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تأثیر آموزش تیمی درس سیستمهای اطالعرسانی پزشکی بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زینب شبونی ،1عصمت نوحی ،*2مریم اخوتی

3

 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکتری آموزش پرستاری ،استادیار ،گروه آموزش پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران
 .3دکتری تخصصی کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،استادیار ،گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله49/2/6 :

آخرین اصالح مقاله49/5/29 :

پذیرش مقاله49/5/22 :

زمینه و هدف :آموزش و یادگيري تيمی روش مؤثري در کسب مهارتهاي بين فردي است که در مقایسه با سایر روشها ،موجب لذت بيشتر دانشجو از
یادگيري میشود .همچنين ،مشارکت در امر یادگيري موجب بروز مهارتهاي حل مسأله ،رفع مشکالت یادگيري و تفکر انتقادي میگردد .این مطالعه با
هدف تعيين تأثير آموزش تيمی درس سيستمهاي اطالعرسانی پزشکی بر تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلی دانشجویان تحصيالت تکميلی انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع مداخلهاي نيمه تجربی با روش پيشآزمون و پسآزمون بود و در مدت زمان دو ترم تحصيلی انجام گردید .جامعه آماري
مطالعه را دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکيل دادند .نمونهها ( 14نفر به عنوان گروه مداخله و  14نفر به عنوان شاهد) به
صورت سرشماري و هدفمند و تخصيص گروههاي مورد و شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند .پس از انجام مداخله ،دادهها جمعآوري گردید و در
نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :همه دانشجویان ورودي سال  3142بودند .محدوده سنی نمونهها  21-96سال و ميانگين سنی آنان 24 ± 9/3 ،سال بود 55/4 .درصد آنها را زنان
و  63/2درصد را افراد مجرد و خوابگاهی تشکيل دادند .ميانگين نمره تفکر انتقادي در پایان مداخله از  262 ± 22/26به  223 ± 29/4ارتقا یافت و این
تفاوت معنیدار بود ( .)P > 4/431اختالف آماري معنیداري ميان ميانگين نمره پایانی دانشجویان در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد مشاهده شد
(.)P = 4/443
نتیجهگیری :نتایج مطالعه ،بيانگر مؤثرتر بودن به کارگيري روش آموزش تيمی در افزایش مهارتهاي یادگيري ،ارتباطی و تفکر انتقادي دانشجویان و باالتر
بودن ميزان رضایت دانشجویان از روش تدریس ارایه شده در مقایسه با روش سخنرانی است .این یافته بر تمایل دانشجویان به یادگيري مشارکتی و فعال
در مقایسه با روشهاي منفعل و یکسویه سنتی تأکيد نمود .آموزش تيمی نقش مؤثري در ارتقاي سطح تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلی دانشجویان در
دروس ارایه شده در مقایسه با روشهاي معمول سخنرانی دارد.
کلید واژهها :آموزش تيمی ،تفکر انتقادي ،دانشجویان تحصيالت تکميلی ،درس سيستمهاي اطالعرسانی پزشکی
*نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن  419-13125115 :نمابر419-13125192 :
Email: e_nuhi@kmu.ac.ir
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مقدمه

شبونی و همکاران

تعداد مدرسان نيست و با یک مدرس در کالس بزرگ (باالي

در دنيایی که تحوالت سریع و مخاطرهآميز و محدودیتهاي

 344دانشجو و یک مدرس) قابل اجرا میباشد .یادگيري مبتنی بر

مزمن ،جزء مشخصههاي زندگی آینده بشر شده است ،هيچ

تيم بر پاسخگویی فردي و تيمی ،تعامل گروهی و انگيزه مشارکت

گزینهاي به غير از اندیشيدن به صورت انتقادي کارساز نيست .ميل
و اندیشه انتقادي ،یکی از مهمترین ضرورتها براي روبهرو شدن
با واقعيتهاي دنياي مدرن است .تفکر انتقادي در جامعه ،افراد را

در بحثهاي گروهی تأکيد دارد (.)5 ،6
یادگيري در تيمهاي کوچک در افزایش مهارت حل مسأله،
رشد تفکر انتقادي و بهبود مهارتهاي ارتباطی بين فردي ،نقش

