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Introduction: The aim of this study was to design and implement case-based 

discussion method as a formative assessment in gynecology internship among 

midwifery students of Jiroft University of Medical Sciences. 

Materials & Methods: The present study is an interventional study. The 

midwifery students in Jiroft University of Medical Sciences were entered by 

census (n = 30).  In this study, case-based discussion method was used in 

gynecology diseases internship. The purpose of the formative evaluation was to 

assess the skills of patient management in nine main gynecologydisease. . The 

content of the assessment included history taking and inquiry of patient 

complaints and symptoms, differential diagnoses, diagnostic and therapeutic plan. 

After the evaluation, the feedback was provided to the student. The final 

evaluation of students was done by direct observation of students’ performances. 

The learners' satisfaction was assessed by Olson’s questionnaire. Data analysis 

was performed using SPSS16 software and descriptive tests (mean, SD). 

Results: 30 midwifery students participated in this study. Their mean age was 

22±1 years. The mean score of students in relation to patient management 

evaluation was 86±12.72. Students were satisfied with this method. 77/8 % of the 

students believed that this method helped them during theircareer. 
Conclusion: Our results showed that case-based discussion method for midwifery 

students can be used as an appropriate tool for formative assessment. The method 

can be used as a suitable method in clinical internships and provide an opportunity 

to transfer "evaluation from learning" to "evaluation for learning". 
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 یادیز تیماه ییماما یرشته انیدانشجو یهایبر عملکرد در کارآموز یمبتن یابیارز یهااستفاده از روش مقدمه:

. مطالعه کندیفراهم م یعمل یهاو مهارت یریگ میتصم ص،یرا در تشخ رانیفراگ یهادارد و امکان رشد مهارت

 یهازنان بر مهارت یهایماریب یکارآموز ورهبر مورد  در د یاستفاده از روش بحث مبتن ریتاث نییبا هدف  تعحاضر 

 .اجرا شد رفتیج یدانشگاه علوم پزشک ییماما انیدانشجو یتمندیو رضا ماریب تیریمد

 رفتیج یزشکلوم پترم هفت دانشگاه ع ییماما انیاست. دانشجو یتک گروه یامطالعه حاضر، مداخله روش كار:

 یز روش هاا یکی بر مورد به عنوان یمطالعه از روش بحث مبتن نیدر ا .در مطالعه وارد شدند یصورت سرشماربه

 ماران،یب تیریمد ییناتوا یابیروش، ارز نیا فزنان استفاده شد. هد یماریب یبر عملکرد در کارآموز یمبتن یابیارز

 یمل، بررسحال کا روش مذکور، دانشجو الزم بود با گرفتن شرح یاجرا یاو مهم زنان بود. بر عیشا یماریب 9در 

 ازیمورد ن یهاتراقبکند و م یمدنظر را بررس یماریو مطالعه منابع و متون در دسترس، بطور کامل ب ماریپرونده ب

 نیر شد. در ازابرگ یو پس از جلسات کارآموز ینیصورت تکوبر مورد به یدهد. جلسات بحث مبتن انجامرا  ماریب

و  یصیتشخ اقدامات ،یافتراق یهاصیتشخ ،یماریب میو عال ماریب یهاتیشکا یجلسات مهارت دانشجو در بررس

بصورت  انیجودانش یانیپا یابیشد. ارزش ائهبازخورد الزم به دانشجو ار ،یابیشد. پس از ارز یابیارز ازیمورد ن یدرمان

 لیتحل و هیم شد. تجزالسون و همکاران انجا یبااستفاده از فرم نظرسنج نرایفراگ یمندتیانجام شد. رضا یامشاهده

 .( انجام شدmean, SD)یفیتوص یهاو آزمون SPSS16ها با استفاده از نرم افزار داده

نمرات  نیانگمی. بود سال 22±1ها آن یسن نیانگیشرکت داشتند. م ییماما انینفر از دانشجو 30مطالعه  نیدر ا نتايج:

 یهاتقد بودند آموختهمع انیدرصد دانشجو 8/77شد.  نتعیی 86±72/12 ماریب تیریمد یابیدر رابطه با ارز انیجودانش

 .تها کمک کرده اسروش در زمان اشتغال به آن نیحاصل از ا

به عنوان  تواندیم ییماما انیدانشجو یبر مورد برا یمطالعه حاضر نشان داد روش بحث مبتن جینتا نتيجه گيري:

