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مؤثر است تا  ینیآموزش بال یخوراند، سنگ بنا پس

 حیاشتباه تصح یشوند، عملکردها تیمثبت تقو یعملکردها

را  یاطالعات ،خوراند شود. پس  ییشناسا شرفتیپ ریشوند و مس 

عملکرد مطلوب و  نیتا فاصله ب کند یفراهم م رندهیفراگ یبرا

در  یشیبه بازاند رندهیبه حداقل برسد و فراگ یعملکرد واقع

(. در 1شود ) قیبهبود آن تشو یمورد عملکرد خود و چگونگ

 ا،ی(، مزاPendleton’s Rulesپندلتون ) نینوشتار قوان نیا

آن )پندلتون پالس( و  افتهیرییانتقادات وارده شده، شکل تغ

 .شود یم انیب یوگرافیکاربرد آن در آموزش اکوکارد

خوراند به  ارائه پس یمعمول برا یپندلتون که روش نیقوان

 است: ری(، شامل مراحل ز3است ) رندهیفراگ

 یخوب را به ییزهایکه چه چ دینما یم انیب رندهیفراگ -

 انجام داده است.

چه  رندهیکه فراگ دینما یم انیدهنده ب آموزش -

چگونه  نکهیانجام داده است و در مورد ا یخوب را به ییزهایچ

به بحث و  رندهیشده است با فراگ انجام یخوب موارد به نیا

 گفتگو پردازد.

 یا گونه به دیبا یاردکه چه مو کند یم انیب رندهیفراگ -

 کند(. دایپ رییتغ دی)با شد یانجام م گرید

 ییکارها چه رندهیکه فراگ کند یم انیدهنده ب آموزش -

 دایاست، ارتقاء پ رییتغ ازمندیکه ن یانجام بدهد تا موارد دیبا

 .دینما

عملکرد خود  یبهبود یبرا یاتیبرنامه عمل رندهیفراگ -

 (.2) دهد یارائه م

را  یخوراند متعادل دهنده پس آموزش ن،یقوان نیاساس ا بر

که  شود یخوراند ارائه م پس یو زمان دینما یارائه م رندهیبه فراگ

و  رندهی(.  فراگ3،2اصالح وجود داشته باشد ) یبرا یشنهادیپ

متمرکز  رندهینقاط قوت فراگ یدهنده، ابتدا بر رو آموزش

از  یخوب به رندهیفراگکه  یموضوعات یو سپس بر رو شوند یم

 یالزم برا یها هیتوص تیاست و درنها امدهیعهده آن برن

به نقاط  یکسانیلذا توجه  شود، یم انیب ریعملکرد فراگ یبهبود

فرصت  شود، یم تینقاط قوت تقو شود، یقوت و ضعف م

تا  شود یفراهم م رندهیفراگ یعملکرد قبل از نقد برا یابیارز

 انیکند و سپس باب دایکاهش پ عفدفاع او در برابر نقاط ض

 نیبنابرا شود، یحاصل م یشیبازاند یبرا ینقاط ضعف فرصت

(. 3،2،2) شود یخوراند فراهم م ارائه پس یبرا یمنیا طیمح

« نشده است گفتن آنچه خوب انجام»فراتر از  دیدهنده با آموزش

 ییها هیتوص رندهیرخ بدهد، به فراگ یریادگی نکهیا یبرود و برا

 (.2) دینشده است، ارائه نما انجام یخوب اصالح آنچه به یبرا

 نامه به سردبیر

 نامه به سردبیر
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واردشده است ازجمله: عدم  نیقوان نیبه ا ییانتقادها اما

