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روش تدریس درس روانشناسی عمومی از  روش سخنرانی به  روش کاوشگری به  یارتقا

 محاکم قضایی یشیوه
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 لوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.ت علمی، گروه روانپزشکی، دانشگاه ععضو هیأ:  *برگرد مهدی سیاح

    
Email:Sayah_bargard@Aol.com, Sayahbargard@gmail.com  

محگاک  ضضگایی    یروش تدریس کاوشگگری بگش شگیوه         

باشد کش توسط دونالگد الیگور و   روشی جدید در تدریس می

جهت کمک بش فراگیگران بگرای    (1995 ،جیمز شیور )شیور

ی آمگوزش بگش   ادر محتگو  فکگر مگن    اگیری تیادگیری و فر

اخالضگی و  ، مسایل ضگانونی  یخصوص مواردی کش در زمینش

با استفاده از این روش فراگیگران  . ابداع شد است، اجتماعی

( این نگوع مسگایل را   1987 ،)پترسون و همکاران می توانند

در تعریف آن موارد  مورد تحلیل و بحث ضرار دهند و مجدداً

هگای  الویگت  هگا و نگرش کش افرادکالسی  در د.مشارکت کنن

 های اجتماعی بگا ارزش صورت مشروع درشب و متفاوتی دارند

تواننگد عاضالنگش تحلیلگگر    ، مگی ه  درحال تعگار  هسگتند  

ضبگال   در موضگ  خگود   یتعیگین کننگده   مسایل عمگومی و 

در ایگگن روش مگگدر  بگگش  .(1988 ،)جیگگل یکگگدیگر باشگگند

   ضبگگال  درکگگش هگگد خوامگگی فراگیگگران سگگارا ی از یشگگیوه

 کننگد.  ارزش آن ضضاوت یدرباره یا ای موض  بگیرندلشأمس

       هگگاضیگگا  روش سگگارا ی اسگگتفاده از  یویژگگگی عمگگده 

الگگوی   .اسگت  فراگیگران عبارات کلگی   ( باهای خاص)مثال

 ،دهگی بگش مگورد   جهگت  :محاک  ضضگایی شگم مرحلگش دارد   

ل بگرای  کشگف مگورد مثگا    ،موضگ   اتخگا   ،شکلشناسایی م

      آزمگگون  ،هگگامناسگگس سگگاختن موضگگ  اصگگالو و ،هگگاموضگگ 

در   .نتگگای  تعگگاریف و ،حاگگای  یدربگگاره هگگافگگر پگگیم

روانشناسی عمومی بش صورت دو واحدی بگرای دانشگجویان   

پیراپزشگکی ارایگش    یتغذیش و هوشبری در دانشکده یرشتش

آن نیگز دانشگجویان ما گ  کارشناسگی      شود و فراگیرانمی

دوره، این واحد را باید اخذ  4یا  3های اشند کش در ترمبمی

نماینگگد. در  گگول تگگدریس بعضگگی درو  ایگگن در  دارای 

 آن  یباشد کش م العشمی کگتزاعی و خشگیمی انگمفاه

 

ها در  ول سش جلسش رغبت آن فراگیران ک  و بنابراین برای

های تدریس برگزاری این درو  بش صورت سخنرانی و روش

نهایت در ارزشیابی نیز  یابد و دربش تدری  کاهم میسنتی 

گیرنگد. بگا توجگش بگش     تری از ایگن مباحگث مگی   پایین نمرات

هگای  بعضی از سرفصگل  یاحسا  نیاز در تغییر روش ارایش

هگایی کگش از دانشگجویان    این در  بر اسگا  ن گر سگنجی   

روش تگدریس سگش مبحگگث    آن شگگدی  کگش  گرفتگش شگد بگر   

وانپزشکی، سی اجتماعی، استیگما در رای بر روانشنامادمش»

از روش سنتی بگش ایگن روش تغییگر    « اعتیاد جرم و بیماری

 ، بعگگگد از اتمگگگام 92-93یابگگگد. در پایگگگان نیمسگگگال اول  

 راحی شده ضبلی در اختیار دانشگجویان ضگرار    یپرسشنامش

سگش مبحگث:    یگرفت، کش تحلیل نتای  نشان داد کگش ارایگش  

، اجتماعی، استیگما در روانپزشگکی  ای بر روانشناسیمادمش

بگگرای  جگگرم و بیمگگاری، بگگا روش تگگدریس جدیگگد اعتیگگاد 

 63بخگگم بگگوده و اکثگگر دانشگگجویان )دانشگگجویان رضگگایت

 24درصد( از این روش تگدریس بسگیار رضگایت داشگتند و     

درصد نیگز   6درصد در حد ک  و  7درصد در حد متوسط و 

یگز تفگاوت   متوسط نمرات این سگش مبحگث ن   ناراضی بودند.

بگا توجگش بگش     کل در  نداشت. یداری با متوسط نمرهامعن

هگای بعگدی   بخم تدریس با این روش در ترمنتای  رضایت

نیز این روش تدریس ادامش یافگت. خوشگبختانش بگا افگزایم     

       بگگگش تگگگدری  میگگگزان  ،ایگگگن در در تجربیگگگات مگگگدر  

تگدریس   یمندی دانشجویان نسبت بگش ایگن شگیوه   رضایت

م یافت و همچنین نمرات آنها نیز در این سش مبحگث  افزای

 (-1)جدول  نسبت بش سایر مباحث افزایم پیدا کرد
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 یتوان با ارتاگا با توجش بش نتای  انجام این روش تدریس می

هگا  های تدریس سنتی از ضبیل سخنرانی بش سایر روشروش

 ود.آموزش کمک نم ینو و بدی  در آموزش بش ارتاا
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کل دانشجویان  از روش تدریس سه مبحث، قبل و بعد از انجام  یمتوسط میزان رضایتمندی و نمره یمقایسه-1 شماره جدول

 «ییمحاکم قضا یکاوشگری به شیوه»تدریس به روش 
متوسط نمره سه  متوسط میزان رضایت مندی از سه مبحث 

 مبحث

متوسط نمره کل 

 درس

P 

متوس ضعیف

 ط

 عالی خوب

 64% 26% 9% 1% 5/2±31/12 6/2±15 015/0 (Pre test)  91-92نیمسال دوم

 6% 7% 24% 63% 9/1±69/14 1/2±12/16 NS (Post test) 92-93نیمسال اول

 8% 7% 13% 72% 8/1±51/15 8/1±24/16  NS (Post test) 92-93نیمسال دوم 

 2% 4% 14% 81% 7/1±87/15 81/2±41/16 NS (Post test) 93-94نیمسال اول 

 3% 4% 3% 90% 44/1±76/15 4/1±78/16 NS (Post test) 93-94نیمسال دوم 

 


