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 اهواز شاپور یجندپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  ی دانشکده، عضو هیأت علمی پزشک روان:مسؤولیسندهینو*

صاورت   یادیا ز یهاا  پژوهشمطالعه و  نهیزم نیادر  ،به دنبال ندارد یریادگی، یآموزشهر نوع  که ییآنجااز :چکیده 

       ی رشاته فراگیاران   ی هیا کلایان پاژوهش بار روی    .شاده اسا    شانااد یپآماوز    یاثربخشا  یبرا ییکارها راهگرفته و 

و دساتیاران ساطوم مختلاح یلیایلی      ها نترنیاکه شامل  یپزشک روان ی رشتهفراگیران . انجام شده اس  یپزشک روان

، مباحثی که قرار بود در ها آنکوچک یقسیم شدند و با یوجه به یوانایی، یجربه و معلومات هر یک از  یها گروهبودند، به 

آماوز    ی نلاوه پس از آن، نظرسانجی از آناان در خیاو     . قرار گرف  ها آنطی دوره سه ماهه ارائه گردد در اختیار 

آموزشی باعث اریقای کیفی  و سارع    ی وهیشبر این باور بودند که این  ها یآزمودناکثری  .ارائه شده، صورت پذیرف 

. داده شده اس ، احساس ارزشمندی و رضای  بیشتری دارناد  ها آننیز به  ییر فعالو از اینکه نقش  شود یمدر آموز  

مناسب داده شده بود و یوانسته بودند از یجاار  اساایید    خوراند پساگیران همچنین با یوجه به این که به هر یک از فر

یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کالس درس، مللی اسا   . باالیی داشتند یمند  یرضاگردند،  مند باره

 ی نلوه فراگیراند شود یا یند یدریس فرصتی ایجاآباید در فر. علمی، مفاهیم را کشح کنند ی وهیشبه  فراگیرانکه باید 

.بیاموزندیادگیری را یمرین کنند و رو  یادگیری را 

 آموز  یها وهیشحل مسأله،  یالگو، یانتقاد یفکر :هاواژهکلید
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مقدمه

، و یااادگیریموجااب  کااهاساا   یناادیفرا ،آمااوز 

 یفکار  ی یوهشدر رفتار، نگر  و  ییریغموجب  یادگیری

 یامار  یاد با، آماوز  را  یریاأث  یان ابا یوجه به . شود یم

و  یآموزشا نظاام   ی مسؤولرو،  ینااز . کرد ییلق یجد

 که ییآنجااز . اس  ینسنگ یاربس ینهزم ینااستادان در 

 یان ادر  ،نادارد  دنباال  باه را  یاادگیری  یآموزشا هر نوع 

صاورت گرفتاه و    یاادی ز یهاا  پاژوهش مطالعه و  ینهزم

شده  یشناادپآموز   کردناثر بخش  یبرا ییراهکارها

 کاه دارد  یا  واقع یان ااز  ی حکا ها پژوهش یجنتا. اس 

 یاندانشااجو یباارا یسااخنرانیناااا از رو   ی اسااتفاده

 یاندانشاجو از  ،رو  ینادر . را به دنبال ندارد یادگیری

حاس  )خاود   یییواناا درصد 31یناا از  که رود یمانتظار 

باا   یاندانشاجو (. 3991غالمای  ) یرناد بگباره ( ییشنوا

و  هااا یقهساال، یفکاار، یآموزشاامختلااح  هااای یشااینهپ

بااره   یآموزشا  یا  موقع یکاز  یزانم یکبه , ها یییوانا

باار  یمتکاا یااایدندر  ،افاازون باار آن. نخواهنااد گرفاا 

 یااز نماورد   یاطالعایاز منابع  یادیزبخش  که ،اطالعات

فقا  از   یاوان  ینم ،شود یم یدیول یکیالکترونبه صورت 

علوم و فنون را باه ماا آموختناد،     که یسنتهمان رو  

 یاای دن، در یگار داز طار    .کارد آموز  اساتفاده   یبرا

باه   یسیادر و  یعاال آماوز    یفی کاطالعات و یلول، 

 دارد یبسااتگ یاندانشااجو یااادگیری یفیاا ککمیاا  و 

 یهاا  رو از  یدبا یسیدر، در ینبنابرا(. 3993شعبانی )

