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چکیده
مقدمه: در سال هاي اخیر استفاده از روش یادگیری مبتني بر تیم در آموزش پزشكي و نیز پرستاري رایج شده است. اما هنوز مطالعه 
درباره کارایي  این روش، شرایط و عواملي که براي موفقیت تیم هاي یادگیرنده الزم است، ادامه دارد. این مطالعه قصد دارد تاثیر تأمل )درباره 
فرایندها و نتایج کار( بر روي اثربخشي تیم هاي یادگیرنده )عملكرد، یادگیری و رضایت( را با تاکید بر نقش تعدیل کننده پشتیباني زمینه )از 

جانب استاد و همتا( بررسي نماید. 
روش : در یك مطالعه توصیفي از نوع همبستگي، 155 دانشجوي رشته پرستاري از دانشگاه آزاد واحد ساوه در سال تحصیلي 92-

1391 به روش تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته در رابطه با پشتیباني زمینه، تأمل درباره فرایندها و نتایج کار تیم و 
اثربخشي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون  تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند. 

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد اثر اصلي تأمل بر روي عملكرد، یادگیری و رضایت معني دار است. اثر اصلي پشتیباني 
زمینه فقط بر روي رضایت معني دار است. با وجود این که نقش تعدیل کننده پشتیباني زمینه در تاثیر تأمل بر روي عملكرد، یادگیری و رضایت 
معني دار نمي باشد، نمودارها نشان داد عملكرد و یادگیری افراد هنگامي که تأمل مي کنند و پشتیباني زمینه بیشتري دریافت مي کنند، باالتر است. 

بعالوه، رضایت افراد با وجود تأمل پایین هنگامي که پشتیباني زمینه باالست، باالتر است. 
نتیجه گیري: از این یافته ها نتیجه مي شود که تیم ها با پشتیباني زمینه و تأمل باال اثربخش ترند، یعني از عملكرد، یادگیري و رضایت 
باالتري برخوردارند. همچنین هنگامي که پشتیباني زمینه از تیم ها باالست، رضایت از کار تیمي افزایش مي یابد، حتي اگر تأمل در تیم ها کم 

باشد.

كلید واژه ها: آموزش پرستاري، کار تیمي، پشتیباني زمینه، تأمل، اثربخشي.
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مقدمه 
به  گذشته  دهه ی  دو  در   )TBL( تیم1  بر  مبتني  یادگیری 
عنوان یك استراتژي آموزشي جهت ارتقاي یادگیری فعال و فراگیر 
محور به آموزش پزشكي وارد شد که با ایجاد یك محیط تدریس و 
یادگیری غني و جذاب براي استاد و دانشجو به آن ها کمك مي کند 
پاسخ  پرستاري  نیز  و  پزشكي  آموزش  افزون  روز  تقاضاهاي  به  تا 
دهند. نیاز به این تحول حتي از سوي انجمن هاي مختلف پرستاري 
ملي  پرستاري2، شوراي  دانشكده هاي  آمریكایي  )انجمن  آمریكا  در 
پرستاري4( مطرح شد  ملي  اتحادیه  و  پرستاري3  دولتي  هیئت هاي 
)3(. دانشگاه علوم پزشكي تهران نیز در بازنگري برنامه درسي خود 
استفاده از استراتژي یادگیری مبتني بر تیم را از سال 1390 مقرر 
کرده است )4(. علیرغم این که بسیاري از تحقیقات، سودمندي این 
روش را در آموزش پزشكي اثبات نموده اند، اما هنوز مستلزم تحقیقات 
بیشتري درباره اثربخشي آن در زمینه هاي مختلف پزشكي از جمله 

آموزش پرستاري مي باشد )5(.
یادگیری مبتني بر تیم بواسطه ي بحث و گفتگو با همتایان و 
تأمل 5 سبب تقویت و نگهداري دانش در فراگیران شده و مهارت هاي 
تفكر سطح باال مانند تفكر انتقادي را ارتقا مي دهد )7(. مهارت هاي 
و  جدید  تجربه هاي  درباره  تأمل  بر  تمرکز  طریق  از  نیز  تیمي  کار 
به  بازخورد6  ارائه  با  و  تیمي در طول جلسات گروهي  موفقیت کار 
براي  مهم  فرایند  یك  تأمل   .)1( شد  خواهند  تقویت  تیم  اعضاي 
یادگیری در تیم ها به شمار مي رود. تأمل در تیم که تحت عنوان توان 
واکنشي 7 نیز تعبیر مي شود، یعني اعضاي تیم به طور جمعي درباره 
نحوه ي انجام کار و محیطي که در آن کار مي کنند، تأمل مي نمایند، 
براي انطباق با شرایط برنامه ریزي کرده و بر اساس آن ها تغییراتي را 
انجام مي دهند و در این صورت از اثربخشي بیشتري برخوردارند )9(. 
سال  در   Schippers, Homan &Van Knippenberg
2012 در یك مطالعه ی طولي در دانشجویان کسب و کار در هلند 
که  آن هایي  ویژه  به  مي برند،  سود  تأمل  از  تیم ها  که  دادند  نشان 

