
                          

پزشکی علوم اموزش توسعه و مطالعات مرکز                                                                                                                                                                 گلستان پزشکی پزشکی علوم دانشگاه  

 

آموزشی فرایندهاي نگارش راهنماي  

مطهري شهید آموزشی جشنواره هشتمین ویژه  

 

:تنظیم و گردآوري  

پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز   

اساتید دفترتوانمندسازي  

 لیال پاداش

1393 ماه ذرآ  

   



  "خدا نام به"

  

  آموزشی فرآیند نگارش راهنماي

 در سالمت نظام کارکنان یا دانشجویان ، علمی هیات اعضاي توسط که هستند فعالیتهایی آموزشی فرآیندهاي

 می تبدیل)  التحصیالن فارغ(  آن برونداد به را آموزشی نظام درونداد و گیرند می انجام مختلف هاي عرصه

 خواهد سالمت خدمات کیفیت ءارتقا آن مهم پیامد و کارآمد انسانی نیروي تربیت ها فرآیند این نتیجه. کنند

 و علمی هیات اعضاي ارزشمند هاي تجربه آموزشی، فعالیتهاي کیفیت ءارتقا براي مستمر تالش حاصل. بود

 کیفیت ارتقاء در تجارب این انتقال و ثبت شک بدون و است سالمت با مرتبط هاي حرفه فراگیران مربیان

 مشارکت با سال هر ماه اردیبهشت مطهري شهید آموزشی جشنواره. داشت خواهد سزایی به تاثیر آموزش

 نوعی واقع در جشنواره این در شده ارائه هاي فرآیند. شود می برگزار کشور سراسر پزشکی علوم دانشگاههاي

 که گفت توان می تر ساده بیان به. است آن به مربوط مباحث و پزشکی علوم آموزش حوزه در پژوهش از

 زمان طول در علمی هیات اعضاي تجربیات مستندسازي و نگارش یافته سازمان و منظم روش آموزشی فرآیند

 ایجاد و بیشتر پژوهشهاي براي زمینه و شده مند بهره آنها از بتوانند نیز دیگران باشد،تا می تدریس به اشتغال

 مورد اطالعات ارائه و گردآوري هدف با راهنما این. گردد فراهم پزشکی علوم آموزش حوزه در معتبر شواهد

 تهیه آموزشی فرآیندهاي گزارش و نگارش جهت آموزشی کارشناسان و علمی هیات محترم اعضاي نیاز

 شده ارائه نیز پزشکیعلوم  دانشگاه گذشته سال جشنواره کشوري برتر فرآیندهاي از هایی نمونه و گردیده

  .است

  اهداف

 بهداشت ودرمان آموزش علوم پزشکی وزارت  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز  در جشنواره این دبیرخانه

  :است شده بیان چنین این آن اهداف و است واقع

 دانشگاهی مطلوب فرآیندهاي شناسائی  

 دانشگاهها در آموزشی جاري فرآیندهاي ارتقاء 

 ،آموزشی کمک لوازم و دستگاهها و تجهیزات فرآیندها، اصالح ابداع. 

 آنها از قدردانی منظور به دانشگاهها در اجراء حال در آموزشی قرآیندهاي به توجه 



 دانشکده دانشگاه، سطح در الگو عنوان به آن معرفی و آموزشی جدید فرآیندهاي طراحی و شناسائی 

 .عالی آموزش موسسه یا

 استناد جهانیمورد  دانش و علم تولید عرصه در اساتید مناسب حضور جهت علمی مناسب فضاي ایجاد 

  نشریات یا کتب در

 کشور سطح در علم تولید عرصه در سالم رقابت فضاي ایجاد. 

 آموزشی کمک و آموزشی موسسات و دانشگاهها اساتید براي شغلی جدید هاي فرصت ایجاد 

 تولید راستاي در گذاري سرمایه هدایت و سرمایه جذب جهت آموزشی فرآیندهاي براي بازار ایجاد 

 علم

 آموزشی خدمات تبادل ارائه براي بازار ایجاد . 

 به را آموزشی فرآیند چند حداکثر ایشان همکاران ای علمی هیئت اعضاء از یک هر دانشگاهی سطح در

 با شده اخذ فرآیندهاي مرحله این در.گردد رقابت میدان وارد گروه تائید از پس تا نمایند می معرفی گروه

 از یک هر به و گردد می مقایسه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط شده استاندارد فرآیند

 فرآیندي و شده بندي رتبه شده اخذ نمرات براساس فرآیندها پایان در. ابدی می اختصاص اي نمره فرآیندها

 مطلوب فرآیندهاي از. گردد می معرفی دانشگاهی مطلوب فرآیند عنوان به نموده کسب را نمره بیشترین که

. گردد می منظور...  و علمی ارزشهاي و جوایز آنها براي آمده عمل به تقدیر دانشگاه سطح در دانشگاهی

 داوري هیئت در نمرات اخذ از پس و شده کشوري رقابت میدان وارد دانشگاهی منتخب فرآیندهاي

  .گیرد می تعلق...  و علمی ارزشهاي جوایز، فرآیندها به بندي رتبه و کشوري

  )  اجرایی نامه آیین با مطابق(  تعاریف

 برتر فرآیندهاي ارزیابی و بررسی پی در که شود می گفته تیااقدام مجموعه به آموزشی جشنواره

 توسط شده تولید آموزشی وکمک آموزشی وسایل یا و دانشگاهها علمی هیات اعضاء توسط شده معرفی

 و اساتید معرفی و شناسائی به منجر و شود می انجام کشور يدانشگاهها توسط حقوقی، و حقیقی اشخاص

  .گردد می کشوري آموزشی جشنواره در شرکت و دانشگاهی مطلوب آموزشی فرآیندهاي

 علمی هیئت اعضاء که شود می گفته یاددهی و ادگیريی هاي فعالیت تمامی به  آموزشی فرآیندهاي

 در فرآیندها این. گردد می آموزشی)  Out put(  دارد برون کیفیت افزایش موجب تا دهند می انجام



 -2یابیشارز نوین روشهاي -1عرصه، در آموزش ، پایه بالینی، علوم از اعم آموزشی گوناگون هاي حیطه

 می ابالغ دانشگاهها به و شناسائی...  و  مشاوره راهنماي -4 آموزشی ریزي برنامه -3 تدریس نوین روشهاي

  .گردد

تدریس: هر گونه فعالیتی است که منجر به یادگیري فراگیرمی شود. این فعالیت ها شامل تدریس مستقیم (از 

.آموزشی مواد تهیه نیز و) کوچک درگروههاي وکار سخنرانی جمله  

  

 و طراحی سیستماتیک صورت به که آموزشی هاي فعالیت از اي مجموعه تدوین: آموزشی ریزي برنامه •

   .گیرد می قرار ارزشیابی ومورد است شده سازماندهی

 به را فراگیر دستیابی فردمشاور آن در که سازنده رابطه یک برقراري از عبارتست: مشاوره و راهنمایی •

   .کند می تسهیل  خود اهداف

 آموزشی هاي برنامه بهبود سبب که راهبردي هاي فعالیت از عبارتست: آموزشی رهبري و مدیریت •

   فراگیران نگرش و مهارت، دانش، ارزیابی با مرتبط هاي فعالیت تمامی مقصود: فراگیران ارزیابی•

  

 هاي حداقل داراي که دانشگاهی علمی کمیته منتخب برتر فرآیندهاي به دانشگاه مطلوب فرایندهاي

 جشنواره سطح در رقابت و حضور اجازه فرآیندها این. شود می گفته باشد)  استانداردها(  انتظار مورد

  .داشت خواهند را کشوري

 مطلوب فرآیندهاي بین از که جشنواره علمی کمیته منتخب فرآیندهاي به  کشوري مطلوب فرآیند

 ترویج و معرفی کشور سطح در الگو عنوان به فرآیندها این. شود می گفته شوتد، می انتخاب دانشگاهی

  .شد خواهند

  :گردد می اطالق پزشکی علوم در زیر آموزشی  فعالیتهاي و موقعیتها کلیه به  آموزشی موقعیت یا عرصه

 درسی کالسهاي -١

 آموزشی کارگاههاي -٢



 بالینی و پایه علوم گوناگون آزمایشگاههاي -٣

 بالینی مهارتهاي مراکز یا آزمایشگاه -٤

 صبحگاهی گزارش -٥

 کنفرانسهاي و کشوري دانشگاهی و گروهی درون آموزشی کنفرانسهاي مانند آموزشی کنفرانسهاي -٦

 ... و کالب ژورنال بیمارستان، درون کنفرانسهاي مداوم، آموزش

 بالینی بخشهاي راند -٧

 سرپایی آموزش -٨

 بهداشتی، هاي فیلد در آموزش مانند جامعه و خدمات ارائه نظام مختلف هاي عرصه در آموزش -٩

 ...  و مدارس بهداشتی، اماکن ها، کارخانه

 حضوري غیر و حضوري آموزشهاي انواع سایر و الکترونیکی آموزش فعالیتهاي -١٠

 

  : جشنواره هاي حیطه

  آموزشی برنامه بازنگري و تدوین -1

  آموزشی هايکتکنی و روشها -2

  آموزشی بخشی اثر و ارزشیابی ، سنجش -3

  آموزشی مدیریت و رهبري ، مرجعیت -4

  راهنمایی و مشاوره -5

  اجتماعی و تربیتی امور و فرهنگی فعالیتهاي -6

  آموزشی ساختارهاي و مقررات و قوانین -7

 آموزشی محصوالت -8

   جشنواره به ورود شرایط

 گردد یادگیري بهبود به منجر که آموزشی فعالیت. 

 باشد جشنواره اهداف راستاي در. 



 باشد نکرده دریافت تقدیرنامه ای گواهی(  باشد نشده معرفی قبلی هاي جشنواره در.( 

 نباشد میدهند قرار استفاده مورد مدرسان اکثریت یا همه که روتین متد یک(  باشد داشته نوآوري .( 

 باشد شده اجرا نیمسال یک حداقل. 

 باشد نگذشته آن اجراي از سال 5 از بیش. 

 باشد داشته فرآیند اجراي بر مبنی دانشکده طرف از تاییدیه. 

