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  چکیده

 یادگیرنـدگان  بـراي  بهینـه  یادگیري فرصت و ایجاد مستمر ارتقاي هدف با پویا هاي برنامه کردن دنبال آموزش ریزان برنامه وظایف از :هدف و زمینه

استفاده از روش هاي آموزشی سنتی و دشواري ارزیابی و نظارت بر فعات هاي دانشـجو   به مدرسین تمایل ، بالینی آموزش مهم هاي چالش از .است

) مهارت انجام رویه هاي بالینی مستقیم مشاهده(داپز  -بوك  عملکرد، الگ بر مبتنی ارزیابی هاي روش هدف تلفیق با مطالعه این .در کارآموزي است

  .ه دانشجویان کارشناسی هوشبري انجام شددر ارایه و ارزشیابی کارآموزي عرص

و  انجام شـد براي اولین بار در کشور  1390سال، از تابستان پژوهی با سنجش از طریق ارزشیابی و فقط پس آزمون دانش این مطالعه :بررسی  روش

 يدانشـکده  هوشـبري  کارشناسی اول يهدور دانشجوي 17 را و ارزشیابی کارآموزي به روش تلفیقی با مشارکت اج نیازسنجی، طراحی، احلمر طی

 SPSSافزار  نرم درآمار توصیفی هاي  با روشهاي حاصل از اجرا و ارزشیابی کارآموزي  داده .صورت گرفت نکاشا پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

  .تحلیل شد 16

 ،آمـوزش  کلـی  ارزیـابی  و درمانی مختلف هاي گروه با عاملت یادگیري، مختلف هاي حیطه در را تلفیقی روش تاثیر میزان ،کنندگان مشارکت :ها یافته

   .ه شددب نشان داخو بسیار و خوب ،موارد ي همه در دوره آموزشی کلی اهداف به دستیابی ،نمودند اعالم باال به متوسط% 100 و 5/76 ، 6/70 ترتیب به

 تعامـل  و دوره طـول  در دانشجویان هاي فعالیت هدایت در نفعان،ذی اهدیدگ ازتلفیقی  شیوه داد نشان کارآموزي اجراي از حاصل نتایج :گیري نتیجه

 هـاي  مهارت کسب افزایش آموزش، در تیمی عملکرد ارتقاي در تواند می الگو این از استفاده عبارتی،  به. است کرده عمل موفق ،ها گروه دیگر با آنان

   .نماید موثري کمک تر عمیق یادگیري و بالینی

   .هوشبري،  DOPS ،بوك الگ عملکرد، ،زیابیار :کلیدي واژگان
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   مقدمه