عملكرد ضعیف تري داشتند )10(.

1- Team-Based Learning: TBL      
2- American Association of Colleges of Nursing (AACN)  
3-the National Council of State Boards of Nursing 
(NCSBN)
4- the National League for Nursing (NLN)
5- Reflection
6- feedback 
7- reflexivity
8- context support

 

و  دانش  که  زمان  هر  تا  مي کند  کمك  تیم ها  به  تأمل 
روش هاي فعلي آن ها براي انجام کار، کارایي خود را از دست داده و 
منسوخ شده اند، تشخیص دهند و اصالحات الزم را ایجاد کنند. تأمل 
مي تواند قبل از انجام وظیفه )یا تكلیف(، در طول آن و پس از پایان 
و رسیدگي  انجام وظیفه مالحظه  از  قبل  تأمل  بگیرد.  کار صورت 
مشترك به اهداف، استراتژي ها، فرایندها و در واقع بررسي ماهیت 
مسئله اي که تیم با آن مواجه است را دربرمي گیرد. تأمل در طول 
انجام وظیفه بررسي مي کند که آیا تیم هنوز در مسیر خود قرار دارد 
و کارها را به درستي انجام مي دهد یا خیر؟ تأمل پس از پایان کار، 
به ارزشیابي موفقیت ها و روش هاي انجام کار مي پردازد )9(. تحقیق 
Savelsbergh, Van der Heijden & Poell  در بخش 
بانكداري هلند در سال 2008 نشان دادند که تأمل درباره فرایندها 
و نتایج کار عملكرد را در خصوص دستیابي به اهداف تیم پیش بیني 

مي کند )11(. 
بر  عالوه  باشند،  اثربخش  یادگیرنده  تیم هاي  این که  براي 
فرایندهاي تیمي و با هم کار کردن به یك نقطه شروع )پشتیباني 
زمینه8( نیاز دارند که دستیابي به نتایج موفقیت آمیزي که به عنوان 
فرد یا تیم کسب مي کنند را تسهیل  کند )12 و 13(. تیم هاي یادگیرنده 
به پشتیباني از جانب استاد و همتایان خود )هم تیمي ها( نیاز دارند 
)8 و 13(. یك زمینه ي پشتیبان معمواًل شامل سه جنبه اصلي یعني 
پاداش، مربي گري  و اطالعات )یا بازخورد( است )14(. در محیط هاي 
تیم  دیگر  اعضاي  تقدیر  بواسطه ي  را  پاداش  دانشجویان  آموزشي، 
مي آورند.  دست  به  باالتر  نمره ی  دریافت  یا  و  کارشان  از  استاد  یا 
مربي گري یعني کمك به تیم ها براي دستیابي به اهداف، تشویق، 
متعددي  تحقیقات   .)14( آن هاست  به  بازخورد  دادن  و  راهنمایي 
بودن مدرس و  اشتیاق و در دسترس  تمایل،  نیز نشان داده اند که 
نیز تمایل، گشودگي و احترام در بین دانشجویان از عوامل موثر بر 

