
فناصولیادگیريارتقاءدرآموزش و ارزشیابی مراحل درکمک مربیکارگیريبهتاثیر:فرایندعنوان
بالینیآموزشهايمهارتمرکزدرماماییدانشجویان

:مجریان/ فرایندصاحبان

زهرا،  4توکلیاکرم–3حسینیاکرمسیده–3ينیرسمیه2-دکتر سیدجمال میر موسوي–1صادقیهاجر
1استاجی

سبزوارپزشکیعلومدانشگاهعلمیهئیتعضو- 1

ي آموزش پزشکی سبزوارتوسعهمطالعات و مرکز دیرم- 2

پرستاريآموزشارشدکارشناسیدانشجوي- 3

ویژههايمراقبتپرستاريارشدکارشناسیدانشجوي- 4

)ره(بهشتیشهیدامدادبیمارستانبالینیمهارتهايآموزشمرکز:فراینداجرايمحل

سبزوارپزشکیعلومدانشگاه: دانشگاهنام

آموزشیبخشیاثروارزشیابی:فراینديگروه

91-92تحصیلیاولنیمسال:فراینداجرايمدت

دانشگاه، قابلیت تعمیم پذیري در سطح کشوري:سطح اثرگذاري

:مقدمه و بیان مسئله

موزشی،آوسایلوردنآفراهمبا،موزشآنحوهدرشدهایجادتغییراتهبپاسخدر1بالینیهايمهارتمرکز

محیطیدربه آنها این امکان می دهد تاومی نمایدتسهیلرادانشجویانیادگیريومدلهاوفیزیکیمعاینه

فرابالینیواقعیعرصهبهورودازقبلکمتراسترسبارابالینیهايمهارتشدههدایتوکنترل،رامآ

١Skill lab



و بدون صحیحبایدمرکزاین در موزشیآریزيبرنامه.شوندمادهآواقعیبیماربارویاروییبرايوگیرند

هدف باید مرکز عالوه براینبراي نیل به . باشددانشگاهموزشیآاهدافبامطابقوانعطافقابلنقص،

مهارتموثرموزشآی جهتمدونعلمیدستورالعملوپروتکلو تجهیزات، امکاناتوفیزیکیفضاي

.داشته باشدبالینیهاي

غالباً . نتوان به راحتی قدمت آن را از نظر تاریخی مشخص کردنمی ارزشیابی بحثی بسیار قدیمی است که 

اما در واقعیت ارزشیابی . نگرنددانشجویان به ارزشیابی به عنوان آزمونی براي گرفتن نمره خوب از آن، می

نظام دار براي جمع يفرآیندانجام می شود وت میزان کسب آگاهی و بینش در زمینه علمی به منظور شناخ

.استاهداف آموزشی و تعیین میزان تحققآوري، تحلیل و تفسیر اطالعات 

آموزش مهارت هاي ه امروز،حقوق بیمارانلزوم توجه بهبالین و ي در با توجه به محدودیت هاي یادگیر

بهتر ارتباطبرقراري، استرس دانشجویانبدین ترتیب ضمن کاهش.می باشدورد تاکید بیش از پیش مبالینی 

.با بیماران نیز امکان پذیر می گردد

ي ارتباط دانشجو برقرار،توجه به این که مهمترین منبع تنش هنگام آموزش عملی براي ورود به بخش هابا 

کالس تمرین عملی ون ارشد رشته پرستاري دردانشجویابکارگیريبا برآن شدیم تابا مربی می باشد، 

بایستالبته می .بکاهیمممکنحداضطراب حین یادگیري را تا،فنونجلسات مرور تکنیک هاي اصول و

این که مدت را در ارزشیابی پایانی این درس بسنجیم زیرا در جلسات تمرین عالوه برفراگیرانبازتاب 

دانشجوي با پرسش هاي خود را ،ندرداجلسه درس در اختیار زمان بیشتري براي یادگیري نسبت به

کارشناسی ارشد به عنوان یک یاري کننده و ناظر بی طرف راحت تر مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت می 

منجر به افزایش اعتماد به ي تواند این خود و  کنند بدون اینکه واهمه اي از تغییر در نمره داشته باشند 

..شودیادگیري بهتر نفس و همچنین



جلساتشد و دادهآموزش بالینی توسط مربیان مرکز این فرآیند ابتدا آموزش عملی مهارت ها در محیط در

.حضور دانشجویان کارشناسی ارشد انجام شدباتمرین و رفع اشکال 

:اهداف فرآیند

:کلیهدف

ونفنو اصولیادگیرييارتقانظوربه مارشدارشناسیکدانشجویانبکارگیريفراینداینکلیهدف
.باشدمیبالینیآموزشهايمهارتمرکزدریکترمدانشجویان