 آموزش براي آموزشی ابداع یک از ، باشد شده اجرا نیمسال دریک اگر ابداعات و اختراعات مورد در 

 .شود می محسوب فرآیند بعنوان باشد، شده استفاده دانشجویان به

   آموزشی هاي آوري نو  فرایندها ارزیابی شاخصهاي

 .المللی بین ای داخلی معتبر آموزشی اصول و منابع بر بودن مبتنی بودن معتبر -١

 ارزشیابی و اجرا مراحل از مستندات داشتن بودن مستند -٢

 دستاورد اجراي قابلیت ویا آموزشی فرآیند اثربخشی  و برکارایی مبتنی معتبر شواهد داشتن بخشی اثر -٣

 .دیگران براي

 .حاضر حال در فعالیت استمرار و مستند اجراي سابقه تحصیلی سال نیم یک حداقل داشتن استمرار -٤

 مهم هاي جنبه داشتن یا و اجرا شیوه و محتوا ، چارچوب نظر از فعالیت بودن تکراري غیر نوآوري -٥

 .قبلی محصوالت و فرآیندها در اصالح و نواوري

 و جامعه نیازهاي و فرهنگ ارزشها، با شده ارائه آموزشی دستاورد یا فعالیت تطابق مقبولیت -٦

 )  مشتریان سایر و دانشجویان ، علمی هیات اعضاي(  دانشگاهها

 گروهها بین و گروهی درون همکاري ترویج - ٧

 واحد تعداد و فراگیر تعداد - ٨

   



  

  آموزشی فرآیندهاي اجراي و طراحی فرآیند

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١ موضوع انتخاب

 

ی جاری ندهایفرآ جزء مذکور ندیفرآ ایآ

 ریخ باشدی م شما تیفعال طهیح دری آموزش
 دیجد ندیفرآی اجرا وی طراح

 بله

 ندیفرآی اجرا روش ای محتوا ساختار، در راتییتغ

 

 دیجد روش به ندیفرآی اجرا

 

 

  ندیفرای ابیارزش

 جشنواره خانه ریدب به ارسال و ندیفرا گزارش

  دانشگاه EDC در

 

  ی دانشگاه مطلوبی ندهایفرآ انتخاب و رخانهیدب دری داور

 

  ی  کشور برتر ندیفرآ انتخاب و جشنوارهی دائم رخانهیدب به مطلوبی ها ندیفرآ ارسال

 

 ی کشور جشنواره دری کشور برتری ندهایفرآ از ریتقد

 پزشکی علوم آموزش حوزه در مشکل یک معموال-١

 حل راه سپس. شود می بیان مساله عنوان به و شده انتخاب

 گزارش و گرفته قرار ارزیابی مورد شده،  اجرا شده ارائه هاي

    .شوند می



  

  : نکته

 در توانند می باشند، داشته را جشنواره به ورود شرایط صورتیکه در کتاب و CD مانند آموزشی محصوالت*

  .شوند مطرح جشنواره

 به توانند می باشند داشته را جشنواره به ورود شرایط اگر آموزش با مرتبط پژوهشهاي پژوهشی مقاالت*

  .گردند مطرح آموزشی فرآیند عنوان

  پژوهش و آموزشی فرآیند تفاوتهاي

 را تفاوتهایی قسمت این در هستند، آموزش در پژوهش از نوعی آموزشی فرآیندهاي شد گفته نیز بیشتر چنانکه

 وجود دقیقی مرزبندي که است ذکر به الزم. کنیم می مرور دارد وجود پژوهشی طرح و آموزشی فرآیند بین که

  .باشد می موضوع بهتر درك به کمک توضیحات این ارائه از هدف و ندارد

 حالیکه در است دیگر هاي پدیده یک توصیف یا فرضیه یک رد یا اثبات پژوهش انجام از هدف اهداف

  .است پزشکی علوم آموزش در ادگیريی -یاددهی فرآیند ارتقاء و بهبود آموزشی فرآیند هدف

. شود می شروع اختصاصی و کلی اهداف مساله، بیان با و بوده پژوهش مشابه فرایند نگارش فرمت کار روش

 در معموال که دارد وجود مطالعه گروههاي به افراد تصادفی وتخصیص گیري نمونه کالسیک پژوهش در

 اقدام(  Action research واقع در اموزشی فرآیندهاي بیشتر. گیرد نمی انجام کاري چنین آموزشی فرآیند

 با را خود کارتدریس مدرس آن در که آموزش در شپژوه از نوعی یعنی هستند،)  عمل در پژوهش ای پژوهی

  .کند می اصالح پژوهشی روشهاي از استفاده

 و)  نامربوط عوامل حذف و دقیق کنترل(  درونی اعتبار معیارهاي با را پژوهشی مطالعات ارزیابی معیارهاي

 اثر فرآیندها ارزیابی در حالیکه در. کنند می ارزیابی)  نتایج تعمیم قابلیت و صحیح گیري نمونه(  بیرونی اعتبار

 شده ذکر کامل طور به تعاریف بخش در فرآیندها ارزیابی معیارهاي(  دارند اهمیت استمرار و نوآوري بخشی،

  ). است



 حالیکه در. است شده انجام آن در پژوهش که است اي جامعه کل به تعمیم قابل پژوهش نتایج پژوهش نتیجه

 فرآیند است، زمینه به وابسته امري آموزش اینکه به توجه با. نیست چنین الزاما اموزشی فرآنیدهاي مورد در

 پژوهشهاي زمینه توانند می شده اجرا فرآیندهاي. باشد داشته متفاوتی نتایج دیگر محیط در است ممکن محیط یک در هشدعارجا

  .آورند فراهم را بیشتر

 بنابراین هستند، Action research واقع در مطهري شهید جشنواره در شده ارائه آموزشی فرایندهاي اغلب که شد گفته بیشتر

  :باشد کننده کمک آموزشی فرایندهاي نگارش در تواند می عمل در پژوهش مورد در مختصري اطالعات ارائه

Action research   

 خود آموزشی عملکرد مدرسین آن در که است فرایندي)  پرورش و آموزش در رایج طالحاص( پژوهی اقدام یا عمل در پژوهش

 گروههاي توسط روش این. کنند می اصالح و داده قرار بررسی مورد پژوهشی روشهاي از استفاده با و مند نظام روشی به را

 بیشتر توسط و بوده آموزش عرصه در آن کاربرد بیشترین ولی گیرد، می قرار استفاده مورد نیز مذهبی ومبلغین اجتماعی

 فاصله کردن پر مدرسین، اي حرفه ارتقاء اموزش، در تغییر تسهیل و ایجاد براي مهم ابزار یک عنوان به تربیت و تعلیم صاحبنظران

  .است شده معرفی فراگیران با موثر ارتباط ایجاد و عمل و تئوري بین

  :است زیر شرح به که گیرد می انجام کارها از اي چرخه صورت به پژوهش نوع این

1-Problem نمائید توصیف را آن و کرده انتخاب را اي مسئله.  

 آیا که کرد توجه باید مرحله این در دارد زیادي اهمیت مسئله انتخاب پژوهشی هاي فعالیت سایر همانند که داشت توجه باید

  مسئله این آیا و خیر یا داشته تاثیري مسئله اینبر تواند می مدرس

  مانع مسئله انتخاب در دقت نه؟ یا دارد اهمیت کافی اندازه به

    .شود می پژوهشگر انرژي و وقت رفتن هدر از 

2 - Design کنید تدوین وضعیت بهبود براي راهبردي.    

3 - Action دهید انجام است الزم که را اقداماتی.  

4 - Reflection ها داده آوري جمع و اقدامات انجام از بعد  

  شود انجام تحلیل و تجزیه شده انجام فعالیت مورد در دفت به بایستی

 انجام که را آنچه باید پژوهشگر ها داده آوري معازج پس. شود می شناخته عمل در هشپژو مرحله مهمترین عنوان به مرحله این

 می تغییر را چیز چه مکن اجرا را فرآیند این دوباره شدبا قرار اگر: شود می مطرح سئواالت این معموال. کند مرور دقت به داده

 همین پژوهشی مطالعه نوع این پویایی دلیل رسد؟ می ذهن به دیگري اقکار چه داشته؟ مسئله روي را تاثیر بهترین کاري چه دهم؟

  .گردد تکرار مرتبا تواند می چرخه این واقع در و است

5 - Capture دهید قرار دیگران اختیار در و نموده مستند و ثبت را خود یهرتج.  

١.problem 

٢.Design  

٥.Capture 

٣.Action 

٤.Reflection 

 

 

 

 

 



 اقداماتی چنین کلی طور به. دارد)  Focus- PDCA(  کیفیت ارتقاء چرخه به زیادي شباهت فوق چرخه شود می مشاهده چنانکه

 دارند مهم نتیجه یک همه اموزش، در پژوهش یا فرآیند ارتقاء چرخه ، عمل در پژوهش باشند، داشته نامی چه اینکه از نظر صرف

  .است آموزش کیفیت ارتقاء آن و

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  بسمه تعالی

  

 
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  معاونت آموزشی

  توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و

  

  فرآیند آموزشی

   

   

 دانشجویان براي چشم فیزیکی معاینات در Study guide بکارگیري و سازي آماده :فرآیند عنوان

  کارآموزي مقطع پزشکی

  

  لیالپاداش خانم ، برومند نگار دکتر : همکاران فرآیند صاحبان

  گلستان پزشکی علوم دانشگاه :دانشگاه نام

  اساتید و) کارآموزي ( پزشکی دانشجویان :فرآیندي گروه

 حال در همچنان و شده شروع چشم مانگاه در در 91- 90 تحصیلی سال اول نیمسال از طرح این :اجراء تاریخ

  .باشد می وادامه  پیگیري

   آموزشی نوین روشهاي : فرآیندي حیطه

  

 



 

 

  

  

   مقدمه

  آموزشی اهداف به دستیابی منظور به  مشخص هاي نقشه تهیه توان می را آموزشی فرایند کی  تدوین و طراحی

 باید  آموزشی هدفهاي عنوان به ها مهارت و ها دانش از اي سلسله به دستیابی براي دیگر عبارت به دانست؛

 آموزشی وطراحی کرد تنظیم و بینی پیش آموزش تحقق از قبل را، آموزشی هاي روش و ها فعالیت از اي مجموعه

 نگرش و ها، مهارت ها، دانش در نظر مورد تغییرات به نیل براي آموزشی مطلوب هاي روش بینی پیش توان می را

 درمان که چرا است، دنیا در پزشکی اموزش الینفک جزء بالینی معاینات هاي تکنیک اموزش  .دانست دانشجویان

  . است بیماران دقیق معاینه  نیازمند صحیح وتشخیص تشخیص نیازمند

  .است پزشکی دانشجویان در چشم معاینات اموزش روند اصالح جهت در تالشی ذیل فرایند

  : ) Study guide(  ادگیريی راهنماي وکاربرد سازي آماده اهمیت 

 طراحی و چاپی هاي یادداشت قالب در کمکی ابزاري را) Study guide(  ادگیريی راهنماي پزشکی آموزش در