موفقیت کار تیمي در کالس مي باشند )15(. 
اما در خصوص فرایندهاي تیمي، این که چه عواملي مي توانند 
تأمل در تیم را تقویت نموده یا سبب شوند، مستلزم تحقیقات بیشتر 
است. برخي محققان استدالل مي کنند تأمل بدون بازخورد بي فایده 
است )16(. به عقیده ی Michaelsen and Sweet نیز دریافت 
میزان  با  رابطه  در  را  مفیدي  اطالعات  مدرس  از  فوري  بازخورد 
آمادگي، درست یا غلط بودن روش کار و نتایج به تیم ها ارائه مي کند 
)6(. به عالوه، تحقیقات یادگیری تیمي، توجه خود را به یادگیری از 
تمام مرزهاي تیم یعني یادگیری از تعامل درون گروه و یادگیری از 
طریق جستجوي کمك یا اطالعات از افراد خارجي معطوف ساخته اند 
)Edmondson .)17 در سال 1999 در مطالعه ی تیم هاي کاري 
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در یك شرکت ساخت و تولید نشان داد که پشتیباني زمینه شامل 
ایجاد  بواسطه ی  وي  بودن  دسترس  در  و  پاداش  اطالعات،  منابع، 
اعتماد و امنیت رواني در تیم، رفتارهاي یادگیری تیمي از جمله تأمل 
را تحت تأثیر قرار مي دهد و رفتارهاي یادگیري تیمي به نوبه ی خود 

منجر به بهبود عملكرد مي شوند )18(.
یادگیری  نتایج  انجام شده،  تحقیقات  بیشتر  دیگر،  از سوي 
مبتني بر تیم را بر عملكرد فردي و نتایج امتحانات دانشجویان بررسي 
کرده و نشان داده اند که در مقایسه با روش هاي یادگیری منفعل، 
دانشجویان پیشرفت بهتري داشته اند )7(. اما در ارزشیابي به شیوه ی 
یادگیری مبتني بر تیم، عملكرد تیمي به اندازه عملكرد فردي مهم 
به وظیفه تیم یعني فعالیت هایي مانند  است )6(. رفتارهاي مربوط 
مدیریت اطالعات و ارزیابي نتایج که مستقیماً به انجام وظایف تیم 
کمك مي کنند و رفتارهاي مربوط به نگهداري تیم مانند تشویق، 
رفع اختالفات و ... از ارتباطات اجتماعي بین اعضاي تیم پشتیباني 
و  دانش  مي شود  سبب  اعضا،  بین  تعامل  همچنین   .)19( مي کنند 

مهارت هاي آن ها  از طریق بازخورد، توضیح و یا بحث هاي گروهي 
به یكدیگر منتقل شده و در نتیجه از یكدیگر یاد بگیرند )20( و بر 

فردگرایي غلبه نمایند )12(.
در تحقیقات انجام شده تناقضاتي درباره اینكه توان واکنشي 
یا تأمل، رابطه بین متغیرهاي زمینه اي و اثربخشي را میانجي مي کند 
یا این که بین آن ها تعامل وجود دارد، را مطرح مي کنند. بنابراین، با 
توجه به مطالب مطرح شده، مطالعه ی حاضر قصد دارد به بررسي این 
سئوال بپردازد که آیا بین پشتیباني زمینه و تأمل درباره فرایندها و 
نتایج کار تیم تعامل وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا پشتیباني زمینه 
تاثیر تأمل بر روي اثربخشي تیم هاي یادگیرنده در رابطه با سه معیار 

عملكرد تیمي، یادگیري و رضایت از کار تیمي را تعدیل مي کند؟ 

شکل 1: مدل مفهومي تحقیق

 

تأمل درباره 
 فرایندها و نتایج

عملكرد 
یادگیري 
 رضایت

 پشتیباني زمینه

روش  مطالعه
تحقیق حاضر، مطالعه اي توصیفي همبستگی بوده که در سال 
تحصیلي 92-1391 در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه انجام شد. 
جمعیت مورد مطالعه را دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاري 
به تعداد 256 نفر تشكیل می دهند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول 
مورگان بهره گرفته شده و با استفاده از روش تصادفی ساده 155 نفر 
انتخاب شدند. البته معیار شرکت در مطالعه و پاسخ به پرسشنامه، 
انجام فعالیتهاي گروهي در کالس بوده است. منظور از فعالیت هاي 
با  را  آن ها  مي بایست  دانشجویان  که  هستند  پروژه هایي  گروهي، 
مشارکت یكدیگر و در گروه هاي 2 تا 4 نفره انجام مي دادند. در داخل 
یا خارج از کالس براي اخذ اطالعات محققان در کالس هایي که 
فعالیت گروهي انجام مي گرفت به طور تصادفي پرسشنامه هاي بدون 

نام در اختیار دانشجویان قرار داده تا تكمیل نمایند.

محقق  پرسشنامه  از  داده ها  گرد آوري  براي  تحقیق  این  در 
ادبیات موجود، سئواالتي را  با مطالعه  ساخته استفاده شد. محققان 
تدوین نموده و پس از جرح و تعدیالتي در آن ها روایي پرسشنامه ها 
با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان تأیید شد. همچنین، 
پایایي پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. 