ارائه  یبرا یمصنوع یطیمح جادیا ،یریپذ انعطاف

نبودن جدا کردن نقاط قوت و  ریپذ (، امکان3خوراند) پس

بودن، عدم توجه به  اکارانهی(، ر2از موارد) یاریضعف در بس

 انبر بودن، اختصاص زم زمان ،یانتقاد سازنده و بحث تعامل

 ریاضطراب در فراگ جادی(، ا2نقاط ضعف) یاندک به بررس

و  عیوقا تی(، روا3،2نقاط ضعف ) یدر بررس ریاز تأخ یناش

عملکرد  زانیعدم اظهارنظر در مورد م ،یکاف لیوتحل هیعدم تجز

 ن،یقوان نیدر زمان کاربرد ا نیچن (. هم6)ریخوب فراگ

: چه کند یم انیدو را ب نیاز ا یکیدهنده معموالً  آموزش

عملکرد  نیا توان یچگونه م ایهستند  رییتغ ازمندین ییها یزیچ

 انیهر دو باهم ب یرا بهبود داد و تنها در موارد اندک

 (.6)شوند یم

( Conscious-Competence)تیصالح-یآگاهلاساس مدبر

که  یاست، زمان شده یمهارت طراح یریادگی یکه برا

را  ییها یزیکه چه چ پرسد یم رندهیدهنده از فراگ آموزش

اشاره  تیباصالح-آگاه انجام داده است، به مرحله یخوب به

در  دیمهارت را به دست آورده است اما با رندهیکه فراگ کند یم

که  یمتمرکز شود. زمان شمندانهیآن اند یزمان انجام، بر رو

انجام داده است اما  یخوب به رندهیکه فراگ یدهنده موارد آموزش

 -حله ناآگاهبه مر کند، ینکرده است را ذکر م انیخودش ب

بر مهارت موردنظر  رندهیکه فراگ کند یاشاره م تیباصالح

( آن را شهی)و بدون اند اریصورت ناهش مسلط شده است و به

 یکارها تواند یدر زمان انجام م رندهی)فراگ دهد یانجام م

دهنده از  که آموزش یزمان انجام دهد(. زمان را هم یگرید

 د،یکند را ذکر نما رییتغ دیکه با یموارد خواهد، یم رندهیفراگ

از  رندهیفراگ رایز کند، یاشاره م تیصالح یب -به مرحله آگاه 

که  یبه اکتساب آن آگاه است. زمان ازیو ن رتمها نیوجود ا

انجام شود تا  دیبا ییکارها چه نکهیدهنده در مورد ا موزشآ

به مرحله  کند، یکند، صحبت م دایپ شیافزا رندهیمهارت فراگ

از مهارت مورد  ریفراگ رایاشاره دارد ز تیصالح یب -ناآگاه 

 (.8،7انتظار ناآگاه هست )

 نیقوان نیدر ا یراتییانتقادات، تغ نیتوجه به ا با

( Pendleton Plusاست و با عنوان پندلتون پالس ) شنهادشدهیپ

 شده است: عرضه

راجع به  یکل ینظرخواه رندهیدهنده از فراگ آموزش -

 یطورکل دهنده به و سپس آموزش کند یآنچه انجام داده است، م

 یانجام داده است، اظهارنظر مختصر ریراجع به آنچه فراگ

 ایخوب  ایخوب  یلیخ ای یعال دیگو یعنوان مثال م . بهکند یم

 نشیب همرحل نیدار بود. در ا مشکل ایدار و  مشکل یکم

انجام  یکل یبررس کیآن  یو ط شود یم یبررس رندهیفراگ

و مانع از  شود یداده م رندهیبه فراگ یخوراند کل و پس شود یم

اتفاق افتاده،  عیوقا تیدهنده در روا و آموزش رندهیغرق فراگ

 .شوند یم

 ییزهایکه چه چ پرسد یم رندهیدهنده از فراگ آموزش  -

انجام شدند و چرا و چگونه خوب انجام شدند و در  یخوب به

را راجع به  ریفراگ یها دهنده صحبت صورت لزوم آموزش

عمل کرده است و علت و  یخوب به رندهیکه فراگ یموارد

مرحله اول و دوم  بیترت نی. بدکند یم لیآن، تکم یچگونگ

 .شوند یپندلتون در هم ادغام م نینقوا

مشابه مرحله سوم  باًیمرحله سوم پندلتون پالس تقر  -

به  ازین یکه چه موارد کند یم انیب رندهیپندلتون هست که فراگ

دهنده با سؤاالت چرا و چگونه و چطور،  دارد و آموزش رییتغ

و از او  کند یم قیعملکرد خود تشو لیرا به تحل رندهیفراگ

 یبهبود یبرا اهکارر نده،یدر آ یموارد بعد یکه برا خواهد یم

 ارائه بدهد. 

عنوان  که به خواهد یم رندهیدهنده از فراگ آموزش -

شده است و  انجام یخوب که به یچند مورد از موارد ،یبند جمع

 (.6کند ) انیدارد را ب رییبه تغ ازیکه ن یموارد

پندلتون پالس در آموزش  نیاستفاده از قوان فرض شیپ

 ،ییتنها خود به اریآن است که دست یوگرافیاکوکارد

 هیکل ریطور کامل انجام دهد و تصاو را به ماریب یوگرافیاکوکارد

و  ها یتمام پاتولوژ یدئویو نیچن و هم ها یریگ اندازه

 یوگرافیمختلف اکوکارد یها تهیکه با مدال یعیطب یساختارها
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باشند.  شده رهیذخ یوگرافیاند، در دستگاه اکوکارد آمده دست به

