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 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا یگرروایت یوهيآموزش اخالق با ش
 

 *اله مؤمنیقدرت

 
 225تا  223 (:29)22؛ 1401 مهر آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
 آموزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله ايراني  

در  یراتییموجب تغ رخداد نیشد. ا لیتعط یدرس حضور یهاکالس 2019درسال  19 دیکوو یماریب یریگبا آغاز همه

متداول را آشکار  یهاوهیش بیشدکه معا یرحضوریآموزش غ یهاوهیو رونق ش سیآموزش و تدر ل،یتحص ،یسبک زندگ

 یاز روش حضور یترکم یکه اثر بخش نیو آنال نیاز راه دور به روش آفالرسد رواج آموزش می کرده است. به نظر

 (.1کند) تربیشآن را  یرگذاریاست که تأث ییهاوهیش یبه ارتقا ازیدارد، ن

کشور  یعلوم پزشک یها( در دانشگاهیپزشکو پپرا یپزشک) یعلوم پزشک یهارشته یاز دروس عموم یاخالق اسالم درس

 سیدر شکل ارائه و روش تدر یرییتغ ،یحضور یهاکالس یلیو تعط رانیدر ا 1398 در اسفند 19 دیکوو وعیاست. با ش

قرار  ریأثدارد که هم قلب و هم ذهن را تحت ت ازیا نیپو کردیرو کیآموزش اخالق به این که . نظر به وجود آمده درس ب نیا

انجام شد.  یگرروایتبا عنوان  نینوای وهیدانشگاه اما به ش دیدر سامانه نو یارذبا بارگ یارائه به شکل مجاز ،(2دهد)

از  دهاستفااخالق با  یگرروایت( 3( است)یساختگ ای ی)واقع اتیاز حوادث و تجرب یشمار ای داستان کی ییبازگو تیروا

 یگروایتر وهیدر ش (.4پردازد)می یو قواعد اخالق می، به آموزش مفاههادهنده آن لیتشک ینقل شده و اجزا عیوقا ایداستان 

تصور  یکنند، به طور موقت داستان را واقعمی معطوف یتمام توجه خود را به نکات اخالق انیدانشجو ،اخالق سیتدر

سخنران  اتیکند که داستان از تجربنمی یکنند و فرقمی یریگیپ قیعالقه عم کیرا با  داستاندر  یدیجد ریینموده و هر تغ

 سیدرت(. 5دارند) یاثرات مشابه رایباشد؛ ز ینیبال طیکار در مح نیح هاخود آن اتیتجرب یحت ایگران  نیلبا گریاز د ای

 یپنج نفره مؤثرتر از روش سخنران یهاگروه با یبحث گروه رایز یاست، نه سخنران یبه روش بحث گروه یگرروایت

 (. 6شود)می انیدانشجو یارتباط یهامهارت شیو افزا یلیتحص شرفتیاست و منجر به پ

: کردیچهار رو نیاز ب ،یمصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یهاسر فصل تیمتن درس با رعای هیته مقدمات

است  ینو عرفا یعقل ،یاز اخالق نقل یبیکه ترک یقیتلف کردیرو ،یقیو اخالق تلف یاخالق عرفان ،یاخالق عقل ،یاخالق نقل

تفاده شده نفس اس هیدر مراحل تزک یعرفان یهاو روش یعقل یهالیتحل ات،یروا ات،یاز آ کرد،یرو نی. در ادیانتخاب گرد

اصفهان در  یانشگاه علوم پزشکد دیسامانه نو قیاز طر 1400-1399 یلیاول تحص مسالیآن با شروع ن سیاست. تدر

 . دیآغاز گرد نیو آفال نیآنالی وهیبه ش یآموزش یچهارده جلسه

                                                 
دانشگاه علوم  دانشکده پزشکی، ، وهش های بین رشته ای معارف اسالمی و علوم سالمتژمرکز توسعه پ ،گروه معارف اسالمی (،اریاستاد) یمومنقدرت اهلل  نویسنده مسؤول: *

 gh_momeni@mail.mui.ac.ir ، اصفهان، ایران.اصفهان یپزشک

 13/6/1401، تاریخ پذیرش: 18/2/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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 کیند و در هستو استاد در کالس درس حاضر انیدانشجو است که نیفرض بر ا ،یحضور ریغ یگرروایت وهیش در

شود و پس سالم، می خوش وارد کالس یجلسه با تبسم و رو نیدارند. استاد در اول یفعال مشارکت جد سیتدری برنامه

دهد و می حیرا توض یسخنران و نه صرفا   یگروهو کار  یگرروایت وهیمقدم و معارفه، روش اداره کالس به ش ریخ

ی محتوا و ارائه نیدر تأم یمحور اصل رایاست؛ ز انیفعال دانشجو یروش همکار نیا تیموفقی کند که الزمهمی یآورادی

. کنند تیکالس را روا عیوقا یتمام ییسه نفره دانشجو میت کیدهد که می شنهادیاست. استاد پ انیدانشجوی درس بر عهده