 و گیرندگان آموزش دیدگاهتقویت  ،آموزشی الگوهاي تغییر   

 از استفادههمراه با  ،براي خودآموزي هاآن مشارکت جلب

از وظایف  ،آموزشی به اهداف نیل براي بهینه هاي روش

تالش  و است آموزش پزشکی يعرصه در دخیل هاي بخش

 اثربخشی میزان بتوان جدید هايروش استفاده از با تاشود  می

بالینی،  محیطدر  قرار گرفتن .)1(ارتقا داد  پزشکی را آموزش

نقش، انجام  یفايا يآلی براي مشاهده نحوه هاي ایده فرصت

و تفکر در مورد آنچه که دیده، شنیده،  فرداقدامات توسط 

در کارآموزي  .)2(کند  شود را فراهم می و انجام میحس شده 

 دروس رشته در عرصه، دانشجو به تمرینی ادغام یافته از کل

یعنی ي واقعی پردازد و خود را براي رویارویی در عرصه می

هاي  هاي پروسیجرال، بلکه توانمندينه تنها مهارتجایی که 

. کند آماده می مورد انتظار است؛ي بیماران براي ادارهباالتري 

هاي از چالش یکی موزش که به عنوانآاز جمله نقاط ضعف در 

هاي ر آن تاکید شده است، تمایل به استفاده از روشبمهم 

 نظارت برو عملکرد موزش، دشواري ارزیابی آسنتی در 

ارزیابی، معموال . )3(است موزي در عرصه آدانشجو در کار

در یادگیرنده نیست و در مورد انتظار  هاي مبتنی بر توانمندي

هاي  اکثر موارد از ابزارهاي روا و پایا براي ارزیابی مهارت

هاي آموزش و ارزیابی متناسب  شیوه .شودعملی استفاده نمی

   .شود ي الزم در یادگیرنده ترغیب نمی نیستند و انگیزه

موجب آموزش نه تنها  يدر حوزهجدید هاي ابزارها و روش

ریزي شخصی  ، بلکه امکان برنامهشوند می سهولت در یادگیري

هاي  نمایند و به عنوان روش فراهم مینیز براي یادگیري را 

ارهایی نظیر ابز. دنباشارزیابی معتبر در شرایط خاص، پایا می

از ) Log book( بوك الگیا  گزارش روزانه و دفترچهکارپوشه 

زه توان انگی می ،هایی با استفاده از چنین روش. استاین نوع 

 در کسبرا براي خود ارزیابی و پیشرفت  یادگیرندگان

در  بوك الگ به عنوان مثال،. افزایش دادهاي بالینی  مهارت

در حقیقت و کند هاي متنوعی ایفا می موزشی نقشآبرنامه 

به تبیین  بوك الگدر  ،موزشیآ يمدیر و طراح یک برنامه

بیان ضمن ، بوك الگ .پردازد میو استاد  یادگیرندهوظایف 

عنوان ابزاري براي ثبت اهداف کلی درس و روند دوره، به

تجارب یادگیري، مستندسازي مراحل یادگیري و ارزیابی 

با وجود ). 3( یدآ ان به کار مییادگیرندگموزش بالینی آکیفیت 

هاي  موجب افزایش مهارت بوك الگآن که استفاده از 

 ؛)4(شناختی، حرکتی و حتی رضایت دانشجویان شده است 

بازخورد مستقیم و بالفاصله پس از اجراي هر  ارایهاما امکان 

دهد، و اساسا چنین هدفی را  را به مدرس نمی دستورالعمل

بازخورد به موقع به یادگیرنده، به  ارایه هرچند. کنددنبال نمی

عنوان بخشی اساسی در فرایند آموزش بالینی، براي ارتقاي 

اقدام بر ). 5(ضروري است  یادگیري و رسیدن به استانداردها

اساس بازخورد موجب ایجاد عادات خوب براي تقویت 

با وجود اهمیت . شود عملکرد و اصالح اشتباهات می

کنند که بازخورد  بازخورد، بسیاري از دانشجویان تصور می

  . )6( کنند کافی دریافت نمی

 ارایهبازخورد موثر ها در آنیادگیري که هاي  براي خلق مدل

الزم  مدرس و دانشجو؛ همکاري و مشارکت مداوم شود

را از شرایط یادگیرندگان  در این روش ابتدا مدرس. است

تجارب یادگیري و  هدف ازو نموده آگاه  محیط آموزشی

هاي  یکی از روش). 6( دنمای مشخص میرا  نهایی انتظارات

استفاده از مشاهده  ،اي رویههاي متداول براي ارزشیابی مهارت

آزمون ). 7-8، 4(است (DOPS)  اي هاي رویه یم مهارتمستق

DOPS  شامل مشاهده کارآموز در حین انجام یک رویه عملی

 بر مشاهدات استاد روش، این در. بر روي بیمار واقعی است

 بر اساس آن از پس و گردد می ثبت فهرست وارسی  اساس

 ).4(شود  داده می بازخورد دانشجو به واقعی و عینی هاي یافته

 داده دانشجو به پیش از هاي ضروري رویه فهرست معموال

 که زمان هر ه، دور طول در است دانشجو موظف و شود می
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 تشخیص شایسته بالینی رویه یک مستقل براي انجام را خود

و  را مشاهده وي عملکردتا  کند استاد درخواست از دهد، می

 انتها در را الزم بازخورد شده، انجام فعالیت ارزشیابی ضمن

هاي اي از ارزشیابیاین آزمون به عنوان نمونه). 9(کند  ارایه

هاي مبتنی بر محل کار براي آزمودن چگونگی انجام مهارت

ات مطالع بر اساس .گیرد عملی بالینی مورد استفاده قرار می

 برخوردار مناسبی پایایی و روایی ازDOPS  ، روشانجام شده

وه بر ارزیابی تکوینی به تواند عال است و بدین لحاظ می

 به توجه با عنوان ابزار تراکمی نیز مورد استفاده قرار گیرد و

از  یکی دستورالعملبازخورد در زمان اجراي  ارایه که این

گردد و رویکرد قابل قبولی  می محسوب اصلی آن هاي قسمت

 مهم آن نقش توان به می نماید،براي ارتقاي یادگیري فراهم می

 عنوان آزمون، به این). 7،8،10(کرد  اشاره الینیب آموزش در

نه تنها به طور مستقیم در  بازخورد ارایهابزار واسطی براي 

بلکه با تلفیق آن در  ،کندمی ایفا مهمی نقش هامهارت آموزش

دفترچه گزارشات روزانه و تعریف حداقل تعداد معین براي 

در  پروسیجرهاي متعدد مورد انتظار از کارشناس بیهوشی

کارآموزي در عرصه، روش مناسبی براي یادگیري یعنی 

بازخوردهاي مداوم براي اجراي پروسیجرهاي متعدد و متنوع 

  .آورد میروزانه و مستمر فراهم 

هاي نوین مختلف ارزیابی بر اساس محل کار  استفاده از روش

و بحث  DOPS، (Mini CEX) ارزیابی بالینی فرم کوتاه  مانند

تعیین  موجب)  Mini clinical evaluation exercise(موردي

مشکالت و مشخص کردن نقاط ضعف دانشجویان، 

هاي یادگیري  هاي موجود در کارآموزي و ایجاد فرصت شکاف

در براي دانشجو و مدرس براي فهم بهتر نیازهاي یادگیري 

 توانمی ها نیز از معایب این روش .شوند می طی ارزیابی تکوینی

هاي  کافی نبودن دفعات انجام برخی از مهارتبه مواردي مثل 

با در ). 11(بالینی فهرست شده براي دانشجویان اشاره کرد 

زارهاي یاددهی و ارزیابی نظر گرفتن اینکه هر یک از اب

هستند ها و نقاط ضعف و قوت خود را دارا  ویژگی یادگیري،

 دادهتواند نقاط ضعف را پوشش  ها میو  تلفیق هوشمندانه آن

در طراحی آموزشی نماید؛  برجسته و تشویقنقاط قوت را  و

با توجه به اهمیت یادگیري بالینی . گیرندتوانند مدنظر قرار  می

در  ،هوشبري و حساسیت این رشته و شغلدانشجویان  در

هاي  ها، توجه به شیوه رویهتسلط بر وظایف مهم و پیچیده و 

لذا . همیت داردهاي روا و پایا، ایادگیري اثربخش و ارزیابی

 یک نوآوري در تلفیق دو روش يارایهاین مطالعه با هدف 

 - Logbook(داپز - بوك ، الگارزیابی مبتنی بر عملکرد

DOPS ( و ارزشیابی کارآموزي در عرصه  يارایهدر

  .دانشجویان کارشناسی هوشبري انجام شد

   بررسی  روش

یید و با تا پژوهی انجام شده در قالب دانش يمطالعه   

آوري دانشگاه علوم پزشکی کاشان و معاونت تحقیقات و فن

ه اي به شمار دریافت مجوز اخالقی انجام پژوهش طی نامه

 ياجراي کارآموزي در عرصه به منظور پ 1893/1/5/29

اجراي . دانشجویان کارشناسی هوشبري صورت پذیرفت

ها به  ارزیابی. ه شده استها به دقت و جزئیات شرح داد گام

 يو با استفاده از مجموعه ش پس آزمون تک گروهیرو

  .هاي دانش، نگرش و مهارت، مورد سنجش قرار گرفت آزمون

  :به شرح زیر بود مراحل انجام مطالعه 

 1390انجام نیازسنجی از شهریور ماه سال  :نیازسنجی -الف

  :اهداف نیازسنجی به شرح زیر بود .آغاز گردید

شناس هوشبري کار هاي مورد انتظار توانمندي -

 کوریکولوم مصوبمحیط کار و براساس 

 ضرورت ارزشیابی مبتنی بر محیط کار -

ها در  با توانمندي اي ارزشیابی متناسبه روشانواع  -

 محیط کار

استفاده از تنوع در منابع نیازسنجی مورد توجه در این مرحله  

نظر گروه  کتابخانه، و یجستجوي منابع الکترونیک .قرار گرفت

هاي تخصصی بیهوشی و  سه نفر از اعضاي گروه(خبرگان 
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هاي  ، مسئولین اتاق)هوشبري، متخصص آموزش پزشکی

