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 دريافت مقاله39/7/61 :

 پذيرش مقاله39/61/22 :

پیشرفت های انسان در قرن اخیر ناشی از یادگیری و

درسی به توضیح داده و دانشجویان نقش انفعالی دارد(.)3

فرایندهای یادگیری می باشد ،از این رو یادگیری به عنوان

علیرغم رایج بودن این روش ،ولی با توجه به اینکه دانشجو

محور تمام نهاد های آموزشی مطرح می باشد( ،)1از طرفی

نقش فعالی ندارد زیاد مفید نمی باشد و نیاز می باشد روش

اعتبار هر نهاد و ارگان آموزشی وابسته به میزان یادگیری

های یادگیری دیگری جایگزین این روش گردد(.)4 ,3

فراگیران آن است و یادگیری فراگیران به عنوان یک معیار برای
ارزیابی آن موسسه مطرح می باشد(.)1

برای فزایش یادگیری در فراگیران روش های آموزشی
زیادی مطرح شده است ،یکی از بهترین روش های یادگیری

برای یادگیری مناسب در فراگیران استفاده از شیوه های

که کارایی باالیی نیز دارد ،یادگیری تعاملی می باشد ،در این

مناسب آموزشی بسیار مفید است( ،)1با پیشرفت های اتفاق

روش عالوه بر این که مدرس نقش فعالی در کالس دارد و

افتاده در قرن اخیر ،لزوم استفاده از روش های نوین آموزشی

مطالب را برای دانشجویان تفهیم می کند ،دانشجو نیز نقش

بسیار ضروری می باشد ،و این مهم( تغییرات در نظام آموزشی

محوری دارد و به صورت فعال در مباحث شرکت می کند و

متناسب با پیشرفت های علمی و فناوری اطالعات) به عنوان

سواالت خود در مورد مطالب درسی را بیان و توسط استاد

یکی الزمه های سیستم آموزشی مطرح می باشد(.)2در حقیقت

پاسخ داده می شود(.)2در این روش از آنجایی که دانشجو نیز

استفاده از شیوه های مناسب آموزشی و روش تدریس مدرس

نقش فعال داشته و در مباحث کالسی شرکت می کند ،باعث

به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین ابزار در پیشرفت تحصیلی و

افزایش یادگیری در دانشجو می شود( ،)5همچنین این روش

میزان یادگیری افراد می باشد(.)2

باعث درگیر شدن ذهن و تفکر در حیطه ی مورد بحث شد و

یکی از رایج ترین روش های آموزشی سخنرانی می باشد،
در این روش مدرس به عنوان متکلم وحده بوده و محتوی

باعث افزایش سطح یادگیری ،تقویت تفکر و باال بردن سطح
معلومات در مدرس و فراگیر شود(.)6
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

حتی بیان می شود که درس به هر روشی که ارائه شود در

توسط آن ها می تواند به عواقب بسیار ناگواری همراه باشد،

یادگیری تاثیر چندانی ندارد ،و پیگیری های بعدی استاد به

لذا اتخاذ روش های نوین آموزشی برای افزایش سطح

همراه پرسیدن از دانشجو و بحث مطالب گفته شده باعث تغییر

معلومات دانشجویان حیطه های پزشکی و رشته های وابسته

نگرش دانشجویان و افزایش میزان یادگیری می شود و استفاده

بسیار ضروری می باشد.

از بحث جمعی و پرسش و پاسخ به طور کارآمدی باعث
افزایش یادگیری در بین فراگیران می شود(.)7

از آن جایی که هدف این مجله و خوانندگان آن افزایش و
بهبود وضیعت آموزش و ارتقای آن در سطح کشور می باشد،

آموزش علوم تجربی با همه پیچیدگی ها ،تنوع و

از این رو پیشنهاد می شود ،خوانندگان این مجله که عمدتا

گستردگی ،امروزه یکی از مهمترین دغدغه های متخصصات

اساتید در حوزه های آموزش پزشکی می باشند ،نسبت به

آموزش و تعلیم و تربیت است چرا که در پهنه ای گسترده و

استفاده بیشتر از شیوه های نوین آموزشی از جمله یادگیری

بسیار کاربردی در متن زندگی انسان حضور دارند ،سرآمد آنها

تعاملی اقدام نمایند و این مهم را حداقل در دانشگاه محل

علم بهداشت و پزشکی است چرا که با سالمت انسان سروکار

خدمت خود به سایر همکاران توصیه و آن ها را به استفاده از

دارند .از این رو با توجه به اینکه دانشجویان حیطه های

روش های آموزشی دانشجو محور تشویق کنند ،تا شاهد

پزشکی و بهداشت با سالمت مردم و مستقیما با جان مردم در

شکوفایی بیشتر استعداد های دانشجویان و افزایش سطح

ارتباط هستند( ،)7یادگیری کامل مطالب آموزشی در آن ها

معلومات و سواد آن ها باشیم.
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