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ABSTRACT
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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آموزش عالی و بررسی روش های یادگیری خودمحور در آموزش مجازی

بررسی تأثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماریهای زنان
الهام فکوری  ،1فاطمه کشمیری

*2

 .1عضو هیئت علمی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 2دانشیار ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
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مقاله اصیل

دارد و امکان رشد مهارتهای فراگیران را در تشخیص ،تصمیم گیری و مهارتهای عملی فراهم میکند .مطالعه
حاضر با هدف تعیین تاثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماریهای زنان بر مهارتهای

پيشينه پژوهش

مدیریت بیمار و رضایتمندی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اجرا شد.

تاریخ دریافت99/07/06 :

روش كار :مطالعه حاضر ،مداخلهای تک گروهی است .دانشجویان مامایی ترم هفت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

تاریخ پذیرش99/10/06 :

بهصورت سرشماری در مطالعه وارد شدند .در این مطالعه از روش بحث مبتنی بر مورد به عنوان یکی از روش های

كلمات كليدي
بحث مبتنی بر مورد
بیماری های زنان
دانشجو
مامایی

ارزیابی مبتنی بر عملکرد در کارآموزی بیماری زنان استفاده شد .هدف این روش ،ارزیابی توانایی مدیریت بیماران،
در  9بیماری شایع و مهم زنان بود .برای اجرای روش مذکور ،دانشجو الزم بود با گرفتن شرح حال کامل ،بررسی
پرونده بیمار و مطالعه منابع و متون در دسترس ،بطور کامل بیماری مدنظر را بررسی کند و مراقبتهای مورد نیاز
بیمار را انجام دهد .جلسات بحث مبتنی بر مورد بهصورت تکوینی و پس از جلسات کارآموزی برگزار شد .در این
جلسات مهارت دانشجو در بررسی شکایتهای بیمار و عالیم بیماری ،تشخیصهای افتراقی ،اقدامات تشخیصی و
درمانی مورد نیاز ارزیابی شد .پس از ارزیابی ،بازخورد الزم به دانشجو ارائه شد .ارزشیابی پایانی دانشجویان بصورت
مشاهدهای انجام شد .رضایتمندی فراگیران بااستفاده از فرم نظرسنجی السون و همکاران انجام شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS16و آزمونهای توصیفی( )mean, SDانجام شد.
نتايج :در این مطالعه  30نفر از دانشجویان مامایی شرکت داشتند .میانگین سنی آنها  22±1سال بود .میانگین نمرات
دانشجویان در رابطه با ارزیابی مدیریت بیمار  86±12/72تعیین شد 77/8 .درصد دانشجویان معتقد بودند آموختههای
حاصل از این روش در زمان اشتغال به آنها کمک کرده است.
نتيجه گيري :نتایج مطالعه حاضر نشان داد روش بحث مبتنی بر مورد برای دانشجویان مامایی میتواند به عنوان
ابزاری متناسب برای ارزیابی تکوینی مهارت های مدیریت بیمار دانشجویان استفاده گردد .استفاده از این روش،
ضمن تعیین نقش و مسئولیت به دانشجویان به دلیل ارزیابی و ارائه بازخورد آنی میتواند به عنوان روشی مناسب در
کارآموزیهای بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
در آموزش رشتههای علوم پزشکی به عنوان

