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 -1ضٌاسایی آىچِ کِ دسریاس هیخَزٌّذ تذزًٌرذ :دس صهراى
ضشٍع دٍسُ ػولی زکَکاسدیَگشزیی زص دسریاسزى تخرَزّین کرِ
تِ ٍضَح تیاى کٌٌذ کرِ دس زیري دٍسُ هریخَزٌّرذ ترِ چرِ
تَزًاییّای تشسٌذ .زیري خَزسررِّرا هووري زسرت دس زیرشزد
هخرلف هرفاٍ تاضذ .ذزز زگش آهَصش ػولی زکَکراسدیَگشزیی
تِصَس یشدی تاضذ هیتَزى زیي خَزسرِّا سز تشآٍسدُ کرشد.
ذزز دسریاس زحساس هیکٌذ خَدش آىچِ سز کِ هریخَزّرذ
یاد هیگیشد.
 -2هطرراسکت یؼررال دسررریاس سز تطررَیك کٌیررذ :دس صهرراى
زکَکرراسدیَگشزیی زص دسررریاس تخررَزّین کررِ خررَدش کررشٍب
زکَکرراسدیَگشزیی تذسررت تییررشد ٍ زکَکرراسدیَگشزیی تیورراس سز
زًجام دّذ تا زیٌوِ صشیاً ًظاسُگش زًجام زکَکاسدیَگشزیی تاضذ.
 -3کررزیشش هسررتَذیت تیطرررش دس آهررَصش :یررشزّن کررشدى
هطاسکت کرایی ًوریتاضرذ تلورِ دسرریاس سز تایرذ دس یشزیٌرذ
یادگیشی تیطرش دسگیش کشد تِػٌرَزى ًوًَرِ زص زٍ تخرَزّین زص
جلسِ تؼذ تا هطاذؼرِ ًورشُتٌرذی دسیهرِ هیررشزل دس تٌیری
دسیهِ هیرشزل خَدش زیي ًوشُدّی سز زًجام دّذ یا سزُّرای
هخرلف زًذزصُگیرشی سرطد دسیهرِ هیررشزل ٍ ًمرا لرَ ٍ
ضؼف ّش سٍش سز هطاذؼِ کٌذ تا دس هَسد ّش تیواس ترا تٌیری
دسیهِ تْرشیي سٍش هووي زسصیاتی سز زًرخاب کٌذ.
 -4دزدى لذس زًرخاب :تشزی دسریاس ترا حرذی زیري زهوراى
یشزّن ضَد کِ خَدش تیواسی سز کِ هذًظشش زست (تا تَجِ
تِ هطوالتی کِ تیواس دزسد) زًرخاب ًوایذ ٍ زکَکراسدیَگشزیی
زٍ سز زًجام دّذ.
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حمبیت از خودمختبری:
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ًظشیِ خَد تؼییيگرشی ترش ًمرص یشآیٌرذّای زًییضضری دس
یادگیشی تاکیذ هیکٌرذ ٍ کوررش دس آهرَصش کضضروی هرَسد
تَجِ لشزسگشیرِ زست .زیي ًظشیِ تیراى هریکٌرذ کرِ آدهری
تِطَس رزتی توایل ترِ سضرذ دزسًرذ ٍ ذرزز سرِ ًیراص تٌیرادیي
سٍزًطٌاخری سز هطشح هیکٌذ:
 -1خَدهخراسی :توایل یشد تِ زیيکِ هٌثرغ سیرراسش تاضرذ
زحساس کٌذ کِ خَدش زًرخاب هیکٌذ ٍ زػرماد کیرذز کٌرذ
کِ تا زسزدُ خَد آصزدزًِ زًرخاب هیکٌذ -2 .ضایسریی :توایرل
یشد تشزی حس کشدى هَثش تَدى دس زػواذی کِ زًجام هیدّذ
ٍ زیيکِ آىچِ کِ زًجام هیدّذ خَب زًجرام هریدّرذ-3 .
ٍزتسریی :توایل تِ هرصل ضذى تا دییشزى تشزی زیيکِ تَسط
دییشزى کزیشیرِ ضَد ٍ زسصضوٌذ تلمی ضَد (.)1 2
زص سَی دییش زیي ًظشیِ طیفی زص زًییضُّای یشد سز زص ترذٍى
زًییضش تا زًییضش تیشًٍی ٍ زًییضش دسًٍی هطشح هریکٌرذ.
زًییضش تیشًٍی یؼٌی آىکِ هٌثغ سیراس دس خراس یرشد زسرت
هاًٌذ زجرٌاب زص تٌثیِ ٍ یا سسیذى تِ کادزش .زًییضش دسًٍی
تِ زیي هؼٌی زست کِ یشد خَدش ترِصرَس خَدجرَش ترِ
زًجام کاسی هیکشدزصد .زًییرضش دسًٍری ترا یرادگیشی تْررش ٍ
ػولوشد تْرش ٍ هَیمیت تیطرش ّوشزُ زست ( .)1تشآٍسدُ ضذى
زیي سِ ًیاص تٌیادیي سٍزًطٌاخری کِ هٌجش تِ تثذیل زًییضش
زص تیشًٍی تِ دسًٍی (یشزیٌذ دسًٍیساصی) هیضرَد ّرنسزُ ترا
ػولوشد تْرش یرشد زسرت .زص زیريسٍ سٍشّرای آهَصضری کرِ
زسضای زیي سِ ًیاص تٌیادیي سٍزًطٌاخری سز دس ًظش هیگیشًرذ
هطلَب ّسرٌذ ( ٍ )3ذزز تَصیِّرایی ترش زیري زساس هطشح
ضذُ زست ( )1 2 4کِ دس زدزهِ تا رکش هثالّایی دس صهیرٌِ

