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  علمي موفق دانشكده پزشكي در تدريس دوره علوم پايه هيأتتجارب اعضاي 

  

  2، احمدرضا نصر*1مريم آويژگان

 چكيده

ن ممكـ غيـر كارآمـد و شايسـته پزشـكان تربيـت آن بدون كه است پزشكي دوره در آموزش از مهمي بخشعلوم پايه : مقدمه

 بررسي لزوم ،مختلف عوامل از آن تأثيرپذيري علوم پايه و خصوص تدريس در س و بهتدري در موجود هاي يچيدگيپ به توجه با. باشد يم

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  پايهعلوم موفق  علمي هيأت اعضاي تجارب توصيف به تحقيق اين. شد احساس جامع صورت به پديده اين

  .پرداخته است پزشكي اصفهان

 مصاحبه و هدف بر مبتني گيري نمونه از استفاده با ها داده. شد انجام مرسوم محتواي تحليل روش به كيفي مطالعه اين: بررسي روش

 .دش آوري جمع فراگيران با گروهي يها مصاحبهو  علوم پايه علمي هيأت اعضاي با ساختارمند نيمه فـردي

طرح درس  (تدريس هاي  زيرساختتحكيم طبقه استخراج شد كه شامل زيرها سه طبقه اصلي و هفت از تجزيه و تحليل داده :نتايج

 مناسب انتقال و يادگيريتسهيل ( تدريس فرآيند ارتقاي، )ي درسيها برنامهاصالح مداوم و ، مفيد و كاربردي يآموزشمواد  سيال،

 .بود )و استمرار ارزيابي ارزشيابي مناسب ابزار(تدريس  فرآيند تكميلو ) محتوا

و برخورد زودرس با بالين  جذاب، ، تدريسمفيد و كاربرديتدريس مطالب  ،جم مطالبكاستن حچون  تجارب مثبتي هم :گيري نتيجه

تدريس محض علوم  چون تجارب منفي همجهت رفع قرار گيرد و  عنوان الگو بهبهبود تدريس  براي بايست يمارائه ماده آموزشي مناسب 

 علمي هيأتاعضاي  مهيا نبودنو  اي مون چهارگزينهم آزسيست، افراط در سخنراني، اتيحفظتاكيد بر  ،پايه و غرق شدن در جزييات

  .اقدام گردد بايستيتدريس  يها روشبراي بسياري از 

  

 تدريس ،موفق علمي هيأت اعضاي ،علوم پايه: كليدي يها واژه

                                                 

  .علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانريزي درسي، مركز تحقيقات آموزش  دكتراي برنامه -1

 .شناسي، دانشگاه اصفهان ي و رواناستاد گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيت -2

   Email: avizhgan@yahoo.com، 09133191361: ؛ تلفن)نويسنده مسوول( *

  07/09/1394:خ پذيرشتاري          25/03/1394: تاريخ دريافت
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 �295                                                      شو همكار مريم آويژگان

 1394ستان دوره دهم، شماره چهارم، زم                صدوقي يزدفصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