عدم استفاده از روشهای آموزشی متناسب برای رشد

مهمترین نهاد تربیت پرسنل آینده نظام سالمت ،اطمینان از

مهارتهای تفکر و استداللی در بین دانشجویان مامایی یکی

اینکه دانشجویان ،آمادگی الزم را برای ارائه خدمات در

از مشکالت آموزشی مطرح شده است(.)8

محیطهای مراقبت پیچیده و مدیریت دارند ،ضروری

روش "بحث مبتنی بر مورد ( Case Based

است( .)1یکی از رشته های مهم در سالمت جامعه رشته

 " )Discussionیکی از روشهای مورد توجه در

مامایی است ،دانشجویان مامایی به آموزش مناسب در سطح

آموزش بالینی است که فرصت مناسبی برای رشد

بالینی نیاز دارند تا بتوانند توانمندیهای ضروری را کسب

مهارتهای استداللی فراگیران فراهم میکند ( .)9این روش

کنند و به عنوان یک ماما در جامعه ایفا نقش نمایند( .)2بر

به عنوان ارزیابی در دوره پیش دستیاری در کشور انگلستان

این اساس ،برنامههای آموزشی باید به گونهای طراحی شوند

استفاده می شود و فرصتی برای ارزیابی کاربرد دانش

که ماماها را برای انجام وظایف و کسب مهارتها و

فراگیر و ارزیابی مهارتهای بالینی مانند بررسی بیمار،

استقالل حرفهای آماده کند .عوامل زیادی از جمله

درمان ،پیگیری و برنامه ریزی مراجعات بعدی فراهم

برنامهریزی آموزشی مناسب ،محیط بالینی مناسب و

میکند( .)9این روش می تواند به عنوان ابزاری برای

عملکرد مربیان در بهبود کیفیت آموزشی نقش دارند( .)3در

آموزش تئوری ،مهارتهای بالینی و شناسایی نیازهای

برنامه های آموزش مامایی الزم است فرصتهایی برای

توسعه یافته کارآموزان مورد استفاده قرار گیرد( .)10روش

دانشجویان فراهم شود تا دانشجویان بتوانند بین اطالعات

بحث مبتنی بر مورد ،یک مصاحبه ساختار یافته  20دقیقهای

نظری و واقعیتهای عملی ارتباط برقرار کنند و به تدریج با

است که برای ارزیابی قضاوت و شایستگی حرفهای

بازدیدهای بالینی تجربه کسب کنند و مفاهیم عملی آموخته

فراگیران در یک محیط بالینی طراحی شده است .این روش

شده در تعامل با مربی و محیط را بکار ببرند( .)6-4نتایج

یکی از ابزارهای ارزیابی مبتنی بر محل کار است که عمدتا

مطالعات نشان میدهد که آموزش بالینی در رشته مامایی با

با رویکرد تکوینی مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت

چالشهای زیادی همراه است( .)1مشکالت مربوط به

سنجش توانایی های تشخیصی و استداللی فراگیران را دارد

ارزشیابی بالینی ،آموزشهای پیش بالین و نداشتن مربیان

( .)11نتایج مطالعه  Bodgenerاین روش را به عنوان

بالینی مسلط از عمـدهتـرین چالشهای آموزش بالینی در

روشی قابل قبول ،عملی و معتبر معرفی کرده است (.)11

مامایی است( .)7نتایج مطالعه احمدی و یزدی نشان داد که

دانشجویان مامایی در دوره قبل از کارآموزی در عرصه،

چالشهایی مانند عدم توانایی مهارتهای عملی ،شیوههای

دانش تئوری الزم در رابطه با بیماریهای زنان را کسب می

نامناسب تدریس ،روشهای آموزشی ناکافی و کاهش

کنند و انتظار می رود در دوره کارآموزی عرصه بتوانند این

یافتن فرصت یادگیری مهارتهای بالینی در سیستم

دانش کسب شده را در بالین بیمار بکار گیرند .اما در

آموزشی دانشجویان مامایی وجود دارد  .بنابراین از دیدگاه

دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی ،عمدتا آموزش به انجام

شرکت کنندگان در این مطالعه ،محیط آموزش بالینی فعلی،

پروسیجرهای پرستاری مورد نیاز متمرکز شده بود .با توجه

اثربخشی مناسب برای یادگیری مهارتهای بالینی را ندارد.

به اهمیت رشد مهارتهای استداللی دانشجویان مامایی
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بررسی تأثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماریهای زنان

برای تصمیمگیری مناسب در موقعیتهای پیچیده و دشوار،

الزم بود با گرفتن شرح حال کامل ،بررسی پرونده بیمار و

در مطالعه حاضر از روش بحث مبتنی بر مورد استفاده شده

مطالعه منابع در دسترس بطور کامل بیمار موردنظر را بررسی

است .مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر استفاده از روش

کند و مراقبتهای مورد نیاز بیمار را انجام دهد .دانشجویان

بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماریهای زنان بر

موظف به مستند کردن بررسیهای خود در دفترچه

مهارتهای مدیریت بیمار و رضایتمندی دانشجویان مامایی

یادداشت روزانه بودند .پس از انجام اقدامات مراقبتی برای

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اجرا شد.