آهَصش زکَکاسدیَگشزیی تِ آى هیکشدزصین.
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حمبیت از شبیستگی:

حمبیت از وابستگی:
 -1یشزّن کشدى حوایت ػاطفی :حوایت ػاطفی زتوسفشی سز
یشزّن هیکٌذ دسریاس تا زحساس زیوٌی ستَزال ٍ هطروال
خَدش سز تیاى هیکٌذ ٍ تؼاهل هثثت ٍ ساصًذُ ترا آهَصضریش
زیجاد هیکٌذ .تِػٌَزى هثال "زسراد هي ًرَزًسرن تطي سزست
سز زًذزصُگیرشی کرٌن ذطفرا" ضروا زًرذزصُگیرشی ًواییرذ ".یرا
"خسرِ تِ ًظش هیسسیذ دیطة کطیک سخری دزضریذ؟"
 -2آگاّی یایري زص ػَزطف هٌفی دسریاسزى :تایذ تا صثش ٍ
حَصلِ تِ ًظشز دسریاسزى دس هَسد هطوال آهَصضی
گَشدزد ٍ تا آىّا ّوذذی کشد .دسریاسزى ًیاص دزسًذ کِ
صحثتّایضاى گَش دزدُ ضَد ٍ زیيکِ زحساسا ٍ
ػَزطف آىّا تشزی آهَصضیشضاى هْن زست .تِػٌَزى هثال:
دسریاس :لشزس تَد زیي جلسِ هي تؼذ زص هطاذؼِ زذیَسیرن

پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پائیز 1911؛ )9( 11

/

1

] [ DOI: 10.52547/rme.12.3.1

 -1یشزّن آٍسدى سزٌّوایی سراخراسهٌذٍ :زگرززسی هسرتَذیت
آهَصش تِ دسریاس تِ هؼٌای زیٌوِ دسریاس ّشچِ سز خَزسرت
زًجام دّذ ًیست .زص زیيسٍ آهَصضریش زکَکراسدیَگشزیی تایرذ
زًذزصُگیشّای ٍ تصاٍیش ٍ ٍیذئَّای دسرریاس سز چرک کٌرذ ٍ
هَزسد خطا سز تِ زٍ گَضضد ًوایذ تا تؼادذی تیي کسة تجشترِ
ٍ تِدست گیشی سّثشی دس آهَصش زیجاد ضَد.
 -2یشزّن کشدى چاذصّای تْیٌِ :تیواسزًی کرِ ترشزی زًجرام
زکَکاسدیَگشزیی تَسط دسریاس زًرخاب هیکٌین تایذ هرٌاسة
تا سطحی زص ضایسریی تاضذ کِ دسرریاس زکٌرَى دس آى لرشزس
دزسد .زًرخاب هَزسد سخت ٍ یا آساى کوککٌٌرذُ ًوریتاضرذ
صیشز هَزسد سخت تاػث سشکَب ضایسریی هریضرَد ٍ هرَزسد

سادُ سضایت یشزگیش زص ضایسریی سز یشزّن ًویکٌذ .تِػٌرَزى
هثال ترشزی دسرریاس سرال سرَم ًثایرذ هرَزسد تیوراسیّرای
هادسصزدی کیهیذُ زًرخاب ضَد ٍ ًثایذ تیواسزى ترا دسد لفسرِ
صررذسی زًرخرراب ضررَد تیورراسزى تررا هطرروال دسیهررِزی یررا
تیواسیّای هادسصزدی سادُ هفیذ زست.
 -3زسزئِ کسخَسزًذ ساصًذُ ٍ هثثت :زسزئِ کسخَسزًرذ هٌفری
تاػث تخفیف زحساس ضایسریی هیضَد ٍ زسزئِ کرسخَسزًرذ
هثثت کِ یمط توجیرذ ٍ تؼشیرف زسرت تاػرث کراّص خرَد
تؼیرریيگررشی زسررت .کررسخَسزًررذ هثثررری هفیررذ زسررت کررِ
دسراٍسدّای ضایسریی یشد سز تِ زٍ تاصًوایاًرذ ٍ لرذم تؼرذی
تشزی ضایسریی تیطرش سز تِ زٍ ًطاىدّذ .تِػٌَزى هثال "ضوا
تخَتی کاسکشد سیسررَذی تطري چرپ سز ترا سٍش Modified
 Simpsonزسصیاتی هیکٌیرذ هري دٍسرت دزسم ضروا ترا سٍش
ً Eye ballیض ترَزًیذ کاسکشد سیسرَذی تطي چپ سز زسصیراتی
کٌیذ".
 -4زسصضوٌذ کشدى ٍ هْن ًطاى دزدى کراس دسرریاس :زیريکرِ
تِطَس جذی کراس دسرریاس هْرن ًطراى دزدُ ضرَد ٍ زیريکرِ
زحساس کٌذ کِ دس هحیط تاذیٌی هْن زست تِ زسضرای زیري
ًیاص تٌیادیي سٍزًطٌاخری کوک هیکٌذ .ترِػٌرَزى هثرال" :زص
زیيکِ ضوا دس زکَکاسدیَگشزیی زیي تیواس سز تِدسسرری زًجرام
دزدیذ ٍ تاػث کراّص تراس تیوراسزى هٌرظرش دس صرف ضرذیذ
هرطوشم".
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 -5زسصضوٌذ ساصی هَزسد غیش جاذة :زهواى ًرذزسد کرِ تورام
هَزسد زکَکاسدیَگشزیی تشزی دسریاس جاذة تاضرذ .دس هرَزسدی
کِ زکَکاسدیَگشزیی تیواسزى خاصی تشزی زٍ جاذة ًیست تایرذ
زّویت زکَکاسدیَگشزیی زیي تیواسزى ٍ زیيکِ دس آیٌذُ دس کاس