  مقدمه

نقشي كه استادان در تربيت دانشجويان و راهنمايي آنان به 

عات مهمي است عهده دارند، از جمله موضو روشن بر هاي افق

اثر بخشي كار يك  .)1( كه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد

مدرس در مقياس وسيعي به صالحيت فني يا تبحر در موضوع 

عدم . تدريس، مهارت شغلي و صالحيت فردي او بستگي دارد

در يادگيري دانشجو تاثير  ها زمينهكفايت در هر يك از اين 

ريس خوب تدد است، ميلر معتق .)2(منفي خواهد داشت 

حضور ، مدرس مناسب يتشخصريزي خوب،  نيازمند برنامه

انتخاب  ،براي اظهار وجود ها آندانشجويان و فرصت دادن به 

 هاي روشاستفاده از  و مناسب تدريس وسيلهو  ها رسانه

براي سنجيدن ميزان يادگيري مستقيم و كارآمد ارزشيابي 

  .)2( است تدريس فرآيندسنجش ميزان اثربخشي 

از با عنوان تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش  اي مطالعهدر 

تاكيد بر ايجاد ارتباط عاطفي  به علمي نمونه، هيأتنظر اعضاي 

مراتب منطقي در ارائه  سلسله توجه بهدر شروع،  با دانشجويان

ترسيم فضاي روشني از آن چه تدريس شده و فراهم بحث، 

 در پايان درس بعديساختن بستري براي تدريس در جلسات 

محور و توام با تدريس سوال . داده شده است اهميت زيادي

روشن در  هاي مثالتاكيد بر استفاده از مشاركت دانشجويان، 

، از ها مثالطي تدريس و اصرار برمشاركت دانشجويان در طرح 

ارهاي يك استاد معي. )3( توجوه مورد تصديق ايشان بوده اس

علوم پزشكي مشهد  علمي هيأتاعضاي خوب از منظر 

 يها مهارتعلمي،  هاي يتفعالمهارت تدريس،  هاي يطهح

اعضاي . باشد يمارتباطي و رعايت اصول و قوانين آموزش 

اجرايي اعضاي  هاي يتفعالاهميت را براي  ينتر كم علمي هيأت

 اند شدهاستاد خوب قائل  يها مالكعنوان يكي از  علمي به هيأت

 علمي هيأتاعضاي نمونه از ديدگاه  استاد هاي يژگيو). 4(

، اولويت اول را به 1389دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال 

اد ارتباط و توانايي ايجه بعدي را ب هاي يتاولوروش تدريس و 

 ).5( اند دانستهشخصيت فردي مشاوره، دانش پژوهي و 

اخذ پس از  پزشكي هاي دانشكدهعلمي  هيأتعضاي ا

حال آنكه بسياري از آنان  شوند مي لتخصص به تدريس مشغو

ريزي و ارزيابي آموزش آشنايي  تدريس، برنامه هاي روشبا 

اول  نيمهدر  ).6( دان كافي ندارند و پژوهش را تجربه نكرده

قرن حاضر تجربه در آموزش جزئي از تجربه كاري مدرس 

علمي دانش آن رشته را فرا  هيأتو اگر عضو  شد ميقلمداد 

لذا  داند ميتدريس آنرا نيز   نحوهآن بود كه   نزلهمبه  گرفت مي

 ،شدند ميبكار گرفته  ها دانشگاه علمي كه در هيأتاعضاي 

تحقيقي ). 7(كردند نميآموزش تخصصي در اين رابطه دريافت 

علمي  هيأتجهت بررسي ارتباط ميزان تسلط علمي اعضاي 

ده تدريس آنان انجام ش  نحوه ادانشگاه علوم پزشكي تبريز ب

است كه هدف يافتن پاسخ به اين سوال مهم بوده است كه آيا 

  نحوهبا تسلط علمي بيشتر و سواد باالتر،  علمي هيأتاعضاي 

اين  هاي يافتهتدريس بهتر و موثرتري دارند يا نه؟ با توجه به 

در  علمي هيأتاعضاي پژوهش مشخص گرديد، تسلط علمي 

   ).8(تدريس موثر نبوده است   نحوهبهبود 

 ارتباط درك عدم دانشجويان، و اساتيد انتقادهاي از يكي

 براي و است بالينيع مقط بـا پايه علوم مقطع دروس مفاهيم

 محتواي آيا كه است مطرح سؤال اين دانشجويان از بسياري

 براي شود مي ارائه فعالً كه شكلي بـه پايه، علوم دروس فعلي

 وريرض ،باشد يم پزشك تربيت نهايي هدف كـه باليني خدمات

 دروس بـين ضعيف و مبهم ارتباطات حاكي از مطالع .)9( اسـت؟

و  )11( باليني اوليه هاي مهارت ضعف )10( يبالين و پايه علوم

يكي از  ).12( هستند دانشجويان در دوران علوم پايه سردرگمي

نكات مبهم براي دانشجويان پزشكي اين است كه چه  ترين مهم

خصوص در دوره  رده تئوري مطرح شده بهمقدار از مطالب گست

در برنامه درسي  ،از طرف ديگر .)13( علوم پايه مورد نياز است

در دوره علوم پايه مطالب به صورت  ،سنتي آموزش پزشكي

، لذا درك گردد ميمستقل و نامرتبط به يكديگر ارائه  هاي بلوك

مطالب و ايجاد ارتباط بين موضوعات مربوط به دروس مختلف 

   .اي دانشجو كار سختي استبر

 با توجه به مطالب فوق و به علت ضعف در مهارت تدريس

طور  به علوم پايه عمشكالت تدريس در مقطو  طور اعم به

ه سعي بر آن بوده كه به دانش مشترك عالطدر اين ماخص 
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                                           ...علمي دانشكده پزشكي  تجارب اعضاي هيأت �296

 1394ستان دوره دهم، شماره چهارم، زم                صدوقي يزدپزشكي شهيد  فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم

دانشكده پزشكي علوم پايه  موفق علمي هيأتاعضاي برخي از 

، ها آنعملكرد برده و نه تنها  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پي

 تواند ميكه  دثبت نماي نيز را ها آنبلكه نحوه تفكر 

در اين مقاله كساني ان مخاطب. باشد آنهاكننده موفقيت  توجيه

 مورد توجه تواند مياما نتايج آن  كنند ميهستند كه تدريس 

وصيف تهدف اين مطالعه . دانشجويان نيز باشد مديران و

موفق در خصوص تدريس در دوره  علمي أتهياعضاي تجارب 

 علوم پايه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  .بود

  بررسي  روش

 هاي جنبه روي بر زيادي تأكيد كيفي تحقيق هاي روش

 تا كوشند مي و دارند انسان تجربيات فردي و جانبه همه پويا،

 كه افرادي ديدگاه از و ها پديده زمينه و متن در را ابعاد اين

به همين دليل  .)14( كنند بررسي اند كرده تجربه ار ها آن

علمي موفق، روش  هيأتبراي بررسي عميق تجارب اعضاي 

دانشكده پزشكي اصفهان  .كيفي براي مطالعه انتخاب شد

دفتر  درها  داده آوري جمع ،دادرا تشكيل  پژوهش محيط

به نيمه با روش مصاح توسعه آموزش دانشكده پزشكي اصفهان

 از علمي هيأتاعضاي  انتخاب جهت. شد انجام ساختاريافته

ب تجار از تا دگردي استفاده هدف بر مبتني گيرينمونه روش

 عوامل مورد در را اطالعات بيشترين كه مؤثر و برجسته راداف

 استفاده ،كنند مي بازگو لوم پايهع آموزش بر اثرگذار اي زمينه

 آموزش، به مند عالقهعلمي  هيأتاعضاي  از راستا اين در. شود

در دانشكده  علوم پايه آموزشو موفق  نظر صاحب، باتجربه

 تعداد و حجم. استفاده شد 1392درسال  پزشكي اصفهان

براي  .ترف پيش ها داده اشباع زمان تا كنندگان مشاركت

گيري مبتني بر هدف  يز از روش نمونهانتخاب فراگيران ن

دانشكده پزشكي اصفهان زشكي استفاده شد و دانشجويان پ

كه دوره علوم پايه را گذرانده و عضو مشاورين جوان بودند 

الزم به ذكر است كه . انتخاب شدند گروهي براي مصاحبه

مشاورين جوان از دانشجويان فعال، موفق و عالقمند به ارتقاي 

با دفتر توسعه آموزش نيز همكاري  كيفيت آموزش هستند كه

هاي ما غناي بيشتري  توانست به دادهان مينظرات ايش . دارند

  .ببخشد

  علمي طي نامه هيأتجهت شركت در مصاحبه، از اعضاي 

رسمي در مكان آرام و خلوت و در ساعتي كه از نظر كاري 

ر د صورت رو مصاحبه به. براي آنها مناسب بود، دعوت گرديد

طول هر مصاحبه حدود يكساعت به .رو و انفرادي انجام گرديد

 جلسهآوري اطالعات از دانشجويان دو  براي جمع .نجاميدا

 مطالعه اين در. انجام شد فراگيرانشش نفر از  با گروهي بحث

 شدنتر  غني واقع در وها  داده بهتر تفسير منظور به عمل اين

و هر جلسه مصاحبه گروهي حدود دو  گرفت صورت نتايج

عات مورد قبل از شروع مصاحبه،  اطال .طول انجاميد هساعت ب

نياز در اختيار آنان قرار گرفت كه دربرگيرنده اطالعات 

هدف پژوهش، كسب اجازه براي ضبط و  مختصري درباره

شوندگان و انتشار اطالعات مصاحبه بدون ذكر نام مصاحبه

شان كامالً محرمانه چنين اطمينان دادن به آنها كه نامهم

و از موارد  ،يدطور كامل ضبط گردها بهمصاحبه. خواهد ماند

  . برداري شد مهم و كليدي يادداشت

 در": مانند كلي سؤاالت با علمي هيأتاعضاي  مصاحبه

 به دانشجويان علوم پايه پزشكي اخيرتان تدريس تجربه مورد

 به تا شد خواستهايشان  از سپس و شد شروع "كنيد صحبت

تدريس علوم پايه  خصوص در خود ادراكات و تجربيات توصيف

 بين تعامل در كه سؤاالتي بر متكي مصاحبه جريان. زندبپردا

مصاحبه . بود ،آمد مي پيش شونده مصاحبه و رگ مصاحبه

از تجاربشان در خصوص تدريس گروهي با دانشجويان نيز 

  .سوال شد ،دوره علوم پايه دراساتيدشان  بهترين

 محتواي تحليل روش به ها داده تحليل

 صورت  (Conventional Content Analysis)ممرسو

 مورد در موجود منابع و تئوري كه زماني روش اين. گرفت

 طبقات آن در و دارد كاربرد ،است محدودي بررس مورد پديده

 و شوند مي استخراج متني هاي داده از مستقيم طور به

 دست به بررسي مورد پديده از تري عميق درك پژوهشگر

 نهفته مفهوم فكش دنبال به محقق ،روش اين در .آورد خواهد

 محتواي تحليل روش و است بررسي مورد متن و درلغات
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 �297                                                      مريم آويژگان و همكارش

 1394ستان م، زمچهاردوره دهم، شماره                 صدوقي يزدفصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 برد مي كار به را است ها داده تفسير فرايند واقع در كه نهفته

طور كامل ضبط، پياده  ها به متن مصاحبه ،اين منظور هب ).15(

را  ها محقق چندين بار متن مصاحبه. سازي و تايپ گرديد

كامل آشنا شود و بتواند معاني طور  هداد تا با متن ب گوش مي

ها سطر به سطر مورد بررسي  مصاحبه. اصلي را استخراج نمايد

اصلي هاي  دار كه مرتبط با پرسش قرار گرفت و جمالت معني

مفهوم اصلي جمالت . گذاري گرديد پژوهش بودند، عالمت

كدهايي كه دربرگيرنده . صورت كد استخراج شد دار به معني

كار محقق . ، در يك طبقه قرار داده شدمفهوم مشتركي بودن

ها تا زمان قانع شدن از  بندي و بازنگري در طبقه براي طبقه

سپس براي هر طبقه . ايجاد شده، ادامه پيدا كردهاي  طبقه

، يك نام در )گرفت بسته به مفهومي كه آن طبقه دربر مي(

قابل ذكر است كه اين كار براي تك تك . نظر گرفته شد

يعني استخراج جمالت معني دار، (انجام شد ها  مصاحبه

با هر مصاحبه ). بندي كدها كدگذاري و تايپ آنها و طبقه

قبلي بازنگري و حتي ادغام شوند هاي  جديد ممكن بود طبقه

فوق در  فرآينديك نمونه از . و يا طبقه جديدي استخراج گردد

  .آمده است 1جدول

 