 تعریف این براساس دیگر عبارت به ،) LaidLaw×Harden(  اند نموده تعریف دانشجو یادگیري تسهیل براي شده

 به و ؟ نه یا است شده یادگیري به منجر ها آموزش که داد تشخیص توان می ادگیريی راهنماي کمک با

 هاي فرصت از همچنین و. باشد انتظار مورد نتایج راستاي در  شان یادگیري که کند می کمک دانشجویان

  . نمایند نظر مورد مهارتهاي اموزش براي  را استفاده بهترین آمده پیش ادگیريی

Study guide آغازین نقطه و. نماید کسب وظایف انجام در را الزم تبحر میتوان چگونه که گوید می دانشجو به 

 که را هایی تکنیک مهمتر همه از و نموده مشخص کند، می بنا خود تجربیات براساس دانشجو که را یادگیري

  .کند می ،مشخص گردد می پایدار و ثابت یادگیري به منجر احتماال

 یا تحصیل دوران در را خود آموزشی تداوم توانایی دانشجویان که است این در ادگیريی راهنماي کاربردي اهمیت 

 اموخته)   محور فراگیر آموزش( فراگیر به بیشتر مسئولیت انتقال با و. کرد خواهند حفظ تحصیل از فراغت حتی

 بیشترین وظیفه انجام و کار حین در چگونه که بگیرند یاد تا دارند نیاز دانشجویان که چرا بود خواهد تر پایدار ها

  . باشند داشته نیز را یادگیري

  : آموزش تسهیل در ادگیريی راهنماي از استفاده بالقوه نقش. 



  .شود می بحث مورد موضوع به دانشجویان توجه و اشتیاق افزایش باعث - 1

  .اموزشی برنامه محتوي نمودن مشخص-2

  .کند می اشکار را نیاز مورد مهارتی و دانش همچنین - 3

  .شود می یادگیري تجربیات تقویت باعث - 4

  .شود می یادگیري تعمیق باعث که نظر مورد مهارت حیطه در تفکر -5

  . است شده طراحی راهنما در که دوره طول در ها فعالیت وثبت دانشجویان نظرات انعکاس - 6

  

 :موجود مستندات و تجربیات از استفاده

 از یکی. است شده انجام دانشگاه این دردانشجویان درمانگاهی آموزش در مطالعاتی  گذشته سالهاي طی در

 اهمیت بر تاکید با که بود "  دانشجویان و درمانگاهی آموزش پزشکی، تجهیزات"  عنوان تحت مطالعات

 واستفاده مناسب تجهیزات وجود داد نشان مطالعه این نتایج و شده انجام درمانگاه در موجود وسایل و تجهیزات

 خواهد هدایت فعال یادگیري سمت به را دانشجو ، درمانگاهی آموزش در بیماران معاینات براي  تجهیزات این از

 مطالعه این "جراحی درمانگاه خصوص در دانشجویان دیدگاه بررسی"  عنوان تحت دیگر مطالعه بررسی با و نمود

   درمانگاهی، آموزش تا داشتند درمانی جنبه بیشتر درمانگاه در شده انجام اقدامات که داد نشان

 یادگیري و اددهیی ارزیابی آن هدف که "پزشکی دانشجویان دوم  دانشگاه درمانگاه " عنوان تحت دیگر مطالعه

 این از پیش که میسازد روبرو مواردي با را دانشجویان گاه درمانگاهی آموزش که داد نشان است، بوده درمانگاه در

 سرپایی بیماران درمانی رویکرد دریادگیري". اند شده مواجه آن با بخش در نه و کالس در نه درسی، کتاب در نه

 ، آنها از درست درك و ها کتاب هاي نانوشته حال، شرح اخذ:  درمانگاهی هاي یادگیري در نکات ترین مهم ،"

 تشخیص و داروها چشم، بیماریهاي یادگیري بینی، و حلق و گوش تئوري پوست، ترکیبی داروهاي نویسی، نسخه

  .است بوده افتراقی هاي

   سنجی نیاز اساس بر فرایند انجام وکاربرد وضرورت مسئله بیان

 کالس، برگزاري: صورت به دانشجویان موزشچشم،ا بخش در پزشکی رشته کاراموزان حضور ماهه 1 دوره طی در

 بخش نداشتنباشد می اورژانس و پزشکی چشم گاهدرمان در بیماران ویزیت اساتید، توسط علمی کنفرانسهاي

 باشند، می) elective (  اورژانس غیر بیماران عمده که بخش در بیماران بستري مدت بودن کوتاه و مجزا چشم

 چشم بخش در نویسی پرونده به اقدام کمتر کاراموزي ماهه 1دوره طی در دانشجویان که است شده باعث

 در موجود کسانی هاي فرم کردن پر به اقدام اساسا) کاراموزي مقطع( دانشجویان نیز  چشم درمانگاه در.نمایند



 ( PI,CC )اصلی شکایت  بر تاکید با حال شرح وعمال ،نموده هدفمند صورت  به معاینه جزئیات ذکر بدون درمانگاه

 توانایی کنترول جهت بخش پایان در شده انجام هاي وارزیابی گردد می ثبت قبلی ي ها بیماري وسوابق بیمار

 کسب در شده ارائه هاي اموزش که دهد می ،نشان چشم معاینات عملی مهارتهاي کسب در مقطع این دانشجویان

 به ورود بدو در دانشجویان این ارزیابی ازموارد ودربسیاري است نداشته وماندگار کافی تاثیر عملی مهارتهاي

 تاکید با و منظور همین به.میباشد کاراموزي دوره گیر وقت اموزشهاي کم بسیار تاثیر نشانگر) کارورزي( بعد مقطع

 یک تهیه به ،اقدام چشم معاینات انجام و روند به بخشیدن نظم و کاراموزان در چشمی معاینات هدفمند براموزش

 به را معاینه ، بیماران ویزیت طی در کاراموزان تا شد study guide عنوان به  چشم تخصصی معاینه راهنما

  .نمایند ثبت بیشتري دقت با را حاصله هاي یافته و اطالعات و داده انجام تر دقیق صورت

  

 : اختصاصی هدف و هدف -

  :کلی هدف

 study(ادگیريی راهنماي ابزار کاربرد و سازي آماده و چشم فیزیکی معاینات جهت دانشجویان سازي توانمند

guide  (  

  : اختصاصی اهداف

  چشم معاینات براي معیارها از مجموعه طراحی با دانشجویان یادگیري تسهیل- 1

  چشم درمانگاه سرپایی آموزش نمودن هدفمند و بخشیدن نظم -2

  دانشجویان در فیزیکی معاینات مهارتهاي بیشتر پایداري و تداوم - 3

  :) Study guide(  ادگیريی راهنماي يامحتو سازي آماده

 از کشور سطح بیمارستانهاي رزیدنتی تخصصی هاي وفرم طرح مجري عملی تجربیات از  راهنما طراحی جهت  

) شود می ارائه پیوست به(فرم این در.است شده استفاده اهواز خمینی وامام فارابی نژاد، لبافی  بیمارستان  جمله

 هاي بیماري  وسابق بیمار شغل و خانوادگی،سن،جنس ،نام نام شامل بیماران دموگرافیک مشخصات و مقدمه ابتدا

 اصلی شکایت فرم بعدي بخش در.شود می درج بیماري فامیلی سوابق و جراحی سابقه و دارویی درمانهاي قبلی،

)(CC وPI کمک به  ومردمک ملتحمه ها، ،مژه پلکها بررسی شامل چشمی خارج معاینات سپس.شود می بیمارثبت 

 Slit دستگاه با معاینه در.هاست چشم حرکات کنترول بعدي معاینه. گردد می قید) External Exam( قوه چراغ

Lamp :خواهد درج فرم در عات اطال و بررسی ولنز قدامی قرنیه،اسکلرا،مردمک،اطاق ها،ملتحمه، پلکها،مژه 

 ته وارزیابی) Red Reflex( چشم ته قرمز رفلکس ارزیابی) : Fundus Examination( چشم ته معاینه در.شد

 بینایی میدان ارزیابی بخش در.شود می وثبت انجام وماکوال شبکیه عروق بینایی، عصب سر وضعیت شامل چشم



)Visual Field(تکنیک با ،معاینه Confrontation  تشخیصتشخیص، ، فرم انتهاي در.گردد یم ودرج انجام 

  .شود می قید ودرمان افتراقی هاي

  

  

   :اجرا روش

 به فرم کردن پر وتکنیک طرح اجراي دالیل مورد در کافی توضیحات  بخش ابتداي توجیهی درجلسه        

 ،حرکات مردمک معاینات خصوص به چشم معاینات یادکیري اهمیت به جلسه این در.شود می داده کاراموزان

 عالئم از بسیاري بودن مشترك و بیماران عمومی معاینات از بخشی عنوان به چشم ته و چشم ،حرکات پلک

 درخواست کاراموزان از و شده اشاره.. و چشمی اورژانسهاي و واعصاب ،مغز ،اطفال داخلی بیماریهاي در چشمی

 فرم بررس با.نمایند مشخص معاینه هاي فرم در را ماه طی در بیماران معاینه در تکنیکی مشکالت که شود می

 روند)  ماه در فرم 8-12و درمانگاه هرجلسه در فرم 2- 3(  ماه طی در کاراموزان از یک هر توسط شده پر هاي

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد گیري حال وشرح بیماران معاینه عملی توانایی در شده ایجاد احتمالی تغییرات

) بخش اموزشی برنامه اساس بر( مربوطه استاد با روز روزوهر 3 هرهفته بخش، در حضور مدت طی در دانشجویان

 راهنما  در روز یک و غیراختصاصی فرمهاي در روز2 طی در را شده انجام ومعاینات شده حاضر درمانگاه در

 اموزش هاي تکنیک مقایسه و ،ارزیابی فوق اصل به توجه با. نمایند می ثبت) شود می ارائه پیوست به(تخصصی

  .بود خواهد پذیر امکان بخش پایان در بالینی معاینات

 نام درج بدون و کتبی( کاراموزان رضایتمندي میزان -1:  طریق دو به فرایند این از حاصله نتایج بخش درپایان

 ارزیابی مورد ، درمانگاه در بیماران معاینه توانایی باارزیابی:  کاراموزان توانایی و نگرش تغییر ارزیابی-2)دانشجو

