
G U I D E  N O .  4 4 :  T H E  U S E  O F  R E F L E C T I O N  

I N  M E D I C A L  E D U C A T I O N  ( 2 0 0 6 )

J O H N  S A N D A R S ,  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  L E E D S , U K

سومین ژورنال کالب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

حوزه معاونت آموزشی 

EDC

93/12/19 1



2



مقدمه

Turnو Bendکاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف دارد، اما همه آنها با ریشه التین آن به معنای reflectionواژه • back

.در ارتباط هستند

تحلیلو یر تفسدر آموزش تامل یا انعکاس به معنی فرآیندی است که در آن افکار به عقب برگردانده می شود تا بتوان آنها را •

.نمود

.استآگاهیو افزایش درک آن پیامداست و موقعیت یا یکواقعهاین فرآیند  یک غازگرآ•

.این ژرف نگری در صورتی که در آینده با موقعیت یا واقعه مشابهی مواجه شویم مورد استفاده قرار خواهد گرفت•

.  بدون تامل احتماال نسل انسان نمی توانست تا به امروز پابرجا باقی بماند•

طراحی، انجام و بازبینی: فرآیند تامل را می توان در قالب یک مدل سه مرحله ای خالصه کرد•

گیرد و وقتی یادگیری فکورانه با قصد بهبود یادگیری انجام می. تامل یک جزء اساسی در یادگیری فکورانه و کار فکورانه است•

.یادگیری فکورانه در موقعیت های کاری پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد به آن عملکرد فکورانه گفته می شود
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تعریف تامل

ودخازمادرکافزایشآنهدفودهدمیرخهاموقعیتازبعدیاوحین،قبل،کهاستفراشناختیفرآیندیکتامل•

(self)شویمروبروآنباترآگاهانهآیندهمشابهموقعیتدرکهبطوریاستموقعیتو.

فراشناخت. ماکهستاخودتنظیمیفرآیندیکفراشناخت.استتاملازمهمجزیک«کردنفکربارهدرکردنفکر»یا1

مینشانچوناستمهممفهوماین.کنیمارزشیبابیوپایشانتخاب،راشناختیفرایندکدامگیریممیتصمیمآندر

.نمودتقویتراآنآموزشیهایاستراتژیطریقازوکردکنترلراآنتوانمیکهاستفرایندیتاملکههد

تامل. .استپذیرامکانآنازبعدوحینقبل،یعنیمواجههمراحلتمامدر2

فهم. داردتاثیرالعمرمادامیادگیریبرموقعیتوخودازما3

درک. ماواکنشدریرتغیباعثآمدهبدستبینشکهشودمیعملکردبهبودبهمنجرزمانیتنهاموقعیتازماشناختیا4

.شودآیندهدرموقعیتبهنسبت
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رویکردهای اصلی به تامل در آموزش پزشکی

تامل به منظور یادگیری . 1(Reflection for Learning)

تامل به منظور بهبود رابطه درمانی . 2(Reflection to develop a therapeutic relationship)

تامل به منظور بهبود کارکرد حرفه ای . 3(Reflection to develop professional practice)
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(ربهچرخه یادگیری مبتنی بر تج)تامل به منظور یادگیری 

تجربه واقعی

(آنچه رخ داده)

تحليل

(مشاهده فکورانه)

تعميم

مفهوم سازی )
(انتزاعی

تجربه نمودن به شکل 
فعال

(برنامه ريزی برای آينده)
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درمانیتامل به منظور تکامل رابطه 

برقراری و  حفظ رابطه درمانی با بیمار و همراهان+مهارت کافی+دانش کافی =یک درمانگر خوب •

هبود مراقبت بو افزایش رضایتمندی بیماران نتیجه تحقیقات نشان داده که داشتن یک رابطه درمانی خوب باعث •

.می شوداز بیماری های مزمن

و« خود درمانگر»، شامل فردینظام ارزشی و شناخت و درک عقایدیک جنبه مهم در رابطه درمانی، •