 

 طبقه و طبقه فرعي مطالعه بندي طبقه اصلي، زير هاي از نحوه كدگذاري و دست نمونه :1جدول

 3متن مشاركت كننده شماره  كد طبقه فرعي زير طبقه طبقه اصلي

ساختن  نگرش مثبت به يادگيري تسهيل يادگيري تدريس فرآيندارتقاي 

خاطره 

خوب در 

 كالس

من اعتقادم اين است كه زيباترين "

لحظه زندگي يك دانشجو بايد زماني 

ركالس استادش نشسته باشد كه س

بلكه بايد  آموزشاست نه فقط از جنبه 

استاد بايد با شور و شعف ... تفريح باشد

 " وارد كالس شود

  

 مداوم بررسي از حاضر درپژوهشها  داده اعتبار تعيين منظور به

كدهاي  مرور، آن آوري جمع با همزمانها  داده تحليلها،  داده

  و  تجزيه روند بررسين، كنندگا مشاركت توسط شده استخراج

 وكيفي  روش، پژوهشگران از تن دو و راهنماتاد اس باها  داده حليلت

به منظور . شد استفادهها  داده با مدت طوالني و مداوم درگيري

 اهداف توضيح ،دانشكده از مجوزكسب  اخالقي، مالحظات رعايت

شركت  برايكتبي  رضايتكسب  ،كنندگان مشاركت براي مطالعه

 .گرفت صورت رازداري اصول رعايت و مصاحبه در

  نتايج 

علمي سه  هيأتكنندگان در اين مطالعه اعضاي  شركت

  نفر مرد و دو نفر زن داراي ميانگين سابقه كار

ال، چهار نفر دانشيار و يك نفر استاديار كه داراي س 11 

دكتراي تخصصي مختلف فيزيولوژي، آناتومي،  مدرك

  شش نفر از. بودند شناسي شناسي و جنين بافت

  دانشجويان دوره پاتوفيزيولوژي نيز، شامل چهار خانم

در تحليل . و دو آقا در اين مطالعه شركت داشتند

  ، بعد از حذف كدهاي تكراري و ادغامها مصاحبه

  كد به دست آمد 167موارد مشابه، در نهايت 

  طبقه و كه در سه طبقه يا تم اصلي، هفت زير

  ).2جدول(داده شدند چهار طبقه فرعي قرار 
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  طبقات اصلي و فرعي بدست آمده از تحليل محتوا: 2جدول

  طبقه فرعي  زير طبقه  طبقه اصلي

  هاي تدريس تحكيم زيرساخت

  طرح درس سيال

  مفيد و كاربردي يآموزشمواد   

  ي درسيها برنامهاصالح مداوم 

  تدريس فرآيندارتقاي 

  تسهيل يادگيري
يرينگرش مثبت به يادگ  

 بهبود مهارت يادگيري

  انتقال مناسب محتوا
 روش تدريس مناسب

 آموزش كاربردي

  تدريس فرآيندتكميل 
  ابزار مناسب ارزشيابي

  
  استمرار ارزيابي

هاي  شامل تحكيم زير ساختسه طبقه يا تم اصلي 

بود  تدريس فرآيندتدريس و تكميل  فرآيندتدريس، ارتقاي 

يس علوم پايه رراه پيشنهادات براي ارتقاء تدكه در ادامه به هم

   .آورده شده است

اعضاي  از نظر: تدريسهاي  تحكيم زيرساخت

تحكيم تدريس،  فرآينداز عوامل موثر بر علمي يكي  هيأت

توسعه و گستردگي علم و . بودتدريس هاي  زيرساخت

 تر برجستهريزي را  محدوديت زمان دانشجو نياز به برنامه

، منابع داراي سه زير طبقه طرح درس سيال تم نيا. سازد يم

  .بود ي درسيها برنامهاصالح مداوم  ،مفيد و كاربردي يآموزش

در مورد طرح درس سيال،  استاد كنندگان كتيكي از مشار

نيم اتو نمي": و امكانات اين گونه مطرح نمود متناسب با فراگير

يم يم مطمئنويساختار مشخصي طراحي كنيم و بگ كاز قبل ي

كه به  ميدوزبلباس  كي .دده اين عيناً در كالس جواب مي

 مور يموقتي سر كالس جديد  .دقامت همه برازنده باش

و چه انتظاراتي از من  منم با چه فراگيراني روبرو هستاد نمي

متناسب با نوع فراگير، زمان، جنس، سطح مطلب، . ددارن

شنهاد پي .)1( "شودمرتب بايد طرح درس بازنگري و اصالح 

ديگر از  ي توسط يكيآموزشتهيه مجموعه كامل راهنماي دوره 

تهيه راهنماي ": گونه بيان شده است كنندگان اين مشاركت

ي آموزش يها گروهاما اگر در  است دوره قطعاً كار واجبي

 بخواهند راهنماي دوره تهيه كنند معموالً بار روي دوش يك

ن فرد اچون هم دده كه خيلي خوب نتيجه نمي است دو نفر يا

يس درت نويسد كه در كالس هايي را مين چيزادوباره هم

ن ادوباره هم. دريگببدون اين كه مورد نقد قرار  ،دكن مي

همه در تدوين آن  است پس الزم .ودش ايرادات مكتوب مي

  .)5( "نقش داشته باشند

منابع تدوين و گردآوري در مورد كنندگان  يكي از مشاركت

: دينما يمگونه مطرح  اين تواي مفيد و كاربرديبا مح علوم پايه

 انه معرفي كرده،كه وزارتخ ييها رفرنساكثر مطالبي كه در "

ه مطلب براي دو دست .هيچ سودي براي پزشك عمومي نداره

مطالبي كه در  :است دانشجوي پزشكي عمومي مفيد

 ي بيماري كمك كندژلوتشخيص، درمان، پيگيري و پاتوفيزيو

كه براي فهم مطالب دسته اول  يا هيپاطالب و دسته دوم م

در  .)1("شودسودمندند و بايست براي دانشجو تفهيم 

بروز نمودن محتوا جهت ارائه محتواي جديد و  ،خصوص

يكي از ن تدريس مطالب ضروري و كاربردي نمودن آ

 است، تقريباً بيست سال ."كند بيان مين كنندگا مشاركت

چون كه . ا سال قبل يكي نيست، بكنم يمارائه كه مطلبي را 

مطلبي را بايد . هست يتر دهيبرگزمطالب بهتر و  نميب يم

  .)3("دخوربيم كه فردا به دردش ويبگ

تدريس خود  فرآيند ارتقاي :تدريس فرآيندارتقاي 

 داراي دو زير طبقه تسهيل يادگيري و انتقال مناسب محتوا

 نگرش يفرع داراي دو طبقهطبقه تسهيل يادگيري  زير. بود
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همه . بوديادگيري مهارت بهبود و  يادگيري  به مثبت