  .میگیرد قرار

 شده داده فیدبک معاینات اصالح جهت بالفاصله دانشجویان، توسط شده پر معاینه فرم ارزیابی از بعد دردرمانگاه 

  . شود می داده تاثیر دانشجو ماه پایان نمره در حاصله ونتایج

 21 کنون تا و باشد می پیگیري حال در همچنان و شده انجام چشم مانگاه در تحصیلی نیمسال یک طرح این

  .اند نموده شرکت طرح این در کاراموز

  :فرآیند بروندادهاي یا محصول و اجرا پیامدهاي: نتایج - 10

 ،میزان درمانگاه در Study guide آموزشی جدید روش از رضایت به نسبت دانشجویان نظر ارزشیابی براي

 . گرفت قرار سنجش مورد دانشجو نام درج بدون و کتبی پرسشنامه  بصورت کارآموزان رضایتمندي



 مقایسه نهایت در و مهارت، نگرش، دانش سطوح در کارآموزان ارزیابی جهت سوال 5 محتوي پرسشنامه

 می پیوست  پرسشنامه.(باشد می چشم معاینه روتین روشهاي به نسبت مهارت آموزش در راهنما این تاثیر

  )  باشد

  :است زیر شرح به سنجی نظر براساس هشد حاصل نتایج

  .اند نموده درك بهتر را شده انجام کار هدف که ندنمود اظهار کارآموزان از% 95 :اول سئوال به پاسخ در

 روش این با که داشتند اظهار% 95 ):فیزیکی معاینه اموزش ماندگاري خصوص در(دوم سئوال به پاسخ در

  .استبیشتر ذهن در اموزش ماندگاري

 که اندنموده اظهار کارآموزان 3/2 جموعام ):شده آموخته مطالب کیفیت خصوصدر(سوم سئوال به پاسخ در

  .است بهتر روش این با شده آموخته مطالب کیفیت

 راحت را روش این در معاینه مهارتهاي به رسیدن %85 ):فیزیکی معاینه اموزش تسهیل(جهارم سئوال به پاسخ در

  .اند کرده ارزیابی تر

 رضایت کارآموزان از% 95 )قبلی روتین آموزشهاي با مقایسه در  روش این  بودن موثر(پنجم سئوال به پاسخ در

  .اند نموده ابزار را خود مندي

    

  

  :فرآیند اجراي از حاصل مفید آموزشی پیامدهاي
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 دانشجو فیزیکی ناتیمعا انجام بهبود -١

 شده داده آموزش معاینات مهارت از دانشجو درك بهبود در  ادگیريی راهنماي از استفاده -٢

 درمانگاهی و سرپایی آموزش فرآیند تسریع -٣

 شود انجام منظم و هدفمند بصورت که شده داده آموزش معاینات بهتر ماندگاري -٤

  علمی مبناي. است اموزشی نوین روش این  از دانشجویان بیشتر رضایت طرح، اجراي مهم پیامدهاي جمله از

 می  اجراء از قبل مناسب نیازسنجی آن قوت نقاط از و است یادگیري فرآیند بر Study guide از استفاده قوي

  .باشد

  ):المللی بین کشوري، دانشگاه،( اثرگذاري سطح -11

  است بوده مثبتی تاثیر داراي زیر سطوح از برخی در فرآیند این اجراء و طراحی

 فراگیر و چشم معاینات انجام روند به بخشیدن نظم در گروه اعضاء به حاضر فرآیند اجراي :گروه یا بخش درسطح

  .دارد زیادي فواید هدفمند آموزش بر تاکید با و نموده کمک محور

 و درمان و تشخیص راهنماي یا معاینه راهنماي معاینات جهت توانند می دیگر آموزشی گروههاي :دانشکده درسطح

  کنند طراحی...  راهنماي یا

 سایر براي الگو عنوان به تواند می معاینات راهنماي این دانشگاهی سطح در فرآیند اجراي توفیق به توجه با

  .شود مطرح دانشگاهها

 علوم دانشگاههاي در استفاده براي عملی الگوي یک چشم فیزیکی معاینات ادگیريی راهنماي :کشور درسطح

  .بود خواهد کشور پزشکی

 می نزدیک منطقه در علمی مرجعیت هدف با را کشور حد چه تا فرآیند( باالدستی هاي سیاست انطباق -12

  .)کند

 و کرده ردیابی را نیازها که است انگیزه با و دلسوز توانمند، مدرسان به نیاز علمی مرجعیت به رسیدن براي

 تداوم و نگرش در تغییر اساس بر را دانشجویان دیگر سوي از و دهند سوق آنها کردن برطرف سمت به را آموزش

 نیاز پاسخگوي بتوانند و برسند مناسب علمی جایگاه به کوشش و تالش با تا کنند راهنمایی آموزش پایداري و

 اول، درجه در و جامعه نیازهاي جهت در پژوهش و آموزش باید علمی مرجعیت به رسیدن براي زیرا. باشند جامعه

  .باشند منطقه

  :فرآیند اجراي موانع و چالشها معرفی -13 



 به سرپایی طب و درمانگاهها در اساتید توجه بیشتر که است اساتید عادتهاي تغییر فرآیند این اجراي موانع از

 جهت کافی فرصت که است ان روش این خوب اجراي الزمه. باشد می نظري مباحث و بیماري محتوایی نکات

 آن بودن روز  به جهت تغییراتی به نیاز تحقیقاً.باشد داشته وجود درمانگاه در مشابه هاي وطرح طرح این اجراي

  . طلبد می را همکاران بیشتر همفکري ، تغییرات این شودوایجاد می احساس

  : مربوطه هاي تائیدیه -15

 توسط کتبی بصورت که دانشجویان از نظرسنجی و آموزشی، گروه همکاران تائید و همکاران به گزارش ارائه

  .باشد می آنان یادگیري  روند بهبود نشاندهنده شد، انجام پرسشنامه

  : آموزشی مراکز سایر در اجراء و تعمیم قابلیت -16

 به دانشجویان تمایل و اشتیاق نشانگر طرح، انجام دوره طی در فرایند این اجراي از پس شده دریافت بازخوردهاي

 بخش اثر نتایج گزارش و اموزشی معاونین و ،دانشکده ریاست حمایت با است امید. بود اموزشی روند این استمرار

  باشد درمانگاهی و سرپایی اموزش جهت اموزشی مراکز به تعمیم ،قابل ان

  

  :گرامی دانشجوي

 را چشم دردرمانگاه چشم فیزیکی معاینات درآموزش (study guide)معاینه راهنما پیرامون زیر سواالت لطفا

  .دهید آنهاپاسخ به دقت وبه کرده مطالعه

  

 مخالفم بسیار مخالفم ندارد فرقی موافقم موافقم خیلی     

      کردم درك بهتر را شده انجام کار هدف

      بود بیشتر ذهن در شده گرفته یاد کار ماندگاري

       بود بهتر روش این در شده اموخته مطالب کیفیت

 تر راحت روش این در معاینه مهارتهاي به رسیدن

  است

     

 به نسبت را یادگیري راهنما این مجموع در

  میدانم بهتر روتین روشهاي

     

  

   



  بسمه تعالی    

 
  معاونت آموزشی

  توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و

  فرآیند آموزشی

  

  

  

به عنوان ابزاري براي پرورش تفکر نقادانه   "بازاندیشی"استفاده از : عنوان فرآیند

  "حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا"هاي دینی  ان پرستاري  بر اساس آموزه دانشجوی

  

  دکتر لیال جویباري، دکتر اکرم ثناگو  :صاحبان فرآیند

  علیرضا شریعتی، مسلم حسام :همکاران

  دفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  گرگان: محل اجراي فرآیند

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

  دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستان : گروه هدف فرآیندي

 :حیطه فرایند

   مشاوره و راهنمایی                   ارزشیابی.* وین برنامه آموزشی         تد

  مدیریت و رهبري آموزشی            روش هاي آموزشی                  

  :محور یا محورهاي همسو با فرایند

    علمی مرجعیت 

  پزشکی علوم در پردازي نظریه  

 ) آموزشی فرایندهاي در فرهنگی اسالمی الزامات( دینی معرفت 

   اي حرفه اخالق 

    عدالت و پیشرفت

  آموزشی فرایندهاي سازي بومی

  )1388از شهریور (پنج ترم متوالی  ): مدت اجراي فرآیند( تاریخ اجراء
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   :مقدمه

در آموزش پرستاري، بازاندیشی یا رفلکشن یعنی تفکر نسبت به تجربیات بالینی که جهت ارتقا یادگیري بکار گرفته می 

این فکر را می توان به صورت .  اشاره به فکر کردن در باره اقداماتی است که در پرستاري بالینی اتخاذ می شود   . شود

چیزي بیش از صرفا فکر کردن در باره چیزي است و  یک . یک استرفلکشن یک رویکرد سیستمات. در آورد 1نوشته

  .فرایند فکري است

. هاي شان در محیط بالینی باز می گردد يآغاز ایده در خصوص این موضوع به توجه به توصیف دانشجویان از یادگیر

دون ساختار براي تقویت ارتباط چون استاد با این دانشجویان در بخش بالینی حضور ندارد لذا از نوشته هاي رفلکتیو و ب

  . استفاده می شود

. ادداشت ها به عنوان شاهد و مدرکی از انجام کار دانشجو از آنچه مشاهده کرده یا مهارت کسب کرده است،  می باشدی

 ادگیري دانشجو ویدر بازنگري یادداشت هاي دانشجویان، استاد می تواند بر اساس یادداشت هاي آنها به نکات کلیدي 

در این نوع فعالیت یادگیري، بازخورد استاد به عنوان یک قضاوت بالینی . یا نیازمندي هاي اختصاصی رشته آنها پی ببرد

  .معرفی می شود

دانشجویان نیاز به فراگیري مهارت هاي . بر اساس یافته هاي آموزش و بالین خود دارد هر حرفه اي نیاز به تولید دانش

کمک کنند و  مربیان می توانند دانشجویان را. خود و برگرفته از بالین دارند و دانش نهفته در تجربیات شخصی 2رفلکتیو

. مهارتهاي حرفه اي و رفلکتیو تقویت نمایند یادگیري شان را با گسترش دامنه بالین، ترغیب به خود ارزیابی و توسعه

د تا تجربیات خود را به طور نقادانه آنالیز نمایند و یادگیري عمیق به فراگیران اجازه می ده 3نوشتن توام با بازاندیشی

  .  تري داشته باشند

تجربه چهار ترم به کارگیري تمرینات رفلکشن در گروه  پرستاري بهداشت کودك و خانواده دانشگاه علوم پزشکی 

