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کار گروهی در امر یادگیری های نوین آموزشی، افزایش مشارکت دانشجویان و توجه به انجام روشدر  چكیده:

کاربرد روش تدریس یادگیری مبتنی بر  های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدفدر سال

نسبت به روش ( در دوره بهداشت عمومی و بررسی نگرش دانشجویان team based learning(TBL)تیم )

نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت  54 مقطعی_. در این مطالعه توصیفیانجام شده است تدریس جدید

ای و پرسشنامه سنجش نگرش انجام عمومی شرکت کردند. ارزیابی دانشجویان با استفاده از امتحان چهارگزینه

ابطه بین نگرش دانشجویان نسبت به دو نوع ها با ازمون آماری تی مستقل و بررسی رو میانگین نمرات آزمون

 یادگیری نمره میانگین استفاده شد. 20SPSS روش تدریس از ازمون آماری همبستگی پیرسون در نرم افزار

( بود. بین میانگین نمرات 8/8±7/0، برابر با )انجام آزمون در پایان جلسه چهارمسخنرانی، با  روش در دانشجویان

(. میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به P<004/0) می تفاوت معناداری وجود دارددر ارزیابی فردی و تی

( بود. نگرش دانشجویان 40/51±1/4( و نسبت به انجام کار تیمی برابر با )18/54±98/3برابر با ) TBLروش 

 (r ،001/0=P =954/0و انجام کار تیمی در کالس درس ) TBL (554/0=r  ،003/0 =P)نسبت به روش تدریس 

ثر یادگیری در امر ؤیک روش م TBL که ندنشان داد هایافته داری بود.دارای رابطه همبستگی مثبت و معنی

های گیری مبتنی بر تیم به موازات روشگردد از روش یادپیشنهاد می .آموزش، نسبت به روش سخنرانی است

  .شکی بیشتر استفاده گرددهای مختلف علوم پزآموزش فراگیران و دانشجویان رشتهسنتی در 

 .یادگیری مبتنی بر تیم، شیوه تدریس سخنرانی، نگرش :کلیدی واژگان

 
 
 

  Email: gholamitahereh@yahoo.com 

mailto:gholamitahereh@yahoo.com
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 مقدمه
 هایروش از استفاده جدید، آموزشی هایبرنامه در     

 این از یکی. است  یافته بسیار  مقبولیت فعال یادگیری

 در که استتتت کوچک هایتیم در یادگیری ها،روش

 ودبهب و انتقادی تفکر رشد  مسأله،  حل مهارت افزایش

هار  های م باطی  ت . دارد ایعمده  نقش فردی، بین ارت

  ستتخنرانی، شتتیوه به تدریس ستتنتی روش برخالف

شجویان  دخالت کوچک، هایگروه در یادگیری  در دان

  می افزایش را یکدیگر با هاآن تعامل و یادگیری امر

 این یادگیرندگان، دیدگاه . از( 5013جعفری، ) دهد

 یادگیری برای هاآن انگیزه افزایش در نه تنها شتتیوه

 یکدیگر از مجزا حالت از را هابلکه موضوع  است،  مؤثر

 کند م یکپارچه و ادغام هم را در هاآن و کرده خارج

 (5004و کلی و همکاران،  5008کالرک و همکاران، )