از حالت انفعالی بيرون میآورد و به آنها مهارتها و تواناییهایی

عمدهاي دارد .برخالف روش سنتی تدریس به شيوه سخنرانی،

میبخشد تا به جاي تقليد کورکورانه از الگوها و پذیرش بیچون

یادگيري در گروههاي کوچک ،دخالت دانشجویان در امر یادگيري

و چراي والدین ،معلمان ،سياستمداران و رسانهها ،بتوانند با

و تعامل آنها با یکدیگر را افزایش میدهد (.)2-4

تمسک به تفکر و اندیشه انتقادي ،در جستجوي حقيقت و دانایی

به منظور همگام شدن با تحوالت پيشرفتهاي جدید براي

باشند و هرگز از جستجوي حقيقت و کوشش براي درک

ایجاد تغييرات ،میتوان به شناسایی نوآوريها و روشهاي تازه

پدیدههاي اجتماعی غفلت نورزند (.)3

پرداخت .یادگيري این که تفکر انتقادي چيست و چگونه میتوان

نتایج مطالعهاي نشان داد که بيشتر آموختههاي مهم ،حاصل

آن را در موقعيتهاي مختلف به کار برد ،به فرد کمک میکند تا

تعامل با دیگران است .اگر یاد گيرنده در مورد یک کتاب ،یک

اعتماد به نفس پيدا کند ،خودکار عمل نماید و به طور مستقل

تکليف و یا یک مسأله فقط نظرات ،واکنشها و پرسشهاي خود

کارهاي خود را پيش برد ( .)34یکی از عوامل مهمی که در تعيين

را داشته باشد ،یادگيري او به اندازه زمانی که به نظرات دیگران

موفقيت یا شکست دانشجویان دخالت دارد ،توانایی این افراد به

دسترسی داشته باشد ،پر بار نخواهد بود .عالوه بر این ،کار

تفکر انتقادي است (.)33 ،32

انفرادي اغلب در تنهایی انجام میشود و در نهایت خسته کننده

برخورداري از تفکر انتقادي باعث میشود که فرد

است ( .)2تفکر انتقادي و خالق یکی از پيامدهاي یادگيري

مسؤوليتهاي بيشتري را در ارتباطات ،محل یادگيري و کار بر

مشارکتی و تيمی میباشد و عملی است که شاگردان انجام

عهده بگيرد ،با افراد مختلف همکاري کند و تصميمات بهتري را

میدهند و نه چيزي که براي شاگردان انجام میشود .بنابراین،
یادگيري مشارکتی مستلزم مشارکت فعال و مستقيم فراگير است
(.)1
بدیهی است که پایهگذاري نظامهاي آموزشی کارامد ،به

اتخاذ نماید ( .)34آموزش تفکر انتقادي منجر به ایجاد انگيزه
جهت یادگيري ،کسب مهارتهاي حل مسأله ،تصميمگيري و
خالقيت میگردد .با تقویت تفکر انتقادي ،فرد تصميم درست
خواهد گرفت و بهترین خدمات را ارایه خواهد داد (.)31

اندیشههاي جدید و روشهاي نو نياز دارد .یکی از این روشهاي

تحقيقات انجام شده در سطح جهان بيانگر آن است که

آموزش ،آموزش یادگيري مبتنی بر تيم (Team-based learning

فراگيران در کسب مهارت تفکر انتقادي در سطح مدارس و

یا  )TBLاست .این روش توسط  Parmeleeو همکاران با هدف

دانشگاهها ،با مشکالت و کاستیهایی مواجه هستند ( .)39از

ارتقاي کيفيت یادگيري دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل

دیدگاه  ،Critchleyتوانایی تفکر انتقادي در ميان دانشجویان

مسأله ،اطمينان از حضور دانشجویان در کالس درس با آمادگی

گسترده نيست و آنها در آزمونهایی که توانایی تشخيص

قبلی ،ایجاد یک کالس پرانرژي و یادگيري فعال ارایه گردید (.)9

پيشفرضها ،ارزشيابی مباحث و استداللها و استنباط ارزیابی

در روش  TBLعالوه بر ایجاد یک محيط یادگيري فعال و

میشود ،نمره خوبی کسب نمیکنند ( .)35عالقه به رشد مهارت

مشارکتی ،نيازي به فضاي مخصوص کارگروه کوچک و افزایش

تفکر انتقادي در محافل آموزشی پدیده جدیدي نيست ،اما به
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تدریج به دليل پيشرفتهاي سریع علمی و ازدیاد حجم اطالعات

