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مقدمه
اعرچه واژه  Practiceدر لغت معادل کلماتی همچوون تمورینب
کارب تجربه و عملكرد بكار رفته اسوت ()2ب اموا در کشوور موا از
بین این معانی مختلفب بیشتر از واژه عملكرد استقبال شوده و
عبارت  Practice-based learningمعوادل آمووزش مبت وی بور
عملكرد در نظر عرفته شده است (.)1
بدست آوردن مهارت در یك فعالیت یا بهبود مهارت در نتیجه
اجووورای یوووك عمووول یوووا فعالیوووت را عملكووورد ()Practice
مینام د ( .)3این واژه در اص الح نیز بیانار کوششهای مداور
یك فرد برای بهبودی بخشیدن به حی ه خاصی از یك مهارت
میباشد ( .)9این که یك فرد تا چوه حود بوا اسوتفاده از اجوراب
عملكرد خود را بهبود میبخشدب بستای به میزان تمرینب میزان
درعیر شدن با آن عمل و نوع بازخوردهایی دارد که برای تقویت
این بهبودی انجار میدهد (.)9
نتایج م العات نشان میدهد که آنچه افراد پوس از عذشوت دو
هفته از یك آموزش به خاطر میآورندب وابسته بوه نووع انتقوال
مفاهیم است .در واععب باالترین میزان به خاطر سپاری ه اامی
رخ میدهد که فراعیرب درعیر انجار فعالیت یوادعیری و کسوب
تجربه شود ( .)1زمانی که فرد به صورت م فعول ) (Passiveدر
یك جلسه آموزشی حضور داردب حتی اعر از بهتورین ابزارهوای
کمك آموزشیب فیلمهای مرتبط و آموزنده و یا نوررافووزارهای
خواص در آن جوولسه آمووزشی استفاده شودب پس از عوذشت
نویسنده مسئول :حسین کریمی مونقی ب عروه داخلی و جراحیبدانشكده پرستاری و مامایی
Karimih@mums.ac.ir
دانشااه علور پزشكی مشهدب مشهدب ایران.
وجیهه بینیازب دانشجوی دکترای تخصصی پرستاریب دانشكده پرستاری و مامواییب دانشوااه
علور پزشكی مشهدب مشهدب ایران.
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دو هفتهب حداکثر  10درصد محتوای آمووزش داده شوده را بوه
خاطر خواهد آورد .ولی در صوورت حضوور فعوال ) (Activeدر
فرآی د یادعیریب شرکت در بحث ها به طور جدی یا انجار یك
فعالیت عملی در طی دورهب میزان به خاطر سپاری بوه مراتوب
افزایش مییابد ( .)0از ای رو تمرکز محققین حووزه آمووزش در
سالهای اخیر بر روشهای آموزشی مع وف شده است کوه در
آن درعیری فراعیر با موضوع درسی افزایش یابد .یكوی از ایون
روش هوووای آموزشووویب یوووادعیری مبت وووی بووور عملكووورد
( )Practice-based learningمیباشد .از طورف دیاور تمرکوز
برنامه های آموزشی در حرفوههوای دارای آمووزش بوالی ی بور
یادعیری مبت ی بر عمل عرار دارد (.)7
محققین معتقدند که آموزشهای مبت ی بر استفاده از مودرس
برای آموزش واحدهای درسی بالی ی م اسب نیست د .به همین
دلیل در دهههای اخیر ارزشیابی دانشجویان در این حرفهها از
کار کردن به صورت کارآموزیب به سمت ارزشیابیهای مبت وی
بر شایستای فرد در طی برناموههوای عبول و بعود از فراغوت از
تحصیل درآمده است .لذا پیشبی ی میشود که آموزش مبت ی
بر عملكرد میتواند ضمن کاهش فاصله تئوری و عملب پلوی را
بین آموزش و مراکز حرفهای ایجاد نماید (.)8
برخالف یوادعیریهوای ذه وی و حافظوه محوور کوه در عالوب
آموزش کالسی یا آموزش بر پایه تئوری عورار داردب ایون روش
آموزشیب مبت ی بر تجربه و مهوارتهوای عملوی اسوت ( .)4در
این نوع یادعیریب آموزش مت اسب بوا نیازهوای محویط کوار و
عابل استفاده در آن به عونهای ارائوه موی شوود کوه فراعیور در
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چکیده
سالهاست که توجه محققین به مسئله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است .وجود فاصله بین آمووزش دانشوااهی و اعموال
اجرایی روزانه در محلهای کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختاوان محویط آموزشوی کوه اصو الحاً
تفوواوت بووین تئوووری و عموول نووار داردب سووبب شووكل عوورفتن نوووعی روش یووادعیری بووه نووار یووادعیری مبت ووی بوور عملكوورد
( )Practice-based learningعردید .مفهور یادعیری مبت ی بر عملكردب مفهومی عسترده است که به ع وان یك استراتژی کلیدی جهت
پیشرفت دادن یادعیری فراعیران و دخیل کردن آنان در فرآی د یادعیری خودب که م جر بوه کسوب درب بهتور و عمیو تور از موععیوت
میشود بكار میرود .این م العه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع ازPractice-based learningب به نحوه و مراحل اجراب ارزشویابی و
چالشهای پیش روی این روش آموزش بپردازد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.71