و  ، سوپروایزر آموزشیعمل، مراقبت ویژه و اورژانس

گیران به عنوان سه منبع، مورد بهره برداري نظر فراهمچنین 

هاي ممکن انواع مدل استفاده از ،درباره ضرورت. قرار گرفت

نقاط  ،هاي مبتنی بر محیط کار ارزیابی و نوینهاي  در آموزش

در منابع  ها و نحوه پوشش نقاط ضعف،قوت و ضعف آن

سپس، مرور دقیق برنامه  .اي جستجو شد کتابخانه و الکترونیک

آموزشی مبتنی بر کوریکولوم دوره کارشناسی هوشبري 

و بررسی شرح ) عالی انقالب فرهنگی مصوب شوراي(

 همچنین،. دوره کارشناسی انجام شد آموختگان وظایف دانش

تنوع  موجود،حداکثر امکانات استفاده از منظور  به

هاي ، از بخشبررسی شد پروسیجرهاي رایج در هر بخش

و دفاتر ثبت پذیرش بازدید هاي تابعه مرتبط در بیمارستان

نیازسنجی نتایج  بندي جمع .بررسی شدبیماران در هر بخش 

  . یرفتصورت پذ خبرگاندر گروه 

  :و داپز بوك الگروش تلفیقی  طراحی -ب

که بود  DOPSو تلفیق با  Logbookهدف این مرحله طراحی 

انتخاب شده  ارزشیابی دو روشبه عنوان  در مرحله قبل

دریافت  صورتی که ضمن فراهم نمودن شرایط به ند؛بود

دوره امکان مرور و بازاندیشی بر کل محتواي بازخورد، 

الزم است . را نیز فراهم آورد) سال سه(آموزش نظري 

پرسشنامه داپز داراي نه سوال است که توضیح داده شود که 

دهد و عملکرد  ها پاسخ میخبره یا فرد آموزش دیده به آن

فراگیر را در انجام یک پروسیجر با آمادگی قبلی مورد ارزیابی 

با توجه به اینکه این نه سوال کلی براي همه . دهد قرار می

سیجرها تقریبا یکسان است، مجریان در این مطالعه از این پرو

قرار  بوك الگویژگی استفاده نموده و سواالت کلی داپز را در 

ها، فقط نتیجه دادند و از مربیان خواستند با در نظر داشتن آن

این  با نهایی را در جلوي هر پروسیجر در جدول قرار دهند و

فراهم ها  فعالیتدول را در ج موردتعدیل، امکان ثبت یک 

مربی یعنی فرد خبره، پروسیجر را مشاهده و نظر . نمودند

خوب، متوسط، و نیاز به (خود را به صورت لیکرت سه تایی 

  .کرد ثبت می) تمرین و تکرار

طی دو جلسه، اعضاي تیم طراحی، متغیرهایی که باید به 

و چگونگی لحاظ شود  بوك الگمنظور ارزشیابی دانشجو در 

تعداد متغیرهاي قابل ( .دندرا به شرح زیر تعیین کري آن اجرا

  ):گیري در بخش نتایج آورده شده است اندازه

پروسیجرهاي  در هر بخش، انتخاب پروسیجرهاي جاري

تعیین دفعات تکرار هر ، مرتبط با شرح وظایف رشته

موجب که  مورد انتظار هاي تعیین انواع فعالیتپروسیجر، 

در دوران قبل از کارآموزي سب شده هاي ک توانمنديمرور 

شود، تعیین سهم نمره هر فعالیت، تعیین امتیاز  در عرصه می

هاي  پروسیجرها، تعیین تعداد و قابلیت ارزیابان، تعیین روش

هاي مورد  افراد ذیربط، تعیین آموزش يرسانی به کلیه اطالع

 تلفیق شده با داپز، بوك الگنیاز دانشجویان و مربیان درباره 

ثبت نتیجه  يتعیین دفعات داپز به ازاي هر پروسیجر، نحوه

زمان و و چگونگی تایید نهایی آن،  بوك الگداپز در 

 تعیین مدیریت برنامهبازخورد به هر فراگیر،  ارایهچگونگی 

و باالخره تعیین چگونگی ارزیابی  "روش تلفیق یافته"

اي  ها، آزمون چهار گزینه پرسشنامهطراحی  موفقیت برنامه و

 20با  فهرست وارسیو سوال  30با تعداد سنجش دانش 

 طراحی و ،براي اجراي یک آزمون عملی پایان دوره عبارت

یق ـن روش تلفـز در ایـداپ .دـردیبینی گ ها پیش آنرواسازي 

خوب، (ي  ه به صورت تعدیل شده و با سه گزینهـیافت

مکان طراحی شد تا ا، )متوسط، و نیاز به تمرین و تکرار دارد

گذاري آن در دفترچه و به دنبال هر پروسیجر ممکن جای

هاي  ها، فرم ثبت فعالیتهمزمان با طراحی دفترچه  .باشد

ي ، طراحی پرسشنامهالگ لوك و داپزارزیابی مربوط به 

 5(اي گزینه 5ارزیابی میزان دستیابی به اهداف دوره با طیف 

انجام ارزیابی  بینی زمان و پیش) کمترین دستیابی 1بیشترین و 

با (ي مذکور در گروه خبرگان  پرسشنامه محقق ساخته .شد

   .معتبر شد) نظر هشت خبره
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  :ارزشیابی ي تلفیقی شیوه اجرا و ارزیابی -ج

