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هرٍری ثر ضیَُ ّبی ارزضیبثی آهَزش ثبلیٌی
ظیدُ حویدُ احودی وبرؼٌبض ارؼد پرظتبری گرایػ ثْداؼت رٍاى
ٚا٘س زض ض٘ٚس ٔطالجت ٚ
زهیٌِ ٍّذفٔ :طالجت  ٚزضٔبٖ اظ ثيٕبض ٔؿتّعْ زاقتٗ تٛا٘بئيٟبیي ٔتؼسزي اؾت و٘ ٝمم ٞط یه ٔي ت
ؾيط ثٟجٛز ثيٕبض تساذُ ٕ٘بیس .ثط٘بٔ ٝآٔٛظقي ضؾٕي زض زا٘كٍبٟٞب ثطاي تطثيت ٘يطٚي

ا٘ؿب٘ي وبضآٔس  ٚحطف ٝاي َطاحي

ة٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ثبِيٙي ثبظٍ٘طي ٘ ٚيبظٞبي الّيٕي
ٌطزیس ٜاؾت  ٚثب ثطضؾي  ٚقٙبؾبیي ٘يبظٞبي ثبِيٙي  ،اؾتب٘ساضزٞبي خٟب٘ي ض
 ٚفطٍٙٞي خٛأغ زض آٖ ِحبِ ٔي ٌطززِ .ع ْٚاػتجبض ػُْ ي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ا٘ىبض٘بپصیط اؾت ِٚي وفبیت احطاظ تٛإ٘ٙسي
ٞبي حطف ٝاي ٟٔ ٚبضت ٞبي يطٚضي ثطاي زا٘كدٛیبٖ خٟت ٚضٚز ث ٝػطنٔ ٝطالجت  ٚزضٔبٖ ضا زض پي ٘ساضز .اٌطچ ٝحسٚز
 %50اظ زٚض ٜآٔٛظقي ضقتٞ ٝبي ػّ ْٛپعقىي ث ٝنٛضت آٔٛظـ زض ثبِيٗ  ٚزضٔبٍ٘ب ٜاؾت  ٚثب ٚخٛز تساثيط ٔتؼسز آٔٛظـ اظ
لجيُ ضٚـ ٞبي آٔٛظـ زض ثبِيٗ ثيٕبض  ،آٔٛظـ ػّٕي ،آٔٛظـ اِىتط٘ٚيىي  ،آٔٛظـ ٔسا ، ْٚآٔٛظـ ٔجبحث تئٛضي ٘ٚظطي ،
ٔٙبثغ آٔٛظقي  ٚوٕه آٔٛظقي ( وتبة  ،ضإٙٞبي آٔٛظقيٙٔ ،بثغ ٔبِتي ٔسیب  )...ٚث ٝزِيُ ضٚقٟبي ٔحسٚز ٘ ٚبوبفي اضظیبثي وٝ
اغّت ث ٝنٛضت ثطٌعاضي آظَٔ ٚ ٖٛطح ؾٛاَ  ٚتحّيُ آظٔ ٚ ٖٛاضائ ٝوّيس ؾٛاالت  ٚزض ا٘سن ٔٛاضز اضظیبثي ٘ظطي  ٚثبِيٙي
ٔتٙبؾت ثب اٞساف ٘ ٚمف ٞبي فطاٌيطاٖ زض ؾُٛح ٔتفبٚت یبزٌيطي نٛضت ٔي ٌيطز .اضظیبثي ٔطاوع آٔٛظقي اظ تٛإ٘ٙسي فبضؽ
اِتحهيالٖ ثب آ٘چ ٝزض ػطن ٝػُٕ زض ٔحيٍ زضٔبٖ ٔكبٞسٔ ٜي ٌطزز تفبٚت لبثُ ٔالحظ ٝاي زاضز ٘ ٚكبٍ٘ط ٘بوبفي ثٛزٖ ٟٔبضت
ٞب  ٚاػتجبض ا٘سن ضٚـ ٞبي اضظیبثي  ٚاػالْ وؿت آٔبزٌي ٟٔ ٚبضت ٞبي الظْ ثطاي حًٛض زض ٔحيٍ زضٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه فطز