كنندگان به اهميت نگرش مثبت در يادگيري تاكيد  مشاركت

چون توجه به جذب  اين منظور، تجارب مثبتي هم هداشتند و ب

دانشجو با تالش در ساختن خاطره خوبي از كالس، شخصيت 

ازخورد صحيح، ، ارائه بباالي معلم، استفاده از دانشجويان موفق

و ارائه مطلب سودمند و با اهميت را گزارش  ارتباط مناسب

 .نمودند

يكي از  يادگيري به در خصوص ايجاد نگرش مثبت

خوب در كالس ساختن خاطره  برايكنندگان  مشاركت

كه زيباترين  است من اعتقادم اين": كند گونه مطرح مي اين

كالس كه سر دلحظه زندگي يك دانشجو بايد زماني باش

بلكه بايد تفريح  آموزش جنبه نه فقط از تاستادش نشسته اس

اگرچه در شود، استاد بايد با شور و شعف وارد كالس . دباش

ولي هر لحظه بايد خالقيت و رود  قالب طرح درس پيش مي

ديگر از مشاركت  يكي .)3("دپذيري داشته باش انعطاف

ي ايجاد براكنندگان در مورد استفاده از دانشجويان موفق 

تعداد  ":كند گونه بيان مي اين در يادگيري نگرش مثبت

پس امكان يادگيري فعال و يادگيري  است دانشجويان زياد

عنوان  از دانشجويان موفق به من. نيست اساس حل مساله بر

چون بهتر  ام كردهدانشجويان ديگر استفاده   اشكالكننده رفع 

شكلي دارند و چه م هايشان يكالسكه هم فهمند يماز من 

، مندي در رضايت آنها را راهنمايي كنند همچنينچگونه بايد 

تقويت انگيزه و در ماندگاري اطالعات ايشان نيز تاثير 

  .)2("دارد

در خصوص نقش شخصيت باالي مدرسان در ساختن 

 كند يم اذعانكنندگان  يكي از مشاركت ،مثبت نگرش

ه به ن توجبدو ني كه شخصيت بااليي داشته باشند،مدرسا"

 و، دانشجو جذب كالس اين كه مطلب كالسشان چه باشد

دانشجو با شخصيت باال  مدرس بايد با. ودش شخصيت معلم مي

طور  دانشجو را به .د، هر چند دانشجو اشتباه كنبرخورد كند

دوست دارند باال  هاآن. دغيرمستقيم متوجه اشتباهش كن

دن قابل درست كر ديگر ،خردشان كنيم راگ ،دباشن

  ).3("نيست

كنندگان در خصوص ارائه مطلب  از مشاركتنفر دو 

سودمند و با اهميت در ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان اين 

كردم نتيجه غياب  كه حضور و ييها ترم"گونه مطرح نمودند 

حضور . شد مجبور مي حضور در كالس بهدانشجو  .منفي گرفتم

اگر . ه كالس استآوردن دانشجو بغياب بدترين ابزار براي  و

ب سودمند است و به دردش د كه مطلكن دانشجو احساس

 كالس به هم شنبه پنجعصر كه حتي مطمئن باشيد خورد،  مي

كه دو  است بهترين كار اين كنم يممن فكر ". )3("يدآ مي

ني دا مثالً مي. مورد درس تبليغ كنيمنه بيشتر در و دقيقه اول 

 ديابتي هستند؟ چند تا از، دان شدهكه كور  افرادي از نفرچند 

تبليغ  كمي د؟ديابتي هستن ،شده كه پاشون قطع كساني

پس بايد در موردش  است كه ديابت اين قدر مهم كنيم يم

مورد  ،مبحث كه الزم بود از يياين كه در هر كجا رديگ. نيمابد

بزرگ مطرح كنيم نه در آخر مبحث تا جا  نرا هما اش ينيبال

 را د و دانشجو بداند كه هر چهكن ديده شود و جلب توجه

به  يا جلسهيا حتي در يك  دخور مي دردشبكجا  دناخو مي

 ها بچهتا  كنم يمتناسب موضوع از يك استاد باليني دعوت 

و فقط  است بالين هم مهمچه گفته شده از نظر  كه آنببينند 

  ).5("باشد ها كتاب كه در مطالب تئوري نبوده

كنندگان  نيز مشاركتيادگيري  يها مهارتبهبود در مورد 

از ه دانشجويي در ابتداي دور يها مهارت آموزشلزوم  به

برداري صحيح، اصالح ديدگاه از  يادداشتفنون  :جمله

آموزي به دانشجويي، مهارت مطالعه، كشف نواقص  دانش

. توسط خود و ايجاد باور نياز به تالش بيشتر را گزارش كردند

خصوص اصالح ديدگاه از دانش  كنندگان در يكي از مشاركت

ن را ديدگاهشا": شود يمگونه متذكر  آموزي به دانشجويي اين

 يا مرحلهشما به . آموز نيستيد كه شما دانش كنم يمعوض 

 اريد استاد به شما درس بدهد، شما بهكه نياز ند يدا شدهوارد 

 امه آماده وراهنما نياز داريد پس دنبال مطلب آماده، درسن

كه بايد بار  تسا در دانشگاه دانشجو. ه نباشيدجزوه آماد

  .)1م("دو يادگيري را به دوش بكش آموزشسنگين 

آن به  آموزشم برداري و لزو يادداشتدر خصوص نقش 

گونه مطرح  اينا ر اش تجربه يا كننده دانشجويان، مشاركت
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سركالس  اگر ويندگ  اغلب استادان به دانشجو مي": كند يم

، در صورتي كه كار پژوهشي گيرند يمياد  چيزي ننويسند بهتر

، البته شود صحيح باعث يادگيري بهتر مي يشده كه نت بردار

بايد تكنيكش  نيست استاد سرعتش را پايين بياورد بلكه الزم

برداري ضبط  اما بدترين شيوه يادداشت. دياد بده ها بچهرا به 

م هد برداري را ياد مي يادداشتشيوه  ها آنمن به . است كالس

حتي با سه  ديسنوبكه هر كس با خط خودش  كنم يمو تاكيد 

 آموزشدر مورد  كننده همان مشاركت .)3("ديسنوبرنگ 

نيد اد م ميويگ مي ها بچهبه ": نمايد يممهارت مطالعه مطرح 

ميانگين  .دانند ندنتان چه قدر است؟ اكثراً نميسرعت خوا

 يقه استكلمه در يك دق 150 - 100براي دانشجوي ايراني 

پس ما در . تكلمه اس 250المللي  اما اين در سطح بين

... دن، امتحان دادن و خواندن عقبيم، در مهارت يادداشت كر

ثابت  ها بچهبه  .مكن يمن يشااه را متوجه ضعف هاآن. عقبيم

سه جلسه اول يا  اغلب دو. ما نيازمند تالش بيشتريم كنم يم

را به  هاآن م ياهد ياد مي مهارت مطالعه آنها دقيقه به 5در حد 

  .)3("مهد مناسب در اين زمينه ارجاع مي يها كتاب

 روش فرعي داراي دو طبقه مناسب محتواانتقال زيرطبقه 

كنندگان در  مشاركتب تجار. بود آموزش كاربرديو  انتقال

تدريس نوين  يها روششامل استفاده از  انتقال مورد روش

لب ضروري، عدم ارائه متناسب با شرايط كالس، ارائه مطا

مستقيم اطالعات به دانشجو، جذب دانشجويان به درس، 

محتوا به خود دانشجو با درصد 70تا  60واگذاري يادگيري 

ارائه ماده آموزشي مناسب، ارائه محتوايي متناسب با زمان 

 هاي يتموقعبيني  پيش كالس و ميزان پذيرش دانشجو و

بيان  يا كننده ركتبراي مثال مشا. استراحت در كالس بود

امتحان  اگر. ودش اكثر مطالب علوم پايه فراموش مي": كند مي

كه به طور  گيريم يم 3يا  2 ترم كهيكي از دروس علوم پايه 

در اينترني امتحان بگيريم  د،كنن پاس مي درصد90مثال 

 سازيم يميعني علم، . تو اين فاجعه اس افتند يم درصد90

، ودش طور تكرار مي كل هميناين سي .داريم ينمولي نگه 

راهش اين است كه حجم . يادبگير، امتحان بده و فراموش كن

 هاي يوهش. مطالب ضروري را تدريس كنيم. مطلب را كم كنيم

كرار براي ت بيشتري فرصت. تدريس را به فرم نوين پياده كنيم

  .)4("و عمق مطالب بگذاريم

زير تجاربي است كه سه نفر از  هاي يدهگز

كنندگان در مورد عدم ارائه مستقيم اطالعات، عدم   تمشارك

: نمايند يمارائه همه محتوا و نقش اساليد در تدريس را مطرح 

هم اين د كارهايي كه در كالس انجام مي ينتر مهميكي از "