دندانپزشکی بود که درس سيستمهاي اطالعاتی براي آنها

و دانشی که فراگيران باید بياموزند ،مورد غفلت قرار گرفته و

ارایه شده بود .نمونهگيري به صورت سرشماري و تخصيص

هدف آموزشی بيشتر به سمت انتقال اطالعات سوق یافته است

گروههاي مورد و شاهد به صورت تصادفی صورت گرفت که

( .)5از برایندها و اهداف مهم آموزشی این مقطع تحصيلی میتوان

از این تعداد 23 ،دانشجو به عنوان گروه مورد و  34نفر به

به توسعه شایستگی و صالحيتهاي حرفهاي دانشجویان به

عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند .آزمون از هر دو گروه

خصوص دانشجویان تحصيالت تکميلی ،توسعه مهارتهاي

در نيمسال اول تحصيلی  3141گرفته شد و روش تدریس در

تصميمگيري ،مسألهگشایی و همچنين ،خودکارامدي در درس

دو گروه به صورت متفاوت و مجزا توسط دو نفر از استادان

اطالعرسانی اشاره کرد.

مجرب در زمينه سيستمهاي اطالعاتی و آشنا به روشهاي

در هر سيستم آموزشی با هدف پيشرفت کيفيت آموزش،

تدریس انجام شد.

تغييرات آموزشی به وسيله برنامهریزان آموزشی صورت میگيرد.

راهنماهاي الزم براي تدریس و کار تيمی در اختيار استاد

از جمله این تغييرات میتوان تجدید نظر در روشهاي جدید

و دانشجویان قرار گرفت و پایان ترم ،پسآزمون هر یک از

تدریس استادان ،تغيير ساختار از سيستم انتخابی به سيستم جامع و

متغيرهاي تفکر انتقادي گرفته شد .در نهایت نمره گروهها

تغييرات دیگر را نام برد .در بسياري از موارد قبل از اجراي برنامه

مقایسه گردید .در گروه مداخله نيز دانشجویان به گروههاي

براي تشخيص کاستیها ،فواید و اثرات جانبی به خالقيت نياز

سه نفره تقسيم شدند و مباحث درس به صورت تيمی طبق

است .اگرچه توصيههاي زیادي بر استفاده کاربردي از این روش

پروتکل آموزش تيمی به شرح زیر ارایه گردید :الف .پيش از

در تدریس دروس عملی دانشگاهی و در مقاطع تحصيالت

برگزاري کالس شامل تعيين محتواي یادگيري و اطالعرسانی

تکميلی گردیده ،اما مطالعات محدودي در این زمينه انجام شده

به دانشجویان توسط استاد ،آمادگی قبل از کالس

است.
سؤال پژوهش این است ،آیا روش آموزش تيمی در درس
سيستمهاي اطالعاتی تأثيري بر پيشرفت تحصيلی و تفکر انتقادي
دانشجویان دارد؟ پاسخ به این سؤال میتواند در راستاي
برنامهریزي براي ارتقاي سطح مشارکت و توانمندي دانشجویان
مورد استفاده قرار گيرد .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعيين
تأثير یادگيري تيمی بر پيشرفت تحصيلی و تفکر انتقادي
دانشجویان تحصيالت تکميلی انجام شد.

روش کار
این پژوهش از نوع مداخلهاي نيمه تجربی با روش
پيشآزمون و پسآزمون بود و در مدت زمان یک ترم تحصيلی
انجام گردید .جامعه آماري مطالعه را دانشجویان تحصيالت
تکميلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکيل دادند که شامل
 94نفر متشکل از گروههاي پرستاري ،اپيدميولوژي و کارورزان

(پيشخوانی) توسط دانشجو و ب .در زمان برگزاري کالس
شامل ارزیابی آمادگی فردي ( Individual Readiness

 Assurance Testیا  ،)IRATارزیابی آمادگی گروهی
( Group Readiness Assurance Testیا ،)GRAT
استيناف و روند تجدید نظر ( ،)Appeals processانجام
تکليف ( ،)Group assignmentsبازخورد و ارزیابی همتایان
بود.
در گروههاي کوچک ،بحث گروهی و پرسش و پاسخ و کار
عملی و ارایه گروهی انجام شد و امتحان پایان ترم به صورت
مباحث تئوري به شکل گروهی و کتبی و کار عملی ارایه شده
دانشجویان در طول ترم براي گروه مداخله انجام گرفت .در
گروه شاهد درس به روش تدریس سنتی و سخنرانی و ارایه
مثال توسط استاد ،امتحان پایان ترم کتبی و انفرادي انجام شد و
هيچ گونه مداخلهاي صورت نگرفت .رعایت اخالق پژوهش
شامل کسب مجوز براي انجام مطالعه ،بینام بودن پرسشنامه،
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حفظ حقوق افراد داوطلب در تحقيق ،رضایت دانشجویان هر