  ).در ترم جاري نیز این فرآیند ادامه دارد(گلستان در این برنامه ارائه می شود 

 مادران پرستاري  عرصه در کارآموزي  بالینی رویدادهاي خصوص در "رفلکتیو فکري مهارت"  پرورش:  کلی هدف

  کودکان پرستاري  و نوزادان و

  

  

                                                             
١ narrative 
٢ Reflective thinking 
٣ reflective journal writing 



  :اختصاصی اهداف

 دانشجویان دیدگاه از بالینی یادگیري بر reflective journal writing اثر بررسی .١

   شده ارائه الگوي اساس بر  "reflective journal writing" کیفیت بررسی  .٢

  : اجرا روش

  .است گذارنده سر پشت را زیر تحولی مراحل برنامه گیري شکل

 گروه؛ جلسه و گروه در طراحی .١

  هدف گروه از نیازسنجی .٢

  گیبس مدل انتخاب و  رفلکشن آموزش هاي مدل بررسی ، موجود منابع و متون بررسی .٣

 آموزشی برنامه تدوین و گروه در جلسه .٤

 کارگاهی نوزادان و مادران و کودکان پرستاري عرصه در کارآموزي به دانشجویان ورود از قبل: کارگاه برگزاري .٥

 . شد  برگزار 4شده هدایت بازاندیشی با دانشجویان آشنایی براي

 مـی  برگـزار  مذکور هاي عرصه به فراگیران ورود از قبل ترم هر در که است کارگاهی از بخشی بازاندیشی آموزش

 بـالینی  مقرارت  اخالقیات، نویسی، گزارش کارپوشه، بوك، الگ تکمیل چگونگی" شامل  کارگاه این مباحث. شود

 رفلکتیـو " مبحـث  بـار  اولـین  بـراي  1388 مهـر  تـرم  در امـا  باشد می "... ها پروژه تکمیل دانشجویان، پوشش و

 . شد اضافه مباحث به " ژورنالینگ

 مطـابق  )1988( 5گیبس عمیق تامل ای بازاندیشی تفکر چرخه الگوي از برنامه شروع ابتداي در: آموزشی ماجول .٦

  :شد  استفاده آموزش براي زیر مراحل

  چه اتفاقی افتاد؟: توصیف -

  می کنید و احساس می کنید؟ چه چیزي فکر -

  و بد بود؟ آن تجربه خوب بود چه چیزي در باره: ارزشیابی -

  بسازید؟ از این موقعیت چه معنایی می توانید براي خود: آنالیز -

 چه کاري دیگري می توانید انجام دهید؟: نتیجه گیري -

  اگر دوباره اتفاق بیفتد چه کاري شما انجام می دهید؟: اقدام/ عملیاتی برنامه -

  

  

                                                             
٤ Guided reflection 
٥ Gibbs 
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 شد گفته دانشجویان به ادگیريی استراتژي یک عنوان  به برنامه این  از هدف .  

 شد پیشنهاد ژورنالینگ به رویکرد.  

 شد فراهم نویسی ژورنال براي تکمیلی منابع .  

 شد فراهم ارزیابی معیارهاي. 

  

  

 به تا شدند آن بر دینی هاي آموزه در غور و تامل با فرآیند صاحبان برنامه این اجراي ترم یک از پس  .7

 و آیات از فهرستی لذا. شود استفاده دینی اصیل و ناب هاي آموزه از غربی الگوهاي از استفاده جاي

 ارائه بازاندیشی دینی مدل آن اساس بر و شد تهیه دارد، اشاره روزانه عملکرد در بازنگري به که احادیث

  .گردید

 در آن روزانه نوشتن و رفلکشن بازاندیشی معناي همان " تحاسبوا أن قبل أنفسکم حاسبوا"  ما نظر از

 خودش تجربیات به باید انسانی هر کنند می توصیه دینی احادیث که گونه همان. داد می را کارپوشه

 جاي به لذا ... و کرد می باید چه است گرفته یاد چه است کرده چه تجربه آن در ببیند و کند نگاه

 استفاده بعدي هاي ترم در تحاسبو ان قبل حاسبو اساس بر بازاندیشی مدل از گیبس مدل از استفاده

  .شد

 بر مورد بالینی عملکرد براي آن ضرورت و "رفلکشن نوشتن" اهمیت  تا شد سعی شده برگزار آموزشی برنامه در

 اگر. نیست ماجرا یک کردن توصیف فقط رفلکشن نوشتن شد تاکید. گیرد قرار تاکید دینی هاي آموزه اساس

 بگویید. دهد می نشان را موفقیت و ها قوت و ها ضعف و خطاها اضطراب، شود نوشته صحیح طور به رفلکشن

. کنید مدیریت بهتر را وضعیت) مواجهه بعدي دفعه در( توانید می چطور و است بوده چه شرایط از شما استنباط

 بگوئید را داستان کل که است قرار اگر و کنید انتخاب را خود ایده یا رویداد یک از قسمت ترین مهم است بهتر

 ).مدرس توسط کارگاه در شده داده آموزش محتواي از بخشی( کنید استفاده خودتان زبان به کلمات از است بهتر

 ). پاسخ و پرسش از استفاده با( شد بررسی روش این از کارگاه انتهاي در دانشجویان کلی و ضمنی درك

  شد گذاشته "6پرستاري دانش" وبالگ در فراگیران آموزش براي "رفلکشن" از هایی نمونه: تکمیلی منابع .٧

 در. باشـد  مـی  پرسـتاري  کارورز و کارآموز دانشجویان پرمراجعه منابع از کیی پرستاري دانش وبالگ). شود می و(

 دانشـجویان  بـراي " ثابت پست همچنین و "کالس و کارورزي کارآموزي،" موضوعی آرشیو بخش در وبالگ این

 نمونـه  و اسـت  شـده  داده آمـوزش  بـالینی  رویدادهاي از بازاندیشی نوشتن  نحوه "گرگان بویه مامایی و پرستاري

                                                             
٦  http://jouybari.blogfa.com 



 .باشد می موجود ها آن به شده داده بازخورد همراه به دانشجویان کارهاي
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  .شد ارائه بازخورد  و انفرادي هاي آموزش دوره، طی: انفرادي آموزش .٨

 دوره طـول  در مشـاوره  امکان شد داده اطمینان دانشجویان به روش بودن جدید از ناشی استرس کاهش منظور به .٩

 تمـرین  بـاره  در مشـترك  طـور  به ندارند را کاغذ روي به را خود هاي اندیشه انتقال توانایی چنانچه و است فراهم

 . شد خواهد گیري تصمیم جایگزین یادگیري

 هشت ترم دانشجویان: اند کرده شرکت کنون تا برنامه این در که هایی گروه:  مطالعه در کنندگان شرکت .١٠

  هشـت  تـرم  پیوسـته  کارشناسـی  دانشـجویان  از گـروه  5: باشـند  مـی  پرسـتاري  ناپیوسته پرستاري چهار و پیوسته

 . کردند شرکت فرایند این در) نفر 40حدود( پیوسته کارشناسی دانشجویان از گروه 2 و)  نفر 140حدود(

 بـراي  بـاز  سـوال  یـک   و هـا  آن تجربـه  باره در باز سوال چند شامل  ساختار نیمه مصاحبه:  ارزیابی ابزار .١١

 . "مخالفم کامال مخالفم، موافقم، موافقم، کامال"صورت به ادگیريی پیامدهاي به نسبت نگرش بررسی

 از یـادگیري  بـر  reflective journal writing اثـر  بررسـی  یعنـی  مطالعه اول هدف به دستیابی براي .١٢

 یـادگیري  تکالیف تمامی میان از شد سوال دانشجویان از همچنین). خودارزیابی( گردید استفاده شده ضبط مصاحبه

 هـر  بـراي  قضـاوت  و مقایسه امکان ترتیب بدین است؟ تکالیف از کدامیک به مربوط یادگیري بیشترین دوره طی

 .شد فراهم  دانشجو

 از" رفلکشـن   مختلف هاي قسمت وجود عدم یا وجود ها نوشته کیفیت یعنی مطالعه دوم هدف بررسی براي .١٣

 صـورت  بـه  شفاهی بازخورد از ولی اند نشده بندي درجه ها نوشته چه اگر.  شد داده قرار نظر مد "اقدام تا توصیف

 ).الف پیوست(  شد استفاده فراگیران هاي نوشته باره در بازخوردها انعکاس براي گفتمان

 تجربیـات  از یکـی  بـا  ارتباط در "رفلکشن" مورد 2 حداقل تا شد خواسته دانشجو هر از شروع ترم دومین و اولین در -

  . نمودند تدوین است، داشته شان براي را یادگیري جنبه بیشترین آنان دید از که خود بالینی

 را بـالینی  رویـدادهاي  بر بازاندیشی هفتگی طور به تا شد خواسته دانشجویان از برنامه این اجراي چهارم و سوم ترم در

  .  بنویسند

 دانشـجویان  از  تـرم  چنـد  ایـن  طـول  در دانشـجویان  پیشنهادات به توجه با) جاري ترم( برنامه اجراي ترم  پنجمین در

 کودکـان،  و نـوزادان  و مـادران  پرسـتاري  عرصـه  در کـاراموزي  واحـد  4 طی بالینی رویداد 4 تا 2  براي تا شد خواسته

  .بنویسند نقادانه بازاندیشی

  

  



    فرایند اجراي پیامدهاي

 : اول هدف با ارتباط در

 این دانشجویان سایر بنویسند رفلکشن توانند می راحتی به برخوردارند باالتري فکري هاي مهارت که دانشجویانی .١

 .دهند تفکیک روزانه گزارش با را ان توانستند نمی و دانستند می سخت خیلی را تکلیف

 که کاري( کنند ترجمه را مطلبی آن جاي به و شود حذف یادگیري فعالیت این تا داشتند تقاضا دانشجویان از برخی .٢

 ).دارد احتیاج کمتري فکري تالش به

 به توجه با "مورد گزارش یک نوشتن" عرصه در کارآموزي در پرستاري دانشجویان ادگیريی هاي فعالیت  از یکی .٣

 "رفلکشن" و "مورد گزارش" پروژه بین لینکی دانشجویان، از برخی. است) بودن نادر نه و( آن آموزشی هاي جنبه

 به تمایل که مادري:  رفلکشن و "مادرزادي ناهنجاري با نوزادي" مورد معرفی مثال براي. نمودند برقرار را خود