 ها بچه. كنم ينمكه مطلب را مستقيم به دانشجو منتقل  است

 ،مثالً. كنم يماول سوال ايجاد . به مرحله خالقيت برم يمرا 

اين كار بايد چند ؟ براي دقلب چه كاري بايد انجام بده ها بچه

خودتان بخواهيد قلب بسازيد چه  قسمت داشته باشد؟ اگر

را به فكر  ها بچه. مهد ؟ پاسخ را هم مستقيم نميكنيد يم

به نظر . ود در كالس گفتش نمي را همه درس" .)3("دارم وامي

در كالس  ودش و مي است مطلب الزم درصد 40تا  30ن م

در درس ما،  "). 1("ودشاكثر كار بايد به دانشجو واگذار . گفت

از قبل بايد اساليدهايي را گزينش . زند حرف اول را اساليد مي

، گزيده، ساده و چند كمي داشته باشد يها نوشتهكنيم كه 

م هن بديك نكته را نشامن  اگر قرار است .دباش يا مرحله

ك فقط و با زدن هر كلي دييابكليك ا يك ان يك نكته بهم

دفعه با يك مرحله به آن اضافه شود نه اين كه دانشجو يك 

  ).2("دشوداره و گيج تا عنوان  20شود كه تصويري روبرو 

كنندگان در خصوص لزوم استراحت در  از مشاركت دو نفر

تجاربي را  ،لهنگام ارائه مطلب و عدم ارائه يكباره مطلب مشك

دقيقه خسته  20دانشجو بعد از  ينتر نخبه": ندبيان كرد

بنابراين ما نياز  ددقيقه استراحت دار 5تا  2و نياز به  ودش مي

ذاريم كه آن را به مشورت گرا براي استراحت ب يا لحظهداريم 

، سكوت ندهخوا يمدقيقه را  2كه  گذارم يمبا دانشجويان 

مطالبي ".)3("پچ كنند كنند سوال كنند يا آب بخورند يا پچ

 2بلكه  ودشجلسه ارائه  ك، نبايد در يبرد ش زمان ميكه فهم

روز اول به نقطه شروع . ديرگبش تعلق هنوبت بايد ب 3يا 

در جلسه دوم به طور . اشاره شود مطلب به صورت ملموس

و  گذاريم يمكار عملي  كنيم ويا يك مطرح ميمثال اصولش را 

منزل انجام بدهند  هيم كه دريا الزم است يك سري تكليف بد

اين . كنيم يمبندي  يا حتي بهش فكر كنند و جلسه سوم جمع
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روش شناور، دانشجو را از خستگي مطلب سنگين و سخت 