وش، ر نیاز ا تفادهاستفاده گردد. اس انیدانشجو ماریب تیریمد یمهارت ها ینیتکو یابیارز یمتناسب برا یابزار

مناسب در  یبه عنوان روش تواندیم یآن ردو ارائه بازخو یابیارز لیبه دل انیبه دانشجو تینقش و مسئول نییضمن تع

 .ردیمورد استفاده قرار گ ینیبال یهایکارآموز

 اين مقالهارجاع بهنحوه  
Fakouri E, Keshmiri F, Formative evaluation through Case-based Discussion method in gynecological diseases internship. 
Horizon of Medical Education Development. 2021;12(4):64-73 
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 قدمهم

به عنوان  یعلوم پزشک یهادر آموزش رشته

از  نانینظام سالمت، اطم ندهیپرسنل آ تینهاد ترب نیترمهم

ارائه خدمات در  یالزم را برا یآمادگ ان،یدانشجو کهنیا

 یضروردارند،  تیریو مد دهیچیمراقبت پ یهاطیمح

مهم در سالمت جامعه رشته  یاز رشته ها یکی(. 1است)

به آموزش مناسب در سطح  ییماما انیواست، دانشج ییماما

را کسب  یضرور یهایدارند تا بتوانند توانمند ازین ینیبال

(. بر 2)ندینقش نما فایماما در جامعه ا کیکنند و به عنوان 

شوند  یطراح یابه گونه دیبا یآموزش یهااساس، برنامه نیا

ها و و کسب مهارت فیانجام وظا یکه ماماها را برا

از جمله  یادیآماده کند. عوامل ز یارفهاستقالل ح

مناسب و  ینیبال طیمناسب، مح یآموزش یزیربرنامه

(. در 3نقش دارند) یآموزش تیفیدر بهبود ک انیعملکرد مرب

 یبرا ییهاالزم است فرصت ییآموزش ماما یبرنامه ها

اطالعات  نیبتوانند ب انیفراهم شود تا دانشجو انیدانشجو

با  جیارتباط برقرار کنند و به تدر یعمل یهاتیو واقع ینظر

آموخته  یعمل میتجربه کسب کنند و مفاه ینیبال یدهایبازد

 جی(. نتا6-4را بکار ببرند) طیو مح یشده در تعامل با مرب

با  ییرشته مامادر  ینیکه آموزش بال دهدیمطالعات نشان م

(. مشکالت مربوط به 1همراه است) یادیز یهاچالش

های پیش بالین و نداشتن مربیان آموزش ،یلینارزشیابی با

آموزش بالینی در  یهاتـرین چالشبالینی مسلط از عمـده

نشان داد که  یزدیو  یمطالعه احمد جی(. نتا7است) ییماما

 یهاوهیش ،یعمل یهامهارت ییمانند عدم توانا ییهاچالش

کاهش  و یناکاف یآموزش یهاروش س،ینامناسب تدر

 ستمیدر س ینیبال یهامهارت یریادگیفرصت  افتنی

 دگاهیاز د نیوجود دارد . بنابرا ییماما انیدانشجو یآموزش

 ،یفعل ینیآموزش بال طیمطالعه، مح نیشرکت کنندگان در ا

ا ندارد. ر ینیبال یهامهارت یریادگی یمناسب برا یاثربخش

رشد  یمتناسب برا یآموزش یهاعدم استفاده از روش

