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 مقاله پژوهشی

  ) بر TBLبر گروه ( یمبتن يریادگیروش  ياجرا ریتأث یابیارز
  يان پرستاریابت در دانشجویدرس د يریادگی

  
  ٤آقا ير عليام، ٣*يل مقصودياسماع، ٢انيخسرو قادر، ١يفرزاد زارع

 
  03/09/1396تاریخ پذیرش  24/06/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ين راستا اجرايو در ا نديآيم حساببه يسنت يهاروش يبرا ين مناسبيگزيفعال جا يريادگي يهاکيتکن، يامروزه در آموزش پرستار: هدف و زمينهپيش
ابت يدرس د يريادگي بر گروه بر يمبتن يريادگيروش  تأثيرن يين مطالعه تعيش رو است. هدف از انجام ايپ يهااز انتخاب يکي) TBLبر گروه ( يمبتن يريادگي

  است. يان پرستاريدر دانشجو
جهت ارائه  شدهليتعد TBLک طرح ياز  يان سال دوم پرستاريدانشجو ياست. برا يقبل و بعد و تک گروه يمه تجربيمطالعه حاضر از نوع ن: هاروشمواد و 

 TBLک کارگاه يآزمون در شيپس از پ، ين دوره آموزشيا يان طيدانشجو، استاندارد يهاآزمون يد. پس از طراحيابت استفاده گرديد يماريمباحث مرتبط با ب
 يز در انتهاين TBLوه يان از شيدرک دانشجو يک پرسشنامه بررسيآمد.  به عمل آزمونپسمطالب بعد از سه ماه  يبقا يبررس منظوربهشرکت نموده و  ساعتهپنج

  د.يز گرديآنال يليو تحل يفيتوص يهاآزمونو با  SPSS (Ver.20) يآمار افزارنرمتاً توسط ينها هادادهار آنان قرار گرفت. يدوره در اخت
 دارمعني هاآنن يث اختالف مابين حيبود که از ا ۵۰/۲۷±۵۷/۳و  ۶۰/۱۵±۶۲/۲ بيبه ترتان يآزمون دانشجوآزمون و پسشيار پين و انحراف معيانگيم: هاافتهي

ت تنها در يک جنسيتفک برحسب. ديمشاهده گرد يآمار دارمعنياختالف  يگروه يو آزمون تعهد آمادگ يفرد يآزمون تعهد آمادگن نمرات ين مابيبود. همچن
نفع برده بودند. در پرسشنامه  TBLزان از يک ميف به يو ضع يان قوين دانشجوي). همچنP> ۰۰۱/۰بود ( دارمعنيان ياختالف نمرات دانشجو IRATآزمون 

  ارائه دادند. يمثبت کامالًدگاه يان ديز دانشجوين TBLت از يرضا
ن يگزيکرد جايک روي عنوانبه يتواند در آموزش پرستاريکرد مين رويا، و بقاء مطالب يدر بهبود عملکرد امتحان TBL ييبر اساس توانا: يريگجهينتبحث و 

 نجامد.ين بيآنان در بال شدهارائهت خدمات يفيبتواند به بهبود ک يان پرستاريدانشجوت آموزش يفين هدف که ارتقاء کيرد؛ بديقرار بگ موردتوجه يسنت يهاوهيش

 يان پرستاريدانشجو، فعال يريادگي، TBL، آموزش مبتني بر گروه: يديواژگان کل

  
 ۷۴۳-۷۵۱ ص، ۱۳۹۶ يد، ۹۹درپي پي، دهمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  + ۹۸۹۱۴۱۸۴۸۶۲۸  : تلفن، يدانشکده علوم پزشک، مراغه، يجان شرقيآذربا: مکاتبهآدرس 

Email: smko.umsu@yahoo.com 

  
  مقدمه
 يهاگروهروش آموزش در  نيترجيرا، ياکنون سخنرانهم

ها تيمحدوداز  ياديوه با حجم زين شيک اي. ل)۱(است  يپزشک
و  يماندگار، کاهش جذب، )۲(ان يدانشجو غيرفعالنقش  ازجمله

 يريادگي، )۶(ان يف دانشجويتوجه ضع، )۵-۳(مطالب  يادآوري
ت تبادل يو محدود )۷(مدت دانش در حد حافظه کوتاه ييابتدا

                                                             
  هياروم يبوکان، دانشگاه علوم پزشک ي، دانشکده پرستاريئت علمي، عضو هيکارشناس ارشد آموزش پرستار ١
  هياروم يژه، دانشگاه علوم پزشکيو يکارشناس ارشد پرستار ٢
  سنده مسئول)يران (نويمراغه، ا ي، دانشکده علوم پزشکيئت علمي، عضو هيکارشناس ارشد آموزش پرستار ٣
  هياروم يبوکان، دانشگاه علوم پزشک ي، مسؤل اداره آموزش دانشکده پرستاريکارشناس پرستار ٤

