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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب 
 

از  يكيرا در  "ريمعلم و دب تيترب يها در دوره انيآموزش فن ب يخال يجا"تحت عنوان اي  نوشته 15/7/91 خيدر تار
وابسته به وزارت آموزش و پرورش، پرداختن به موضوع ] رشد[ هيكه نشر جالب آن. به چاپ رساندم] هانكي[ ها روزنامه

وابسته به  يها تياز سا يكيهرچند كه بعدها نوشته منتشر شده در روزنامه، در خود ندانست؛  تيآن نوشتار را در اولو
 .شد هينما) آموزش و پرورش يعال يشورا( آموزش و پرورش

شده را با حذف و اضافه و در نظر گرفتن جامعه  اديدر آموزش دارد، نوشتار  ياريبس تياهم انيب تيفيآنجا كه ك از
سطوح  يموضوع در تمام تيكه تكرار و اشاره به اهم ديام نيبا ا .منماي مي ، ارائه)يدانشگاه علوم پزشك دياسات(هدف 

 .ديخود معطوف نما هاندركاران را ب و دست زانري توجه برنامه ،يآموزش
هنوز روش  ،يمختلف آموزش يها با وجود روش). 1(دارد يطوالناي  سابقه ،يآموزش يها در نظام يسخنران روش

از اي  يادگيري به روش سخنراني براي همه در برهه). 2(ستها در اكثر دانشگاه يروش آموزش نتري مرسوم يسخنران
پايه و انتقال علوم تجربي و حتي در برخي شرايط،  عاتناپذير است؛ زيرا وسيله مناسبي براي ارائه اطال زمان اجتناب

غالب، روش  سيكه روش تدر دهد مي نشان زيكشور ما ن يبه نظام آموزش نگاهي). 3(ترين روش تدريس است مناسب
 .است يسخنران

و  تياستفاده از آنها است كه باعث تقو طيبلكه نحوه و شرا ستند،يبد ن ايخوب  نفسه يف سيتدر يها از روش كي چيه
 ن،يا. است "انيب تيفيك"توجه به  ،يسخنران سياز مسائل مهم در استفاده از روش تدر يكي). 2( شود مي شان ضعف

خود، قادر به انتقال مناسب مطالب  يليتحص نهيار باال در زميبا معلومات بس يشده است كه اگر مدرس رفتهيپذاي  نكته
موضوع هم صادق است كه با گذشت زمان و  نيالبته ا. مدرس اثربخش در نظر گرفته نخواهد شد كينباشد؛ به عنوان 

اما . ابدي مي دبهبو "انيب"ارائه مطالب و  تيفي، ك"تسلط ناخودآگاه" جهيو البته تكرار مطالب و در نت سيسابقه تدر شيافزا
 نيبنابرا. است دهيبه چاپ رس ياريو در ارتباط با آن كتب بس كنند مي علم قلمداد كيرا  انيداشت امروزه فن ب اديبه  ديبا

مدرس  "يانيب يها مهارت" آل دهيدر حد ا يو البته عمل يعلم شيسابقه، باعث افزا شيكه صرف افزا رسد يبه نظر نم
 ،يبه همان بهبود تجرب دنياست كه تا زمان رس نياما سؤال ا. علم آشنا نشده است نياصول ا بااز ابتدا  يو رايگردد، ز

 ايدارند؟ آ يتيحاضرند، چه وضع يدياسات نيكه در كالس درس چن يانيدانشجو ان،يب تيفيك يناكاف ديگاه و شاآناخود
 م؟يآن ببند يچشم بر رو ،يعيطب دهيپد كيو به عنوان  ميمسأله بدان نيا "يعيطب يقربان"را اي  عده ديبا
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 يها روش يبه معرف كتب صرفاً نيكه در ا دهد مي نشان گردند مي ستدري ها كه در دانشگاه يسيبه كتب روش تدر ينگاه
 ها يتئور حيصح انيجز ب زيكتاب ن كيو البته از  شود؛ مي آنها پرداخته بيو معا اينحوه اجرا و مزا ينظر انيب س،يتدر

 يرا در قالب واحد درس سيروش تدر يها يتئور كه صرفاً ستين نياهم  ها دانشگاه فهيوظ شك يب. رود ينم يانتظار
خود  يآموزش فهيبه وظ ينموده تا در آنجا ضمن كسب تجربه عمل يو معلم و مدرس را روانه نظام آموزش نديارائه نما

 .نيست اندوزي ول تجربهؤمس يرا هم اضافه كرد كه آموزش عال نيا ديبپردازد؛ هرچند با زين
 التيدر طول دوره تحص ها از رشته يبه جز بعض يعلوم پزشك يها دانشگاه يعلم أتيه يكه اكثر اعضا نجاستينكته ا

 يبه صورت علم سيتدر يها با روش دياسات نيا ييو آشنا گذرانند؛ ينم زيرا ن سيروش تدر يچند واحد تئور نيخود هم
. گردد مي است كه توسط دانشگاه برگزار دياسات ژهوي چند روزه اي كي يها در كارگاه ركتتنها در قالب ش ،يو البته تئور

به اي  چند صفحهاي  اشاره ژهيو به و سيتدر يها روش يها يتئور سگونه كه گفته شد، تنها مطالعه و تدري هر چند همان
كه در ارتباط با  رسد مي وجود به نظر نياما با ا. آموزش اثربخش باشد يبرا يراه حل مناسب تواند ينم ،يروش سخنران