 کسب  به نیز ایران در مشابه  شده  انجام مطالعه دو در

  یوهشتت به نستتبت مشتتارکتی یادگیری در باالتر امتیاز

 5005صفری و همکاران،  ) است  شده  اشاره  سخنرانی، 

 یتتادگیری   (5011و مومنی دانتتایی و همکتتاران،         

آن،  در که استتتت فعال یادگیری نوعی مشتتتارکتی،

 یک  روی هم با  دانشتتتجویان  از کوچکی های گروه

  برای را هاییفرصتتت روش، کنند اینمی موضتتوع کار

 هایپردازش و ارتباطی اجتماعی، هایمهارت توستتعه

 حال در( 1773میرز و جونز، ) سازد می مهیا گروهی

های علوم دانشتتتگاه در آموزش غالب روش حاضتتتر،

 از یکی که روش این استتت. در ستتخنرانی پزشتتکی،

 مختلف سطوح  دانش در انتقال هایروش ترین رایج

ست،  ستاد  از مطالب علمی از زیادی حجم چه اگر ا  ا

 یادگیری به طور معمول اما یابد،می انتقال دانشجو به

نادار  جاد  عمیق و مع کاران،  )گرددنمی ای کلی و هم

 با  تیم، بر مبتنی یادگیری  آموزش . روش(5004

 طریق از دانشتتجویان کیفیت یادگیری ارتقای هدف

 حضتتتور از مستتتاله، اطمینان    حل  مهارت  افزایش

 ایجاد آمادگی قبلی، با درس کالس در دانشتتجویان

 1778ستتال  در فعال یادگیری و انرژی پر کالستتی

مریل،   ) ارائه گردید   مایکلستتتن  الری دکتر توستتت 

5008) . 

 فعالیادگیری  محی  یک که این بر عالوه روش این

 فضای مخصوص   به نیازی کند،می ایجاد مشارکتی  و

مدرس  یک با و مدرستتان ندارد تعداد افزایش و کار

 پاستت  بر بر تیم مبتنی یادگیری  .استتت اجرا قابل

یی   می،     و فردی  گو ی گیزه       و گروهی   تعتتامتتل  ت ن ا

مریل،  ) دارد تأکید گروهی های بحث  در مشتتتارکت 

5008) . 

شجویان  مهارت افزایش TBLهدف  ستیابی  در دان  د

 به کارگیری با شتتناختی یادگیری باالتر ستتطوح به

شارکتی  یادگیری( تیم یک قالب فردی در دانش  ) م

های   . این روش در محی (5013جعفری، ) استتتتت

ضوع   یادگیری مخت شده و در آموزش مو  هالفی تجربه 

رفته استتتت. بر همین   مرتب  با ستتتالمت نیز به کار    

گرفته و با  این زمینه صتتورت  در هاییاستتاس مطالعه

شارکتی  تأکید بر روش ست  های م نتایج متفاوتی به د

واعظی و همکاران در ستتال  ،آمده استتت. به طور مثال

به بررستتی مقایستته آموزش مبتنی بر تیم و روش  75

ن یاددهی دانشتتتجویا  -ستتتخنرانی بر فرایند یادگیری  

های داخلی  پرستتتتاری در درس پرستتتتاری بیماری    

درصتتتد  100د ختند که نتایج نشتتتان دا   جراحی پردا

اند که یادگیری مبتنی بر تیم دانشتتجویان معتقد بوده

هارت بین فردی و بین گروهی را در آن  ها افزایش  م

وش، دصد عنوان کردند که با این ر  9/79داده است و  

ند محتوای درس را بهتر درک کرده . (5014واعظی، )ا

 دانشتتکده در را روش این و همکارانش اینوا ابراهیم

 اند نتایجنموده اجرا عمان، ستتلطان قابوس پزشتتکی

 یادگیری  روش که به کاربردن    داد نشتتتان مطالعه  

شارکت  باعث تیم بر مبتنی شجویان  افزایش م  در دان

 حالی در این .است  صددرصدی( شده    )حضور  کالس

 50 بین دانشجویان ها حضورکالس سایر در که است

 روش این این، برعالوه  .استتت بوده درصتتد 70 تا

 در خود راهبر یتتادگیری ایجتتاد بتتاعتتث یتتادگیری  

شجویان  ست. کولز  شده  دان  ذکر نمودند همکاران و ا

بر  مبتنی یادگیری صتتورت  به که هاییدوره در که

 در تر ضتتتعیف   دانشتتتجویتتان  شتتتود،می  اداره تیم  

سبت  بهتری عملکرد ترم پایان هایامتحان  قبل به ن

 .(5015همکاران، اینوا و ) اندداده نشان

 تیم بر مبتنی یادگیری روش از همکاران و واستتان

ئه   در شتتتناستتتی   جنین و آناتومی  دروس برای ارا

ستفاده  نیویورک پزشکی نیوجرسی   دانشکده   نمودند ا

 یتتادگیری هتتایتجربتته و مطتتالعتته عملکرد این در
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 مشخص  و شد  مقایسه  روش سخنرانی  با دانشجویان 

