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تمامی در بیمار ایمنی ی کننده تهدید مهم  های چالش از یکی پزشکی خطاهای 
 و مرگ اول علت ۵ ردیف در پزشکی خطاهای از ناشی میر و مرگ .است کشورها

 های سازمان شد، سبب پزشکی خطاهای شیوع و وخامت .دارد قرار آمریکا در میر
 بود این اولیه فرض .کنند بیشتری توجه تیمی کار به نیاز و اهمیت به کیفیت تضمین

 خواهد کاهش را پزشکی خطاهای میزان تیم، یک توسط پزشکی خدمات انجام که
 وجود نیز دیگری مهم مشکل اما رسید می نظر به منطقی فرض این چه اگر .داد

 الزم تیمی های مهارت از آموزشی سنتی سیستم یک در شده تربیت پزشکان داشت،
   .نبودند برخوردار
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 آسان پزشکان برای تیم در کار» :گوید می چنین لی زبان از استولر جیمز
  می بیماران قهرمان دهنده شفا تنها را خودشان هنوز  که پزشکانی نیست،

 .«دانند
 به را تیمی کار های مهارت پزشکی آموزش متخصصان مشکل، این حل برای 

 .کردند تعریف آینده پزشکان های صالحیت مهمترین از یکی عنوان
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یکی از جدیدترین و پر استفاده ترین روش های پیشنهاد شده، روش یادگیری 
 .مبتنی بر تیم است

 : روش دارای سه مرحله اصلی این 
 1– پیش خوانی 

2–  فردیآزمون های 

3-   تیمی تکلیف 

 بر مهارت های کار تیمی مهارت تفکر انتقادی، مهارت حل مسأله، مهارت عالوه

تصمیم گیری، مهارت های بین فردی و مسئولیت پذیری یادگیری نیز تمرین می 

 . شود
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دانشکده در همکاران و زاده حسن توسط که ای مطالعه در 

  انجام ۱۳۹۱ سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

  منجر تیم بر مبتنی یادگیری روش که گردید مشخص شد

  همچنین و درس کالس در دانشجویان مشارکت افزایش به

 .است شده ها آن در عمیق یادگیری ایجاد باعث
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   خوانی پیش-

  تیمی و فردی های آزمون -
    (TAP) تیمی تکلیف-
-team application practice 

این روش اموزشی دارای سه مرحله اصلی 
 است
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  با هایی کالس در ماریکلسن الری دکتر توسط ۱۹۹۸ سال در بار اولین :تیم بر مبتنی یادگیری روش

 .شد ارائه مدرس یک حضور با نفر ۱۰۰ از بیش حضور

 .است یادگیری ساختن دار معنا و انرژی پر و فعال کالس ایجاد :آن ی نتیجه

 .گرفت قرار استفاده مورد ۲۰۰۸ سال از پزشکی آموزش در روش این

   .است شده انجام آن مورد در متعددی تحقیقات تیم بر مبتنی یادگیری روش معرفی  زمان از

   :راشامل برتیم مبتنی یادگیری اجرای مراحل۲۰۱۱ درسال وهمکارانش پاراملی تحقیقات

 استیناف– تیمی امادگی ازمون– فردی امادگی ازمون- قبلی مطالعه
 بازخورد و تیمی تکلیف 
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  دادهای برون بر تیم بر مبتنی یادگیری روش اثرات بررسی :۲۰۱۳ سال در همکاران و فانتی میم تحقیقات

   :پزشکی آموزش در یادگیری

  دانشجویان واکنش اما شود می پزشکی دانشجویان دانش میزان افزایش موجب روش این شد مشخص

  طول در ها آن کار حجم افزایش ها آن از برخی نارضایتی علت .است بوده متفاوت روش این به نسبت

 .دوره

 آمریکا شافت بون پزشکی ی دانشکده در :۲۰۱۲ سال در همکاران و Borges دکتر ی مطالعه

   .است شده دانشجویان هیجانی هوش ارتقای موجب تیم بر مبتنی یادگیری

   عمان پزشکی ی دانشکده :۲۰۱۲ سال در Inuwa ابراهیم ی مطالعه

  شده ها آن صدی در صد وحضور دانشجویان مشارکت افزایش باعث تیم بر مبتنی یادگیری روش اجرای

 .است
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 در ۱۳۹۱ در همکارانش و زاده حسن تحقیقات

