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  56تا  54: )7(15 ؛1394 /پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  يپزشك علوم در آموزش يرانيا مجله محترم ريسردب  

 نيتر بيش كه ييها دهيپد از يكي .)1(شود مي ادي يكالس سكوت دهيپد عنوان به آموزش نديفرا در ريفراگ مشاركت عدم از
 اي و خواهند نمي كه است يجوانان و نوجوانان نيب در موجود سكوت، دنماي مي جاديا درس كالس در را يتينارضا
 يبرا رانيفراگ يليم يب به كه دارد وجود يمتعدد عوامل. )2(ندينما شركت يكالس يها بحث در فعال طور به توانند نمي

 توسط شده ارائه مطالب ادراك در ريفراگ ضعف از. )3(كنند مي كمك يكالس يها تيفعال رد شركت و كردن صحبت
 از يكي عنوان به توان مي ،دارد نيشيپ دانش و ديجد مطالب انيم رابطه ادراك در ريفراگ ضعف در شهير خود كه مدرس

 يزمان، ميباش درس كالس در ريفراگ وتسك منتظر ديبا كه ييها زمان از يكي يعبارت به برد؛ نام دهيپد نيا مهم ليدال
 آموزش نديفرا از عمالً ريفراگ، نگردد برقرار شده ادي ارتباط كه يزمان. )4(افتد نمي اتفاق "معنادار يريادگي" كه است
، كند نمي درك را ديجد مطالب ريفراگ كه آنجا از. ميهست مواجه درس كالس در او يكيزيف حضور با صرفاً و شده خارج

 كالس در آنها طرح از كه هستند پرشمار و ييابتدا آنقدر او يها سؤال اي و شود نمي مطرح شيبرا يسؤال اساساً اي لذا
 سؤاالت به گويي پاسخ اي و يكالس يها بحث در مشاركت ييتوانا ريفراگ يطيشرا نيچن در. دنماي مي يخوددار درس
  . گردد مي محاك او "يكالس رفتار" بر سكوت و ندارد زين را شده مطرح

 مجموعه. )5(برد نام معنادار يريادگي عمده موانع از يكي عنوان به توان مي زين را ريفراگ فيضع يشناخت ساختار
 تمام و باشد مي رشته آن در اوشناختي  ، ساختدارد وجود فرد ذهن در يعلم رشته كي نهيزم در كه يميمفاه و اطالعات
، ها دهيپد شناخت به، يكلشناختي  ساخت كمك به. سازند مي را او يكل شناختي ، ساختشخص كي يشناخت يها ساخت

 كي به را آنها بتوان كه كنند مي دايپ يمعن ريفراگ ذهن در يوقت ديجد مطالب. ميابي مي دست خود رامونيپ امور و دادهايرو
، فرد كي آن در كهاي  وهيش عنوان به را يساختارشناخت، پژهشگران از ياريبس. )4(داد ارتباط خاص يشناخت سازمان

 ساختار كي عنوان به تر خاص طور به اي و كند؛ مي يسازمانده را خام يها داده و ها هنظري، ها گزاره، ميمفاه، قيحقا
 در ضعف بيترت نيبد. )6(كنند مي فيتعر دارد؛ اشاره ذهن در ميمفاه نيب روابط دهي سازمان به كه يفرض

  . شود مي او معنادار يريادگي در اللاخت به منجر ريفراگشناختي  ساخت
 نيا كه است يهيبد و سازند مي را او يكلشناختي  ، ساختفرد كي مختلف يها دانش مجموعه، شد انيب كه گونه همان

 چه و يدرس چه ريفراگ مطالعات تمام. بود نخواهد التشيتحص دوران در او يدرس مطالعات محصول تنها ساختار
                                                 

، يزد صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه، پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز كارشناس، آموزشي مديريت دكتراي دانشجوي، فر بهنام رضا :مسؤول نويسنده *
 reza82br@yahoo. Com، ايران، يزد

  19/12/93: ، تاريخ پذيرش11/11/93: تاريخ دريافت
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  . دارند نقش ساختار نيا يغنا و جاديا در يردرسيغ
 در يسنت يآموزش نظام ضعف بهتر  كم اما. شود مي ادي يفرهنگ معضل كي عنوان به مطالعه فقر از ستها سال

