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سردبیر محترم مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  

در  یاز طرف. میهست یر علوم پزشکآن د کارگیري بهو  دیجد یآموزش يها شاهد مطرح شدن روش ریاخ يها در سال

 گریچرا که د م؛یهست رندگانیادگیارائه آموزش مؤثر به  يبرا نینو يها وهیش کارگیري به ازمندین یآموزش پزشک

 رندگانیادگیدهنده آموزش به  به عنوان ارائه زشآمو يمجر. ستیامروزه ن یجامعه علم ازین يگو پاسخ یسنت يها روش

 ندیفرآ یدر ط رندگانیادگی يبرا یانواع آن آشنا باشد تا بتواند از محتوا و روش ارائه مناسبو  یبا بارشناخت دیبا

  .دیاستفاده نما يریادگی- یاددهی

فرض استوار است که  نیو بر ا دیارائه گرد یشناخت کردیدر قالب رو 1950بار در سال  نیاول يبرا یبارشناخت اصطالح

 ياز واحدها يتعداد محدود میتوان یواحد، م معنا که در آن نیردار است، بدبرخو تیانسان از محدود یشناخت تیظرف

که همان  تیترب  و  میبه هدف تعل توان یدر آموزش، م یشناختدر صورت توجه به بار). 1(میرا پردازش کن یاطالعات

اطالعات بر   زشکه در هنگام پردا يبار زانیبه م زین یبارشناخت. افتیبه آموزش اثربخش است، دست  یابی دست

کند، اشاره دارد، در واقع  يگذار بلندمدت رمز  در حافظه یده يجا يتا بتواند آن اطالعات را برا د،یآ یوارد م يکار حافظه

  ).2(ندیگو یم یاختنبارش يریادگی- یاددهی ندیفرآ یاطالعات در ط پردازش يبرا یذهن  تالش نیبه ا

به  یدرون یاند؛ بارشناخت و مطلوب را مشخص ساخته یرونیب ،یدرون یسه نوع بارشناخت یمورد بررس يها پژوهش

 يتر بیش يعناصر وندیپ يدارا یآموزش يمحتوا کیهرچه  گر،یبه عبارت د. اشاره دارد یآموزش يمحتوا یدگیچیپ

ط به مربو یرونیب یبارشناخت. سازد یوارد م رندگانیادگیرا بر حافظه  يتر بیش یدرون یباشد، آن محتوا بارشناخت

 تواند یم يا  و در قالب چندرسانه ،يداریو شن يدارید ياست؛ به طور مثال ارائه در مجرا یآموزش يارائه محتواه نحو

. مربوط است يریادگیه دهند ياری یشناخت يها تیبه فعال زیمطلوب ن یبارشناخت. شود یرونیب یموجب کاهش بارشناخت

با توجه نمودن  تواند یآموزش م يمجر). 5تا3(شود یرا شامل م یآموزش ياز محتوا یذهن يها طرحواره جادیدر واقع ا

در صدد  دیآموزش با يمجر ).1(گردد يریادگی-یاددهی ندیفرآ یارائه مناسب آن موجب اثربخش هبه محتوا و نحو

   .مطلوب باشد یبارشناخت شیو افزا یرونیب یکاهش بارشناخت ،یدرون یبارشناخت تیریمد

 یپزشک دروس در حوزه علوم تر بیش يمحتوا ،است که يجهت ضرور نیاز ا یدر آموزش پزشک یبه بارشناخت توجه

محتوا  نیهم یاز طرف شود، یم یابیدشوار ارز رندگانیادگیجهت متن از جهت  نیاست؛ به هم يادیز يعناصر وندیپ يدارا
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 نیا تیریمد يبرا. گردد یآنها م يریادگیعدم  وجبم تیکرده و در نها جادیا رندگانیادگی يبرا یدرون یبارشناخت

 گرینباشد و از طرف د ییباال يعناصر  وندیپ يکه دارا دیرا انتخاب نما یمناسب يمحتوا دیآموزش با يمجر یذهن بار

آموزش مجرا، مثالً استفاده از  کیارائه در قالب  يبه جا ،يداریو شن يدارید يارائه در قالب دو مجرا قیاز طر تواند یم

 لیو هم از تحم دینما تیریرا مد یدرون یهم بارشناخت) یحیچون علوم تشر یمباحث يخصوص براه ب( يا ندرسانهچ

 ياز محتوا دیارائه مطالب جد يبرا دیآموزش با يمجر حال نیدر ع. دیاجتناب نما رندگانیادگیبر  یرونیب یبارشناخت

روش  کی. دینما رندگانیادگی د،یو دانش جد نیشیدانش پ وندیدر پ یو سع دیاستفاده نما رندگانیادگی يآشنا برا

 يبرا یشناخت يها واره طرح قیطر نیاز ا. است سیدر تدر هدهند سازمان شیمنظور استفاده از پ نیا يمؤثر برا یآموزش

  .گردد یآموزش م یشده و موجب اثربخش جادیا رندگانیادگی
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