و  ساخته  محققان  توسط  که  زمینه  پشتیباني  پرسشنامه 
اعتباریابي شده، شامل 8 سئوال است که در دو بُعد پشتیباني استاد 
و پشتیباني همتا )هر یك 4 سئوال( با در نظر گرفتن عواملي مانند 
تعارضات  به  بازخورد و رسیدگي  تیم،  از اعضاي  تشویق و حمایت 
تدوین گردیده است. این مقیاس در طیف 5 نقطه اي لیكرت تهیه و 
تدوین شده که آزمودني به شیوه خودگزارش دهي با توجه به تجربیات 
خود یكي از 5 گزینه »خیلي کم«، »کم«، »تاحدودي«، »زیاد« و 
»خیلي زیاد«  را انتخاب مي کند. در نهایت میانگین نمرات این 8 
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سئوال به عنوان نمره پشتیباني زمینه در نظر گرفته مي شود که دامنه 
آن بین 0 تا 5 است و هر چه نمره فرد باالتر باشد، یعني پشتیباني 
زمینه باالتري دریافت کرده است. پایایي این پرسشنامه با استفاده از 

ضریب آلفاي کرونباخ 0/78 محاسبه و تأیید شد. 
پرسشنامه 15 سئوالي تأمل شامل دو بُعد تأمل درباره فرایندها 
و تأمل درباره نتایج کار تیم است که براساس پرسشنامه توان واکنشي 
و   )13( حجتي  و  داودي  محمد  و   )21(  Schippers, et al از 
از Savelsbergh., et al )11( تهیه و تنظیم  تأمل  پرسشنامه 
شده که پرسشنامه هاي خارجي ترجمه و با توجه به نظر کارشناسان 
و صاحبنظران بومي سازي گردید. این مقیاس در طیف 5 نقطه اي 
خودگزارش دهي  شیوه  به  آزمودني  که  تدوین شده  و  تهیه  لیكرت 
»کم«،  کم«،  »خیلي  گزینه   5 از  یكي  خود  تجربیات  به  توجه  با 
انتخاب مي کند. میانگین  را  »تاحدودي«، »زیاد« و »خیلي زیاد«  
نمرات این 15 سئوال به عنوان نمره تأمل در نظر گرفته مي شود 
که دامنه آن بین 0 تا 5 است و هر چه نمره فرد باالتر باشد، نشان 
دهنده تأمل بیشتر است. بعالوه، پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي 
کرونباخ 0/87 بدست آمد که اعتبار این پرسشنامه را تأیید مي کند. 
از  اثربخشي تیم هاي یادگیرنده  براي گردآوري داده هاي مربوط به 
پرسشنامه اي شامل 12 سئوال با پایایي 0/84 در سه حیطه عملكرد 
تیم )3 سئوال(، یادگیري و رضایت از کار تیم )هر یك 4 سئوال( 
استفاده شد. این مقیاس نیز در طیف 5 نقطه اي لیكرت تهیه و تدوین 
شده که آزمودني به شیوه خودگزارش دهي با توجه به تجربیات خود 
یكي از 5 گزینه »خیلي کم«، »کم«، »تاحدودي«، »زیاد« و »خیلي 
زیاد«  را انتخاب مي کند. میانگین نمرات این 12 سئوال به عنوان 
نمره اثربخشي در نظر گرفته شده که دامنه آن بین 0 تا 5 است و هر 

چه نمره فرد باالتر باشد، یعني اثربخشي تیم باالتر است.
با  از هماهنگي  پژوهش پس  اجراي  به منظور  پژوهشگران 

مسئولین دانشگاه با رعایت کلیه نكات اخالقي در پژوهش از جمله 
رضایت آگاهانه و رعایت اصل گمنامي شرکت کننده ها، پس از توجیه 
کامل شرکت کنندگان در رابطه با موضوع، هدف و نتایج احتمالي 
پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه ها نموده و پس از نیم ساعت آن ها 

را گردآوري و دریافت کردند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 
آزمون  از  متغیرها  بین  رابطه  بررسي وجود  براي  انجام گرفت.   15
همبستگی پیرسون استفاده شد. براي پاسخ به فرضیه هاي تحقیق 
و بررسي نقش تعدیل کننده پشتیباني زمینه در رابطه بین تأمل و 
اثربخشي تیم از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس دوطرفه و به منظور 
وابسته در گروه هاي  نمره هاي متغیرهاي  واریانس   بررسي همگني 
مورد مطالعه از آزمون لون  استفاده شد. نرمالیتي متغیرهاي وابسته 
با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسي شد. نتایج این 
 ،)P=0/110( آزمون نشان داد آماره این آزمون براي متغیر عملكرد
یادگیري )P=0/157( و رضایت )P=0/158( در سطح 0/05 معني دار 

نمي باشند. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخوردار مي باشند.