حطف ٝاي ٔي ثبقس .زض ثط٘بٔ ٝضیعي َ ٚطاحي ثط٘بٔ ٝآٔٛظقي ثطاي ٌطٞ ٜٚسف ٔ ،س ٘ظط ٌطفتٗ ٔؿئِٛيت ٞب ٚ ٚظبیفي و ٝفطز
ثطػٟس ٜذٛاٞس ٌطفت يطٚضي اؾت ٔ ٚتٙبؾت ثب آٖ ضٚـ ٞبي اضظیبثي ضا َطاحي ٕ٘ٛز تب ٚيؼيت ٘تبیح حبنُ اظ ثط٘بٔٝ
آٔٛظقي ٔٛضز ٘ظط ضا ٕ٘بیبٖ ؾبظز .قيٞ ٜٛبي اضظیبثي ٔجتٙي ثط زؾتيبثي ث ٝاٞساف ثط٘بٔ ٝضیعي آٔٛظقي  ٚوؿت ٟٔبضت ٚاثؿت ٝثٝ
ٔبٞيت ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي اؾت  ٚزض ٍٙٞبْ تسٚیٗ اٞساف ٚثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي َطاحي ٔي ٌطزز.
اضظقيبثي وؿت ٟٔبضت ٞبي ثبِيٙي ث ٝقيٞ ٜٛبي ٔتفبٚت نٛضت ٔي پصیطز.
 یه قي ٜٛاؾتفبز ٜاظفطْ ٞبي اضظیبثي ثبِيٙي زا٘كدٛیبٖ ٌط ٜٚپعقىي اؾت وٛ٘ ٝػي اظ ٔكبٞسٕٞ ٜطا ٜچه ِيؿت یب ٔميبؼ
زضخ ٝثٙسي اؾت  )observation with checklist or rating scale( .زض حميمت ويفيت ٟٔبضت ٔٛضز ٘ظط تٛؾٍ اؾتبز ٚ
زض ثطذي ٔٛاضز تٛؾٍ ٌط ٜٚاضظیبة ٔكبٞس ٚ ٜتٛؾٍ اثعاض ذبني ويفيت ضفتبض ثطضؾي  ٚؾپؽ زضخ ٝثٙسي ٔي ٌطزز.
 زض آٔٛظـ ٞبي ثبِيٙي و ٝث ٝنٛضت ٌطٞ ٜٚبي پٛیب ا٘دبْ ٔي ٌطزز ؾٙدف ٔي تٛا٘س تٛؾٍ ٕٞتبیبٖ زض ٌط٘ ٜٚيع نٛضت
پصیطز .ایٗ قي ٜٛث ٝذهٛل زض ظٔي ٝٙاضظیبثي اٍِٞٛب  ٚضفتبضٞبي اضتجبَي زض ػّٕىطز ثبِيٙي  ٚپيكجطز  ٚحه َٛاٞساف
آٔٛظقي وٕه قبیب٘ي ٔي وٙٙس.
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ٌطٞ ٜٚب ث ٝػٛٙاٖ فًبٞبي ثبِم ٚ ٜٛتٛإ٘ٙس ثطاي یبزٌيطي ٌ ٚؿتطـ آٔٛظٞ ٜب ٟٔ ٚبضت ٞبي ػّٕىطزي ظٔيٌ ٝٙؿتطزٚ ٜ
لبثُ ٔالحظ ٝاي ثطاي ؾيؿتٓ آٔٛظـ فطأ ٓٞي آٚضز تب ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ػال ٜٚثط تٛؾؼ ٝزا٘ف ،تجحط ٟٔ ٚبضت ٞبي ثبِيٙي ،
ٟٔبضت ٞبي اضتجبَي  ٚاحؿبؼ زض٘ٚي تٛإ٘ٙسي ضا ثطاي فطاٌيطاٖ تبٔيٗ ٕ٘بیس  ٚزض ایٗ ٔيبٖ لسضت تحّيُ ٔؿبیُ ٕٞ ٚچٙيٗ
ضقس تٛا٘بیي حُ ذاللب٘ٔ ٝؿبیُ ضا ٘يع زض پي زاضز.
 ذٛز ؾٙدي