آموزش مبتنی بر عملکردچیست؟ ()Practice-based learning

آموزش مبت ی بر عملكردچیست؟ .

کاربرد یادگیری مبتنی بر عملکرد:
بر اساس توصیف الوسون )(Lawsonب این نوع یادعیری عوالوه
بر محیطهای واععی کاریب در محیطهای همان دسوازی شوده
نیز عابل استفاده است و مویتوانود شوامل هور عونوه یوادعیری
برنامهریزی شده یا غیر برنامهریزی شده بر اساس عمول انجوار
شده در طی یك فعالیت شغلی یا درسی باشد (.)20
مزایا:

محدودیتها:
در زمی ه معایب این روش نكته خاصی در م وابع اشواره نشوده
است .ولی به نظر میرسدب ارائه این روش برای همه موارد و در
همه جا امكان پذیر نیست و از طرفی اجرای آن نیوزب مسوتلزر
هماه ای زیاد بین بخوش هوای آمووزش و اجورا موی باشود .از
طرفی واضح و روشن ساختن دانوش پیچیوده و سو ای ی کوه
برای عملكرد حرفه ای مورد نیاز است و نیز ش اسایی راه هایی
که این دانش میتواند بهتر آموختوه شوود و از طریو زنودعی
حرفووهای در آی ووده توسووعه یابوود کووار سووادهای بووه نظوور
نمیرسد (.)21
روش اجرا:
روشهای اجرای یادعیری مبت ی بر عملكرد متفاوت هست د.

روش ارزیابی:
عبل از انجار ارزیابی یادعیری مبت ی بر عملكرد در حی ه علور
پزشكیب ابتدا باید نشانارهای کیفیت فارغ التحصیلی بر اساس
نیازهووای محوویط کووار و انتظووارات محوویط حرفووهای از دانووش
آموختاان تعیین عردد .سپس ارزیابی فراعیوران توسوط یوك
فرد متخصص در حرفه و بر اساس این شاخصهوا بوه یكوی از
روشهای زیر صورت عرفته و بازخورد الزر بوه فراعیوران ارائوه
خواهد شد.
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افووزایش تجووار فراعیوور در محوویطهووای کوواریب تعمی و
یادعیریهای کاربردی فراعیرب تقویت مهارتهای کارکردن بوه
صورت حرفهای در ویب ارتقاء میوزان ارور بخشوی شویوه هوای
یاددهی -یادعیری اسواتیدب جوایازی ی تودریجی فعالیوتهوای
عملكردی و مهارتی به جای فعالیتهای ذه ی و حافظه محورب
افزایش تبحر فرد در حی ه کاری خودب افزایش اعتماد به نفس
در فردب حمایت از فراعیر در رشد فوردی و حرفوه ای از طریو
یادعیری مهارتهوای مودیریت شوغلیب حمایوت از فراعیور در
عسترش مهوارتهوای اداره نموودن حرفوه (مهوارتهوای اداره
نمودن حرفه جزئی از فرآی ود شوغل یوابی و اسوتخدار دانوش
آموختاان است)ب افزایش تمایل به یادعیری بیشتر و پیشورفت
در فراعیرب افزایش مسوئولیتپوذیری در اجورای کوارب کواهش
استرسهای شغلیب افزایش ش اخت از محیطب ارتقاء صالحیت
و شایسوتای در فراعیورب ایجواد یوادعیری بور اسواس نیازهوای
موسسوه یوا سوازمانب فعوال نموودن بخوشهوای صو عتی در
برنامههای آموزشی و هماه گ نمودن اطالعات با نیازهوای روز
از جمله مزایای استفاده از روش یادعیری مبت وی بور عملكورد
میباشد (.)22