   :تهران پزشکی علوم دانشگاه
 دانشجویان مشارکت افزایش به منجر روش این
 یادگیری ایجاد باعث چنین هم و درس کالس در

   .است شده ها آن در عمیق
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 انجام تکالیف  

 کاربرد تئوری

 تکلیف تیمی

 (ساعت ۴تا  ۱)
 جرای آزمون ها ا

 (دقیقه ۴۵-۷۵)
آمادگی قبل 

 کالساز 

 بازخورد

 استیناف

 آزمون گروهی

 فردی آزمون اجرای 
 مطالعه آزاد

  :تیم بر مبتنی یادگیری روش
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  ی جلسه برای که محتوا از بخشی کالس شروع از قبل TBL (Team Based Learning) اجرای برای

 .شود مطالعه باید است شده گرفته نظر در نظر مورد

 :فردی آزمون -

 .ای گزینه چهار آزمون اجرای کالسی فعالیت اولین

  بتواند که باشد مشکل ای اندازه به چنین هم .نشود جزئیات وارد و باشد اصلی عناوین از باید آزمون

 .شود دانشجویان بین تیمی بحث موجب

 :تیمی آزمون -

 . تیمی صورت به آزمون همان اجرای فردی، آزمون از بعد بالفاصله

        برسند توافق به سئوال یک جواب در باید تیم افراد

   :آمادگی

m.tabibi@yahoo.com 13 



 کردند مطالعه قبالً که محتوایی به توانند می تیم اعضای
 مورد در تیم اعضای امتحان اتمام از بعد .بیاورند دلیل هایشان پاسخ برای و نموده مراجعه

 به کالس از بعد فرم این .کنند می پر استیناف فرم اند داده نادرست پاسخ که سؤاالتی

   .شد خواهد داده اطالع بعد ی جلسه در آن ی نتیجه و شده داده تحویل مدرس
 
 

 برای هنوز که سؤاالتی مورد در کوتاه بحث یا سخنرانی صورت به یا را خود نظرات

 .دهید ارائه نیست شفاف دانشجویان

 استیناف

:بازخورد  
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  :در تغییر شود، ایجاد باید تغییر سه TBL اجرای برای
 آموزشی اهداف-
 مدرس نقش-

 دانشجو نقش-

 :دوره آموزشی اهداف در تغییر
 دوره پایان در دانشجویان که باشد سؤال این گوی پاسخ باید TBL ی دوره در آموزشی اهداف

 چه دهیم انتقال ها آن به خواهیم می ما که اطالعاتی از و باشند؟ کاری چه انجام به قادر باید

 نمود؟ خواهند خود شغلی ی آینده در ای استفاده
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 :استاد نقش تغییر

 طرح باید محض، دانش انتقال و اطالعات صرف ی ارائه جای به TBL مجری استاد
 .بگیرد عهده به را آن مدیریت و نموده طراحی جدید الگوی اساس بر را خود آموزشی

 :دانشجو نقش در تغییر
 را خود یادگیری مسئولیت و شود می درگیر آموزش فرآیند در فعال صورت به دانشجو

 .گیرد می عهده به
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 :اصل را داشته باشد ۴باید توانایی اجرای مدرس 

 
 ها تیم مناسب مدیریت و تشکیل   

 تیمی و فردی کار قبال در دانشجو نمودن مسئول   

شود یادگیری ارتقای موجب که صورتی به یادگیری تکالیف طراحی. 

دانشجو به مداوم و موقع به بازخورد ی ارائه 
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   :اول اصل -
   نفر ۷ تا ۵ :تیم دهنده تشکیل افراد تعداد
 .باشند متفاوت یکدیگر با ها توانایی و استعدادها نظر از تیم یک افراد است بهتر

   :دوم اصل
 :باشد پاسخگو زیر موارد در باید دانشجو
  با تعامل و تیمی تکالیف تکمیل برای تالش و زمان دادن اختصاص تیمی، کار برای فردی آمادگی

  و مهم بسیار درس کالس از پیش آمادگی مورد در دانشجو مسئولیت احساس تیم اعضای سایر

 .است اساسی
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 peer evaluation:همتایان ارزشیابی روش از استفاده

 تیم های فعالیت در تیم همان از دیگری فرد مشارکت میزان تیم اعضای از یک هر ارزیابی این در

 .کند می ارزیابی را

  :سوم اصل
  باید تکالیف این که است این گیرد قرار نظر مد باید تکالیف طراحی در که ای نکته ترین مهم