در ( يتخصص يدكترا اي ياريدوره دست يدر برنامه آموزش ستباي مي در گام اول ،يعلوم پزشك يها دانشگاه دياسات
 يها يدر نظر گرفته شود تا در ارتباط با تئور سيروش تدر يسه واحد اي، درس دو )يمرتبط با علوم پزشك يها رشته

درس  كي سيتدر يترم برا كيكه در طول  به هر حال فرصتي. دست آورند را به يمقدمات ييآشنا ش،و آموز سيتدر
 كه نيا ژهيبه و. دآي يكارگاه و انتقال مطالب به صورت خالصه و فشرده به دست نم كي يبرگزار قيوجود دارد، از طر

درس در  كيكه ارائه  حال آن. وجود داشته باشد مطالب نيا يبرا يچندان "ازياحساس ن"كه  رسد يمتأسفانه به نظر نم
قرار  اريو نامرتبط، عالوه بر در اخت ارزش يدرس ب كيو نه به صورت  يالبته به صورت جد ،يقالب برنامه آموزش

 .دينما جاديا رانيرا در فراگ ازياحساس ن نيا تواند مي دادن فرصت مناسب،
واحد  ها دانشگاه ستيبهتر ن اياز لطف نباشد كه آ يسؤال خال نيكه طرح ا رسد مي به نظر ان،يدر ارتباط با فن ب اما

 نتري ييبا ابتدا ندهيتا الاقل مدرسان آ نديخود اضافه نما يبه برنامه درس "انيآموزش فن ب"تحت عنوان  يگريد درسي
درسشان مؤثرتر و كارآمدتر باشند؟ در  يها گردند و بتوانند در كالس اآشن وايش انيب يها كيتكن يعني ،يسخنران ازين

 يهم برا يكوتاه مدت آموزش يها دوره ياست كه حت دهيقلمداد گرد تاهمي يب ايفراموش شده و  يامر به حد نيواقع ا
 زري برنامه نيولؤدر مس ازيبه مرحله احساس ن دنيتا زمان رس كه ييكارها از راه يكي. شود يآن در نظر گرفته نم

كه بعدها شانس ورود به  يليمقاطع تكم انيدانشجو لدر طول دوره تحصي ها است كه دانشگاه نيداد ا شنهاديتوان پ يم
 يآموزش نديفرا كيرا داشته باشند تا در قالب  يكوتاه مدت آموزش عمل يها عرصه آموزش را دارند، سلسله دوره

و البته آن را در عمل آموخته و در  دهيآشنا گرد انيفن ب تيو اهم ميبا مفاه ليصمند در طول تح شده هدف يزري برنامه
 . در امر آموزش به كار ببرند ندهيآ

نظم و دقت  ،ييبايگفتار است كه نسبت به ز نييجمالت به مثابه جلد و جامه رو و كال بافت ادبي ها ، كلمهها حرف مجموع
شناخت هجاها ). 4(نشاند مي را به سرعت بر دلش ميو مفاه شود مي آن دنيشنونده به شن بيدر انتخاب آنها، موجب ترغ

 كينامناسب  انيو ب كند مي است، كمك يكه همانا هدف سخنران "شدن استاد دهيشن"و آواها و استفاده مناسب از آنها به 
 دهيبنا گرد يسخنران هيكه بر پا يانتقال بيترت نيو بد گردد مي )دانشجو(سبب قطع ارتباطش با شنونده ) استاد(سخنران 

از مباحث مرتبط با اي  رهپا. ابدي مي كاهش يريادگيو  سيتدر تيفيو ك ردپذي يصورت نم يدچار مشكل شده و به درست
آن بخش از  تيبر اهم دينوشتار تأك ناند؛ اما هدف اي ذكر شده يو در قالب مراحل سخنران سيدر كتب روش تدر انيفن ب

 سندهيبه نظر نو رايز. گردند مي سيمطرح و تدر يندگيتئاتر و گو نما،ياست كه در عرصه س انيمباحث مرتبط با فن ب
 فهيمدرس وظ. شود مي سخنرانان جامعه هستند احساس نتري و معلمان كه مهم ديبه اسات ها كيتكن نيآموزش ا يخال يجا

همچون تن، ارتفاع و حجم صدا و  ياز مباحث يآگاه. شنوندگان جامعه بر عهده دارد نتري را به مهم ميمفاه نتري انتقال مهم
كه در  يگريسبب خواهد شد تا مدرس همچون باز سيشناخت هجاها و آواها و كاربرد و توجه به آنها در عرصه تدر
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بهتر مطالب  افتيدانشجو و درسبب به وجد آمدن  د،نماي مي ور خودحسرا م نندهيب ان،يب يها كيتكن تيصحنه تئاتر با رعا
 .گرددتوسط او 

در  يسخنران سيروش تدر يآموزش تئور قيتنها از طر نيدر كالس درس بود و ا ها يسخنران تيفيك شيبه فكر افزا ديبا
 يصحنه معلم نيدر ا. صحنه آموزش است گريمعلم باز. ستين رپذي امكان سيكتاب روش تدر كيقالب چند صفحه از 

و اثرگذار به مخاطبش  وايش يانيداند با ب مي داشته باشد و بتواند آنچه را كه يشتريو دانش ب كه آگاهيتر است  موفق
 .ديارائه نما
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