5 Team-Based Learning 

ها لزوم تيمحدودن يروبروست. ا )۸(ن مدرس و دانشجو ياطالعات ب
فعال  يريادگيبه سمت  يوه سنتيرا از ش يآموزش يکردهاير روييتغ
 ينينو يهايفعال استراتژ يريادگي يد. جهت اجراينمايمجاب يا

بر  يمبتن يريادگي، نينو يهاين استراتژياز ا يکي. )۷(وجود دارد 
در  چلسنين بار توسط دکتر مينخست ي) است که براTBL٥گروه (
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 آقا علي امير مقصودي، اسماعيل قادريان، خسرو زارعي، فرزاد
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 طوربهده و از آن زمان يگرد يدانشکده تجارت اوکالهاما طراح
  .)۹(استفاده است  در حال ياگسترده

TBL رهبر است که -اما معلم محور-ودانشجک روش ي
 ييکوچک دانشجو يهاگروهرا در قالب  يو گروه يفرد ييپاسخگو

. هدف )۱۰(د ينمايمت يتقو سؤاالتبه  يدهپاسخدر  يجهت همکار
رد ش کاربيافزا، محتوا يريادگياز  ييسطح باال کسب TBL يهياول

و  يفردنيب يهامهارتشبرد يو پ يفيو ک يدر سطوح کم هادانسته
سه با روش ين روش در مقاي. ا)۱۱(ان است يدانشجو يگروه

دانش  کاربردشتر بر يکه بر پوشش محتوا متمرکز است ب يسخنران
ن خود باعث شده يد و اينمايمتمرکز  يگذارتأثير يدر سطوح باال

 يسه با سخنرانيکرد بهتر در مقايک روي عنوانبه TBLاست که 
ک در سه يکالس طوربه TBL. )۱۲, ۹(شود بر محتوا درک  يمبتن

قبل از کالس  يفرد يآمادگ: ي. آمادگ۱شامل  که شوديمفاز اجرا 
که دانش  ييجا: ي. تعهد آمادگ۲در کالس  جهت انجام بحث

و  يفرد يتعهد آمادگ يهاآزمونق ياز فاز اول به طر آمدهدستبه
کسب سطح  باهدفکه  ييجا: . کاربرد۳گردد يم يابيارز يگروه

 ناتيم دوره را جهت تمريکوچک مفاه يها، گروهيريادگياز  ييباال
  .)۱۰, ۹(برند يمحل مسئله به کار 

 يهاگروهدر  TBL ياز اجرا يج مثبتيمطالعات گوناگون به نتا
 يهابحثان در ير شدن دانشجويش درگيهمچون افزا ييدانشجو

افتادن  تر، کم)۱۰(دوره  يتسلط بر محتواش يافزا، )۱۳( يکالس
بخش لذت، )۱۴(ف يان ضعيدانشجو يريادگيان و بهبود يدانشجو

دانشجو و -ت ارتباط دانشجويتقو، )۱۵, ۱۲( يريادگينمودن 
تر قيکسب دانش و درک عم، زشيجاد انگيا، )۱۶(دانشجو -مدرس
 يريادگيت يتقو، )۱۷(کالس  ييايش پويافزا، )۱۱(دوره  يمحتوا
د بر عملکر ياز دانش مبتن يک سطح باالتريو تحر )۱۸(رهبر -خود

  اند.افتهيدست  )۱۹(
 اين ازکه استفاده  اندنمودهن مطالعات مختلف مشخص يهمچن

 قالب درکه خود را -ان يدانشجو يريادگيبه بهبود  توانديمش رو
ن يج چندي. نتا)۱۷, ۱۳(منجر شود  -بهبود نمرات نشان داده است

، رفته استيصورت پذ يمختلف آموزش يهانهيزممطالعه که در 
استاندارد  ييان در امتحانات نهايدهد که عملکرد دانشجوينشان م
ر يغ يهاسه با روشياند در مقابرگزار شده TBLکه با  ييهادر دوره

TBL ۲۰, ۱۸, ۱۷, ۱۱-۹(افته است يبهبود  يدارمعني طوربه-
در  يدارمعنيرات ييتغ هاآنز هستند که در ين ي؛ اما مطالعات)۲۲

ر يساسه با يدر مقا TBLان دوره يدانشجو يبهبود نمرات امتحان
مشاهده  موردپژوهشمباحث  يا در بعضي يآموزش يهاروش
ن اياز دانشجو يهنوز بعض وجودبااينک ي. ل)۲۳, ۱۴, ۹(ده بود ينگرد

در آنان  يريادگيت يفيو ک يريادگيبر  TBL يمعتقدند که اجرا
  .)۲۴, ۲۳(مثبت دارد  تأثير

دهند يعالقه نشان م TBLهم به  يپرستار يهادانشکدهامروزه 
باعث کاهش تنش و  TBL، ينه آموزش پرستاري. در زم)٢٦, ٢٥(

کالس  يان برايدانشجو يش آمادگيمطالعه و افزا يحجم کار
 يهابحثبه  يشتريوقت ب دهديمن امر خود اجازه يکه ا شوديم