   .شود تیم در تعامل ایجاد موجب

  استفاده توان می روشی چه از تیمی های فعالیت در درگیری برای دانشجویان ترغیب جهت

 نمود؟

  .شوند درگیر ارزیابی فرایند در باید دانشجویان کار این برای
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   :اجراست قابل صورت دو به :چهارم اصل
 .شود می اجرا کالس در که آمادگی ارزیابی آزمون مورد در موقع به بازخورد-
 .تیمی تکالیف مورد در موقع به بازخورد -

 

  

 :TBL اجرای برای ریزی برنامه
 :است مرحله سه دارای TBL اجرای برای آموزشی طراحی فرآیند

 TBL اجرای---------- کالس روز اولین--------  دوره شروع از قبل
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   :دوره شروع از قبل برای طراحی
   دهی نمره سیستم اهداف، طراحی آموزشی، محتوای تقسیم

  وجود دوره محتوای در که اصلی عناوین اساس بر :بخش چند به دوره آموزشی محتوای تقسیم (الف

 چنین هم و دوره اهداف طراحی برای ها بخش این .نمایید تقسیم بخش ۴-۷ به را محتوا کل دارد

 .هستند مفید تیم تکالیف و آمادگی ارزیابی آزمون طراحی

  هدف نگرش و مهارت دانش، ی حیطه سه در باید مرحله این در :آموزشی اهداف طراحی (ب

  از یکی اصول کاربرد .شود تأکید اصول کاربرد بر که شود نوشته صورتی به باید اهداف .کنید طراحی

 .است تیم بر مبتنی یادگیری اهداف مهمترین
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 :بگیرید نظر در را زیر فاکتور سه دهی نمره برای است بهتر :دهی نمره سیستم یک طراحی (ج

فردی عملکرد   

تیمی عملکرد   

تیم پیشرفت در اعضاء   از یک هر تأثیر میزان. 
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 شود می اداره TBL اساس بر که ای دوره شروع در :دوره اول روز برای طراحی – ۱

 .شود انجام باید زیر اقدامات

 روش و آموزشی روش این از استفاده در ما هدف از دانشجویان که این از اطمینان

 مختصر سخنرانی یک از استفاده با را کار این تواند می استاد .هستند آگاه کالس اداره

 می نشان تجربه .دهد انجام است کرده انتخاب که موضوعی برای TBL اجرای یا و

 .است تری مناسب روش دوم روش دهد

 است دانشگاه به دانشجویان ورود بدو در آموزشی کارگاه یک برگزاری دیگر، روش
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   :ها تیم تشکیل

  تیم اعضای ترکیب و (نفر ۷-۵) تیم هر اعضای تعداد مورد در باید دانشجویان های تیم تعیین برای

 ذخیره افزایش معنای به تنها نه اعضا تعداد افزایش همیشه که است این مهم نکته .شود گیری تصمیم

 .آید می پایین تیم بازده کار این با بلکه نیست تیم فکری ی

   .کنند انتخاب اسم خود تیم برای که شود می خواسته دانشجویان از ها تیم تشکیل از بعد

 .شود داده توضیح دانشجویان برای گذاری نمره روش مورد در باید کالس، ابتدای همان در
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 دانشجویان های تیم تشکیل
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دوره طول در اجرایی مشکالت بسیاری از شود داده شکل صحیحی نحو به دانشجویان های تیم اگر  

 .شد خواهد پیشگیری

هر در که است افرادی تعداد یکی .بگیرد قرار نظر مد باید مهم نکته دو دانشجویان، های تیم تشکیل برای 

 با که است افرادی مختلف های ویژگی افراد ترکیب از منظور افراد ترکیب دیگری و گیرند می قرار تیم

 ناهمگون؟ یا باشند همگون باید افراد این آیا گیرند می قرار تیم یک در هم

۵ تا ۳ نفر، ۸ تا ۵ نفر،  ۱۲ تا ۲ .است شده ذکر متفاوتی صورت به مختلف منابع در تیم، یک افراد تعداد  

  از فراگیران های ویژگی .داریم برخورد فراگیرانی چه با که دارد موضوع این به بستگی موارد سایر و نفر

  تیم، در یادگیری تجربه .(تر پایین های دوره یا تکمیلی تحصیالت) تحصیالت سطح یادگیری، سبک نظر