اما عبل از اجرای هر کدار از این روشهواب ابتودا بایود تجوار
عملكردی عبلی فراعیر در مورد یوك محتووای درسوی توسوط
مربی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی عرار عرفته و محرب علمی
فراعیر مشخص شود .سپس یك پروژه مرتبط با برناموه درسوی
که فعالیتهای آن با فعالیتهای اجرا شده در تخصص و محول
کار آی ده فراعیر برابری میک ود انتخوا و بوه فراعیور واعوذار
عردد ( .)23تعیین کردن سقف زمانی برای انجار هور پوروژه و
اعالر آن به فراعیر نیز ضروری میباشد .صرف ظر از نووع روش
انتخا شده جهت اجرای یادعیری مبت ی بر عملكردب پیشرفت
فراعیر در انجار پروژه بایود بصوورت مرحلوهای و پایوانی موورد
ارزیابی عرار عیرد ( .)29روشهای اجرا به شرح زیر میباش د:
• فراعیر به ع وان بخشی از برنامه درسی با ارائه یك پوروژهب در
طول مدت زمان تعیین شده برای هور برناموه درسوی و تحوت
نظارت یك ناظر حرفهایب مهارت های مرتبط با حرفوه خوود را
میآموزد .در واعع یادعیری فراعیور در مودت زموان کوالس از
طری اجرای مهارتهای مرتبط با حرفوه بوه ع ووان بخشوی از
برنامه درسی صورت میعیرد ( .)21برای مثال یك دانشوجوی
علور آزمایشااهی جهت یادعرفتن یك آزمایش خاص خونیب با
لباس و رویه محافظتی مخصووص پرسو ل در یوك آزمایشوااه
حاضر شده و مراحل آزمایشااهی صورت عرفتوه بور روی یوك
نمونه خون جهت انجار آن آزمایش مشخص را تحوت ک تورل
مربی خود یا مسئول ف ی آن آزمایشااه انجار میدهد.
• فراعیر به ع وان بخشی از برناموه درسوی بوه ارائوه پوروژه در
محی ووی مووی پووردازد کووه بووا محوویط حرفووه ای آی ووده وی
همان دسازی شده است.
• فراعیر ضمن استفاده از تجار افراد حرفوهای متخصوص در
یك حوزه و تحت نظارت آنوانب بوا نورر افزارهوای یكسوان بوا
برنامه های مورد استفاده متخصصان در یك محویط حرفوه ای
کار میک د .در این روش فراعیور بوه ع ووان بخشوی از برناموه
درسی با متخصصانب عوانین و دستورالعملهای مرتبط بوا یوك
حرفه آش ا میشود (.)20

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.71

فرآی ود یوادعیری دخیول بووده و درب بهتور و عمیو توری از
موععیت کاری خود در آی ده داشته باشد.
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وجیهه بینیاز و همكار

همان دسازی شده
• ارزیابی نحوه اجرای یك عملكرد با استفاده از بیمار استاندارد
.)21( شده
:نتیجه گیری
به نظر میرسد با تبلیغ و ترویج روشهای تدریس عملكردی و
فعال و دوری عزیدن از تدریسهوای حافظوه محوور مویتووان
مهارتآموزی در فراعیران را هور چوه بیشوتر تقویوت نمووده و
.عملكرد حرفهای آنان را ارتقاء بخشید

• شكستن یك عملكرد به اجزای مختلفب تهیوه چوك لیسوت
برای انجار همه این اجزاب استفاده از چك لیست ارزیابی اجرا و
سوپس نموره دهوی کلوی عملكورد بور اسواس نمورات اجوزای
چكلیست
• شكستن یك عملكرد به اجزای مختلفب تعیین ایستااه هوای
مختلف برای اجرای هر جزء از این عملكرد و سپس استفاده از
(OSCE) آزمون بالی ی ساختارم د هدفدار
• ارزیابی نحوه اجرای یك عملكرد در محیط مدل عونه یا
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