بیمار ،دانشجویان در جلسات بحث مبتنی بر مورد شرکت
می کردند.

روش كار

در هر جلسه بحث مبتنی بر مورد ،دانشجو پرونده دو بیمار

مطالعه حاضر مداخلهای تک گروهی است .جامعه پژوهش

تحت مراقبت خود را به ارزیاب جهت بررسی اولیه تحویل

شامل کلیه دانشجویان مامایی ترم هفت بودند که در

میداد .ارزیاب قبل از جلسه ،یکی از پرونده ها را انتخاب و

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دوره آموزشی خود را می

مطالعه میکرد و در صورت لزوم اطالعات بیشتر را با

گذراندند 30 .نفر از دانشجویان به صورت تمام¬شماری در

استفاده از معاینات بالینی و  ...کسب می¬کرد .سپس با

مطالعه وارد شدند.

طرح سواالت و بحث پیرامون بیمار ،به تحلیل نقادانه و

مداخله آموزشی به صورت جلسات ارزیابی تکوینی

سنجش مهارت استدالل بالینی و مهارتهای تصمیمگیری

براساس روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی

دانشجو پرداخت .سواالت ارزیاب در رابطه با شکایتهای

بیماریهای زنان اجرا شد .این مداخالت آموزشی در سه

بیمار و عالیم بیماری ،تشخیصهای افتراقی ،بحث پیرامون

فاز آماده سازی ،اجرا و ارزشیابی انجام شد.

علت رد تشخیصهای افتراقی و علت تایید تشخیص نهایی،

در مرحله آماده سازی ،تدوین برنامه آموزشی ،طراحی

اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز و اقدامات تشخیصی

فرمهای ارزیابی و کسب آمادگی ارزیاب انجام شد .در گام

و درمانی انجام شده برای بیمار تعیین شده بود .در پایان

اول به منظور اجرای ارزیابی تکوینی ،بلوپرینت آزمون بر

دانشجو موظف به بیان نکات تازه در مورد بیماری بود .ابزار

اساس کریکولوم در پانل تخصصی با حضور مدرسین دوره

ارزیابی فراگیران در جلسات بحث مبتنی بر مورد چک

تدوین شد .هدف مداخله ارزیابی تکوینی توانایی مدیریت

لیست بود که شامل مهمترین اقدامات مدیریت بیمار در

بیماران در  9بیماری شایع و مهم زنان تعیین شد .در این

بیماریهای شایع و مهم بود .نمرهدهی چک لیست با استفاده

جلسات چک لیست به عنوان ابزار ارزیابی طراحی شد و

از لیکرت  7درجهای انجام شد .مهمترین گویههای مورد

روایی آن در پنل تخصصی تایید شد .عالوه بر این آموزش

ارزیابی شامل بیان شکایتهای بیمار ،تشخیصهای افتراقی،

ارزیابان و اطالع رسانی در مورد چگونگی اجرای روش به

بیان اقدامات تشخیصی مورد نیاز ،رد تشخیصهای افتراقی و

فراگیران در این مرحله انجام شد.

تایید تشخیص نهایی ،اقدامات درمانی مورد نیاز و اقدامات

فاز اجرا :در فرایند اجرای مداخالت آموزشی ،در ابتدای

انجام شده و بیان نکات تازه یا ضروری در مورد بیماری

ورود به بخش از دانشجو خواسته شد که پرونده حداقل دو

بود .سپس ارزیاب بازخورد الزم در جهت ارتقاء نقاط مثبت

بیمار از بیماران بستری در بخش را انتخاب کند .دانشجو

و اصالح نقاط منفی را به دانشجو ارائه نمود .پس از اتمام
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ارزیابی دانشجو توسط ارزیاب ،نتایج بررسی بیمار در گروه

مامایی و آموزش پزشکی بررسی و تایید شد .انسجام درونی

های کوچک با حضور  4-3نفر از همتایان نیز به نقد و بحث

ابزار نیز با آلفای کرونباخ  0/78تایید شد .یک سوال در

گذاشته شد .فرایند ارزیابی برای هر دانشجو در حدود-20

رابطه با میزان قابلیت انتقال آموختهها با روش بحث مبتنی بر

 30دقیقه به طول می انجامید .این روش در  2نیمسال انجام

مورد در زمان اشتغال از فراگیران توسط محقق مورد پرسش

شده است.