 .گذارد می تأثیر تیم یک افراد تعداد تعیین بر که است فاکتورهایی
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 نیازمند یادگیری، اهداف به رسیدن برای ها تیم این که چرا .نکند تجاوز نفر ۷ از تیم افراد تعداد است بهتر

  فرایندهای طرفی از .شود می ایجاد سختی به زیاد، تعداد و کم تجربه با های تیم در که هستند قوی رهبری

 به نفر ۷ از بیشتر تعداد با های تیم در است، ضروری اهداف به تیم اعضای رسیدن برای که تیمی مناسب

  .کند می ایجاد مشکل تیمی، مناسب بحث ایجاد برای تیم اعضای کم تعداد ازطرفی .شود می ایجاد سختی

  عملکرد با قوی تیم یک تواند نمی نیز کوچک خیلی تیم یک و نیست مناسب نیز نفر ۵ از کمتر تعداد

   .است نفر ۷ تا ۵ بین عددی تیم، اعضای بهینه تعداد بنابراین .باشد مناسب
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  های توانایی و ها مهارت با مختلف افراد تا باشد ناهمگون است بهتر تیم یک افراد ترکیب ترکیب، نظر از

   .بگذارند اشتراک به هم با را ها مهارت این بتوانند و بگیرند قرار هم کنار در مختلف

  در دانشجویان واقعی عملکرد محیط به که است تیمی مهارت یک خود مختلف، افراد با کردن کار توانایی

 این به .باشند همگون هم با باید مختلف های تیم که شود توجه باید نکته این به .است تر نزدیک آینده

 با ها تیم تقریباً همه و باشد شده پراکنده یکسان صورت به ها تیم همه در مختلف، های ویژگی که معنا

   .باشند همسطح هم

. 
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oبرای تشکیل تیم ها عالوه بر توجه به نکات فوق باید به موارد زیر نیز توجه شود. 

 *هرگز از تیم هایی که خود دانشجویان آن را شکل داده اند استفاده نکنید. 

 *بهتر است اعضای تیم با هم متفاوت باشند. 

 *  روند انتخاب اعضای تیم باید کامالً  شفاف شود و دانشجویان از آن اطالع داشته

 .باشند
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   :ها تیم تشکیل مراحل

  می معیارها این دهید قرار مختلف های تیم در را افراد آن اساس بر خواهید می که معیارهایی تعیین – ۱

  مثال عنوان به .کنند می تر مشکل یا تر راحت دانشجویان برای را دوره یادگیری که باشند مواردی توانند

  تواند می متفاوت،  زبان طرفی از کنند آسان را یادگیری است ممکن باال معدل و تیم در کار قبلی تجربه

 .کند مشکل را یادگیری

  معیار اولین عنوان به را آن دارد بیشتری اهمیت معیاری چه که این اساس بر :معیارها بندی اولویت – ۲

 .دهید قرار یادگیری های تیم تشکیل برای
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  هم کنار در معیار این اساس بر که بخواهید دانشجویان از و کنید اعالم را اول معیار – ۳

 .بگیرند قرار

  هم سر پشت ترتیب به را دانشجویان و کنید اعالم اولویت ترتیب به را بعدی معیارهای – ۴

 .دهید قرار

 .نمایید مشخص را دهید تشکیل خواهید می که هایی تیم تعداد – ۵

 انتخاب را نفر دو یا یک ۴ مرحله در شده ایجاد دسته هر از .دهید تشکیل را ها تیم – ۶

   .بنشینند هم کنار که بخواهید ها تیم اعضای از .دهید قرار تیم یک در کنید
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افراد شروع به شناخت همدیگر می کنند با هم  (: storming)مرحله طوفانی یا کودکی – ۲

 .  آشنا می شوند، نقش های تیمی مانند رهبر، منشی، مسئول ارائه نتایج کارت را می پذیرند
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 مرحله این در تیمی عملکرد باالترین معموالً :performing) )بالندگی یا عملکردی مرحله – ۴

  به تا دهند می انجام را خود تالش تمامی خارجی نظارت به نیاز بدون اعضاء  معموالً  .افتد می اتفاق

 .برسند خود مشترک هدف

 .شود می مشاهده مرحله این در تیمی کار محصوالت و تیمی عملکرد نتیجه

 به رسیدن اعضاء برای و گرفته شکل مشترک هدف یک :(norming)کار آغاز یا هنجاری مرحله – ۳