بوك  الگ .مواردي که طراحی شده بود، قدم به قدم اجرا شد

. دطراحی شد و در گروه خبره تایید گردی به شرح فوق

ها با نیاز فراگیران و بخشتناسب میان پروسیجرهاي 

اي با حضور در جلسه. رشته برقرار شد کوریکولوم

کارشناسان هوشبري از نظر امکان اجرا، بخصوص ثبت 

بازخوردها به دانشجویان نقد شد و موارد الزم در برنامه 

شد و براي  تلفیق شده با داپزها چاپ بوك الگ.لحاظ گردید

هاي  و مسئولین بخشاطالع کارشناسان و متخصصین بیهوشی 

اي عمال آموزش  مربوط ارسال گردید و به مربیان طی جلسه

نمره داده شد و مورد  ،یک مورد فرضی در جلسه. داده شد

. بحث قرار گرفت و نقطه نظرات متفاوت مربیان مطرح گردید

به تعداد  بوك الگ. بازخورد تاکید شد يارایهبه مربیان براي 

سال در یک جلسه  تداي نیمدانشجویان چاپ شد و در اب

حضوري که براي آشنایی با اهداف کارآموزي در عرصه 

و  نحوه استفاده و اهمیت،تحویل  دانشجویانبرگزار شد به 

به دانشجویان تاکید شد که  .از آن شرح داده شد نگهداري

هاي مورد انتظار  و فعالیت بوك الگپروسیجرهاي مندرج در 

بررسی و به منظور دستیابی به  اند با تعامل و که فهرست شده

ند طراحی نیز و رو اند تعیین شدهقابل قبول  حداکثر توانمندي

تعدیل چگونگی اجراي داپز . شرح داده شدبراي دانشجویان 

نیز شرح داده شد و دانشجویان ترغیب به دریافت شده 

  . بازخورد از مربی شدند

هفته به  دادند که هربه منظور تامین پایایی طراحان برنامه 

صورت تصادفی تعدادي از پروسیجرهاي تایید شده و مهر 

دانشجویان که ارزیابی داپز آن انجام شده  بوك الگخورده در 

، توسط یک مربی چرخشی و ناظر مورد سوال قرار گرفته بود

و در خصوص نوع بازخوردي که دانشجو در هنگام اجرا 

در ذیل مربی ناظر، . دریافت نموده است بحث انجام شود

همراه داشتن ترتیب بدین . کرد امضا می هصفحه مربوط

دفترچه و استفاده و تسلط بر آن براي دانشجویان و حتی 

با توجه به موارد فوق اعتبار  .ي یافتبیشتراهمیت مربیان 

روش در گروه خبرگان تایید و پایایی آن با دقت در اجراي 

تامین یافته  تعدیلبوك و داپز  هاي مربوط به اجراي الگ گام

   ).4( گردید

، )گویه 19مل بر مشت(هاي نظرسنجی از دانشجویان  فرم

اه سایر از دیدگ و داپز بوك الگارزیابی کلی دوره و ارزیابی 

سوال و  30اي دانش با تعداد  ر گزینها، آزمون چهذینفعان

طراحی و اعتبار ایتم  20در  یک آزمون عملیفهرست وارسی 

در  )تیم خبرگان( نفر هشتسط صوري و محتوایی آن تو

پس از . شد تایید نشست مشترك بررسی و پس از اصالحات،

تلفیقی داپز  و بوك الگآن براي اجراي دوره؛ جلسات معرفی 

. ها و دانشجویان برگزار گردید براي مربیان، مسئولین بخش

و بر انجام  بحث شدفرم داپز استاندارد و نحوه تعدیل آن 

س از طراحی و پ. مکرر تاکید شد ،اصلی بازخورد مرحله

اده از ف، اولین دوره کارآموزي در عرصه با استاجراي مراحل

 17درباره  شماري تمام صورت به گیري نمونه و بااین روش 

 هشتهاي هفت و  ترمطول به تحصیل در  مشغولدانشجوي 

به صورت پایلوت اجرا  1390کارشناسی هوشبري در سال 

   .شد

فرم ارزشیابی شیوه تلفیقی  ه کارآموزي،بعد از پایان دور

در اختیار مربیان و کارشناسان هوشبري و که  و داپز بوك الگ

ه بود، تکمیل و براي هاي مرتبط قرار گرفت مسئولین بخش

همچنین فرم ارزیابی دوره براي دستیابی . تحلیل دریافت شد

فرم . شدبه اهداف کلی کارآموزي توسط دانشجویان تکمیل 

دفترچه طراحی شده در کارآموزي و میزان  ربخشیسنجش اث

ار بسی(اي  گزینه 5رضایت دانشجو از آن به صورت لیکرت 

میانگین . نیز دریافت گردید) زیاد، زیاد، متوسط، کم، اصال

با  عرصه واحد کارآموزي در 16نمرات دانشجویان در پایان 

و یک آزمون نهایی ) سنجش دانش(اي  آزمون چهار گزینه

دانش و  ، به عنوان نتایج)براي سنجش عملکرد(عملی 

گیري در تمام  نمونه. عملکرد یادگیرندگان به دست آمد
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هاي  داده. مراحل به صورت تمام شماري صورت گرفت

نرم هاي آمار توصیفی با استفاده از با استفاده از روشحاصل 

    .تحلیل و گزارش شد SPSS 16افزار 

  