 بر مبتنی یادگیری با روش که دانشتتجویانی گردید

 بورد آزمون در عملکرد بهتری اند هدید  آموزش تیم

 .  (5008واسان و همکاران، ) داشتند پزشکی ملی

 هایشرو آموزش اخیر، هایستتال در نیز ایران در

 آموزشی  کادر و علمی هیأت اعضای  به نوین تدریس

شته  توجهی قابل سرعت  مراکز دانشگاهی،   و است  دا

 گیرچشتتم توستتعه به توجه با که تردیدی نیستتت

یل  باط جمعی  وستتتتا قال  های روش تنوع و ارت  انت

 در مرستتوم شتتیوه ستتخنرانی  به تدریس اطالعات،

سیاری  س   دروس، ب ضایت بخش  و گو پا  و نبوده، ر

فاده  در تبحر و فراگیری  های نوین ش رو از استتتت

 مدرسین مطرح  برای ضرورت  یک عنوان به آموزشی، 

 علوم هایرشته  سایر  همانند. (5013جعفری، ) است 

شکی،  شته  پز شت عمومی  هایدر ر  در مختلف بهدا

سی وجود متفاوت؛  سطوح    TBLروش  که دارند درو

 گرفته کار به مؤثری نحو به هاآن تدریس در تواندمی

 این در تاکنون پژوهشتتی که این به توجه با .شتتود

 مطالعه نشده، این  منتشر  رشته  این دروس در زمینه

 کاربرد روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم    هدف  با 

(TBL  در دوره بهداشتتتت عمومی و بررستتتی نگرش )

سبت به روش تدریس جدید    شجویان ن شده    دان انجام 

 عنوان به تواندمی دستتت این از هاییمطالعه  استتت.