در اولين جلسه شروع ترم ،پرسشنامه تفکر انتقادي توسط

دو گروه و محرمانه بودن نتایج از ضروریات انجام تحقيق بود

دانشجویان هر دو گروه مداخله و شاهد تکميل گردید و ميزان

و به دانشجویان اطمينان داده شد که نظرات آنها در

گرایش به تفکر انتقادي آنان ثبت شد .اجراي برنامه آموزشی

پرسشنامه منجر به هيچ گونه سوگيري در نمره نخواهد شد و

در گروه شاهد به صورت معمول و تدریس بر اساس رئوس

تنها براي سنجش و بررسی اثربخشی روش آموزشی به کار

مطالب به روش سخنرانی تعاملی توسط استاد و ارایه مثال

میرود و در نهایت شرکت در هر گروه باعث ایجاد ضرر و

توسط مدرس و کار عملی دانشجو تا پایان ترم ادامه داشت .در

زیان یا کاستی براي دانشجویان نمیشود.

گروه مداخله ،قبل از شروع درس به منظور آمادگی قبل از

روش کار به صورت کلی :در ابتداي ترم پيشآزمون از هر

کالس ،ضمن توضيح در خصوص روش آموزش و یادگيري

دو گروه گرفته شد و روش تدریس در دو گروه به صورت

تيمی ،طرح درس (اهداف و رئوس محتواي یادگيري درس

متفاوت و مجزا توسط یکی از استادان مجرب در زمينه

اطالعرسانی) و منابع مورد نياز توسط استاد به دانشجویان ارایه

سيستمهاي اطالعاتی و آشنا به روشهاي تدریس انجام شد.

و معرفی گردید .همچنين ،در جلسه اول کالس در گروه

سرفصلهاي تعيين شده در هر جلسه با توجه به شيوه

مداخله ،پس از شرکت در آزمون انفرادي (ارزیابی آمادگی

 TBLکالسيک به نمونهها ارایه شد .قبل از هر جلسه ،موضوع

فردي) ،دانشجویان به چند گروه  1نفره تقسيم شدند و پس از

هر جلسه و منبع موجود براي مطالعه در اختيار دانشجویان قرار

ارزیابی آمادگی گروهی ،ضمن بحث در خصوص سؤاالت و

داده میشد .براي هر جلسه ،سه مرحله اصلی  TBLانجام

مشارکت گروهها همراه با بازخورد و ارایه مباحث اصلی توسط

گرفت و در آغاز نيز دانشجویان موظف به پاسخگویی به

استاد مربوط ،از هر یک از گروهها درخواست شد (انجام

سؤاالت انفرادي موضوعی بودند .پس از آن ،دانشجویان به

تکليف گروهی) تا یکی از مباحث درسی سرفصل را انتخاب

سؤاالتی مشابه با سؤاالت انفرادي ،اما این بار به صورت تيمی

نمایند و بر اساس ترتيب و با مشارکت و همکاري گروهی

پاسخ دادند .پاسخهاي هر گروه جمعآوري و براي ارایه یک

ارایه دهند.

بازخورد سریع نمرهدهی شد و مورد بحث قرار گرفت .سپس،

گروهها با هویت ویژه و تعهد فردي مشارکت داشتند و ارایه

دانشجویان در گروههاي خود به صورت فردي و تيمی ،به

درس با ارزیابی همتایان و مدرس ادامه یافت .مسایل و

انجام تکاليف و تمرینهاي عملی تعيين شده توسط مدرس ،در

موضوعات مربوط به درس اطالعرسانی که به صورت عملی و

یک بازه زمانی مشخص پرداختند.