. )٢٧(داده شود  اختصاص يده پرستاريچيدر مورد مسائل پ يکالس
وع به شر ينيو استدالل بال يگروهق کاريان از طريدانشجو که يزمان

ت فراهم جه هاآن ييبر توانا يمثبت تأثيرن موارد يکنند ايم يريادگي
ن امر يو ا )١٢(نده دارد يت در آيفيبا ک ينيبال يهامراقبتنمودن 

ن نشان يت است. همچنيحائز اهم ينه آموزش پرستاريخود در زم
 يهادوره يان در بعضين روش عملکرد دانشجويکه با ا شدهداده

ج ي. اما با توجه به نتا)٩(افته است يبهبود  يمراقبت سالمت يآموزش
ان در يبر بهبود عملکرد دانشجو TBL تأثيرمتناقض از  گهگاه

ل ين با توجه به تماياشاره شد و همچن قبالً بدانامتحانات که 
 يکردهايرو يفعال و لزوم اجرا يريادگي يهاياستراتژاستفاده از 

 ياجرا ريتأث يابيارزن پژوهش بر يهدف ما در ا، بر شواهد يمبتن
TBL ک دورهيمطالب در  يو بقا يان پرستاريبر عملکرد دانشجو 
 يان پرستاريابت در دانشجويد يماريمباحث مرتبط با ب يآموزش

 قرار گرفت.
  

  مواد و روش کار
ان وکب يدر دانشکده پرستار يتجربشبه صورتبهمطالعه حاضر  

در سال  -هياروم يدانشگاه علوم پزشک ياقمار ياز دانشکده ها-
ان سال يدانشجو يپژوهش از تمام يد. جهت اجرايانجام گرد ۱۳۹۳

شرکت داوطلبانه در مطالعه دعوت به  ينفر) برا ۳۰( يدوم پرستار
ل بود که هنوز ين دليان به اين دانشجويعمل آمد. علت دعوت از ا
) ۳( يجراح يابت را در قالب درس داخليدمطالب مربوط به مبحث 

 فرمت در ييهااز آزمون هاداده آوريجمعده بودند. جهت ينگذران
در نگارش سؤاالت در قالب  بارهچند يراتييو با تغ يانهيگزهارچ

ن يد. در ايگرد استفادهموردنياز، وها و به تعداد دفعات يسنار
، شامل سنان يدانشجو يشناختتيمشخصات جمع، هاآزمون
-يطراح يهاد. همه آزمونيگرديت و معدل کل هم درج ميجنس
 يرسمحتوا بر ييروا يابيد دانشکده جهت ارزير اساتيتوسط سا، شده

 سؤاالت ييايانجام شد. پا موردنظراصالحات کارگيري، بهو قبل از 
  د.ين گردييتع ۸۸/۰کرونباخ  يز آلفايز در آناليپرسشنامه ن

ان يدانشِ دانشجو يبرآورد سطح کل باهدفقبل از شروع طرح و 
-شيپ صورتبه يامتحان، ابتيد يماريحاضر در مطالعه در مورد ب
، TBLآزمون و تحت عنوان فاز اول شيآزمون به عمل آمد. بعد از پ

 ابت ويد يماريب يابت که شامل معرفيد يماريب يآموزش يمحتوا
ظاهرات ت، يريشگيپ، يولوژيزيپاتوف، يولوژيدمياپ، ، آن يبندطبقه

عوارض حاد و ، کنترل يهاروش، يصيتشخ يهايابيارز، ينيبال
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 پرستاري دانشجويان در ديابت درس يادگيري بر) TBL( گروه بر مبتني يادگيري روش اجراي تأثير ارزيابي
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 صورتبه، بود يمارين بيا يپرستار يهامراقبتابت و يمزمن د
ار تمام يک ماژول در اختيدر قالب  يآموزش يدهاياسالجزوات و 

مطالعه به آنان  يک هفته برايو به مدت  گرفت قراران يدانشجو
ان يکه دانشجو ييهاکتاببر موارد مذکور  عالوهفرصت داده شد. 

 يند معرفيز مطالعه نمايرا ن هاآنل يتما صورتتوانستند در يم
صورت  ساعتهپنجک کارگاه يمداخله در قالب ، د. در فاز دوميگرد
 يان تست تعهد آمادگيدانشجو، شروع کارگاه محض بهرفت؛ يپذ

 اديم يفهم خود از دانش و مفاه يابيرا جهت ارز ١)RAT-I( يفرد
سؤال  ٤٠ دربردارنده I-RATشده در فاز اول جواب دادند.  گرفته

تفاده ازمند اسين سؤاالت نيح به ايصح ييبود. پاسخگو يانهيچهارگز
. نموديممطالعه  يستيبود که دانشجو در فاز اول با ياز مطالب

 صورتبهان يدانشجو، I-RAT يهابرگه يآوربالفاصله بعد از جمع
نفره  ٥در شش گروه  ٢سازيافزار تصادفو با استفاده از نرم يتصادف

ن بار در يا، يت) قرار گرفته و همان امتحان قبلي(از هر دو جنس
G-( يگروه يقرار داده شد (تست تعهد آمادگ هاگروهار ياخت