   .است شده ایجاد بیشتری اعتماد دارند مشترک برنامه یک هدف این
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 نیز را ending پایان مرحله نویسندگان از بعضی – ۵

 زمانی تیمی کار پایان .اند کرده اضافه فوق مراحل به

 به شرایط یا اند رسیده خود اهداف به اعضاء که است

  می خود پایان به تیمی کار و است کرده تغییر نوعی

 .رسد
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طراحی سناریوی بحث تیمی و سؤاالت 

 ارزیابی آمادگی در یادگیری مبتنی بر تیم
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مبتنی یادگیری جلسات برای مناسب سؤاالت و سناریو تهیه برای کمک ، هدف 

 آن موفقیت و کیفیت تضمین در مناسب سناریوی و سؤاالت طراحی .است تیم بر

 .دارد سزایی به نقش

نظر در با تیم بر مبتنی یادگیری جلسات در سناریو و سؤاالت طراحی برای 

 مراحل شود اجرا تیم بر مبتنی یادگیری صورت به است قرار که محتوایی گرفتن

 .دهید انجام را زیر
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  خود از باید که سؤالی مهمترین و اولین ،TBL جلسات طراحی برای – ۱ :نکته این به توجه

 چیست؟ دانشجویان آینده شغل در مسأله، حل برای درس این محتوای کاربرد که است این بپرسید

  آمادگی ارزیابی سؤاالت سپس و کنید طراحی را TAP همان یا تیمی بحث سناریوی ابتدا – ۲

   .بنویسید سناریو همان اساس بر را (ای گزینه چهار سؤاالت)

 :  ازسواالت هایی مثال .است محتوا پوشش از تر مهم بسیار محتوا کاربرد TBL در

   :شدند بالین محیط وارد یا پزشکی حرفه وارد دانشجویان که زمانی

 کند؟ می کمک ها آن به محتوا این که کنند حل باید را مسائلی چه *

 کند؟ می کمک گیری تصمیم این در ها آن به محتوا این که بگیرند باید تصمیماتی چه *
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  کمک ها آن به مشکل، درمان یا تشخیص در محتوا این که کرد خواهند مشاهده بیمار در عالیمی چه *

 نمود؟ خواهد

  پزشک یک عنوان به دانشجو که هایی موقعیت کل که باشید داشته نظر در را این سؤاالت طراحی در

 است بهتر کنید لیست را است، نیاز موقعیت آن در محتوا این و دارد نیاز گیری تصمیم و مسأله حل برای

 .کنید استفاده افکار بارش روش از مرحله این در

 سناریو طراحی

  به را (بودن منطقی امکان صورت در ) مشکالت از ای مجموعه یا مشکل یک فوق لیست بین از *

   .کنید انتخاب خود سناریوی اصلی تمرکز عنوان
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 .باشد زیر خصوصیات دارای که کنید طراحی سناریویی *

 .بزنید رامثال است شده شناخته همه برای که یافردی فرد یک بیماری توانید می :باشد جذاب –1
 .باشد اطالعات و دانش ادغام نیازمند بوده پیچیده امکان حد تا –2

   دهید آموزش آن اساس بر را درس اصلی محتوای بتوانید تا باشد جامع –3

 این نه دهند نشان را پاسخ پشت استدالل و تفکر که شود طراحی صورتی به باید سؤال های گزینه –4

 .باشند غلط و صحیح های پاسخ حاوی صرفاً که

 

 

m.tabibi@yahoo.com 40 



  این دهد قرار مسأله حل و گیری تصمیم موقعیت در را تیم باید سناریو، سؤاالت –۵

 (تیمی گیری تصمیم و مسأله حل) است TBL هدف مهمترین

 .شود یافت منبع کتاب در راحتی به نباید سناریو پاسخ –۶

  به تواند می تیمی استدالل و شناختی باالی سطوح سنجش منظور به سؤاالت –۷

 .باشد ای گزینه چند صورت
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 نمود استفاده توان می سناریو طراحی برای که منابعی