آنچه  یکالس را ضبط و تمام یوگوهاگفت یدوستانش تمام یبا همکار شود که اومی نییسرپرست تع کی میت نیا یبرا

 زیدهد. استاد نمیاستاد  لیکند و تحومی هیته Word در قالب ،یسازادهیکرده و پس از پ تیافتد را روامی در کالس اتفاق

 دهد.می قرار انیدانشجو اریدر اخت یمطالب را به عنوان منبع درس یمعل شیرایو با و وایش یکند با قلممی یسع

 سیتدری بر تجربه یمبتن یذهن یسازو فضا یسازریاستاد با تصو ان،یروش با توجه به عدم حضور دانشجو نیا در

، گوپاسخ یپرسشگر، دانشجو یکالس، دانشجو رینقش مدرس، مد :کندمی فایرا ا یمتعدد یهانقش یدرس اخالق اسالم

و  اهانت کننده ینقش دانشجو یمناظره کننده، حت یهاگروهبه نقدها، نقش داور در  گوپاسخ یمنتقد، دانشجو یدانشجو

با اهانت کننده برخورد کند. روش  یاخالق یهامتناسب با روش دیدارد و با یاخالق تیلومسؤ او در برابر که ینقش استاد

ی در بر دارنده رایز د؛کنن یریگیکند تا ادامه درس را پمی مندرا کنجکاو و عالقه انیدانشجواست که ای به گونه یگرروایت

 لیتشک ،یمرتبط با مباحث اخالق یهاپاسخ به شبهه ،یینقد دانشجو ،ییانتظارات استاد، پرسش و پاسخ دانشجو وها،یسنار

مطالب توسط استاد و  یبندو جمع یکالس یتگوهادر گف انیفعال دانشجو یموافق و مخالف در کالس و همکار یهاگروه

 است. یراپزشکیو پ یپزشک یهارشته انیدانشجو یازهایبر ن دیبا تأک

 

 آن، برشمرد:  یتوان برامی را یمتنوع یایاما مزا ستیاز اشکال ن یخال وهیش نیگر چه ا :روش نیا یایمزا

تنوع، پرسش و پاسخ، نقد  ،ی( آموزش با فضا ساز2. ستین کنواختیو  یتکرار یسیافتد تدرمی ( آنچه در کالس اتفاق1

با ارائه  دیمطالب مف انیگروه موافق و مخالف، ب لیبا تشک ییدانشجو یهاانجام مناظره ان،یدانشجو گرید ایگفتار استاد 

آموزنده و  یهامرتبط از منابع مصوب درس و داستان یهااز آموزه ادهاستف وها،یسنار لیو تحل ریتفس ان،یدانشجو

 یازهای( ن3بر حس در کالس بودن دانشجو، موجب تنوع و نشاط در کالس است.  هاست که عالو یریگجهیو نت یجمع بند

 یعلم ی( ضمن حفظ اصالت و محتوا4. ردیگمی مورد توجه قرار سیتدر نیشود و در حمی آشکار انیدانشجو یآموزش

 انیدانشجو یهاتی( تمام جلسه و فعال5شود. می ترآسان انیدانشجو یبرا ،یاخالق یهاو درک سرفصل افتیدرس، در

مدرسان را  یتیریمد یهاتواند مهارتمی یمسائل آموزش یبیترک ی( اجرا6. ردیگمی استاد مربوطه انجام تیریبا مد

 دهد.  ارتقا

 بندیگروهنفره را  40تا  20 یهاتواند کالسمی شرکت کنندگان )البته استاد ادی( تعداد ز1دارد:  زین ییهاتیمحدود وهیش نیا

 نیست. قابل اجرا یلیتحص یهارشتهی در همه یگرروایت وهیبا ش یگروه سیتدر (2کند. 

متن  نیو تدو هیدر ته تیخالق ،ینوآور ت،یاز نظر جذاب ،یگرروایتنسبت به سبک  انیبا توجه به نظر دانشجو جهینت در

 یو کاربرد انیدانشجو یفکر یازهایو ن یدرس با سطح علم یخسته کننده، تناسب محتوا ییاجتناب از قلم فرسا ،یآموزش

 که امکان دارد، اجرا شود.  ییهادر درس یگرروایتاست روش  زمال ،یپزشک یهارشته انیدانشجو یبودن دروس برا

 دگاهیشده است که د نیتدوای پرسشنامه یگرروایتنسبت به سبک  انینگرش دانشجو یو بررس یابیمنظور ارز به

 یازهایو ن یدرس با سطح علم یتناسب محتوا ،یمتن آموزش نیو تدو هیدر ته تیو خالق یاز نظر نوآور را انیدانشجو
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کند. می یبررس ییاجتناب از قلم فرسا و یپزشک یهارشته انیدانشجو یبودن دروس برا یکاربرد ان،یدانشجو یفکر

 انتخاب دو گروه آزمون و کنترل ایقبل و  یهادوره یانیپا یهاآن با آزمون سهیو مقا یانیپا یهاآزمون یبا اجرا نیهمچن

  کرد. دایپ یآگاه آنان یریادگیروش بر  نیا ریتوان از تأثمی
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