تئوري میتوانست دانشجویان را درگير نمایند ،در هر جلسه

طراحی فعاليتهاي آموزشی با استفاده از  TBLدر آموزش

درسی طرح میگردید و دانشجویان آنها را با یکدیگر تحليل

درس کرمان و تعيين اهداف کلی و رفتاري متناسب با موضوع

میکردند .بازخوردها فوري و مرحلهاي توسط استاد به گروهها

تدریس

داده میشد .پس از برگزاري کالس ،دوباره براي اندازهگيري

پاسخگویی به سؤاالت انفرادي

تفکر انتقادي از پرسشنامه آمادگی تفکر انتقادي کاليفرنيا

پاسخگویی به سؤاالت تيمی

( Critical Thinking Disposition Inventoryیا )CTDI

انجام تکاليف درسی دانشجویان در TBL

استفاده شد(.)36

برگزاري جلسه بحثهاي تيمی دانشجویان

پرسشنامه  CTDIتوسط  Facioneو همکاران با  25گویه

سنجش تفکر انتقادي و یادگيري دانشجویان

در مقياس ليکرت  2درجهاي ساخته شد که مؤلفههاي
هفتگانه گرایش به تفکر انتقادي (حقيقتجویی ،فکر باز،
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تحليلی بودن ،سيتماتيک بودن ،کنجکاوي ،اعتماد به خود و

تفکر انتقادي در پایان مداخله از  262 ± 22/26به

کمال و پختگی) را اندازهگيري میکند .این آزمون بارها توسط

 223 ± 29/4ارتقا یافت و این تفاوت نشان دهنده رابطه مثبت

آنان به عنوان ابزار مناسب جهت ارزیابی عوامل تفکر انتقادي

و معنیدار قبل و بعد از مداخله بود ( .)P > 4/431همچنين،

به کار برده شد (.)32

نمره گروه مداخله بيشتر از گروه شاهد به دست آمد که حاکی

روایی و پایایی آزمون  CTDIدر ایران توسط بهمنپور و

از مؤثر بودن مداخله بود (شکل .)3

همکاران مورد تأیيد قرار گرفت( .)32پایایی این آزمون در
تحقيق بدري گرگري وفتحی آذربا

استفاده ازضریب

 alpha Cronbachsبررسی و  4/24گزارش شد ( .)34در
مطالعه  Facioneو همکاران که بر روي  369دانشجو انجام
گرفت ،پایایی این ابزار به روش  Cronbachs alphaبراي
کل ابزار 4/44 ،و براي شاخصهاي هفتگانه  4/24به دست
آمد (.)32
پس از انجام مداخله ،اطالعات جمعآوري شده با استفاده از
آمار توصيفی وشاخصهاي مرکزي و پراکندگی (ميانگين و

شکل  :3تفاوت نمره تفکر انتقادي دانشجویان دو گروه مداخله و شاهد قبل

انحراف معيار) ودادههاي حاصل از پيشآزمون و پسآزمون با

و بعد از مداخله

استفاده ازآزمونهاي آماري پارامتریک  t ،Paired tو ANOVA
در نرمافزار  SPSSنسخه version 19, SPSS Inc., ( 34

 )Chicago, ILمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

در راستاي تبيين اهداف اصلی پژوهش ،یافتهها حاکی از
عدم وجود تفاوت معنیدار نمره تفکر انتقادي قبل از انجام
مداخله در دانشجویان دو گروه بود و از لحاظ ویژگیهاي

یافتهها

دموگرافيک تا حدودي در وضعيت یکسانی قرار داشتند.

بر اساس یافتهها ،ميانگين سن مشارکت کنندگان پژوهش،

طبق دادههاي حاصل از جدول  ،3نمره تفکر انتقادي با

 24 ± 9/3سال بود و در محدوده سنی  21-96سال قرار

متغيرهاي جنسيت ،تأهل و وضعيت سکونت دانشجویان رابطه

داشتند 55/4 .درصد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه را

معنیداري داشت و بر این اساس ،نمره تفکر انتقادي مردان

زنان تشکيل دادند 63/2 .درصد شرکت کنندگان مجرد و غير

بيشتر از زنان بود .در ویژگی وضعيت تأهل نيز نمره تفکر

بومی 21/1 ،درصد ساکن خوابگاه و همه دانشجویان ورودي

انتقادي افراد مجرد ارتقا یافت؛ در حالی که نمره تفکر انتقادي

سال  3142بودند .بيشترین درصد فراوانیها به سال ورود،

متأهلها در پيشآزمون بيشتر بود .در نهایت ،نمره تفکر انتقادي

خوابگاهی و مجرد و غير بومی بودن و کمترین فراوانی به مقيم

دانشجویان بومی هم در پيشآزمون و هم در پسآزمون ،بيشتر

کرمان بودن اختصاص داشت .ميانگين و انحراف معيار نمره

از دانشجویان خوابگاهی مشاهده شد (جدول .)3

67

شبونی و همکاران

تأثير آموزش تيمی درس سيستمهاي اطالعرسانی...
جدول  :3مقایسه نمرات تفکر انتقادي بر حسب ویژگیهاي دموگرافيک دانشجویان قبل و بعد از مداخله
تفکر انتقادي