RAT(يهاپاسخانتخاب  يست برايبا ين مرحله هر گروه مي). در ا٣ 
ا . بديرسيمن افراد حاضر در آن گروه به اجماع يسؤاالت در ب يتمام
از چهار اصول مطرح  يکيکه - ٤زمانهم يدهگزارشاز اصل  يآگاه

 يريادگي تأثيرن يشتريکسب ب منظوربهچلسن يشده توسط دکتر م
، ٦مشکل مشابه، ٥مشکل مهماست (چهار اصل شامل  TBLدر 

 صورتبهد يبا هاانتخاب: زمانهم يده گزارشو  ٧ژهيانتخاب و
گردد و از دادن اجازه به  يآورجمع هاگروهتوسط افراد و  زمانهم
 -)٢٨, ٩(شود)  يخوددار هاگروهر يسا حلراه ير نظرات از روييتغ

، G-RAT يهابرگه يآورو جمع هاگروههمه  يگوئبعد از اتمام پاسخ
کل کالس  يخود به سؤاالت را برا يهاپاسخ زمانهم طوربه هاگروه

د پرداختنيمبه بحث  هاگروهر يها با ساجواب يارائه داده سپس بر رو
ند. هر گروه بعد از ارائه پاسخ خود نموديمه يخود را توج يهاپاسخو 

-يح ميکالس توض ينه خاص را برايک گزيل انتخاب يو دال شواهد
بالفاصله در کالس داده شد و  يامتحان گروه يداد. بازخورد رو

حث ان به بيبا دانشجو، ل کنندهيک فرد تسهي عنوانبهز يمدرس ن
 يآنان پرداخته و هرگونه مفهوم يهاپاسخسؤاالت و  يدر مورد تمام

. نموديم يسازان در فهم آن دچار مشکل بودند را واضحيکه دانشجو
(فاز کاربرد)  TBLفاز سوم  يدر قالب اجرا يآزمونپس، از سه ماهبعد 

 ر در نگارش سؤاالتيياست) و با تغ ي(اصوالً گروه يانفراد صورتبه
شده  يسازهيشب يهاتيشده در موقعيطراح يوهايسنار صورتبه

                                                             
1 Individual Readiness Assurance Test (I-RAT) 
2 Randomizer 
3 Group Readiness Assurance Test (G-RAT) 
4 Simultaneously Report 

 تيزان رضايم يبررس منظوربهن يآمد. همچن به عملان ياز دانشجو
با  ياهيگو ٨ ياپرسشنامه TBLوه يبه شان از آموزش يدانشجو

= بدون ٣، =مخالف٢، مخالف کامالً=١( يازيامت ٥کرت ياس ليمق
ان قرار گرفت يار دانشجويموافق) در اخت کامالً=٥= موافق و ٤، تأثير

شده مطرح يهاهيو از آنان خواسته شد نظرات خود را در قالب گو
 يآمار افزارنرم وسيله، بهيآوربعد از جمع هاداده يند. تماميابراز نما

SPSS (Ver.20) ي(فراوان يفيتوص يهاو با استفاده از آزمون ،
ز قرار ي) مورد آنال2Xو   T(تست يليار) و تحلين و انحراف معيانگيم

    گرفت.
  

  يافته ها
ه ن مطالعيدر ا کنندهشرکتان ينفر) از دانشجو ۱۷( درصد ۷/۵۶
 انيدانشجو ين سنيانگينفر) زن بودند. م ۱۳( درصد ۳/۴۳مرد و 

ج يبود. نتا ۹۹/۱۵± ۲۸/۱ن معدل آنان هم يانگيو م ±۸۳/۲۲ ۳۳/۴
 ۶۰/۱۵±۶۲/۲ان يآزمون دانشجوشين نمرات پيانگينشان داد که م
 ۵۰/۲۷±۵۷/۳مداخله به  يآزمون سه ماه بعد از اجرابود که در پس

نشان داد که اختالف  T-test Paired Samplesده بود. آزمون يرس
ان ين نمرات قبل و بعد دانشجويانگيآمده در م به وجودتفاضل 
ن و يانگين مي). همچنP>۰۰۱/۰است ( دارمعني يآمار ازلحاظ

، بود I-RAT ،۴۱/۵±۳۷/۲۲در ان يدانشجو نمرات اريانحراف مع
افته بود. آزمون يش يافزا ۵۰/۳۲±۵۴/۲به  G-RATدر  کهيدرحال

ن نمرات دو آزمون يانگين ميرا ب يدارمعني يتفاوت آمار يزوج يت
  .)۱(جدول  (P>۰۰۱/۰مذکور نشان داد (

ان در ين نمرات دانشجويانگيسه مين مطالعه با مقايگر ايافته دي
ن دو ين ايبودن اختالف ماب دارمعنينشان از  I-RATآزمون و شيپ
ان در فاز نخست ين امر است که دانشجوياز ا يکه خود حاک باشديم