 یکی ییماما انیدانشجو نیدر ب یاستداللتفکر و  یهامهارت

 (. 8مطرح شده است) یاز مشکالت آموزش

 Case Basedبر مورد ) یبحث مبتن" روش

Discussion )" مورد توجه در  یهااز روش یکی

رشد  یبرا یاست که فرصت مناسب ینیآموزش بال

روش  نی(. ا9) کندیفراهم م رانیفراگ یاستدالل یهامهارت

در کشور انگلستان  یاریدست شیدر دوره پ یابیبه عنوان ارز

کاربرد دانش  یابیزار یبرا یشود و فرصت یاستفاده م

 مار،یب یمانند بررس ینیبال یهامهارت یابیو ارز ریفراگ

فراهم  یمراجعات بعد یزیو برنامه ر یریگیدرمان، پ

 یبرا یتواند به عنوان ابزار یروش م نی(. ا9)کندیم

 یازهاین ییو شناسا ینیبال یهامهارت ،یآموزش تئور

(. روش 10)ردیکارآموزان مورد استفاده قرار گ افتهیتوسعه 

 یاقهیدق 20 افتهیمصاحبه ساختار  کیبر مورد،  یبحث مبتن

 یاحرفه یستگیقضاوت و شا یابیارز یاست که برا

روش  نیشده است. ا یطراح ینیبال طیمح کیدر  رانیراگف

بر محل کار است که عمدتا  یمبتن یابیارز یاز ابزارها یکی

 تیو قابل ردیگ یمورد استفاده قرار م ینیتکو کردیبا رو

را دارد  رانیفراگ یو استدالل یصیتشخ یها ییسنجش توانا

روش را به عنوان  نیا Bodgenerمطالعه  جی(. نتا11)

 (. 11کرده است ) یو معتبر معرف یقابل قبول، عمل یوشر

در عرصه،  یدر دوره قبل از کارآموز ییماما انیدانشجو

 یزنان را کسب م یهایماریالزم در رابطه با ب یدانش تئور

 نیعرصه بتوانند ا یرود در دوره کارآموز یکنند و انتظار م

در . اما رندیبکار گ ماریب نیدانش کسب شده را در بال

 نجامعمدتا آموزش به ا ،یمورد بررس یعلوم پزشک دانشگاه

متمرکز شده بود. با توجه  ازیمورد ن یپرستار یجرهایپروس

 ییماما انیدانشجو یاستدالل یهارشد مهارت تیبه اهم



 زنان یهایماریب یکارآموز دوره در مورد بر یمبتن بحث روش از استفاده ریتأث یبررس       67
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و دشوار،  دهیچیپ یهاتیمناسب در موقع یریگمیتصم یبرا

ه شده بر مورد استفاد یدر مطالعه حاضر از روش بحث مبتن

روش  ازاستفاده  ریتاث نییاست. مطالعه حاضر با هدف  تع

زنان بر  یهایماریب یبر مورد در دوره کارآموز یبحث مبتن

 ییماما انیدانشجو یتمندیو رضا ماریب تیریمد یمهارتها

 .اجرا شد رفتیج یدانشگاه علوم پزشک

 

 روش كار

است. جامعه پژوهش  یتک گروه یامطالعه حاضر مداخله

ترم هفت بودند که در  ییماما انیدانشجو هیمل کلشا

 یخود را م یدوره آموزش رفتیج یدانشگاه علوم پزشک

در  شماری¬به صورت تمام انیدانشجونفر از  30گذراندند. 

