
 
 دکترحاجی محمد ساتلقی،  دکترمحمد رضا یوسفی: صاحبان فرایند

 دکتر سعید کوکلی :همكار
 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 

 مقدمه و هدف
توسعه تعامالت بین حرفه اي و مبادله تجارب يادگیري به عنوان يكی از  . يادگیري است- افزايش و بهبود مهارت هاي بالینی دانشجويان در ارائه خدمات سالمت  يكی از ابعادمورد توجه درفرايند ياددهی

فرصت هايی را   ،به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات فراگیران علوم سالمتکه با . راهبردهاي اجتماعی نمودن فراگیران حوزه سالمت در فضاي کار گروهی از رويكردهاي تاثیر گذار دراين راستاست
اشتراک گذاشتن  بابازانديشی ويادگیري مبتنی بر مبادله از شیوه هاي بنیادي آموزش است که . و تجارب يادگیري خودرا مبادله نمايند فراهم می کند تا تعامالت بین حرفه اي را به هنگام خدمت بیاموزند

 .درارتقاء سطح آگاهی و مهارت درموقعیت هاي بالینی موثرشناخته شده است ،دانش و تجربیات فراگیران
 :هدف کلی

 ويادگیري مبتنی بر مبادله يادگیري بااستفاده ازراهبردآموزشی بازانديشی– دانشجويان پزشكی درفرايند ياددهیوتايید تجربیات يادگیري توسعه وبهبودمهارت هاي تفكر انتقادي واستدالل بالینی 

 (:کاربردی ) اهداف اختصاصی 
ايفاي نقش پل ارتباطی بین دانشجويان واعضاي هیئت علمی گروه هاي بالینی ومديران گروه هاي آموزشی 
 دانشجويان،خالقیت،استدالل تشخیصی وبالینی قضاوت بالینی،تصمیم گیري،درتوسعه و بهبود مهارت هاي تفكر انتقاديقیاسی  ،بكارگیري راهبرديادگیري مبتنی برمبادله وبازانديشی برتقويت استدالل استقرايی 

توسعه و بهبود شناخت بیماري ها 
    افزايش بهره وري وارتقاي آموزشی گروه هاي بالینی درمقاطع کارآموزي ،کارورزي ورزيدنتی 
 تايید تجربیات يادگیري  درتكمیل و يادگیري– فرايند ياددهیمشارکت دانشجويان در 
توسعه و بهبود مهارت گوش دادن وپرسیدن و استفاده از تجارب يادگیري همتايان 

 فرآیند اجرای پیامدهای
 :شود می مطرح دوسئوال شود می طراحی که آموزشی های درکوریكولوم

 است؟ افتاده اتفاق،باشد آموزشی درکوريكولوم(Must learn) يادگیري بايدهاي بر منطبق بايستی که يادگیري هاي حداقل آن اساتید ازنظر آيا کنند می کسب آموزشی درفیلدهاي را مختلفی يادگیري تجارب دانشجويان که آموزشی هرروز درپايان
 است؟ بوده وصحیح درست اند کرده وتمرين وتجربه اند گرفته ياد مختلف آموزشی درفیلدهاي راکه چیزي آن آيا شجويانندا ازنظر ونیز
  مبادله خودرا يادگیري تجارب کوچک درگروه وبابحث بازگونموده مربوطه واستاد درحضورهمتايان تجارب اين پیرامون را خود نمايند،تفكرات می خودبازانديشی يادگیري برعملكردهاوتجارب اينكه ضمن دانشجويان جلسات دراين فرايند اين اجراي با

  سئوال دو به پاسخ دررسیدن وسیله دينب .نمايد می رامطرح  تكمیلی ومطالب نكات، وضرورت نیاز درصورت استادمربوطه.دهند قرارمی بحث ومورد مطرح را خود ازبازانديشی برخواسته نظرات نقطه ازهمتايان وهرکدام.دهند قرارمی ودراختیارهمتايان
  راکه آنچه رسند می نتیجه اين به دانشجويان "وثانیا .کنند کامل را داردآن وجود وکمبودي نقص "احیانا واگر يابند می دست“است؟ افتاده اتفاق روزآموزشی دراين يادگیري هاي حداقل ايا “داشتند که ذهنی دغدغه آن اساتید "اوال هرجلسه درپايان فوق،