  .(P>۰۰۱/۰مطالعه کرده بودند (
 ياز سطح کل ياريمع عنوانبهان يمعدل دانشجو يبندبا دسته

، )A )۱۲,۵۰-۱۰( ،B )۱۵,۰۰-۱۲,۵۱در چهار سطح  هاآندانش 
C)۱۷,۵۰-۱۵,۰۱ و (D )۲۰-۱۷,۵۱شرفت يزان پيم يبند) و دسته

در سه سطح عدمِ  آزمونپيشسه با يآزمون در مقادر نمرات پس
شرفت ي) و پ۸-۱۴شرفت متوسط (يپ، )۰-۷شرفت کم (يا پيشرفت يپ

اسکوار يق آزمون کايبا هم از طر هاآن) ارتباط ۱۵-۲۱خوب (
  .(P=۷۶۶/۰د (يافت نگردي يدارمعنيده شد که در آن ارتباط يسنج

5 Significant problem 
6 Same problem 
7 Specific Choice 
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 ت نشان داد کهيک جنسيتفک برحسبها سه دادهين مقايهمچن
ت وجود ين دو جنسيماب يدارمعنياختالف  IRATفقط در آزمون 

د (جدول يمشاهده نگرد يدارمعنيها تفاوت نآزمو يدارد و در مابق
٢.(  

ان يجودگاه دانشيد يابيارز منظوربهکرت که يپرسشنامه ل جينتا
 انيدانشجوت يل شده بود نشان داد که اکثريتکم TBLاز دوره 

 TBL ينسبت به اجرا يمثبت کامالًدگاه ي) ددرصد ۹۰ش از ي(ب
ر د موردبررسي يهاتميان نسبت به آيدانشجو يهاپاسخداشتند. 

  ) آمده است.۳جدول شماره (
  

 G-RATو  I-RAT، آزمونآزمون و پسشيچهارگانه پ يهاان در آزمونيسه نمرات دانشجويو مقا يبررس : )۱جدول (
  t  P-valueآماره  df  تفاضل  آزمونپس  آزمونپيش  تعداد  گروه

TBL  ١٣٤/١٤  ٢٩  ٩٠/١١±٦١/٤  ٥٠/٢٧±٥٧/٣  ٦٠/١٥±٦٢/٢  ٣٠  < ٠٠١/٠  

 t  P-valueآماره   df  تفاضل  I-RAT  G-RAT  تعداد  گروه

TBL  ٦٧٠/٩  ٢٩  ١٣/١٠±٧٤/٥  ٥٠/٣٢±٥٤/٢  ٣٧/٢٢±٤١/٥  ٣٠  < ٠٠١/٠  

  

    آزمونو پس I-RAT ،G-RAT، آزمونشيچهارگانه پ يهات در آزمونيک جنسيتفک برحسبان يسه نمرات دانشجويمقا  : )۲جدول (

 آزمون
 ارين و انحراف معيانگيم

P-value 
  مرد  زن

 ٧٠١/٠  ٧٦/١٥±٤٨/٢  ٣٨/١٥±٨٧/٢  آزمونپيش

IRAT  ٣٥/١٩±٢٧/٤  ٣١/٢٦±١١/٤  < ٠٠١/٠  

GRAT  ٨٣٢/٠  ٤١/٣٢±٦٢/٢  ٦٢/٣٢±٥٣/٢ 

 ٢٠٢/٠  ٧٦/٢٦±٩٦/٣  ٤٦/٢٨±٨٤/٢  آزمونپس

  
  TBL کارگيريبهان در مورد يدانشجودگاه ينظرات و د يبررس : )۳جدول (

  هاتميآ
  درصد

  موافقت  نظربدون  مخالفت

TBL ٩٢  ٨  ٠  دينمايص نقاط قوت و ضعف کمک ميبه من جهت تشخ  

TBL ٩٦  ٤  ٠  دهديزه مين انگيريبا سا يبه من جهت همکار  

TBL ٩٦  ٤  ٠  شوديشتر ميک من به مطالعه بيباعث تحر  

TBL ١٠٠  ٠  ٠  شوديبهتر م يريادگيمنجر به  يانفرادسه با مطالعه يدر مقا  

TBL ٩٢  ٨  ٠  به من جهت حل بهتر مسائل کمک کرده است  

  ٩٦  ٤  ٠  ارزشمند است ياتجربه TBL يط ت دريفعال

TBL ٩٦  ٤  ٠  بخش شودم لذتيبرا يريادگيشود تجربه يسبب م  

  ١٠٠  ٠  ٠  ش دهديمطالب را افزا يبقا TBLکنم ياحساس م

  
ان در يآزمون دانشجون نمرات پسيانگيم دارمعنيش يافزا  گيرينتيجهبحث و 

سبب بهبود  TBLآزمون نشان داد که استفاده از شيسه با پيمقا
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 عنوانبه يپرستاران يابت دانشجويدانش د يريادگيدر  يتوجهقابل
 يهانهيزمکه در  ياريپژوهش شده بود. مطالعات بس يامد اصليپ