 .مطالعه وارد شدند

 ینیتکو یابیبه صورت جلسات ارز یآموزش مداخله

 یبر مورد در دوره کارآموز یبراساس روش بحث مبتن

در سه  یمداخالت آموزش نیزنان اجرا شد. ا یهایماریب

 انجام شد.  یابیاجرا و ارزش ،یفاز آماده ساز

 یطراح ،یبرنامه آموزش نیتدو ،یمرحله آماده ساز در

انجام شد. در گام  ابیارز یکسب آمادگ و یابیارز یهافرم

آزمون بر  نتیبلوپر ،ینیتکو یابیارز یاول به منظور اجرا

دوره  نیبا حضور مدرس یدر پانل تخصص کولومیاساس کر

 تیریمد ییتوانا ینیتکو یابیشد. هدف مداخله ارز نیتدو

 نیشد. در ا نییو مهم زنان تع عیشا یماریب 9در  مارانیب

شد و  یطراح یابیبه عنوان ابزار ارز ستیجلسات چک ل

آموزش  نیشد. عالوه بر ا دییتا یآن در پنل تخصص ییروا

روش به  یاجرا یدر مورد چگونگ یانو اطالع رس ابانیارز

 مرحله انجام شد.  نیدر ا رانیفراگ

 یدر ابتدا ،یمداخالت آموزش یاجرا ندیاجرا: در فرا فاز

ورود به بخش از دانشجو خواسته شد که پرونده حداقل دو 

در بخش را انتخاب کند. دانشجو  یبستر مارانیاز ب ماریب

و  ماریپرونده ب یالزم بود با گرفتن شرح حال کامل، بررس

 یموردنظر را بررس ماریمطالعه منابع در دسترس بطور کامل ب

 انیرا انجام دهد. دانشجو ماریب ازیمورد ن یهاکند و مراقبت

خود در دفترچه  یهایموظف به مستند کردن بررس

 یبرا یروزانه بودند. پس از انجام اقدامات مراقبت ادداشتی

بر مورد شرکت  یمبتن در جلسات بحث انیدانشجو مار،یب

 کردند. یم

 ماریبر مورد، دانشجو پرونده دو ب یهر جلسه بحث مبتن در

 لیتحو هیاول یجهت بررس ابیتحت مراقبت خود را به ارز

از پرونده ها را انتخاب و  یکیقبل از جلسه،  ابی. ارزدادیم

را با  شتریو در صورت لزوم اطالعات ب کردیمطالعه م

با  س.  سپکرد¬یو ... کسب م ینیبال تنایاستفاده از معا

نقادانه و  لیبه تحل مار،یب رامونیطرح سواالت و بحث پ

 یریگمیتصم یهاو مهارت ینیسنجش مهارت استدالل بال

 یهاتیدر رابطه با  شکا ابیدانشجو پرداخت. سواالت ارز

 رامونیبحث پ ،یافتراق یهاصیتشخ ،یماریب میو عال ماریب

 ،یینها صیتشخ دییو علت تا یافتراق یهاصیعلت رد تشخ

 یصیو اقدامات تشخ ازیمورد ن یو درمان یصیاقدامات تشخ

 انیشده بود. در پا نییتع ماریب یانجام شده برا یو درمان

بود. ابزار  یمارینکات تازه در مورد ب انیدانشجو موظف به ب

بر مورد چک  یدر جلسات بحث مبتن رانیفراگ یابیارز

در  ماریب تیریاقدامات مد نیترمل مهمبود که شا ستیل

با استفاده  ستیچک ل یدهو مهم بود. نمره عیشا یهایماریب

مورد  یهاهیگو نیترانجام شد. مهم یادرجه 7 کرتیاز ل

 ،یافتراق یهاصیتشخ مار،یب یهاتیشکا انیشامل ب یابیارز

و  یافتراق یهاصیرد تشخ از،یمورد ن یصیاقدامات تشخ انیب

و اقدامات  ازین وردم یاقدامات درمان ،یینها صیتشخ دییتا

 یماریدر مورد ب یضرور اینکات تازه  انیانجام شده و ب

بازخورد الزم در جهت ارتقاء نقاط مثبت  ابیبود. سپس ارز

را به دانشجو ارائه نمود. پس از اتمام  یو اصالح نقاط منف
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گروه  در ماریب یبررس جینتا اب،یدانشجو توسط ارز یابیارز

به نقد و بحث  زین انینفر از همتا 4-3کوچک با حضور  یها

-20هر دانشجو در حدود یبرا یابیارز ندیگذاشته شد. فرا

انجام  مسالین 2روش در  نی. ادیانجام یبه طول م قهیدق 30

 شده است.

