
  :2020.289893.668820ijaedr./10.22059DOI                                            مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

 (605-616) 1399، 3, شماره 51-2دوره 

 E-mail: enayat.abbasi@modares.ac.ir  عنايت عباسی نويسنده مسئول: *

Applying the Team Member Teaching Design (TMTD) Model to Strengthen 

Teamwork Behavior and Academic Achievement of Arak University Students 
 

ZAHRA KHOSHNODIFAR1, ENAYAT ABBASI2*, HOMAYOON FARHADIAN3, 

HOSSEIN SALEHIARJOMAND4, ABDOLMOTALLEB REZAEI5  

1, Ph.D. graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat 

Modares University and Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and 

Education, Higher Education Complex of Saravan, Saravan, Iran 

2, Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat 

Modares University, Tehran, Iran 

3, Ph.D., Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran 

4, Assistant Professor, Department of Medicinal Plants, Faculty of Agriculture and 

Natural Resources, Arak University, Arak, Iran 

5, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of 

Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran 

 (Received: Oct. 28, 2019- Accepted: Jan. 19, 2020) 

ABSTRACT 

 

Objectives 

In the colleges of agriculture in Iran, the lecture is used as a dominated teaching method. Team 

learning is one of the most commonly used educational methods in the present era. The aim of this 

study was to compare the Team Member Teaching Design (TMTD) and the regular lecture method 

on the academic achievement and teamwork behavior of agricultural students.  

The use of active and participatory teaching methods where students are directly involved and 

gain experience through direct participation is more appropriate for agriculture students. 

Application of team teaching methods and interactive learning have several benefits including 

increased vitality in class, increased beliefs and expectations of students, student participation in 

class management, more referral to other texts and increased persistence and reduced absenteeism 

from the classroom, dependence on group members, brainstorming, collective empowerment, 

increased self-confidence and learning satisfaction, attempts to adapt to the group. Also, it provides 

a common understanding of learning materials, deeper processing of ideas, better preservation and 

transfer of educational materials, greater stability and scientific sustainability, more academic 

success, greater intrinsic motivation and positive attitude to the subject of learning. Although the 

lecture method can be helpful for information acquisition, for the organization and transfer of 

knowledge, for the integration of information from multiple sources, and clarification of complex 

information, it does not teach problem-solving strategies or attitude change.  To improve the 

teaching methodology, many researchers have suggested the use new and innovative methods, 

among them the peer teaching and collaborative learning are increasingly used worldwide. Among 

the methods of team teaching, the TMTD teaching method, as a combination of new collaborative 

methods can be used. 

Teamwork behavior is a combination of knowledge, skills, and attitude of team members. 

Teamwork knowledge includes common mental models, student knowledge and understanding of 

topics related to team, environment, actions, and programs. Teamwork attitudes include mutual 
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trust, belief in the importance of teamwork, and prioritizing team approaches to individual 

approaches in dealing with problems. Teamwork skills include communication skills, creative 

behaviors, and leadership and management skills. Various studies have been conducted on the 

impact of lecture and team teaching methods on the academic achievement of students. Many of 

them have found that team teaching is more effective in improving the students' learning skills and 

academic achievement compared to lecture methods. At the same time some other studies have 

argued that there is no significant difference between lecture and team teaching methods in terms 

of enhancing the performance and academic achievement of students.  

 

Methods 

    A within-subject design was followed for two groups in which first group attended a series of 

lectures and second group participated in team teaching. Differences between lecture and team 

teaching methods were examined for their academic achievement and teamwork. The study 

samples were taken of medicinal herb Department of the University of Arak during the academic 

year of 2018-19. A questionnaire of behavior measurement was used to collect the teamwork 

behavior data. This is a modified form of the behavior Teamwork Scale and includes 50 statements 

that measure teamwork behavior on a four-point Likert scale (from never = 1 to always = 4). After 

the questionnaire was revised, it was presented to a panel of relevant experts, and its content 

validity was confirmed. To assess the reliability of this scale, Cronbach's alpha and split-half 

method were used. This coefficient for the whole scale was equal. The results demonstrate the 

desirable and acceptable reliability and validity of this scale for assessing teamwork behavior of 

students. Prior to the beginning of the semester and after briefing the selected faculty trainers, 

several meetings were held to cooperate with the scholars and trainer. After they accepted to have 

this pilot project conducted in their classroom, all stages of the implementation of the TMTD 

teaching method were explained by the researcher step by step, and he was provided with the 

resources on how to teach TMTD. It should be noted that the trainer had previously learned how to 

apply team teaching methods and had a lot of interest in implementing this teaching method in their 

classes. Teaching in lecture and teamwork methods was planned according to the educational 

calendar.  

 

Results 

    The mean scores of academic achievement and the teamwork behavior of students were 

compared. In compared groups, the effect of TMTD method on the academic achievement of 

students was shown. The results of means comparison tests indicated a significant difference 

between the two methods of teaching in the field of academic achievement and the strengthening of 

the teamwork behavior of students. The results of this study showed that the mean score of 

academic achievement and teamwork behavior of students after intervention in both courses was 

significantly higher than that of lecture method. As well, the effect of providing educational content 

by the TMTD model has been used to increase awareness and improve the performance of 

individuals.  

 

Discussion 

    The paper further discussed team method implementation and its implication for teaching and 

proffered the way forward for effective use of teaching methods for better results in the classroom 

teaching and learning process. 

