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 و و شناخت، تفكر انتقادي هـاي بررسي  هـاي معتبـر دنيا ، تربيـت دانشجويـان متبحـر با مهارت امـروزه دانشگاه

 براينگـر  كادر بهداشتي جامعه تربيتجهت تأمين ايـن رسـالت و  )1.(اند دادهرا مدنظر قرار  برقراري ارتباط مؤثر

هاي   برنامه"  ا براساس رجـامعه الزم اسـت دانشجويـان شرايـط واقعـي تجـارب يادگيـري  به ارائـه خدمـات 

نگـر  جامعه آموزش )2.(ندها را در شرايط واقعي تجربه نماي فراگيرند و كاربرد دقيقي از آموخته "نگر آموزشي جامعه

گيرد و هدف آن تربيت نيروهـاي  هاي عملياتي خود تمام مشكالت بهداشتي را در نظر مـي درجنبه كه است آموزشي

جامعـه خود خدمت كننـد و به نحو مؤثـري با مشـكالت بهداشتـي  توانند به  خواهند و مي نگري است كه مي  جامعه

عمل   بيشترين استفاده به ،يادگيري روش از جـامعه بـه عنـوان محيط  اينر د. شونددر تمـام سطـوح مواجـه 

ها نيز به نحوي  جامعه و نمايندگان ديگر بخش فرادآيد و در اين محيط نه تنهـا دانشجويان بلكه استادان، ا مي

 )3(.مشاركت فعـاالنه دارند 

 1369نگر در سـال   ان يك روش آموزشي جامعهعنو   به "برنامـه كـارورزي در عرصـه پرستاري"در كشـور مـا 

دليل مشكـالت  مـاه همان سال به انقـالب فرهنگـي ارائـه شـد و در دي توسـط شاخـه پرستاري مامايـي ستاد 

» ريزي آموزشي برنامه«كارگاه  دانشجويان مجـدداَ توسـط متخصصـان آمـوزش، خدمـات و بـورد پرستاري در 

تربيت پرستاراني كـه دانش، نگـرش و مهارت الزم را جهت "گـرفت و نهايتاَ با هـدف كلي  مورد تجـديد نظر قرار

خدمات پرستاري در سطـح جـامعه داشته باشند و بتواننـد به عنوان يكـي از اعضـاء تيم بهداشتي  ارائه 



رغم تدوين اهـداف وسيع و  علـي)1(.به تصويب رسيد "ارائه دهند هاي الزم را به فرد، خانواده و جامعـه  مراقبت

نگر بـراي دانشجويـان پرستاري ارائـه دروس كارآمـوزي  سيستـم آموزشي جامعه همه جانبـه و توجه به طراحي 

درماني  –دانشجويان در مراكز بهداشتي و كـارورزي در حـال حاضـر بـه نحـوي اسـت كـه بيشتـرين وقـت 

بهداشتي  ثبت آمار و گزارشات  ،درماني -هاي بهداشتـي پرونده  صرف رسيدگي به امور مراجعين در ارتباط با

شود، بنابـراين بـراي  طـور معمـول توسـط كـاردان بهـداشت خانـواده، ماما يا بهـورز انجام مـي  شود كـه به  مي

كافي باقي  ها فرصت عمالً در زمينه ارتباط نزديـك با منابـع جامعه و مخصوصاً خانواده دانشجويـان پرستـاري 

جامعـه فقـط به بازديدهـاي سطحـي و بازگويي  هـاي بازديـد منـزل و بـازديد  ماند و حتـي گاهـي در پروژه نمي

تواند  مـي "يادگيري همزمان با ارائه خدمت" به كارگيري روش )1(.شود مطالب تئوري در شرايط كالسيك اكتفا مي

در سطـح جامعـه  بـه منظـور كاربـرد خدمـات دانشجويـان  هـاي آموزشي موجود و  در راستاي اصالح رويه

اساس كار اين روش دريافت بازخورد از جامعه و مدرسان است كه به فراگيران  .روشي مناسب و سودمنـد باشد

فرصت مي دهد دانش جديد خود را با ديگران مطرح كرده و آموخته هاي خود را براي ديگران معني دار 

گيري همزمان با ارائه خدمت در واقع شيوه اي از آموزش تجربي است كه نياز هاي واقعي جامعه را ياد) 4،5.(نمايند

، به رشد سريعتر حس )5(پيدا و معرفي مي كند، باعث ايجاد ارتباطي بين مراكز آموزشي وجامعه مي شود 

اين شيوه آموزشي ) 3.(مسئوليت پذيري نسبت به همشهريان خود و توسعه حس مراقبت از ديگران كمك مي كند

امروزه با برنامه آموزشي دانشگاهها تلفيق شده است و با گسترش و انعكاس علم دانشجويان به بيرون كالس و 

جامعه، سعي مي كند آنچه در كالس ها تدريس شده است را افزايش دهد و بين يادگيري و دانش يادگيرندگان و 

 ) 6.(ارائه خدمت به جامعه تعادل برقرار كند

در طي اين فرايند آموزشي دانشجو مهارتهاي آموخته شده در كالسهاي تئوري را بطور عملي بكار مي برد، ضمن 

آنكه در طي ارائه خدمت و دريافت بازخورد سريع به درك بهتري از محتواي آموزشي ونواقص خود در زمينه مورد 

دمت باعث بهبود مهارتهاي ارتباطي، درك بهتر از از ديدگاه دانشجويان يادگيري همزمان با ارائه خ. آموزش مي رسد

همچنين اين شيوه ) 7،8.(اهميت هم دلي و صبر، تفاوتهاي فردي و ارزش ارائه خدمت به ديگران و جامعه مي شود

آموزشي در كنار تحكيم و گسترش اطالعات دانشجويان از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه مي باشد زيرا از 

آموزش جامعه استفاده مي شود و در نهايت با افزايش آگاهي جامعه سطح سالمت افراد ارتقاء پيدا  دانشجويان براي

جامعه نگر و ارائه خدمت  تربيت پرستارانبا توجه اينكه يكي از اهداف كارورزي هاي بخش بهداشت، ) 10،9.(مي كند

بازنگري كوريكولوم ،فرايندي با هدف  به جامعه مي باشد و  اين موضوع تقريبا بدست فراموشي سپرده شده است 

 . بر مبناي تفكر جامعه نگر تنظيم شد درس كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه

 صورتي از آموزش تجربي است كه ) يادگيري همزمان با ارائه خدمت(  service learningبنا به تعريف  

 نيازهاي واقعي جامعه را شناسايي مي كند  -1

 گاهي و جامعه  پل ارتباطي  برقرار مي كند بين مراكز دانش  -2



 به ايجاد حس مسئوليت پذيري اجتماعي در دانشجو و توسعه عالقه به مراقبت از ديگران كمك مي كند  -3

 اهداف كوريكولوم دانشگاهي را كامل مي كند  -4

 بر اساس تجارب حين خدمت بازخوردهاي بجا و ساختارمند به دانشجو ارائه مي كند  -5

       ميزان يادگيري دانشجو را بواسطه انتقال آموخته ها به بيرون از كالس درس و در سطح جامعه  بيشتر و -6

 عميق ترمي كند 

 .و همچنين دانش آموخته شده در دانشگاه را به جامعه گسترش مي دهد  

 . بين خدمت رساني و يادگيري تعادل برقرار مي كند  -7

نظر با تجربه ساختارمند كردن يادگيري حين خدمت در درس كارآموزي در عرصه   بر اين اساس فرايند مورد 

بهداشت دانشجويان سال آخر دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم  تنظيم شد تا نتايج آن به 

مايي عنوان پيشنهادي در كوريكولوم دروس  كارآموزي بهداشت دانشجويان گروههاي پزشكي ، پرستاري و ما

 . ارائه گردد 

 :هدف 

 بازنگري كوريكولوم دروس كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه

 : اهداف اختصاصي 

 تنظيم  چهار چوب فرايند بر اساس مطالعات مختلف 

 هماهنگي با مسئول دانشكده و ارگان هاي  ذيربط 

 )كنترل ايدز فيلد مبارزه با بيماريها ، ( تنظيم فيلد مورد نظر براي اجراي فرايند 

 تقسيم دانشجويان به دو گروه تجربي و شاهد 

 )ايدز ( تعيين ارتقاي دانش و نگرش دانشجويان در زمينه موضوع 

 مقايسه ارتقاي دانش و نگرش دانشجويان در دوگروه تجربي و شاهد 

رستاران شاغل پ: گروه هدف ( تعيين ارتقاي دانش ونگرش گروه هدف خدمت  دانشجويان در زمينه موضوع ايدز 

 )در بيمارستانهاي قم 



تعيين ديدگاه دانشجويان در زمينه ميزان دستيابي آنها به اهداف جنبي  فرايند يادگيري همزمان با خدمت  نظير 

 ....تقويت مهارتهاي شناخت جامعه ،تكامل ارتباطات بين فردي ، تفكر انتقادي ، حل مسئله و

د كردن فرايند يادگير همزمان با ارائه خدمت در كوريكولوم درس چالش هاي موجود در راه ساختارمن تعيين

 بهداشت جامعه 

 )�Aصفحه 3حداكثر در (روش اجراء  -8 

نفر از دانشجويان پرستاري ترم آخر دانشكده پرستاري  34، 1387براي اجراي فرايند در نيم سال دوم سال 

دانشگاه  علوم پزشكي قم در كارآموزي در عرصه بهداشت به روش سرشماري انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه 

آموزشي مرسوم آموزش ديدند و گروه  گروه كنترل به روش). نفر 17در هر گروه (مداخله و كنترل تقسيم شدند 

 . قرار گرفتند   service   learningمداخله تحت فرايندآموزشي 

از دانشجويان خواسته شد تا در جلسه اي حضور يابند در اين جلسه، در مورد اهداف  فرايند و شيوه آموزشي به 

انه خواهد بود و پس از جلب رضايت آنها در آنها توضيح داده شد و همچنين اطمينان داده شد كه اطالعات آنها محرم

در طي اين دوره، طبق روال كارآموزي در عرصه بهداشت هر دو گروه مداخله و كنترل در . مطالعه شركت كردند

و پيش آزمون هايي در مورد بيماري ايدز از هر دو گروه گرفته شد  حضور يافته "كنترل بيماريهاي رفتاري"مركز 

نكه هر دو گروه از توانايي يكساني برخوردار هستند پيش آزمون ها دو گروه با هم مقايسه شد كه براي اطمينان از اي

طبق روال معمول  دانشجويان گروه شاهد  با توجه به اطالعات بدست  .تفاوت معنا داري بين دو گروه مشاهده نشد

 به بحث و تبادل نظره در زمينه ايدز آورده از دروس تدريس شده در كالس هاي تئوري و مطالعه كتابهاي معرفي شد

 .پرداختند با پزشك مسئول و كارشناسان اين مركزدر مورد بيماري، راههاي كنترل و پيشگيري از ايدز 

در صورتيكه  از گروه مداخله خواسته شد تا در زمينه موضوع ايدز، در جامعه مشكلي را جستجو نمايند كه بر 

 .دوره كارآموزي بتوانند  راهكار مناسبي در جهت رفع آن مشكل  ارائه نمايند اساس توانمندي خود و در طول  مدت

دانشجويان با راهنمايي مربي و تبادل نظر با همكاران در مركز مشاوره مسائلي نظير ترس از مواجهه و ارتباط 

ه عنوان يك مشكل بيان و نامناسب پرسنل با بيماران مبتال به ايدز را به علت كمبود آگاهي و نگرش آنها به بيماري ب

قبل از آموزش به پرسنل، هر يك از دانشجويان . ارائه آموزش به پرسنل را به عنوان راهكار اين مشكل مطرح نمودند

بعد از هماهنگي هاي الزم بين دانشكده . مطالب آموزشي خود را به رويت مربي رساندند و اصالحات الزم انجام شد

ات پرستاري و سوپروايزران آموزشي بيمارستانهاي نكويي، ايزدي و كامكار عرب نيا پرستاري با روسا، مديران خدم

، از سرپرستاران خواسته شد تا برگه هاي پيش آزمون را كه بر اساس مطالب )محل اجراي فرايند (ي شهر قم 

ربي دانشجويان آموزشي تهيه شده بود جهت تكميل به پرسنل پرستاري ارائه و پس از تكميل جمع آوري و تحويل م

نفر از پرستاران داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس شركت كردند اكثر پرستاران  51در اين مطالعه . نمايند

. بخش staff nurseشركت كننده پرستاراني بودند كه امكان انتقال دانش به پرستاران ديگر را داشتند مثل 

پرستاران به  face to faceحضور يافته و به آموزش رو در رو  دانشجويان گروه مداخله در بيمارستانهاي منتخب



سپس پس آزمون توسط سرپرستار به . نفر از پرستاران آموزش داد 3صورت انفرادي پرداختند هر دانشجو به 

دانش و نگرش دانشجويان هر  .پرستاران شركت كننده داده و جمع آوري گرديد و به مربي دانشجويان برگردانده شد

 .روه مداخله و كنترل هم بعد از اتمام كاروزي سنجيده شددو گ

شامل پرسشنامه هاي اطالعات دموگرافيك، ) خودگزارش دهي(ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي خود ايفا 

اين پرسشنامه ها با استفاده از متون علمي توسط مجري فرايند  ساخته . سنجش آگاهي و نگرش در مورد ايدز بود

نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي قم داده شد و بعد از اعمال نظرات  10براي بررسي روايي محتوا به  سپس. شد

اعتماد علمي پرسشنامه ها نيز با استفاده از روش انسجام . آنها و تائيد در كميته پژوهشي مورد استفاده قرار گرفت

نفر از دانشجويان تعيين  10نفر از پرستاران و  10 بعد از تكميل پرسشنامه توسط 1آلفاكرونباخ –و تناسب داخلي 

  .بدست آمد89/0پرسشنامه آگاهي و نگرش  ضريب آلفا كرونباخ براي. شد

سوال سنجش آگاهي در سه حيطه راههاي انتقال، اصول پيشگيري و كنترل به صورت  24پرسشنامه شامل 

يماري و ترس از بيماري بر مبناي مقياس سوال سنجش نگرش در دو حيطه نگرش نسبت به ب 12درست و غلط و 

طيف نمره براي پرسشنامه سنجش آگاهي . بود) كامال موافقم، موافقم، مخالفم وكامال مخالفم(گزينه اي  4ليكرت 

 . بود 48تا  12و پرسشنامه نگرش بين  24تا  0بين 

، 2، كم3، زياد4خيلي زياد (گزينه اي موردي بر اساس مقياس ليكرت چهار  12در انتها با استفاده از يك پرسشنامه 

تقويت مهارت هاي تفكر انتقادي و بررسي و (به بررسي نظر دانشجويان در مورد دستيابي به اهداف ) 1خيلي كم

شناخت جامعه ، تكامل ارتباطات بين فردي، درك كامل و كاربرد اطالعات اساسي، همكاري و مشاركت طوالني 

سالمت جامعه، كشف توانايي ها و منابع جامعه، هدايت بحث هاي بهداشتي از دانشگاه و جامعه براي ارتقاء 

ديدگاههاي مختلف، تقويت مهارت هاي رهبري و تشكيل گروه، افزايش عالقه و تمايل دانشجويان به يادگيري 

ت عميق، تقويت مسئوليت هاي اجتماعي به عنوان يك شهروند خوب، ارائه فعاليت ها خود به ديگران و درياف

ناشي از فرايند يادگيري از طريق ارائه خدمت به جامعه پرداخته شد طيف ) بازخورد و تقويت مهارت هاي حل مسئله

بود و هر چه نمره هر مورد باالتر بود يعني دانشجويان بيشتر به آن هدف آموزشي دست يافته  1-4نمره هر مورد بين 

 .شد تا مشكالت همراه با اين شيوه آموزشي را بيان كنند در آخر با يك سئوال باز پاسخ از آنها خواسته. اند

آمار . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 5/11ويرايش  spssپس از جمع آوري داده ها، اطالعات با كمك نرم افزار 

و آمار ) دانشجويان و پرستاران(براي توصيف نمونه ها ) ميانگين و انحراف معيار، درصد و فراواني(توصيفي 

براي بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان در دو گروه در شروع و بعد از اتمام ) زوج tآزمون(باطي استن

 . كارورزي و پرستاران قبل و بعد از آموزش مورد استفاده قرار گرفت

 نتايج
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مجرد % )78(بود و اغلب  07/16 ±±±± 34/4سال و ميانگين معدل كل آنها  78/22±±±±12/3ميانگين سني دانشجويان 

دانشجويان پسر و % 88/5. از نظر سن، تاهل و ميانگين معدل كل بين دو گروه تفاوت معني داري ديده نشد. بودند

و داراي %) 51/74(، زن %)72(سال بودند و اغلب متاهل  34/29±±±± 17/9ميانگين سني پرستاران . بقيه دختر بودند

نمره ميانگين پيش آزمون و پس آزمون آگاهي و نگرش پرستاران و هر دو گروه . دبودن% ) 15/92(مدرك ليسانس 

نشان داده شده است نمره پيش آزمون سنجش آگاهي و نگرش دو گروه كنترل و  2و1دانشجويان در جدول شماره 

كنترل و  مداخله از نظر آماري اختالف معني داري نداشت ولي ميانگين نمره پس آزمون آگاهي و نگرش در گروه

در مورد پرستاران، نمره آگاهي قبل و بعد از مداخله از نظر . مداخله از نظر آماري اختالف معني داري نشان داد

 . آماري تفاوت معنا داري داشت ولي نمره نگرش تفاوتي نشان نداد

 آگاهي و نگرش پرستاران قبل و بعد از آموزش توسط دانشجويان  - 1جدول شماره

 آزمون نگينميا پرستاران 

 هيآگا
 28/15±63/7 قبل از مداخله

p-value<001/0 
 40/19±53/4  بعد از مداخله

 نگرش
  71/23 ± 21/4  قبل از مداخله

p-value= 0/86 
 65/23 ± 42/4 بعد از مداخله

 

 

 

 آگاهي و نگرش دانشجويان گروه مداخله و كنترل قبل و بعد از كارورزي  - 2جدول شماره

 آزمون ميانگين  دانشجويان

 آگاهي

  قبل از 

 مداخله

گروه 

 مداخله
075/5± 11/17 

p-
value<63/0 

گروه 

 كنترل
 93/3 ± 82/17  

بعد از 

 مداخله

گروه 

 مداخله
45/2±47/19 

p-
value<001/0 



گروه 

 كنترل
69/1±18 

 نگرش

قبل از 

 مداخله

گروه 

 مداخله
14/3 ± 24/27  

p-value = 

گروه  0/76

 كنترل
23/6 ± 83/27   

بعد از 

 مداخله

گروه 

 مداخله
74/8±48/40 

p-
value<001/0 

گروه 

 كنترل
29/7±08/31 

 