 بر( کرد کمک آنان بالینی یادگیري به بخشیدن عمق براي ادگیريی هاي تمرین تلفیق این. "ندارد دادن شیر

 ). آمده عمل به هاي مصاحبه  و دانشجویان بازخوردهاي اساس

 .دانشجویان این فعالیت یادگیري را سخت توصیف کردند .٤

 .اما سخت توصیف کردند "خوب"برخی از دانشجویان این فعالیت را براي یادگیري  .٥

، دانشجویان به دوباره "فکر خود را به روي کاغذ بیاورند"در این فعالیت آموزشی دانشجویان ترغیب شدند تا   .٦

اگرچه برخی از رفلکشن ها کوتاه بوده . را بشکنند "ننوشتن"به عبارتی توانستند سد . دیدن رویدادها ترغیب شدند

به بیان احساس . است اما براي دانشجویانی که هیچگاه عادت به این کار نداشتند گام مفیدي محسوب می شود

 .آنها کمک کرد

تواند به پر کردن فاصله  یاستاد همراه گردد م يدبک از سویه صورت مستمر باشد و با فچنانچه نوشتن رفلکشن ب .٧

 .ردیاد بگیات روزانه خود را یر  نحوه برخورد با تجربیکمک کند و  فراگ ینیو بال) کالس درس( ين دانش نظریب

 در ارتباط با هدف دوم

معرفی جنبه هاي مهم از موقعیت قرار گرفته  تفاوت وسیعی بین یادداشت هاي دانشجویان از لحاظ شناسایی و .١

برخی . شده، تفکر انتقادي در مورد وضعیت، توصیف جنبه هاي احساسی آن موقعیت در مورد یادگیري وجود دارد

دانشجویان حوادث و مهارت هاي کسب شده را لیست کرده بودند و برخی دیگر افکار و تصمیمات شان را به طور 

 .الیت هاي شان توصیف کرده بودندشیوا و رسا در مورد فع

جزو اهداف اختصاصی مطالعه نبوده است و به عنوان یک (براي تعیین کیفیت متن استفاده شد  "آنالیز محتوا"از  .٢

 ).هدف فرعی این کار صورت گرفت



رند با پرستاري با وجود این که در گروه هدف این برنامه قرار ندا 7نکته قابل توجه اینکه دانشجویان ترم شش و 

خواندن بازاندیشی هاي دانشجویان به این فعالیت فکري عالقمند شدند و تقاضا داشتند تا از ترم هاي پایین تر 

براي ان ها اموزش داده شود و یا برخی از رویدادهاي بالینی خود را می نویسند و در وبالگ دانش پرستاري قرار 

تجربه اولم از نیدل "شجوي ترم هفت پرستاري با عنوان براي مثال می توان به بازاندیشی یک دان. می دهند

 . اشاره نمود "استیک

  

   ):المللی بین کشوري، دانشگاه، ،دانشکده بخش،( اثرگذاري سطح

  گرگان شهر درمانی آموزشی مراکز ، دانشکده

 بـالینی  مسـائل  بـه  بگیرد یاد که دانشجویی زیرا نیست مکان و زمان به محدود اثرگذاري سطح رسد می نظر به اگرچه

 منتقل خود کاري محیط به را توانایی این و دارد باالتري فکري توانمندي که است اي آموخته دانش کند نگاه تر عمیق

  .کند می

  گلستان استان گرگان، شهر درمانی آموزشی مراکز :فرایند اجراي محل

  

  آن حل  راه و  اجرایی مشکالت و چالش  و گیري نتیجه

 افـراد  فکـري  توان و عملکرد در بعدها آن اثرات شاید و است کیفی باشد کمی اندازه از بیش برنامه این اجراي فواید -

 مـی  تمـاس  مـا  بـا  پرستاري دانش وبالگ طریق از  پرستاري اموختگان دانش گاه چند از هر که طوري به. شود اشکار

  .  نویسند می بالینی حوادث از برخی بر را خود فکري تامالت و  گیرند

 فکـر  بـه  تـا  است داشته ان بر را فرایند این صاحبان ترم این عرض در دانشجویان بالینی هاي بازاندیشی آوري جمع -

 کـه  این جاي به و است علمی مرجعیت به رسیدن راه در اندك ولو گامی خود که باشند کتابچه یک قالب در ان انتشار

 دیگر یک تجربیات از توانند می باشند داشته  مقاالت ترجمه به نیاز بازاندیشی نوشتن چگونه ادگیريی براي دانشجویان

  .  کنند استفاده

  : چالش

  . دارد توسعه و تکامل به نیاز و نیست ذاتی و درونی فرایند یک رفلکشن .١

 و شـود  می بررسی درونی طور به تجربه این و است تجربه یک از برگرفته آن محرك  که است فرایندي رفلکشن .٢



 تغییـر  ذهنی فعالیت این ماحصل سازد، شفاف را آن و کند خلق معنی آن از خود شیوه به فرد تا است آن در تالش

 دهد می انجام که اقدامی دارد، بستگی آن بررسی در فرد توانایی به رفلکشن بنابراین. باشد می پنداشتی دیدگاه در

 رفلکشـن  بـراي  ضـروري  هـاي  مهارت از 8سوالی رویکرد داشتن  و 7صدر سعه. گیرد می یاد بالین، در تجربه از و

 . است ضروري

 . است برخوردار اهمیت از باشند رفلکتیو فکري مهارت و نوشتن به قادر که اساتیدي از برخورداري .٣

 اسـت  استاد جانب از فیدبک برخورداري به منوط کارشناسی دانشجویان مقطع در رفلکشن سودمندي که آنجایی از .٤

 . باشد می گیر وقت استاد براي لذا

  

  اجرایی مشکالت براي حل راه

 محاسـبه  را خود روز هر باید ما فرمایند می السالم علیه علی حضرت که این قبیل از دینی هاي آموزه از استفاده با .١

 و قرانـی  آیـات  از فهرسـتی . شود می شکسته ها ادگیريی غیرسنتی هاي شیوه برابر در دانشجویان مقاومت نماییم

 شده اوري جمع باشیم داشته بازاندیشی خود کارهاي بر تا کند می سفارش ما به که است شده آوري جمع احادیث

 .شود می قرائت عرصه به ورود هاي کارگاه در و است

 گذاشـته  متغیـر  عرصـه  در کاراموزي واحد 1.5 هر ازاي به مورد 4 تا 2 بین را بالینی رویدادهاي بر بازاندیشی تعداد .٢

  .است شده

 آموزش خود دوستان به دارند رفلکتیو نوشتن از بهتري درك که دانشجویانی. شود می استفاده  9همتایان آموزش از .٣

  . دهند می

 فقط( فراورده  روي نه و دانشجو پیشرفت روي بایستی یادگیري به مربوط نوشتاري فرایندهاي از ارزشیابی هرگونه .٤

 کمـی  نمـره  بخش این در شد سعی.  شد تقدیر دانشجویان کوچک هاي تالش از بنابراین. شود متمرکز) کار انجام

 بهتـر  سـایرین  به نسبت بالینی موضوعات به را خود عمیق دید شدند موفق که کسانی اما نشود داده دانشجویان به

 و شـد  درج "پرسـتاري  دانـش " وبـالگ  در آنان اسامی مثال براي گرفتند قرار بیشتري تشویق مورد کنند منعکس

 بـه  و انگیـزه  و عالقـه  بـا  دانشـجویان  "رفلکشن کیفیت" بین مستقیمی ارتباط. شد داده آنان به دوره کامل نمره

 یـادگیري  تکـالیف  سـایر  دانشجویان از عده این. است داشته وجود بالین در خوب پرستاري دانشجوي کی عبارتی

  .دادند انجام خوب خیلی یا و خوب نیز را خود

 یونیسـکو  کـه  است life long learning  هاي مهارت از یکی  reflection practice  اینکه به توجه با .٥

 تحـت  اي دوره شـود  مـی  پیشـنهاد  حاضـر  فرایند نتایج به توجه با و  است کرده پیشنهاد بزرگساالن آموزش براي

                                                             
٧ Being open 
٨ questioning approach 
٩ peer-to-peer 



 دانشـجو  پـنج  ترم تا( شود گذاشته پنج ترم از پرستاري دانشجویان براي " 10بالینی رفلکشن آموزش دوره " عنوان

 دوره ایـن  درك بـه  قـادر  کـه  است کرده کسب حدي تا را بالین در کار تجربه و است داشته بالینی مواجهه چندین

  .باشد می ضمیمه "ب" پیوست).  باشد

  

  .است موجود گروه در مربوطه تاییدهاي. دارد  - مربوط تاییدهاي

 دهنـده  نشـان  کـه  مسـتنداتی  و  فـیلم  و عکـس  - دانشـجویان  با مصاحبه صورت به دانشجویان از سنجی نظر شامل

  .باشد می آنان یادگیري

  . دارد قرار پرستاري دانش وبالگ در  دانشجویان فعالیت  از برخی 

http://jouybari.blogfa.com 

   

                                                             
١٠ The Practicum Reflective Writing Course 



  "الف"پیوست 

  اول نمونه

   هفت ترم. پیوسته پرستاري کارشناسی.  ي. ز: دانشجو

   اعصاب  بخش

  ... و بذارم آنژیوکت بیمار براي خواست ازم پرستار:   بازاندیشی

 راحتی به و کردم آماده رو وسایل تمام. کردم قبول عالقه با هم من و بذارم آنژیوکت بیمار براي خواست ازم پرستار. بودم عصر شیفت نرولوژي بخش

 اتاق به وقتی اما نکردم اي توجه. خورد دستم به چیزي یه کردم احساس که کردم می جمع رو وسایل داشتم راحت خیال با. گرفتم رو بیمار رگ

 محکم انگشتمو شستم دستامو سریع. کردم می سکته داشتم. شده خون پر دستکشم زیر شدم متوجه بیارم در رو دستکشم خواستم می و رفتم تریتمنت

 وقتی که اومد یادم دختر؟؟؟؟؟ کردي کار چه خودت با گفت بود ترسیده خیلی که پرستار. بیاد که زدم صدا پرستارو...  بیرون بیاد خونش که دادم فشار

 تو گذاشت زد الکل رو دستم اونم دادم توضیح واسش کردم می گریه زار...زار که حالی در. دستم به خورد اش جعبه تو بذارم خواستم رو آنژیو گاید

. کرد می نابودم داشت استرس اما نداشته اي دیگه مشکل و داشته مغزي سکته بیمار که دیدم بیمار پرونده تو من گفتم فقط. کننده عفونی ضد محلول