 

Keywords: Agricultural education system, lecture and TMTD methods, Teamwork behavior 
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( در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت TMTD) بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم
 تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک

 
 5عبدالمطلب رضایی، 4، حسین صالحی ارجمند 3، همایون فرهادیان*2، عنایت عباسی1فرزهرا خوشنودی

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،، دانش آموخته دکتری1
 مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

 تربیت مدرس، تهران، ایراندانشگاه  ،ورزیگروه ترویج و آموزش کشا ،، دانشیار2
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی دکتریِ،، 3

 ، اراک، ایراندانشگاه اراک ،گروه گیاهان دارویی و معطر ،، استادیار4
 ، ایران کرجگاه تهران، دانش دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،، استادیار5

 (24/10/98تاریخ تصویب:  -6/8/98)تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

 

 شود.مي استفاده سخنراني روش از آموزش براي کشاورزي، عموماً هايدانشكده در

 آموزشي در عصر حاضر متداول هايروش از يكي طريق مشارکت و فعاليت تيمي، از يادگيري

 Team Member)تيم  اعضاي تدريس طرحرگيري الگوي بكا هدف با مطالعه اين است.

Teaching Design-TMTD)  تحصيلي دانشجويان در  رفتار کار تيمي و پيشرفتتقويت در
 .است شده انجام دانشگاه اراک

 استفاده آزمون با گروه کنترلآزمون و پسپيش طرح  از تجربي، نيمه مطالعه اين در ها:روش

کشاورزي گروه گياهان دارويي دانشكده  مطالعه دانشجويان مورد هاينمونه است. شده
طرح و  سخنراني هاي تدريسمنظور مقايسه روشبه 1397-98سال تحصيلي  دانشگاه اراک در

  بودند. (TMTD) تدريس اعضاي تيم
( بر TMTDهاي مورد مقايسه، اثر روش تدريس طرح تدريس اعضاي تيم )در گروه نتايج:

هاي مقايسه ميانگين نيز حكايت از شجويان نشان داده شد. نتايج آزمونپيشرفت تحصيلي دان
اين مقاله  دار دو روش تدريس در زمينه تقويت رفتار کار تيمي دانشجويان دارند.تفاوت معني

و پيامدهاي آن در تدريس بحث کرده  ، طرح تدريس اعضاي تيم،در مورد اجراي روش تيمي
هاي تدريس جهت کسب نتايج بهتر در فرايند تدريس و روشو مسيري براي استفاده مؤثر از 

 .يادگيري در کالس ارائه نموده است
 

 تدريس طرح ،سخنراني تدريس نظام آموزش عالي کشاورزي، روش کلیدی: هایژهوا

 .رفتار کار تيمي تيم، اعضاي
 

 مقدمه

واسطه نقش آموزشی خود، نظام آموزش عالی به

اقتصادي،  -اجتماعی اي براي توسعهنيروي محرکه

ها سرمايه انسانی، خلق دانش و ارائه خدمات به گروه

دانشگاه بايد  (.Alizadeh et al., 2017شود )محسوب می

هايی التحصيالنی بپردازد که داراي مهارتبه تربيت فارغ

براي کار و سازگاري در زندگی باشند و بتوانند با ديگران 

ينه کار تيمی توانمند طور اثربخش کار کنند و در زمبه
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(. بر همين اساس Khoshnodifar et al., 2019باشند )

عنوان يکی از يونسکو، مهارت همکاري و کار تيمی را به

انسان هزاره سوم معرفی کرده  1هفت مهارت عمومی

توانايی انجام کار تيمی،  ( وSalas et al., 2005است )

و هاي ارتباطی سومين مهارت مهم بعد از مهارت

 Koncz)رود هاي تحليلی در افراد به شمار میمهارت

and Collins, 2010) هاي اساسیو به يکی از شايستگی 

(. 2AACU ,2015)نياز جوامع تبديل شده است مورد

عنوان کار تيمی را بهمهارت رفتار بسياري از مطالعات، 

هاي الزم در ترين مهارتترين و ضرورييکی از باارزش

اند التحصيالن دانشگاهی شناسايی کردهميان فارغ

(Hart, 2010; Wang and Hu, 2012 بنابراين جاي .)

عنوان يکی از يازده کار تيمی بهرفتار تعجب نيست که 

 AACUاصلی  نتيجه ضروري يادگيري در گزارش

)آموزش دانشگاهی براي دوره جهانی جديد( معرفی 

 National Leadership Council forشده است )

Liberal Education and America’s Promise, 2007) .

هاي هاي دنيا در دههبسياري از دانشگاهاي که گونهبه

رو در هاي پيشدر جهت حل چالش 1990و  1980

هاي دانشجويی زمينه واگرايی آموزشی، به استفاده از تيم

تالش براي هاي تيمی در جهتدر کالس و افزايش پروژه

التحصيلی انشجويان براي کار بعد از فارغسازي دآماده

همزمان، روش  .(Oakley et al., 2007) اندنموده اقدام

ها تغيير يافته است و تدريس و تحقيق هم در دانشگاه

هاي تدريس تيمی به دليل ها از روشبيشتر دانشگاه

تاثير بر افزايش يادگيري فراگيران در برنامه آموزشی 

-از بين موفق(Collard, 2009).  دنماينخود استفاده می

 گروهی تيمی از جمله يادگيري تدريس هايروش ترين

3فراگيران 4فراگيران تيمی پيشرفت هاي، گروه  و ، رقابت

                                                                                  
 Critical Thinking andتفکر انتقادي و اهل عمل بودن ) . 1

Doing( خالقيت و نوآوري ،)Creativity and Innovation ،)
(، درک بين Collaboration and Teamworkهمکاري و کار تيمی )

ثر ارتباطی و ارائه مو (،Cross Cultured Understandingفرهنگی )
(Communication Presentation کامپيوتر و اطالعات ،)
(Computing and Informationو کار و يادگيري مادام ) العمر
(Career and Life Long Learning) 

2 . Association of American Colleges and Universities 

(AACU) 

3 . Student Team Learning 

4 . Student Teams – Achievement Divisions 

5تيمی مسابقه 6تيم از ياري گرفتن با انفرادي ، يادگيري  ،

طرح تدريس  و غيره، روش تدريس7طرح کارايی تيم

8(TMTDاعضاي تيم ) هاي تدريس وشنسبت به ساير ر 

تواند ( که میSlavin,1991) تر استتر و کاربرديجذاب

موجب ايجاد و افزايش انگيزه يادگيري در فراگيران 

 گردد. 