قرار گرفت که در مجموع فرم نظرسنجی شامل  9سوال شد.

ابزارهای مطالعهارزشیابی پایانی دانشجویان بصورت

در انتها با طرح یک سوال باز " لطفا توضیح دهید استفاده از

مشاهدهای و بر بالین بیمار انجام شد .بدین منظور ارزیابی با

این روش چه کمکی به شما در زمان اشتغال کرد ".تالش

مهارتهای مدیریت بیمار دانشجویان انجام شد .ابزار

شد تا نقاط قوت و ضعف این روش برای دانش آموختگان

ارزیابی فراگیران در چک لیست بود که شامل  8سوال مهم

مامایی بهتر تبیین شود .با توجه به اینکه نظرسنجی یک سال

در رابطه با عملکرد دانشجو در فرایند مدیریت بیمار در

بعد از اشتغال فراگیران به صورت خودایفا تکمیل شد نرخ

بیماریهای شایع و مهم بود .مهمترین گویههای مورد

پاسخگویی شرکت کنندگان %90گزارش شد.

ارزیابی شامل بیان شکایتهای بیمار ،تشخیصهای افتراقی،

تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از نرم افزار  SPSS16و

بیان اقدامات تشخیصی مورد نیاز ،رد تشخیصهای افتراقی و

شاخص های آماری توصیفی ( )Mean , SDانجام شد.

تایید تشخیص نهایی ،اقدامات درمانی مورد نیاز و اقدامات
انجام شده و بیان نکات تازه یا ضروری در مورد بیماری

نتايج:
در این مطالعه  30نفر از دانشجویان مامایی

بود .نمرات بر مبنای  100محاسبه شد.
جهت ارزیابی رضایتمندی فراگیران از فرم نظرسنجی

شرکت داشتند که همگی دختر بودند .میانگین سنی آنها ±1

السون و همکاران استفاده شد .فرم نظرسنجی السون

 22سال بود.

مجموعه ای از سواالت ساختار یافته است که برای استفاده

میانگین نمرات مهارت مدیریت بیمار دانشجویان

در ارزیابی های بالینی طراحی شده است .این فرم حاصل

( 12±86/72از  )100بدست آمد که در سطح مطلوب

مطالعه السون و همکاران در سال  2000در دانشگاه

ارزیابی شد .نمرات دانشجویان به تفکیک گویهها در

نیوکاسل می باشد .این پرسشنامه شامل  8سوال برای

نمودار 1گزارش شده است .نتایج رضایتمندی در جدول

سنجش رضایتمندی دانشجویان تدوین شده است.)12(.

شماره  2ارائه شده است.

روایی پرسشنامه از دیدگاه  8نفر از متخصصین آموزش
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نمودار  :1نمرات فراگیران در رابطه با مؤلفه های مدیریت بیمار

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

1
2
3
4

5
6
7
8
9

به من فرصت داده شد تا دانش خود را در همه
حیطهها (مثل استدالل بالینی و تشخیص
افتراقی) نشان دهم.
سواالت زیادی در مورد یک حیطه خاص از من
پرسیده شد.
بنظر میرسید ارزیاب با مشکل بیمار آشنا بود.
احساس کردم ارزیاب از استاندارد مورد نیاز در
سطح آموزشی من آگاه است.
مواردی وجود داشت که علیرغم انتظار من
پرسیده نشد.
به نظر میرسید ارزیاب از آمادگی الزم به منظور
برگزاری آزمون برخوردار است( .برای مثال می
دانند چه میپرسند).
در مجموع عملکرد من در آزمون توانایی من را
منعکس کرد( .برای مثال نمرهای که مستحق آن
هستم دریافت میکنم).
آزمون در مجموع عادالنه بود.
آموخته های حاصل از این روش "بحث درمورد
کیس" به شما در زمان اشتغال کمک کرد.