 انگشتمو تریتمنت تو رفتم دارم آرزو تا هزار. جوونم من دارم گناه من چی؟؟ باشه عفونی اگه چی؟؟ باشه هپاتیتی مریض اگه. سراغم اومد فکر تا هزار

 نیدل کلی ما بابا گفتن بدن دلداري خواستن می. نه گفتن.. زنن؟ نمی ایمونوگلوبولین وقتا اینجور گفتم پرستار  به. کردم می گریه بلند و دادم می فشار

 اینجور دونید نمی پرستارید شما آخه گفتم منم.. شد  می کباب داشت دلشون. آره گفتم کنان گریه زدي؟ هپاتیت واکسن. سالمیم االنم شدیم استیک

  کرد؟ طی رو مسیري چه باید مواقع

 گریه چرا شده؟ چی گفت دید منو دکتر. بود اونجا مریض. تو رفتم. توشه کی پرسیدم نه زدم، در نه کجاست؟؟؟ دکتر اتاق پرسیدم. اورژانس رم می گفتم

 چکار. تره الکی ازونم گفتم بشی؟ مریض که الکیه مگه خوب دختر آخه گفت خندید بعد. خواست توضیح یکم ازم. شدم استیک نیدل گفتم کنی؟ می

 دردم چه به توکسویید حسابی مرد گفتم دلم تو( بزن کزاز توکسویید بشه انجام کاري خواست دلت خیلی کرد شه نمی کاري گفت بزنم؟ چی کنم؟

 پرستارا اونجاست مقصودلو دکتر دیدم. بخش اومدم زدم درو محکم) باز؟ دکتري جور چه تو بخندي، اشکام به اینجوري میاد دلت جوري چه. میخوره

 لحاظ این از نداره، اعتیاد پرسیدم ازشم مریضم این دکتر من که داد دلداري کلی شدي؟ استیک نیدل بودي تو گفت اومدم تا. بودن گفته براش ماجرارو

 آزمایش االن گفت دکتر میگه؟ میاد باشه داشته اعتیاد مگه پرستارگفتم به منم. بکشه یا بخوره تریاك نهایتا باشیم هم بدبین خیلی حاال. سالمه

 من. اورژانسیه خیلی گفتن زدن زنگ بار چند پرستارا..  داشتم عجله فقط من. گرفت آزمایشو پرستار. بیاي در نگرانی از تا واسش فرستم می اورژانسی

 میگم االن میکنی گریه که باز گفت مقصودلو دکتر. آزمایشگاه جلو رفتم می بدو. نیست دلش تو دل نیست، برو خونه این گفتن. بود شده تموم شیفتم

 استیک نیدل بار هزار ما گفتن بیارن، بیرون نگرانی از منو خواستن اومدن کارمنداش از تا چند نشستم آزمایشگاه جلو. کنن آماده جوابو سریع

 زمان این تو. دونم نمی بیارن، در نگرانی از منو خواستن می شایدم. بودن خیال بی اینا چقدر. سالمیم االنم هیچی گفتن کردین؟ چکار خب گفتم..شدیم

 زدن زنگ فکر اصال شرایط اون تو واقع در. نگفتم کسی به بشه نگران کسی خواستم نمی آخه. شدن مطلع کجا از دونم نمی. گرفتن تماس....  دکتر

 جور این اما نیست نگرانی جاي زیاد شرایط این به توجه با گفت و خواست توضیح بخش بیمار، به راجع ازم...  دکتر. داد نمی امونم گریه. نبودم هم

 اینجور گفت بهم گرفت تماس هم.... عزیزم دوست. مسئوله شدن استیک نیدل این قبال در بیمارستان و بشه انجام باید که داره وجود پروتکل یه مواقع

 بیمار اون. بود منفی جوابش آزمایشا تمام خانمی گفت خوشحالی با و بیرون اومد عجله با آزمایشگاه مسئول. بدم اطالع سریع سوپروایزر به باید مواقع

 تا استرس از. دادم اطالع پرستارا به بخش اومدم.. بودم کرده نذر تا هزار دلم تو. گذشت سخت من به شب اون چقدر دونید نمی. نداشته عفونی مشکل

  :مربوطه استاد توسط بازاندیشی به بازخورد.شکرت خدایا. گذروند بخیر خدا. لرزید می بید عین بدنم هم بعد ساعت سه

 در هم موارد این به اگر بود؟ کجا کارتان اشکال کشید؟ دست کردن کار از توان می آیا کرد؟ باید چه ندهد رخ رویدادي چنین بعدي نوبت که این براي

  .اید نوشته گیبس مدل مطابق گفت توان می پرداختید می تان نوشته



 ننوشتید، را گرفتید موقعیت این از درسی چه ننوشتید، را بود چه تجربه این بد و خوب  نوشتید، را بود چه افکارتان و احساسات نوشتید، را افتاد اتفاقی چه

  .ننوشتید را کرد، خواهید چه بیفتد اتفاق دوباره اگر  ننوشتید، را دهید انجام توانستید می دیگري کارهاي چه

  :نمودند تکمیل مجدد را خود بازاندیشی  مذکور دانشجوي

 نشده ارزیابی عفونی مشکالت نظر از بیمار چون اما بودم خونده رو بیمار پرونده کنم اقدام زدن کت آنژیو براي اینکه از قبل من. بود تلخی ي تجربه

 با که بدم انجام تهاجمی خصوصا پروسیجري مریضم براي خوام می وقتی. گذره می حادثه این روز چند االن. بیاد پیش برام مشکلی ترسیدم می بود،

 قرار دستم از نزدیکی فاصله در رو آنژیوکت جعبه حاال کنم می کارو این اینکه این بر عالوه دارم کار و سر بیمار ترشحات یا و تیز نوك چیزاي و نیدل

  .کار ادامه سراغ میام بعد و دم می safety box به زود و توش بزارم رو guide تیز سر سریع که دم می

  .دم می انجام رو پروسیجرها بیشتر بادقت حاال اما ترسیدم اتفاق این از خیلی

. چیه اقدام اولین شرایط این تو دونستن نمی حتی هم اونا. نشدم پرسنل طرف از هم خوبی راهنمایی. رسید نمی ذهنم به اي دیگه کار موقعیت اون تو

  .بود بهتر رفتم می سوپروایزر سراغ به اول اگه شاید

 سوپروایزر با سریع که است این دم می انجام انگشتم کردن ضدعفونی از بعد که کاري اولین بیاد پیش شرایط این هم باز نکرده خداي نکرده، خداي اگه

  .گیرم می تماس

  

  

   دوم نمونه

  ناپیوسته پرستاري کارشناسی.  ا. م: دانشجو

   کودکان.....  بخش در صبح شیفت

  

 مراکز به و بیاورد پایین را تب بود نتوانسته مادر اما داشت تب قبل شب. بود شده تشنج دچار زود صبح اي ماهه 5 دختر  

 که پرسید می من از مدام بدهد شیر او به خواست می کردنش آرام براي مادر و بود قرار بی بچه. بود نکرده مراجعه هم درمانی

 فعال گیرد می سرم دارد بچه. نه:  گفتم او به. پرسید می دوباره و کرد می نگاه ملتمس هاي چشم با بدهم؟ شیر او به شود می

 به چیزي دهان راه از نباید بنابراین نشده پایدار وضعیتش هم هنوز و شده تشنج دچار شما ي بچه است کافی برایش همین

 این است ممکن باشد خورده دیگري چیز یا شیر اگر و کند تشنج دوباره بچه است ممکن که دادم توضیح برایش.  بدهی بچه

  .بیاید پیش وخیمی وضع است ممکن وقت آن و شود هایش ریه وارد بچه معده از شیر

 مشابه جوابهاي که پرسید را موضوع این هم بخش پرسنل و پزشک از نوبت چندین و نکرد اکتفا من جواب به مادر   

 صبح فردا. شد تمام صبح شیفت. بود شیرداده بچه به ما چشم از دور چون بود نگرفته جدي را ما هاي حرف گویا اما. شنید

 اندام و بود شده تنفسی دیسترس دچار شد صحبتش که کودکی شدم مواجه بدي موقعیت با بخش به ورود با 7:30 ساعت

  .کرد می گریه شدت به مادر بود شده سیانوزه و سرد هایش



. انداختیم بچه روي هم گرم پتوي هی. متري اکسی پالس و مونیتورینگ دستگاه و آوردیم وارمر کودك براي سرعت به  

 شروع را تراپی اکسیژن. داد می نشان را مایع تجمع ریه صداي سمع دادیم اطالع را کودك اوضاع پزشک به ساعت همان

 کی بار آخرین که پرسیدیم مادر از. شود کنترل تشنج  بروز، صورت در تا داشتیم نگه آماده کودك تخت کنار دیازپام و کردیم

 سمع با شد حاضر کوك بالین بر پزشک 9 ساعت حدود. نداد جواب بود، منقلب حالش و کرد می گریه خیلی داده، شیر بچه به

 سه و عصر شش حدود که شد معلوم است؟ داده شیر بچه به کی که پرسید مادر از. کرد مطرح را پنومونی تشخیص ها ریه

 موقعیت. است گردیده پنومونی باعث گویا که است خورده هم شیر ها تشنج فواصل در و داشته تشنج نوبت دو در کودك صبح

 و کرده توجهی بی ما تاکید وجود با حتی مادر که بابت این از عصبانی طرفی از و بودم ناراحت مادرش و کودك براي. بود بدي

 حال در. کردم می کنترل را اش حیاتی عالیم دقیقه 15 هر من و شد می تراپی اکسیژن کودك. است شده ماجراها این باعث

 مگر! ؟ اید نبوده ام بچه مواظب چرا: گفت من به پرخاش با بعد و شد اورژانس وارد کودك پدر که بودم حیاتی عالیم گرفتن

 که بود درك قابل برایم. بود خوب ام بچه حال دیروز. دانم می وضعیت این مسئول را شماها من! ؟ نیست بیمارستان اینجا

 حفظ را آرامشم و ندهم نشان پرخاشگرانه العمل عکس کردم سعی. است سخت خیلی پدرش براي حال آن به کودکی دیدن

 کودك به دهان راه از چیزي گفتیم مادر به هم پزشک حتی و پرستاران دیگر و من دیروز گفتم پدر به جدي لحنی با. کنم

 وارد شیر این بعدي هاي تشنج حین که داده شیر بچه به ما حرف به توجه بی مادر اما داشتیم هم تاکید قضیه این روي و ندهد