 به ترغیب مدرستتین و آشتتنایی در عملی، شتتواهدی

 آموزش، نقش در تدریس  نوین های روش کاربرد 

 .باشد داشته سزاییهب

 هامواد و روش
ای مقطعی است که در سال مطالعه حاضر، مطالعه     

در دانشتتکده بهداشتتت   75_73و  73_75تحصتتیلی 

شد. نمونه پژوهش       سا انجام  شکی ف شگاه علوم پز  دان

شجویان  کلیه شت عمومی     مقطع دان سی بهدا شنا  کار

نظری بهداشتتت  درس که یک واحد) دانشتتکده این

بودند( در ستتال تحصتتیلی   کرده انتخاب را 1محی  

 54) 75_73نفر( و در ستتال تحصتتیلی   50) 73_75

 ستتترفصتتتل  استتتاس بر مطالعه،   این در .نفر( بود

ضوع  شت محی  )  هایمو سه  8 از (،1درس بهدا  جل

صیلی، نیمی  ترم طول در نظری درس  مطالب از تح

صل    سه  5 دروس سرف سخنرانی و   به اول جل روش 

شد. نیم دیگر مباحث یا     سه دوم   5سنتی تدریس  جل

تقستتیم  در کالستتیک تدریس شتتد.  TBLبه روش 

صل    تا شد  سعی  تدریس، شیوه  دو بین دروس سرف

 دشتتواری درجه و مطلب حجم جنبه از حد ممکن،

به شتترح  TBLروش  .گردد برقرار ، توازنهاموضتتوع

 :(1773 ،میرز و جونز) زیر در کالس درس اجرا شد

 اولین تاری  و زمان از دانشتتجویان ستتازی آگاه -1

و مشتتخص کردن منابع    TBLبرگزاری جلستته

 مورد نیاز جهت مطالعه 

به سه یا چهار   گروه بندی دانشجویان: دانشجویان   -5

 در هر دوره تقسیم بندی شدند.   نفری 5یا  9گروه 

 اولین تیمی: و فردی های آمادگیبرگزاری آزمون -3

 آمادگی آزمون اجرای کالس در شتتتروع مرحله

چهار  ستتؤال 10 تعداد این مرحله در بود، فردی

ینتته   ظر در   مورد  محتوای     از ایگز ختیتتار   ن  ا

درخواستتت  هاآن از و گرفتمی قرار دانشتتجویان

 متوس   طور )به شده  تعیین مدت در که شد می

ستفاده  بدون و انفرادی صورت  دقیقه( به 14  از ا

 اتمام از بعد .دهند پاست   هااین ستؤال  به کتاب

سرتیم  شده  تعیین زمان سته  از   که شد می خوا

 و نموده آوری را جمع فردی های نامه   پاستتت  

 اجرا در تیم آزمون همان ستتتپسدهد.  تحویل

تک تک  روی بر تیم اعضتتتای یعنی .شتتتودمی

 مورد که را پاستت  یک و نموده بحثها ستتؤال

 خود تیم پاس   عنوان به است را  همه اعضا  توافق

 نامه پاس   از استفاده  با این کار. کنندمی انتخاب

س   طور مرحله به این .شد می انجام تیمی  متو

 آوری از جمع پس. انجامید  طول به  دقیقه  14

نمایندگان هر ستته تیم    گروهی، هاینامه پاستت 

ترتیب نمره  بدین   های گروه خود را خوانده  جواب

 هر سه تیم مشخص شد. و در اخر جلسه مدرس    

 بیشتتتر به توضتتی  نیاز که هاییستتؤال مورد در

  داد.توضیحاتی ارائه می دارد،

هر جلسته موضتوع جلسته بعد مشتخص      در پایان -5

قرار  ابع مورد نظر در اختیار دانشجوها شد و من می

 گرفت.  می

ستتؤالی در  14ای در پایان جلستته چهارم پرستتشتتنامه

ها نستبت به  قرار گرفت و نگرش آن اختیار دانشتجوها 

فت.     کار تیمی  TBLروش  مورد ستتتنجش قرار گر

 آزمون فردی
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پرستتشتتنامه آمادگی دانشتتجویان برای بحث  هاستتؤال

ست       شده در به د سودمندی مباحث مطرح  گروهی، 

تر ، اهمیت بحث گروهی برای درک عمیقآوردن دانش

تار تیمی و احترام          با رف طه  حث و نگرش در راب با م

 کندیطول بحث گروهی را بررسی م متقابل در

 آماری آزمون از هاداده توزیع هنجار بررستتی  برای

 به توجه با. شتتد استتمیرنوف استتتفاده -کولموگروف

سی  مورد کلیه متغیرهای در هاداده هنجار توزیع  برر

(509/0> Pدر )  یل قایستتتته  ها، برای داده تحل  م

 آزمون گروهی از و فردی ارزیابی در نمرات میانگین

رابطه بین نگرش  بررستتی برای مستتتقل، تی آماری

سبت به روش تدریس و روش تدریس از     شجویان ن دان

 .آزمون آماری همبستتتگی پیرستتون استتتفاده شتتد  

نسخه  SPSS نرم افزار از استفاده  با آماری هایتحلیل

 انجام شد.   α ≤ 04/0در سط  معناداری  50

 هایافته
مقطع  نفر از دانشتتجوهای 54لعه حاضتتر روی مطا     

صورت گرفت که تنها          شت  شکده بهدا سی دان شنا کار

شجویان       سنی دان سر بوده و محدوده  یک نفر از آنها پ

و  05/51ستتتال با میانگین    55تا   17مورد بررستتتی 

 سال بود.   35/1انحراف معیار 

 روش در دانشتتتجویتتان  یتتادگیری   نمره   میتتانگین    

سه چهارم انجسخنرانی، با   ، برابر ام آزمون در پایان جل

و حداکثر   9) حداقل    70/0با انحراف معیار    80/8با  

با افزایش تعداد جلستتته   1بق جدول  ( بود. ط10  ها ، 

در ارزیابی  ، نمرات دانشتتجوهاTBLتدریس به روش 

فردی و تیمی افزایش نشان داد و بین میانگین نمرات  

وجود دارد. در ارزیابی فردی و تیمی تفاوت معناداری

 كالسیك TBLجلسه تدریس به روش  4میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در دو ارزیابی فردی و تیمی، طی . 1جدول

 نمرات ارزیابی فردی ارزیابی نوبت
(M±SD) 

 نمرات ارزیابی گروهی
(M±SD) 

 Pمقدار tمقدار

 999/9 79/11 19 57/5± 900/2 جلسه اول

 999/9 78/98 19 21/8±099/9 جلسه دوم

 999/9 09/92 19 09/8±21/1 جلسه سوم

 999/9 05/92 19 04/8±/.047 جلسه چهارم

 TBLمیانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به روش 

و نسبت به انجام  98/3و انحراف معیار  18/54برابر با 

 بود.  1/4با انحراف معیار  40/51کار تیمی برابر با 

 نتایج حاصل از آزمون آماری همبستگی 5در جدول 

پیرسون رابطه بین نگرش دانشجوها نسبت به 

 نجام کار تیمی را نشان داده است.های تدریس و اروش
 (N=47رابطه بین نگرش دانشجویان نسبت به روش های تدریس و انجام كار تیمی). 2جدول