هاي تيمی در بهبود و تقويت تفکر انتقادي، آموزش

تغيير نگرش و ايجاد انگيزه در تداوم مسأله، توانايی حل

 .(Cortright et al., 2005)بسيار موثر است  يادگيري

هاي کوچک دانشجويی در کالس درس، گروهوجود 

-تعامالت اثربخش بين دانشجويان می منجر به ايجاد

هاي تيمی در واقع روش .(Feingold et al., 2008)گردد 

دهی شرايط و فعاليتبا دخالت دادن دانشجو در ترتيب

هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلی و رضايت بيشتري از 

 ;Safari et al., 2005). مراه استطرف دانشجو ه

Rouhani et al., 2014)  هاي تدريس تيمی کاربرد روش

و يادگيري تعاملی سبب شور و نشاط جديد در کالس، 

افزايش باور و توقع دانشجويان، مشارکت دانشجو در 

اداره کالس، مراجعه بيشتر به ساير متون و افزايش 

شود ماندگاري و کاهش غيبت از کالس درس می

(Mortazavi et al., 2004)  موجب فهم مشترکی از و

ها و حفظ بهتر و تر ايدهمواد آموزشی، پردازش عميق

انتقال مواد آموزشی، همراه شدن دانشجويان ضعيف و 

 Garrisonگردد )قوي با يکديگر در فرايند يادگيري می

and Arbaugh, 2007; Yadav et al., 2011; Jorczak, 

طور سنتی فکر قايسه با دانشجويانی که به(. در م2011

گيرند، طور تيمی ياد میکنند، دانشجويانی که بهمی

ثبات علمی و موفقيت بيشتر، انگيزه ذاتی بزرگتر و 

تر به محدوده موضوع و بهبود رفتار نگرشی مثبت

(Yadav et al., 2011; Garrison and Arbaugh, 2007 )

 Cockrell etيادگيري ) آگاهی شناختی بيشتر از فرايند

al., 2000مواد آموزشی براي موقعيت ( و کاربرد بهتر از-

 اند.( داشتهYadav et al., 2011هاي جديد )

                                                                                  
5 . Teams – Games - 

Tournament 

6 . Team Assisted Individualization 

7 . The Team Effectiveness Design, TED 

8 . Team Member Teaching Design 
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 تدريس روش مزاياي متعدد، مطالعات در هرچند

 در ولی ،است شده مشخص سخنرانی روش بر تيمی

 حتی و ايران هايدانشگاه مختلف تحصيلی در مقاطع

 شودمی استفاده طرفهيک سخنرانی روش از هنوز مدارس

(Safavi, 2006; Hejazi, 2006 )مفاهيم کار تيمی به-

اساتيد و ، شوندندرت در آموزش رسمی تدريس می

دانشجويان با مفاهيم تئوري و عملی کار تيمی ناآشنا 

ها براي تعامل دانشجويان هستند و استفاده اساتيد از تيم

 Weinsteinمحتمل است )غير در فرايند يادگيري، بسيار

et al., 2013 .)که روش سخنرانی به فراگير وجود آن با

در زمينه کسب اطالعات فراوان، سازماندهی و انتقال 

از منابع متعدد و روشن  دانش مفهومی، ادغام اطالعات

 ,Matheson) کندنمودن اطالعات پيچيده کمک می

مسئله يا حل هاياما آموزشی در زمينه استراتژي ،(2008

  (.Fooly, 1994دهد )تغيير نگرش ارائه نمی

هاي آموزش ها در زمينه بررسی تاثير روشپژوهش

سخنرانی و تيمی بر ميزان يادگيري و افزايش پيشرفت 

-تحصيلی دانشجويان نشان دادند که يادگيري در روش

داري نسبت به روش سخنرانی طور معنیهاي تيمی به

 Lak Dizji et al., 2005; Heravi)بيشتر بوده است

Karimooy, 2007; Omowunmi and Ezekiel, 2007; 