کام ً
ال
موافقم

موافقم

تاحدودی
موافقم

نظری
ندارم

تاحدودی
مخالم

مخالفم

55/6

37

7/4

0

0

0

0

29/6

51/9

3/7

11/1

3/7

0

0

59/3

37

0

0

0

0

3/ 7

48/1

25/9

18/5

7/4

0

0

0

7/4

11/1

14/8

18/5

18/5

14/8

14/8

63

18/5

14/8

3/7

0

0

0

33/3

55/6

11/1

0

0

0

0

33/3

51/9

11/1

3/7

0

0

0

77/8

0

14/8

3/7

3/7

0

0
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پاسخ دانشجویان به سوال باز که برای آنها مطرح شده بود

بین ارزیاب و دانشجو و همچنین بازخورد آنی افزایش

طبقه بندی شد .کاربرد تئوری در عمل ،افزایش اعتماد

مییابد و فرصت مطلوب برای یادگیری فراگیران فراهم

بنفس و یادگیری موثر از مدهای تبیین شده در این مطالعه

میگردد .در مطالعه حاضر از روش بحث مبتنی بر مورد به

بود.

عنوان ابزار ارزیابی تکوینی استفاده شده است به نحویی که
فرصت ارزیابی تحلیل ،استدالل و تصمیم گیری دانشجویان

بحث و نتيجه گيري:

مامایی مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین بازخورد به

یکی از چالشهای کارآموزی رشته مامایی تاکید بیش از

دانشجویان فرصت ارزشمندی برای بهبود عملکرد آنها

حد بر رشد مهارتهای عملکردی فراگیران است بدون

فراهم کرده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد فراگیران

اینکه برنامه ریزی مدونی برای رشد مهارتهای استداللی

رضایتمندی مطلوبی داشتند و مهارت مدیریت آنها در سطح

و تصمیم گیری انجام گیرد .با توجه به اهمیت خدمات

مطلوب ارزیابی شد.

مامایی به عنوان خط اول مراقبت از مادران باردار و

روش ارزیابی بحث مبتنی بر مورد به عنوان روشی برای

تشخیص و ارجاع به موقع مادران نیازمند به دریافت خدمات

مانیتورینگ عملکرد بالینی در محیطهای واقعی معرفی شده

در سطوح باالتر توانایی استدالل بالینی و تصمیم گیری

است .اگرچه از این روش بعنوان ارزیابی پایانی هم استفاده

درست برای دانش آموختگان مامایی بسیار حائز اهمیت

میشود اما این روش عمدتاً برای ارزیابی تکوینی به نحوی

میباشد .باتوجه به اینکه رشد مهارتهای سطوح باالی

که موجب آموزش و یادگیری فراگیران و شناخت نیازهای

شناختی و تصمیمگیری برای ارائه خدمات ایمن و کارآمد

آنها گردد ،توصیه می شود( .)10بحث مبتنی بر مورد به

ضروری است لذا برنامه ریزی در آموزش مبتنی بر محل

عنوان یک روش ساختارمند مبتنی بر محل کار برای

کار ضرورت دارد .در مطالعه حاضر از روش بحث مبتنی بر

ارزیابی قضاوت حرفهای در محیطهای بالینی معرفی

مورد به صورت ارزیابی تکوینی در دوره کارآموزی

شد( .)11 ,10ارزیابی عملکرد در روش بحث مبتنی بر مورد

استفاده شده است که عمدتاً بر بازخورد و اثر آموزشی این

نشان داد این روش مرتبط ،واقعی ،مشارکتی و آموزشی

روش در فرآیند یادگیری دانشجویان تاکید شده است.

است( .)13 ,11ارزیابی رو در رو در این روش ضمن لزوم

مطالعه حاضر نشان داد روش بحث مبتنی بر مورد در

کسب آمادگی فراگیر برای شرکت در آزمون ،از طریق

کارآموزی بیماریهای زنان دانشجویان مامایی میتواند

تشخیص مشکالت و نیازهای آموزشی فراگیران ،فرصت

روشی موثر ،برای بهبود مهارت مدیریت بیمار دانشجویان

مناسبی را برای برنامه ریزی جهت رشد توانمندیهای آنها

مامایی باشد.