.است« بیمار»

این . این امکان وجود دارد که بین نظام ارزشی و اعتقادات درمانگر و بیمار تفاوت های جدی وجود داشته باشد•

تاثیر اختالف ها ممکن است باعث واکنش های عاطفی شدید در درمانگر شده و تصمیم ها و کنش های او را تحت

.  قرار بدهد

.زیر نظر یک سوپروایزر یا منتور روشی موثر برای تکامل رابطه درمانی استتامل هدایت شده •
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ایتامل به منظور تکامل کارکرد حرفه 

ی کار حرفه ای در این پیچیدگ. کلینیسن ها اغلب با موقعیت های پیچده و غامضی روبرو می شوند که باید به آنها پاسخ بدهند

.بطن خبرگی حرفه ای قرار گرفته است

عمال خود  این افراد از طریق تامل روی ا. افراد خبره در چنین موقعیت های پیچیده ای به سرعت تصمیم مناسب را می گیرند

ب بکار را ساخته اند که می توانند در موقعیت های مختلف آنها را بازیابی کرده و  به تناسمدل های ذهنی مجموعه ای از 

.  بگیرند

هارت عملکرد ماهرانه، تلفیق پیچیده ای از دانش و م.  توسعه خبرگی حرفه ای به چیزی فراتر از دانش و مهارت نیاز دارد

.  متناسب با موقعیت پیش آمده است

رای این  می تواند فرصت های یادگیری را بتامل هدایت شده مواجهه مکرر با پیچیدگی های زندگی حرفه ای ضروری است و 

.  رویکرد به حداکثر برساند
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(1)فرایند تکامل نیروی فهم 
THE PROCESS OF DEVELOPING AN UNDERSTANDING

مدل هایاین کار از طریق ساخت . همه تالش می کنند که تجارب خود را معنی دار کرده و آن را درک کنند

برخورد با  برای مثال ممکن است کسی اعتقاد داشته باشد که برای. صورت می گیردنظریه های شخصیوذهنی 

ران همچنین این فرد ممکن است در مورد خودش یا دیگ. یک مشکل خاص به یک دانش یا مهارت ویژه نیاز دارد

.عقایدی داشته باشد

.  ی شوندبه چالش کشید ه مپیش فرض ها و این عقاید قرار می گیرد موقعیت جدید وقتی شخص در یک 

قوی ترین  .پیامد این فرآیند این است که ممکن است این عقاید و پیش فرض ها نیاز به تغییر داشته باشند

.یادگیری یا تغییر در دیدگاه ها زمانی رخ می دهد که عقاید زیر بنایی به چالش کشیده شوند
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(2)فرایند تکامل نیروی فهم 

.است“ توجه کردن”یک قدم اصلی که باید قبل از فرآیند تکامل درک صورت بگیرد 

Mezirow ابین فعل را مطرح کرده و آن زمانی اتفاق می افتد که فرد متوجه اختالف م“ موقعیت سردرگم کننده”مفهوم

رو و فعلی که برای حل مشکل پیش( که بر اساس مدل ها و نظریه های موجودش انجام می دهد)رفتاری خود 

مکن است این اختالف ممکن است خیلی واضح بوده و فرد براحتی متوجه آن شود و یا  م. به آن نیاز دارد می شود

.داشته باشد( مانند بازخورد از طرف دیگران یا مرور یک وا قعه بحرانی)نیاز به یک تلنگر 

ت و ارزش تامل یک فرآیند پیش رونده اس. بکارگرفتن درک جدید در موقعیت های بیشتر استیک قدم مهم دیگر، 

فرصت عمق ( بخصوص اگر عمل تکراری باشد)در طی هر عمل . ان در چرخه های عمل، تامل و عمل است

.  یافتن درک و فهم افزایش پیدا می کند

یادگیری و بکارگیری (critical reflective stance)عمق ادراک را می توان از طریق اتخاذ یک موضع تاملی نقادانه 