بصورت  انیدانشجو یانیپا یابیمطالعهارزش یابزارها

 با یابیزمنظور ار نیبد انجام شد. ماریب نیو بر بال یامشاهده

ار انجام شد. ابز انیدانشجو ماریب تیریمد یهامهارت

سوال مهم  8بود که شامل  ستیدر چک ل رانیفراگ یابیارز

 رد ماریب تیریمد ندیدر رابطه با عملکرد دانشجو در فرا

مورد  یهاهیگو نیترو مهم بود. مهم عیشا یهایماریب

 ،یافتراق یهاصیتشخ مار،یب یهاتیشکا انیشامل ب یابیارز

و  یافتراق یهاصیرد تشخ از،یمورد ن یصیاقدامات تشخ انیب

ات امو اقد ازیمورد ن یاقدامات درمان ،یینها صیتشخ دییتا

 یماریب رددر مو یضرور اینکات تازه  انیانجام شده و ب

 محاسبه شد. 100 یبود. نمرات بر مبنا

 ینظرسنج از فرم رانیفراگ یمندتیرضا یابیارز جهت

السون  یالسون و همکاران استفاده شد. فرم نظرسنج

استفاده  یاست که برا افتهیاز سواالت ساختار  یمجموعه ا

فرم حاصل  نیشده است. ا یطراح ینیبال یها یابیدر ارز

در دانشگاه  2000مطالعه السون و همکاران در سال 

 یسوال برا 8پرسشنامه شامل  نی. ادباش یم وکاسلین

(. 12شده است.) نیتدو انیدانشجو یتمندیرضاسنجش 

آموزش  نینفر از متخصص 8 دگاهیپرسشنامه از د ییروا

 یشد. انسجام درون دییو تا یبررس یو آموزش پزشک ییماما

سوال در  کیشد.  دییتا 78/0کرونباخ  یبا آلفا زیابزار ن

بر  یها با روش بحث مبتنآموخته قالانت تیقابل زانیرابطه با م

توسط محقق مورد پرسش  رانیدر زمان اشتغال از فراگ مورد

سوال شد.  9شامل  یقرار گرفت که در مجموع فرم نظرسنج

استفاده از  دیده حیلطفا توض "سوال باز  کیدر انتها با طرح 

تالش  "به شما در زمان اشتغال کرد. یروش چه کمک نیا

دانش آموختگان  یروش برا نیشد تا نقاط قوت و ضعف ا

سال  کی ینظرسنج نکهیشود. با توجه به ا نییبهتر تب ییماما

شد نرخ  لیتکم فایبه صورت خودا رانیبعد از اشتغال فراگ

 گزارش شد.  %90شرکت کنندگان ییپاسخگو

و  SPSS16با استفاده از نرم افزار  هاافتهی لیو تحل هیتجز

 .( انجام شدMean , SD) یفیتوص یآمار یشاخص ها

 

 نتايج:

 ییماما انینفر از دانشجو 30العه مط نیدر ا

 ±1آنها  یسن نیانگیدختر بودند. م یشرکت داشتند که همگ

 . بود سال 22

 انیدانشجو ماریب تیرینمرات مهارت مد نیانگیم

دست آمد که در سطح مطلوب ( ب100)از  72/12±86

در  هاهیگو کیبه تفک انیشد. نمرات دانشجو یابیارز

در جدول  یتمندیرضا جیاگزارش شده است. نت 1نمودار

  .ارائه شده است 2شماره 
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 ماریب تیریمد یلفه هاؤدر رابطه با م رانینمرات فراگ :1نمودار 

 
 

 رضایتمندی فراگیران در رابطه با استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد درصد: 2جدول 

کامالً  سؤاالت 
 موافقم

تاحدودی  موافقم
 موافقم

نظری 
 ندارم

 تاحدودی
 مخالم

کامالً  مخالفم

 مخالفم

به من فرصت داده شد تا دانش خود را در همه   1
ها )مثل استدالل بالینی و تشخیص حیطه

 .افتراقی( نشان دهم

6/55  37   4/7   0 0 0 0 

ورد یک حیطه خاص از من سواالت زیادی در م 2
 .پرسیده شد

6/29   9/51   7/3   1/11   7/3   0 0 

   7/3 0 0 0 0   37   3/59 .ید ارزیاب با مشکل بیمار آشنا بودرسبنظر می 3
احساس کردم ارزیاب از استاندارد مورد نیاز در  4

 .سطح آموزشی من آگاه است
1/48   9/25  5/18   4/7   0 0 0 

رغم انتظار من یمواردی وجود داشت که عل 5
 .پرسیده نشد

4/7   1/11   8/14   5/18   5/18   8/14   8/14   

رسید ارزیاب از آمادگی الزم به منظور به نظر می 6
)برای مثال می  .است برگزاری آزمون برخوردار

 .د(پرسندانند چه می

63   5/18   8/14   7/3   0 0 0 

در مجموع عملکرد من در آزمون توانایی من را  7
ای که مستحق آن )برای مثال نمره منعکس کرد.

 .(کنمهستم دریافت می

3/33   6/55   1/11   0 0 0 0 

 0 0 0   7/3   1/11   9/51   3/33 .آزمون در مجموع عادالنه بود 8

بحث درمورد "روش  آموخته های حاصل از این  9
 .به شما در زمان اشتغال کمک کرد "کیس

8/77   0 8/14   7/3   7/3   0 0 
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ه بود ها مطرح شدآن یبه سوال باز که برا انیپاسخ دانشجو

اعتماد  شیدر عمل، افزا یشد. کاربرد تئور یطبقه بند

مطالعه  نیشده در ا نییتب یموثر از مدها یریادگیبنفس و 

 .بود

 

 بحث و نتيجه گيري:

از  شیب دیتاک ییرشته ماما یکارآموز یهااز چالش یکی

است بدون  رانیفراگ یعملکرد یهاحد بر رشد مهارت

 یاستدالل یهارشد مهارت یبرا یمدون یزیبرنامه ر کهنیا

خدمات  تی. با توجه به اهمردیانجام گ یریگ میو تصم

به عنوان خط اول مراقبت از مادران باردار و  ییماما

خدمات  افتیبه در ازمندیبه موقع مادران ن جاعو ار صیتشخ

 یریگ میو تصم ینیاستدالل بال ییدر سطوح باالتر توانا

 تیحائز اهم اریبس ییدانش آموختگان ماما یدرست برا

 یسطوح باال یهارشد مهارت کهنی. باتوجه به اباشدیم

و کارآمد  منیارائه خدمات ا یبرا یریگمیو تصم یشناخت

بر محل  یدر آموزش مبتن یزیبرنامه ر ااست لذ یضرور

بر  یکار ضرورت دارد. در مطالعه حاضر از روش بحث مبتن

 یارآموزدر دوره ک ینیتکو یابیمورد به صورت ارز

 نیا یاستفاده شده است که عمدتاً بر بازخورد و اثر آموزش

شده است.  دیتاک انیدانشجو یریادگی ندیروش در فرآ

بر مورد در  یبحث مبتن شمطالعه حاضر نشان داد رو

 تواندیم ییماما انیزنان دانشجو یهایماریب یکارآموز

 انیدانشجو ماریب تیریبهبود مهارت مد یموثر، برا یروش

 باشد. ییماما

 هیابزار دو سو کیبر مورد به عنوان  یبحث مبتن روش

, 10شده است) یبر محل کار معرف یمبتن یابیآموزش و ارز

 یریگمیتصم یهاابزار بر مرور ساختارمند مهارت نی(. ا11

متمرکز  یطبابت واقع طیدر مح رانیفراگ ینیو استدالل بال

بحث  قیز طرمداخالت ا یروش اثر آموزش نیاست. در ا

 شیافزا یبازخورد آن نیچنو دانشجو و هم ابیارز نیب

فراهم  رانیفراگ یریادگی یو فرصت مطلوب برا ابدییم

بر مورد به  ی. در مطالعه حاضر از روش بحث مبتنگرددیم

که  ییاستفاده شده است به نحو ینیتکو یابیعنوان ابزار ارز

 انیدانشجو یریگ میاستدالل و تصم ل،یتحل یابیفرصت ارز

بازخورد به  نیچنقرار گرفت. هم یابیمورد ارز ییامام

ها بهبود عملکرد آن یبرا یفرصت ارزشمند انیدانشجو

 رانیمطالعه حاضر نشان داد فراگ جیفراهم کرده است. نتا

آنها در سطح  تیریداشتند و مهارت مد یمطلوب یتمندیرضا

 شد. یابیمطلوب ارز

 یبرا یورد به عنوان روشبر م یبحث مبتن یابیارز روش

شده  یمعرف یواقع یهاطیدر مح ینیعملکرد بال نگیتوریمان

هم استفاده  یانیپا یابیروش بعنوان ارز نیاست. اگرچه از ا

 یبه نحو ینیتکو یابیارز یروش عمدتاً برا نیاما ا شودیم

 یازهایو شناخت ن رانیفراگ یریادگیکه موجب آموزش و 

بر مورد به  ی(. بحث مبتن10د)شو یم هیآنها گردد، توص

 یبر محل کار برا یروش ساختارمند مبتن کیعنوان 

 یمعرف ینیبال یهاطیدر مح یاقضاوت حرفه یابیارز

بر مورد  یعملکرد در روش بحث مبتن یابی(. ارز11, 10شد)

 یو آموزش یمشارکت ،یروش مرتبط، واقع نینشان داد ا

روش ضمن لزوم  نیرو در رو در ا یابی(. ارز13, 11است)

 قیشرکت در آزمون، از طر یبرا ریفراگ یکسب آمادگ

فرصت  ران،یفراگ یآموزش یازهایمشکالت و ن صیتشخ

آنها  یهایجهت رشد توانمند یزیبرنامه ر یرا برا یمناسب

 یابیبر مورد به منظور ارز یکند. روش بحث مبتن یفراهم م

ها(، هارتو م یریگمی)دانش، تصم ینیلدر حوزه با رانیفراگ

 یارتباط یها( و مهارتی)اخالق و کارگروه یاتعهد حرفه

(. 14و همکاران( کاربرد دارد) ماریخانواده ب ماران،ی)با ب

 ییتوانا یابیارز یرا برا یروش فرصت مناسب نیا نیهمچن

 تیریداده، حل مشکل، مد یآوردر رابطه با جمع رانیفراگ
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 یتندات فراهم ماز منابع و ثبت کردن مس ادهمشکل، استف