 نگفته را موضوع این شما به آیا گفتم و خواستم تایید هایم حرف براي مادر از. است گردیده فعلی وضعیت موجب و شده ریه

 بخش پرسنل حین همان در البته. کرد می گریه شدت به و بود قرار بی که حالی همان در کرد تایید را هایم حرف مادر! ؟ بودم

  . دادند قرار سرزنش مورد پرخاش براي را پدر و آمدند هم

 چون نکنم مواخذه را مادر کردم سعی حال عین در اما دانستم می مقصر را مادر طرفی از و بودم نگران کودك وضعیت خاطر به

 است ممکن هیچ که ندارد اي فایده وضعیت این در مادر ي مواخذه دیگر طرف از و است واقف تقصیرش به مادر دانستم می

 شد منتقل وی سی آي بخش به کودك اورژانس بخش هماهنگی با ساعتی از پس. شود هم مادر روحی حال شدن بدتر باعث

 می نهی دادن شیر از را مادر شدیدتر باید که کردم می فکر خودم با. شد اینتوبه بود، شده بدتر اش تنفسی وضعیت که حالی در

  .شد می موقعیت متوجه مادر صورت آن در شاید کردم

 شیر کودك به داشت قصد مادر تشنج از ساعت دو تنها گذشت با که داشتیم تشنج دچار کودك یک دوباره فردا عصر  

 را دیروز کودك ي قضیه و دادم توضیح فهم قابل و کامل طور به مادر براي را مساله. داشت هم تب کودك که حالی در بدهد

 نشده پایدار وضعیتش که زمانی تا کودك به ندادن شیر جهت حرفمان به و شد حساس موضوع به مادر مثال این با. آوردم مثال

  .کرد توجه

  :شد داده دانشجو به متن خواندن از بعد که بازخوردي

  .باشند تر حساس شود می داده آموزش که چیزهایی از بیماران همراه یا بیمار درك به باید پرستاران -

 .نشد بررسی آموزش هنگام مادر دانش -



.  است حیاتی امر یک کودك نماندن گرسنه و شیردادن مادر نظر از. نشد توجه آموزش هنگام به بیمار اعتقاد یا و باور به -

 است آموزش فرایند در خانواده کافی مشارکت عدم و بودن طرفه یک از ناشی و بوده سطحی شده داده آموزش لذا

 .هاست گزینه ترین نامناسب از یکی آمده پیش بحرانی شرایط در همراه سرزنش -

 عملکرد اصالح جهت در قبلی تجربه از استفاده: رفلکشن این  در مثبت نکات -

  

  ومس نمونه

  پیوسته پرستاري کارشناسی.  ع. ط: دانشجو

   کودکان.....  بخش در صبح شیفت

  

 روز اون من. بود ویزیت سر اورژانس بخش پرستار جمله این ".میرند می ها این. هست هافمن وردینگ کیس"  

 از تا چند با همراه کرد می ویزیت را ها بچه یکی یکی و بود اومده کودکان متخصص بودم بخش ي عرصه دانشجوي

 وردینگ کیس این که گفت پزشک رسید کودك یک به که این تا داد می توضیح براشون را بیماري هر. پزشکی دانشجویان

 این گفت می. شناختم را کیس این که بود بار اولین. دادن توضیح دانشجویان به بیماري باره در کرد شروع و هست هافمن

 شدم ناراحت خیلی. میرند می ها این گفت پرستار که بود اینجا. هست هافمن وردینگ نوع از این و داره مختلفی انواع بیماري

 با ساله چهار کودك یک. بمیره بود قرار و بود کودك یک که بود موردي تنها این داشتم برخورد اونا با که بیمارانی تمام بین از

 شب شیفت بعد هفته گرفتم، احتیاط با را او حیاتی عالئم من گذشت روز اون نداشت حرکتی هیچ توان که فلج پاي و دست

 در اونو کودکش دیدن از تمام خوشحالی با اومد مادرش صبح بود مواظبش بزرگش مادر شب اون بود بستري بچه هنوز بودم

 عاشقانه عمیق بسیار رابطه کی. شده فوت خانواده اول بچه فهمیدم گرفتم او از که اي تاریخچه طی. بوسید و گرفت اغوش

 سرتخت عمویش همراه کودك مادر و پدر بود مالقات ساعت بودم عصر شیفت دوباره من بعد روز دو. بود کودك و مادر بین

 بگیرد را رگش خواست می پرستار بشه، منتقل...  بخش به امد نمی پایین تب و داشت تب بچه اینکه علت به بود قرار بودند

 باشه، رگ دنبال و بگیرد را بچه دست اومد تا پرستار نتونست اما کرد تالش چندبار بخش خود داخل و مالقات ساعت همان

 دونی نمی مگه گفت و شد عصبانی مادر کرد، گریه بچه. خورد تخت کنار صندلی به سرش و افتاد بود شل و فلج چون بچه

 را خود کودك که مقصرید شما گفت می و انداخت مادر گردن را تقصیر پرستار اما کنی؟ می کار اینطور چرا هست فلج ام بچه

 به بچه کنم می گزارش پزشک به را شما کار این حتما فردا من گفت کودك مادر شد عصبانی هم پرستار گیري، نمی محکم

 بود تر آرام مادر برخالف پدر بگیرد، رو رگ خودش که کرد می سعی همچنان پرستار شد منتقل رگ گرفتن براي تزریقات اتاق

 گرفتند رو بچه رگ. شد راضی پرستار باالخره بگیرد رگ دیگري کس هست عصبانی اینکه به توجه با خواست پرستار از و

  .شد منتقل جنرال بخش به کودك



 که گفت پرستار به کودك پدر. بودم دیده بیمار همراهان و پرستارها بین را ها جدل و بحث قبیل این از هایی نمونه من  

 نمی دلش هم اون نکرده کارو این که عمدا هم پرستار اون گفتم هم من کنه، تحمل شو بچه آسیب تونه نمی و مادره اون

  .دارد مادرانه احساس و مادراست یک هم اون. شود چنین که خواست

 همه از اول. کرد عمل محتاطانه باید دارند حضور نیز والدین که زمانی بیمار، براي کار انجام موقع که رسیدم نتیجه این به من

 دوست را خود بیمار انها که چرا. شود انجام همراهان حضور بدون و خلوت اتاق یک در بیمار براي کار شود سعی باید اینکه

 اي شیوه با کند سعی باید پرستار همراهان، عصبانیت موقع و است پرستار از تر متفاوت خود بیمار به نسبت آنها نگرش و دارند

  .بدهد را توضیحات آرامش با و متفاوت

  :شد داده دانشجو به متن خواندن از بعد که بازخوردي

  .کند می کمک عصبانی همراه/ عصبانی بیمار با برخورد در پرستاران به که هایی مهارت از برخورداري اهمیت -

  .دهند انجام باید و  دهند می انجام کارهایی چه تا کنند؟ کنترل را خود توانند می حدي چه تا پرستارها -

 حضور خود بیمار کنار همراه همیشه. دهد می رخ اطفال هاي بخش در مکرر که است ماجرایی شد اشاره آن به که موضوعی -

 چگونه حضور براي والدین حق کرد؟ جدا را والدین توان می آیا شود؟ می انجام درمان مخصوص اتاق در گیري رگ  آیا. دارد

 مسئول بایست می والدین آیا..... نمود رعایت دردناك پروسیجرهاي در حضور براي را والدین توان می چگونه شود؟ رعایت باید

  ...  کمک پرستار  یا باشند پروسیجرها هنگام کودك داشتن نگه

  بیمار سر باالي در مردن باره در بحث و  اخالقی مسائل -

  

   



  "ب"پیوست 

 

  بر اساس آموزه هاي دینی 11بالینی مهارت بازاندیشی بر رویدادهاي آموزش   :عنوان دوره

  

  . هدف از این دوره ایجاد مهارت هاي فکري  رفلکتیو در محیط هاي بالینی است :هدف

این واحد درسی دانشجویان پرستاري را براي رفلکشن در باره ارزش یادگیري بالینی و تجربیات حرفه اي به دست آمده 

  .در کاراموزي آماده می سازد

یک راه این اشتراك و انتقال . مختلف به اشتراك گذاشت دانشجویان یاد می گیرند که می توان اطالعات را به طرق -

  . آن است "نوشتن"تجربیات یادگیري 

دانشجویان یاد می گیرند تا احادیث و ایاتی که دال بر بازاندیشی بر اعمال و رفتارمان و مکتوب کردن آن ها است را  -

  .شناسایی نمایند

  .شود توانایی تفکر تفسیري یا هرمنوتیک آموزش داده می -

  .شود می داده آموزش Peer-to-Peer Editing یا یکدیگر کار بر نقد -

  .گردد می بررسی وي فعلی کار و قبلی کار مقایسه با دانشجو پیشرفت  -

 

  یک واحد  :میزان واحد

  بالین در کارآموزي  ترم سه حداقل :نیاز پیش

   پرستاري دانشجویان :هدف گروه

 ترم در آن واحد نیم. شود برگزار متوالی و خطی صورت به که نیست نیازي و است پذیر انعطاف: جلسات برگزاري زمان

  . گردد ارائه پرستاري هشت ترم در آن واحد نیم و شود ارائه پنج

 جلسه کی کارآموزي هر ابتداي در حالت این در. است مقدور  نیز thread model نخ  مدل صورت به آن ارائه

  . شد خواهد برگزار آموزشی

  دوره محتواي

 عالج سخت هاي بیماري عمر، انتهایی مراحل در بیمار از مراقبت مرگ، مانند موضوعاتی قبیل از مباحثی طرح .١

                                                             
١١ Reflective Writing in the Clinical Context 



  ها ان ابعاد شناسایی و  مختلف صور به ها بالینی و مراقبین ها، خانواده بیماران، تجارب از استفاده چگونگی .٢

 رفلکتیو نقدانه،  تفکر قبیل از تفکر هاي شیوه آموزش .٣

 تفکر شواهد وجود نظر از را Reflective Writing ارزیابی قسمت این در فراگیران: رفلکتیو آنالیز آموزش .٤

  . گیرند می فرا انتقادي

  به صورت کارگاه و  پروژه انفرادي، یادگیري در گروه کوچک: نحوه ارائه

  پروژه انفرادي، . 1:  نحوه ارزیابی

  نقادانهبه منظور امکان ارزیابی 

انتشار در وب یا مجالت دانشجویی .  3ارائه در کارگاه هایی که در ابتداي کارآموزي  در عرصه برگزاري می شود . 2 

  )اختیاري است و بستگی به نظر دانشجو دارد(
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