ان ينمرات دانشجو دارمعنيش يافزا اندشدهگوناگون انجام  يآموزش
 يخصوصاً سخنران هاروشر يسه با سايدر مقا TBL يهادورهرا در 

, ۱۸, ۱۳, ۱۱-۹( انددادهنشان  TBLر يغ يهادورهسه با يا در مقاي
ا ي هاروشر يبا سا ياسهيمقا. اگرچه در مطالعه ما )۳۰, ۲۹, ۲۰-۲۲

ن مطالعه با يا يصورت نگرفت اما وجه اشتراک و سازگار هادوره
است. البته  TBLاز  يدر بهبود نمرات ناش ذکرشدهمطالعات 

در  يدارمعنيبهبود  هاآنز هستند که در ين يگريد يهاپژوهش
ن ي. علت ا)۳۱, ۲۳, ۱۴(د يمشاهده نگرد TBLان با ينمرات دانشجو

ا يو  TBLروش  ياجرا ياز تفاوت در چگونگ يتوان ناشيمامر را 
 ين طراحي. همچن)۲۹(دانست  موردپژوهشران يفراگ يناهمگن

ت يگذار در موفقتأثيرمناسب از عوامل  يو اجرا يسؤاالت کاربرد
 موردتوجهمطالعات چندان  ياست که ممکن در بعض TBLکرد يرو

ن نکته را هم مدنظر داشت يد اين بايبر ا عالوه. )۹(قرار نگرفته باشد 
نمرات به چند موضوع  دارمعنيدر بهبود  TBL ييعدم تواناکه 

  .)۳۲, ۹(نه به همه موضوعات  گردديمک پژوهش بر يدر  شدهمطرح
ن نمرات قبل و بعد يانگيسه ميما در مطالعه خود بر اساس مقا

سبب بهبود عملکرد و  TBLم که يديجه رسين نتيان بديدانشجو
و  يافته مطالعه ما پلگيبا  راستاهمشود. يمان يدانشجو يريادگي

از  انين نمرات دانشجويانگيدند که ميجه رسين نتيهم بد ٨لياون
 عنوانبه(که  G-RATدر  درصد ۴/۶۳آزمون به شيدر پ درصد ۹/۳۶

ده بود که خود بهبود يآزمون در نظر گرفته شده بود) رسپس
؛ )۱۷( داديمنشان  TBLان با يرا در عملکرد دانشجو يدارمعني

ن مطالعه يآزمون در اپس عنوانبه G-RATاگرچه در نظر گرفتن 
 هکچرا، آزمون باشدشيسه با پيجهت مقا يار مناسبيمع تواندينم
ن يکه برگرفته از اطالعات چند ياست نمره آزمون تعهد گروه يهيبد

 يانفراد صورتبهآزمون که شيسه با نمرات پيدر مقا باشديمنفر 
ز در مطالعه خود نشان داد که نمرات ين ٩. تانروديمبوده است باالتر 

سه يدر مقا TBLدر گروه  آمدهعملبه يهاآزمونان در پسيدانشجو
 ي. اگرچه فاصله زمان)۲۹(باالتر است  يدارمعني طوربهآزمون شيبا پ
تواند ما را يمدر پژوهش مذکور  آزمونپسش و ين پيک مابينزد
را  مدتکوتاه يريادگيدر مطالعه خود  يجه برساند که وين نتيبد

ان ياز بهبود نمرات دانشجو يمحکم طوربهتوان ينمده است و يسنج
  سه نظر داد.ين نوع مقايبر اساس ا TBLبا 

                                                             
8 Pileggi & O’Neill 
9 Tan 
10 Koles 

توان به يمرا  TBLان در امتحانات با يبهبود عملکرد دانشجو
، )۱۱, ۱۰(دوره  يشتر بر محتوايهمچون تسلط ب يعلل مختلف

بات و ل ثيتسه، ق مهارت حل مسئلهيو تشو يتمرکز بر بحث کالس
ان و يدانشجو يريادگيالت يمثبت بر تما تأثير، در مطالعه يسازگار

ش قدرت يافزا، )۹(درک بهتر مطالب ، )۱۲( ترقيعم يريادگيت يتقو
ت يتقو، )۱۱(شتر و مشارکت در گروه يک بيتحر، )۱۷( يتفکر انتقاد

 يهابحثان در يدانشجور شدن يش درگيافزا، ميو کاربرد مفاه
 ١٠مرتبط دانست. کولس )۲۹, ۱۳( دارمعني يريادگيجاد يو ا يکالس

و  G-RAT يان طين دانشجويمعتقد است که تبادل اطالعات ب
 توسط مدرس يمين تيت بحث بيريمد عالوهب يکاربردنات يتمر

ه از دانش را به دست آورند يک حد پايان يشود دانشجويمباعث 
ک پاسخ مشترک در حال يدن به يان در هنگام رسيچراکه دانشجو
مکرر را  ييهافرصت TBLن يگر هستند. همچنيکديآموزش دادن 