  .)1("دده نجات مي

كننده ديگري تجارب خود را در مورد جذب  مشاركت 

استفاده از نيرو و استعداد  ومحتوا دانشجويان ضمن انتقال 

اين ساده ": كند يمهتر بيان دانشجويان جهت آموزش ب

كه فكر كنيم مشكالت جامعه روي ما اثر  تانديشانه اس

فراگير ما در جامعه، در خانواده و در خوابگاه  ر، اگدگذار نمي

انگيزه  ه بخواهيم سركالس باك د، تصور غلطي استمشكل دار

و يك و رود  ميبه سينما  انيم مثل آدمي كهتو اما مي بنشيند

قدر  ، كالس را ايندكن گي خود را فراموش مينيم ساعت زند

د ، احساس كناست جذاب كنيم تا ساعتي كه سركالس

لم ار درس مع. البال است و مشكالتش را فراموش كند فارغ

. جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را شود زمزمه محبتي،

مثل  شوددقيقه جذب  كدانشجو اومده سركالس بايد ظرف ي

انگيز اول  يك حادثه هيجانن با گذاشت فيلمي كه كارگردان

كنه و ميخكوب پاي تلويزيون  فيلم ما رو جذب فيلم مي

  .)3("كنيم يمشينيم و تا آخر تماشا ن مي

كنندگان بر ايجاد  ، مشاركتآموزش كاربرديدر مورد 

علمي علوم پايه، بيان مباحث باليني  هيأتنگرش باليني در 

مباحث عملي علوم پايه به  همراه با مباحث پايه، ارتباط دادن

مباحث عملي باليني، عوض كردن مداوم جو كالس و خارج 

شدن از درس محض، لزوم استفاده از كتب باليني معروف در 

 علمي هيأتاعضاي حين تدريس دروس علوم پايه، دعوت از 

باليني بسته به موضوع، بيان اهميت مطلب در حرفه آينده 

كس و فيلم در آموزش علوم پايه دانشجو، استفاده از اساليد، ع

در خصوص ايجاد نگرش باليني در . را تاكيد نمودند

اين گونه تجربه خود را  يا كننده علمي پايه، مشاركت هيأت

استاد علوم پايه بسيار  نگرش باليني براي يك": كند يمبيان 

باليني  يها كتابم بشينم ويد اگه من بروي، شايد بگاست مهم

 . طور نيست ايندر صورتي كه  رسم يمنگرش  به اين نماخوبرو 

دست آورد ولي ود با خواندن كتاب بش دانش باليني را مي

، در بخش ها مدتكه  شود ايجاد مينگرش باليني فقط وقتي 

  .)5(" يدرمانگاه يا اورژانس باش

در مورد برخورد زودرس باليني و  كنندگان يكي از مشاركت

دانشجو در علوم  ":يان كردبكاربردي كردن مطالب علوم پايه 

به همين دليل هيچ ذهنيت حقيقي  دبين پايه اصالً بيمار نمي

هفته  نه ازبه نظر من، حاال . دكن پيدا نمي ها يماريبنسبت به 

ده كمي صورت كنترل ش بلكه از هفته سوم يا چهارم به ترم اول

حتي در . ببيند اربيمارستان . ودش با مقررات بيمارستان آشنا

يا فيلمي  مطرح مورد يا مثال بالينيبايد  ها درساز  بعضي

در خصوص  .)2("است كامالً قابل انجاماين موارد . شود پخش

 يا كننده بيان اهميت مطلب در حرفه آينده دانشجو، مشاركت

ايي كه ه پذيرش بيشتري دارند براي حرف ها بچه": كرد بيان

تا اين كه بخواهند كتابي مثل  دخور نند به چه دردشان ميابد

 م،بخواهي هااگر از آن. گايتون يا جان كوئيرا را از حفظ بگويند

خوب هم نمره . كنند يمخوب هم حفظ  ،كنند يمحفظ 

 ن چيزي كه كشور و دانشگاه دنبالش استاما آ گيرند يم

ترجيح  شود پس نمي بيست عايد يها نمرهمعموالً از اين 

ا ت ديرگببدرد بخوري  17اما  دريگب 17يم دانشجو هد مي

  ).5("بيست حفظي

داراي دو تدريس  فرآيند تكميل :تدريس فرآيندتكميل 

 ،در مورد ابزار. بود ارزيابي و استمرارمناسب زير طبقه ابزار 

تجارب شامل اصالح ابزار ارزيابي بر اساس مطالب مفيد 

ر انجام آزمون باستخراج شده به كاربردن تركيبي از سواالت، 

پايه و توجه به ارجحيت فهم  مبنايباليني اما با  مورداساس 

دو براي مثال  .مطالب بر حفظ كردن مطلب بود

گونه بيان  تجارب خود را اين ،كننده در مورد ابزار كتمشار

 شده وبايد نوين . است ترين ارزشيابي ما جزء معيوب":كنند يم

انشجو بايد د. دتركيبي باش ها سوالشود و از فرم تستي خارج 

با حفظ كردن، سوال پيدا كردن و تقلب  دناو بد ديربگياد 

تقلب باالست  در حاليكه االن آمار. گيردنمره ب اندتو كردن نمي

صفحه از  100گاهي براي . است بو بخشي از اعظم نمره كاذ

تا هم  100حتي اگه  ياريمبسوال در  100نيم اتو مبحثي نمي

 و دناخو و مي دكن ل را پيدا ميسوا 100دربياريم دانشجو اين 

بار امتحان  من يك" .)3("دناحتي جزوه بخو دبين نيازي نمي

يكسري از مباحث درسم را كه نمود . را به شكل اساليد گرفتم
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باليني داشت با سواالتي به شكل باليني طرح كردم ولي سوال 

براي هر سوال زماني در نظر گرفته . مبناي علوم پايه داشت

تجربه خيلي . بعد اساليد بعدي و سوال بعديو  شد يم

د ولي ين كه در اجرا كار خيلي سختي بونظيري بود و با ا بي

كه اين خيلي بهتر از  دانشجويان معتقد بودندبعد امتحان 

 .)5("بود اي ينهگز امتحان چهار

كنندگان به مواردي  بي، مشاركتدر خصوص استمرار ارزيا

ان در هر جلسه، تدوين چون، ارزيابي مستمر دانشجويهم

سواالت با توجه به هر جلسه براي خودارزيابي دانشجو، ارزيابي 

دانشجويان از نحوه حضور، سوال كردن، توجه كردن و 

نترل و نظارت در روند پيشرفت دانشجويان، پرس ك نمراتشان،

و جو از سواالت درس جلسه قبل، باال بردن دفعات ارزيابي و 

 يا كننده براي مثال مشاركتكنند،  يمطراحي كوييز اشاره 

تعداد دفعات ارزيابي ما كم است ما فقط دو بار ": كند يمبيان 

ما . ار استب 4ا ي 3در صورتي كه حداقلش . گيريم يمامتحان 

بدترين قسمت كار ما نمره . به يك ابزار مستمر نياز داريم

 ابزار درست اندكه بد دذارگ كسي مته به خشخاش مي. تاس

صبح روز امتحان پايان ترم  است ثالً دانشجو ممكنم. است

تموم شد هركاري كرده از . ديرگبسردرد  ،دينببتصادف  كي

  .")1( راندمانش برود% 50ود شايد ر بين مي

 بحث 

علمي  هيأتاعضاي  تجارب توصيف مطالعه، اين از هدف  

 اصلي تمسه . بود پزشكي موفق در خصوص تدريس علوم پايه

 »تدريس فرآيند ارتقاي«، »تدريسهاي  تحكيم زيرساخت«

علمي  هيأتاز تجارب اعضاي  »تدريس فرآيندتكميل «و

 واقع، در كه دهد مي نشان موارد اين در تأمل .استخراج شد

تدريس  هاي ويژگي همان اساتيد تجارب از شده آشكار موارد

 مطرح هردو منفي، و مثبت تجارب صورت به كه است موفق

  . است گرديده

اين مطالعه گوياي اين حقيقت بود كه يكي از عوامل  نتايج

. تدريس استهاي  تدريس، تحكيم زيرساخت فرآيندموثر بر 

توسعه و گستردگي علم و محدوديت زمان دانشجو اين نياز را 

ول اوليه فراهم آوردن فضاي مدرس مسئ. سازد يم تر برجسته

ر ساختا. مناسب براي يادگيري و تهيه برنامه آموزشي است

پذير  يادگيري را امكان تواند ميسازماني دوره، واحد يا درس 

مطلع ساختن فراگير از هدف يادگيري و محتواي درسي . سازد

معلمان برتر به  .)2(اهميت بسيار دارد  ،يد آموخته شودكه با

 به  منظور ايجاد اعتماد دقت تكاليف و اهداف يادگيري را به

در  ها آنحال قرار دادن  نفس و تشويق دانشجويان و در عين 

نه تكاليف  كنند ميجدي و حس موفقيت، طراحي  هاي چالش

تعريف شده مشخص و محدود كه هر يك تنها به يك پاسخ 

وسط معلم يا كتاب درس ختم شده ت از پيش تعيين حصحي

 هاي فعاليتتدوين طرح درس از مراحل اساسي  .)1( شود مي

تا حدود  تواند ميقبل از تدريس براي هر مدرس است و 

زيادي راهگشاي وي براي ارائه آموزش موثر و با كيفيت باالتر 

  . )16( باشد

از عوامل مهم در آموزش علوم پايه پزشكي، متون مورد   

 هاي يكاراياشكال مختلف متون . استفاده دانشجويان است

هاي مطرح شده  تدوين راهنماي دوره از تجربه .متفاوتي دارند

هاي  كالس  ود زيرا كه بهترين مدرسان، برنامهدر اين مطالعه ب

گيري در  منظور تصميم كنند، به خود را از قبل طراحي مي

ترم بايد قادر به انجام چه   مورد اين كه دانشجويان در انتهاي

ورزانه را در طول  هاي انديشه كاري باشند، يكسري پيشرفت

كنند كه هدف برانگيختن دانشجويان به  دوره ترسيم مي

ها به تفكر عميق است  يادگيري با تكيه بر خود و ترغيب آن

و  ها كتابتدريس بايد از  فرآينددر  علمي هيأتاعضاي  ).1(

مواد آموزشي متعدد به صورت تلفيقي و تركيبي استفاده 

كنند، زيرا تركيب و تلفيق منابع مختلف آموزشي در رشد و 

عه نتايج مطال ).17( تحول فكري فراگيران موثر است

Khazaei  نيز نشان داد كه در ارائه درس اختياري فيزيولوژي

 باليني يكي از مشكالت موجود، عدم وجود منابع الزم جهت

جديد و تغيير آن در هر هاي  تدريس و لزوم ارائه و طرح مثال

ترم و يا سال تحصيلي كه مستلزم مطالعه و صرف وقت زيادي 

  ). 18( بود

تجربه ديگر مدرسان اين مطالعه بازنگري مداوم اين برنامه، 

بايد قبل از شروع كالس  مدرسميلر نيز عقيده دارد، . بود
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درسي را تهيه كند و بعد در طول تدريس برنامه و طرح برنامه 