    .بخشند وبهبود راتوسعه آن جلسه دراين بوده نقص "احیانا واگر است بوده درست اند کرده وتجربه يادگرفته

از عبارتند شده مطرح مزایای ترین مهم باشداز می مطرح رویكرد این ربكارگیری د متعددی مزایای: 
يادگیري فرايند فراگیردر گروههاي انگیزه بهبود 
درگیر هاي گروه درک و نگرش در تغییر 
درگیر هاي گروه در فردي تعامالت ارتقاي 
شغلی رضايت افزايش  
فراگیران به شده ارائه آموزش پويايی 
سالمت درخدمات جامعیت به وتوجه کیفیت ارتقاي 
آنها ومراقبین خدمات کننده دريافت نیازهاي بیشتربه توجه 
هرحرفه درون خدمات ارائه بهبود 
يكديگر بايكديگر،ازهمديگرودرباره يادگیري افزايش 

 

 ( :بخش، دانشكده، دانشگاه، کشوری، بین المللی)سطح اثرگذاری 
    سطح دانشگاه با بكارگیري اين فرايند، موجب مشارکت فعال دانشججويان دربرنامجه آمجوزش بجالینی و    در

   بهره مندي از تجارب يادگیري همتايان می شود و حداقل ها وبايدهاي يجادگیري کوريكولجوم آموزشجی ر    
ودر توسعه وبهبود برنامه . واين می تواند براي همه گروه هاي آموزشی الگو ومورداستفاده قرارگیرد.دهد می

ودربهبود انگیزه گروههاي فراگیردر نظام آموزشجی و پويجايی آمجوزش    . آموزشی دانشگاه اثر گذارمی باشد
 . ارائه شده به فراگیران با افزايش يادگیري بايكديگر، ازهمديگر ودرباره يكديگرموثراست

درسطح کشورو بین المللی با توسعه وبهبود برنامه هاي آموزشی دانشگاه ، دررتبه بنجدي وارتقجاي علمجی     
ودر ارتقاي کیفیت و توجه به جامعیت در . دانشگاه وتربیت دانش آموختگان کارآمد ، می تواند اثرگذارباشد

        وموججب توججه بیشجتر بجه نیازهجاي      .خدمات سالمت و بهبود ارائه خجدمات درون هجر حرفجه موثراسجت    
 .دريافت کننده خدمات و مراقبین آنها می شود

 اجرا
 ومهارت انتقادي تفكر هاي مهارت بهبود و توسعه بمنظور ماهه يک دوره دردوازده مبادله بر مبتنی ويادگیري بازانديشی آموزشی راهبرد بكارگیري منظور به که است ارتوپدي آموزشی گروهدر  تجربی شبه مطالعه يک حاضر فرايند
 .است درآمده اجرا به دانشجويان بالینی هاي
 :باشد می ذيل سئوال دو به وپاسخ اساسی بردومحور جلسه دراين بحث موضوع .کنند شرکت توجیهی جلسه يک در تا شود می دعوت ارتوپدي بخش به شده معرفی پزشكی دانشجويان کلیه آموزشی،از هردوره شروع در

 بر منطبق بايستی که يادگیري هاي حداقل آن ازنظراساتید آيا کنند می کسب...و کنفرانس- درمانگاه-راند–صبحگاهی گزارش ازجمله آموزشی هايفیلددر را مختلفی يادگیري تجارب دانشجويان که آموزشی هرروز درپايان
 است؟ بوده وصحیح درست اند کرده وتمرين وتجربه اند گرفته ياد مختلف آموزشی درفیلدهاي راکه چیزي آن آيا شجويانندا ازنظر است؟ونیز افتاده اتفاق باشد، آموزشی درکوريكولوم يادگیري بايدهاي