  معتبر و مرتبط های سایت وب –۱

  است TBL محتوای با مرتبط های گرایش سایر یا داخلی، متخصص جراح، یک با مشورت –۲

 پایه علوم محتوای بالینی کاربرد مورد در

   بالینی های کتاب –۳

   واقعی موردهای – ۴

m.tabibi@yahoo.com 42 



تعیین دانش مورد نیاز برای پاسخگویی به مشکل یا حل  ( ج

را در مرکز قرار دهید و هر اطالعات و فوق مشکل مساله 

دانشی که فکر می کنید دانشجو برای حل آن نیاز دارد و 

با انجام این کار سؤاالت شما  . باید بداند را لیست کنید

.ارتباط منطقی با سناریوی طراحی شده خواهد داشت  
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 آمادگی ارزیابی سؤاالت طراحی

 .دهید قرار نظر مد را زیر نکات سؤاالتَ، طراحی در

سؤال ارزیابی آمادگی کافی است به شرطی که     ۵برای یک جلسه دو ساعته تقریباً  –1

 . پوشش محتوا را رعایت کنید

 .نشوند جزئیات وارد و باشند کلی باید سؤاالت این –2

 .است سناریو با مرتبط سؤاالت که شوید مطمئن –3

 .است مشارکت کننده ایجاد و برانگیز بحث سؤاالت شوید مطمئن –4
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۵–  و دو سوم ( دانش، درک)شناختی  ۲و  ۱بهتر است یک سوم سؤاالت سطوح

 .سؤاالت در سطح کاربرد باشند

۶– سؤاالت نباید خارج از محتوای پیش خوانی شده باشند. 

۷–   فعل هایی که می توان برای طراحی سؤال در سطوح مختلف شناختی استفاده کرد

 .در جدول زیر نشان داده شده است
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 افعال سطوح یادگیری

 تشخیص دهید -مشخص کنید -تمیز دهید -تعریف کنید دانش

  -به بیان خود آنرا طرح کنید -توضیح دهید-رسم کنید -تفکیک کنید-نشان دهید-نتیجه بگیرید فهم
 ترجمه کنید -بازگو کنید -پیش بینی کنید -تفیسر کنید

ربط  -سازمان دهید –کنید  تعمیم -استفاده کنید -طراحی کنید -طبقه بندی کنید -به کار برید کاربرد
 دهید

 کشف کنید -مقایسه کنید -طبقه بندی کنید -تحلیل کنید تحلیل

 تولید کنید -دهید سازمان-تنظیم کنید-ترکیب کنید ترکیب

 قضاوت کنید -ارزشیابی کنید-تصمیم بگیرید -استدالل کنید -نقد کنید ارزشیابی
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 اجرای یادگیری مبتنی بر تیم
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یکی از روش هایی که در راستای تحقق این اهداف در پزشکی ارائه شده است .

بر تیم است که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان از یادگیری مبتنی 

 .طریق افزایش مهارت حل مسأله ارائه شده است

 اجرای یادگیری مبتنی بر تیم در سه مرحله قبل، حین و بعد از کالس به مراحل

 .ترتیب توضیح داده می شود
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 کالس از قبل

 بالین در کاربردی که محتوایی هر :شود برگزار TBL صورت به است قرار که محتوایی تعیین –1

  اجرا TBL صورت به توان می را نمود استفاده پزشکی مسأله حل فرایند در آن از بتوان و باشد داشته

 .نمود

 . نظر مورد محتوای از آمادگی ارزیابی سؤاالت و سناریو طراحی –2

   تیمی های پوشه سازی آماده –3

  وچه ساعتی چه تاریخی، چه در روزی، چه بتوانند باید دانشجویان :دانشجویان به رسانی اطالع –4

   .کنند مطالعه منبعی چه از را جلسه این محتوای که .شود می برگزار TBL صورت به مبحثی
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 کالس حین

   .بنشینند خودکنارهم تیمی بندی تقسیم بخواهیدبراساس ازدانشجویان-۱

   .دهید تحویل تیمی پوشه یک تیم هر به – ۲ 

   .است زیر موارد حاوی پوشه این

   تیم اعضای تعداد به فردی آمادگی ارزیابی سؤاالت•

   تیم اعضای تعداد به فردی پاسخنامه•

 عدد یک تیمی پاسخنامه•

 عدد   ۱سناریوی بحث تیمی 

 فرم ارزیابی همتایان به تعداد اعضای تیم•

 فرم استیناف•
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 به (سؤال تعداد به بسته) دقیقه ۵-۷ مدت ظرف بخواهید دانشجویان از :فردی آمادگی آزمون اجرای – ۳

 .کنند استفاده فردی پاسخنامه فرم از پاسخگویی برای .دهند پاسخ آمادگی ارزیابی سؤاالت به انفرادی صورت