” “self assessmentزض ایٗ قي ٜٛؾٙدف ،اضظیبثي فطاٌيط اظ ٔيعاٖ ٟٔبضت ٞب ي ثبِيٙي زض ٔٛاخ ٝثب زضٔبٖ

ٔ ٚطالجت اظ ثيٕبضاٖ  ٚیبزٌيطي ٔٛاز آٔٛظقي ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔي ٌيطز .زض ثطضؾي و ٝتٛؾٍ ِٛٚثي ٕٞ ٚىبضا٘ف زض
زا٘كٍب ٜوب٘عاؼ نٛضت ٌطفت ٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ذٛز اضظیبثي ث ٝػٛٙاٖ یه قي ٜٛاضظیبثي قبیؿتٍي ٞبي آٔٛظقي ثٝ
ذهٛل زض ثطضؾي ٔيعاٖ تجحط زض ٟٔبضت ٞبي ٔطتجٍ ثب ػّٕىطز ثبِيٙي ٔ ٚحطن پيكجطز یبزٌيطي ( غيط قٙبذتي) ٚضقس
حطف ٝاي لبثّيت تٛخ ٝاي زاضز)4( .
 قي ٜٛاضظیبثي ؾبذتبضٔٙس ثبِيٙي یب اضظیبثي ایؿتٍبٞي ػّٕىطز ثبِيٙي  ،زض حميمت اضظیبثي ٔيعاٖ تجحط فطاٌيط زض ٔٛاخ ٝثب
ٔؿبیُ ثيٕبضاٖ اؾت ثسیٗ ٌ ٝ٘ٛو ٝفطاٌيط زض ٞط ایؿتٍب ٜثب یه ثيٕبض ضٚثطٌ ٚطزیس ٚ ٜثٔ ٝؿبیُ ٔ ٚكىالت ٚي پبؾد
ٔي ٌٛیس  ٚتٛإ٘ٙسي ٚي زض ٞط ٔطحّ ٝاضظیبثي ٔي ٌطزز)objective structural clinical Examination(.

 ثطضؾي  ٕٝٞخب٘ج ٝ؛ ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞيت آٔٛظـ ٞبي ثبِيٙي  ٚپيچيسٌي ٞبي زضٔبٖ ثيٕبضي ٘ ٚيبظ ث ٝزض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔي
خٛا٘ت ٕٞ ٚپٛقي ترهم ٞب زض زضٔبٖ ثيٕبضي  ،ؾٙدف ػّٕىطز ثبِيٙي ٘يبظٔٙس ثطضؾي ضيبیتٕٙسي  ٚاضظیبثي اضتجبٌ ؛ اظ
٘ظط ثيٕبض ٕٞٚطاٞي ٚي  ،پطؾ ُٙیرف زضٔبٖ ٕٞ ٚىبضي فطاٌيط ثب ؾبیط اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذسٔبت پعقىي اؾت.
ٌعیٙف قي ٜٛاي ٔٛثط ٔ ٚؼتجط ثطاي اضظیبثي ٔيعاٖ تٛإ٘ٙسي  ٚوؿت ٟٔبضت ٞبي ثبِيٙي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ اٞساف آٔٛظقي  ٚا٘تظبضات
حطف ٝاي اظ فطاٌيط زض ٔحيٍ زضٔب٘ي  ،زض ٘ظط ٌطفتٗ قيٞ ٜٛبي ٔتؼسز  ٚوبضآٔس زض ٍٙٞبْ تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ٔي تٛا٘س
ٌؿؿت ٔيبٖ تٛإ٘ٙسي  ٚوبضآیي آٔٛظـ ثب ا٘تظبضات ثبِيٗ اظ فطاٌيطاٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ افطاز حطف ٝاي ٕ٘بیبٖ ؾبظز  ٚقطایُي ضا فطآٞ
ؾبظز تب آٖ ذال ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٔٙبؾت تطٔيٓ ٌطزز.
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