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 دریافت مقاله29/4/11 :

 پذیرش مقاله29/6/12 :

روش تدریس مجموعه تدابیر منظمی است که تعلیمدهنده

شدن این روشها در سطح وسیع در نظام آموزشی ما ،لزوم

برای رسیدن به هدف ،با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ

تغییر نگرش فلسفی حال حاضر اساتید به تدریس میباشد؛ به

میکند ( .)1سالهاست که تدریس دروس نظری در رشته

ویژه آن که اساتید دانشگاههای علوم پزشکی به واسطه

پزشکی و رشتههای وابسته ،به شیوه سخنرانی استاد در کالس

تحصیالت خود ،کمتر با چنین مباحثی مواجه بودهاند و شاید

ادامه دارد؛ عملی که هم برای استاد و هم برای دانشجو ،فقط به

از حیث "دید فلسفی آگاهانه" ،از سطح باالیی برخوردار

عنوان رفع تکلیف قلمداد میگردد ( )9و موجب شده است

نمیباشند .اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ،همچون بسیاری

دانشجویان با انگیره باال در کالسهای درس حاضر نشوند و

از اساتید دانشگاههای دیگر ،تحت تأثیر روشهای تدریس

تنها دلیل حضور آنها در کالس ،اغلب بحث حضور و غیاب

سنتی و متکی به فعالیت مدرس ،ناشی از فلسفههای

است .به نظر میرسد امروزه فقط تعداد اندکی از دانشجویان

ایدهآلیستی و رئالیستی تعلیم و تربیت میباشند ،بدون آن که

برای کسب دانش در کالس حاضر میشوند .نوع کالس در

آگاهی کافی از اندیشههای تعلیمی این مکاتب فلسفی و

آموزش آنها بسیار مؤثر بوده است و در صورت عدم توجه به

اندیشههای تربیتی عملگرایانه مکتب فلسفی پراگماتیسم داشته

روش صحیح در آموزش آنها ،این امکان وجود دارد که آنها

باشند؛ به این معنی که شاید حتی از فلسفه انتخاب روش

نیز کمکم بیانگیزه شوند (.)3

تدریسی همچون سخنرانی نیز آگاهی چندانی ندارند.

پژوهشهای بسیاری در ارتباط با استفاده از روشهای

فلسفه از طریق معرفتشناسی که با مفاهیم کلی و بنیادین

نوین تدریس انجام گردیده و مقاالت متعددی نیز در این رابطه

شناخت سر و کار دارد ،با روشهای تدریس رابطه نزدیکی

به رشته نگارش در آمده ،ولی کمتر به این نکته توجه شده

دارد ( .)4اما ممکن است این ایراد نیز مطرح شود که چگونه

است که یکی از پیش شرطهای اساسی و ریشهای کاربردی

در سایر رشتههای دانشگاهی ،که برخی با مبانی فلسفی تعلیم و

بهنام فر

فلسفه تعلیم و تربیت و روشهای...

تربیت آشنایی دارند ،آثار این آشنایی ملموس نبوده است و ما

اخص ،و فلسفه به طور اعم ،عالوه بر آشنایی و عالقمندسازی

با نظامی آموزشمحور و با روشهای تدریس مبتنی و متکی بر

اساتید به مطالعه این دانش پایهای ،گامهای مثمرثمری را پیش

فعالیت معلم ،روبرو هستیم؟ در پاسخ به این ایراد ،نخست باید

از برگزاری کارگاههای روش تدریس بر دارند؛ به این معنی که

گفت که حتی دانشجویان رشتههای علوم انسانی نیز الزاماً در

ابتدا ذهنیت اساتید در ارتباط با فلسفه آنچه که بعداً در قالب

دوره تحصیل خود با مفاهیم فلسفی آشنا نمیشوند و دوم این

آموزش روش تدریس ارائه میشود را تغییر داده و شکل

که متأسفانه در دوره تحصیل ،این مفاهیم چندان به صورت

جدیدی ،مبتنی بر درک فلسفی ،به آن بدهند و سپس مطالب

کاربردی ارائه نمیگردند و در نتیجه در عمل ،تأثیری از خود

مربوط به روش تدریس را ارائه نموده تا ارتباط منطقی بین این

بر جای نمیگذارند .البته این امر که بسیاری از مطالب دروس

دو مقوله برقرار شده و منجر به اثرگذاری شود.

در دانشگاهها کاربرد عملی ندارند ،از ضعفهای نظام آموزشی

توجه به این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است که

ما بوده است که مجال پرداختن به آن نیست؛ اما طرح سؤاالتی

محتوای چنین کارگاههایی نباید تنها به سمت بیان تئوریها و

همانند آن چه که ذکر شد ،نباید در تالش دانشگاههای علوم

مطالب انتزاعی برود .این امر به معنی دور شدن برنامه از هدف

پزشکی در راستای تغییر وضعیت موجود خللی ایجاد نماید.

خود و گرفتاری در دامی است که به دنبال برداشتن آن از

برای نیل به هدف جایگزین کردن روشهای تدریس نوین به

فرایند تدریس میباشد .محتوای چنین کارگاههایی میبایست

جای روشهای تدریس سنتی (در آن جا که میبایست این

در برگیرنده مطالب کاربردی و بیان تأثیرات فلسفه ،به ویژه

تغییر صورت گیرد) و نهادینه شدن این روشها ،مراکز مطالعه

پراگماتیسم ،در شیوههای مختلف آموزش اعم از اشکال

و توسعه آموزش پزشکی میتوانند با برگزاری کارگاههایی

مستقیم و غیرمستقیم آن باشد.
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