Slavin et al., 2008). 
 (2017) Shafiei and Shafiei مقايسه تاثير در

تدريس به شيوه طرح تدريس اعضاي تيم و سخنرانی بر 

يادگيري دانشجويان پرستاري دانشکده علوم پزشکی 

يانگين نمرات فتند که مبه اين نتيجه دست يا الرستان

-ترم کسب شده دانشجويان در گروه آموزشآزمون پايان

بوده بيشتر از روش سخنرانی  TMTD به روشديده 

طور موثري يادگيري را تواند بهمی TMTD است. روش

 .افزايش دهد

 (2018) Mansoorian et al  اثربخشی در بررسی

ر ب" طرح تدريس اعضاي تيم"آموزشی الگوي تدريس 

که  نشان داد ميزان آگاهی بهورزان در مورد ديابت

هاي کنترل و آزمون ميانگين نمره آگاهی بهورزان گروه

داري معنی در مورد بيماري ديابت قبل از مداخله تفاوت

اما بين ميانگين نمره آگاهی بهورزان ت، وجود نداش

هاي کنترل و آزمون در مورد بيماري ديابت بعد از گروه

طوري که به ،داري وجود داشتاوت معنیمداخله تف

 .ميانگين آگاهی بهورزان در گروه آزمون افزايش داشت

Payame Bussari et al (2006)  در مقايسه اثربخشی

هاي تدريس طرح تدريس اعضاي تيم با سخنرانی روش

همراه با پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان 

و روش  TMTDپرستاري دريافتند بين روش تدريس 

تلفيقی )سخنرانی و پرسش و پاسخ( در ميانگين نمرات 

 داري مشاهده نشد.دانشجويان مورد مطالعه تفاوت معنی

 مقايسةدر Karami et al (2017) پژوهش نتايج 

بازگويی  تدريس اعضاي تيم و هايتأثير آموزش به شيوه

دانشجويان دانشگاه  ياددهی -بر ميزان يادگيري

 بر تيمیش نشان داد که شيوه آموز مفرهنگيان ايال

 تياددهی دانشجويان تأثير مثب -يادگيري ميزان

 ت.داشته اس بازگويیش آموز شبه رو تبيشتري نسب

و بازگويی در  TMTDهاي تدريس همچنين بين روش

افزايش تعميق يادگيري )يادگيري طوالنی مدت مطالب( 

 داري وجود دارد.تفاوت معنی

  Dusold and Sadoski (2006)براساس نتايج تحقيق

هاي تدريس تيمی و داري بين روشتفاوت معنی

رسد که شرکت فراگير سخنرانی وجود ندارد. به نظر می

نفس در فراگيران در جلسات تيمی، نوعی اعتماد به

ايجاد نموده که گروه مقابل يعنی سخنرانی بايد با صرف 

جبران  زمان بيشتر براي مطالعه، اين خأل و کمبود را

 نمايد.

 (2014)اساس نتايج تحقيق  در همين راستا بر

Rouhani et alهاي ، ميانگين نمرات دانشجويان در روش

داري تدريس تفحص گروهی و سخنرانی، تفاوت معنی

معتقدند  Stewart et al (2009)نداشتند. همچنين 

هاي سخنرانی و تيمی مکمل يکديگر بوده که روش

 شود. يادگيري فراگيران می منجر به بهبود نتايج

توان گفت استفاده از الگوهاي تدريس طور کلی میبه

طور مستقيم درگير شده و تيمی که در آن دانشجويان به

هاي کنند براي دانشجويان رشتهتجربه کسب می

. (Parr and Edwards, 2004)تر است کشاورزي مناسب

ال در هاي تدريس فعتاکيد به استفاده از انواع روش

کشاورزي، در زمينه يادگيري موثرتر است، مربيان بايد 

هاي سنتی )سخنرانی، بحث و غيره( بر عالوه بر روش

  .(Martin, 1991)هاي مؤثرتر تاکيد کنند روش

هاي تدريس تيمی و اين با توجه به اهميت روش

جامع و مرتبط با موضوع در  ايمطالعهتاکنون  مسأله که
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طور طور اعم و آموزش کشاورزي بههحوزه آموزش عالی ب

 با حاضر مطالعه اخص صورت نپذيرفته است، بنابراين

 تدريس روش و تيمی تدريس روش تأثير مقايسه هدف

 کشاورزي دانشگاه اراکجويان دانش در بين سخنرانی،

هاي پيشرفت تحصيلی و تقويت رفتار زمينه تا انجام شد

 .شود مشخص مذکور هايروش به فراگيران کار تيمی

 

 تحقیق روش

در اين مطالعه کارآزمايی ميدانی تصادفی، با اجراي 

آزمايشی مورد آزمايشی انجام شد. طرح شبهطرحی شبه

-پس -آزمونپيشطرح استفاده در اين تحقيق از نوع 

باشد. گروه کنترل در شرايطی آزمون با گروه کنترل می

ر نسبتاً کنترل شده تحت آموزش بدون دخالت متغي

)روش تدريس طرح تدريس اعضاي تيم مستقل 

TMTD قرار گرفتند و از آنان ارزشيابی رفتاري و )

تحصيلی در ابتدا و انتهاي ترم به عمل آمد و در گروه 

( بر TMTDآزمايش، متغير مستقل )روش تدريس 

ها اعمال شد و قبل و پس از پايان دوره آزمودنی

لی آنان مورد آموزشی، رفتار کار تيمی و پيشرفت تحصي

( و T1آزمون )ارزيابی قرار گرفت و اين همان نتايج پيش

وابسته،  هاي( است. در اين طرح متغيرT2آزمون )پس

 د.نشوگيري میقبل و بعد از اجراي متغير مستقل اندازه

                        آزمونپس      متغير مستقل      آزمونپيش              

   T2                   X                   T1 گروه آزمايش  

       T2                   ---                  T1     گروه کنترل

تحقيق حاضر، هاي تحقيق( )آزمودنیجامعه آماري 

کليه دانشجويان ترم دوم گروه گياهان دارويی دانشگاه 

 بودند نفر 20به تعداد  1397-98سال دوم اراک در نيم

( را اخذ نموده و 1که واحد درسی زراعت خصوصی )

گروه کنترل، کليه دانشجويان  .دانشجوي مهمان نبودند

-98سال اول ترم ششم رشته گياهان دارويی در نيم

نفر بودند که واحد درسی زراعت  25به تعداد  1397

گذراندند. استاد درس در هر دو گروه ( را می2خصوصی )

رد مطالعه هر دو گروه نيز يکسان بوده و محتواي مو

 شباهت بسياري داشت. دانشجويان در هر دو گروه پس

و رضايت آگاهانه وارد مطالعه  طرحاز توضيح اهداف 

تيم تقسيم  پنجشدند. دانشجويان گروه آزمودنی به 

شدند و در هر تيم سعی شد بر اساس معيارهاي 

هاي باال و جنسيت و معدل از هر دو جنس، و از معدل

ين حضور داشته باشند. ابتدا در جلسه توجيهی و پاي

پاسخگويی به سواالت دانشجويان در هر دو گروه، 

شناختی و مقياس بررسی پرسشنامه اطالعات جمعيت

ميزان رفتار کار تيمی آنان تکميل گرديد. سپس در 

گروه آزمودنی آموزش به شيوه طرح تدريس اعضاي تيم 

آزمون، ميزان پيشرفت آغاز شد و در پايان با انجام پس

-تحصيلی و رفتار کار تيمی آنان با استفاده از پرسشنامه

. در گروه کنترل، با تدوين سنجيده شدهاي استاندارد 

طرح درس کلی و روزانه و با عناوين، حجم، محتواي 

دروس و منابع تدريس با ماهيتی کامالً سخنرانی انجام 

و کلی  آزمون جلسات شامل چند سوال کوتاهشد. پيش

از مطالب درسی جديد از سوي آموزشگر بود. پس از 

پايان جلسات آموزشی و تدريس با روش کامالً سنتی از 

نوع سخنرانی، ارزشيابی پايانی به عمل آمد. پيش از 

( در گروه آزمودنی، TMTDاجراي روش تدريس تيمی )