یافته ها
کلیه پرسشنامه هاي ارسالي تكمیل و باز ستانده شده و مورد 
بوده است(.  پاسخ دهي %100  )میزان  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 
میانگین سني گروه مورد مطالعه 2/65±23/17 گزارش شد که 58/7 

درصد از آنان دختر و 41/3 پسر بودند. 
سپس با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون، همبستگي  بین 
متغیرهاي تحقیق آزمون شد که نتایج آن در جدول 1 ارائه  شده و 
نتایج این جدول نشان مي دهد همبستگي هاي بین متغیرها در سطح 
خطاي 0/01 معني دار است، زیرا سطح معني داري کلیه روابط کمتر 

از 0/01 مي باشد.

جدول 1 : میانگین، انحراف استاندارد و  همبستگي پیرسون در دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد ساوه در سال 1392

رضایتیادگیریعملكردتأملپشتیباني زمینهانحراف استانداردمیانگین

پشتیباني زمینه
تأمل 
عملكرد

یادگیری 
رضایت

1/61
1/59
6/92
9/52
7/22

0/49
0/49
1/69
2/60
1/90

1
0/438**

0/437**

0/417**

0/380**

1
0/444**

0/438**

0/362**

1
0/522**

0/405**
1

0/400**1

** همبستگي ها در سطح 0/01 )آزمون دو دامنه( معنادار است.
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از تحلیل  بین متغیرهاي مستقل  تعامل  بررسي وجود  براي 
واریانس دوطرفه استفاده شده است. بدین منظور با توجه به اینكه 
پشتیباني زمینه یك متغیر کمي بوده است، در ابتدا نمرات پشتیباني 
)نمرات  باال  زمینه  پشتیباني  سطح  دو  به  میانگین  براساس  زمینه 
باالتر از میانگین( و  پشتیباني زمینه پایین )نمرات باالتر از میانگین( 

طبقه بندي شده است.
همگني  دوطرفه  واریانس  تحلیل  فرض هاي  پیش  از  یكي 
واریانس  نمره هاي متغیرهاي وابسته در گروه هاي مورد مطالعه است. 

نتایج آزمون لون نشان داد که سطح معني داري آماره F براي هر 
یك از متغیرهاي عملكرد، یادگیري و رضایت از 0/05 بزرگ تر است، 
بنابراین مي توان گفت واریانس هر سه متغیر در گروه ها برابر بوده و 
آزمون تحلیل  نتایج  بین آن ها مشاهده نمي شود. سرانجام،  تفاوتي 
واریانس دوطرفه براي بررسي آثار اصلي و تعاملي متغیرهاي پشتیباني 
زمینه و تأمل را بر اثربخشي تیم )عملكرد، یادگیري و رضایت( در 

جدول 2 ارائه شده است. 

جدول 2: نتایج تحلیل واریانس دوطرفه براي بررسي تعامل بین پشتیباني زمینه و تأمل در دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد ساوه در سال 1392

منبع تغییرات

متغیر وابسته
رضایتیادگیریعملكرد

Fdf  p-valueFdf  p-valueFdf  p-value

تأمل 

پشتیباني زمینه

تعامل پشتیباني زمینه و تأمل

17/88**

0/04

1/48

1

1

1

0/000

0/839

0/225

13/12**

0/17

3/45

1

1

1

0/000

0/678

0/065

4/01**

8/66**

0/05

1

1

1

0/045

0/004

0/825

** آماره F در سطح 0/05 معنادار است.

جدول 2 نشان مي دهد اثر اصلي تأمل روي عملكرد تأیید، 
ولي اثر اصلي پشتیباني زمینه تأیید نشد. همچنین تعامل بین تأمل و 
پشتیباني زمینه تأیید نمي شود. یعني به طور معني داري مقدار واریانس 
تبیین شده را افزایش نمي دهد. به عبارت دیگر پشتیباني زمینه اثر 
تأمل بر روي عملكرد را تعدیل نمي کند. اما همان طور که در شكل 2 
قسمت »الف« مشخص است، هنگامي که پشتیباني زمینه باالست، 
تیم هایي که بیشتر در فرایند تأمل شرکت مي کنند از عملكرد باالتري 
نسبت به آن هایي که پشتیباني زمینه پایین تري دارند، برخوردارند. 
بعالوه، هنگامي که پشتییباني زمینه باال و شرکت افراد در فرایندهاي 