 يآموزش نظام كي در. است شده اشاره، نهيزم نيا در معكوس سازي فرهنگ در نانهيبدب ينگاه با اي و سازي فرهنگ
 مهم اريبس موانع از محفوظات بر ديتأك و هنمر بر يمبتن يابيارزش نظام، يسدر واحد هر در مطالب اديز حجم، يسنت

 رانيفراگ دغدغه كه يزمان. )7(باشند مي ليتحص انيسال طول در دروس رهيدا از خارج مطالعه امر به رانيفراگ پرداختن
 مطالعه فرهنگ ديبا كه يزمان برهه همان در قاًيدق، زمان گذر در باشد؛ مي يدرس مطالعه صرفاً يسنت يآموزش نظام در
 شيافزا، گردد مي آنها تيموفق باعث آنچه عمل در رايز رود مي نيب از يردرسيغ مطالعه تياهم، كرد نهينهاد فرد رد را

 بر يمبتن آموزش. )8(ندارند يدرس تيموفق در ينقش "ملموس" طور به يردرسيغ مطالعات و بوده يدرس مطالعات
 در. )9(ردگي نمي نظر در ميمفاه درك و ليتحل يبرا رااي  ژهيو گاهيجا عمل در يسنت يزشآمو يها نظام در محفوظات

 ارائه يمناسب مشوق تنها نه عمل در، خود يسنت شكل در، دنماي مي فايا را سازي فرهنگ فهيوظ كه يآموزش نظام واقع
 شكل نيا در يليتحص تيموفق در ربمخ عامل كي به را يردرسيغ مطالعات به وقت اختصاص ناخواسته بلكه دنماي نمي

  . دنماي مي ليتبد يآموزش نظام زا
، دهد مي قرار ريتأث تحت را يريادگي كه يعامل نتري مهم )Ausubel( آزوبل هينظر اساس بر سدينو مي )Dhindsa( ندسايد
 يها برنامه در كه دانش مختلف يها رشته ميباش داشته ادي به ديبا يطرف از. )10("داند مي فرد كه است يزيچ آن همه"

 ژهيو اهداف يبرا مختلف علوم دانشمندان كه است ييها فاصله، شوند مي دهي سازمان هم از مجزا طور به يسنت يدرس
 يمفهوم چارچوب كي كه دانست مشترك ياساس ميمفاه از يساختار را علم توان مي واقع در و اند آورده وجود به
 درك يبرا يرت مناسب نهزمي، باشد بزرگتر  فرد اطالعات رهيدا چه هر كه است اضحو. )11(آورد مي وجود به را "واحد"

 واقع در اما ،باشند نداشته گريكدي به يارتباط مختلف دروس و ها رشته مطالب ظاهر در ديشا. است فراهم علم هر مطالب
 يسنت يآموزش يها نظام محصول، يدرس يها برنامه در يدرس موضوعات و ييمحتوا يها حوزه يجداساز نيا

 مطالب نيب ارتباط يبرقرار شانس، باشد داشته تري عيوس يشناخت رساختا فرد چه هر عمل در بيترت نيا به. )12(است
 جهينت در ؛ رفت خواهد باالتر ليتحل قدرتوشد خواهدتر  بيش يريادگي احتمال و افتي خواهد شيافزا يقبل دانش با ديجد

  . )13(افتي خواهد شيافزا يريادگي و ياددهي نديفرا در مشاركت زانيم احتمال
 يريادگي تيتقو باعث تنها نه ريفراگ يساختارشناخت يرگي شكل در ياثرگذار واسطه به يردرسيغ مطالعه بيترت نيا به

 اما. كرد اشاره درس يها كالس در سكوت شكست و ليتحل قدرت شيافزا به توان مي آن يمنطق جينتا از كه ،شد خواهد
 نگرش كه داشت انتظار ديبا نشده آشنا تيواقع نيا با لشيتحص انيسال طول در كه ييدانشجو از چگونه نجاستيا سؤال

 راستا نيا در تا ميبخواه يسنت يآموزش نظام مدرسِ كي از توان مي چگونه آن از تر مهم و دهد رييتغ را خود هيرو و
  . مهستي رو به رو سردرگم كالف كي با ما است نيا تيواقع. دينما فايا مؤثر نقش
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