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بررسی تأثیر بهکارگیری برخی از شیوههای نوین آموزش (تفکر انتقادی ،الگوی حل
مسأله ،گروههای کوچک ،مشارکت گروهی) در ارائهی کنفرانس فراگیران رشتهی
روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
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حقدوست:کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،ایران
محمدرضا 


چکیده:از آنجایی که هر نوع آموزشی ،یادگیری به دنبال ندارد ،در این زمینه مطالعه و پژوهشهاای زیاادی صاورت
گرفته و راهکارهایی برای اثربخشای آماوز

پیشانااد شاده اسا .ایان پاژوهش بار روی کلیاهی فراگیاران رشاتهی

روانپزشکی انجام شده اس  .فراگیران رشتهی روانپزشکی که شامل اینترنها و دساتیاران ساطوم مختلاح یلیایلی

بودند ،به گروههای کوچک یقسیم شدند و با یوجه به یوانایی ،یجربه و معلومات هر یک از آنها ،مباحثی که قرار بود در
طی دوره سه ماهه ارائه گردد در اختیار آنها قرار گرف  .پس از آن ،نظرسانجی از آناان در خیاو نلاوهی آماوز
ارائه شده ،صورت پذیرف .اکثری


آزمودنیها بر این باور بودند که این شیوهی آموزشی باعث اریقای کیفی و سارع

در آموز میشود و از اینکه نقش فعالیری نیز به آنها داده شده اس  ،احساس ارزشمندی و رضای بیشتری دارناد.
همچنین با یوجه به این که به هر یک از فراگیران پسخوراند مناسب داده شده بود و یوانسته بودند از یجاار اساایید

بارهمند گردند ،رضای مندی باالیی داشتند .یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کالس درس ،مللی اسا
که باید فراگیران به شیوهی علمی ،مفاهیم را کشح کنند .باید در فرآیند یدریس فرصتی ایجاد شود یا فراگیران نلوهی
یادگیری را یمرین کنند و رو یادگیری را بیاموزند.

واژهها :یفکر انتقادی ،الگوی حل مسأله ،شیوههای آموز
کلید 
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مقدمه
آمااوز  ،فرایناادی اساا کااه موجااب یااادگیری ،و
یادگیری موجب یغییر در رفتار ،نگر و شیوه ی یفکار
می شود .با یوجه به ایان یاأثیر ،آماوز را بایاد اماری
جدی یلقی کرد .از این رو ،مسؤولی نظاام آموزشای و
استادان در این زمینه بسیار سنگین اس  .از آنجایی که
هر نوع آموزشای یاادگیری را باهدنباال نادارد ،در ایان
زمینه مطالعه و پاژوهشهاای زیاادی صاورت گرفتاه و
راهکارهایی برای اثر بخش کردن آموز پیشنااد شده
اس  .نتایج پژوهشها حکای از ایان واقعیا دارد کاه
اسااتفادهی یناااا از رو سااخنرانی باارای دانشااجویان
یادگیری را به دنبال ندارد .در این رو  ،از دانشاجویان
انتظار میرود که یناا از 31درصد یواناایی خاود (حاس
شنوایی) باره بگیرناد (غالمای  .)3991دانشاجویان باا
پیشااینههااای مختلااح آموزش ای ،فکااری ،ساالیقههااا و
یواناییها ,به یک میزان از یک موقعیا آموزشای بااره
نخواهنااد گرف ا  .افاازون باار آن ،در دنیااای متک ای باار
اطالعات ،که بخش زیادی از منابع اطالعایی ماورد نیااز
به صورت الکترونیکی یولید می شود ،نمی یاوان فقا از
همان رو سنتی که علوم و فنون را باه ماا آموختناد،
برای آموز اساتفاده کارد .از طار دیگار ،در دنیاای
اطالعات و یلول ،کیفی آماوز عاالی و یادریس باه
کمی ا و کیفی ا یااادگیری دانشااجویان بسااتگی دارد
(شعبانی  .)3993بنابراین ،در یدریس باید از رو هاای
مختلح ،که مشارک دانشجو را در آموز و یاادگیری
به همراه دارد و از اناواع امکاناایی کاه مفااهیم را قابال
درک مینماید ،استفاده کرد.
روشبررسی
ایاان پااژوهش باار روی کلیااهی فراگیااران رشااتهی
روانپزشااکی کااه در گااروه روانپزشااکی مشااغول بااه
یلییل بودند ،انجام شد.
در سال  3118یوس ییم پژوهش ،مطالعهای باا هاد
مقایسااهی رویکردهااای مطالعااه در اسااایید بااالینی و
دستیاران رشتههای مختلح یخییی انجام پذیرف که
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
گروهی و بهصورت گروههای کوچک فراگیاران رشاتهی
روانپزشکی که شامل انترن و دستیاران سطوم مختلح