درسي  هبدين ترتيب، طرح يك دور. ل كندرا اصالح و يا تكمي

تدريس كه  فرآيندبلكه در طول  شود نميفقط يك بار نوشته 

، شوند ميمشخص  ها ريزي و برنامه ها گيري نتايج تصميم

وقتي درسي بايد دوباره تدريس شود، نتايج . شود ميبازنويسي 

اين . گيرد ميريزي قبلي مورد بازبيني و باز نويسي قرار  برنامه

تا وقت خود را براي نوشتن  كند ميموضوع به مدرس كمك 

برنامه  يك طرح درس جديد هدر ندهد و با دقت بيشتري

   .)2(د را تهيه كند خو

براي ارائه  ها سازي زيرساختو آماده ريزيهر چند برنامه

درس و تدريس در كالس امر ضروري و مهمي است، 

كننده يك تدريس خوب در  ريزي به تنهايي تضمين برنامه

كنندگان به اهميت  اكثر مشاركت در اين مطالعه. كالس نيست

كننده  نوان تسهيلع بهيادگيري مهارت  بهبودنگرش مثبت و 

اثربخشي و تاثير رفتار مدرس به . يادگيري تاكيد داشتند

شخصيت و خصوصيات شخصي مدرس و برداشتي كه 

عوامل مربوط به  .فراگيران در كالس از او دارند بستگي دارد

 آثار مثبت و مدرسانخصوصيات اخالقي، رفتاري و شخصيتي 

 .)2( ذاردگ ميوي يادگيري شاگردانشان ر منفي زيادي بر

كه در  دانند ميبرتر تدريس را هر عملي  علمي هيأتاعضاي 

. ويان به يادگيري بتوان انجام دادجهت كمك و ترغيب دانشج

استاد موفق باور دارد كه هر دانشجو منحصر به فرد است و 

كه هيچ كس  آورد ميرا به كالس  هايي كمكهمراه با خود 

  .)1(يگري قادر به ارائه آن كمك نيست د

كنندگان در اين مطالعه به نقش شخصيت باالي  مشاركت

مدرس و تبحر او در جذب دانشجو براي ايجاد نگرش مثبت 

بهترين روش جهت تغيير .  در دانشجويان تاكيد داشتند

عنوان  به علمي هيأتاعضاي نگرش دانشجويان، استفاده از 

، عقايد و نگرش ها ويژگي. است) Role Model(الگوي نقش 

اجتماعي  فرآيندبر چگونگي شكل گيري  علمي هيأتاي اعض

از . )19( باشد ميپزشكي تاثيرگذار  انآموختگ شدن دانش

افراد  امري حياتي است، محتوا حائز اهميت بودن ،طرف ديگر

 رايشانبكه سوال مهمي كه پاسخ آن  گيرند ميزماني بهتر ياد 

رسيدن  اهميت دارد، بپرسند يا هدفي را اختيار كنند كه قصد

 دانند ميپس معلمان چيزي را برتر از انگيزه . به آن را دارند

را در كمك به دانشجويان در اهميت دادن به اين  ها آنكه 

اگر پاسخ سوالي براي فراگير . كند ميموضوعات توانمند 

اي جديد ساخت الگوه براي تالشي ها آناهميت نداشته باشد 

دانشجويان جه به اين كه با تو. )1( كنند نميذهني از واقعيت 

ابتدايي تحصيل تقريبا هيچ ارتباطي با  هاي سالپزشكي در 

بيمارستان و بيمار نداشته و صرفاً به حفظ مطالب تئوري 

بعدي  هاي سالبسياري از اين مطالب را در  لذا پردازند مي

كه  شود مياين سردرگمي موجب . )20( كنند ميفراموش 

ه به عنوان دروسي غيرضروري و نگرش آنان به دروس علوم پاي

ي آنان محسوب و نگرش منفي به آن غير موثر در آينده شغل

موقع  ناهماهنگي موجود در ارائه مناسب و به. داشته باشند

  . كند مي تر پيچيدهدروس اين مشكل را 

تغيير در نگرش دانشجويان به دروس علوم براي امروزه   

 هاي سالليني در مثل تجارب زودرس با هايي برنامهپايه، 

 اي فزايندهمختلف به شكل  هاي دانشگاهابتدايي تحصيل در 

 اي مطالعهدر ) ( Cliff اليفك ).22 و 21(گسترش يافته است 

صورت ادغام يافته مورد  تدريس آناتومي و فيزيولوژي را به

دانشجويان اين روش را در تسهيل يادگيري و  ،بررسي قرار داد

نتايج مطالعه خزايي . )23( كردندعمق يادگيري موثر تلقي 

نشان داد كه ارائه مباحث باليني مرتبط با هر بحث فيزيولوژي 

با عالقه باالي ن درس اختياري فيزيولوژي باليني تحت عنوا

دانشجويان پزشكي همراه بوده و توانسته است عالقه 

 با طرفي، از .)18( سوي خود جذب نمايد نشجويان را بهدا

 و انگيـزه نبـود افسردگي، درمورد متعدد ايه گزارش به توجه

 اغلب دردانشجويان، پزشـكي بـه نـسبت منفـي نگـرش

 اول هاي درسال بـاليني هاي مهارت يـادگيري از دانـشجويان

 انگيـزه افـزايش عامـل را آن و كرده استقبال تحصيل

 اند كرده عنوان پزشكي رشته در تحصيل از لذت واحساس

)24( .  

Zahorik  ،از صاحب نظران بنام تعليم و تربيت و تدريس

 هاي روشبر اين باور است كه مدرسان بايد قادر باشند از 
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 هاي رشتهكه  از آن جا. مختلف تدريس استفاده كنند