 

 

 

 

 

 

)دو سویه(001/0ی معنی دار در سط  همبستگ**

 

 4 3 2 1 متغیر

 1 نگرش-1
149/9 =r 

992/9=P** 

127/9 =r 

999/9=P** 

178/9 =r 

791/9=P 

انجام كار تیمی در -2

 كالس درس
 1 

527/9 =r 

991/9=P** 

191/9 =r 

715/9=P 

 TBL   1نمره پایانی -9
11/9 =r 

017/9=P 

 1    نمره پایانی سخنرانی-4
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که مالحظه می    مان ه نه   گردد نگرش دانشتتتجوها گو

سبت به روش تدریس    =TBL (554/0=r  ،003/0ن

P)     کار تیمی در کالس درس جام  ،  r= 954/0)و ان

001/0=Pبت و معنی    (دارای را طه همبستتتتگی مث ب

 باشد.  داری می

 بحث
آموزشتتی استتت یادگیری مبتنی بر تیم یک روش      

سب مهارت  سأ که منجر به ک له و های ارتباطی، حل م

 صتتاحب نظران روشکستتب دانش عملی می شتتود.  

TBL  گذار بریادگیری عمیق در علومتأثیررا روشتتی 

اند. شتتاید به این دلیل که در روش پزشتتکی ذکر کرده

بار       ند  یادگیری مبتنی بر تیم محتوای مورد نظر چ

 هایالؤقبل از کالس، پاستتخگویی به ستت )پیشتتخوانی

گروهی توستتت   های الؤفردی، پاستتتخگویی به ستتت   

توس  استاد به همراه   ی صحی   هادانشجو، ارائه پاس   

ه شتتتود یادگیری که ب   میال( مرور ؤبحث برروی ستتت 

  هایهافتد ، عمیق استتت. در مطالعآن اتفاق میدنبال 

شابه قبلی نیز یافته  ست    هام شده ا شابهی گزارش    ی م

نتایج این پژوهش   . (5013حستتتن زاده و همکاران،  )