فراهم می کند .روش بحث مبتنی بر مورد به منظور ارزیابی

روش بحث مبتنی بر مورد به عنوان یک ابزار دو سویه

فراگیران در حوزه بالینی (دانش ،تصمیمگیری و مهارتها)،

آموزش و ارزیابی مبتنی بر محل کار معرفی شده است(,10

تعهد حرفهای (اخالق و کارگروهی) و مهارتهای ارتباطی

 .)11این ابزار بر مرور ساختارمند مهارتهای تصمیمگیری

(با بیماران ،خانواده بیمار و همکاران) کاربرد دارد(.)14

و استدالل بالینی فراگیران در محیط طبابت واقعی متمرکز

همچنین این روش فرصت مناسبی را برای ارزیابی توانایی

است .در این روش اثر آموزشی مداخالت از طریق بحث

فراگیران در رابطه با جمعآوری داده ،حل مشکل ،مدیریت
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مشکل ،استفاده از منابع و ثبت کردن مستندات فراهم می

این مطالعه ارزیابی میزان اثربخشی روش بعد از اشتغال انجام

کند( .)14در این راستا در مطالعه حاضر مهارتهای

شده بود به نحوی که اکثر شرکت کنندگان مشغول به ارائه

تشخیص و تصمیم گیری فراگیران در رابطه با مدیریت بیمار

خدمت شده بودند .آنان معتقد بودند استفاده از این روش به

در مراقبت زنان شامل بیان شکایتهای بیمار ،تشخیصهای

طور موثری در بهبود عملکرد آنان در زمان اشتغال به کار

افتراقی ،بیان اقدامات تشخیصی مورد نیاز و تشخیص نهایی

کمک کرده است و آنها توانستهاند از آموختههای خود در

و اقدامات درمانی ارزیابی شد که نتایج موید عملکرد

این کارآموزی استفاده کنند .ماهیت این روش بر انتقال

مناسب در رابطه با مهارتهای مورد ارزیابی بود .مهارت

یادگیری در آموزش تاکید دارد .دانشجویان بیان کردند این

مدیریت بیمار بویژه در تشخیص نهایی و پیگیری بیمار؛

روش باعث ایجاد فرصت کاربرد آموخته ها و نیز افزایش

همچنین یادگیری و ماندگاری مطالب در ذهن فراگیران

اعتماد بنفس در ارائه خدمات شده بود .همسو با مطالعه

بهبود یافته بود .نکته مهم از نظر فراگیران ،تغییر دیدگاه آنها

حاضر ،نتایج مطالعه بوجنر نشان داد( )11استفاده از روش

نسبت به بیمار در انجام یک مراقبت پرستاری ساده فراتر به

بحث مبتنی بر مورد از دیدگاه فراگیران موجب بهبود

مفهوم جامع¬تر و تخصصیتر بود .فراگیران اذعان داشتند

توانایی بالینی فراگیران از طریق مهارتهای مشاوره ای و

عالوه بر اینکه به نیازهای جسمی بیماران توجه داشتند

افزایش دانش و آگاهی در مورد مراقبتهای اولیه آنها شده

نیازهای روحی و رعایت اخالق نیز به واسطه ارتباط عمیقی

بود .نتایج مطالعه وی نشان داد روش بحث مبتنی بر مورد از

که دانشجویان در محیط آموزشی با بیمار برقرار کرده بودند

دیدگاه فراگیران به عنوان روش ساختارمند برای یادگیری

برای آنها پر رنگ شده بود .آنها همچنین برقراری تعامل

از کیسها معرفی شد که موجب افزایش عمق تحلیل و

بهتر و بیشتر با متخصصان زنان در محل کار به واسطه دانش

استدالل آنان شده و دریافت بازخورد از مدرس را ویژگی

و مهارت کسب شده را به¬عنوان مزایای این روش ذکر

این روش میدانستند .از دیدگاه مدرس ایجاد ساختار و

کردند.