   ها یافته

داپز، ویژه ارزشیابی کارآموزي در  -بوك الگروش تلفیقی    

دفترچه ثبت عرصه دانشجویان هوشبري به صورت 

تعداد داپزهاي پیش بینی شده براي هر  هاي عملی و با فعالیت

هاي مورد انتظار از دانشجو،  پروسیجر و مجموع فعالیت

دفترچه ثبت عملکرد داراي . طراحی، اجرا و ارزیابی شد

مقدمه و معرفی، اهداف کلی، اهداف : بود هاي زیر بخش

شناختی، (وح مهارت مورد انتظار دوره، سط اختصاصی

، سایر وظایف هاها و اهداف آنبازدید، )نگرشی و حرکتی

فقط به منظور اطالع (هاي ارزشیابی مختلف  دانشجو، فرم

هاي  پروسیجرها براي اتاق عمل و بخشول او جد )دانشجو

   .پز تعدیل شده در جلوي هر پروسیجرهاي دا و گزینه مرتبط

گروه (تعداد پروسیجر انتخاب شده در تیم طراح برنامه 

 114هاي کارآموزي؛  پس از بررسی تمام عرصه) خبرگان

ذکر شد پروسیجرها بر اساس شرح چنان که  و مورد بود

 . وظایف مصوب کارشناس بیهوشی و کوریکولوم رشته بود

ویان، مسئولین، کارشناسان نتایج نظرسنجی از دانشج: الف

 :هوشبري و مربیان

  17  دانشجوي دوره اول کارشناسی رشته هوشبري، میزان

 هاي مختلف یادگیريموفقیت روش تلفیقی در حیطه

، آشنایی و تعامل با )حرکتی -شناختی، عاطفی، روانی(

هاي مختلف درمانی و ارزیابی کلی اثربخشی این روش  گروه

% 100و  5/76،  6/70به ترتیب در راستاي آموزش را، 

همچنین از دیدگاه مسئولین، . اعالم نمودند )باال ومتوسط (

ی در تمام ـوه تلفیقـکارشناسان هوشبري و مربیان نیز، شی

ی شده نمره باالتر از متوسط داشته و در ـموارد نظرسنج

 کسب نمود) 10از ( 06/7 ±06/2ره ـها، نمارزیابی کلی آن

 ).1جدول (

 
  درصد امتیازات نظر سنجی از روش اجراي کارآموزي به شیوه تلفیقی در دانشجویان هوشبري: 1ل جدو

 %اصال %کم %متوسط %زیاد %بسیار زیاد :بوك و داپز تلفیقی در تاثیر روش برگزاري کارآموزي به شیوه الگ شماره

 9/5 9/5 2/35 1/47 9/5 راهنمایی براي اجراي اهداف دوره 1

2 
  هاي مختلف یادگیري  یري در حیطهمیزان یادگ

 )حرکتی -شناختی، عاطفی، روانی(
0/0 3/35 3/35 4/29 0/0 

 0/0 5/23 3/35 2/41 0/0 جستجوي سواالت درسی 3

 0/0 6/17 5/23 1/47 2/11 هاي عملی در هر حیطه کسب مهارت 4

 8/11 9/5 3/35 3/35 8/11 تعامل با پرسنل 5

 9/5 5/23 2/41 5/23 9/5 ها تعامل با همکالسی 6

 9/5 6/17 2/41 5/23 8/11 هاي درمانی و مراقبتی توجه به سایر گروه   7

8 
  هاي مراقبت و درمان آشنایی و ارتباط با دیگر گروه

 ...)فیزیوتراپ، رادیولوژي و کمک بهیار و(
9/5 3/35 3/35 8/11 8/11 

 9/5 5/23 7/64 0/0 9/5 هاي آموزشی تعامل با دستیاران و دانشجویان سایر گروه 9

 0/0 8/11 3/35 2/41 8/11 صحیح و دقیق از تجهیزات و وسایل مراقبتی  استفاده 10

 0/0 0/0 5/23 8/58 6/17 دهی پرستاري در پرونده هاي ثبت و گزارش شنایی با سیستمآ 11
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12 
هاي  هاي مورد نظر در حیطه ایجاد انگیزه براي جستجوي فعالیت

 مختلف کارآموزي
8/11 9/52 6/17 8/11 9/5 

 0/0 9/5 3/35 3/35 5/23 ها و یادگیري هدایت براي انجام فعالیت 13

 9/5 5/23 6/17 1/47 9/5 استفاده مناسب از زمان 14

 9/5 6/17 4/29 3/35 8/11 آشنایی مسئولین مربوط نسبت به وظایف دانشجو در طی دوره 15

 0/0 9/5 8/58 4/29 9/5 برقراري ارتباط با بیماران و همراهان 16

 0/0 8/11 5/23 0/0 7/64 ایجاد انگیزه براي کمک به بیماران 17

 0/0 9/5 2/41 2/41 8/11 بینی شده در طول دوره تمایل براي انجام بازدیدهاي پیش 18

 0/0 8/11 8/11 7/64 8/11 ها و نگهداري و تکمیل دفترچه اهمیت دادن به انجام فعالیت 19

 
 :ی به اهداف کلی کارآموزيدستیاب: ب

      نتایج حاصل از ارزیابی میـزان دسـتیابی بـه اهـداف

) بیهوشـی ( ، نشان داد که در بخش اتـاق عمـل  )5از ( کلی

هاي بعد از عمل  ، در مراقبت62/4 ±55/0میانگین دستیابی 

، اورژانـس  25/4 ± 41/0، در مراقبت ویـژه  33/4 ± 51/0

ــرویس درد 78/3 ± 58/0 ــدهاي  و 08/4 ±/. 86، س بازدی

. بوده اسـت  92/3 ± 86/0بینی شده در طی کارآموزي پیش

خوب و بسیار خوب ارزیـابی شـده    ي موارد نتایج در همه

  .بود

  :نتایج ارزیابی دانش و عملکرد فراگیران:  ج

      در پایان دوره کارآموزي بـه منظـور ارزیـابی ارتقـاء

دانش فراگیران، آزمون نظـري چهـار گزینـه اي از دروس    

برگزار  )Basics of anesthesia(ب کتاب اصول بیهوشیمنتخ

همچنین آزمون عملی در عرصه اتاق عمـل بـا چـک    . شد

لیست مشاهده اي و ارزیـابی توسـط متخصـص بیهوشـی     

هاي صورت  در نهایت نمرات حاصل از ارزیابی .انجام شد

گرفته بر اساس تکالیف محوله در طی کـارآموزي بدسـت   

 : شرح جدول زیر استزیابی بهي نتایج ارآمد که خالصه

 