جهت  يميدرون ت يوشنودهاگفتق ياز طر يريادگيش يجهت افزا
  .)۱۰(د ينمايمم جامع فراهم يک تصميدن به يرس

ن نمره يانگين پژوهش نشان داد که ميما در ا يهاافتهي
باالتر  I-RATن يانگياز م يدارمعنيبه نحو  G-RATان در يدانشجو
که  اندآن انگريز بير مطالعات نيج ساينتا، افتهين يبا ا راستاهماست. 
بهتر از عملکرد  يدارمعني طوربه يعملکرد گروه، TBL يدر ط

 RAT-I ۸۶ز نمره ين ١١ي. در مطالعه پرسک)۲۹, ۱۷, ۹(است  يفرد
ن يانگيز مين ١٢نري. در مطالعه و)۳۳(بود  درصد RAT-G ۹۷و  درصد

ش ي. افزا)۱۱(بود  ين انفراديانگيشتر از ميب درصد ۲۵ ينمره گروه
 دهندهنشانواضح  طوربه I-RATسه با يدر مقا G-RATنمرات در 

 بحثدانست که  يهيد بتوان بديو شا )۱۵(است  يميارزش کار ت
جر من يزيآمتيموفق طوربه يانفراد يهاتالشسه با يدر مقا يگروه

  .)۹(شود يمح) يصح يهاجواباد يبه بهبود عملکرد (درصد ز
-شيرا در نمرات پ يدارمعنيپژوهش حاضر اختالف  يهاداده

ن پسران و دختران نشان نداد. اما يماب G-RATآزمون و پس، آزمون
ده شد که در دختران يد I-RATدر نمرات  يدارمعنياختالف 

 I-RATنر که در آن نمرات يجه مطالعه ويافته با نتين يبود. اشتر يب
توان يم. در کل )۱۱(شتر از دختران بود مخالف است يدر پسران ب

ختالف ق اياز طر يريادگيند يت بر فراين برداشت نمود که جنسيچن
  .)۳۴(گذارد يم تأثير يريادگيط يزن با مح مرد ون يتبادل ب

معدل کل  يبندهن دستيماب يدارمعنيدر مطالعه ما ارتباط 
د. يمشاهده نگرد TBLشرفت در نمرات با يزان پيان و ميدانشجو

ا زان از آموزش بيک ميبه  يف و قويان ضعيکه دانشجو ين معنيبد

11 Persky 
12 Wiener 
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TBL بر  يگر مبنيج مطالعات دين موضوع با نتاينفع برده بودند. ا
, ۱۴, ۱۰(تر ناسازگار است فيان ضعيدر دانشجو TBLشتر يب تأثير
ن ين ايد مبيشا يدرس ي. البته کاهش افتادن در واحدها)۳۵, ۲۹

شتر نفع يب TBLاز  يف به نحويان ضعيموضوع باشد که دانشجو
  .)۱۴( برنديم

 TBLدوره  يآزمون در سه ماه بعد از برگزارپس ازآنجاکه
ام ان از انجيل که دانشجوين دليگر بديد يرفت و از سويصورت پذ

به عدم  توانستهيم اديزاحتمالبهن يآزمون خبر نداشتند و اپس
 يآزمون را ناشپس يتوان کسب نمره بااليمنجامد؛ يب هاآنمطالعه 
افته مطالعه يث ين حيمطالب دانست. از ا يدر بقا TBL يياز توانا
 TBL لبه دنبا يريادگي دهنديمکه نشان  ير مطالعاتيج سايما با نتا

  .)۳۵, ۱۱-۹(موافق است  شوديمتر حفظ و ابقاء يبهتر و طوالن
ان از يدگاه دانشجويد يابيپرسشنامه ارز يج بررسينتا

 کامالًدگاه و درک ين ديمب يدر آموزش پرستار TBL يريکارگبه
 يهاتميآکدام از چيهکه در  ياگونهبهان بود؛ يمثبت دانشجو

تم "بهتر بودن يوجود نداشت و در دو آ يدگاه مخالفيد موردبررسي
TBL و "نقش يسه با مطالعه انفراديدر مقا "TBL يدر بهبود بقا 

نسبت به  يدگاه مثبتي) ددرصد ۱۰۰ان (يمطالب" همه دانشجو
TBL طالب م ين مطالعه در بهبود بقايگر هميج ديداشتند که با نتا

 بر يان از آموزش مبتنيدانشجو يطورکلبهدارد.  خوانيهم TBLبا 
نسبت به آن ارائه  يو انعکاس مثبت )۱۳(ت داشته يگروه رضا

 نظرصرفان يجوک مطالعه مشخص شد که دانشي. در )۹(دهند يم
  .)۳۶(کنند يمت يش حمارو اين از نمراتشاناز 

ت تعداد کم يمحدودن يت داشت. اولين محدوديمطالعه ما چند
ک ين بوکا يکننده در مطالعه بود. دانشکده پرستارشرکت يهانمونه

اد يدانشجو دارد و با توجه به حجم ز ۹۶دانشکده نوپاست که فقط 
ان سال اول امکان شرکت آنان در مطالعه يدانشجو يبرنامه آموزش