ها، توضيحاتی درباره نحوه اجرا، تقسيم محتوا بين گروه

ها ملزم نبندي هر فعاليت و مقرراتی که گروهبرنامه زما

به رعايت آن بودند، از جمله تنظيم برنامه جهت مالقات 

صورت افقی و عمودي، توضيح مطالب ها بهگروهیبا هم

ريزي براي جلسه آينده، ها، برنامهگروهیبراي ساير هم

رعايت زمان در نظر گرفته شده براي انجام هر فعاليت، 

ري از رئوس مطالب براي استفاده در بردايادداشت

طور تدريس، گوش دادن موثر، صحبت نکردن به

هاي تيمی و نظاير همزمان، نحوه ارزشيابی، انجام پروژه

آن توسط پژوهشگر ارائه شد. پژوهشگر در نقش دستيار 

آموزشی جهت هماهنگی الزم، نظارت بر اجراي درست 

به سواالت مراحل و کار تمام اعضاي گروه، پاسخگويی 

احتمالی، رعايت برنامه زمانبندي و ارزشيابی يادگيري 

صورت ها بهدانشجويان در کالس حضور داشت، گروه

 روش طرحاي و دور از همديگر تشکيل شدند. دايره

 :( بر مبناي دو اصل استTMTDتيم ) اعضاي تدريس

 موضوع از متفاوتی قسمت گروه اعضاي از يک هر  -1

 .کندمی مطالعه بگيرند، ياد همه است قرار که را درسی

 درس گروهش اعضاي به تواندمی فراگير هر -2

 عنوانبه هم آموزشگر عنوانبه هم عضو هر بنابراين بدهد.

 .کندمی عمل فراگير
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-گروه، تشکيل گروه است. در اين روش اولين مرحله

 بايد گروه هر اعضاي تعداد که صورت است اين بندي به

تدا باشد. بنابراين در اب برابر درس هايقسمت تعداد با

مساوي تقسيم  تقريباً قسمت چند به درس، محتواي

( و 1)نمودار قسمت  چهارد. محتواي درس به وش

-وهنفري تقسيم و گر چهارگروه،  پنجدانشجويان نيز به 

  .نامگذاري شدند 5تا  1هاي هاي دانشجويان از شماره

 هاگروه در هادرس تقسيم -

 بندي دانشجويان،بندي محتوا و گروهتقسيم پس از

 به شود. به اين ترتيب کهها تقسيم میمحتوا بين گروه

 نفر به داده شده، محتوا اول گروه، قسمت هر اول نفر

در هر گروه  همين ترتيب هر فردو به دوم قسمت دوم،

فرد موظف  هر مسئول قسمتی از محتواي درس گرديد.

 را خود به مربوط قسمت نهايیتبه است خارج از کالس،

 چارت کند، خالصه برداري کند،يادداشت کند، مطالعه

 (.2... تا کامالً به آن بخش مسلط شود )نمودار  و بکشد

 

 
 هاي مساويقسيم محتوا به قسمتت -1نمودار 

 

 

 

                                                              

  

                                                       

   

 بندي و تخصيص هر قسمت محتوا به هر عضو گروهانجام گروه -2نمودار      

 
 تخصصی گروه تشکيل - 

 قسمت خود، گروه در که افرادي همه بعد، حلهمر در

 تا آيندمی هم اند، گردنموده مطالعه را محتواي درس اول

 رفع را احتمالی اشکاالت و کرده نظرتبادل و بحث ا همب

با  اندکرده مطالعه را دوم محتوا قسمت که افرادي .نمايند

 را مشترک يک قسمت که افرادي صورتهمينبه و هم

-دهند. گروهمی تشکيل تخصصی گروه اند،نموده مطالعه

نامگذاري شدند   A, B, C, Dهاي تخصصی با حروف

 (. 3)نمودار 

 

 2وه گر  3گروه   1گروه  

 4گروه  5گروه 
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   مگروه تخصصی قسمت چهار      گروه تخصصی قسمت سوم گروه تخصصی قسمت اول    گروه تخصصی قسمت دوم      

     D                                       C                                           B                                         A                           
 هاي تخصصی براي هر قسمت محتواتشکيل گروه -3نمودار                         

 

 گروه اعضاي براي تدريس و گروه به برگشت -

پس از بحث و تبادل نظر و رفع اشکاالت احتمالی 

ه بازگشت خود گروه به افراد اي تخصصی،هدر گروه ءاعضا

 دهند. جهتانجام می خود گروه اعضاي براي را تدريس و

 اول قسمت که ابتدا فردي رعايت نظم و توالی دروس،

 

 قسمت سپس ،نمايدمی تدريس نموده، مطالعه را محتوا

 هنگام در. قسمت آخرين تا ترتيب همينبه و دوم

 هاآن باشند،نمی متن به مراجعه به مجاز افراد تدريس،

 کنند مراجعه خود هايخالصه و هايادداشت به توانندمی

  (.4)نمودار 

                                                             

  

                                                       

                        

 هاي تخصصی و تدريس به گروه خودبازگشت از گروه -4نمودار                    

 