:اختصاصیفاهدا

.یابدافزایشهاتکنیکانجامدریکترمدانشجویانبالینیهايمهارت-1

.یابدکاهشتکنیکانجامحیندانشجویاناشتباهات-2

.یابدافزایشهاتکنیکانجامهنگامفسنبهاعتمادوخودباورينگرش-3

.یابدتسهیلهامهارتیادگیري-4

. یابدافزایشبالینیمهارتیادگیريسرعت-5

:ي فرآینداجراروش

:استبودهزیرمراحلدارايفرایندایناجرايوطراحی

دانشجویانومربیانازدیدگاهبالینیهايمهارتمرکزدربالینیآموزشهايچالشبررسی-1

.دارددانشجویانآیندهحرفهدربیشتريکاربردکههاییمهارتو بالینیآموزشنیازهايبررسی-2

.و تجهیزات آموزشی مرکزامکاناتباآنهاآموزشتناسبوهامهارتبندياولویت-3

ویان کارشناسی ارشد به عنوان و اتفاق نظر دانشجبالینیآموزشبامرتبطمعتبرمنابعومتونبررسی-4
.کمک مربی و مربیان مورد نظر به منظور استفاده از زبان و منابع واحد براي ارائه آموزش و ارزشیابی



آنهاتوسطمربیکمکپذیرشارزیابیومربیانباهماهنگی-5

.زشآموتوسعهمرکزازمنتخببالینیهايمهارتارزشیابیاستانداردلیستچکاخذ-6

.تجهیزاتووسایلگرفتنتحویلوبالینیهايمهارتمرکزاداريمسئولینباهماهنگی-7

: شاملفنوتکنیکتمرینجلساتبرگزاري-8

حیاتیعالئمکنترل-1
دستشستن-2
آنکردنخارجواستریلدستکشپوشیدن-3
گیريرگ-4
تزریقاتانواعنجاما-5
ايمعده–بینیگذاريلوله-6
انما-7

:نتایج و پیامدهاي فرایند

چک لیستهاي .قرار گرفتند) گروه دو(و کنترل) گروه یک(دانشجویان بصورت تصادفی در دو گروه مداخله 

میزان دستیابی به اهداف مورد که تکمیل گردید) 2و 1(دو گروه هر ارزشیابی متناسب با هر پروسیجر براي 

. برآورد گردید% 100نظر 

توانمندي خود را در سطح خوبی ارزیابی % 82ز اجراي این روش رضایت داشتند و دانشجویان ا% 93
.نمودند

و به گفته ندمضاعفی تالش نمودن با فعالیتا، دانشجویدر مرکز مهارتهاونصول فنآموزش اطولدر 

خود خود را مسئول اشتباهاتیاننتایج ارزشیابی عینی بوده و دانشجو.ندشتشان احساس ارزشمندي داخود

بازخورد مستمر اشتباهات در دانشجویان .ندوقت کافی داشته ابراي تمرین ند ردند و گمان می کستندامی



راو شوق حضور در جلسات آموزشیعنوان کردهباعث ایجاد فعالیت اثربخش راجلسات تمرین

.معرفی کردندجایگزین استرس 

.داخله تفاوت معنی داري داشتمیانگین نمرات آزمون نهایی در بین دو گروه کنترل و م

به دلیل بازخورد مثیت جلسات تمرین با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان گروه کنترل نیز 
درخواست برگزاري این جلسات را نمودند که قبل از برگزاري آزمون نهایی فرصت تمرین مجدد و رفع 

.فراهم گردیداشکاالت براي ایشان 

:اي باالدستیانطباق با سیاست ه

ي بالینی از سیاست هاي اصلی وزارت بهداشت و درمان ت آموزش خصوصاً در حیطهیفیکيارتقا

ربیت نیروهاي کارآمد و داراي لت اساسی دانشگاههاي علوم پزشکی تجمهوري اسالمی می باشد و رسا

راي تحقق این امر ي عطفی بر اختصاص وقت کافی بشوق آموختن می باشد، لذا اجراي فرآیند حاضر نقطه

آموزش و بازآموزي نیروي انسانی در سطوح (توسعه منابع انسانی 16این فرآیند با راهبرد بند .است

گوناگون، براي پاسخگویی به نیاز واحدهاي مراقبتی درمانی و سایر اجزاي نظام سالمت و فراهم ساختن 

.منطبق می باشد) مهارت ها و تخصص الزم 

:نقد فرآیند

لزاماتا: الف

.محیط آموزش بالینی جهت برگزاري جلسات تمرین مهیا باشد-
هماهنگی با مسئولین مرکز آموزش مهارتهاي بالینی-
حمایت مسئولین آموزشی-

:چالش ها و مشکالت اجرایی: ب
کارشناسی د در قالب تمرین تدریس دانشجویان نیازمند نیروي انسانی است که پیشنهاد می گرد-1

.ده شودارشد آموزش گنجانی



.مرکز مهارتهاکمبود وقت کافی و فضاي فیزیکی کافی -2
:معرفی فرآیند در پژوهش

.ارائه یک پروپوزال تحقیقاتی جهت انجام فرآیند مذکور در دو دوره متوالی
:فهرست تاییدیه مربوط به فرآیند

آموزش دانشگاهمطرح شدن در مرکز توسعه-1
چک لیستهاي ارزشیابی-2
بندي هاوهنمرات دانشجویان و گر-3
ارائه تاریخ جلسات تمرین و رفع اشکال-4
.فرم رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد جهت همکاري با انجام این فرآیند آموزشی-5

:قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
با توجه به تجربه موفق انجام این فرآیند در دانشگاه با برنامه ریزي و همکاري مربیان 

.اجراي آن در سایر دانشگاهها وجود داردمربوطه امکان 
:استمرار فرآیند در برنامه هاي جاري آموزشی

این فرآیند در دانشگاه نوپاست و در مورد دانشجویان پرستاري نیز از ترم آینده با همکاري 
.مربیان اجرا می گردد