  نمرات دانش و عملکرد فراگیران در پایان دوره کارآموزي در عرصه: 2جدول 

  

تعداد پروسیجرهاي انجام شده (هاي حاصل از دفترچه یافته: د

  ):تحت مشاهده مستقیم

ها از سوي دانشـجویان   در پایان دوره و پس از تحویل دفترچه

ابی قرار گرفت بینی و اجرا شده، مورد ارزی تعداد داپزهاي پیش

تا در  و مجدد با امکانات بخش هاي کارآموزي تطبیق داده شد

برخـی  . به عمل آید )تکمیلی( موارد الزم، برنامه ریزي خاص

 داپـز یـا  ( از نتایج مربوط به فراوانی دفعات انجام پروسـیجرها 

  : بدین شرح است) شده

  گروه فراگیران  مراحل فرآیند

نمره ارتقاء 

  دانش فراگیر

  ) آزمون کتبی(

  )نمره 5( 

جمع نمرات (نمره ارتقاء عملی فراگیر 

و  آزمون عملی  DOPSشرح وظایف، 

  ) نمره 15) (پایانی

  نمره کل

  )20از (

مرحله پایلوت 

)1390(  

دانشجویان ورودي 

  87مهر 
3.89  13.95  17.84  
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به طور کلی بر اساس شرایط موجود بـراي   :در بخش بیهوشی

 مراقبـت از بیمـار  دفعـات  به عنـوان مثـال   دانشجویان،  ي همه

امکان پـذیر شـده    )مورد 61(هاي نوروسرجري جراحی تحت

دفعـات داپـز    میـانگین  ،بار داپز مورد انتظـار  4ز میزان ا بود و

این گزارش بـراي چنـد   . ممکن شده بود بار 8/3 ±54/0 شده

 57( هـاي شـکم   جراحـی : بـدین شـرح اسـت   پروسیجر دیگر 

هـاي  ، جراحـی داپز مورد انتظارمورد  5از  5/3 ± 03/1 )مورد

مـورد   4از مجمـوع   53/3 ±91/0 بـا  )مورد 53( الپاراسکوپی

 4از   81/3 ±75/0هـاي ارتوپـدي   و جراحـی داپز تعیین شده 

  .شده بود مورد داپز مورد انتظار انجام

 پروسـیجر  32فعالیـت در قالـب    94تعداد : در بخش اورژانس

. در جـدول فعالیـت هـا منظـور شـده بـود       براي هر دانشـجو 

-بیشترین پروسیجر انجام شده گرفتن رگ محیطی بود کـه بـه  

مورد در طول دوره اورژانـس اجـرا گردیـده و     290طور کلی 

ازاي هر نفر بود و از ایـن تعـداد   مورد به 1/18 ± 9/3میانگین 

میانگین . مورد بازخورد مستقیم داده شده بود 5توسط مربی به 

و  1/6 ± 8/2امکـان مشـارکت در احیـاي قلبـی ریـوي       موارد

بـراي هـر نفـر دانشـجو      87/3  ± 34/0انجام پانسـمان زخـم   

هـاي انجـام شـده از     میانگین سایر فعالیـت . فراهم گردیده بود

قبیل تزریق عضالنی و زیرجلدي، گـرفتن نمونـه خـون بـراي     

آزمــایش ، کنتــرل قنــدخون بــا گلوکــومتر و نوشــتن گــزارش 

پـیش بینـی شـده در    (درصد مورد انتظار  50بیش از پرستاري 

  .بود) جداول دفترچه

  