 یاادگیری دانشجو را در آموز  و  مشارک  که ،مختلح

را قابال   یممفااه  کاه  یامکاناای به همراه دارد و از اناواع  

 .کرد استفاده ،نماید یم درک

روشبررسی

  ی رشااته فراگیااران ی یااهکلایاان پااژوهش باار روی  

 مشااغول بااه یپزشااک روانپزشااکی کااه در گااروه   روان

 .انجام شد ،بودندیلییل 

باا هاد     یا مطالعهیوس  ییم پژوهش،  3118سال  در

رویکردهااای مطالعااه در اسااایید بااالینی و    ی یسااهمقا

مختلح یخییی انجام پذیرف  که  یها رشتهدستیاران 

 .نتایج زیر را در پی داش 

در این مطالعه با هد  افزایش عمق، کیفیا  و سارع    

آموز  و یغییر رویکرد آموز  از سخنرانی به مشارک  

 ی رشاته کوچک فراگیاران   یها گروه صورت بهگروهی و 

که شامل انترن و دستیاران سطوم مختلح  یپزشک روان

( Small group)کوچاک   یها گروه یلییلی بودند به

یوجه به یوانایی، یجربه و معلومات هر  یقسیم شدند و با

 ی دوره، مباحثی که قرار باود در طای یاک    ها آنیک از 

 .قرار گرف  ها آندر اختیار  ،ه گرددئسه ماهه ارا

یقسایم   (یشناس روانبیولوژیک و )مباحث به دو قسم  

 .شد

بااه اورژانااس،  دانشااجویان اینترناای مباحااث مربااو  

م و یظاهرات بالینی، دساتیاران  یدستیاران سال اول عال

سال دوم سایکوپایولوژی و دستیاران سال سوم مباحاث  

    مباحااث. ه نمودناادیاامربااو  بااه درمااان بیماااران را ارا

شامل اییولوژی، نظریات و مکایب موجود و  یشناس روان

گاروه   شاناس  روانغیر دارویای نیاز یوسا      یها درمان

 .ه گردیدئپژوهش ارا

گاروه، یطاابق    ینقش استاد نیز نظارت علمی بار اعضاا  

   ل نااورو شاایمیایی و بیولااوژیکی، معرفاای   یبااین مسااا 

مورد مباحاث ککار شاده از کاار یجربای       در ییها نمونه

نتایج به صورت میانگین و . بود یر ینیعخویش و ارزیابی 

 .درصد گزار  شد

ی از آنان درخیو  سپس در میان فراگیران نظرسنج

 .آموز  ارائه شده صورت پذیرف  ی نلوه

نتایج

و باا   یار  ییخییا  صاورت  به ها سرفیل ی ارائهنظر به 

 91,9یااک از  فراگیااران،  یوجااه یوانااایی و ماااارت هاار

آموزشای   ی یوهشا بر این باور بودند که این  ها آن درصد

و از  گاردد  یمکیفی  و سرع  در آموز   یباعث اریقا

داده شاده اسا ،     هاا  آننیاز باه    ییار  فعالنقش  که ینا

 .احساس ارزشمندی و رضای  بیشتری دارند

همچنین با یوجاه باه ایان امار کاه  باه هار یاک از         

مناسااب داده شااده اساا  و    خورانااد پااسفراگیااران 

گردنااد نیااز  منااد بااارهانااد از یجااار  اسااایید  یوانسااته

 .داشتند( درصد 99) باالیی مندی ی رضا

 ی برناماه بار ایان بااور بودناد کاه ایان        هاا  آن ی همه

آموزشی از آنجایی که فق  در یک فیلد مشاخ  ارائاه   

را باه   هاا  آنقادر نیس  که اطالعات مورد نیااز   شود یم

و  (3991احدیان )شکل کامل در اختیارشان قرار دهد  

 صاورت  باه آموزشای   ی یوهشا پیشنااد نمودند کاه ایان   

 .فراگیریر اعمال گردد

ایان   یریپاذ  انعطاا  ا یوجاه باه سایالی و پتانسایل     ب

اختیاصی در  طور بهکه  رسد یم نظر بهآموز ،  ی شیوه
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و با یغییرات مورد نیااز در ساایر    یپزشک روان ی رشته

 .باشد یمدانشگاهی کشور، قابل اجرا  یها گروه

بحث

یند یدریس فرصتی ایجاد شود یا فراگیاران  آباید در فر

یاادگیری را یمارین کنناد و رو  یاادگیری را      ی نلوه

فراشاناختی در   ی هیا نظراین نوع یادگیری باا  . بیاموزند

آگاهی، کنترل و هدای  سازمان شاناختی  . اریبا  اس 

خاود آغااازگری، خااود  . ناادیگو یما خاود را فراشااناخ   

رهبری، خود ینظیمی، خودانگیزی، خود یادگیری، خود 

نفس، خود ارزیابی، یفکر اندیشی، خود باوری، اعتماد به 

عطح نگر  یاادگیری بار    ی نقطهانتقادی، یفکر خالق، 

فراشناخ  اس  و کشح خود، در درون،  ی هینظراساس 

و یجرباه و باه کاار     میریا گ یما مطالبی که یاد  ی درباره

در زنادگی، از جملاه اصاول نظریااه     هاا  آموختاه بساتن  

 . فراشناخ  هستند

ز، بیانگر این ناوع  پیام یونسکو در خیو  یادگیری نی

آموختن اسا  کاه یاادگیری را دانساتن، انجاام دادن،      

ایاان نااوع . و زیسااتن یعبیاار کاارده اساا   یسااتیز هاام

اطالعاات و   یآور فن یها شرف یپیادگیری، متناسب با 

 .اریباطات اس 

اکعاان داشا  کاه     یاوان  یما با یوجه باه ایان نکاات    

یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کاالس  

علمای،   ی وهیشا درس، مللی اس  که باید فراگیران به 

 . مفاهیم را کشح کنند
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 Abstract: Since any kind of learning doesn't cause training, in this case it was 

done many studying & researches, and some techniques to make effective training 

has been proposed. This research had been done on all the psychiatric field 

learners in study research group in 1387 on clinical professors and different 

specialty courses residents. Psychiatric field learners including interns and 

educational various level residents that divided small group and with regard to the 

ability, experience and knowledge every one of them, Subjects to be in during the 

three months would be presented, provided them. After that research was 

performed among learners with the aim of their survey on how they provided 

training. They often believed that these educational methods enhance the quality 

and learning speed and as a more active role given to them, they feel valuable and 

have more satisfaction. Also, with considering the fact that each learner is given 

appropriate feedback, and they could benefit from professors experiences, had a 

high satisfaction. Learning basically has scientific and research nature, and the 

classroom is where learners to explore concepts scientifically. In teaching process 

should be an opportunity for learners to practice training and learn training 

methods.  

Keywords: Critical thinking, problem- solving model, training methods 

 