تأمل کم است، عملكرد پایین تري دارند. 
اطالعات جدول 2 بر تأیید اثر اصلي تأمل روي یادگیری و 
عدم تأیید اثر اصلي پشتیباني زمینه داللت مي کند. افزودن تعامل 
بین تأمل و پشتیباني زمینه به طور معني داري مقدار واریانس تبیین 
شده را افزایش نمي دهد. به عبارت دیگر پشتیباني زمینه اثر تأمل بر 
روي یادگیري را تعدیل نمي کند. اما همانطور که شكل 2 قسمت 
»ب« نشان مي دهد، هنگامي گه پشتیباني زمینه باالست و افراد در 
فرایند تأمل شرکت مي کنند در مقایسه با آن هایي که پشتیباني زمینه 
پایین تري دارند، از یادگیری بیشتري برخوردارند. بعالوه، هنگامي که 
پشتییباني زمینه باال و شرکت افراد در فرایندهاي تأمل کم است، 

یادگیری کمتر است.

اثر  نیز  و  تأمل روي رضایت  اصلي  اثر  اساس جدول 2،  بر 
تأیید شد. همچنین رابطه تعاملي بین تأمل  اصلي پشتیباني زمینه 
و پشتیباني زمینه معني دار نشد. به عبارت دیگر افزودن تعامل بین 
تأمل و پشتیباني زمینه به طور معني داري مقدار واریانس تبیین شده 
را افزایش نمي دهد. به عبارت دیگر پشتیباني زمینه اثر تأمل بر روي 
رضایت را تعدیل نمي کند. اما همان طور که در شكل 2 قسمت »ج« 
که  تیم هایي  باالست،  زمینه  پشتیباني  هنگامي گه  است،  مشخص 
بیشتر در فرایند تأمل شرکت مي کنند نسبت به آن هایي که پشتیباني 
بعالوه،  را تجربه مي کنند.  باالتري  دارند، رضایت  پایین تري  زمینه 
هنگامي که پشتییباني زمینه باال و شرکت افراد در فرایندهاي تأمل 

کم است، افراد همچنان رضایت باالتري  دارند.
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شکل 2: نمایش تعامل بین پشتیباني زمینه و تأمل براي متغیرهاي عملكرد، یادگیری و رضایت در دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد ساوه در سال 1392

ج( اثر تعاملي پشتیباني زمینه و تأمل بر روي رضایت ب( اثر تعاملي پشتیباني زمینه و تأمل بر روي یادگیری  الف( اثر تعاملي پشتیباني زمینه و تأمل بر روي عملكرد
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بحث 
هدف اصلي در این مطالعه تعیین چگونگي ارتباط بین پشتیباني 
زمینه و تأمل درباره فرایندها و نتایج کار تیم با مولفه هاي اثربخشي 
تیم از جمله عملكرد، یادگیری و رضایت پرداخته شد. پشتیباني زمینه، 
پشتیباني دریافت شده از سوي استاد و همتایان در رابطه با معیارهایي 
مانند دریافت بازخورد، کمك، حمایت و تشویق براي انجام وظایف و 