در نظرخواهي دانشجويان در مورد دستاوردهاي فرايند يادگيري از طريق  ارائه خدمت به جامعه، بيشترين ميانگين 

، توسعه عالقه و تمايل دانشجويان به يادگيري )۷۳۷۳۷۳۷۳/3با ميانگين نمره (نمره مربوط به تكامل ارتباطات بين فردي 

                و تقويت مسئوليت هاي اجتماعي به عنوان يك شهروند خوب)۶۴۶۴۶۴۶۴/3با ميانگين نمره (عميق مبتني بر تجربه 

يت و كمترين ميانگين مربوط به تقو) 41/3با ميانگين(و بعد درك كامل و كاربردي اطالعات ) ۹۹۹۹5/3با ميانگين نمره (

و جامعه در ارتقاء  و تسهيل همكاري و مشاركت طوالني مدت دانشگاه) 1۱۱۱۱/2با ميانگين(مهارت هاي حل مشكل 

 .  بود) 16/2با ميانگين(سالمت جامعه 

دانشجويان % 07/96دانشجويان در پاسخ به اين سئوال كه در اين تجربه آموزشي با چه مشكالتي رو به رو بوديد 

عدم آشنايي با روش % 11/94نظير كامپيوتر و خط اينترنت در درمانگاه محل كارآموزي  به عدم وجود امكاناتي 

به عدم تجربه در مورد اين شيوه آموزشي و با فراواني كمتر به شلوغي بخش ها و % 81تحقيق به عنوان پيش نياز 

 .  اشاره كردند%) 40/32(، عدم عالقه پرسنل به برنامه آموزشي %)56/45(كمي وقت پرسنل 

 پيامدهاي اجراي فرآيند: نتايج  -9 

2يافته هاي فرايند نشان داد كه اجراي آموزش مبتني با ارائه خدمت 
SL  سبب افزايش آگاهي و نگرش دانشجويان

بر روي دانشجويان رشته  3در مطالعه اي كه توسط كرني. نسبت به شيوه معمول در زمينه موضوع  مي شود

به نتايج دلخواه و مطلوب يادگيري  SLداروشناسي انجام شد، نتايج نشان داد ، دانشجويان شركت كننده در دوره 
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 4كوپ). 11.(به عنوان فرايند موثر در كوريكولوم رشته  داروشناسي پيشنهاد گرديد SLدست يافتند و همچنين 

 SLيشرفت تحصيلي و سازگاري آموزشي در شركت كنندگان در فرايند در مطالعه خود مشاهده كرد، پ) 2006(

همچنين در همين مطالعه بيان شده است، تعامل . نسبت به گروهي كه در اين فرايند شركت نداشتند بيشتر بود

بيشتر با اعضاي هيئت علمي در اين شيوه آموزشي تاثير به سزايي در ارتقاي كيفيت يادگيري دانشجويان  ايجاد 

5هارت) 12.(مي كند 
 6مشاهده كرد اين شيوه آموزشي بر پيشرفت تحصيلي SLدر مطالعه خود در مورد  

به مطالعاتي پيرامون چگونگي  2008همچنين انجمن دانشگاه هاي آمريكا در سال ) 13(دانشجويان تاثير مثبت دارد

را در  SLاخته و تاثير جنبه هاي مختلف تاثير تلفيق مشاركت همزمان در جامعه با فعاليت يادگيري دانشجويان پرد

 SLارتقاي يادگيري دانشجويان مورد ارزيابي قرار دادند در اين مطالعات اشاره مي شود، دانشجويان درگير در امر 

عالقه بيشتري به انجام كارهاي پيچيده در دوره هاي كارآموزي نشان داده و تمرين هاي كارآموزي را با كيفيت 

دانشجويان را وادار مي كند كه از وقت خود براي يادگيري محتواي  SLبيان كرد،  Jaskin. دهندبهتري انجام مي 

در مطالعات ديگري كه نتايج امتحانات دانشجويان درگير در )14،7.(آموزشي به بهترين نحو ممكن استفاده كنند

اد، ميانگين نمره دانشجويان تحت را با دانشجويان غير درگير در اين شيوه مقايسه كردند نتايج نشان د SLشيوه 

 )4.(بطور معني داري باالتر بود SLمداخله 

 SLبا توجه به نتايج اين مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به بيماري ايدز در گروه مداخله بدنبال بكارگيري شيوه 

متقابل، از طريق  در مطالعه خود مي نويسد در اين شيوه يادگيري 7روت. نسبت به گروه كنترل ارتقا يافته بود

بازخوردهايي كه از جامعه به دانشجو داده مي شود انگيزه ابتكار و خالقيت در زمينه موضوع، تالش براي تغيير و 

نيز به تاثير  8مطالعه سيمونت. )15(بهبود مشكل مددجو و افزايش آگاهي و نگرش نسبت به موضوع فراهم مي گردد

SL  مورد آموزش اشاره دارد وي اظهار مي كند كه بر نگرش دانشجويان در مورد محتوايSL  محيط يادگيري واقعي و

پرمعنايي فراهم مي نمايد كه متفاوت از كالسهاي درس سنتي است بطوري كه باعث ارتقاء نگرش و انگيزه 

 ) 5.(دانشجويان نسبت به محتواي آموزشي مي شود

در . از ديگر يافته هاي مهم اجراي فرايند حاضر افزايش آگاهي و نگرش پرسنل تحت آموزش دانشجويان بوده است

اين فرايند  دانشجويان گروه مداخله توانستند نياز و مسئله را در جامعه هدف تعيين كرده و براي آن راهكار ارائه 

هدف عمده  3در تائيد اين يافته مطالعات اشاره مي كنند . دهند و آموزش آنها باعث ارتقاء آگاهي پرسنل شده است

SL 1-  ،بكارگيري منابع جامعه در جهت تقويت  -2فراهم نمودن اطالعات بهداشتي براي افراد، خانواده ها و جوامع

 .فراهم نمودن فرصت آموزشي با كيفيت براي دانشجويان مي باشد -3وضعيت بهداشتي افراد، خانواده ها و جوامع و 

در اين روش هم جامعـه و هم دانشجو سود برده و فراگيـران فعاالنـه به توليـد علم و ارائـه خدمـات مرتبط با 
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به آنها براي آگاهي  SLدانشجويان پرستاري % 8/81نيز از ديد  9در مطالعه كلي) 16(.پردازند اهداف آموزشـي مي

موجب افزايش آگاهي  SLشركت كنندگان % 3/86ن از ديد بهتر از نيازهاي بهداشتي جامعه كمك مي كند عالوه بر آ

 SLدر مطالعه جوليا نيز ) 17(و توانايي آنها در ارتباط دادن بين آموخته هاي خود با نياز هاي جامعه واقعي مي شود

عالوه بر سودمندي براي دانشجويان پرستاري براي افزايش آگاهي و ارتقاء نگرش مراجعه كننده به مركز مراقبت 

) 18(در مورد موضوع مورد نظر موثر بوده است) كه گروه هدف دانشجويان در اين مطالعه بودند(هاي پرستاري 

در زمينه  SLهمچنين در مطالعه تايمپ دانشجويان رشته داروسازي كه تحت نظارت اساتيد خود در يك پروژه 

نمودند، عالوه بر آن در اين مطالعه پيشگيري از مسموميت شركت داشتند نمرات بهتري در مقطع مورد نظر كسب 

 )19(گروههاي تحت آموزش دانشجويان نيز به اهداف آموزشي مورد نظر به خوبي دست يافتند

نتايج فرايند حاضر نشان داد، دانشجويان در اين شيوه آموزشي به اهداف تكامل ارتباطات بين فردي، عالقه و 

ت حس مسئوليت پذيري در برابر جامعه به عنوان يك شهروند  به تمايل به يادگيري عميق مبتني بر تجربه و تقوي

نه تنها از طريق تاثيرات مستقيم موجب ارتقاي   SLاشاره مي كند كه) 2007( 10فوركو. ميزان قابل قبولي دست يافتند

نفس و  يادگيري دانشجويان مي گردد بلكه از طريق غير مستقيم با تاثير بر شخصيت دانشجويان، القاي اعتماد به

اين روش تجارب آموزشي دانشجويان را بوسيله )20.(حس مسئوليت پذيري، موجب موفقيت دانشجويان مي گردد

ارتقاي محيط آموزشي فراهم مي كند بطوريكه دانشجو محتواي يادگيري را بدنبال مواجهه با چالش هاي موجود در 

ه خدمت فرد احساس مي كند مطالبي را كه فرا مي در طي فرايند يادگيري همزمان با ارائ. محيط واقعي مي آموزد

گيرد قابل اعتماد، كاربردي و مهم است هم چنين بسياري از دانشجويان گزارش مي كنند تجاربي كه در اين فرآيند 

از نكات مورد توجه در مطالعه حاضر اين است كه دانشجويان ). 12،11(كسب مي كنند رضايتبخش و پر معنا است

در گير نمودند كه اين خود تاثير به سزايي در ارتقاي يادگيري آنها داشته  SLود در تعيين محتواي گروه مداخله خ

مهارتهاي بسياري را كه در كار با افراد جامعه  SLنيز در مطالعه خود اشاره مي كند دانشجوبان طي  11گولدبرگ.است

در شيوه هاي آموزشي كه )22.(مي باشد به آن نياز دارند كسب مي كنند و اين تجارب براي آنها لذتبخش نيز

دانشجويان در موقعيت هاي واقعي براي كشف مشكل و تعيين راه حل مناسب قرار مي گيرند به دليل اينكه آنها 

خود فرايند يادگيري را كنترل و اهداف قابل دستيابي مناسب را براي يادگيري انتخاب مي كنند، آگاهي شان بيشتر 

 . و عميق تر خواهد بود 

 )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي(سطح اثرگذاري  -10

با توجه به  ديدگاه جامعه نگر در تربيت دانشجويان گروههاي پزشكي پرستاري  ومامايي  چنانچه فرايند يادگيري 

ضمن ارائه خدمت در كوريكولوم درس پرستاري بهداشت جامعه كليه دانشكده هاي پرستاري كشور ، ويا همچنين 

شده وارد شود  مطمئنا تاثيرات  ازماندهيبطور مصوب و سدر كوريكولوم دروس بهداشت رشته هاي گروه پزشكي 

                                                           
٩
 Kelly 
١٠Furco  
١١
 Goldberge 



بطور قطع در اجراي بهتر . بسيار مطلوبي در تربيت گروههاي مراقب سالمتي در  سطح كشور  شاهد خواهيم بود 

مي توان گام هاي ديگري  برداشت و من جمله اينكه مشكالت عمده سالمتي در سطح  كشوري ، منطقه اي يا فرايند 

در اختيار دانشكده ها ي پزشكي ، پرستاري و مامايي  سطح كشور  قرار گرفته و اجراي همزمان  فرايندها ي استاني 

يادگيري حين خدمت با تمركز بر اين مشكالت توسط گروههاي دانشجويان انجام گيرد  كه در اينصورت همزمان با 

يند براي دانشجويان ، تاثيرات گسترده اي بصورت ارتقاي يادگيري دانشجويان و كليه مزاياي اشاره شده در اين فرا

كامال مقرون به صرفه و اقتصادي به واسطه همين دانشجويان  در جهت بهبود  وضعيت بهداشت كشور بوجود خواهد 

 .آمد  

 دليل عمده براي  يادگيري حين خدمت 10

هويت فردي ،رشد معنوي ،و ارتقاي تاثيرات مثبتي بر ارتقاي فردي دانشجويان نظير احساس قابليت فردي ،  -1

 روحي دارد

 . ن ،رهبري ومهارتهاي ارتباطي داردتاثيرات مثبتي بر تكامل ارتباطات بين فردي  ، توانمندي كار با ديگرا-2

تاثيرات مثبتي در كاهش رفتارهاي كليشه اي داشته و درك دانشجو را از  فرهنگ ها  و قوميت هاي مختلف   -3

 .ارتقا مي بخشد 

تاثيرات مثبتي برافزايش  احساس مسئوليت پذيري اجتماعي ، مهارتهاي شهروندي و تعهد براي خدمت رساني  -4

 .به جامعه در  دانشجو دارد 

در نتايج دانشگاهي تاثيرات مثبتي  داشته وباعث پيشرفت تحصيلي ، بهبود توانمندي دانشجو در حل مسئله ،  -5

 .گردد تفكر انتقادي و توسعه شناختي مي 

 .در تقويت  ارتباط دانشجو و عضو هئت علمي تاثير چشمگيري  دارد  -6

تاثيرات بلند مدتي بر دانشجو دارد بطوريكه باعث تعهدمندي دانشجو و همچنين تمايل وي به مسئوليت  -7

 .پذيري در جامعه  حتي  در سالهاي بعد از فراغت تحصيل مي شود 

 نشجو در كالس هاي تئوري با واقعيات موجود در جامعه مي شود باعث ارتباط بين آموخته هاي دا -8

ارتباط عميقي بين دانشجو ، اعضاي هيئت علمي و جامعه ايجاد مي نمايد كه به يادگيري بهتر جامعه خود و  -9

 .فراتر از آن منجر مي شود 

نيازمند آن هستند انتشار  باعث مي شود دانشجو مطالب جديد علمي فراگرفته را به جامعه و گروه هدفي كه -10

 دهد

 : نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي فرآيند -11 



از عمده ترين  مشكالت اشاره شده توسط دانشجويان ،نبود حداقل  امكاناتي نظير كامپيوتر و  با توجه به اينكه 

خط اينترنت بود كه از نظر  مربيان نيزبسيار قابل توجه بود ه است و  از آنجا كه در طول اجراي فرايند دانشجويان 

حل ها و تجارب  قبلي در زمينه   براي شناخت مشكالت موجود ، بدست آوردن اطالعاتي از وضعيت موجود و راه

يا پمفلت ، پوستر    CDمشكل در ايران وجهان و هم چنين تقويت بنيه علمي خود  و تهيه ابزار كمك آموزشي نظير 

و يا كتابچه نياز به  كامپيوتر و خط اينترنت دارند لذا از  اولين تجهيزاتي كه براي شروع اجراي فرايند الزم است  

هم چنين مربيان فيلدهاي . نگاهها به فيلد دانشجويي مجهز به كامپيوتر و خط اينترنت مي باشد تجهيز كردن درما

بهداشت الزم است در  كارگاهي در زمينه آشنايي بيشتر با الحاق فرايند يادگيري حين خدمت در كوريكولوم شركت 

 .نموده و آموزشها و مهارتهاي الزم را كسب نمايند 

نيز مي باشد ، لزوم همكاري بين بخشي در اجراي بهتر   PHC تاكيد كه  از مهمترين اصولاز ديگر مسائل مورد  

كليه مراكزي كه خدمت حين يادگيري  .. سازمانها ، آژانس هاي  ارائه خدمات ، مدارس ، و. اين فرايند مي باشد 

وم پزشكي  ، دانشكده ها و دانشجويان به آنها مربوط مي شود   الزم است همكاري مطلوبي  را  با دانشگاه عل

 .گروههاي درگير در اجراي فرايند داشته باشند 

 problem هم چنين بعلت در گير بودن اين فرايند آموزشي با شيوه هاي  پيشرفته  يادگيري نظير تفكر انتقادي ، 

based learning    علمي  و اعالم نياز  و نياز به مطالعه سريع و دقيق مقاالت  جديد... ، فرايند هاي حل مشكل و

بسيار دانشجويان بر يادگيري روش تحقيق  الزم است به عنوان زير ساخت در دروس تئوري بهداشت حداقل يك 

الزم به ذكر است روش تحقيق و يادگيري حين . واحد روش تحقيق  براي دانشجويان كارشناسي در نظر گرفته شود 

 .دانشكده هاي هاي مختلف جهان ارائه مي شود  خدمت در كوريكولوم رشته كارشناسي پرستاري در

در نهايت اينكه  براي برنامه ريزي و  بازنگري اصولي اجراي فرايند هاي يادگيري  ضمن خدمت كه در حال حاضر از 

روز  6ساعت و معادل  36اصول خود بسيار دور مانده است ، پيشنهاد مي گردد در كارآموزي درس بهداشت جامعه 

فرايند يادگيري حين خدمت تعلق بگيرد كه البته بسته به نياز و شرايط اين ساعات با مديريت كارآموزي به 

 .دانشجويان ونظارت مربي مي تواند در طول دوره كارآموزي توزيع شود 

 تك تك مراحل ذيل به شكل مكتوب توسط دانشجويان تنظيم و در پايان به مربي تحويل گردد 

 تعيين مشكلي در جامعه ، -1

 گردآوري منابع علمي و راهكار هاي جديد در سطح كشور وجهان در زمينه مشكل  ، -2

 تنظيم برنامه  دانشجويان بصورت كامال ساختارمند به ترتيب جريان كار و نقش و وظيفه هر يك از دانشجويان -3

 هماهنگي با مسئولين ذيربط  دانشكده و جامعه مورد نظر ، -4

  همزمان با مربي مربوطه( براي ارزشيابي فرايند اجرا شده توسط جامعه مورد نظر  تنظيم ابزار و چهارچوبي-5

 )جامعه هدف نيز به ارزشيابي دانشجويان مي پردازند

 اجراي فرايند توسط دانشجويان -6

 تنظيم گزارش كار به همراه چالش ها و پيشنهادات و تجارب -7

 مثالهايي براي در نظر گرفتن فرايند يادگيري همزمان با ارائه خدمت 



 مدارس و مهد كودك ها 

 )ايدز ، اعتياد ( مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

 بازديدهاي منزل 

 خانه سالمندان 

 بهزيستي  و مراكز نوتواني 

 بيمارستانها 

 ها جمعيت هاي زنان ، حاشيه نشين ها ، آسيب ديدگان در بحران
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 )هدف و اهداف اختصاصي(مقدمه  -7

يادگيري مي تواند در راستاي تغيير رفتار و هدف فعاليت هاي آموزشي در وهله اول يادگيري مي باشد كه اين 

انجام ارزيابي در كليه مراحل هر فعاليت آموزشي از نيازسنجي گرفته تا اجرا، به منظور . تاثير گذار باشد عملكرد