 دهد که روش مبتنی بر تیم توانسته است به  نشان می 

ادگیری دانشجویان را ارتقاء  داری نمره ی صورت معنی 

داشتتتند که روش . همچنین دانشتتجویان بیان بخشتتد

عث درک بهتر محتوای    با درستتتی و  مبتنی بر تیم 

 .شده است هاآنافزایش تجربه یادگیری 

عه    طال یان      جعفری در م یادگیری دانشتتتجو میزان 

توانبخشتتتی از درس نورولوژی در روش ستتتخنرانی و 

تایج        یادگیری مبتنی بر تیم مقایستتته شتتتده بود . ن

یان از مطالعه وی نشتتان داد میزان یادگیری دانشتتجو 

سبت به ارزیا   ردی و بی فشیوه تدریس مبتنی بر تیم ن

، رشتتد چشتتمگیری  ستتپس روش تدریس ستتخنرانی 

شجویان به یاد     ست و اکثر دان شته ا گیری در گروه و دا

عالقه زیادی TBL ی بعد با روشهافراگیری دروس ترم

که با نتایج حاصتتتل از      (5013جعفری، ) ابراز نمودند 

شجو   ظر میبه ناین مطالعه همخوانی دارد.  سد دان ها ر

جویی از مراحتتل یتتادگیری مبتنی بر تیم              بتتا بهره  

اند یادگیری آستانتری داشتته باشتند. در این    توانستته 

یه وجو    طه این فرضتتت با هم       راب مل فرد  عا که ت د دارد 

ها   آمیز مستتتائل در کنار آن   ها و حل موفقیت   گروهی

گردد و می هاب افزایش اعتماد به نفس دانشتتجوستتب

تستتهیل یادگیری  د.کنرا تستتهیل می هاآنیادگیری 

یادگیری از  های  های روش یکی از پیش فرض نوین 

جانستتتون،  ) باشتتتد میجمله یادگیری مبتنی بر تیم   

و همکاران دانشجویانی    واسان  هایعهمطال. در (5007

که با روش یادگیری مبتنی بر تیم آموزش دیده بودند   

بورد ملی پزشتتکی داشتتتند. عملکرد بهتری در آزمون 

در مقایسه این روش با روش سخنرانی    هاآنهمچنین 

دریافتند که دانشتتتجویان در روش یادگیری مبتنی بر 

 ها وتر از روش سخنرانی هستند و در مبحث  تیم فعال

گروهی مشارکت دارند و با مطالعه قبلی در   هایتعامل

 . (5008واسان و همکاران، ) شوندکالس حاضر می

شتتیوه یادگیری مبتنی بر براستتاس نتایج این مطالعه 

در  را گروهی   هتتای بین فردی و بین      تیم مهتتارت   

دانشجویان افزایش داده است. دلیل این امر شاید این    

کار گروهی   TBL ترین مشتتخصتته روشباشتتد که مهم

استتتت که منجر به همکاری و تعامل اعضتتتای گروه،        

های  هارت احترام متقابل به نظر دیگران و توستتتعه م     

لوین و )شتتود می TBLرهبری، در هنگام اجرای روش

قادریان و هم      . (5005همکاران،   عه  تایج مطال کاران  ن

پرستتاری در مورد   هایکه به بررستی نگرش دانشتجو  

ستفاده از  ستاری بوکان و     TBL ا شکده پر را در دو دان

که  پرداخته بودند، نشان داد 5013_ 5015ارومیه در 

شجو  ستفاده      هایدان سیار مثبتی درا پرستاری نگرش ب

شتند    TBL از روش ستاری دا قادریان  ) در آموزش پر

که با نتایج حاصتتل از این مطالعه  (5015و همکاران، 

 همخوانی دارد. 

 گیرینتیجه
شان داد روش یادگیری         ضر ن مبتنی بر  مطالعه حا

 های ارتباطیافزایش مهارت، تیم باعث یادگیری عمیق

شجویان     ،هتر مفاهیمو درک ب شارکت دان سهیل  و م ت

ست. یافته       شده ا شجویان  شتر دان های  یادگیری در بی

ند به تغییر دیدگاه مدرستتتین و       این بررستتتی می توا

سبت      شی ن سئوالن معاونت آموز  هایکاربرد روشبه م

دستتتیابی به اهداف  نوین تدریس برای انتقال دانش و 

روش گردد از پیشتتتنهاد می  .دآموزشتتتی، کمک کن  

در  تییادگیری مبتنی بر تیم به موازات روش های سن
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های مختلف رشتتتته هایآموزش فراگیران و دانشتتتجو

 .علوم پزشکی بیشتر استفاده گردد

 تشكر و قدردانی

به               لب طرح پژوهش در آموزش  قا عه در  این مطال

ماره    قات و        74105شتتت نت تحقی عاو که در حوزه م

بت گردیده،  فناوری دانشتتتگاه علوم پزشتتتکی فستتتا ث

 از کلیه  حمایت مالی شتتتده استتتت و نویستتتندگان،      

همکاری  اجرای طرحدانشتتتجویان و کستتتانی که در 

 .دارند، کمال تشکر و قدردانی را اندداشته
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Abstract: Recently trends in the modern methods of education, increasing students’ 

participation and attention to teamwork in learning has been considered. Team-based 

learning (TBL) is a collaborative learning method that its goal is increasing the amount of 

learning. The aim of this study was carried out to investigate the application TBL in public 

health and students’ attitude towards new teaching method. The present study was a cross 

sectional study in which 45 students were participated and assessed by multiple choice test 

and attitude questionnaire.  Independent sample t test and Pearson Coefficient correlation 

in SPSS20 were used to assess the mean score of test and also the relation between students' 

attitudes towards two types of teaching methods, respectively. The mean score of students 

in the Lecture method at the end of the fourth session were (8.8±0.9). Significant difference 

was observed between individual evaluation and group evaluation of TBL (p<0.005). The 

mean score of students' attitudes toward TBL and team work were (25.18 ± 3.78) and (21.5 

± 5.1), respectively. There was a significant positive correlation between Students' 

attitudes(r=0.625, p=0.003) and teamwork(r=0.725, p=0.001) towards TBL in the 

classroom. The results showed that TBL method was more successful method in 

comparison to lecture method. According to Finding, it is suggested that modern teaching 

methods such as team-based learning should be used alongside traditional teaching in 

educating student in other medical sciences. 

 

Keywords: team based learning, lecture method, attitude. 
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