ویژگیهاي فردي

نتيجه آزمون ()P

قبل از مداخله
ميانگين  ±انحراف معيار
جنسيت
وضعيت تأهل
وضعيت سکونت

بعد از مداخله

نتيجه آزمون ()P

ميانگين  ±انحراف معيار

مذکر

269/64 ± 13/94

4/253

262/2 ± 26/5

4/445

مؤنث

252/49 ± 13/45

4/926

265/9 ± 12/1

4/221

متأهل

224/21 ± 22/23

4/466

264/9 ± 22/1

4/265

مجرد

255/24 ± 12/92

4/464

262/2 ± 13/2

4/263

بومی

262/22 ± 14/49

4/265

223/2 ± 13/2

4/449

خوابگاهی

262/45 ± 13/64

4/264

252/4 ± 25/9

4/446

یافتهها نشان داد که بين تفکر انتقادي با سن (،r = 4/325

و تحليل ،قدرت سازماندهی اطالعات ،اعتماد به نفس و ميزان

 )P = 4/352و پيشرفت تحصيلی ()P = 4/249 ،r = 4/366

رشد یافتگی) تفاوت معنیداري را نشان ندادند .نمره همه

رابطه معنیداري وجود نداشت.

حيطهها به جز حيطه قدرت تجزیه و تحليل ،بعد از مداخله

مقایسه نمره حيطههاي هفتگانه گرایش به تفکر انتقادي

ارتقا پيدا کرد و بيشترین نمره در پيشآزمون به قدرت تجزیه و

قبل از مداخله نشان داد که تنها دو حيطه حقيقتجویی

تحليل و در پسآزمون به اعتماد به نفس اختصاص داشت.

( )P = 4/443و جستجوگري ( )P = 4/443تغيير قابل توجهی

کمترین نمره هم در پيشآزمون و هم در پسآزمون مربوط به

داشت و ارتقا یافت و بقيه حيطهها (انتقادپذیري ،قدرت تجزیه

حيطه حقيقتجویی بود (جدول .)2

جدول  :2مقایسه نمرات حيطههاي هفتگانه گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان قبل و بعد از مداخله
حيطههاي تفکر انتقادي
حيطههاي گرایش به تفکر انتقادي

قبل از مداخله

بعد از مداخله

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

حقيقتجویی

19/25 ± 1/24

12/44 ± 9/35

4/443

انتقادپذیري

12/95 ± 9/24

14/42 ± 1/54

4/534

قدرت تجزیه و تحليل

99/14 ± 1/52

92/29 ± 5/94

4/444

قدرت سازماندهی اطالعات

12/22 ± 6/94

94/26 ± 9/12

4/354

اعتماد به نفس

91/42 ± 2/39

95/54 ± 2/94

4/344

ميزان رشد یافتگی

93/44 ± 1/24

91/42 ± 9/24

4/244

جستجوگري

13/36 ± 9/41

14/12 ± 9/94

4/442

همانگونه که شکل  2نشان میدهد ،نمرات حاصل از
آزمون گروهی در گروه مداخله بيشتر از گروه شاهد به دست
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شکل  :2بررسی ميزان پيشرفت تحصيلی دانشجویان دو گروه مداخله و شاهد

بحث و نتیجهگیری
در راستاي هدف مطالعه که تعيين تأثير آموزش تيمی درس
سيستمهاي اطالعرسانی بر تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلی

بهبود مشارکت ،قدرت تصميمگيري و ارتقاي مهارتهاي
استدالل و تفکر انتقادي دانشجویان اشاره کردند (.)9
طرفداران یادگيري مشارکتی  Gokhaleو  Anuادعا کردند

دانشجویان بود ،یافتهها نشان داد که دانشجویان قبل از انجام

که تبادل فعال ایدهها در گروههاي کوچک ،نه تنها باعث

مداخله تفاوت معنیداري از لحاظ تفکر انتقادي با یکدیگر

افزایش عالقه در ميان شرکت کنندگان میشود ،بلکه تفکر

نداشتند و دو گروه مداخله و شاهد از نظر ویژگیهاي
دموگرافيک از وضعيت یکسانی برخوردار بودند .نمره تفکر