نشان داده شده است كه انتخاب روش ارزيابي . شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارتقاء كيفيت، امري ضروري است

مختلفي مانن شخصيت افراد، نوع يادگيري، ميزان دانش عمومي و فاكتورهاي دموگرافيك مي  تحت تاثير عوامل

در مورد آموزش آكادميك نيز بسته به سطوح مختلف يادگيري روش هاي ارزيابي متفاوتي مورد استفاده قرار . باشد

 :به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره نمود. مي گيرند

Multiple choice questions (MCQ) 

Patient management problems (PMP) 

Objective structured clinical examination (OSCE) 

Global rating form (GRF) 

LOG BOOK   

دانش ، مهارت و نگرش  در طول دوره آموزشي با ارائه بازخورد به  (formative)روش هاي ارزيابي تكويني 

روش هاي . به سزايي در راهنمايي دانشجويان جهت يادگيري مطلوب تر داشته باشددانشجويان مي تواند سهم 

نيز در سه سطح دانش ، مهارت و نگرش در انتهاي دوره و به منظور  (summative)ارزيابي تراكمي يا نهائي 

سيار باارزش عليرغم فوايد ب. فراگيران مورد استفاده قرار مي گيرد (Standard- setting)تعيين قبولي و ردي 

         روش هاي ارزيابي تكويني، متاسفانه به داليل متعدد از جمله كمبود زمان و عدم استقبال دانشجويان، اين 

انجام ارزيابي تكويني توسط دانشجويان، عالوه بر بهره مندي از فوايد . روش ها كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند

زد تا دانشجويان تشويق گردند كه به نحو بهتري از خالقيت خويش اين نوع ارزيابي، فرصتي فراهم مي سا

هدف كلي اين فرايند انجام ارزيابي . استفاده نمايند و حس بهتري نسبت به يادگيري و امتحان داشته باشند

 . تكويني توسط دانشجويان در درس اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها بود

 :اهداف ويژه

 كويني استفاده شده توسط دانشجويان در درس اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاتعيين روش هاي ارزيابي ت    .1

تعيين نظرات دانشجويان در مورد روش هاي ارزيابي تكويني استفاده شده توسط دانشجويان در درس     .2

 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها

 )�Aصفحه 3حداكثر در (روش اجراء  -8



تمامي دانشجويان واحد . دانشجوي پزشكي سال پنجم دانشگاه علوم پزشكي قم انجام شد 17اين فرايند با مشاركت  

در ابتداي ترم دانشجويان . داشتند 1387-88را در نيمسال دوم سال تحصيلي ) 5بهداشت (اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها 

. نمره از ارزشيابي پايان ترم دانشجويان به اين فرآيند اختصاص يابد 5ديد در مورد نحوه اجراي فرآيند توجيه شدند و مقرر گر

روش اجرا به اين صورت بود كه در هر جلسه قبل از تدريس يكي از دانشجويان به عنوان مسئول برگزاري امتحان از آن 

به روش دلخواه خود از بقيه  محتواي درسي انتخاب مي گرديد و در جلسه بعد، در ابتداي كالس، راجع به موضوع جلسه قبل

سپس استاد مجددا يكي از دانشجويان را براي جلسه بعد انتخاب نموده و موضوع جديد را . دانشجويان امتحان مي گرفت

 . نمرات دانشجويان در جلسه بعد توسط فرد امتحان گيرنده به آنها گفته مي شد. تدريس مي كرد

مام روش هاي مورد استفاده، به صورت كتبي از دانشجويان نظر خواهي شد و از انان در انتهاي دوره در مورد فوايد و مضرات ت

 .ارزشيابي پايان ترم نيز از تمامي موضوعات توسط استاد انجام شد. خواسته شد كه به كليه روش ها نمره دهند

 

 

 روش امتحان بطور خالصه مبحث تاريخ رديف

 علمي جديدسواالت تستي و ارائه مطالب  ماالريا 8/2 1

 open bookارائه جزوه هاري و امتحان  هاري 15/2 2

 كارت خالصه و كارت پستال و سواالت تستي و تشريحي بروسلوز 22/2 3

سطر و تقسيم  10همراه داشتن مطالب به اندازه  سل 5/3 4

 دانشجويان به دو گروه و برگزاري امتحان بصورت تشريحي

 Power point جذام 12/3 5
 زمانبندي شده

 )از كي بپرسم(طرح سوال توسط خود دانشجويان  ليشمانيازيس 19/3 6

 Matching تب هاي تيفوئيدي 31/3 7

 انگليسي

نفره با رنگ هاي مختلف وانجام  4تقسيم به گروه هاي  هپاتيت 2/4 8

 ارزشيابي فردي و گروهي و ارائه مطالب تكميلي

 سوال با استفاده از نقاشيطرح  ژيارديازيس و اميبيازيس 9/4 9

 تستي كرم هاي منتقله بوسيله خاك 23/4 10

 تستي وبا 23/4 11

12 30/4 STD پخش كليپ صوتي 

 SMS-Email ديابت 30/4 13

14 6/5 HTN OSCE 

15 6/5 CDD طرح سوال و ارائه پاسخ توسط دانشجويان بصورت گروهي 

16 6/5 IHD سواالت جذاب در يك ايستگاه  OSCE 
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در پايان ترم . دانشجويان از روش هاي مختلف و بسيار جالب براي امتحان گرفتن از همكالسي هايشان استفاده كرده بودند

تمامي دانشجويان به علت اينكه نه تنها مطالب را در طول دوره مرور كرده بودند، بلكه همچنين به علت حس استقالل و 

 .اعتماد به نفس، از اين روش مداخله اي راضي بودند ارتقا

 )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي(سطح اثرگذاري  -10

 

 : نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي فرآيند -11

را از حالت  انجام ارزيابي تكويني توسط دانشجويان عالوه بر اين كه باعث تسهيل يادگيري آنان مي شود، فضاي كالس

 . يكنواختي خارج كرده و مهارت هاي اجتماعي دانشجويان را نيز تقويت مي نمايد

مهمترين مشكلي كه انجام اين فرآيند با ان روبرو بود، كمبود وسايل و تجهيزاتي بود كه دانشجويان جهت انجام ارزيابي به 

البته رعايت . ان يكي از چالش هاي اين فرايند مطرح باشدالبته محدوديت زمان نيز مي تواند به عنو. ان ها نيازمند بودند

 . عدالت و انصاف دانشجويان در دادن نمره به دوستان خود نيز، موضوعي است كه نبايد به آن بي توجه بود

 : تاييدهاي مربوطه -12

 .داين فرايند در طرح درس بيان گرديده و مستندات انجام ارزيابي توسط دانشجويان موجود مي باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 خالصه فرآيند

  

 عنوان فرآيند -1

 تهيه مواد كمك آموزشي درس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها توسط دانشجويان پزشكي

 صاحبان فرآيند و همكاران  -2

 دكتر اكرم حيدري

 : محل اجراي فرآيند -3

 دانشكده پزشكي

 : نام دانشگاه-4

 قم دانشگاه علوم پزشكي

 : گروه فرآيندي -5

 

 )مدت اجراي فرآيند(تاريخ اجراء  -6

 1387-88نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 

 



 

 )هدف و اهداف اختصاصي(مقدمه -7

طي دو دهه گذشته، دانشگاه هاي علوم پزشكي به دليل نياز شديد جامعه، به سرعت رشد كردند، به طوري كه تعداد 

اگرچه گسترش بيش از پيش دانشگاه ها و . رسيد 1380عدد در سال  39به  1355 عدد در سال 13دانشكده هاي پزشكي از 

افزايش پذيرش دانشجوي پزشكي، مشكل كمبود نيروي انساني را در برهه اي از زمان برطرف ساخت، ولي با كمال تاسف، 

ش بودجه اختصاص يافته موجب شد تا كيفيت آموزش سير نزولي طي كند و در حقيقت كيفيت فداي كميت شود، زيرا افزاي

 بيشتر خدمات ارائه به به دانشكده ها به هيچ وجه متناسب با افزايش پذيرش دانشجو نبود و بنابراين، مراكز آموزشي مجبور

ولي خوشبختانه در سال هاي اخير ارتقاي سطح كيفي مراكز آموزش عالي مورد ). 1(گذشته شدند  محدود منابع قبال در

 . توجه ويژه قرار گرفته است

نظام آموزش عالي به عنوان پديده اي هدفمند داراي دو بعد . ارتقاي كيفيت آموزش هدف متعالي نظام هاي آموزشي است

كيفيت نظام آموزشي را  0گيرد  صورت يكديگر موازات به بعد دو درهر بايدكمي و كيفي است كه رشد متعادل و موزون آن 

ارزشيابي ) درونداد، فرآيند، محصول، برونداد و پيامد (مي توان بر مبناي هر يك از عناصر تشكيل دهنده نظام آموزشي 

 ).  2(كرد 

ر دارند، در رسيدن به اهداف عمده روشهاي متداول و سنتي تدريس كه معموال بر مبناي گفتگوي يك طرفه استاد قرا

بنابراين بايد در رشته هاي مختلف تحصيلي ابزار و روش هايي به . آموزشي درك كردن، ضعيف و به كاربردن، عاجز هستند

استفاده ازتكنولوژي آموزشي در روش هاي آموزشي دانشجو ). 3(كار گرفته شوند كه اهداف يادگيري را برآورده سازند

سرمايه گذاري و مديريت تغيير تكنولوژي آموزشي از چالش هاي جدي آموزش پزشكي ) 4(ظر قرار گرفته اند محور نيز مد ن

 ) 5(در برنامه هاي توسعه اي دانشكده ها مي باشند 

با مشاركت دانشجويان ترم آخر كارشناسي پرستاري و مامايي وضعيت  83-84بر طبق تحقيقي كه در سال تحصيلي 

. م شد، يكي از نقاط ضعف مورد توجه دانشجويان عدم استفاده از وسايل كمك اموزشي ذكر شده استاموزش باليني انجا

)6( 

كامال با  81-82اعضاي هيات علمي دانشگاه كرمان در سال تحصيلي % 77استفاده از وسايل كمك آموزشي از نظر 

و اين امر نيز اهميت موضوع را نشان ) 7(دارد  معيارهايي كه بايد جهت ارزشيابي اساتيد مورد استفاده قرار گيرد مناسبت

 .مي دهد

استفاده از وسايل و مواد كمك آموزشي با اين كه جهت تسهيل يادگيري از اركان مهم محسوب مي گردد، ولي محدوديت 

البته تكنولوژي هاي متفاوتي جهت . اين مواد در دروس نظري رشته پزشكي به طور چشمگيري خود را نشان مي دهد

. ولي مواد كمك آموزشي مختص دروس متفاوت در دسترس نمي باشد) 8(تفاده در علوم مختلف معرفي شده اند اس

دانشجويان كه جامعه هدف استفاده از اين مواد مي باشند، يكي از گروه هايي هستند كه مي توانند در مورد تهيه مواد كمك 



ده  د رمتون، شواهدي دال بر استفاده از دانشجويان در تهيه مواد طي بررسي به عمل ام. آموزشي نقش به سزايي ايفا نمايند

 . كمك اموزشي يافت نشد

هدف اين فرايند تهيه و ارائه مواد كمك اموزشي براي درس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها توسط دانشجويان 

 .پزشكي بود

 :هدف كلي

 وژي و مبارزه با بيماري ها توسط دانشجويان پزشكيتهيه و ارائه مواد كمك آموزشي درس اصول اپيدميول

 

 :اهداف ويژه

 تهيه مواد كمك آموزشي درس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها توسط دانشجويان پزشكي

 ارائه مواد كمك آموزشي درس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها توسط دانشجويان پزشكي

 )�Aصفحه 3حداكثر در (روش اجراء  -8

نفر از دانشجويان سال دوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم در مورد درس اصول اپيدميولوژي  23اين فرايند با مشاركت 

دانشجويان در اولين جلسه درس . اجرا گرديد 1387-88در نيمسال دوم سال تحصيلي ) 2بهداشت (و مبارزه با بيماري ها 

سرفصل جهت تهيه  12. دند و دانشجويان مسئول مباحث مشخص گرديدنددر خصوص چگونگي اجراي فرايند توجيه ش

سرفصل به گروه هاي دونفري از  11مواد كمك آموزشي تعيين گرديد و مسئوليت تهيه مواد كمك اموزشي در مورد 

 : سرفصل هاي تعيين شده عبارت بودند از. دانشجويان و در مورد يك سرفصل به يك نفر از دانشجويان سپرده شد

 تعريف اپيدميولوژي و برخورد اكولوژيك با بيماري ها    .1

 واژه هاي متداول در اپيدميولوژي    .2

 عوامل بيماريزاي محيط    .3

 عوامل ميزبان    .4

 مدل هاي اپيدميولوژيك    .5

 پيشگيري و مراحل مختلف آن    .6

 كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك    .7

 اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها    .8

 ايمنسازي كشوريبيماري هاي تحت پوشش برنامه     .9

 انواع واكسن ها و زنجيره سرما، برنامه كشوري ايمنسازي    .10

 اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي اسهالي    .11

 غربالگري    .12



نمره از نمره ارزشيابي پايان ترم واحد مربوطه، به فعاليت دانشجويان در خصوص تهيه و ارائه مواد كمك  5مقرر گرديد كه 

استاد مربوطه محتواي درسي را با استفاده از روش هاي موجود ارائه مي نمود و در هر جلسه . اموزشي اختصاص يابد

. دانشجوي مسئول آن موضوع يك هفته فرصت داشت تا مواد كمك آموزشي خود را تهيه نموده و در جلسه بعد ارائه نمايد

شد و هزينه اي نيز بر دانشگاه  تهيه و ارائه مواد كمك آموزشي براي كليه سرفصل ها توسط دانشجويان در طول ترم انجام

 .تحميل نگرديد
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 : مواد كمك آموزشي تهيه شده توسط دانشجويان عبارت بودند از

 تهيه پمفلت هاي رنگي و سياه و سفيد    .1

 طرح سوال از محتواي درسي در قالب جداول رمزدار و بدون رمز    .2

 تهيه انيميشن هاي جذاب    .3

 تهيه فيلم    .4

 تهيه خالصه مطالب    .5

 تهيه نمودار درختي    .6

 نقاشي    .7

 استفاده از آمارهاي منطقه اي    .8

 تهيه و نمايش واكسن ها    .9

 تهيه الگوريتم    .10

 ...طرح سوال در پاكت هاي داراي تشويقي و    .11

 )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي(سطح اثرگذاري  -10

 : نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي فرآيند -11

          تهيه و ارائه مواد كمك آموزشي توسط دانشجويان مي تواند در تعميق و تسهيل يادگيري، تقويت اعتماد به نفس و 

همچنين ارائه مواد كمك آموزشي . مهارت هاي ارتباطي و ايجاد تنوع و جذابيت محيط اموزشي تاثير به سزايي داشته باشد

در مصاحبه اي نيزكه با . شي همراه است كه اين امر موجب تسهيل يادگيري مي شوددر اكثر موارد با تكرار محتواي آموز

 . دانشجويان د رپايان ترم صورت گرفت، اكثر دانشجويان از اين روش ابراز رضايت نمودند

كمبود وقت، آشنايي اندك دانشجويان با مواد كمك اموزشي مختلف و همچنين تسلط ناكافي آنان بر محتواي درسي از 

 . مشكالتي بود كه انجام اين پژوهش با آن روبرو بود



جايگاهي به عنوان مركز مواد كمك آموزشي جهت دروس مختلف تعريف گردد، تا امكان  EDCپيشنهاد مي گردد در 

    .دسترسي به مواد كمك آموزشي به خصوص براي دروسي كه بين رشته هاي مختلف مشابه مي باشد، وجود داشته باشد

 : ي مربوطهتاييدها -12

 .اين فرايند در طرح درس بيان گرديده و مواد كمك آموزشي تهيه شده توسط دانشجويان موجود مي باشد
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MethodsMethodsMethodsMethods    

Design and implementation of Design and implementation of Design and implementation of Design and implementation of formative assessmentsformative assessmentsformative assessmentsformative assessments    

Sixteen Year � medical students at the Qom University of Medical Sciences participated in this study.  Research was 

done between April and August ٢٠٠٩. All the students had Epidemiology and Control of Diseases Course. This 

study was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki. We informed the students that the outcomes of 

this process would be analyzed as a research study and the data would be reported anonymously. Participants gave 

informed consent on the first day of the term.  

Subjects list was prepared by teacher using Epidemiology and Control of Diseases course topics. In this study we let 

students select voluntarily their topics from list. It was decided that students would be free to choose their methods 

for formative assessments.  

In each session, responsible student assessed others about last subject in which way he or she wanted. Then the 

teacher taught new subject. In the next session the students had received feedback by assessor. 

Summative assessment was performed by the teacher at the end of the course. 

Data collection and statistical analysisData collection and statistical analysisData collection and statistical analysisData collection and statistical analysis    

The teacher attended in all assessments and collected the data. In each session assessor gave the written brief report 

about assessment method to the teacher. At the end of the course, the teacher took the opinions of the students about 

this formative assessment by interview. Also the students were asked to ranking the methods by scoring from ٠ to ١٠ 

and about advantages and disadvantages regard to all assessment’s methods in anonymous forms, without this 

affecting any aspect of their final assessment and accreditation. 

Data were analyzed using SPSS Version ١ (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).        



ResultsResultsResultsResults    

In this research sixteen fifth year undergraduate medical students participated. The students used many various and 

interesting methods for assessing their classmates (table ١). Topics, means and standard deviations of the summative 

results (١٠–٠) obtained by the participants in formative assessments were shown in table ٢. Based on interview, all 

of the students were satisfied with this intervention, because they not only reviewed the contents during the course 

time in an attractive class space, but also they felt autonomy and enhancing of self-esteem.  

 

Table ١ Description of formative assessments    

Student ١ Assessed other students by MCQs* then gave them new comments about the topic. 

Student ٢ Gave the students a standard booklet and then assessed them using MCQs (open Book ). 

Student ٣ Gifted the students randomly a beautiful postcard containing a part of lesson with 

numbering, then the students read the part of the lessen respectively for others aloud. 

Assessment was done using open and MCQs. 

Student � Said the students that they are permitted to bring ultimately ١٠ line of lesson with them at 

time of assessment, the questions were prepared in distinct two groups of open questions. 

Student � Prepared timed power points containing MCQs for two distinct groups of students. 