رسیدگي به تعارض را دربرمي گیرد. 
افراد  هنگامي که  دریافتیم  مطالعه  این  یافته هاي  براساس 
درباره فرایندها و نتایج کار تیم تأمل مي کنند، عملكرد و یادگیری 
افزایش مي یابند، به ویژه زماني که از استاد و همتایان )هم تیمي ها( 
خود پشتیباني بیشتري دریافت مي کنند، عملكرد و یادگیری باالتر 
است یا به عبارتي تیم هاي با پشتیباني زمینه باال، وقتي بیشتر تأمل 
مي کنند، عملكرد و یادگیری باالتري دارند. با وجود پشتیباني باال، 
مادامي که اعضاي تیم به تأمل جمعي در تیم نپردازند، از عملكرد و 
یادگیری کمتري برخوردار مي شوند. این نتایج بر این داللت مي کند 
به  زمینه  پشتیباني  بهینه،  تیمي  عملكرد  و  باال  یادگیری  براي  که 
تنهایي کافي نیست و عامل مهم تر مشارکت و درگیري گسترده اعضا 
در تأمل درباره فرایندها و نتایج کار تیم است. در واقع این رفتارهاي 
مربوط به وظیفه تیم هستند که عملكرد و یادگیری را تحت تأثیر قرار 
 ،)18( Edmondson مي دهند. این یافته ها با نتایج تحقیقاتي مانند
Anseel., et al )16( و Schippers., et al )10( سازگار است 
که نشان مي دهند تأمل جمعي در تیم با عملكرد و نیز یادگیری باالتر 
 )11( Savelsbergh., et al در ارتباط است. البته نتایج تحقیق
بر این داللت مي کند که تأمل منجر به بهبود عملكرد نمي شود. دلیل 
مغایرت یافته هاي ما با این تحقیق را مي توان به زمینه ی آن نسبت 
داد. آن ها تحقیق خود را در بخش بانكداري انجام دادند که وضوح 
و قابلیت اطمینان ارزش هاي مهمي به شمار مي روند، اما در شرایط 
افراد مي توانند درباره ی روش هاي کار خود  عدم قطعیت است که 

تأمل کنند. بنابراین در تحقیق Savelsbergh., et al )11(، تأمل 
با عملكرد رابطه نداشت. بعالوه، یافته هاي Anseel., et al )16( و 
Schippers., et al )10( بر این داللت مي کند که ترکیب تأمل و 
بازخورد بیش از وقتي که کارکنان فقط بازخورد دریافت مي کنند، منجر 
به بهبود عملكرد مي شود و تأمل عملكرد را در ترکیب با بازخورد 

خارجي ارتقا مي دهد.
اعضاي تیم، با تأمل درباره فرایندها و نتایج کار تیم، اهداف 
خود را تعیین نموده و استراتژي هاي مناسب براي دستیابي به آن ها، 
مي کنند.  شناسایي  را  خود  و ضعف  قوت  نقاط  توانایي ها،  و  دانش 
پیشرفت و نتایج کار خود را نظارت نموده، با توجه به معیارهاي از 
پیش تعیین شده ارزشیابي مي کنند و سرانجام هر زمان که تشخیص 
دهند براي ایجاد تغییرات تصمیم گیري مي کنند. چنین فرایندهایي 
سبب مي شوند که افراد به طور فعال با یكدیگر و در انجام وظایف 
در  کنند،  یكدیگر کمك  به  یادگیری  در  نموده،  و مشارکت  تعامل 
نتیجه یادگیري خود و دیگران و عملكرد تیم را بهبود ببخشند. با توجه 
به این که پرسش گري یكي از مولفه هاي مهم تأمل است، دریافت باز 
خورد از استاد و همتایان به آن ها اجازه مي دهد تا موفقیت اندیشه ها و 
کارهاي خود را ارزیابي کنند و به سوي عملكرد بهتر سوق داده شوند. 
یافته ی دیگري از این مطالعه نشان مي دهد گرچه تیم هاي 
از رضایت  با پشتیباني زمینه باال هنگامي که بیشتر تأمل مي کنند، 
باالتري نسبت به آنهایي که تأمل کمتري دارند، برخوردار مي شوند. 
اما در صورت دریافت پشتیباني زمینه باالتر حتي با مشارکت کم در 
فرایندهاي تأمل باز هم راضي ترند. یعني رضایت اعضا از کار تیمي 
به ارتباطات بین اعضا و با مدرس بستگي دارد. دلیل این یافته این 
است که وقتي اعضاي تیم یكدیگر را تشویق و به یكدیگر کمك 
به  به رسمیت شناخته،  را  تفاوت هاي یكدیگر  مي کنند، کمك ها و 
آن ها احترام مي گذارند، هم چنین در جهت رفع تعارضات درون تیم 
تالش مي کنند، بعالوه استاد نیز براي هرگونه کمك و راهنمایي در 
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دسترس اعضا قرار دارد، آن ها را تشویق و به مشكالت آن ها رسیدگي 
مي کند، محیط تیم به محیطي لذت بخش و برانگیزاننده تبدیل شده 

و در نتیجه رضایت افراد افزایش مي یابد.