 مرحله این در .کنید اجرا تیم در را قبل مرحله آزمون همان مرحله این در :تیمی آمادگی آزمون اجرای – ۴

  کسی نیز مرحله این در .کنند مشورت و نموده تعامل هم با تا دهید فرصت دانشجویان به دقیقه ۲۰ تا ۱۵ بین

   .ندارد را منبع کتاب از استفاده اجازه

 ارائه برای .کنند پیدا اطالع سؤاالت صحیح پاسخ از باید دانشجویان مرحله این در :بازخورد ارائه – ۵

   :شامل .کنید استفاده توانید می مختلفی های روش از فیدبک

  کارت فلش از استفاده مثل .دهید پاسخ دانشجویان مشارکت با و خوانده شفاهی صورت به را سؤاالت *

 .است
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 .نمایید تحویل پاسخنامه یک تیم هر به و زده عالمت پاسخنامه یک در را صحیح جواب *

  زمان و خاص توجه به نیاز .است تیم بر مبتنی یادگیری مرحله مهمترین مرحله این :سناریو اجرای-6

  سناریوی سؤاالت به بخواهید دانشجویان از .دارد اجرا  مرحله در چه و طراحی مرحله در چه بیشتری

  دارند اجازه دانشجویان مرحله این در .دهند پاسخ همدیگر مشارکت با و تیمی صورت به شده طراحی

 .کنند استفاده منبع کتاب از

  یک از ساعت ۱ تا دقیقه ۴۵ بگیرید نظر در توانید می مرحله این برای که زمانی مدت است همین

  صورت در و گاهی از هر و کنید حرکت دانشجوها بین تیمی های بحث طول در .است ساعته ۲ جلسه

  را مشارکت و کنید هدایت یادگیری اهداف سمت به را دانشجویان و کنید مشارکت ها بحث در نیاز

   .نمایید تسهیل
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 تکمیل را آن شما و کند می ارائه را خود گزارش تیم هر مرحله این در :ها تیم گزارش ارائه – ۷

  تعداد اگر .کنند نظر اظهار دیگران پاسخ مورد در توانند می ها تیم سایر دهید می بازخورد و نموده

 .شوند می انتخاب تصادفی صورت به تیم چند است زیاد دانشجویان

دقیقه فرم بازخورد به  ۱۰تا  ۵از دانشجویان بخواهید ظرف مدت : اجرای فرم بازخورد به همتایان – ۸

در این مرحله به دانشجویان تأکید نمایید که این فرم ها صرفاً برای ارائه  . همتایان را تکمیل نمایند

همتایان برای مشارکت بهتر در فعالیت های تیمی است و بهتر است که واقعیت بازخورد به 

.را بیان کنند  
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  برای است قبل مراحل سؤاالت پاسخ به نسبت دانشجویان اعتراض به مربوط استیناف – ۹

  اعالم دانشجویان به را آن نتیجه اما .بگذارید وقت جلسه از خارج اعتراضات این به رسیدگی

 .کنید

  در تعامل سخنرانی یک توانید می است مانده باقی فرصتی که صورتی در :بندی جمع – ۱۰

  محتوا کاربرد بر مجدداً و نمایید ارائه دارد بیشتر توضیح به نیاز کنید می فکر که محتوایی مورد

 .نمایید تأکید

 کالس از بعد

 .کنید بندی جمع را دانشجویان نمرات کالس اتمام از بعد
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نحوه محاسبه نمره درجلسات 

 یادگیری مبتنی برتیم

m.tabibi@yahoo.com 56 



 فردنمره ازمون امادگی -1

 نمره ازمون امادگی تیمی-2

 نمره سناریوی بحث تیمی-3

 نمره ارزیابی همتایان-4

برای همه اعضای گروه مشترک است 3و2موارد   
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 مراحل نمره دهی

ارایه فرم ارزیابی همتایان به دانشجویان و جمع اوری ان-۱  

ارایه توضیحات الزم در مورد اینکه فقط هم تیمی های خود را ارزیابی کنید و مجموع نمراتی  -۲
شود ۱۰۰که به افراد تیم میدهید باید   

  نمرات مجموع سپس کنید وارد ان در را فرد هر ونمرات نموده درست زیر فرم مشابه فرمی-۳
 امده دست به کنارعدد در.کنید حساب خود های تیمی هم سایر از را دانشجویان تک تک