Student  Assessed the students in a play that one of the students was selected at first and he or she 

must answered to one question, then he or she selected another student and asked he or she a 

question etc. All of the students were enrolled. 

Student ٧  Assessed the students using random short-answer matching questions in English language. 

Student ٨ Divided the students in four groups and assessed them randomly by four groups of open and 

MCQs that prepared in different colored papers.   

Student ٩ Assessed using open and MCQs were prepared in painting. 

Student ١٠ Assessed the students using MCQs. 

Student ١١ Assessed using MCQs and additional � funny questions. 

Student ١٢ Broadcasted a voice clip containing lesson abstract  and then assessed the students using 

MCQs. 

Student ١٣ Send four different message (SMS)**  containing questions to four groups of students. The 



students answered the questions using SMS and Email. 

Student ١� Assessed using OSCE*** . 

Student ١� Divided the students to four groups. Each group prepared one question and answered three 

questions from other groups. 

Student ١ Assessed using open and MCQs with selective questions and painting. 

* Multiple-Choice Questions    

** Short Message Service (SMS)  

***Objective Structured Clinical Examination 
    

Table ٢Topics, means and standard deviations of the summative results (١٠–٠) obtained by the participants in formative assessments  

# Topic Mean Std. Deviation 
١ Epidemiology and Control of Malaria 

�.١.٩٨ �٢ 

٢ Epidemiology and Control of Rabies 
�.٢ ٨١.�٢ 

٣ Epidemiology and Control of Brucellosis 
�.١.٩ ٨٣� 

� Epidemiology and Control of Tuberculosis 
�.١.�٩ �٣ 

� Epidemiology and Control of Leprosy 
١.٢٢ ٧.�٩ 

 Epidemiology and Control of Leishmaniasis 
�.�� ١.٧٢ 

٧ Epidemiology and Control of Typhoid Fever 
�.�٣.٣ ٣� 

٨ Epidemiology and Control of Viral Hepatitis 
�.٢.٠٩ �٧ 

٩ Epidemiology and Control of Giardiasis and 
Amoebiasis  �.٩� ٣.١� 

١٠ Epidemiology and Control of Soil-Transmitted 
Helminth Infections �.١.٧ ١٣� 

١١ Epidemiology and Control of Cholera 
�.٢.٨٣ ٣٨ 

١٢ Epidemiology and Control of Sexually 
Transmitted Disease �.١.�٩ �٧ 

١٣ Epidemiology and Control of Diabetes Mellitus 
�.٢.٠٧ �٠ 

١� Epidemiology and Control of Hypertension 
١.�٩ ٧.٩٢ 

١� Epidemiology and Control of Diarrheal Disease 
�.١.٧٨ ٠٠ 

١ Epidemiology and Control of Ischemic Heart 
Disease ٣.٠٠ ٧.�٠ 

 

    

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 4پيوست شماره 

 فرم معرفي فرايندهاي نوين آموزشي در حيطه باليني و غير باليني

 

 :عنوان فرايند آموزشي -١

  """"بر ارتقاء يادگيري فعال و سطح عملكرد دانشجويان  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم Mentorshipتاثير اجراي برنامه  " 

 

 :صاحبان فرايند و همكاران  -2

  جراحي عمومي زي آمودر كار 1384ورودي  پزشكيقم ودانشجويان پزشكي ،  عضو هيئت علمي دانشكده دكتر احمد كچويي

 :محل اجراي فرايند  -3

 بيمارستان نكويي قم

 

 :نام دانشگاه  -4

 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 

 :گروه فرايندي  -5

 جراحي گروه 

 

 : تاريخ اجرا-6



  1388-89نيمسال اول 

 

 مقدمه  -7

 :بيان وضرورت مساله 

 آموزش باليني جزء حياتي برنامه درسي است و نگراني در زمينه چگونگي ارائه آموزش باليني با كيفيت باال و هزينه 

تقريبا نيمي از زمان درسي .مهمترين دغدغه هاي فكري دست اندركاران اين رشته در تمام دنيا بوده استكم ، يكي از 

دانشكده ها به فعاليت هاي باليني اختصاص دارد، از اين رو كارآموزي باليني اهميت حياتي در شكل دهي هويت حرفه 

اين ميان مشكالتي براي دانشجويان پزشكي و  در.اي داشته ، به گونه اي كه قلب آموزش حرفه اي خوانده مي شود

آموزش باليني را %) 70حدود (پيراپزشكي در كارآموزي ها وجود دارد بطوريكه در برخي مطالعات درصد تقريبا بااليي 

حتي نيمي از دانشجويان دوره استيجري و انترني خود را ضعيف تا متوسط ارزيابي .تنش زا و بد توصيف كرده اند

نين اكثريت آنان سرگرداني ، بالتكليفي دانشجو در غياب استاد ، عدم مهارت دانشجو در دوره استيجري همچ.نمودند

 .در فرآيند پذيرش ،تشخيص و درمان بيمار را از مشكالت موجود در آموزش باليني خود عنوان نمودند

          و استفاده از آن را به عنوان يك روش .در پزشكي شده است  Mentoringدر سال هاي اخير توجه زيادي به 

براي دانشجوي سال (جهت جلوگيري از اضطراب ،سردرگمي،ارتقاء يادگيري فعال ،ايجاد محيط مناسب براي يادگيري

بين و نيز افزايش تعامالت ) براي دانشجويان سال بااليي(،همچنين ايجاد مسئوليت و اعتماد به نفس)پايين 

حتي در .اجراي اين برنامه از دلزدگي و ترك خدمت دانشجويان پزشكي جلوگيري مي نمايد.دانشجويان دانسته اند

اجراي برنامه .بيشتر موارد راهنماها موجب حمايت روحي و تشويقي ، بهره وري و رضايت و خشنودي اساتيد مي شوند

Mentorship فكر بحراني را در دانشجويان شكوفا نموده و موجب فاصله بين  تئوري و عملي را پر مي كند و ت

افزايش توان آنان در خطرات ،اعتماد به نفس ،غني سازي شغلي ، بهبود روند تشخيص و درمان بيمار ،مهارت هاي 

اين روش آموزشي دانشجو محور بوده و دانشجو .رهبري و نيز كليد استخدام و راهيابي به مراحل باالتر علمي مي شود

 .از اجزاء مهم آموزش به حساب مي آيد يكي از

اينكه دانشكده علوم پزشكي قم تازه تاسيس بوده و دوره پرورش رزيدنت وجود ندارد مي توان با اجراي اين  به نظر

برنامه خالء نبود رزيدنت براي آموزش دانشجويان سال پايين را در جهت كمك به اساتيد و ارتقاء يادگيري ديگر 

 .دانشجويان جبران كرد

ندك انجام گرفته و در دانشگاه علوم پزشكي قم نيز براي اولين بار طرح ريزي با توجه به اينكه اين فرآيند در كشور ا

 . شده است مي تواند بصورت الگويي براي ديگر حيطه ها مورد استفاده قرار گيرد

 



 

 

 

 اهداف طرح  -8

 """"لوم پزشكي قمبر ارتقاء يادگيري فعال و سطح عملكرد دانشجويان  پزشكي دانشگاه ع Mentorshipتاثير اجراي برنامه  "

 :اهداف جزئي  

 Mentorshipتعيين ميزان يادگيري دانشجويان قبل از اجراي برنامه  -1

 Mentorshipتعيين ميزان يادگيري دانشجويان بعد از اجراي برنامه  -2

 Mentorshipمقايسه ميزان يادگيري دانشجويان قبل و بعد از اجراي برنامه  -3

 بر ميزان رضايت دانشجويان از دوره استيجري  Mentorshipتعيين تاثير اجراي برنامه  -4

 : روش اجراي طرح-9

اين دانشجويان تحت .نمونه آماري اين مطالعه كليه دانشجويان سال چهارم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم بودند

در بخش جراحي عمومي ،   Mentorدانشجوي دوره انترني دانشگاه آزاد اسالمي قم به عنوان  6سرپرستي استاد و 

بدين صورت كه به ازاء . درمانگاه هاي تخصصي جراحي و اورژانس بيمارستان نكويي دوره آموزشي خود را گذراندند

تقسيم بندي انجام گرفته در گروه ها كامال .تعيين گشت) انترن (دانشجو يك دانشجوي پزشكي سال باال  2هر 

در اين طرح .سال باال و پايين مسئوليت هاي خود را كامل دريافت نمودندتمامي دانشجويان .تصادفي انجام گرفت 

با اين اوصاف كه در فواصل بين آموزش ها ي ارائه شده . تمامي دانشجويان تحت آموزش مستقيم استاد قرار داشتند

دانشجويان توسط استاد كه زمان يادگيري دانشجو ازدست رفته حساب مي شود ،دانشجويان انترن به آموزش دادن 

 ..سال پايينتر مشغول بودنداين آموزش ها هم در بالين و هم در كالس تئوري انجام گرفته است

 : نتايج  -10

و اطالعات از طريق مصاحبه ،چك ليست ارزيابي عملكرد .ارزيابي اين مطالعه بصورت كمي وكيفي انجام گرفته است

نتايج نشان داد كه اكثريت .ن از دوره جمع آوري گشت دوره دانشجويي وتكميل پرسشنامه رضايتمندي دانشجويا

رضايت بااليي داشتند و يادگيري خود را فعال و مداوم ارزيابي   Mentoringدانشجويان از اجراي برنامه 

همچنين دانشجويان سال باالتر از تاثير اين برنامه بر ارتقاء توانمندي  حرفه اي و مهارت هاي رهبري خود ابراز .نمودند

در اين برنامه اكثريت . وشنودي نمودند و تمايل داشتند كه ساعات كار دانشجويي خود را اين گونه صرف نمايندخ



همچنين .دانشجويان خود هدايت بوده و دركنار يادگيري حضوري با تلفن و ايميل نيز با يكديگر در ارتباط بودند

 .ارند كه در آينده  راهنما شونددانشجويان سال پايين تر ابراز داشتند كه آنان نيز تمايل د

  

  سطح اثر بخشي-12

              فرايند اثربخش است چراكه دانشجويان سال باالتر ضمن پرداختن به وظايف روزانه خود  ءء 
$# "!ءء 
$# "!ءء 
$# "!ءء 
$# "!فرايند اجرا

موضوعات  مي آموختند كه مانند يك استاد تمامي دانش خود را منتقل نموده و در تعامل با دانشجويان سال پايينتر

مي توان اضهار نمود كه با اجراي اين شيوه اموزشي .مختلف را در حيطه درمان و آموزش پزشكي به چالش بگذارند

ترك خدمت دانشجوياني كه راهنما هستند كاهش چشمگيري خواهد داشت و همچنين  استفاده از دانشجويان سال 

ه دانشجوي سال باال اثرات مفيدي بر روحيه و عملكرد آنان بااليي در كنار دانشجويان سال پاييني و دادن مسئوليت ب

 .داشته است

مي توان ابراز نمود كه با استفاده از يك روش كم هزينه و كارايي باال مي توان به ارتقاء دوره آموزش پزشكي پرداخت 

 .و به كشف استعداد هاي درخشان در ميان دانشجويان دست يافت

 : گيرينتيجه -13

به توليـد علم و ارائـه  و در تعامل با يكديگر فعاالنـه دانتشجويانبرده و سود  و هم دانشجو استاددر اين روش هم 

                     ارتقاء يادگيري فعال و تجربه باليني اوليه  كار اين روش اساس . پردازند خدمـات مرتبط با اهداف آموزشـي مي

پذيـر و   ، مسؤوليتخالق دانشجويي، كالميهـاي ارتباطـي و دانشجويان عالوه بر تقويت مهارت در اين شيوه.مي باشد

دانشجوياني كه در اين .نمود هـا در تمام مراحـل زندگي خود نيز استفاده خواهند  آگاه خواهند شد كـه از اين مهارت

ين طرح موجب افزايش دانش تشخيص و فرآيند شركت داشتند تجربيات مثبتي داشته و معتقد بودند كه اجراي ا

                درماني همكاري تيمي آنان شده و فرآيند تصميم گيري باليني و تحريك تفكر بحراني و روند ارزشيابي دانشجو 

همچنين اجراي اين روش آموزشي دلزدگي دانشجويان سال باالتر را كه در شرف فارغ التحصيلي مي باشند . مي شود

 :شاملآيد  به دست مي " Mentoring اجراي برنامه "هايي كه از طريق  مهارتبرخي از . اهد دادرا كاهش خو

 ارتقاء مهارت هاي باليني دانشجويان-1 

 رهبري و خودكارآمديهـاي  تقويـت مهارت - 2

 فراشناختي دانشجوهـاي  تقويـت مهارت -3

 مؤثري باطهاي ارت تكامـل ارتباطات بين فـردي و استفاده از روش -4 



 ) Core   information (درك كامـل و كاربـرد اطالعـات اساسي  -5 

 دانشجو با استاد و ديگر دانشجويانتسهيـل مشـاركت طوالنـي  -6 

 هاي مختلف   از ديدگاه پزشكيهاي  بحثو به چالش گذاشتن هدايت  -7 

 هـاي رهبـري و تشـكيل گروه تقـويت مهارت -8 

 آموزش پزشكيتوسعـه عالقـه و تمايـل دانشجويـان بـه  -9 

 

 :مشكالت 12-1 

اجراي صحيح اين روش آموزشي نه تنها مشكل خاص و عمده اي را در پي نخواهد داشت بلكه سبب كاهش هزينه و  

ري از آنان در همچنين با كشف استعداد هاي دانشجويان مي توان به بهره و. اتالف وقت نيروي انساني نيز خواهد شد

 .ساعات كار دانشجويي اقدام نمود

 :راه حل ها 12-2

با پذيرفتن اين شيوه به عنوان يك شيوه مناسب براي آموزش به دانشجويان و همينطور مفيد و به صرفه براي 

 . مسئولين و برنامه ريزان دانشگاه  ، اين روش آموزشي به مرحله اجراء درخواهد آمد 

 :پيشنهادات  12-3

 :اين فرايند مي تواند در موارد زير كاربرد داشته باشد 

 انواع كارآموزي هاي باليني پزشكي -

 تدريس كالس تئوري -

 

همكاران معاونت آموزشي بيمارستان نكويي به ويژه آقاي ترابي و سركارخانم خوش آمدي همچنين در انتها الزم است از 

 .تشكر و قدرداني شود  ي ،دكتر قبائيان و ساير دانشجويان  دانشجويان با استعدادي چون دكتر كياني ،دكتر شكرو

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 4پيوست شماره 

 فرم معرفي فرايندهاي نوين آموزشي در حيطه باليني و غير باليني

 

 

 :عنوان فرايند آموزشي -١

 انتقادي تفكرباليني و  هاي مهارت بر همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي  "بكارگيري 

 مادروكودك در عرصه بهداشت """"مامايي  دانشجويان

 :صاحبان فرايند و همكاران  -2

 هدي احمري طهران،  عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه  علوم پزشكي قم و

  مادروكودكدر كارورزي بهداشت  1387دانشجويان مامايي ورودي 

 :محل اجراي فرايند  -3

 ) عج(اعظم...مركز بهداشتي درماني بقيه ا

 :نام دانشگاه  -4

 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 :گروه فرايندي  -5

 گروه مامايي



 : تاريخ اجرا-6

 1388-89نيمسال اول 

 مقدمه  -7

 :بيان وضرورت مساله 

امروزه فراگيران براي روبرو شدن با . يشنددكه خوب بياندر دنياي فعلي، موضوع اساسي، تربيت انسانهايي است 

گيري مناسب و حل  هاي تفكر را براي تصميم اي مهارت و يكم بايد به طور فزاينده انگيز قرن بيست تحوالت شگفت

شوند و نوآوري دائماً تجربه  هاي درسي به سرعت كهنه مي در عصري كه كتاب. مسائل پيچيده جامعه كسب كنند

به عبارت ديگر روشهاي سنتي تدريس و يادگيري  ،ي تعليم و تربيت ناگزير بايد تغيير يابدل، اهداف نهايي و كشود مي

ديگر جوابگوي نيازهاي تربيتي  ،موزشي و تكيه بر پر كردن ذهن از اطالعاتآل فراگيران در محيط عيعني جايگاه منف

نياز است تا آنها آزادانه، خالقانه و نقادانه و به طور  انفراگيرنسل حاضر و آينده نخواهد بود و براي تربيت صحيح 

 ها انسان تجربه با كه هنري و علم عنوان به ،و مامايي پرستاري عرصه در انتقادي تفكر اهميت .يشنددعلمي بيان

 و مامايي پرستاري، در اي فهحر عملكرد از مهمي جنبه عنوان به تفكر، نوع اين . است كامالًروشن دارد، سروكار

 مي شمار به حياتي امري مراقبت و ارائه خدمت براي باليني، هاي عرصه در بويژه و گرفته قرار موردتوجه بهداشت

 بفرد منحصر هاي حل راه نيست، بيني پيش قابل آنها شرايط كه مادران بارداري مورد در بويژه ،مامايي مراقبت. آيد

 امروزه، .آموخت دانشجويان به اي كليشه آموزش وسيله به صرفا توان نمي را ها حل راه اين . طلبد مي را وخالقانه

 هاي ظرفيت ارتقاي و گسترش موجب بتوانند هستندكه آموزشينوين  هاي روش يافتن پي در دنيا هاي اكثردانشگاه

 هاي استراتژي راستا، اين در. پزشكي گردند علوم دانشجويان خودمحور و مداوم يادگيري باليني، گيري- تصميم

 از. دهد قرار تأثير تحت شدت به را دانشجويان تفكر تواند مي محيط باليني هدايت براي مربيان توسط استفاده مورد

 مورد انتقادي تفكر هاي مهارت بر يادگيري و تدريس مختلف راهبردهاي تأثير ،و مامايي پرستاري عرصه در رو، اين

  .است گرفته قرار مطالعه

تفكر  مورد قبول با باليني هـاي معتبـر دنيا توجه به تربيـت دانشجويـان متبحـر با مهارت هـاي امـروزه دانشگاه

 در تشخيصي توانمندي داراي كه دانشجوياني تربيت پزشكي، درعلومچرا كه .اند را مدنظر قرار دادهو خالقانه  انتقادي

 . است باليني علوم آموزش اساسي اهداف از باشند، مناسب ومراقبتي درماني هاي راه انتخاب و مددجويان ارزيابي

  . است ضرورين مدرسي و مربيان براي تفكر انتقادي به توجه يادگيري، و آموزش در بنابراين،

  Guided Reciprocal Peer Questioning-GRPQ  يكي از  همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگرييا

 مدعي وي.براي پرورش تفكر انتقادي موثر است) king(راهبردهاي تعاملي معرفي شده است كه به اعتقاد كينگ 

 صورت به شده ارائه موضوعات تا نمايد كمك درسي برنامه هرنوع در دانشجويان به تواند مي آن كاربرد كه است



 در شده هدايت متقابل درپرسشگري هدف .نمايند پردازش فعاالنه را درسي مطالب ارائه انواع ساير يا و ها سخنراني

 تعامالت و اجتماعي محيط ايجاد بر و مربي مدرس تأكيد و است اجتماعي تعامالت طريق از يادگيري همتايان، گروه

 . شودمي  داده او شناختي ساختار در تغيير و شده متأثر ها ازموقعيت يادگيرنده كه است آن در

 ،معتقد است كه رشد و پرورش مهارتهاي فكري دانشجويان امروزه حالت بحراني به خود گرفته است) 1986(ميرز 

تفكر انتقادي افراد درباره اين اطالعات فراتر رفته است، به نحوي كه در   و اطالعات جامعه، از توانايي دزيرا بروندا

دانشجويان در امر تفكر انتقادي ابراز نگراني سالهاي اخير، متخصصان تعليم و تربيت به شدت از ناتواني 

آموزان در سطوح باالي يادگيري به  كه توانايي دانشپژوهشهاي انجام يافته در ايران نيزحاكي از آن است .اند كرده

به ). 1380احمدي، (آموزان كشورهاي ديگر بسيار كمتر است  ويژه مهارتهاي عملكردي و فرايندي در مقايسه با دانش

براي معتقدان به . ل تفكر انتقادي چيزي نيست كه ضرورتاً با رشد افراد همراه شود بلكه بايد آموزش داده شودهر حا

توانند بهتر فكر كنند اگر مراكز  ترين پيش فرض اين است كه فراگيران مي پذير بودن تفكر انتقادي اساسي  آموزش

 .آموزش به آنها آموزش دهند چطور آن را انجام دهند

دانشجويان مامايي بايستي از يك فكر خالق و  اينكه در حوزه مراقبت هاي بارداري و تامين سالمت مادران به نظر

همچنين آگاهي هاي فراشناختي برخوردار باشند تا بتوانند به موقع و صحيح مددجو را ارزيابي و مراقبت نمايند واز 

دانشجويان چالش برانگيز بوده و همچنين تا كنون جزء آنجاييكه اجرا فرآيند حاضر در ميان مربيان و مدرسين با 

مواردي اندك آنهم در كالس تئوري انجام نپذيرفته است لذا فرآيند حاضر طراحي و اجرا گرديده است تا با مطالعه اين 

 .فرآيند  مفيد و متفاوت با كارآموزي هاي مرسوم بتوان خدمات ارائه شده به مادران باردار را ارتقاء داد

 

 اهداف طرح  -8

 دانشجويان انتقادي تفكرباليني و  هاي مهارت بر همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي  "بكارگيري ����� 

 مادروكودك در عرصه بهداشت """"مامايي 

 :اهداف جزئي  

 همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي تعيين سطح عملكرد دانشجويان قبل از اجراي  -1

 همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي تعيين سطح عملكرد دانشجويان بعد از اجراي  -2

 همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي مقايسه سطح عملكرد دانشجويان قبل و بعد از اجراي  -3

 بر تفكر انتقادي دانشجويان همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي تعيين تاثير اجراي  -4



 : روش اجراي طرح-9

نفره كارآموزي در عرصه بهداشت مادر  6نفر از دانشجويان كارشناسي ناپيوسته مامايي ترم سوم در دو گروه  12تعداد 

بدين صورت كه .اجراي فرآيند بصورت يك سو كور بوده است .و كودك جهت اجراي فرايند درنظر گرفته شدند 

روزه تقسيم گرديد  5و  4روزه به دوقسمت  9زي سپس هر دوره كارآمو.دانشجويان از اجراي فرآيند مطلع نبودند

روز ابتدايي، دوره كارآموزي  4در . قبل از انجام مداخله ، تفكر انتقادي و سطح عملكرد تمامي دانشجويان ارزيابي شد.

به اين صورت كه ابتداي هرروز حضور و غياب به عمل آمده و معاينه و بررسي .به شيوه معمول و سنتي برگزار گرديد

انم باردار طبق روتين مراقبت هاي بارداري براي هر مددجو در واحد مراقبت هاي بارداري توسط يك دانشجو تحت خ

در اين شيوه مراقبتي، صرفا خدمت توسط يك دانشجو و تحت .نظر مربي و مسئول پرونده هاي مادران انجام گرفت

ه مددجو زمان زيادي براي پرداختن به مسائل علمي نظر مربي ارائه شده و با توجه به كثرت مراجعين و نوشتن پروند

case كه نهايتا در انتهاي روز در صورت امكان زماني، برخي از موارد طرح مي گردند كه ممكن . مورد نظروجود ندارد

است به علت عدم حضور ذهن و يا نبود خود مددجو مساله فراموش و يا از زواياي ديگر مطرح شود گه اين خود سبب 

 .ود يادگيري فعال و موضوعي از دست برودمي ش

 گروه در شده هدايت متقابل پرسشگري "الگويروز انتهايي دوره كارآموزي ،  5در رابطه با اجراي فرآيند، در 

وجود مشكل يا (مراجعه كننده  caseبدين صورت كه با استفاده از ساقه سواالت مربوط به .اجرا گرديد  "همتايان

 يك هر براي شدند مي موظف دانشجويان مربي در گروه مطرح و راهنمايي تحت سؤاالت) عدم مشكل درخانم باردار

 راهبرد دانشجويان ترتيب، بدين . بيابند مناسبي جواب يكديگر بامشاركت خود گروه در مطروحه سؤاالت از

و در نهايت با هدايت . كردندمي  تمرين مراقبت از خانم باردار  به راجع بحث طي در را گويي پاسخ و پرسشگري

نمونه اي از ساقه . پرسشگري در گروه ، يك خدمت اصولي و صحيح با فكر و اجرايي نوين به مددجو ارائه مي شد

 :سواالت  شامل موارد زير بود

 كنيد؟ مي استفاده مورد ... براي ... از چگونه

 . كنيد ذكر ... براي تازه مثال يك

 ؟ ... چرا دهيد توضيح

 ؟ ... اگر شود مي چه شما نظر به

 چيست؟ ... و ... بين تفاوت

 شبيهند؟ هم به ... و ... نظر چه از

 كدامست؟ ... براي احتمالي درماني راه



 گرفت؟ توان مي نتايجي چه اين مورد خاص... از

 گذارد؟ مي تأثير ... بر ... چگونه

 ؟ ... چرا

 كدامست؟ مراقبت جهت اين خانم باردار  بهترين شما نظر به

 . كنيد دفاع خود پاسخ از كدامند؟ اين نوع مراقبت... هاي ضعف و قدرتها

سوال آماده و  2هاي احتمالي در روزهاي آتي  caseالزم به تذكر است كه هريك از دانشجويان موظف بودند براي 

 .پرسشگري را هدايت نمايند

روزه كارآموزي، مهارت هاي باليني دانشجويان و ابعاد تفكر انتقادي دانشجويان توسط  5روزه و دوره  4در پايان دوره 

 .مقايسه گرديد t-testيك چك ليست خودايفاء مهارت عملكردي و پرسشنامه تفكر انتقادي ارزيابي و با آزمون 

 : نتايج  -10

بطوريكه . بعد از انجام فرآيند بر ابعاد مختلف تفكر انتقادي نشان دادآزمون آماري تفاوت معني داري را قبل و 

همچنين چك ليست مهارت هاي .ميانگين نمره دريافتي بعد ازانجام فرايند آموزشي بطور معني داري بيشتر بود

 باليني نشان داد كه دانشجويان در زمينه تحليل مراقبت ها ، اعتماد به نفس و انجام مراقبت بدون كمك

 .مربي،مشاركت در انجام مراقبت از نمره باالتري برخوردار بودند

 

 برتفكرانتقادي همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگريالگوي تاثير  جدول

 مؤلفه ها

ميانگين  پس آزمون پيش آزمون

 تفاضل
t d.f sig 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 93/0 29 08/0 1/0 41/4 46/44 29/5 36/44 جستجوي حقيقت

 19/0 27 32/1 07/1 39/4 85/42 89/5 78/41 فكر باز

 52/0 29 64/0 53/0 19/5 4/43 81/3 86/42 تحليلي بودن

 0001/0** 29 82/4 76/3 08/6 4/47 45/5 63/43 سيتماتيك بودن

 08/0 29 75/1 53/1 55/3 64/45 38/4 1/44 كنجكاوي



 

 

 

  

  سطح اثر بخشي-12

با توجه به اينكه شاخص مرگ و مير مادران يك شاخص بهداشتي بسيار مهم و حساس مي باشد لذا پيشگيري از آن 

حياتي به شمار مي رود لذا فرايند اجراءء شده يك فرايند اثربخش و مفيد است چراكه دانشجويان ضمن پرداختن به 

سيار حساس نيز مي باشد نگاه نياندازند و  با تفكر وظايف روزانه مي آموزند كه مثل يك روبات به مددجو خود كه ب

از طرفي اين نوع توجه و مشكل يابي سبب مي شود كه خانم باردار .خالق و مشاركت گروهي به خدمت رساني بپردازند

و بدين .از تمامي جهات بررسي شده و مشكالت احتمالي كه ممكن است وجود داشته و كشف نشده باشند ،يافت شوند

دانشجو در ضمن تعامل با اطراف و محيط خود به پرورش فكر .ميزان مرگ و مير مادران جلوگيري مي شود صورت از

همينطوراين شيوه . نيز مي پردازد تا بتواند در ديگر ابعاد زندگي خويش نيز اين نوع طرز عمل را پياده سازي نمايد

ديگر فوايد اين شيوه در . انشجو داشته است اموزشي تاثير بيشتري نسبت به روش معمول  بر كيفيت آموزش به د

 .قسمت نتيجه گيري به بحث كشيده شده است 

 : نتيجه  گيري -13

سود برده و فراگيـران فعاالنـه به توليـد علم و ارائـه خدمـات مرتبط  و مربي و هم دانشجو مددجودر اين روش هم 

و  مددجواز  آني دريافت بازخورد به چالش گذاشتن فوري مساله و كار اين روش اساس . پردازند با اهداف آموزشـي مي

خود را براي  هاي  دهد دانش جديـد خـود را با ديگـران مطـرح كنند و آموخته است كه به فراگيران فرصت مـي مربي

يان عالوه بر ها، باورها و رفتارهاي دانشجويان در ارتباط با جامعه، دانشجو با توسعه نگرش. ديگران معنادار كنند

هـا در  پذيـر و آگاه خواهند شد كـه از اين مهارت  ، مسؤوليتخالق دانشجويي، كالميهـاي ارتباطـي و تقويت مهارت

به  "يادگيريهمزمان با پرسشگري"هايي كه از طريق  نمودمهارت تمام مراحـل زندگي خود نيز استفاده خواهند 

بينش فردي همراه . شود هاي مختلـف مورد نياز براي كار با جامعه مي روش باعـث تقويت مهارت آيد و ايـن  دست مي

. بنـدي شـده براي ارائه بازخـورد وتعالـي نفس و كشف خود وجود دارد ريزي شـده و زمان هاي كامالً برنامه با روش

زيادي كه مهمتـرين هاي  هارتم.آيد به دست مييك ماماي خوب براي  ي الزمها ارائه خـدمت ، مهارت  بنابرايـن در 

 :آنها عبارتند از

 98/0 29 02/0 03/0 05/6 6/48 72/5 56/48 اعتماد به خود

 003/0 29 19/3 73/2 51/4 33/43 45/4 6/40 كمال و پختگي



 ارتقاء مهارت هاي باليني دانشجويان-1 

 ) Critical thinking and reasoning ( هـاي تفكـر و استـدالل انتقـادي تقويـت مهارت - 2

 فراشناختي دانشجوهـاي  تقويـت مهارت -3

 رمؤثي هاي ارتباط تكامـل ارتباطات بين فـردي و استفاده از روش -4 

 ) Core   information ( درك كامـل و كاربـرد اطالعـات اساسي -5 

 دانشجو با محيط و ديگر دانشجويانتسهيـل مشـاركت طوالنـي  -6 

 هاي مختلف   هاي بهداشتي از ديدگاه بحثو به چالش گذاشتن هدايت  -7 

 هـاي رهبـري و تشـكيل گروه تقـويت مهارت -8 

 پرسشگري هدايت شدهتوسعـه عالقـه و تمايـل دانشجويـان بـه يادگيري عميق مبتني بر  -9 

 ها و تمرينات با انديشـه و تفكر عميق و همراه با ارائه بازخورد ارائـه فعاليت -10 

 مسالههـاي حـل  مهـارت يتتقـو -11 

 

 :مشكالت 12-1

مربي و دانشجو چالش برانگيز است و همچنين  نيـاز بـه داشـتن    هرچند اين روش آموزشي وقت گير ،زمان بر و بين 

                      اطالعات و دانش خوب و وسيع جهت طرح ساقه سـواالت و هـدايت پرسشـگري دارد امـا بسـيار بـا ارزش و مفيـد       

ه و فقط به مددجو به دانشجو و مربي هردو مي آموزند كه چگونه يك مراقبت اصولي و ادغام يافته را ارائه داد.مي باشد

چشم يك مراجعه دريافت كننده خدمات تكراري نگاه نكنندالبته با توجه بـه كثـرت مـراجعين روزمـره بـه مراكـز       

بهداشتي درماني هنوز بستر مناسبي براي ارائه كامل اين روش وجود نداشته و بايستي با مشاركت برنامه ريزان ايـن  

مددجو را سريع راه انداخت و هم به طـرح مشـكل و حـل     15تا  10رآموزي نمي توان هم در طول كا.محيط مهيا گردد

اجراي اين روش آموزشي  نياز به مهيا نمودن زمينـه   !مساله به كمك آگاهي هاي فراشناختي و تفكر اتقادي پرداخت

 .دارد كه با مشاركت برنامه ريزان آموزشي با متوليان بهداشت و درمان ميسر مي گردد

 

 



 :هاراه حل  12-2

با پذيرفتن اين شيوه به عنوان يك شيوه مناسب براي آموزش به دانشجويان و همينطور مفيد و به صرفه براي 

 . مددجويان  ، هماهنگي هاي الزم درون بخشي و گروهي انجام گرفته و شيوه آموزشي به مرحله اجراء گذاشته شود

 

 :پيشنهادات  12-3

 :كاربرد داشته باشد اين فرايند مي تواند در موراد زير 

 انواع كارآموزي هاي باليني من جمله مراقبت هاي بارداري ، زايمان ، كودكان و مشاوره تنظيم خانواده -

 

 

 

 :زيردر موارد مامايي به خانم ها آموزش توسط دانشجويان  -

 

 بهداشت دوران بارداري ،زايمان و پس از زايمان

 بهداشت خانواده  با تاكيد بر تغذيه مناسب و بهداشت همگاني 

 پيشگيري از رفتارهاي پرخطر  در خانواده

 مشاوره تنظيم خانواده

 تغذيه با شير مادر 
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 مقدمه

 بيان مسئله و ضرورت مسئله

كاربرد شواهد در تشخيص ،درمان و پيش آگهي بيماريها در پزشكي در طول دو دهه اخير مورد بررسي قـرار گرفتـه   

كاربرد شواهد در علوم پزشكي بدوا تحت عنوان پزشكي مبتني بر شواهد در دانشگاه مك مسـتر توسـط   ) . 1(است 

) 2(گايات و همكاران توصيف و مورد پذيرش قرار گرفت وتوصيه به  كاربرد آن توسط پزشـكان ضـروري مـي باشـد     

سال پيش  15ربخشي اقدامات باليني از نيز به كاربرد شواهد توسط پزشكان چيني براي اث)2009(يوپينگ و همكاران 

 ).3(اشاره نموده اند

استفاده از شواهد باعث بهبود مراقبت و درمان،كاهش هزينه ها،جلب اعتماد و رضايت بيماران،رضـايت و توانمنـدي   

هدف از اين امر تركيب مدارك علمي براي قضاوت و تصميم گيري در محيط باليني ). 1(حرفه اي دانشجويان مي شود

و شامل بررسي وضعيت موجود و تبديل نياز ها و مشكالت به سواالت و جستجوي منابع تحقيقي و كاربرد آن ) 4(است

 caseفعاليت فراگير توام با مهارتهاي يادگيري مبتني بر مـورد  .در رفع نيازها و ارزيابي برآيندهاي مورد انتظار است 

base learning حل مسئله،problem solve  و در موقعيت واقعيreal time    مي باشد و در طي مـرور صـبحگاهي

morning reviwe  و كاربرد فرم ساختار يافته و مشخص كردن سناريو بالينيcase senarios 5(انجام مي شود.( 

مطالعات نشان داده است كه آگاهي گروه پزشكي و دانشجويان از اهميت كاربرد شـواهد و چگـونگي اسـتفاده از آن    

در صد دانشجويان از اطالعات الكترونيكي براي دستيابي به نياز هاي  51نشان داد كه تنها )2000(گرين .حدود است م

كتاب هاي مرجع و مشاوره با افـراد صـاحب نظـر از منـابع كسـب آگـاهي در       ) .2(آموزشي خود استفاده مي كننند

از ايـن رو تشـويق دانشـجويان در     ).6(نمي باشند  دانشجويان است كه به دليل قدمت و خطا و نقص جوابگوي نياز ها

 .بكارگيري منابع معتبر و جستجوي جامع در دستيابي به اطالعات صحيح و به روز كردن آنها ضروري است

ترغيب دانشجويان به بررسي متون و جستجوي منابع نيازمند زمان و انگيزه كافي بـراي حـل مشـكل اسـت كـه در      

بر اين اساس استفاده از مدارك تنها در محيط كالس امكان پذير نيست و كاربرد آن .ددمحيطهاي واقعي ميسر مي گر

). 6(در محيطهاي باليني به دليل مواجهه مستقيم فراگير با نياز ها و ملموس بودن شرايط واقعي مـوثرتر مـي باشـد    

 ).  5(شكي استفاده از اين مقوله براي تكامل مهارت تصميم گيري در دانشجويان دندانپز) 2006(فارست (

تغيير در برنامه هاي آموزشي و ترغيب دانشجويان به روشهاي دقيق و به روز نمودن اطالعات بـراي ارتقـاء دانـش و    