 یهاراستا در مطالعه حاضر مهارت نی(. در ا14کند)

 ماریب تیریدر رابطه با مد رانیفراگ یریگ میو تصم صیتشخ

 یهاصیتشخ مار،یب یهاتیشکا انیدر مراقبت زنان شامل ب

 یینها صیو تشخ ازیمورد ن یصیاقدامات تشخ انیب ،یافتراق

عملکرد  دیمو جیشد که نتا یابیارز یرماناقدامات د و

بود. مهارت  یابیمورد ارز یهامناسب در رابطه با مهارت

 مار؛یب یریگیو پ یینها صیدر تشخ ژهیبو ماریب تیریمد

 رانیمطالب در ذهن فراگ یو ماندگار یریادگی نیهمچن

آنها  دگاهید رییتغ ران،یبود. نکته مهم از نظر فراگ افتهیبهبود 

ساده فراتر به  یپرستار مراقبت کیدر انجام  مارینسبت به ب

اذعان داشتند  رانیبود. فراگ ترتخصصی و تر¬مفهوم جامع

توجه داشتند  مارانیب یجسم یهاازیبه ن نکهیعالوه بر ا

 یقیبه واسطه ارتباط عم زیاخالق ن تیو رعا یروح یازهاین

 دندبرقرار کرده بو ماریبا ب یآموزش طیدر مح انیکه دانشجو

تعامل  یبرقرار نیبود. آنها همچن ها پر رنگ شدهآن یبرا

با متخصصان زنان در محل کار به واسطه دانش  شتریبهتر و ب

روش ذکر  نیا یامزای عنوان¬و مهارت کسب شده را به

 کردند.