  بحث 

 و ها ویژگی یادگیري، ارزیابی و آموزش ابزارهاي از یک هر   

 توانـد  می هاآن تلفیق و هستند دارا را خود قوت و ضعف نقاط

 .نمایـد  تقویـت  را قـوت  نقـاط  و ادهد پوشـش  را ضعف نقاط

بـوك بـه عنـوان روش     الگشـد  ذکـر  همانگونه که در مقدمـه  

 ،نداردتاکید بر بازخورد به  فراگیران  ،مبتنی بر عملکرد ارزیابی

 بازخورد اسـتفاده نمـود،   ارایهتوان از نتایج آن براي  چند میهر

و از  هاي ارزیابی در محیط کـار بـوده   داپز از روشکه  درحالی

در  .بازخورد بـه فراگیـران اسـت    يارایهاصلی آن خصوصیات 

 ارزیـابی  روش مطالعه به بررسی نتایج حاصل از تلفیق دو این

و  ارایـه عملکرد و ارزیابی در محیط کـار بـه منظـور     بر مبتنی

  .ارزشیابی کارآموزي عرصه دانشجویان هوشبري پرداخته شد

منـدي از  رضایت ،ولینونظرسنجی از دانشجویان، مربیان و مس

منـد شـدن   اجراي شیوه تلفیقی در کارآموزي در عرصه و هدف

دانشجو و مربی در طول دوره، از دستاوردهاي این برنامه بـود  

دسـترس  که منجـر بـه اسـتفاده بهینـه از زمـان و امکانـات در       

رضایت دانشـجویان از یـادگیري بـه    . شود دانشجو و مربی می

شیوه مـذکور موافـق بـا مطالعـه انجـام شـده بـر دانشـجویان         

 اي ت چند گزینـه سواالهاي داپز و دامپزشکی در مقایسه روش

هـا نیـز   در مطالعـه آن . اسـت  توسط توسـط کـب و همکـاران   

داپز تاثیر مثبت و عمیق بیشتري بر  دکرده بودنبیان دانشجویان 

این نتایج مخـالف بـا مطالعـه     ).10( ه استداشتها آنیادگیري 

انجام شده توسط بیندال و همکاران در مورد عقاید و تجربیات 

در . هاسـت وسط دانشجویان و مربیـان آن درباره ارزیابی داپز ت

داد کـه   ها، نتایج حاصل نشان مـی برنامه کارآموزي بیهوشی آن

ریـزي نشـده بـوده و زمـان      برنامـه هاي صورت گرفته،  ارزیابی

مربیـان و   .اسـت  هکوتـاه بـود   ،اختصاص داده شده به ارزیـابی 

بودند که داپـز بـراي یـادگیري یـا انعکـاس       معتقد دانشجویان

هـاي   تفـاوت یافتـه  ). 13(وده است ـد نبـکارآموزان مفی قابلیت

تواند ناشی از عـدم توجیـه کـافی مربیـان در      این مطالعات می

بنـدي   بـازخورد بـه دانشـجو و عـدم زمـان      ارایه يمورد نحوه

این نکته نیـز قابـل توجـه اسـت کـه      . دـمناسب در عرصه باش

 بــراي دســتیابی بــه نتــایج پایــا بــراي ابزارهــایی چــون داپــز، 

یادگیرندگان بایستی حـداقل شـش بـار پروسـیجرها را انجـام      

تعریـف روشـنی از معیارهـاي     ،دهند و قبل از انجام هـر یـک  

ست تایید این ا ممکن ،هرچند .ارزیابی به دانشجویان داده شود

به عالوه، ). 14(معیارها براي دانشجویان پیچیده و دشوار باشد 

یمـن بـراي مربـی و    بازخورد بایستی در محیطی از اعتمـاد و ا 
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یادگیرنده صورت گیرد تا تاثیر مثبتی در یادگیري داشـته باشـد   

)15 .(  

از آنجا کـه دسـتیابی دانشـجویان بـه اهـداف کلـی و جزیـی        

کارآموزي در هر دوره و برنامه آموزشـی ضـروري اسـت، در    

شـود کـه تمرکـز از     هاي مبتنی بر محل کار پیشنهاد می ارزیابی

ندگان به سمت یادگیري آنان سوق پیدا ارزیابی عملکرد یادگیر

میــزان دســتیابی بــه اهــداف  ،در ایــن مطالعــه). 16، 15(کنــد 

همچنین . ها در دامنه باالیی قرار داشت آموزشی در تمام حیطه

نمــرات نهــایی دانشــجویان از کــل دوره کــارآموزي حــاکی از 

موفقیت در دستیابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شـده در  

هــاي کــارآموزي  نتــایج تحلیــل جــداول دفترچــه. ودبرنامــه بــ

کــه فرصــت خــوبی بــراي اجــراي      بــودحــاکی از آن نیز

مـرور   ضـمن آنکـه   ؛است پروسیجرهاي مورد نظر فراهم شده

رفع نواقص موجود  جهتریزي  برنامه براي توانست ها دفترچه

  .واقع شود و بهبود آتی برنامه موثر

عنوان ابزار کنتـرل  به "یي آموزشی تلفیقشیوه" در این مطالعه،

و قـرار گرفـت   استفاده  موردکیفی کارآموزي در گروه بیهوشی 

دستیاران بیهوشی، ناظر بیرونـی و مربیـان آمـوزش     همکاريبا 

دیده، ضعف ناشی از پذیرش تعداد زیاد دانشجو و نیز مشـکل  

کـه تمایـل    کارآموزي به علت حضور دستیاران بیهوشـی  ارایه

وسیجرها به طـور انفـرادي داشـتند را بـا     زیادي براي انجام پر

برقراري هماهنگی با دستیاران و دانشجویان هوشـبري تعـدیل   

ــی از محاســن دو روش در مجمــوع،  .نمــود ــن روش تلفیق ای

 و بردهو داپز به طور همزمان در مرحله آموزش بهره  بوك الگ

بـا ایـن روش    .کیفی نیـز کـاربرد دارد   به عنوان یک ابزار کنترل

هـاي مـورد    امکان ثبت و ارزیـابی مجموعـه توانمنـدي   تلفیقی 

بـراي   بـه عـالوه،   آیـد،  می بیهوشی فراهم انتظار از یک کارشناس

در هنگـام   ماهر فرد توسط بازخورد امکانمهارت کافی،  دستیابی به

موارد و  آمده فراهم شده نیز بینی پیش انجام فعالیت مستقیم مشاهده

ثبــت و  فــرد روزانــه فترچــهد در داده شــده، بــازخورد مشــاهده و

  . گیرد نیز قرار می خود فراگیر بازاندیشی مورد و شود گردآوري می

 ترین نقاط قوت برنامه اجرا شـده کـه در بخـش اسـتمرار    مهم

  :برنامه مورد توجه و تعدیل قرار گرفت به شرح زیر است

جلسه معرفی و نحوه استفاده از دفترچـه بـراي دانشـجویان و    

ي ذینفعـان بـراي طراحـی و    از نظـرات همـه   مربیان، اسـتفاده 

اجراي پروسیجرهاي طراحـی شـده واقعـی و مبتنـی بـر نیـاز،       

 ارایـه تلفیق دو روش به صـورت همزمـان بـا بهـره منـدي از      

 در کنـار اي  هاي رویه مشاهده مستقیم مهارتاي  بازخورد لحظه

 ، تاکید بر شـرح وظـایف آتـی کارشـناس هوشـبري،     بوك الگ

کاري دستیاران بیهوشـی در آمـوزش فراگیـر،    مندي از هم بهره

ایجاد حس همدلی بین دستیار و دانشجو، تعیین ناظر بیرونی و 

  . ارزیابی مستمر در طول دوره توسط مربیان و ناظر

استرس و نگرانی اولیه دانشجویان دربـاره   :محدودیت پژوهش

 فراهم نشدن فرصت تکرار برخی پروسیجرهاي مـورد انتظـار،  

تکرار برخی از پروسـیجرها   ،موارد درخواست شدهتعداد زیاد 

هـا، نیـاز بـه     در جداول داپز نسبت به موارد موجود در بخـش 

در خصوص کاهش تعـداد دانشـجویان دوره بـه     پیگیري بیشتر

و تکـرار برخـی    انجـام  بـراي  فرصـت کـافی   دلیل فراهم نشـدن 

  ).که خوشبختانه محقق شده است(زمان کارآموزي  در ها فعالیت

  