خود را در  ینظر کل خواهد یم اریدر مرحله اول استاد از دست

. دینما انیکه انجام داده است، ب یماریب یوگرافیمورد اکوکارد

 ینظر کل دئوهایو و ریتمام تصاو یسپس استاد بعد از بررس

 خواهد یم اریدوم استاد از دست حله. در مرکند یم انیخود را ب

انجام داده است و چه  یخوب را به ها یریگ چه اندازه دینما انیب

و  ریکرده است و چه تصاو یبررس یخوب را به ییها یپاتولوژ

به دست آورده است و علت آن  یخوب را از قلب به ییدئوهایو

 یررسب»که  کند یم انیب اریعنوان نمونه، دست . بهدینما انیرا ب

بطن  یقطر درون یریگ و اندازه یویر چهیدر یفشار انیگراد

انجام داده است  یخوب را به استولیو د ستولیچپ در زمان س

و به  یویر چهیاز در یعبور یبا فلو ییهم راستا و علت آن

پارا  یطول یواضح از قلب در نما یریدست آوردن تصو

چپ در  بطن یخلف وارهیاسترنال و توجه به حرکت اندوکارد د

ماسل و  یلریپاپ قیدق ییو شناسا استولیو د ستولیزمان س

 اریمرحله اگر دست نیدر ا«. هست یخلف وارهیافتراق آن از د

کرده  یابیاشتباه )ازنظر خود( با درجه خوب، ارز را به یریتصو

 یخوب که به یو موارد شود یم حیباشد، توسط استاد تصح

 یو استاد به موارد شود یم قیشده باشد توسط استاد تصد انجام

ها را ذکر نکرده است،  آن اریشده است اما دست انجام یخوب که به

 یموارد خواهد یم اری. در مرحله سوم استاد از دستکند یاشاره م

با مشکل برخورد  یریرگیتصو یبرا ای یابیارز یبرا اریکه دست

 آن لیو استاد دل دینما انیندارد، ب تینموده است و از آن رضا

و سپس از  کند یالزم را م یها ییو راهنما پرسد یم اریرا از دست

 حیکند که چگونه عملکرد خود را تصح انیکه ب خواهد یاو م

عنوان  دچار مشکل نشود. به یبعد ماریخواهد نمود تا در ب

آمده  دست به یا چهارحفره ینما»که  کند یم انیب ارینمونه دست

چاق  اریبس ماریاست که بن یو علت آن ا ستیخوب ن ماریاز ب

 یریتصو یوقت یوگرافیاستاد در زمان تکرار اکوکارد«. هست

نشان  اریو به دست آورد یبه دست م یا خوب چهارحفره

 دیخوب با ریبه دست آوردن تصو یکه برا کند یم انیب دهد، یم

 یبغل ریرا به سمت خط ز یوگرافیدست و پروب اکوکارد

 اریدست تیو درنها دیبه دست آ یبخو ریتا تصو دیبرد یم یانیم

دست و پروب  دیکه در افراد چاق با کند یم انیب

 یانیم یربغلیبه سمت خط ز شتریب یرا قدر یوگرافیاکوکارد

وابسته به فرد و  یروش یوگرافیاکوکارد نکهیببرد. با توجه به ا

و موارد بهنجار و  یقلب یها یشناخت پاتولوژ یبرا یمهارت و

هست، الزم است استاد در  یا و چندمرحله دهیچیپ یندیفرا

 انیرا تکرار کند. در جر ماریب یوگرافیاکوکارد اریحضور دست

در  اریخوراند الزم به دست مجدداً پس ،یوگرافیتکرار اکوکارد

 یابیو ارز ها یربرداریتصو ها، یریگ هر مرحله از اندازه

 اریداده شود که ممکن است بسته به آنچه دست ها یپاتولوژ

باشد و در صورت آشکار شدن  یمنف ایانجام داده است مثبت 

ابتدا نکات مثبت  دیدر هر مرحله با ارینقص در عملکرد دست

و نه کل  یدر آن مرحله خاص )و نه مراحل قبل اریعملکرد دست

 ازیکه ن یشود و سپس موارد یادآوری( به او یوگرافیاکوکارد

اصالح موارد  شبه اصالح دارند، تذکر داده شود و سپس رو

نقص و نحوه درست آن آموزش داده شود. در مرحله  یدارا

خواست که چند مورد مثبت و چند مورد  اریاز دست دیچهارم با

عنوان  . بهدینما انیاست را ب رییتغ ازمندیاز عملکرد خود که ن

مرتبط با بطن  یها یریگ که اندازه کند یم انیب ارینمونه دست

 یانجام شد ول یخوب استرنال به راپا یطول یچپ را در نما

 دیمرتبط با آن با یها یریگ قلب و اندازه یچهارحفره ا ریتصو

 کند. رییتغ

 ارانیدر آموزش دست رینگارنده که خود درگ هیتوص

باشد،  یم یوگرافیاکوکارد پیفلوش ارانیقلب و دست یتخصص

 یوگرافیکار آموزش اکوکارد ریکه درگ یدیاست که اسات نیا

پندلتون پالس، از آن در آموزش  نیهستند، ضمن شناخت قوان

 .رندیبهره گ یوگرافیاکوکارد
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