گنجاندن برنامه هاي يادگيري با تكيه بر شـواهد در كوريكولـوم   .مهارت آنان از اولويت هاي آموزش به شمار مي رود 

نيـز آمـوزش   ) 2006(غني زاده و همكاران ) . 2(پيشنهاد شده است)2000(ين آموزشي دانشجويان پزشكي  توسط گر

 ).1(مبتي بر شواهد را در برنامه ريزي آموزشي و كوريكولوم دانشگاههاي علوم پزشكي ضروري دانسته اند



در آموزش باليني مبتني بر شواهد در دانشجويان پرستاري با تقويت مهارت حل مسئله و مشاركت فعـال فراگيـران   

 .فرآيند يادگيري و مواجهه با موقعيت واقعي و استفاده از منابع مستند و جامع منجر به يادگيري عميقتر مي گردد 

مطالعات گذشته تنها به بررسي آگاهي دانشجويان از روش دستيابي يه اطالعات از طريق شواهد معطوف شده اسـت  

شـناخت تجـارب   ). 6(ني بر شواهد سـنجيده شـده اسـت    و در بعضي موارد نگرش آنان در رابطه با پزشكي مبت)7(

دانشجويان و استراتژيهاي موثر در اثر بخشي اين روش مي تواند گام موثري در ارزيابي كاربرد يـادگيري مبتنـي بـر    

 .شواهد در برنامه ريزي آموزشي دانشجويان پرستاري باشد

هم كردن درك عميقتـر اسـتراتژيهاي الزم بـراي    در مطالعات گذشته پيشنهاد شده است كه مطالعات كيفي براي فرا

بنابر اين مطالعه حاضر با هدف تعيين تجارب دانشـجويان  . تغيير رفتار و تصميم گيري و قضاوت و ارزيابي انجام گردد

 .پرستاري از يادگيري مبتني بر شواهد در محيط باليني انجام شد

 اهداف 

 هدف اصلي

 بطه با يادگيري مبتني برشواهد در محيط باليني تعيين تجارب دانشجويان پرستاري دررا

 اهداف جزئي

 تعيين تجارب دانشجويان پرستاري دررابطه با مزاياي يادگيري مبتني برشواهد در محيط باليني

 تعيين تجارب دانشجويان پرستاري دررابطه با مكانيسمهاي يادگيري مبتني برشواهد در محيط باليني

 روش اجراي طرح

جمع آوري و تحليل داده ها و نظريه حاصل از داده ها رابطـه  . اين مطالعه از روش نظريه پايه استفاده شدبراي هدايت 

تاكيد اين روش بـر مفهـوم وقـايع در محـيط طبيعـي      .نزديكي دارند و جنبه اصلي آن تحليل و مقايسه مداوم است 

ها شامل دانشـجويان پرسـتاري سـال آخـر      نمونه.هدف اين روش بررسي فعاليتها ، نگرشها و عقايد افراد است.است

دانشـجو در طـرح شـركت     18تعـداد  .دانشگاه علوم پزشكي قم بودند كه به روش مبتني بر هـدف انتخـاب شـدند    

در طـول  .ساعت در بخش اطفال شركت داشتند 5دانشجويان سه روز در هفته به مدت .هفته بود  3طول دوره .كردند

و بخش هاي باليني پرداخته و نياز ها و يا مشكالت باليني را بـه صـورت سـوال     هفته اول به بررسي وضعيت بيماران

سـپس منـابع و موتورهـاي جسـتجو جهـت      . استخراج نمودند و موارد را در طول راند باليني براي گروه شرح دادند

ات و شـواهد در  دستيابي به پاسخ و راهكارهاي حل مشكالت به آنان معرفي شد و مقرر گرديد تا با جمع آوري اطالع

صدد حل مشكالت برآيند و ضمن به كار گيري نتايج و ارزيابي برآيندها در آخرين هفته  كارآموزي نتايج كار خـود را  



در طول مراحـل جسـتجو و ارزيـابي    .براي گروه شرح دهند و گزارش صبحگاهي در راستاي موارد واقعي تبيين شود

ارائه گرديد تا در جستجوي منابع و دستيابي به راهكارها دچـار گمراهـي   منابع نيز راهنمايي هاي الزم به دانشجويان 

 گزارش نتايج در گروه باعث مشاركت فعال دانشجويان در رابطه با موضوعات گرديد.نشوند

مصـاحبه از  .براي جمع آوري داده ها از روش مصاحبه استفاده شد كه در مطالعات نظريه پايه از آن استفاده مي شود.

سواالت محوري مطرح شده بـه  .و نيمه ساختار يافته و زمان انجام آن آخرين هفته فعاليت دانشجويان بود نوع عميق

اين شرح بود يادگيري مبتني برشواهد در محيط باليني  بر شما چه تاثيري داشته است؟ محدوديت هاي اسـتفاده از  

طول مصـاحبه حـدود نـيم    . ش توصيف كنيداين روش چيست؟ مزاياي كاربرد اين روشها چيست؟تجربه خود را از رو

محقق كدها را با يكديگر و با داده هاي مصاحبه هـاي  .براي تحليل داده ها از روش كدگذاري استفاده شد .ساعت بود 

به دنبال شناسائي طبقات ،رابطه بين طبقات اصلي . قبلي مقايسه نموده و آنها را در صورت يكي بودن طبقه بندي كرد

براي اطمينان از صحت و پايـائي نتـايج از   . گيهاي آن بررسي شد و يكپارچه سازي تحليل ها انجام شدو فرعي  و ويژ

همچنين از فرد ديگري خواسته شـد كـه   . چند شركت كننده خواسته شد كه نتايج را با تجربيات خود مقايسه نمايند

 . ات الزم صورت گرفتبه اين ترتيب ميزان تفاوت ها مشخص و اصالح.مراحل تحليل را انجام دهد 

 نتايج

متغير هاي اين پژوهش شامل انگيزش ،تفكر،كارآمـدي ،  . دانشجوي پرستاري دختر شركت داشتند 18در اين مطالعه 

متغير اصلي پژوهش حل مسئله مي باشد كه محور متغيرهاي ديگـر مـي   .ارزشيابي ،حل مسئله و يادگيري واقعي بود

 .باشد ودر راس آنها قرار دارد

 سئلهحل م

بررسي وضعيت موجود و مشكالت ملموس باعث ترغيب فراگيران در جهت دستيابي به راهكارهاي حل مسـئله مـي   

راهبرد هاي چهار مرحله اي تدوين نياز و تبديل به سواالت،جستجوي منابع ،انتخاب منابع معتبر و تعيين تدابير . شود

 .ارد منطبق بر مراحل حل مسئله مي باشدو ارزيابي نهايي كه در يادگيري مبتني بر شواهد وجود د

در اين رابطه دانشجويان اظهار داشتند مشخص بودن هدف و تالش براي حل مشكالت باعث ترغيب ما براي جستجو و 

 . ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي شد

 انگيزش

مطالعـه و بحـث شـده     مطرح شدن موارد وسواالت باعث تمايل دانشجويان براي روشن شدن موضوع و ترغيب براي 

 .تقويت حس مسئوليت پذيري و همكاري با گروه و ارتقاء گروه با تالش بيشتر اعضاء همراه بود.بود



اين . در اين رابطه دانشجويان اظهار داشتند تجربه اين روش باعث شد براي پيدا كردن پاسخهاي مناسب تالش كنيم 

انديشيدن در مورد موضـوعات  .و پاسخ سواالت تشويق مي كرد روش ما را به مطالعه و فكر كردن در مورد موضوعات

                از شـركت در  . باعث شد من با اعتماد به نفس بيشتر در بحث ها شركت كـنم و احسـاس توانمنـدي و پويـائي كـنم     

 .بحث هاي گروه و نتيجه گيري گروهي لذت مي بردم

ايت ،رقابت و همكاري و عالقه به كار در گروه از مـوارد مطـرح   تمايل به يادگيري،افزايش اعتماد به نفس ،احساس رض

 .شده بود

 تفكر 

با تفكر افراد به انديشيدن و .تفكرشامل مهارتهاي استدالل و قضاوت ،تصميم گيري ،خالقيت ،تحليل و كنجكاوي است

در اين زمينـه شـامل    بازتاب نظرات دانشجويان. تعمق در موضوعات تشويق شده و به تحليل رو يكردها مي پردازند

براي رسيدن به پاسخ سواالتم بايـد بيشـتر   . براي حل مشكل به استدالل و تحليل مسائل مي پرداختم .مواردزير بود

براي نتيجه گيري و هماهنگي بايد موارد عنوان . مطالعه ميكردم و بيشتر فكر مي كردم و داليل كافي مطرح مي كردم

 .شده مورد نقد قرار مي گرفت 

ه به نقش استدالل ،تحليل و قياس داده ها و معتبر ساختن اطالعات از ويژگيهاي مثبت مشخص شده در فعاليـت  توج

 .تعمق در يادگيري و كاربردي بودن اطالعات كسب شده از مزاياي اين شيوه بود.دانشجويان است

 يادگيري واقعي

رتها در شرايط واقعي تنها از طريق مواجهه مستقيم بيان نيازها و مشكالت در محيط باليني و تالش براي يادگيري مها 

 با آن ايجاد مي شود

اظهارات دانشجويان حاكي از درك كامل نياز به حل مسائل در شرايط واقعي بودوقتي از نزديك بـا بيمـاران ارتبـاط    

سيدن به پاسخ برقرار مي كرديم و نيازهاي آموزشي و مراقبتي آنان را مشخص مي كرديم با جديت بيشتري در صدد ر

 ".برمي آمديم واين روش باعث يادگرفتن مسائل به صورت كاربردي مي شد

 ارزشيابي 

آنها براي .دانشجويان با ارزيابي دانسته هاي خود و تالش براي تكميل اطالعات در اين زمينه به پايش خود پرداختند 

فعاليت و رقابت در گروه به مطالعه بيشتر فردي تمايل پيدا كرده بودند و با مقايسه خود در گروه به نقاط ضعف وقـوت  

 .خود دست يافته بودند



براي يادگيري الزم بود كه اطالعات را براي گروه ارائه كنم كه منجر .ن رابطه به اين شرح است نظرات دانشجويان در اي

در طول دوره ياد گرفتم كه اطالعاتم را با دوستانم در ميـان  . به مشخص شدن نقاط مثبت و منفي كاركرد من مي شد

 .بگذارم و تنها به دانسته هاي خود اعتماد نكنم

شي،انتفاد از خود و پويائي براي يادگيري بيشتر و ارتقاء سطح گروه در فعاليت فراگيـران بـارز   خود ارزيابي ، خود پاي

 .است

 

 خود كارآمدي  

كارآمدي به باورهاي دانشجو در ارتباط با توانائي خود اشاره دارد دانشجويان با مشاركت فعال در يادگيري و تـالش و  

بازتاب .مي برند احساس كارآمدي با افزايش اعتماد به نفس همراه استپويائي براي فراگيري به توانمنديهاي خود پي 

با يادگيري مباحث مي توانيم مشكالت مـرتبط بـا موضـوع را    : نظرات دانشجويان در اين رابطه حاكي از آن است كه

حل كـردن   با كسب اطالعات جامع و يادگيري عميق مطالب فكر مي كنم توانائي.بررسي و براي آن برنامه ريزي كنيم 

با تجربياتي كه كسب كرده ام تصميم گيـري در مـورد   .مسائل و موضوعات مطرح شده را با استقالل بيشتر انجام دهم

 .شرايط مشابه برايم آسان مي شود

 .استقالل در تصميم گيري و قضاوت از ويژگيهاي مثبت روش لحاظ شده است

 سطح اثر بخشي

اكثريت دانشجويان از كاربرد اين شيوه در يادگيري رضايت داشـته و آن را در  نظرسنجي از دانشجويان نشان دادكه 

بررسي آگاهي دانشجويان در پايان دوره نشان داد كـه آگـاهي دانشـجويان در رابطـه بـا      .يادگيري موثر دانسته اند 

الب منجـر بـه   بنا بر اظهارات دانشجويان جمع آوري و طبقه بندي مط.موضوعات انتخاب شده در سطح مطلوب است 

 .توليد اطالعات كاربردي و جامع مي شود  كه دستيابي به آنها در كتابهاي مرجع امكان پذير نيست

 نتيجه گيري 

 مشكالت) الف 

كاربرد روش مبتني بر شواهد در تعامل اوليه با رويدادهاي اورژانسـي مشـكل   :ناكارآمدي روش در موقعيتهاي فوري  

 است 



به دليل لزوم فعاليت پيگير دانشجو براي مطالعه و كنكاش و : بر تغيير روش آموزش مرسوم مقاومت دانشجويان در برا

 .جستجو پيرامون موضوع و ارائه نتايج ،بعضي از دانشجويان در مقابل اين روش اعتراض مي كنند

باشد امكان استفاده از از آنجا دستيابي به منابع اطالعاتي و اينترنت محدود مي : كمبود منابع براي مطالعه دانشجويان

 .منابع براي همه دانشجويان مقدور نيست

كاربرد شواهد در مراقبت هاي باليني و كسب :  عدم هماهنگي بين عملكرد مربيان كارآموزيهادر رابطه با روش تدريس

ا از آگاهي در روش آموزش همه مربيان وجود ندارد بعضي از مدرسين استفاده از كتـاب و پرسـش از صـاحبنظران ر   

لذا گنجاندن برنامه آموزش مبتني بـر شـواهد و كـاربرد آن در همـه     .روشهاي دستيابي به اطالعات معرفي مي كنند

 .كارآموزيها الزامي است

ارتباط با بيماران و تعامل با مربي و نيـاز بـه جسـتجوي منـابع      : كاهش مشاركت دانشجويان در مراقبت هاي روتين 

 .در اجراي مراقبتهاي ديگر مي شودموجب كاهش مشاركت دانشجويان 

از آنجا كه ارائـه بـازخورد بـه همـه اعضـاي گـروه در جمـع        : زمان محدود كارآموزي براي راهنمايي تك تك اعضاء 

دانشجويان براي آشنائي با معايب يكديگر الزم است و روش فوق دانشجو محور مي باشد امكان بهـره گيـري كامـل    

 .دانشجويان امكان پذير نيستاعضاء از بازخوردها در جمع 

 راه حل ها) ب

ازآنجا كه موقعيت هاي اورژانسي شايع از قبل قابل پيش بيني و بررسي است به نظر مي رسد تمرين روش  در موقعيت 

هاي اورژانسي در مدلهاي نمايشي و يا در مركز مهارتهاي باليني و استفاده از روشهاي آموزش ايستگاهي مـي توانـد   

باتوجه به اين كه در دوره دانشجوئي مسئوليت كامل مراقبت از بيمـاران بـه عهـده    . ي دانشجويان گرددباعث آمادگ

لذا كاربرد . دانشجو نيست ترغيب دانشجويان و افزايش تعامل با كاركنان در جهت اجراي هماهنگ فرآيند الزم است 

 . اين روش توسط كاركنان درماني نيز توصيه مي شود

ت دانشجويان در برابر پذيرش شيوه هاي نوين آموزشي نظير روش حاضر الزم اسـت كـاربرد ايـن    براي كاهش مقاوم

شيوه به عنوان يكي از روشهاي اجباري در آموزش دانشجو در دانشگاه مورد تاكيد قرار گيرد و از مدرسـين محتـرم   

كاربرد روش براي مدرسـين  توصيف مزاياي .دروس مختلف خواسته شود جهت ارتقاء سطح آموزش از آن بهره گيرند

 .،نظير موكول كردن بيشترين مسئوليت آموزش به دانشجو و پي بردن مدرس به نقاط ضعف و قوت خود الزم است

براي هماهنگي بيشتر عملكرد دانشجويان با بخشهاي باليني و مشاركت دانشجويان در كارهاي روتين الزم است كـه  

ضوعات به خارج از محيط باليني موكول گردد و فعاليتهاي روتين در قالـب  فرصت مطالعه و تحقيق و تفكر در مورد مو

 .مرحله اجراي فرآيند انجام گيرد



براي ارائه بازخورد پيشنهاد مي شود كه مطالب به دست آمده در محيط خارج از كـارآموزي توسـط مربـي مطالعـه و     

 .بازخوردها كتبا به آنان داده شود

 

 پيشنهادات) ج 

آموزش به روش مبتني بر شواهد با افزايش انگيزه و عالقمندي براي يادگيري ، تقويت مهارتهاي تفكر كاربرد روش  

تحليل و بحث گروهي ،تالش در جهت رقابت،احساس . انتقادي،احساس توانمندي وكارآمدي و پويائي همراه است

تر در مسائل روتين كه به صورت مسئوليت پذيري ،شناخت منابع براي مطالعه و تسلط بر موضوع ، تفكرو دقت بيش

عادت درآمده است ،پيوند مفاهيم نظري و عملي ،رفع نيازهاي بيمار و افزايش رضايت دانشجو از مزاياي كاربرد اين 

با توجه به ضرورت كاربرد روشهاي نوين آموزشي جهت ارتقاءسطح دانش و مهارت دانشجويان ،استفاده از . روش است

 .معمول كم بازده الزم است اين شيوه به جاي روشهاي

آموزش دانشجويان با اهميت و روش يادگيري بر اساس شواهد و تشويق به اين امر نيازمند اضافه شدن اين مبحث به 

در برنامه ريزي  "پرستاري مبتني بر شواهد "همچنين مفهوم .كوريكولوم آموزشي دانشجويان پرستاري است 

 .آموزشي پرستاري پيشنهاد مي گردد
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 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

 معرفي فرآيندهاي نوين آموزشي در حيطه غير باليني 

 : عنوان

 مدل آموزش گروه همسان: آموزش دانشجويان ارشد به دانشجويان مبتدي 

Education of seniour student to jeniuor student 

PEER LED TRAINING 

 

 :صاحبان فرآيند و همكاران

 زهرا عابديني 

 :محل اجراي فرآيند

 دانشكده پرستاري و مامائي

 :نام دانشگاه 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 :گروه فرآيندي

 دانشجويان پرستاري

 

 :تاريخ اجراء

 88-89نيمسال اول سال تحصيلي 

 

 مقدمه

 بيان مسئله و ضرورت مسئله

ساالنه بيبش از سيصد هزار مورد ايست قلبي ريوي روي مي دهد و بين صد تا دويست هزار نفر بـا انجـام صـحيح و    

احيا قلبي ريوي در شرايط خاص نيازمند آگاهي از تكنيك و اصولي ) 1(سريع احيا قلبي ريوي جان خود را باز مي يابند

