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 و کارورزی در آموزش مناسب شیوه یک :گرایی سازنده رویکرد بر مبتنی تدریس

 مامایی دانشجویان کارآموزی
 

 2، فریده مصطفی زاده1 یاحمد آباد یلیمحمد رضا ن
 .ایزاى تْزاى، عجبعجبئی عالهِ داًؾگبُ آهَسؽی تکٌَلَصی گزٍُ علوی ّیئت عضَ داًؾیبر، 8

 .ایزاى تْزاى، عجبعجبئی عالهِ داًؾگبُ آهَسؽی تکٌَلَصی دکتزی داًؾجَی –اردثیل پشؽکی َمعل داًؾگبُ علوی ّیئت عضَ هزثی، 2
 

 چکیده

ِث داًؾجَیبى  هَردًیبسٍ یبددادى ٍ هٌتقل کزدى اعالعبت  آهَسػگزٍُ پشؽکی  آهَسػکبرکزدّبی ضزٍری ٍ هْن در  تزیي هْنیکی اس 
یک داًؾجَی  کِ آى یدّذ. ثزا را در جبهعِ ارتقب هی یٍ عقالً یکیشیعالهت ف ییهبهب حیحّبی ص ِث ّوزُا هزاقجت ییهبهبعلن . ثبؽذ هی

ذ در عزصِ  َلیتهبهب ثتًَا ًَِ ِث ؽَد هیکِ ثِ ٍا ٍاگذار  ّبیی هغئ  یالسم اعت تب اس علن ٍ داًؼ ٍ هْبرت کبف ذیعول ًوب غتِیؽب ای گ
هغلَة ٍ  در حذالسم را  ّبی آهَسػاعت کِ  یهٌغق بثذیدعت  ّب آىِث  ذیثب هبهب کیکِ  ّبیی ٍ هْبرت فیثزخَردار ثبؽذ. ثب تَجِ ِث ٍظب

 آهَسػعلجذ.  ّبی جذیذی هی ًیغت ٍ ؽیَُ گَ جَاةِث ؽیَُ عٌتی ٍ هجتٌی ثز عخٌزاًی صزف هبهبیی  آهَسػ. اهزٍسُ ٌٌذیثج یکبف
ّب هی ٌبعت هی یآهَسؽ یالگَ کی يیٍ تذٍ یعزاحکِ السهِ آى  ذیخذهبت ثْتز آهبدُ ًوب یاجزا یرا ثزا ّب آىتَاًذ  هٌبعت هبهب ثبؽذ.  ه

 آهَسػثب رٍیکزد عبسًذُ گزایی در هقبثل  آهَسػِث دًجبل آٍردُ اعت، هبهبیی  آهَسػّبی جذیذ را در  ّب کِ ؽیَُ یکی اس ایي رٍیکزد
ٍ  هؤثزثغیبر ( ٍ کبرٍرسی کبرآهَسی) ثبلیٌی در هبهبیی آهَسػًَیي آهَسؽی کِ ثزای ارتقب عغح علوی  ّبی رٍػیکی اس عٌتی اعت. 
ثزًبهِ درعی عبسًذُ گزا در ثزرعی فَایذ اعتفبدُ اس . ّذف ایي پضٍّؼ ثبؽذ ثز اعبط عبسًذُ گزایی هی آهَسػثبؽذ رٍیکزد  کبرثزدی هی

 ,Magiranهعتجز اسجولِ  ّبی دادُ گبُیجغتجَگز ٍ پب یاعالعبت اس هَتَرّب یجْت گزدآٍر یهقبِل هزٍر يیدر ا. ثبؽذ هیهبهبیی  آهَسػ

Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, Google Scholar, scopus , Pubmed Med 
 یٍ الگَ ییعبسًذُ گزا یالگَ یذیهغبلعِ ثب اعتفبدُ اس کلوبت کل يیا در، اعتفبدُ ؽذُ اعت. هٌتؾزؽذُای در هَرد کتت  هغبلعبت کتبثخبًِ

ثَدًذ اس عبل  یذیکِ در ارتجبط ثب کلوبت کل ًبهِ پبیبىهقبلِ ٍ کتبة ٍ  50 کبرآهَسی ٍ یٌیثبل آهَسػٍ  یآهَسؽ یعزاح حل هغئلِ ٍ

ّب در چٌذ  هٌبثع دادُ یثزرع اسثعذ  ًْبیتدرٍ  ٌذقزار گزفت یاعتخزاج ٍ هَرد ثزرع یؽوغ 8931تب 8910ٍ  یالدیه 2083تب  2080
ثبعث ( ٍ کبرٍرسی کبرآهَسی) ثبلیٌی هبهبیی آهَسػًؾبى داد کِ اعتفبدُ اس رٍیکزد عبسًذُ گزایی در  پضٍّؼتبیج ًؽذًذ.  ثٌذی عجقِدعتِ 

ؾجَیبى ؽذُ ٍ ثبعث یبدگیزی عویق ٍ هبًذگبر ٍ اعتقالل عول داًؾجَیبى هبهبیی  ًفظ اعتوبدِثارتقب عغح علوی ٍ رضبیت ٍ  . ؽَد هیدًا
ّبی عولی ٍ ثَدُ ٍ عالٍُ ثز آى السم اعت  ّبی ٍاقعی، اثشار ثبیذ هجتٌی ثز هحیظهبهبیی در حَسُ  آهَسػ، عبسًذُ گزایی ثب تَجِ ثِ رٍیکزد

ؾجَیبى   پزرًگهحیظ یبدگیزی  عبسی آهبدًُقؼ تغْیل گز ثزای  عٌَاى ِثٍ ًقؼ هذرعبى  جَ هؾبرکتًقؼ فعبل ٍ  عٌَاى ِثًقؼ دًا
 گزدد. 
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