 یبرا یبر مورد فرصت مهم یاستفاده از روش بحث مبتن  

که تعهد مدرس و  کندیفراهم م یریادگی تیفیبهبود ک

از  یریادگی ندیمختلف فرآ یهابه جنبهرا با توجه  ریفراگ

داده و ارزش  شیافزا یو بازخورد آن لیجمله بحث تحل

(. به عبارت 16, 15)دهدیروش مذکور را بهبود م یآموزش

موجب ادغام  یابیبعد از ارز ریبه فراگ بازخورد گرید

 یهایکه رشد توانمند شودیم یابیکارآمد آموزش و ارز

(. در مطالعه حاضر شرکت 11)کندیم لیرا تسه ریفراگ

خود در همه  یینشان دادن توانا یروش را برا نیکنندگان ا

  کیدر  یافتراق صیو تشخ ینیمثل استدالل بال هاطهیح

دانستند. در  یساختارمند و عادالنه مطلوب م یابیفرصت ارز

روش بعد از اشتغال انجام  یاثربخش زانیم یابیمطالعه ارز نیا

که اکثر شرکت کنندگان مشغول به ارائه  یشده بود به نحو

روش به  نیخدمت شده بودند. آنان معتقد بودند استفاده از ا

 کاردر بهبود عملکرد آنان در زمان اشتغال به  یطور موثر

خود در  یهااند از آموختهها توانستهکمک کرده است و آن

روش بر انتقال  نیا تیاستفاده کنند. ماه یکارآموز نیا

 نیکردند ا انیب انیدارد. دانشجو دیدر آموزش تاک یریادگی

 شیافزا زیفرصت کاربرد آموخته ها و ن جادیروش باعث ا

مطالعه  ااعتماد بنفس در ارائه خدمات  شده بود. همسو ب

( استفاده از روش 11مطالعه بوجنر  نشان داد) جیحاضر، نتا

موجب بهبود  رانیفراگ دگاهیبر مورد از د یبحث مبتن

و  یمشاوره ا یهامهارت قیاز طر رانیفراگ ینیبال ییتوانا

آنها شده  هیاول یهادر مورد مراقبت یدانش و آگاه شیافزا

بر مورد از  ینشان داد روش بحث مبتن یمطالعه و جیبود. نتا

 یریادگی یبه عنوان روش ساختارمند برا رانیفراگ دگاهید

و  لیعمق تحل شیشد که موجب افزا یمعرف هاسیاز ک

 یژگیبازخورد از مدرس را و دریافت استدالل آنان شده و

ساختار و  جادیمدرس ا دگاهی. از ددانستندیروش م نیا

 ،رانیتوسط فراگ یریادگی یازهایو شناخت ن قیعم لیتحل

مطالعه  جیروش بود. نتا نیحاصل از ا جینتا نیترمهم

برمورد در آموزش  یکه از روش بحث مبتن  ییمایسیج

روش  نیستفاده کرده بود نشان داد استفاده از اا یانکولوژ

بحث رو در  قیرا از طر یریادگیتواند فرصت آموزش  یم

 مباحث آموزش  یبرا یابزار مناسب نیچنرو فراهم کند. هم

  تایمطالعه م جی(. نتا17است) یانکولوژ  حیطهدر  ردشوا

فرصت بحث و  جادیبر مورد با ا ینشان داد روش بحث مبتن

 یریادگیمطلوب دارد و موجب  ی، ارزش آموزشبازخورد

به عنوان  ندیفرا یبرمطالعه زمان نیشود. در ا یم رانیفراگ

بر  یروش اشاره شده است. در روش بحث مبتن نیچالش ا

روش و  یاجرا تیدر موفق یعنصر اساس ابیارز ،دمور
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شده است. نگرش و  یروش معرف نیا یاثر آموزش شیافزا

روش و  نیا یدر سودمند یهمنقش م ابیمهارت ارز

 یابیارز ندیو صادقانه در فرا حیبازخورد صر لیتسه

موثر روش  یاجرا یبرا ابی(. لذا آموزش ارز18, 16دارد)

الزم به  یآمادگ ابیداد ارز انحاضر نش جیدارد. نتا تیاهم

و آموزش را داشته است. به  یابیارز ندیفرآ تیریمنظور مد

 تیماه لیر مورد به دلب یروش بحث مبتن رسدینظر م

به طور موثر بر بهبود  تواندیم یو داشتن بازخورد آن یلیتحل

(. اگرچه 17باشد ) رگذاریتاث رانیو عملکرد فراگ یریاگی

اثر  شیدر رابطه با عوامل موثر بر افزا شتریانجام مطالعات ب

روش عمدتا در  نی. از اشودیم هیروش توص نیا یریادگی

و  یمانند روانپزشک یته پزشکمطالعات مرتبط با رش

( لذا توسعه استفاده از 17, 14استفاده شده است) یانکولوژ

که دانش  زین ییمانند ماما گرید یهاروش مذکور در رشته

 ریدرگ یمراقبت ندیدر ارائه فرآ میطور مستق هآموختگان ب

 .شودیم هیهستند توص

 

 محدوديت :

وه بوده است. نداشتن گر یمطالعه تک گروه نیا

مطالعه  یهاتیاز محدود رانینشدن فراگ یکنترل و تصادف

بر مستندات بوده  یروش مبتن نیا نیحاضر بوده است. همچن

 ی سهیمقا نده،یگردد در مطالعات آ یم شنهادیاست. لذا پ

بر عملکرد  یمبتن یهابر مورد با روش یروش بحث مبتن

قرار  یابیمورد ارز Mini-CEXو   DOPs ندمشاهده مان

 .ردیگ

با  ییبر محل کار در رشته ماما یبرنامه آموزش مبتن یبازنگر

 رانیفراگ یریگ میو تصم یاستدالل یهاهدف رشد مهارت

 ،ییآموزش ماما یهااز چالش یکیدارد.  تیاهم

است. در  ماریب تیریمد ندیدر فرا یکارآموز یناکارآمد

بر مورد به صورت  یمطالعه حاضر از روش بحث مبتن

استفاده شده است که عمدتا بر بازخورد و  ینیکوت یابیارز

 دیتاک انیدانشجو یریادگی ندیروش در فرا نیا یاثر آموزش

بر  یحاضر نشان داد استفاده از بحث مبتن جیشده است. نتا

 ییماما انیزنان دانشجو یها یماریب یمورد در کارآموز

 دیمو جیشده است. نتا ماریب تیریموجب بهبود مهارت مد

روش است. استفاده از روش  نیاز ا انیودانشج تیرضا

 یبرا ینیتکو یابیبر مورد به عنوان روش ارز یبحث مبتن

 .گرددیم شنهادیکشور پ ییو ماما یپرستار یدانشکده ها
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