یلییلی بودند به گروههای کوچاک ()Small group
یقسیم شدند و با یوجه به یوانایی ،یجربه و معلومات هر
یک از آنها ،مباحثی که قرار باود در طای یاک دورهی
سه ماهه ارائه گردد ،در اختیار آنها قرار گرف .
مباحث به دو قسم (بیولوژیک و روانشناسی) یقسایم
شد.
دانشااجویان اینترناای مباحااث مربااو بااه اورژانااس،
دستیاران سال اول عالیم و یظاهرات بالینی ،دساتیاران
سال دوم سایکوپایولوژی و دستیاران سال سوم مباحاث
مربااو بااه درمااان بیماااران را ارای اه نمودنااد .مباحااث
روان شناسی شامل اییولوژی ،نظریات و مکایب موجود و
درمانهای غیر دارویای نیاز یوسا روانشاناس گاروه
پژوهش ارائه گردید.
نقش استاد نیز نظارت علمی بار اعضاای گاروه ،یطاابق
بااین مسااایل نااورو شاایمیایی و بیولااوژیکی ،معرفاای
نمونههایی در مورد مباحاث ککار شاده از کاار یجربای
خویش و ارزیابی عینییر بود .نتایج به صورت میانگین و
درصد گزار شد.
سپس در میان فراگیران نظرسنجی از آنان درخیو
نلوهی آموز ارائه شده صورت پذیرف .
نتایج
نظر به ارائهی سرفیلها به صاورت یخییاییار و باا
یوجااه یوانااایی و ماااارت هاار یااک از فراگیااران91,9 ،
درصد آنها بر این باور بودند که این شایوهی آموزشای
باعث اریقای کیفی و سرع در آموز میگاردد و از
اینکه نقش فعالیاری نیاز باه آنهاا داده شاده اسا ،
احساس ارزشمندی و رضای بیشتری دارند.
همچنین با یوجاه باه ایان امار کاه باه هار یاک از
فراگیااران پااسخورانااد مناسااب داده شااده اساا و
یوانسااتهانااد از یجااار اسااایید بااارهمنااد گردنااد نیااز
رضای مندی باالیی ( 99درصد) داشتند.
همهی آنهاا بار ایان بااور بودناد کاه ایان برناماهی
آموزشی از آنجایی که فق در یک فیلد مشاخ ارائاه
میشود قادر نیس که اطالعات مورد نیااز آنهاا را باه
شکل کامل در اختیارشان قرار دهد (احدیان  )3991و
پیشنااد نمودند کاه ایان شایوهی آموزشای باهصاورت
فراگیریر اعمال گردد.
با یوجاه باه سایالی و پتانسایل انعطاا پاذیری ایان
شیوهی آموز  ،بهنظر می رسد که بهطور اختیاصی در
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رشتهی روانپزشکی و با یغییرات مورد نیااز در ساایر
گروههای دانشگاهی کشور ،قابل اجرا میباشد.
بحث
باید در فرآیند یدریس فرصتی ایجاد شود یا فراگیاران
نلوهی یاادگیری را یمارین کنناد و رو یاادگیری را
بیاموزند .این نوع یادگیری باا نظریاهی فراشاناختی در
اریبا اس  .آگاهی ،کنترل و هدای سازمان شاناختی
خاود را فراشااناخ مایگوینااد .خاود آغااازگری ،خااود
رهبری ،خود ینظیمی ،خودانگیزی ،خود یادگیری ،خود
اندیشی ،خود باوری ،اعتماد به نفس ،خود ارزیابی ،یفکر
انتقادی ،یفکر خالق ،نقطهی عطح نگر یاادگیری بار
اساس نظریهی فراشناخ اس و کشح خود ،در درون،

دربارهی مطالبی که یاد مایگیاریم و یجرباه و باه کاار
بساتن آموختاههاا در زنادگی ،از جملاه اصاول نظریااه
فراشناخ هستند.
پیام یونسکو در خیو یادگیری نیز ،بیانگر این ناوع
آموختن اسا کاه یاادگیری را دانساتن ،انجاام دادن،
هاامزیسااتی و زیسااتن یعبیاار کاارده اس ا  .ایاان نااوع
یادگیری ،متناسب با پیشرف های فن آوری اطالعاات و
اریباطات اس .
با یوجه باه ایان نکاات ماییاوان اکعاان داشا کاه
یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کاالس
درس ،مللی اس که باید فراگیران به شایوهی علمای،
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
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