انتقادي را نيز ارتقا میبخشد ( .)24نتایج پژوهش  Inuwaو
همکاران ( )5و  Curranو همکاران ( )23با یافتههاي پژوهش

انتقادي و پيشرفت تحصيلی دانشجویان بعد از انجام مداخله

حاضر همخوانی داشت .یافتههاي تحقيق حسينی نيز در رابطه

تفاوت معنیداري را با یکدیگر نشان داد که بيانگر تأثير مثبت

با یادگيري مشارکتی و تفکر انتقادي ،اثر یادگيري مشارکتی را

انجام این مداخله بر متغيرهاي ذکر شده میباشد.
از متغيرهاي اصلی کار تيمی ،تشکيل تيم ،کار گروهی،

بر همه مهارتهاي آن مشتمل بر توانایی تحليل انتقادي ،اعتبار
شواهد و ارزشيابی انتقادي تأکيد کردهاند (.)22

مشارکت و داشتن مطالعه و آمادگی قبل از ورود به کالس و

درمورد هدف دوم نمره تفکر انتقادي (تعيين سطح تفکر

همچنين ،داشتن تعامل با همياران و استادان است .بنابراین،

انتقادي بر اساس ویژگیهاي دموگرافيک) میتوان گفت که

منطقی به نظر میرسد که آموزش تيمی منجر به افزایش تفکر

جنسيت ،وضعيت تأهل و وضعيت سکونت با نمره تفکر

انتقادي دانشجویان شود .این یافته با نتایج پژوهش Parmelee

انتقادي رابطه معنیداري دارد .متغير جنس به عنوان پيشبينی

و همکاران ( )9همسو بود .آنان از پيامدهاي یادگيري تيمی ،به

کننده مهارتهاي تفکر انتقادي یا زمينه تفکر انتقادي در
مطالعات اخير مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش
 Rickettsو  Ruddبر روي دانشجویان دانشگاه فلوریدا به
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منظور تعيين رابطه سبک یادگيري با زمينه تفکر انتقادي ،بين

نمره دانشجویان دو گروه سخنرانی و بحث گروهی اختالف

دو متغير جنس و تفکر انتقادي رابطه معنیداري مشاهده نشد

معنیداري با یکدیگر داشت .همچنين ،اختالف معنیداري

( .)21در پژوهش حاضر نيز بين سن با تفکر انتقادي و

( )P  4/443بين ميانگين و انحراف معيار نمره دیدگاه کلی

پيشرفت تحصيلی رابطه معنیداري وجود نداشت .این یافته با

دانشجویان در گروه سخنرانی و بحث گروهی نسبت به شيوه

نتایج بهمن پور و خدامرادي مشابهت داشت ()32،29و با نتایج

تدریس درس آیين زندگی مشاهده شد و بيش از  54درصد

پژوهش نوحی و همکاران مغایر بود .آنان در پژوهش خود

دانشجویان مشارکت کننده در کالسهاي بحث گروهی ،با این

نشان دادند که بين دو متغير سن و ميزان تفکر انتقادي

شيوه تدریس کامالً موافق بودند ( )26که همراستا با نتایج

همبستگی آماري معنیداري وجود دارد و نمره تفکر انتقادي

پژوهش حاضر است.

زنان بيشتر از مردان بود که این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت
تعداد نمونه در دو گروه باشد(.)25

بر اساس یافتههاي بررسی حاضر و تحقيقات پيشين،
ضرورت به کار بردن روشهاي نوین آموزش و ارزشيابی و

به طور قطع عوامل متعدد و پيچيدهاي در نمره نهایی و

ترویج و توسعه هرچه بيشتر آنها در همه مقاطع تحصيلی،

رابطه هر یک از متغيرها دخيل هستند .برخی از ویژگیهاي

برنامهها و دروس با رویکرد انتقادي ،تحليلگر و موشکافانه در

آزمودنیها مانند عدم انگيزه ،دقت و تعهد الزم براي تکميل

تمامی عرصههاي زندگی ،درس و کار ،در دنيایی که ابتدا

پرسشنامه و یا استرس و نگرانی و یا عجله آنان نيز بیتأثير

مهارتهاي تفکر و ذهن و در مرحله بعد توانمنديهاي جسم

نيست .در مقایسه تأثير دو روش آموزش  TBLو روش سنتی

مقياس پيشرفت هر فرد و اجتماع است ،امري ضروري و

بر تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلی ،بر اساس یافتهها تفاوت