 .دهید قرار % عالمت
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ارزیابی تیمیروشهای   

 فینک

 کلز

 مایکلسن

 تگزاس
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کلزروش    

:سه حیطه اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد  

مهارت های یادگیری مشارکتی-1  

:شامل  

 حضور به موقع در کالس وفعال بودن 

 پرسیدن سواالت مناسب

 شناسایی اطالعات و منابع مرتبط

 در اختیار دیگران قرار دادن اطالعات فردی

 ایجاد تعادل بین شنیدن وفالیت تیم
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ایجاد نظم در کالس های تیمی-1  

 درکالس های تیمینقش مدرس -2

 چیدمان کالس های تیمینحوه -3

 دانشجویان در کالسهای تیمینقش -4

          

 

 

 .هریک از عوامل را با هم مطالعه می کنیم
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 TBLراهبردهای مفید برای ایجاد نظم در کالس های ( الف

 

 تدوین قوانین کار تیمی -1

 آماده سازی پوشه های تیمی برای هر جلسه -2

 استفاده از فلش کارت -3
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مطالعه مطالعه قبل از شروع کالس 

حضور به موقع در کالس 

خاموش کردن تلفن همراه 

رازداری 

مشارکت در بحث های تیمی 

پذیرش نقش ها به صورت چرخشی در تیم 

 

 قوانین کارتیمی
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مزایای این کار: 

 ارزان قیمت بودن کارت ها -1

 

جلوگیری از اتالف وقت در پاسخ گویی به سواالت تستی خصوصا  -2
 در کالس های شلوغ

 

 افزایش انگیزه در دانشجویان جهت یادگیری و مطالعه بیشتر دروس-3

 

این شیوه پاسخ گویی انرژی بخش بوده و یادگیری لذت بخشی را  -4
 .ایجاد میکند

 

 استفاده ازفلش  کارت
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 نقش مدرس در کالس های تیمی -ب

 مدیریت شخصیت های مختلف تیم    

 دارا بودن مهارت تسهیل گری•

 آگاه سازی و تشریح نقش های دانشجویان تیم•

 ایجاد بازخورد مناسب و به موقع و صحیح به دانشجویان•

 
 

 

 
 تسلط بر محتوای علمی باال و تسلط بر اجرای روش   

 طراحی سواالت و سناریو های یادگیری•

 تالش برای شکل گیری اعتماد و انسجام بین اعضای تیم•

سوق دادن دانشجویان به سمت کشف پاسخ سواالت،رسم     
 نمودار ونقشه های مفهومی

 ایجاد تفکر خالقانه در دانشجویان•

 جمع بندی نتایج بحث های کالسی•
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توجه کنیدکه .نحوه نشستن باید طوری باشد که دانشجویان قادر به بحث و تبادل نظر باهم باشند

بلکه درردیف های جلووعقب به نحوی قراربگیرندکه .اعضای یک تیم نبایدمستقیم کنارهم بنشینند

 .تعادل بیشتری ایجادشود

 چیدمان کالس ونشستن درکالس های مبتنی برتیم
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 یادگیری مبتنی بر تیم یک روش یادگیری است که با تشکیل

 .تیم هایی متشکل از دانشجویان اجرا می شود

 

 هدف آن((TBL  ایجادیادگیری عمیق در رابطه  با موضوع

  .درس می باشد

 مرور
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  در جویی صرفه) تر کوتاه زمانی در جانبه همه و بهتر خدمات آوردن بدست برای

  را گروه در کار مهارت فردی اگر پس. اند برگزیده را گروهی کار مردم امروزه (وقت

 .کند عمل دیگران با تعامل در موثری طور به نمیتواند باشد نیاموخته

 .است TBL گروهی کار آموختن های راه از یکی
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 .باشد TBL درصد روش آموزشی باید  15در هر بلوک  -1

 

 .نمره ای معادل یک سوال امتحان پایانی دارد TBLهر جلسه یادگیری  -2

 

 :اگر دبیرتیم هستید -3

 از ایجاد بحث دونفره جلوگیری کنید-الف

گزارش نتیجه بحث تیمی برای کل کالس،تنظیم زمان برای اتمام کار )مسیولیت های -ب

را بین اعضای گروه ( بحث های کلیدی و نظرخواهی از تک تک اعضا. تیمی،یادداشت نتایج 

 .تقسیم کنید

 نکات پایانی
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