. اص در معرض خطر را مادران باردار تشكيل مي دهنـد يكي از گروههاي خ.است كه با مددجويان عادي متفاوت است

تغييرات آناتوميك و فيزيولوژيك در طول بارداري باعث تغييراتي در الگوريتم حفظ حيات آنان شده است ماساژقلبي 

 جابجايي دستي.و دفيبريالسيون در بارداري منعي نداشته و داروها نبايد قطع شوند بلكه دوز داروها بايد كاهش يابند

 ). 2(سانتيمتر باالتر از زائده استرنوم است1-2رحم الزم بوده و محل فشردن قفسه سينه 

گروه مامايي ممكن است بيش از ساير .بيشتر كاركنان گروه پزشكي از اصول احياء مادران باردار اطالع چنداني ندارند

درصد از موارد مـرگ و   50ست كه بيش از مطالعات نشان داده ا. گروهها با مادران دچار ايست قلب و ريه مواجه شوند

 ).3(مير مادران به دليل مراقبت غير استاندارد در شزايط ويژه است

مطالعات گذشته حاكي از نياز به آموزش ماماها و متخصصين بيهوشي و پزشكان در رابطـه بـا احيـا فلبـي ريـوي در      

آموزش مهارتهاي خاص دارند ، به كارگيري شـيوه   از آنجا كه دانشجويان شرايط مناسبي براي). 6(بارداري مي باشد 

استفاده از روش مناسب جهت آمـوزش تكنيكهـاي بـاليني در    . موثر براي يادگيري تاثير عمده اي در مراقبت ها دارد

دهه هاي اخير مورد تاكيد قرار گرفته است روشهاي نوين آموزشي و مشاركت دانشجويان در فرآيند آمـوزش باعـث   

تغيير مدل يادگيري و افزايش مشاركت فراگير و فراده در مهارتهاي ذهني و عملـي  . و عميقتر مي شود يادگيري بهتر 

 ).5(از راهكارهاي موثر در ارتقاء سطح يادگيري است



تقويت مسئوليت پـذيري ،  ). 6(مدل آموزش توسط گروههاي همسان در فراگيري مهارت هاي باليني مفيد مي باشد  

آمـوزش  . و رابطه نزديك در گروههاي همسان از عوامل عمده موفقيت ايـن روش مـي باشـد   تصميم گيري ، حمايت 

 ).7( دانشجو محور و سهولت ارتباط با گروه همسان از ويژگيهاي مثبت اين شيوه است

تسهيل و تقويت درونمايه همكاري و مشاركت دانشجو از استراتژيهاي موثردر آموزش توسـط دانشجواسـت كـه در     

معموال دانشجويان ممتاز در اين روش پويا هستند اما مطالعات نشـان داده  ). 8(دوستانه توصيف شده استقالب مدل 

است كه حتي دانشجوياني كه از آگاهي و مهارت كمي برخوردار بوده اند ،قادر به انتقـال مـوثر دانـش و مهـارت بـه      

 ). 9(دانشجويان و دانش آموزان بوده اند

 

 

 

 اهداف

 هدف اصلي

 تاثير آموزش احياء قلبي ريوي در بارداري توسط دانشجويان ارشد به دانشجويان مبتديتعيين 

 اهداف جزئي

 تعيين ميزان آگاهي دانشجويان ارشد در رابطه با احياء قلبي ريوي در بارداري قبل از آموزش

 زشتعيين ميزان آگاهي دانشجويان ارشد در رابطه با احياء قلبي ريوي در بارداري بعد از آمو

 مقايسه ميزان آگاهي دانشجويان ارشد در رابطه با احياء قلبي ريوي در بارداري قبل و بعد از آموزش

 روش اجراي طرح

دانشـجوي سـال اول مشـغول بـه      25دانشجوي مامايي سال آخر و  25مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي و با شركت 

ابزار گردآوري داده .ه ها از نظر سن و معدل كل همگن بودندنمون.تحصيل در دانشكده پرستاري و مامايي قم انجام شد 

تكنيك احيـا قلبـي   )2نياز به جابجايي دستي رحم)1حيطه  4سوالي بود كه آگاهي دانشجويان را در  12ها پرسشنامه 

 . نياز به سزارين در ايست قلبي ريوي مورد بررسي قرار مي داد)4تغييرات فيزيولوژيك بارداري و )3ريوي



تغييرات  12و7،8الگوريتم احياء در بارداري، سواالت  10و2به جابجايي دستي رحم در احيا ، سواالت  9و1،3،6ت سواال

پرسشـنامه سـنجش   . نياز به سزارين در ايست قلبي ريوي مربوط بود11و 5و4فيزيولوژيك بارداري و احيا و سواالت 

به كار برده شده و اعتبار و اعتمـاد آن تائيـد   ) 2007(ن آگاهي احيا قلبي ريوي در بارداري در مطالعه كوهن و همكارا

مـورد   85/0همچنين در مطالعه حاضر اعتبار ابزار با نظرخواهي از متخصصين و با محاسبه آلفـا كرونبـاخ  ).2(شده بود

سـپس از دانشـجويان   .پرسشنامه ها در مرحله قبل از آموزش در اختيار دانشجويان قرار داده شـد .تاييد قرار گرفت

واسته شد تا با استفاده از منابع تعيين شده به مطالعه و كسب اطالعات در زمينـه احيـا قلبـي ريـوي در بـارداري      خ

آموزش . ساعت در نظر گرفته شد 2مدت زمان آموزش .بپردازند و سپس به آموزش دانشجويان سال اول اقدام نمايند 

لسه آموزش،سواالت پس آزمون به دانشجويان داده شـد تـا   يك هفته بعد از اتمام ج. به شيوه نفر به نفر انجام گرديد

 .آنرا تكميل نمايند

براي تعيين ميزان آگاهي و از آزمون تي استيودنت براي مقايسه )ميانگين و انحراف معيار (از روشهاي آزمون توصيفي

 .ميزان آگاهي قبل و بعد از آموزش استفاده شد

 

 نتايج 

 اين ميزان بعد از اتمام دوره آموزش به . بود  9/6 ±±±± 4/3ميانگين نمرات آگاهي دانشجويان قبل از آموزش 

 05/0(بين ميانگين آگاهي دانشجويان قبل و بعد از آموزش اختالف معني دار آمـاري وجـود داشـت   .بود  8/10 ±±±± 8/2

<p .(و در پس آزمون 17/2±±±± 1/1ميانگين نمرات آگاهي پيش آزمون در حيطه جابجايي دستي رحم 

و در پس آزمـون   1/0±±±±2/0ميانگين نمرات  آگاهي پيش آزمون در حيطه تكنيك احياء در بارداري ). p=4/0(بود9/2 1±±±±

 5/2±±±±5/0ميانگين نمرات آگاهي پيش آزمون در حيطه تغييرات فيزيولوژيك بارداري و احيا ). p> 05/0(بود 4/1 3/0±±±±

ميانگين نمرات آگاهي دانشجويان در حيطه سزارين در ايست قلبي ريوي ).  p> 05/0(بود  7/3 ±±±±3/1ودر پس آزمون 

 ). p=07/0(مشاهده شد 8/2 ±±±± 2/1و  2/2 ±±±± 6/1در پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب

              بر اساس يافته ها آموزش دانشجويان سال آخر در ارتقاء سطح آگاهي دانشـجويان تـاثير داشـته اسـت آمـوزش در      

 .حيطه هاي تكنيك احيا در بارداري و تغييرات فيزيولوژيك مرتبط با احيا توصيه مي شود

 سطح اثر بخشي

افـزايش نمـرات پـس آزمـون     .نمرات آگاهي در همه حيطه ها قبل از آموزش نسبت به بعد از آن كمتـر بـوده اسـت   

نظر سنجي نشـان داد كـه همـه    .است دانشجويان نشانگر افزايش سطح آگاهي است كه از نظر آماري معني دار بوده

دانشجويان از اين اجراي اين روش رضـايت داشـته و آنـرا از شـيوه هـاي مـوثر و متنـوع در يـادگيري برشـمرده          



فراگيري در محيط دوستانه و خالي از استرس و نيز در زمان مناسب كه طبق توافق طـرفين و خـارج از محـيط    .بودند

با توجه به اينكه فرصت يادگيري در كالس محدود است ايـن روش بـراي   .ن شدرسمي كالس از مزاياي اين روش عنوا

جبران خال كمبودهاي آموزشي دانشجويان و فراگيري مفاهيمي كه در سرفصلها موجود نبوده يا فرصت بحث بيشـتر  

 .آن در كالس وجود ندارد مفيد است

 نتيجه گيري

 مشكالت) الف 

به دليل لزوم فعاليت پيگير دانشجو براي مطالعه و كنكاش و : آموزش مرسوم مقاومت دانشجويان در برابر تغيير روش 

 .تفكر پيرامون موضوع دانشجويان غير فعال در مقابل اين روش اعتراض مي كنند

 تعداد كتابهاي مرجع و منابع اصلي دروس در كتابخانه محدود مي باشد: كمبود منابع براي مطالعه دانشجويان

 .به دليل ماهيت آموزش فردي ، امكان تعامل دانشجويان و بحث كالسي وجود ندارد: ن عدم تعامل دانشجويا

 راه حل ها) ب

براي كاهش مقاومت دانشجويان در برابر پذيرش شيوه هاي نوين آموزشي نظير روش حاضر الزم اسـت كـاربرد ايـن    

تاكيد قرار گيـرد و از مدرسـين محتـرم    شيوه به عنوان يكي از روشهاي اصلي در آموزش دانشجو در دانشگاه مورد 

توصيف مزاياي كاربرد روش براي مدرسـين  .دروس مختلف خواسته شود جهت ارتقاء سطح آموزش از آن بهره گيرند

 .،نظير موكول كردن بيشترين مسئوليت آموزش به دانشجو و پي بردن مدرس به نقاط ضعف و قوت خود الزم است

همچنين استفاده از منابع .فرصت امانت كتاب هاي مرجع توسط كتابخانه محدود شوددر زمينه كمبود منابع الزم است 

 .اينترنتي مورد تاكيد قرار گيرد

براي تعامل بيشتر دانشجويان به آنان توصيه شود كه در تهيه مطالب و منابع درسي با هم مشاركت داشته و در تكميل 

به دانشجويان تاكيد شود كه . نيز به بحث و تبادل نظر بپردازند اطالعات مورد نياز همكاري و مشاركت داشته باشند و

نقش آنان بعنوان مدرس نياز به تفحص بيشتري نسبت به فراگيران داردو به اين ترتيب دانشجويان به مطالعه گروهي و 

 .بحث و تبادل نظر همزمان ترغيب گردند

تري ايفا مي كنند در اين شيوه مي توان از دانشـجويان  از آنجا كه دانشجويان ممتاز در روشهاي فراگير محور نقش به

 .ساعي و ممتاز براي آموزش دانشجويان ضعيفتر استفاده كرد

 پيشنهادات) ج 



كاربرد روش آموزش دانشجو به دانشجو با افزايش انگيزه و عالقمنـدي بـراي يـادگيري ، تقويـت مهارتهـاي تفكـر        

وجه به ضرورت كاربرد روشهاي نوين آموزشي جهت ارتقاء سطح دانش و با ت. ،احساس توانمندي و پويائي همراه است

 .مهارت دانشجويان ،استفاده از اين شيوه به جاي روشهاي معمول كم بازده الزم است

احياء قلبي ريوي از اقدامات مهم و موثر در محيطهاي باليني است و آموزش گروه مامايي در رابطه با احيا مادران باردار 

ند آگاهي از تفاوتهاي اصول احيا در بارداري مي باشد ضروري است و از آنجا كه پروتكل رسمي و مـدوني در  كه نيازم

آموزش اين مبحث به دانشجويان مامايي وجود ندارد و آگاهي آنان در اين موضوع ناكافي اسـت مـي تـوان از شـيوه     

زمينه احيا قلبي ريوي در بـارداري اسـتفاده    آموزش دانشجو به دانشجو براي تكميل اطالعات دانشجويان مامايي در

 . لذا اين روش  آموزشي راهكاري جهت جبران خال هاي موجود در سرفصل دروس مي باشد. كرد 

پيشنهاد مي شود كه احيا قلبي ريوي در بارداري به عنوان جزيي از سرفصل آمـوزش مامـايي در كوريكولـوم رشـته     

 .ين امر در برنامه بازنگري رشته مامايي ضروري مي نمايدتوجه به ا.  مامايي در نظر گرفته شود
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 فرآيند عنوان    -1

بازنگري در تدوين مباحث مطرح شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مورد  

 درس تئوري عفوني جهت دانشجويان پزشكي

 صاحبان فرآيند و همكاران  -2         

 استاديار عفوني ، دانشگاه علوم پزشكي قمنازنين ضياء شيخ االسالمي،      

 محل اجراي فرآيند - 3         

 رفسنجان دانشگاه علوم پزشكي    

 نام دانشگاه  -4              



 قم دانشگاه علوم پزشكي      

  گروه فرآيندي -5       

           Curriculum Developmentتدوين برنامه آموزشي 

 )مدت اجراي فرآيند(تاريخ اجراء  -6     

زما ن اجرا و اعمال تغييرات  ناشي از نظر ) 1384-1382(سال3زمان جمع آوري نظرات بوده و)1381 -1379( سال 3

 9جمعا زما ن نظر خواهي  پس از اجرا و اعمال تغييرات بوده است  كه )  1388-1385(سال 3خواهي هابوده است  و

 . سال ميشود

 :                                                                           )ختصاصيهدف و اهداف ا( مقدمه -7 

هدف  كلي  تغييرات كاربردي در مباحث و ساعات تخصيص داده شده به برخي از مباحث درس تئوري عفوني جهت   

بيشتر به بعضي از مباحث دانشجويان پزشكي ميباشد و اهداف ويژه  جايگزين كردن مباحث جديد و تخصيص ساعات 

آموزش پديده . در مورد بيماريهاي عفوني متداول در كشور و  حذف بعضي از مباحث كه كاربرد چنداني ندارد ميباشد

همواره در ايران و جهان  تغييراتي در اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني پيدا مي . اي پويا مي باشد و دائما در تغيير است 

بروز بيماريهاي نوپديد عفوني ويا ظهور  بيماريهاي جديد ميباشيم   كه به موازات اين تغييرات  شود و همواره  شاهد 

نكته مهم ديگر اين است كه اگر چه برخي از بيماريهاي .الزم است آموزش درس عفوني بصورت كاربردي تغيير يابد

وني بصورت آندميك در بعضي از نقاط عفوني بطور مشترك  در سراسر جهان وجود دارند ولي برخي از بيماريهاي عف

عالم بيشتر بچشم ميخورند ويا براي مثال در كشور ما اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني حتي در استانهاي مختلف تا 

حدي متفاوت است ، از اين رو دانستن اين موضوعات  براي دانشجويان كه در آينده پزشكان عمومي اين مرز و بوم 

اين مطالعه تابحال در دانشگاه صورت نگرفته . مملكت طبابت خواهند كرد ضروري بنظر ميرسدخواهند بود و در اين 

 .بود لذا برآن شديم تا آنرا انجام دهيم

 

 



  روش اجراء -8

زما ن اجرا و اعمال تغييرات  ناشي ) 1384-1382(سال3زمان جمع آوري نظرات بوده و)1381 -1379( سال 3كال  

زما ن نظر خواهي  پس از اجرا و جمعبندي آنها و  اعمال )  1388-1385(سال 3و از نظر خواهي هابوده است 

دانشجويان عفوني در   طي نظر خواهي هاي متعددي كه  در حين  تدريس تئوري عفوني با. تغييرات بوده است 

نظر  ضمن مشورت و  استانهاي بوشهر و كرمان داشته ام  و  نظرات و نياز هاي آموزشي آنها را خواستار شده ام و  در

از  اساتيد هم رشته خود در شهرهاي مختلف   و  با توجه به شيوع بيشتر برخي از بيماريها و شيوع كمتر    خواهي

بعضي ديگر و پس از جمعبندي آنها  به نتايجي رسيده ام كه بهتر است مسئولين محترم آموزشي وزارت بهداشت 

تئوري عفوني و يا جايگزين كردن تعدادي مباحث جديد و يا  درمان در مورد تخصيص ساعات برخي درس هاي

 .حذف برخي از آنها با توجه به اهميت كاربردي كه براي فراگيران دارند تغييراتي انجام دهد

 پيامدهاي اجراي فرآيند: نتايج  -9

بنظر ) مي باشدكه پيوست (ساعت مي باشد  51ساعات دروس تئوري عفوني كه از طرف وزارتخانه اعمال شده است  

مي رسد حذف برخي از اين دروس يا اختصاص ساعات كمتري به بعضي از دروس و اختصاص زمان بيشتري به دروس 

 .ضروري باشد, ديگر با توجه به اهميت كاربردي آنها براي دانشجويان پزشكي 

 :گرفته شود دروسي كه الزم است زمان بيشتري براي آنها با توجه به اهميت بيشتر آنها در نظر * 

, سرومال , شيگال ,هموفيلوس , سالمونال ,پمودومونا, وبا ،آنتروباكتريا((در مورد عفونت هاي باسيل هاي گرم منفي 

ساعت در نظر گرفته شده در صورتي كه فقط مبحث بروسلوز با توجه به  5از طرف برنامه ارسالي وزارتخانه , ))لژيونال

ساعت  8بنظر مي رسد تمامي مباحث ذكر شده در پرانتز باال . وقت مي خواهد ساعت  2-3شيوع باالي آن در ايران 

 .تدريس الزم داشته باشند

ساعت در نظر گرفته شده كه با توجه به فراواني آن در بخش ها و اهميت آن براي  1در مورد شوك سپتيك  * 

 .ساعت افزايش يابد 2يادگيري براي دانشجويان پزشكي  بهتر است به 

با توجه به اهميت آنها و فراواني آنها در ) استافيلوكوك, استرپتوكوك (ي عفونت هاي كوكسي هاي گرم مثبت برا* 

 ).فعال دو ساعت اختصاص داده اند.(ساعت افزايش يابد  3ساعت در نظر گرفته شده كه به  2جامعه 

ساعت افزايش  3تا ) وكي اورتريت گنوك,مننژيت مننگوكوكسي(در مورد عفونت هاي كوكسي هاي گرم منفي * 

 ).فعال دو ساعت اختصاص داده اند.(يابد



, طرز تشخيص و كشت , باكتريولوژي ( در مورد مايكوباكتريوم هاي سلي عناوين داده شده بدين شرح بوده است 