حشیِزی دسگیش زیي هَزسد خَزّذ هیتَزًذ کوککٌٌذُ تاضرذ.
تِػٌَزى هثال زکَکاسدیَگشزیی تیواسزى تا چالی ضرذیذ کرِ زص
ًظش ییضیوی سخت هیتاضذ .دس زیي هرَزسد تایرذ ترِ دسرریاس
یادآٍسی کشد کِ دس آیٌذُ تا تؼذزد صیادی زص زیيگًَِ تیوراسزى
سٍتشٍ خَزّذ ضذ ٍ هطوال للثری ػشٍلری دس زیري تیوراسزى
صیاد هیتاضذ.
 -6زسرفادُ کورش زص ٍزطگاى کٌرشلکٌٌذُ :تِجرای زسررفادُ زص
ٍزطُّای ًظیرش تایرذ حروراً ٍ ًیراص زسرت زص ٍزطُّرایی ًظیرش
هیتَزى ٍ یا ضایذ زسرفادُ کشد .تِػٌَزى هثال تِجای کراستشد
ضوا تایذ زًذزصُ حجن دّلیض چپ سز زًذزصُ گیرشی هریکشدیرذ
زسرفادُ زص زًذزصُگیشی حجن دّلیض چپ ضرایذ کورککٌٌرذُ
تَد.
 -7یشزّن کشدى هٌطك هؼٌیدزس صهاًیکِ زًرخاب زهواىکرزیش
ًویتاضذ :دس صَس یشزّن کشدى دذیل لاًغکٌٌذُ یرشد تٌْرا
گضیٌِ هَجَد سز خَدش زًرخراب هریکٌرذ .ترِػٌرَزى هثرال
"زهشٍص توام تیوراسزى هرا تیوراسزى ترا زکَکراسدیَگشزیی سرادُ
ّسرٌذ ٍ تیواسی کِ چاذصتشزًییض تاضذ ًذزسین زها زگش خَب
دلتکٌین هووي زست ًوا چراذص تشزًییرضی سز دس ّوریي
تیواسزى کیذزکٌین" .
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تؼییي زخرالل کاسکشد دیاسرَذی تطي چپ زخرالل کاسکشد
دیاسرَذی تطي چپ سز خَدم زسصیاتی ًواین .زها دیطة
دخرشم تة دزضت ٍ هي ًرَزًسرن هطاذؼِ کٌن .زسرادٍ :لری
تهِ تیواس هیضَد کذس ٍ هادس ًویتَزًٌذ تِکاس دییشی
تشسٌذ هطولی ًیست تشزی جلسِ تؼذ آهادُ هیضَیذ".
ّش چٌذ کِ کاستشد ّوِ زیي تَصیِ ّا هووي زست دس توام
هَزسد زهواى کزیش ًثاضذ زها کاستست هَزسدی زص زیي تَصیِّا
ًیض تِ تْرش ضذى کیفیت آهَصش کوک هیکٌذّ .نچٌیي
آگاّی آهَصضیشزى زکَکاسدیَگشزیی زص ًظشیِّای هخرلف
آهَصش آهَصضیشزى زکَکاسدیَگشزیی سز دس آهَصش
زکَکاسدیَگشزیی تَزًوٌذ ساخرِ ٍ تِ آىّا دس هَزجِْ تا

دسریاسزى هخرلف کِ هووي زست ّش یک تِ سثوی تْرش یاد
تییشًذ کوک هیکٌذ.
دس زیي ًَضراس ها سؼیکشدین تِطَس هخرصش ًظشیِ خَد
تؼییيگشی سز هؼشیی کشدُ ٍ زیذُ زسرفادُ زص آى سز دس آهَصش
زکَکاسدیَگشزیی هطشح ًوایین ٍ تا رکش هثالّایی کاستست
آى سز تْرش ًوایاى کٌین .زگشچِ زیي ًظشیِ تِ جٌثِّای
هْوی زص یشزیٌذ یادگیشی هیکشدزصد زها ًویتَزى تیاىکشد کِ
سٍیوشد زیي ًظشیِ سٍیوشدی جاهغ ٍ هاًغ زست .زص سَی دییش
تاکٌَى زسرفادُ زص زیي ًظشیِ دس آهَصش زکَکاسدیَگشزیی
هَسد تشسسی ٍ زسصضیاتی لشزس ًیشیرِ زست.
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