اجتنابناپذیر میباشد .براي افزایش و ارتقاي بيشتر و مؤثرتر

بين نمرات دو گروه ( )P = 4/443نشان دهنده تأثير روش

تفکر انتقادي ،صرف وقت و زمان بيشتر ،برنامهریزي ،طرحهاي

آموزش  TBLنسبت به آموزش سنتی بر متغيرهاي نامبرده

وسيعتر ،امکانات و منابع بيشتر ضروري به نظر میرسد .شاید

است .این یافته با نتایج مطالعه  Curranو همکاران همسو

بتوان گفت که آموزش به شکل تيمی در سنين پایينتر،

است .آنان در پژوهش خود عملکرد و تجربيات یادگيري

میتواند جرقهاي براي بيدار و فعال کردن ذهن ،انگيزه کاوش

دانشجویان با روش سخنرانی را مقایسه کردند و مشخص

و جستجوگري شود .این توانایی ذهن (تفکر انتقادي) نيز مانند

گردید ،دانشجویانی که با روش یادگيري مبتنی بر تيم آموزش

سایر تواناییها با تمرین ،تکرار ،ممارست و کاربرد عملی هر

میبينند ،عملکرد بهتري در آزمون بورد ملی پزشکی دارند

چه بيشتر به طور مفيد و اثربخشی ارتقا پيدا میکند.

( .)23اگر هدف از آموزش ،ارتقاي تفکر انتقادي و مهارتهاي
حل مسأله باشد ،یادگيري مشارکتی مفيدتر از روشهاي رایج و
سنتی است (.)32
صاحبنظران در بسياري از موارد ،تواناییهاي تفکر انتقادي
را به مهارتهاي تفکر انتقادي تعبير کردهاند؛ مهارتهایی که
یادگيري آنها نيازمند تمریناتی است که باید با تمرکز کامل
انجام شود و براي انجام این تمرینها ،طراحی ،راهنمایی ،ارایه
و پسخوراند ضروري به نظر میرسد ( .)34نتایج بررسی
حکمتپور و همکاران نشان داد که ميانگين و انحراف معيار
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سپاسگزاری
بدینوسيله نویسندگان از متوليان مرکز مطالعات دانشگاه
علوم پزشکی کرمان که تحقيق حاضر را مورد حمایت قرار
دادند و همچنين ،از مسؤوالن و استادان دانشکده مدیریت و
اطالعرسانی و دانشجویان تحصيالت تکميلی که در مطالعه
شرکت نمودند ،تقدیر و تشکر مینمایند.

دوره سيزدهم شماره اول
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Background & Objective: Team-based learning (TBL) is an effective method of interpersonal
skills training, which results in the higher satisfaction of students with learning. Moreover,
cooperative learning results in attainment of problem solving skills, resolving of learning issues,
and critical thinking. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the
effect of TBL of medical information systems course on academic achievement in postgraduate
students of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This quasi-experimental interventional study was conducted using pre-test and post-test
method during two semesters. The study population consisted of graduate students of Kerman
University of Medical Sciences. The participants (30 subjects in the intervention group and 30 in
the control group) were selected through census and purposive sampling. The subjects were
randomly allocated to the intervention and control groups. The collected data were analyzed using
SPSS software.
Results: All subjects were admitted to the postgraduate program in 2014. The mean age of
participants was 29 ± 4.1 years in the range of 23-46. Moreover, 55.0% of the participants were
women, and 61.7% were single and living in the dormitory. The mean critical thinking score
before and after the intervention was 262 ± 28.76 and 271 ± 24.9; the difference was statistically
significant (P < 0.013). A statistical significant difference was observed between the mean total
score of students in the intervention and control groups (P = 0.001).
Conclusion: The results illustrate that TBL is more effective in the increasing of training skills,
communication techniques, critical thinking, and satisfaction among students in comparison to the
lecture method. These results illustrate the students’ tendency toward active and cooperative
learning in comparison to traditional unilateral and passive teaching methods. TBL is effective in
promoting critical thinking and academic achievement among students in comparison with
conventional methods.
Key Words: Team-based learning (TBL), Critical thinking, Postgraduate students, Medical
information systems
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