 آزمون و ارزشيابی -

آزمون شامل سواالت طرح در ابتداي هر جلسه، پيش

شده بر اساس اهداف، طرح درس و با توجه به محتواي 

مدت پنج دقيقه از آموزشی از مبحث مورد نظر به

س از پايان دوره آموزشی به آيد. پعمل میدانشجويان به

 مساوي تعدادي به قسمت هر از آموزشگر، TMTDشيوه 

صورت انفرادي به کرده و دانشجويان به طرح سؤال

 دهند. سؤاالت پاسخ می

)پيش از جلسه اولين در دانشجويان رفتار کار تيمی 

و پس از پايان جلسات آموزش تيمی  آغاز دوره آموزشی(

 2گروه   3گروه   1گروه  

 4گروه   5گروه  
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ه استاندارد سنجش رفتار کار با استفاده از پرسشنام

شد. اين فرم اصالح شده مقياس  و ارزيابی تيمی بررسی

 50است و شامل  (Neyestani, 2014)رفتار کار تيمی 

-عبارت بوده که رفتار کار تيمی را با مقياس چهار درجه

 .سنجد( می4تا هميشه = 1اي ليکرت )از هرگز=

نشی، نگرشی ميانگين نمره در سه بعد رفتار شامل بعد دا

و روانی حرکتی محاسبه شد. ترتيب کسب امتياز از 

بوده و  200تا  50هاي پرسشنامه از حدفاصل گويه

 درصورت کسب امتياز؛

پذيري و مهارت کار : فرد داراي تيم171-200بين 

 تيمی باال و مناسب

پذيري و :  فرد داراي روحيه تيم141-170بين 

 مهارت کار تيمی متوسط

پذيري و : فرد داراي روحيه تيم 111-140بين 

 مهارت کار تيمی ضعيف

و  پذيريي تيم: فرد براي ايجاد روحيه 110کمتر از 

 مهارت کار تيمی نياز به کار و تالش بيشتر دارد. 

وارد و  SPSSافزار آوري در نرمها پس از جمعداده

ابتدا توسط تست نرماليته، نرمال بودن متغيرهاي کمی 

هاي آماري سپس با استفاده از آزمونبررسی شد و 

 نبررسی عادي يا نرمال بود درتجزيه و تحليل شدند. 

1اسميرنف-آزمون کولموگروفاز ها، توزيع داده استفاده  

. با ( نشان داده شده است1در جدول) . نتايج آزمونشد

و بر  باشدمی 05/0بيشتر از که مقادير توجه به اين

توان می Kolmogorov-Smirnovاساس نتايج آزمون 

 (. 1)جدول  ها را با اطمينان بااليی نرمال فرض کردداده

                                                                                  
1. Kolmogorov-Smirnov 

 
 نتايج آزمون نرماليته متغير رفتار کار تيمی دانشجويان -1جدول 

 Kolmogorov-Smirnova نمره
Statistic df Sig. 

089/0 رفتار کار تيمی  39 200/0 * 

              *. This is a lower bound of the true significance 

                  a. Lilliefors Significance Correction 

 

در بررسی نرماليته نمره پيشرفت تحصيلی 

دانشجويان مورد مطالعه، مشخص شد نمرات پيشرفت 

 یتحصيلی از توزيع نرمال برخوردار نيستند و سطح معن

براي (، بنابراين 2باشد )جدول می 05/0داري کمتر از  

-هاي مورد مطالعه از آزمون ناپارامتري، منمقايسه گروه

ويتنی، استفاده شد که نتايج آن در ادامه آورده شده 

 است.

 
 متغير پيشرفت تحصيلی دانشجوياننتايج آزمون نرماليته  -2جدول 

 

 نمره

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

 024/0* 43 939/0 نمره پيشرفت تحصيلی
 01/0داري کمتر از سطح معنی* 

 

 هایافته

ها در داد نمونههاي توصيفی پژوهش نشان يافته

سال  4/22با  ميانگين سنی  سال 19-23دامنه سنی 

مشخصات  نظر ازو کنترل آزمودنی  گروه و دوبوده 

-معنی همسان بوده و اختالف آماري نسبتاً دموگرافيک

 بر مطالعه مورد ياندانشجو فراوانی توزيعداري نداشتند. 

گروه  است. ( آورده شده3جدول ) در جنس حسب

( که 1زراعت خصوصی ))دانشجويان در درس  آزمودنی

نفر بودند  20( تحت آموزش به شيوه تيمی قرار گرفتند

 95نفر زن ) 19درصد( و  5نفر مرد ) 1که از اين تعداد 
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)دانشجويان در درس  کنترلدرصد( بودند. در گروه 

شيوه سخنرانی که تحت آموزش به( 2راعت خصوصی )ز

عنوان درصد( به 76نفر ) 19نفر،  25 از قرار گرفتند( 

بودند مرد  درصد( 24)نفر  6و  زن ،بيشترين فراوانی

 (. 3)جدول 
 

 اوانی دانشجويان براساس جنستوزيع فر -3جدول 

 گروه کنترل گروه آزمودنی جنسيت

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 76 19 95 19 زن

 24 6 5 1 مرد

 100 25 100 20 مجموع

 

بررسی و مقايسه رفتار کار تيمی دانشجويان مورد 

 مطالعه

 هايرفتار کار تيمی دانشجويان پس از ارائه آموزش

با استفاده از ابزار سنجش  TMTDبا روش  تيمی

ي گيري و امتيازبنداندازه( Neyestani, 2014)پرسشنامه 

 ( آورده شده است.4هر دو گروه در جدول )شد. نتايج 

 

وزيع فراوانی امتيازات رفتار کار تيمی ت -4جدول 

 TMTDدانشجويان در دو روش سخنرانی و 

  

 محدوده

 گروه کنترل  گروه آزمودنی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/12 3 0/5 1 110کمتر از 

111-140 7 0/35 16 0/64 

141-170 11 0/55 5 0/20 

200-171 --- --- --- --- 

 0/4 1 0/5 1 بدون پاسخ

 0/100 25 0/100 20 جمع

 

 TMTDدر گروه آزمودنی که با روش تدريس 

عنوان اند، بيش از نيمی از دانشجويان بهآموزش ديده

يعنی از نظر  141-170بيشترين فراوانی در محدوده 

در صورتی  رفتار کار تيمی در سطح متوسط جاي دارند.