ان سال دوم يوجود نداشت و ما در مطالعه خود فقط از دانشجو
 ياجرا ١٣چارديچلسن و ريگفته م برحسباگرچه ، ميه نموداستفاد
TBL ه داشت يآثارتواند يمان هم ياز دانشجو يتعداد کم يبرا يحت

. عدم داشتن )۳۷(شود  TBLل کامل يباشد که منجر به درک پتانس
ل يت دوم مطالعه ما بود که دليز محدوديا کنترل نيسه يگروه مقا
اد تعد يت بعديه نمود. محدوديتوج يتوان با برهان قبليمآن را هم 

هم منجر به بهبود  TBLتعداد کم جلسات  اگرچهکم جلسات بود. 
 دهشمشاهدهد بهبود عملکرد ياما شاان شده بود يدانشجو يريادگي

کم  زمانمدتن به طبع آن يآن باشد. همچن يزان واقعياز م ترکم
تواند از بهبود عملکرد يماز تعداد کم جلسات  يناش يکارگروه

 يانفراد صورتبهفاز سوم  يت آخر مطالعه برگزاريبکاهد. محدود
است.  يگروه صورتبهک فاز سوم يکالس TBLدر  کهدرحاليبود 

ت يبا قابل هاقسمت ين است که در بعضيا TBLات ياز خصوص يکي
که بسته به مفهوم و  دهديمن اجازه يخود به مدرس يريپذانعطاف

د. نيل نمايک را تعديوه کالسيش يانتخاب طوربه، دوره يتقاضا
 يط پژوهشِ خود از طرحيشرا ياقتضا بنا برز يگر نين مطالعه ديچند
  .)۲۹, ۹(اند استفاده نموده TBLاز  شدهليتعد

دانست  يريآزمون تأخپس توانيمنقطه قوت مطالعه حاضر را 
مطالب را هم  يبقا، يريادگيبر بهبود  TBL تأثيربر  عالوهکه 
ح/غلط در يصح سؤاالتن عدم استفاده از يهمچن، ده بوديسنج

 سؤاالتن نوع از يا يت ذاتيمحدود به علتصورت گرفته  يهاآزمون
 گر نقاط قوت مطالعه حاضر بود.ياز د )۳۸(

  
 يريگجهينت

 دارمعنيسبب بهبود  TBLفعال  يريادگياستفاده از روش  
بب ن سيو همچن هاآن يسه با امتحان قبليان در مقايعملکرد دانشجو

ه س کهينحوبهدوره شده بود؛  ياز مطالب محتوا يتوجهقابل يبقا
دوره  ياز مطالب آموزش ياديان حجم زيماه بعد از اجرا هنوز دانشجو

در آموزش  TBLتوان گفت که استفاده از يمداشتند لذا  به خاطررا 
ان يدانشجو يريادگيت يفيارتقاء ک يدر راستا توانديم يپرستار
نده ين است که در آيه بر ايبکار گرفته شود. توص يپرستار

ج يت از نتاينمونه جهت حما يبا تعداد باال يتجرب ييهاپژوهش
  رد.يانجام پذ TBL ييمثبت در مورد کارا
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THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF TEAM-BASED 
LEARNING (TBL) ON LEARNING DIABETES COURSE IN NURSING 

STUDENTS 
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Abstract 
Background & Aims: Today in Nursing Education, Active learning techniques are considered a good 
alternative to traditional methods and In this regard, the implementation of Team-Based Learning (TBL) 
is one of the choices ahead. The aim of this study is Determination of The effect of the implementation 
of Team-Based learning (TBL) On Learning Diabetes Course in Nursing Students. 
Materials & Methods: The present study is a Quasi-experimental of One group before and after. From 
a design modified TBL was used to present topics related to diabetes for the second year nursing 
students. After designing standardized tests, students in this course, After pre-test Participated in a five-
hour TBL workshop And to evaluate the survival of subjects the post-test was performed After three 
months. A Students understand of the TBL method survey questionnaire at the end of the period was in 
their possession. Finally, the data were analyzed by statistical analysis software SPSS (Ver.20) and 
descriptive and analytical tests. 
Results: The Mean and Standard Deviation of students’ pre-test and post-test scores were 15.60 ± 2.62 
and 27.50 ± 3.57 Respectively, That in this regard the difference between them were significant. As well 
as Significant difference were observed between the Individual Readiness Assurance Test and the Group 
Readiness Assurance Test scores. By sex Separation, only students’ scores difference were significant 
in the IRAT (P<0.001). As well as strong and weak students had benefited equally from TBL. The 
students gave positive views in the TBL satisfaction questionnaire. 
Conclusions: According to TBL Ability in test performance and survival of Contents improvement, this 
approach can be considered in nursing education as an alternative approach to traditional methods; for 
this purpose that the quality of nursing education improvement can lead to improved quality of services 
that they provided at the bedside. 
Key words: Group–based education, TBL, Active Learning, Nursing Students 
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