نتیجه گیري
هدف اصلي از انجام این مطالعه بررسي این مسئله بود که آیا 
پشتیباني زمینه )از جانب استاد و همتا( تاثیر تأمل )درباره فرایندها و 
نتایج کار( بر روي اثربخشي تیم هاي یادگیرنده در رابطه با سه معیار 
تعدیل مي کند.  را  تیمي  کار  از  رضایت  و  یادگیري  تیمي،  عملكرد 
در واقع مشخص کند که چگونه پشتیباني زمینه و تأمل مي توانند 
قرار  تأثیر  تحت  را  رضایت(  و  یادگیری  )عملكرد،  تیم ها  اثربخشي 
دهند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، نتیجه مي گیریم که 
وجود پشتیباني زمینه و یا فرایندهایي مانند تأمل در تیم به تنهایي 
براي اثربخشي تیم هاي یادگیرنده کافي نیستند. تیم ها هنگامي که 
درباره فرایندها و نتایج کار تیم تأمل نموده و در عین حال پشتیباني 
زمینه بیشتري دریافت مي کنند، از تیم هایي که تأمل مي کنند ولي 
پشتیباني زمینه کمتري دریافت مي کنند، عملكرد و یادگیري باالتري 
دارند. این نتیجه همچنین نشان مي دهد که عملكرد و یادگیری هم 
به رفتارهاي مربوط به وظیفه تیم )تأمل( و هم رفتارهاي مربوط به 
نگهداري تیم )پشتیباني زمینه( بستگي دارند. تأمل به طور مستقیم 

و پشتیباني زمینه به طور غیر مستقیم عملكرد و یادگیری در تیم ها 
را تحت تأثیر قرار مي دهند. بعالوه، نتایج نشان مي دهد که پشتیباني 
از کار تیمي کافي است. زیرا در هر دو حالت  زمینه براي رضایت 
چه زماني که شرکت افراد در فرایندهاي تأمل زیاد و چه زماني که 
افراد همچنان رضایت  افراد در فرایندهاي تأمل کم است،  شرکت 

باالتري  دارند.
عملكرد،  روي  بر  تأمل  اصلي  اثر  که  نكته  این  به  توجه  با 
یادگیری و رضایت معني دار شده، ولي اثر اصلي پشتیباني زمینه فقط 
بر روي رضایت معني دار بوده است، شاید بتوان نتیجه گرفت که تأمل 
مي تواند رابطه بین این دو متغیر را میانجي کند. بنابراین تحقیقات آتي 

مي توانند به بررسي بیشتر این مسئله بپردازند.
این تحقیق بر روي گروهي از دانشجویان پرستاري دانشگاه 
آزاد ساوه انجام گرفته که در هر نوع فعالیت گروهي در کالس یا 
بیرون از کالس شرکت داشته اند که این امر از جمله محدودیت هاي 
این تحقیق به شمار مي رود که قابلیت تعمیم پذیري نتایج را بر سایر 
جمعیت ها و رشته ها محدود مي کند. بنابراین تحقیقات آینده مي توانند 
نتایج این مطالعه را ضمن اجراي استراتژي TBL در کالس درس 
با استفاده از یك طرح تجربي و یا همچنین در جمعیت هاي دیگر 

بررسي و آزمون نمایند.
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Abstract
Introduction: In recent years, the use of Team-Based Learning in the medical education 

and also nursing education is common. But, still studing the efficiency of this method, required 
conditions and factors for successful learning teams is continuing. This study aims to To 
investigate effect of reflection (on processes and outcomes) on team effectiveness (performance, 
learning and satisfaction) according to the moderating effects of context (instructor and peer) 
support.

Method: A descriptive - correlational methodology was conducted on a random sample 
of 155 nursing students from Islamic Azad university of Saveh in 2012. Data gathered by a 
researcher developed questionnaire to assess context support, reflection and team effectiveness. 
Gathered data analyzed by using two-way Anova analysis.

Results: Results of two-way Anova analysis showed that main effects of reflection 
were significant. But main effect of context support was only significant on satisfaction. 
The moderating role of context support in effects of reflection on performance, learning and 
satisfaction was not significant. However, diagrams showed that learning and performance 
is higher when people reflect and receive more support. Further, inspite of low reflection, 
satisfaction is higher when the support is high. 

Conclusion: Based of this finding concluded that the teams with high context support 
and reflection are more effective. This means that they have higher performance, learning and 
satisfaction. Also, when context support is high, teamwork satisfaction increases, even if the 
reflection is low.

Key Words: context support, effectiveness, nursing education, reflection, teamwork.
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