در گروه کنترل که با روش تدريس سخنرانی آموزش  که

درصد  64اند، رفتار کار تيمی اکثريت دانشجويان )ديده

و  111-140عنوان بيشترين فراوانی( در محدوده به

سطح رفتار کار تيمی در حد ضعيف بوده است )جدول 

4 .) 

رفتار کار نمرات جهت بررسی و مقايسه ميانگين 

هاي ديده با روشآموزش تيمی در بين دانشجويان

استودنت از آزمون تی TMTDتدريس سخنرانی و 

هاي آماري شاخص (5در جدول )استفاده گرديد. 

-نمونه و متغيرها همه براي استانداردانحراف و ميانگين

دو روش تدريس سخنرانی )نمرات  در مطالعه مورد هاي

و  دست آمده پس از پايان دوره با روش سخنرانی(به

دست آمده پس از پايان دوره با روش )نمرات به تيمی

نتايج مندرج در جدول  مطابق .است شده ارائه تيمی(

ميانگين نمرات رفتار کار تيمی دانشجويان در گروه  (،5)

، نسبت به گروه TMTDآزمودنی پس از آموزش به شيوه 

اند، کنترل که با روش تدريس سخنرانی آموزش ديده

عبارتی رفتار کار تيمی به يا .افزايش يافته است

 ± 83038/13)دانشجويان تقويت شده است 

همچنين  . )9091/131 ±70446/16و 1765/142

ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلی دانشجويان در گروه 

آزمودنی بعد از مداخله متغير مستقل، پس از ارائه 

 57349/1افزايش يافته است ) ،TMTDآموزش به روش 

  (.4674/14±  12187/3و 4075/17 ±

-( ، سطح معنی6بر اساس نتايج مندرج در جدول )

هاي بوده و دو گروه داراي واريانس 05/0داري کمتر از 

ديده آموزشباشند، بنابراين بين دانشجويان غير برابر می

با روش تدريس و دانشجويان  TMTD با روش تدريس

  .داري وجود دارد، تفاوت معنیسخنرانی
 

 

 

 

 

 TMTDهاي تدريس سخنرانی و روشمستقل در مقايسه رفتار کار تيمی دانشجويان با   tنتايج آزمون -5جدول 
Mean N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Sig 

 030/0 35436/3 83038/13 1765/142 20 گروه آزمودنی

 56140/3 70446/16 9091/131 25 گروه کنترل
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 TMTDهاي تدريس سخنرانی و روشل در مقايسه رفتار کار تيمی دانشجويان با مستق  tنتايج آزمون -6جدول 
Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

 

 رفتار کار تيمی

 

F 

 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -10803/0 -42673/20 01401/5 -26738/10 028/0 37 -048/2 026/0 304/1 هاي برابرواريانس

 -35265/0 -18220/20 89237/4 -26738/10 023/0 787/36 -099/0 هاي غيربرابرواريانس

 

-مقايسه نمرات پيشرفت تحصيلی دانشجويان در روش

  TMTD   و سخنرانیهاي تدريس 

-( نشان می7گونه که نتايج مندرج در جدول )همان

توان گفت بين ويتنی، میدهد، بر اساس آزمون من

نمرات پيشرفت تحصيلی دانشجويان در دو گروه مورد 

داري در سطح يک درصد وجود مطالعه، تفاوت معنی

 (.p=0.002, Z= -3.08دارد )

 
 ويتنیصيلی دانشجويان با استفاده از آزمون منمقايسه نمرات پيشرفت تح -7جدول 

Wilcoxon N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 500/103 50/379 50/16 25 1نمره 

 

500/379 082/3- 002/0 

 50/566 33/28 20 2نمره 

 

 گيريبحث و نتيجه

 نمره ميانگين که دنشان دا حاضر مطالعه نتايج

بعد از  پيشرفت تحصيلی و رفتار کار تيمی دانشجويان

حالت آموزش با روش  به نسبت آموزشی مداخله

 طوربه که ايمطالعه .داشت داريمعنی سخنرانی، افزايش

 با کشاورزي در زمينه آموزش تأثير بررسی به مستقيم

تقويت رفتار کار تيمی  بر TMTD الگوي از استفاده

 به بررسی مطالعات برخی ولی ،نشد يافت باشد ختهپردا

 و هاي پزشکی و پرستاريرشته در آموزش نقش

 الگوي استفاده از با آموزشی محتواي ارائه تأثير همچنين

TMTD افراد پرداخته عملکرد بهبود و آگاهی افزايش بر-

  .اند

-توان نتايج اين تحقيق را با يافتهطور کلی میاما به

 ,.Mogharab et alپژوهشگرانی چون ) هاي تحقيقات

2014; Shafiei and Shafiei, 2017 Karami et al., 

 Dusold andهاي )( همسو و با نتايج پژوهش ;2017

Sadoski, 2006; Rouhani et al., 2014; Payame 

Bussari et al., 2006; Mansoorian et al., 2018   )

 غيرهمسو دانست.