  گیري جهنتی

طورکلی اجراي این روش تلفیقی از دیـدگاه ذینفعـان در   ه ب   

هاي دانشجویان در طول دوره و تعامل با دیگـر   هدایت فعالیت

 ارایـه هـا موفـق عمـل کـرده و بـا فـراهم آوردن امکـان         گروه

بازخورد از سوي مربیان بر اساس اهداف دوره، میزان دستیابی 

ي طراحی و  نین با شیوههمچ .است به اهداف را ممکن ساخته

امکان اجراي یک ارزیابی معتبر، در دسـترس   ،اجراي ذکر شده

با توجه به . و قابل قبول در یک محیط واقعی فراهم آمده است

مرحلـه بعـدي    یادگیرنـدگان بـه   اینکه اطمینان از قابلیت حرکت

آنــان از  اي حرفــه مســتقل عملکــرد نهایــت در و مهــارتی پیشــرفت

آموزش اثربخش  حاضر و در حال هاست نشکدهدا بزرگ مسئولیت

هاي آموزشـی   بازخورد از تاکیدات طراحان کوریکولوم ارایهبا 
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آموختگـان توانمنـد از وظـایف     دانش است و آموزش و تربیت

باشد که در نقشه جامع سـالمت   هاي علوم پزشکی میدانشگاه

-استفاده از این الگو مـی ، تاکید قرار گرفته است کشور نیز مورد

تواند در ارتقاي عملکرد تیمی در آمـوزش فراگیـران، افـزایش    

تر کمک موثري بنماید  عمیق یادگیري بالینی و هايکسب مهارت

  .اي کارآمد باشدحرفه نیروهاي توانمند راستاي پرورش و در

  

  تقدیر و تشکر

  هاي کارآموزي از جمله  از کلیه همکاران و مسئولین بخش    

زایمان، تاسیسات ژه و اورژانس، ـاي ویه شـها، بخ لـاتاق عم

ی که در اجراي کارآموزي همکاري نمودنـد  ـهای و سایر بخش

ــز س ــوـو نی ــ ايـپروایزره ــرم   ترمـمح ــدیر محت ــی، م آموزش

متخصصـین و دسـتیاران محتـرم بیهوشـی در کلیــه      ،پرسـتاري 

مسـئولین و   ،هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیمارستان

دانشـگاه کـه در تمـام     نشکده پیراپزشکی ایندامحترم کارکنان 

مراحل طراحی و اجراي کارآموزي مـا را بـا صـبر و حوصـله     

کمـال تشـکر و قـدردانی را    ، یاري داده و راهنمـایی فرمودنـد  

   .داریم

  

References 

1- Farahmand S, Soleymani HA. How Interns' 

Logbook Is Completed in Emergency Ward of 

Imam Khomeini Hospital? Iran J Med Educ. 

2010; 10(1): 55-62. [Persian] 

2- Rezaei K, Kouhestani H, Baghcheghi N. Actual 

and Preferential Perception of Clinical Learning 

Environment among Nursing Students in Arak 

University of Medical Sciences, 2009. Iran J Med 

Educ. 2010; 11(5): 457-66. [Persian] 

3- Lotfi M, Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, 

Davoodi A, Roshangar A. The Effect of Using 

Logbook on Nursing Students' Learning. Iran J 

Med Educ. 2010; 10(1): 64-9. [Persian] 

4- Sahebalzamani M, Farahani H, Jahantigh M. 

Validity and reliability of direct observation of 

procedural skills in evaluating the clinical skills of 

nursing students of Zahedan nursing and 

midwifery school. Zahedan J Res Med Sci 

(ZJRMS). 2012; 14(2): 76-81. [Persian] 

5- Hewson M G, Little M L. Giving feedback in 

medical education. J Gen Intern Med. 1998:7; 

111- 16. 

6- Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving 

feedback effectively in the clinical environment. 

Med Teach. 2012; 34(10):787-91. 

7- Wilkinson J, Crossley J, Wragg A, Mills P, 

Cowan G,  Wade W. Implementing workplace-

based assessment across the medical specialties in 

the United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd 

2008. Med Educ. 2008; 42: 364–73. 

8- Bindal N, Goodyear H, Bindal T, Wall D. 

DOPS assessment: A study to evaluate the 

experience and opinions of trainees and assessors. 

Med Teach. 2013; 35:e1230–1234. 

9- Majid Akbari1, Reza Mahavelati Shamsabadi. 

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

in Restorative Dentistry: Advantages and 

Disadvantages in Student's Point of View. Iran J 

Med Educ. 2013: 13(3) 212- 220. 

http://ijme.mui.ac.ir.  

10- Cobb K, Brown G, Jaarsma D, Hammond R.  



 روش ارزیابی مبتنی بر عملکرد در کارآموزيدو تلفیق         56

 96 پاییز ،27 ي شماره ،10 ي دوره پزشکی، علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

The educational impact of assessment: A 

comparison of DOPS and MCQs; Med Teach. 

2013; 35: e1598–1607. 

11- Saedon H, Saedon M H M, Aggarwal S 

P.Workplace-based assessment as an educational 

tool: Guide supplement 31.3 –Viewpoint. Med 

Teach. 2010; 32: e369–372. 

12-Comprehensive I.R.Iran’s health sector’s 

science map. Ministry of Health & Medical 

Education Web site. 

http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid

=1&pageid=130&newsview=10724. Accessed 

December 10, 2011. 

13- Bindal N, Goodyear H, Bindal T, Wall D. 

DOPS assessment: A study to evaluate the 

experience and opinions of trainees and 

assessorsy. Med Teach. 2013; 35: e1230–1234. 

14- Delfino AE, Chandratilake M, Altermatt FR, 

Echevarria G. Validation and piloting of direct 

observation of practical skills tool to assess 

intubation in the Chilean context. Med Teach. 

2013; 35(3):231-6. 

15- Driessen E, Scheele F. What is wrong with 

assessment in postgraduate training? Lessons 

from clinical practice and educational research, 

Med Teach. 2013: 35:7, 569-574. 

16- Al-Kadri HM, Al-Kadi MT, Van Der Vleuten 

CP. Workplace-based assessment and students’ 

approaches to learning: a qualitative inquiry. Med 

Teach. 2013: 35:sup1, S31-S38. 

 