.افزایش داد(triple loop)سه حلقه ای و (double loop)دو حلقه ای  

Why should we do it that way?
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تامل هدایت شده  

.  ممکن است بدون کمک و حمایت دیگران، امکان تامل برای یک فرد بطور کامل میسر نباشد

.  باشدمنتوریا سوپروایزر یا فردی با نقش مشخص از قبیل همتایان این فرد دیگر می تواند یکی از

شکلی ماهرانه را بحمایت و چالش نقش این فرد تسهیل تامل است و برای اینکه این کار را بطور موثر انجام دهد باید بتواند 

.در یکدیگر بیامیزد

جارب این ت. مهمترین تجارب که بزرگترین چالش ها و تغییرات را بوجود می آورند معموال با هیجانات قوی همراه هستند

اینکه اغلب یک دوم. فرد ممکن است توجه به این تجربه را اگاهانه یا ناآگانه متوقف کند. پیامدهای گوناگونی بدنبال دارند

.حالت امتناع از مطرح کردن تجربه و ایجاد تغییر وجود دارد

ین یک طرح سوال های بدون قضاوت، قبول تفاوت های فردی و تام)محیط حمایتی تسهیل کننده می تواند با ایجاد یک 

.شرایط را برای مطرح شدن تجربه و درک بهتر آن فراهم آورد( محیط خصوصی و بدون مزاحمت، گوش دادن فعال
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جنبه های اخالقی تامل

.همراه باشدعواطف شدید فهم تجربه ممکن است با 

خودوردمدرفرداستممکنامامیشودتلقیمفیدمعموالتاملدرآگاهی-خودافزایش

شوددهندهآزارذهنینشخواردچار

وهاآنبهدسترسیسطوحودانشجواطالعاتبودنمحرمانهدیگرموضوعیک

.استدسترسیاینلزومدلیل
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استراتژی های آموزشی برای توسعه تامل

انگیزش. (نی، انگیزه بیرو[خودکارآمدی و سهولت وظیفه]اهداف روشن، انگیزه درونی )برای تامل 1

مهارت های فراشناختی برای تامل. 2

پایش منظم افکار و عواطف خود، بازخورد از دیگران، تحلیل وقایع مهم و رویدادهای  )توجه کردن •

(بحرانی

(رفه ایتامل برای یادگیری، تامل برای توسعه ارتباط درمانی، تامل برای توسعه عملکرد ح)پردازش •

(Future action)عملکرد در آینده •

داستان سرایی و نوشتن تاملی . 3(Reflective storytelling and writing)
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طرح های توسعه فردی و پورت فولیوها

شناسایی نیازهای آموزشی. 1

توسعه طرحی برای رفع نیازهای آموزشی تعیین شده. 2

ر نیازهای پورت فولیو در واقع مجموعه ای از شواهد گوناگون است که به ارزیابی کننده نشان می دهد فراگی-

ب برطرف آموزشی خود را تعیین نموده و مهمتر اینکه آن نیازها را با استفاده از رویکردهای آموزشی مناس

.نموده است
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مشکالت رایج در مورد تامل در حوزه آموزش پزشکی

درگيری کم فراگيران در امر تامل . (goal, will, and skill: مدل يادگيری خود تنظيم شده)1

مشکالت مربوط به مراحل تامل. 2

بازخورد ناکافی يا نامناسب: مرحله توجه

هيجانات شديد، مشکل در يادآوری واقعه اتفاق افتاده: پردازش

فقدان تلفيق تامل در رويکرد ياددهی . يادگيری-3
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نتیجه گیری

تامل يک جز مهم از آموزش پزشکی است•

تامل می تواند با مقاصد مختلف انجام گيرد•

تامل قبل، حين و پس وقوع يک واقعه امکان پذير است•

تامل می تواند توسط خود فرد توسعه يابد اما تامل هدايت شده نقش مهمی در درک•

.عقايد و پيش فرض های دانشجويان دارد
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از توجه شما کرديد متشکرم
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