تحصيلي در آموزش عالي با يكديگر متفاوتند، طبيعتاً استادان 

 ها رشتهتدريس خود را باتوجه به ماهيت اين  هاي روشبايد 

 و همكارش Shulmannاين نكته توسط . )25( خاب كنندانت

نيز مورد توجه واقع شده است و معتقدند كه با توجه به 

و موضوعات مختلف وجود دارد،  ها رشتهكه در  هايي تفاوت

متفاوت  هاي رشتهخاص  هاي ديدگاهتدريس بايد در بستر و 

از جمله محتوا انتقال روش . )26( مورد توجه قرار گيرد

 نيز كنندگان اين مطالعه رب مطرح شده توسط مشاركتتجا

نوع را دوست دارد بايد به منظور با توجه به اين كه مغز، ت. بود

مختلف  هاي روشارضاي اين تنوع طلبي، كالس درس به 

قياسي ، استقرايي و ديداري، شنيداري، تعامل فراگيران

انواع  ،ضروري است كه مدرسان .)1(سازماندهي شود 

مناسب تدريس خود  موجود را براي انتخاب وسيله هاي رسانه

تدريس و يادگيري در كالس  ها آنبشناسند تا با استفاده از 

اهميت و ارزش رسانه در همچنين بايد . خود را اثربخش كنند

جلب توجه و ايجاد انگيزه در فراگيران را كه متقابالً سبب 

  ).2(گرفت نيز در نظر  شود ميكارايي و اثربخشي امر تدريس 

طبقه انتقال مناسب  زيردر كنندگان اين مطالعه  مشاركت

اعضاي . اند كاربردي كردن مطالب تاكيد داشتهمحتوا بر 

كه در آن،  انديشند ميبرتر به شيوه تدريسي  علمي هيأت

، دبندكار  در مورد موضوع آگاهي پيدا كند، آن را به دانشجو

دانستن . ارزيابي كندتركيب كند و شواهد و نتايج را  تحليل و

جو آنچه بايد آموخته شود و علت آموختن آن نيز به دانش

 هنگام كه دانشجوياني لذا ؛)2( بهتر ياد بگيرد تا كند ميكمك 

 آشنا دروس ايـن عملـي كاربرد با پايه علوم در تحصيل

 نـشان پايـه علـوم اهميـت بـه بيـشتري توجـه ،شوند مي

 و باليني هاي مهارت آموزش، يا مطالعهدر  .)24( دهند مي

 و تسهيل را اتوميآن يادگيري آناتومي، درس كاربرد با آشنايي

 داده افزايش را آناتومي يادگيري بـه دانشجويان مندي عالقه

علمي دانشگاه هاروارد نيز معتقدند  هيأتاعضاي . )27( است

كه فراهم كردن زمينه باليني براي يادگيري علوم پايه و 

باالتر،  هاي سالاي بررسي اصول علوم پايه در بازگشت بر

دانشجويان را در بكارگيري علوم در عملكرد باليني و تحقيقات 

دانشجويان پزشكي  يا مطالعهاما در . )28( دهد ميياري 

معتقد بودند كه حجم باالي مطالب درسي جايي براي 

دانشجو . گذارد نميانديشيدن درباره مطالب درسي باقي 

خود را درگير مشكالت ابهامات مطالب انبوه  دهد ميترجيح 

درسي نكند و بيشتر بر محفوظاتي تكيه كند كه متضمن 

دوبونو . )29( گويي به سواالت امتحاني است سخموفقيت در پا

)De Buno ( معتقد است تراكم مطالب درسي مجال تفكر نيز

 استاداني كه در يك برنامه ).30( نمايد ميرا از فراگيران سلب 

آموزش تفكر انتقادي شركت كرده بودند اظهار داشتند كه 

درصد محتوي درس خود را در  40تا  30 اند شدهمجبور 

 .)29( مقابل تقويت توانايي تفكر دانشجويان كاهش دهند

اين مطالعه، آموزش مطالب ضروري،  هاي يافتهبنابراين طبق 

  .فرصت تعميق يادگيري را فراهم خواهد آورد

 هاي روشو استفاده از تدريس با طراحي  دفرآينتكميل 

ارزشيابي براي سنجيدن ميزان يادگيري مستقيم و سنجش 

مستقيم  صورت غير تدريس و آموزش به فرآيندميزان اثربخشي 

مدرس  شود ميارزشيابي مفهوم وسيعي است كه سبب . است

گيري، مشاهده و مقايسه  با استفاده از انواع ابزارهاي اندازه

يرد كدام يك از دانشجويان مطالب را تا چه حد تصميم بگ

وقتي مدرس با توجه به حد يادگيري دانشجويان . اند آموخته

بايد حتماً به معيارهاي دقيق تعيين  كند ميگيري  تصميم

ن پيشرفت تحصيلي دانشجو شده براي قضاوت در مورد ميزا

و مناسب ابزار ، اين مطالعه هاي يافتهاز . )2(توجه كند 

دانشجويان پزشكي معتقد  يا مطالعهدر  .بودارزيابي  راراستم

اي جايي براي  بودند نحوه امتحانات متداول چندگزينه

دانشجو . گذارد نميانديشيدن درباره مطالب درسي باقي 

خود را درگير مشكالت ابهامات مطالب انبوه  دهد ميترجيح 

من ـه كند كه متضـدرسي نكند و بيشتر بر محفوظاتي تكي

   ).29(گويي به سواالت امتحاني است  سخت در پاـفقيمو

بررسي نكردن تدريس  اين پژوهشهاي  از جمله محدوديت

صورت  هعلمي موفق در كالس درس ب هيأتاين اعضاي 

توانست ابعاد ديگري از تدريس موفق  مشاهده بود كه مي
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رود اين  ايشان را بر ما روشن سازد اما از طرف ديگر اميد مي

 بر اثرگذار اي زمينه عوامل به عميق پرداختن باپژوهش 

 آموزش حوزه در گذاران سياستتدريس در علوم پايه، 

 مختلف سطوح در پزشكي علوم هاي دانشگاه مديران ،پزشكي

 راه يافتن و ها گيري تصميم در را علمي هيأت اعضاي و

 ياري و بهبود تدريس در علوم پايه ارتقاي براي كارهايي

ريم خوانندگان اين مقاله به يك ارزيابي نظامند اميدوا .رساند

هاي تدريسي خود تشويق شوند تا از  از رويكردها و استراتژي

هاي خاص  خود بپرسند چرا از برخي رويكردها و استراتژي

استفاده كردند و از برخي استفاده نكردند؟ چه شاهد و مدركي 

تدريس  ها در هاي آن از چگونگي يادگيري افراد، باعث انتخاب

شده است؟ مطلوب اين است كه خوانندگان با تدريس خود 

هاي  گونه برخورد كنند كه با دانش، تبحر و خالقيت همان

 هاي يافته انتقال و تعميم مسلماً. كنند هنري خود برخورد مي

 اما است، مشكل ها دانشگاه ساير براي يك دانشكده به مرتبط

 ها سياست ازم پايه تدريس دروس علو بر موثر عوامل از برخي

 و درمان بهداشت، وزارت سطح در شده اتخاذ وتصميمات

 يا همه سطح در تعميم قابل كه شود مي ناشي پزشكي آموزش

 .باشد مي كشور پزشكي هاي دانشكده بيشتر

  گيري نتيجه

كنندگان در اين مطالعه سه طبقه اصلي و هفت  مشاركت

تدريس دوره دهنده تجارب موفقشان در  طبقه كه نشان زير

ي كه اغلب تجارب مثبتاز جمله . علوم پايه بود، مطرح نمودند

كاستن  :عبارتند ازكنندگان بر آن تاكيد داشتند،  مشاركت

حجم مطالب، تدريس مطالب مفيد و كاربردي، تدريس 

در  .بود جذاب، برخورد زودرس با بالين و ارائه ماده آموزشي

ه و غرق شدن تدريس محض علوم پايتجارب منفي،  خصوص

يات، افراط در سخنراني، سيستم حفظدر جزييات، تاكيد بر 

علمي براي  هيأتاي و مهيا نبودن اعضاي  آزمون چهارگزينه

  .ذكر شدي تدريس ها روشبسياري از 
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Abstract 

Introduction: Basic sciences are an important part of education in medical courses, which without it training 

the competent and efficient physicians is impossible. Given the complexities of teaching and in particular the 

teaching of basic sciences and its influence of various factors, comprehensive investigate this phenomenon 

was felt. This study was aimed to explore the underlying factors affecting the teaching based on experiences 

of successful faculty members of basic sciences in Isfahan medical school.  

Methods: This qualitative study was conducted using conventional content analysis. The data was collected 

using purposive sampling and semi-structured interviews with faculty members of basic sciences and group 

interviews with the students of basic sciences.  

Results: After analysis the data, the extracted data were divided into three main categories and seven sub- 

classes, including strengthen the construction of teaching infrastructures (lesson plans, useful and practical 

educational materials, and continuous curriculum reform), improving the teaching process (facilitating 

learning and appropriate transfering of content) and completing the teaching process (appropriate evaluation 

tool and continuity assessment). 

Conclusion: Some positive experiences, such as reducing volume of materials, teaching useful and practical 

materials, attractive teaching, early clinical exsposure and provide the appropriate educational materials 

should be considered as a model and to eliminate negative experiences such as teaching of pure basic 

sciences, drowning in detail, the emphass on memorization, indulge in speech, the multiple choice tests 

systems and some faculty members were not ready for some of teaching methods should be taken account 

some items.  

 Keywords: Basic Sciences; Successful Faculty Members; Teaching 

 

This paper should be cited as: 

Avizhgan M, Nasr AR. The experiences of successful faculty members in medical school in teaching of basic 

science. J Med Edu Dev 2016; 10(4): 294-308. 

 

* Corresponding author: Tel: +98 9133191361, Email: avizhgan@yahoo.com.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