 که علمی درنشست و نداينم درج شخصی Log Book در را خود تفكرات و نموده بازانديشی بالینی خوددرمحیط روزانه يادگیري برعملكردهاوتجارب بالینی، آموزش برنامه در فعال مشارکت ضمن شود می خواسته دانشجويان از
 .نمايند شرکت شود، می تشكیل استادمربوطه باحضور12/30 الی12 ساعت هرروزآموزشی درپايان
 خودرا يادگیري تجارب کوچک درگروه وبابحث بازگونموده مربوطه واستاد درحضورهمتايان تجارب اين پیرامون را خود تفكرات ، نمايند می بازانديشی خود يادگیري برعملكردهاوتجارب اينكه ضمن دانشجويان جلسات دراين
 وهرکدام نمايد می بازگو را همانروز آموزشی فیلدهاي به مربوط case يک درخصوص را خود ازبازانديشی ناشی وبرداشت وتفكر يادگیري تجارب نوبت به ازدانشجويان هرکدام جلسه رطید.دهند قرارمی ودراختیارهمتايان  مبادله

 دانشجويان آن بدنبال.نمايد می مطرح راcase  آن درمورد تكمیلی ومطالب نكات نیازوضرورت درصورت مربوطه استاد  .دهند قرارمی بحث ومورد مطرح راcase  آن درمورد خود بازانديشی از برخواسته نظرات نقطه ازهمتايان
  دو به درپاسخ وسیله بدين.دهد می راارائه تكمیلی مطالب و نكات مربوطه استاد و.دهند قرارمی بحث ومورد بازگو را همانروز مختلف هايcase    دانشجويان از هرکدام ترتیب همین به .نمايند می تكمیل خودرا يادگیري تجارب
   .کنند کامل را داردآن وجود وکمبودي نقص "احیانا واگر  يابند می دستاست؟ افتاده اتفاق روزآموزشی دراين يادگیري هاي حداقل آيا داشتند که ذهنی دغدغه آن اساتید "اوال هرجلسه درپايان فوق، سئوال
  .بخشند وبهبود راتوسعه آن جلسه دراين بوده ینقص "احیانا واگر است بوده درست اند کرده وتجربه يادگرفته راکه آنچه رسند می نتیجه اين به دانشجويان "وثانیا

 :ها چالشو ینتیجه گیر
ضمن اينكه برعملكردهجا وتججارب يجادگیري خجود بازانديشجی مجی نماينجد،تفكرات         ،ندربررسی وبازخوردهاي متعدد که درپايان هردوره ازدانشجويان واساتید بعمل می آيد ،اجراي اين فرايند شرايطی فراهم می کند که دانشجويا
بدين ترتیب با بكارگیري راهبرديادگیري مبتنجی برمبادلجه   . یارهمتايان قرارمی دهنداختواستنتاجات خود را پیرامون اين تجارب درحضورهمتايان واستاد مربوطه بازگونموده وبابحث درگروه کوچک تجارب يادگیري خود را مبادله ودر

 :علی رغم اين دستاوردبزرگ اين فرايند با چالش ها و مشكالت اجرائی مواجه می باشدازجمله.وبازانديشی موجب توسعه وبهبود مهارت هاي تفكر انتقادي و استدالل بالینی دانشجويان می گردد
 .همچنین ارنظرمكان نیاز به محل مناسب باشرايط میز گردواتاق گفتگوي می باشد .ازنظرزمان برگزاري که با شروع کالس هاي تئوري بعداز ظهر مواجه است ودانشجويان وقت کمتري واحتماال احساس خستگی دارند -
بدين منظور حضجور اسجتاد وکارشجناس آموزشجی     .نی بر مبادله و بازانديشی می باشدمبتاين فرايند جهت تداوم واثربخشی وپويا بودن نیاز به برنامه ريزي آموزشی واجرايی بمنظورهدايت دانشجويان در بكارگیري راهبرد يادگیري  -

 .مواجه  می باشد( استاد–کارشناس آموزشی ) که سیستم آموزشی باکمبود نیروي انسانی. ضروري بنظرمی رسد
 .هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی دراجراي اين فرايندازجمله درمانگاه وبخش ها می باشد،ازچالش هاي ديگر -

  
 مهارت های بالینی دانشجویان پزشكی استفاده از راهبرد آموزشی یادگیری مبتنی بر مبادله وبازاندیشی جهت توسعه و بهبود

The use of reflection and learning Exchange based in medical education 
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