تحلیل عمیق و شناخت نیازهای یادگیری توسط فراگیران،

استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد فرصت مهمی برای

مهمترین نتایج حاصل از این روش بود .نتایج مطالعه

بهبود کیفیت یادگیری فراهم میکند که تعهد مدرس و

جیسیمایی که از روش بحث مبتنی برمورد در آموزش

فراگیر را با توجه به جنبههای مختلف فرآیند یادگیری از

انکولوژی استفاده کرده بود نشان داد استفاده از این روش

جمله بحث تحلیل و بازخورد آنی افزایش داده و ارزش

می تواند فرصت آموزش یادگیری را از طریق بحث رو در

آموزشی روش مذکور را بهبود میدهد( .)16 ,15به عبارت

رو فراهم کند .همچنین ابزار مناسبی برای آموزش مباحث

دیگر بازخورد به فراگیر بعد از ارزیابی موجب ادغام

دشوار در حیطه انکولوژی است( .)17نتایج مطالعه میتا

کارآمد آموزش و ارزیابی میشود که رشد توانمندیهای

نشان داد روش بحث مبتنی بر مورد با ایجاد فرصت بحث و

فراگیر را تسهیل میکند( .)11در مطالعه حاضر شرکت

بازخورد ،ارزش آموزشی مطلوب دارد و موجب یادگیری

کنندگان این روش را برای نشان دادن توانایی خود در همه

فراگیران می شود .در این مطالعه زمانبری فرایند به عنوان

حیطهها مثل استدالل بالینی و تشخیص افتراقی در یک

چالش این روش اشاره شده است .در روش بحث مبتنی بر

فرصت ارزیابی ساختارمند و عادالنه مطلوب می دانستند .در

مورد ،ارزیاب عنصر اساسی در موفقیت اجرای روش و
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افزایش اثر آموزشی این روش معرفی شده است .نگرش و

ارزیابی تکوینی استفاده شده است که عمدتا بر بازخورد و

مهارت ارزیاب نقش مهمی در سودمندی این روش و

اثر آموزشی این روش در فرایند یادگیری دانشجویان تاکید

تسهیل بازخورد صریح و صادقانه در فرایند ارزیابی

شده است .نتایج حاضر نشان داد استفاده از بحث مبتنی بر

دارد( .)18 ,16لذا آموزش ارزیاب برای اجرای موثر روش

مورد در کارآموزی بیماری های زنان دانشجویان مامایی

اهمیت دارد .نتایج حاضر نشان داد ارزیاب آمادگی الزم به

موجب بهبود مهارت مدیریت بیمار شده است .نتایج موید

منظور مدیریت فرآیند ارزیابی و آموزش را داشته است .به

رضایت دانشجویان از این روش است .استفاده از روش

نظر میرسد روش بحث مبتنی بر مورد به دلیل ماهیت

بحث مبتنی بر مورد به عنوان روش ارزیابی تکوینی برای

تحلیلی و داشتن بازخورد آنی میتواند به طور موثر بر بهبود

دانشکده های پرستاری و مامایی کشور پیشنهاد میگردد.

یاگیری و عملکرد فراگیران تاثیرگذار باشد ( .)17اگرچه
انجام مطالعات بیشتر در رابطه با عوامل موثر بر افزایش اثر

مالحظات اخالقی:

یادگیری این روش توصیه میشود .از این روش عمدتا در

این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

مطالعات مرتبط با رشته پزشکی مانند روانپزشکی و

شهید صدوقی یزد با کد IR.SSU.REC.1399.301

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

مورد تایید قرار گرفته است.

روش مذکور در رشتههای دیگر مانند مامایی نیز که دانش
آموختگان به طور مستقیم در ارائه فرآیند مراقبتی درگیر

تقدير و تشكر:
نویسندگان بر خود الزم می دانند از مسئولین

هستند توصیه میشود.

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دانشجویانی که ما را در
محدوديت :

انجام این پژوهش یاری کردند تشکر کنند.

این مطالعه تک گروهی بوده است .نداشتن گروه
کنترل و تصادفی نشدن فراگیران از محدودیتهای مطالعه
حاضر بوده است .همچنین این روش مبتنی بر مستندات بوده
است .لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات آینده ،مقایسه ی
روش بحث مبتنی بر مورد با روشهای مبتنی بر عملکرد
مشاهده مانند  DOPsو  Mini-CEXمورد ارزیابی قرار
گیرد.
بازنگری برنامه آموزش مبتنی بر محل کار در رشته مامایی با
هدف رشد مهارتهای استداللی و تصمیم گیری فراگیران
اهمیت دارد .یکی از چالشهای آموزش مامایی،
ناکارآمدی کارآموزی در فرایند مدیریت بیمار است .در
مطالعه حاضر از روش بحث مبتنی بر مورد به صورت

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره ،4زمستان 1400
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