 دانشجويان نمود تفسير انتومی هايافته براساس

 به تالش مشتاقانه آموزش، روش بودن جديد رغمعلی

 توانستند محققان .نمودند روش اين اجراي و يادگيري

 شده تعيين پيش از برنامه طبق و خوبیبه را روش اين

 احراز را خوبی نمرات دانشجويان کل در ببرند. جلو

 بودن جذاب و جديد به هم است ممکن البته که نمودند

 دانشجويان تحصيلی مقطع تأثيرتحت هم و برگردد محتوا

 مؤثر از ناشی موارد اين بر عالوه يا و باشد شده ايجاد

 .باشد نيز آموزش روش اين بودن

 پايه بر کشور آموزشی نظام در آموزش روش عمده

 تيمی هايشيوه به کمتر و بوده رقابتی و فردي اصول

 بود نخواهد عجيب اينبنابر .است شده پرداخته آموزش

 با تيمی جديد هايروش با ههمواج در نيز دانشجويان اگر

 انگيزهيجان را آن بيشتر و شده مواجه حيرت و بهت

 زبان از درس اصلی مطالب ارائه دنبال به نهايت در و يافته

 بر نمود ادعا بتوان شايد حقيقت در .باشند آموزشگر

 تيم در اندانشجوي اجتماعی يادگيري تئوري اساس

 اساس بر و يکديگر از يادگيري براي بيشتري فرصت

 يافتن در .آورندمی دستبه يکديگر هايالعملعکس

 در را دانشجويان نهايی عملکرد بتوان بهتر که راهی

 قابل روش تيمی کار ،نمود گيرياندازه کشاورزي محيط

 بدين .است منظور اين براي کنندهبينیپيش و دسترس
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 ترازانهم از يادگيري هايفرصت از انشجوياند که معنا

 اين که ،بودند جسته سود آمده پيش تيم يک در که خود

 يادگيري فرصت ايجاد بر مبنی را ما هاييافته پژوهش

 .کندمی تأييد تيم يک در دانشجويان

 نقش و اهميت بر مبنی محققين ديدگاه تأييد به

 شده صمشخ ،دانشجويان تحصيل دوره در تيمی آموزش

ريزي تدريس حوزه برنامه در مديران آموزش که است

 زمينه آموزش در را بيشتري عملکردي تغييرات تواندمی

 به رسدمی نظربه که باشد دانشجويان کشاورزي داشته

 به نسبت حرفه اين در تيمی عملکرد ماهيت علت

 اگر رسدمی نظربهاست.  بوده فردگرايانه عملکردهاي

 هايروش برنامه در بيشتري تيمی شآموز هايشيوه

 بهتري ذهنی آمادگی دانشجويان گردد؛ طراحی تدريس

 دچار کمتر و کنند پيدا هايیشيوه چنين پذيرش براي

 هماهنگ جهت تريمناسب روش و راه و شده گيجی

  .يابندمی هاروش اين از يادگيري با خود نمودن

 گردد؛پيشنهادهاي ارائه می، اساس نتايج بر

 درسان دروس گياهان دارويی و حتی ساير دروسم

تيم  تدريستوانند از روش تدريس طرح کشاورزي می

 طبق مراحل اين الگو، استفاده کنند.

-ي تيمی بههاروش از استفاده که شودمی پيشنهاد

-برنامه متخصصان توسط  TMTDويژه روش تدريس 

 استفاده .گيرد قرار توجه مورد شتربي کشور درسی ريزي

 ناي در ايهپاي اقدامات مستلزم هاروش اين از گسترده

کز مرا در بايد اقدامات اين که طوريبه باشد،می زمينه

 مانند معلم تربيت مراکز علمی وجذب اعضاي هيات

  دياساتي  و مربيان  براي  .شود شروع فرهنگيان دانشگاه

 هايکارگاه از استفاده نيز ،هستند آموزش مشغول که

 تواندمی زمينه اين در خدمت ضمن هايبرنامه و آموزشی

 وجود زمينه اين در که مهمی نکته .باشد شايانی کمک

 تالش بايد که طوري به ،است ناظران توسط پيگيري دارد

-روش از استفاده ،اساتيد تشويق و نظارت طريق از شود

 .دهند گسترش کشور آموزشی نظام در را ي تيمیها

توانند به س کشاورزي میهاي دروطراحان سرفصل

ها و سازماندهی محتواي درس خوبی در تعيين سرفصل

نظر هاي آموزشی دقتطبق مراحل اين روش در دوره

 داشته تا تدريس مدرس در دروس مختلف تسهيل گردد.

هاي روش تدريس اين روش براي برگزاري دوره

 وآشنايی آموزشگران و ايجاد زمينه براي تمرين عملی 

رت الزم در خصوص ماهيت روش و تناسب آن کسب مها

 تواند زمينه خوبی را برايهاي مختلف، میبراي درس

هاي تدريس و افزايش کيفيت تحول در زمينه روش

 هاي آموزش کشاورزي فراهم نمايد.آموزش در دوره

 تيمیهاي گونه روشکه تدريس اينبا توجه به اين

-یم اين پيشنهادنيازمند آموزشگرانی توانمند است، بنابر

گردد تنها مدرسانی مجوز تدريس داشته باشند که 

هاي تخصصی در و کارگاه تيمیهاي روش تدريس دوره

 و دگردمی پيشنهاد ضمن دراين زمينه را گذرانده باشند. 

 اطعمق در تدريجبه هايیشيوه چنين از استفاده است اميد

 و شده متداول دانشگاه تا دبستان از تحصيلی مختلف

 بيشتر چه هر گروهی کارهاي انجام و بکارگيري قابليت

 از صرفاً زمانی محدوديت دليل به پژوهش اين در .گردد

 از تواندمی که شد استفاده شده نوشته کتبی نظرات

 هاييافته ضمناً باشد. پژوهش اين هايمحدوديت

 غنی اطالعات ولی ،نداشته تعميم قابليت کيفی تحقيقات

-هپاي تواندمی که دهدمی دست به مطالعه مورد پديده از

 .باشد آتی تحقيقات براي هايی
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