قارچ (در صورتي كه انواع سل , )پيشگيري و درمان , توبركولين تست , واكسيناسيون , آدنيت سلي , پريموانفكسيون 

 عالئم باليني سل و) ريوي و ريوي 

ساعت كال به سل اختصاص داده شده كه با توجه به  4اپيدميولوژي سل كه بسيار مهم مي باشند از قلم افتاده اند و 

 .ساعت تدريس شود 6شيوع باالي سل در كشور ما حداقل بهتر است در طي 

 تر است كه دو قارچ مهمدر  مبحث عفونتهاي  قارچي نام قارچها ذكر نشده به*  

 ساعت حدودا كافي است 2تدريس شود كه زمان داده شده ) آسپرژيلوس و كانديدا(

پنوموسيستس , ليشيمانيا , توكوپالسما , ماالريا , آميب ( در مبحث عفونتهاي پروتوزئري و تك يا خنگان شايع * 

ساعت كم مي  5ساعت اختصاص داده شده كه كال اين  5نام برده شده و )) ايزوسپورا, تريكومونا , زيارديا , كارينا 

 .ساعت شود و تريكومونا حذف شود چون در مبحث بيماريهاي زنان درس داده مي شود  6باشد و بهتر است الاقل

گوكاكي و , بوليوميليت : پيكورنو ويروسها شامل , هاري , هريس , آنفلوانزا (در مبحث عفونتهاي ويروسي * 

 .ساعت الزم است 6ساعت كم مي باشد الاقل  5) هپاتيتها, آدنو ويروس , آبله , ر آنترويروسهاي ديگ

ساعت به ايدز اختصاص داده شود  كه متاسفانه هيچ نامي از آن در مباحث ارسالي تئوري عفوني  2بهتر است الاقل  * 

 .از طرف وزارتخانه برده نشده است

ساعت تدريس شود متاسفانه هيچ  3رت مستقل بهتر است در مباحث عفونت ادراري با توجه به اهميت آن بصو* 

 .نامي از آن در مباحث ارسالي تئوري عفوني از طرف وزارتخانه برده نشده است

بعنوان سندرمهاي كلينيكي .... و  به مباحثي همچون سلوليت،  پنوموني، آندوكارديت،هپاتيت،  آنسفاليت ، مننژيت،* 

  .ساعت در نظر گرفته شود 6مباحث الاقل  مهم پرداخته شود  و براي اين

 : مباحثي كه بهتر است حذف شود 

, ماكروفاژها , لنفوسيتها , پولي و مونونوگلئرها , پوست و مخاط و ترشحات بدن : مكانيسم هاي دفاعي بدن * 

امتحانات * و همچنين  .......عكس العملهاي بدن در مقابل واكنش هاي ايمني و , سيستم كامپلمان , ايمونوگلوبولين ها 

.....                         مايگوپالسماو , قارچها , باكتريها , آنتي ژن و آنتي بادي در مقابل ويروسها , تعريف : سرولوژي و پوستي 

چون در مباحث ايمونولوژي و علوم پايه بحث مي شوند نيازي به تدريس در اين قسمت ندارند و بهتر است روي 

 .ر نيرو گذاشته شوندمباحث مهمت

 .ساعت وقت گذاشته شده كه مي توان آنرا حذف كرد چون در پوست تدريس مي شود 1براي جذام * 



تريكونوما را چون در مبحث زنان تدريس مي شود مي توان حذف كرد و در ضمن براي  در عفونت هاي پروتوزوئري * 

 .آيزوسپورا وقت كمي گذاشت 

 .آبله را بايد حذف كرد چون اكنون موضوعيتي در جهان ندارددر مبحث عفونتهاي ويروسي * 

راكي مانتين را بهتر است حذف كرد چون در كشور ما , ) راكي مانتين , تيفوس (در قسمت عفونتهاي ريكتزپائي 

 .اساسا خيلي موضوعيتي ندارد

  
 

 )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي(سطح اثرگذاري  -10

ميباشد ولي بنظر ميرسد چون رئوس برنامه  جهت تدريس عفوني از طرف وزارت بهداشت اعمال  دانشگاه

ميشود ميتوان اين تغييرات را در سطح كشور عملي ساخت و رئوس برنامه  جهت تدريس عفوني كه  از طرف 

 .وزارت بهداشت اعمال ميشود تا حدي تغيير يابد

 : جرائي فرآيند نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت ا -11

رئوس برنامه اي كه  جهت تدريس عفوني  از طرف وزارت  در  اوال در طي سالهاي گذشته با تغييراتي كه 

در سالهاي اخير اين تغييرات در دانشگاه علوم  و  آنها در صفحات پيشين رفت مفصل  ذكر بهداشت اعالم شده  و 

مهارتهاي باليني دانشجويان به هنگام  روس تئوري عفوني  اعمال شده است پزشكي رفسنجان هنگام تدريس د

انترني بيشتر شده است و توانايي آنها در دوران انترني و پزشكي عمومي به اذعان خودشان با توجه به اين تغييرات 

 . د و بنظر ميرسد كه ميتوان  اين تغييرات را در سطح كشوري اعمال كر  در آموزش بيشتر شده است

ثالثا به صورت يك گزارش كاربردي حضور  .گروه عفوني را بيشتر نموده است مدرسين  ثانيا اين تغييرات رضايت

محترم سركار خانم دكتر ملكان راد كه مسئوليت آموزش پزشكان عمومي سراسر كشور را از طرف وزارت محترم 

وچكي در راه تغييرات نوين آموزشي در جهت ارتقاء بهداشت دارا مي باشند در آينده تقديم مي شود باشد كه قدمي ك

 .آموزش دانشجويان پزشكي در مباحث عفوني تئوري باشد

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عنوان فرآيند -1

 لزوم بازنگري در برنامه هاي جامع بازآموزي مدون جهت پزشكان عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني  

 صاحبان فرآيند و همكاران -2 

 استاديار عفوني ، دانشگاه علوم پزشكي قم ،،،،نازنين ضياء شيخ االسالمي 

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان : محل اجراي فرآيند -3 

 : نام دانشگاه -4  

 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 گروه فرآيندي- 5

       Curriculum Develomentتدوين برنامه آموزشي 

 )مدت اجراي فرآيند( تاريخ اجراء -6 

زما ن اجرا و اعمال تغييرات  ناشي از نظر ) 1384-1382(سال3زمان جمع آوري نظرات بوده و)1381 -1379( سال 3كال 

كه  زما ن نظر خواهي  پس از اجرا و جمعبندي آنها و  اعمال تغييرات بوده است)  1388-1385(سال 3خواهي هابوده است  و

 .سال ميشود 9جمعا 



 )اختصاصيهدف و اهداف (مقدمه  -7

 :هدف كلي  

 لزوم بازنگري در برنامه هاي جامع بازآموزي مدون جهت پزشكان عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني  

 : اهداف ويژه 

 اضافه كردن برخي از مباحث عفوني در برنامه هاي جامع بازآموزي مدون جهت پزشكان عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني -1

 حذف بعضي از مباحث عفوني در برنامه هاي جامع بازآموزي مدون جهت پزشكان عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني   -2

نظر خواهي از پزشكان عمومي در برنامه هاي جامع بازآموزي مدون جهت پزشكان عمومي در زمينه مباحث مربوط به   -3

 بيماريهاي عفوني

ائما در تغيير است و بهتر است با تغييراتي كه در اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني پيدا مي آموزش پديده اي پويا مي باشد و د 

همواره در ايران و جهان  تغييراتي در اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني پيدا مي . شود اين آموزشها نيز بصورت كاربردي تغيير يابد 

 ر  بيماريهاي جديد ميباشيم   كه به موازات اين تغييرات  الزم است شود و همواره  شاهد بروز بيماريهاي نوپديد عفوني ويا ظهو

آموزش  هاي مدون پزشكان عمومي بصورت كاربردي تغيير يابد بصورتي پويا برگزار شود تا بتوانند در شنايايي و درمان 

فوني بطور مشترك  در سراسر نكته مهم ديگر اين است كه اگر چه برخي از بيماريهاي ع.بيمارانشان توانمند تر قدم بردارند

جهان وجود دارند ولي برخي از بيماريهاي عفوني بصورت آندميك در بعضي از نقاط عالم بيشتر بچشم ميخورند ويا براي مثال در 

 از اين رو دانستن اين موضوعات  برايكشور ما اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني حتي در استانهاي مختلف تا حدي متفاوت است ، 

 .كان عمومي كه در استانهاي مختلف اين مملكت طبابت ميكنند ضروري بنظر ميرسدپزش

 روش اجراء -8 

زما ن اجرا و اعمال تغييرات  ناشي از نظر ) 1384-1382(سال3زمان جمع آوري نظرات بوده و)1381 -1379( سال 3كال  

    .و جمعبندي آنها و  اعمال تغييرات بوده است زما ن نظر خواهي  پس از اجرا )  1388-1385(سال 3خواهي هابوده است  و

قسمتي از برنامه هاي جامع مدون عفوني ارسالي از طرف دفترآموزش مدون  سال گذشته كه وظيفه تدريس 11 اينجانب در طي

آموزشي و  نظرات و نياز هاي  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را جهت پزشكان عمومي رفسنجان و بوشهر داشته ام

و  با توجه به شيوع بيشتر برخي از بيماريها و   با توجه به نظر خواهي از همكاران هم رشته خود به ام  آنها را خواستار شده

 ارائه پيشنهاداتي دست يافته ام كه تقديمبه نتايج  و  و پس از جمعبندي آنها  در استانهاي مختلف  شيوع كمتر بعضي ديگر

زش پزشكان عمومي باشد كه بتوان نتايج اين تحقيق را تعميم داده و در آمو .مي شود بهداشت  دفتر آموزش مدون وزارت

 .از آن استفاده كرد بصورتي كاربردي در  كشور عزيزمان ايران 

 

 



 پيامدهاي اجراي فرآيند : نتايج  -1

زارت بهداشت درمان و آمـوزش  گاها مشاهده شده است كه در مورد آموزش  بيماري سل ارسالي از طرف دفترآموزش مدون و* 

گنجانده شده كه اساسا كاربرد زيادي براي پزشكان عمومي ندارد و بهتر اسـت  ..... مباحثي چون ايمونوپاتولوژي سل و , پزشكي 

نحوه درمان و پيشگيري و پيگيري بيماران و اپيدميولوژي سل  مـد  , در اين بازآموزي مباحثي همچون  سل ريوي و خارج ريوي 

 . رار گيرندنظر ق

, بيماريهـاي عفـوني تنفسـي فوقـاني    , كليات كاربردي آنتي بيوتيك ها در درمان بيماريهاي شايع عفوني همچون پنومـوني  * 

و همچنـين كليـات كـاربردي آنتـي     . مد نظر قرار گيـرد  ..... عفونت ادراري و , سلوليت , بيماريهاي عفوني اسهالي , سينوزيت 

 . مورد توجه قرار گيرد........بيماران كليوي و , مندان سال, بيوتيك ها در حاملگي 

پيگيري بيماران و تفسير دقيق آزمايشات مربوط بـه آن را  , در مورد بروسلوز بسياري از پزشكان عمومي نحوه صحيح درمان * 

ت آموزشهاي مدون بيشتري در نمي دانند و اكثرا در اين زمينه مشكل دارند كه با توجه به شيوع باالي بروسلوز در ايران بهتر اس

 . اين مورد صورت گيرد

مي پسندند از اين رو بهتر است ايـن    Problem Baseاكثريت پزشكان عمومي نحوه تدريس در آموزشهاي مدون را بصورت * 

در مورد مباحثي همچون سلوليت، عفونت ادراري، پنوموني،  Base Problem مسئله لحاظ شود و خصوصا برخورد قدم به قدم و

در اين مباحث گنجانده شود تا توان رويايي و درمان اين سـندرم هـاي   .... و  sepsisآندوكارديت،هپاتيت،  آنسفاليت ، مننژيت، 

 .باليني توسط پزشكان عمومي باالتر رود

 Hن آنفلوانزاي اكثريت پزشكان عمومي در مورد بيماريهاي نوپديد همچو* 
۱۱۱۱ N 

در زمينه هـايي همچـون زمـان دادن آنتـي     ,  ۱۱۱۱

 . آنديكاسيونهاي ارجاع يا بستري نياز به آموزش مدون دارند , بيوتيك 

كه عليرغم شـيوع  ...( تشخيص و درمان  بيماريهاي شايع  دستگاه تنفسي فوقاني مثل سرماخوردگي و سينوزيت و الرنژيت و* 

 .درمانهاي نادرستي ميشوند حتما  در اين برنامه ها گنجانده شودباال در جامعه دستخوش 

 .و خانواده او و همچنين تفسير تستهاي آزمايشگاهي كه در اين مورد وجود دارد  +HBSنحوه برخورد با بيمار *

يـه و صـرفا   اكثريت پزشكان عمومي معتقد بودند كه بعضي از مدرسين محترم هنگام تـدريس بـه نقـاط فيزيوپـاتولوژي و پا    * 

مي پردازند كه اساسا كاربرد زيادي براي آنها ندارد و بيشتر به درد كالسهاي دانشجويي مـي خـورد از   ) و نه كاربردي ( تئوريك 

اين رو لطفا در بازآموزيهاي مدون ارسالي از طرف وزارتخانه لطفا اين نكته به مدرسين محترم گوشزد شود و سعي شود مطالـب  

 . د كاربردي و عملي باش

اكثريت پزشكان عمومي معتقد بودند كه دوره هاي بازآموزي مدون بيشتر بايد در مورد بيماريهـاي شـايع باشـد و گنجانـدن     * 

البته منظور مباحث مربوط به پيشـگيري  ( ,مباحثي همچون سفليس يا كزاز كه شيوع كمتري دارند خيلي مفيد به نظر نمي رسد 

 ). از كزاز نمي باشد



تنوع آب هواي كشور ما و تنوع و تفاوت بيماريهاي اندميك در نقاط مختلف كشور بهتر است دفتر آمـوزش مـدون    با توجه به* 

بيماريهاي اندميك هر استان را براي پزشكان عمومي آن منطقه بيشتر مد نظر قرار دهند براي مثال تدريس ماالريا براي پزشكان 

 ....... يا مثال لشمانيوز پوستي در اصفهان و...... ان و كرم, هرمزگان , عمومي  در سيستان و بلوچستان 

 :نهايتا بعنوان پيشنهاد بهتر است* 

جهت كارآيي بيشتر پرسشنامه اي از طرف دفترآموزش مدون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اختيـار پزشـكان    -1

موزشي خود را در آن منعكس سازند تا تصمصم گيري بهتري عمومي مراكز دولتي و خصوصي قرار گيرد تا آنها الويتها و نيازهاي آ

 انجام گيرد

 .  در پايان هر دوره آموزشي مدون بهتر است امتحان برگزار و پس از كسب حد نصاب مناسب نمره گواهي تحويل گردد -2

 

 )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي(سطح اثرگذاري  -2

ولي بنظر ميرسد چون رئوس برنامه  جهت  بازآموزي مدون عفوني از طرف صورت گرفته است  در سطح دانشگاه براي اولين بار  

وزارت بهداشت اعمال ميشود ميتوان اين تغييرات را در سطح كشور عملي ساخت و رئوس اين  برنامه  ها  كه  از طرف وزارت 

 .محترم  بهداشت اعمال ميشود تا حدي تغيير يابد

اوال در طي سالهاي گذشته با تغييراتـي   : فرآينـد نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي  -11 

عمومي  هنگام مواجهه با بيمار يشتر شده است و توانايي آنها بـا   كه ذكر آنها در صفحات پيشين رفت مهارتهاي باليني پزشكان

 . تكميل بقيه تغييرات مي تواند بيشتر شود

باعث رضايتمندي بيشتر پزشكان عمومي پزشكان عمومي شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و استقبال بيشتر   ثانيا اين تغييرات

 .آنها شده است

ثالثا اين تغييرات  باعث رضايتمندي بيشتر همكاران متخصص عفوني  كه به عنوان مدرس بازآموزي هاي مدون در دانشگاه علوم 

 .د ، گرديده استپزشكي رفسنجان  انجام وظيفه مينموده ان

رابعا اين تغييرات  به صورت يك گزارش كاربردي حضور  محترم مسئولين  دفترآموزش مدون وزارت بهداشت درمان و آموزش 

كه مسئوليت آموزش پزشكان عمومي سراسر كشور را از طرف وزارت محترم بهداشت دارا مي باشند در آينده تقديم مي شود 

غييرات نوين آموزشي در جهت ارتقاء آموزش پزشكان عمومي در مباحث بيماريهاي عفوني باشد كه قدمي كوچكي در راه ت

 .باشد

 

 



 

 امتيازات مصوب امتيازپيشنهادي عنوان شاخص گروه شاخص رديف

1 

اهداف تعريف شده 

 رآيندف

 Difined Goal,s 

  0 -2 اختصاصي بودن: الف 

  0 -2 قابليت اندازه گيري: ب 

  0 -2 متناسب: ج

  0 -2 واقع بينانه: د

  0 -2 تقويم زماني شده : ه 

 آماده سازي فرآيند 2
  0 -5 نياز سنجي : الف 

  0 -5 استفاده از تجربيات و مستندات موجود : ب 

 ساختار روش متد فرآيند 3

  0 -10 متدولوژي: الف 

  0 -5 پيلوت : ب 

  0 -10 ارزيابي: ج 

  0 -5 استقرار: د

 نتايج مهم فرآيند 4

  0 -5 نتيجه نظر سنجي : الف 

  0 -5 ارائه شواهد افزايش دانش گروه مورد مطالعه : ب 

  0 -5 طالعه مارائه شواهد بهبود نگرش گروه مورد : ج 

  0 -10 ارائه شواهد افزايش مهارت گروه مورد مطالعه: د 

  0 -5 ارائه شواهد بهبود ساله شاخص ها : ه 

 معرفي نتايج مؤثر فرآيند 5

  0 -5 درون دانشگاهي : الف 

  0-2 كشوري : ب 

  0-2 بين المللي : ج 

  0-3 انتشار مقاله مرتبط : د 

 برخورد نقادانه با فرآيند 6

  0 -5/2 شناسايي نقاط قوت فرآيند : الف 

  0-5/2 شناسايي نقاط ضعف فرآيند: ب 

  0-5/2 شناسايي فرصت ها : ج 

  0-5/2 شناسايي تهديدات : د 

 

 


