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 مقدمه
است که این مهم در  انسانی توسعه کلیدی عناصر از یكی عالی آموزش   

 این . در(1)باشد آموزش عالی می مؤسسات گرو ارتقاء کیفیت آموزشی در

انتقال دانش سالمت و نیز  خدمات یارائه و آموزش هایعرصه ادغام راستا

پزشكی برای پذیرش سازی دانشجویان علومبالین و آماده ینظری به حوزه

ترین خدمات بهداشتی و درمانی، یكی از مهم یهای مختلف در ارائهنقش

 . (2)آید شمار میهای علوم پزشكی کشور بهاهداف دانشكده

در  آموزشی یترین بخش از برنامهترین و اساسیآموزش بالینی، مهم

ی آموزش علمی و که توسعهطوریپزشكی است؛ بهدانشجویان علوم

 . پیوند بین دانش(3)ر نیست ون بهبود کیفیت آموزش بالینی میسای بدحرفه

 انجام وظایف بالینی های درس نظری و عملی باشده در کالسآموخته نظری

رمانی خدمات د یتواند در بهبود فرایند یادگیری دانشجویان و بهبود ارائهمی

 (.4)سزایی داشته باشدو مراقبتی از بیماران نقش به

شده اگرچه آموزش مهارت کار در بالین فرصتی برای تبدیل دانش آموخته

 یهای ذهنی، روانی و حرکتی در جهت ارائهدر کالس درس به مهارت

های اخیر، خأل ؛ اما در سال(0)خدمات سالمت و مراقبت از بیماران است 

های مراقبت یو عملی باعث ایجاد مشكالتی در ارائه نظری دانش بین

شكی پزآموختگان علومطوری که توانمندی دانشسالمت به بیماران شده؛ به

 تعداد مدعا، این خدمات را با انتقاداتی مواجه ساخته است. شاهد یدر ارائه

پایه  نپزشكی است که با وجود داشتهای علومالتحصیالن رشتهفارغ زیاد

 .(6)باشند می عملی کافی در عرصه قوی، فاقد مهارت و توانمندی نظری

، ای مؤثرهای حرفهبر اساس مطالعات انجام شده، یكی از موانع ایفای نقش

دهندگان خدمات سالمت در مدت آموزش دانشگاهی این است که آنچه ارائه

. (1)شوند متفاوت است اند با آنچه در بالین با آن مواجه میفرا گرفته

 گاهی نههای دانشهای بالینی و عدم پیوند آن با آموزشنارسایی آموزش

وجود به را های کارآموزی، مشكالتیمربیان عرصه و ریزانبرنامه برای تنها

های یادگیری مهارت در نارسایی و دانشجویان اعتمادیبی باعث آورده بلكه

 . (2)شده است  بالینی نیز

 نه بوده و بسیار متعدد بالینی، آموزش کیفیت بر مؤثر از سوی دیگر، عوامل

باشند می روبرو فراوانی هایپیچیدگی با کشورها همه در بلكه ایران در تنها

دانشجویان، ناکارآمدی مربی در آموزش  یعدم عالقه و انگیزه (.1،15)

 های مربوط به امكانات محیط بالینی، از جمله های بالینی و محدودیتمهارت

 (.13 -11)عواملی است که در مطالعات گوناگون به آن اشاره شده است 

 با دانشگاهی هایو هماهنگی آموزش تطابق عدم ،وه بر موارد مذکورعال

ترین مهم از یكی عنوانبه نیز بالین )فاصله بین آموزش نظری و بالین(،

. این (14)بالین مطرح شده است  یهای انتقال دانش نظری به عرصهچالش
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دهندگان خدمات بهداشتی و درحالی است که گسترش تخصص ارائه

بالینی  هایمراقبت یارائه در نظری هایآموخته تنها از طریق کاربرد درمانی،

. فاصله تئوری تا عمل در منابع گوناگون دارای تعاریف (10)گردد ر میمیس

؛ که در پژوهش حاضر، عدم توانایی بكارگیری (11، 16)باشد متعددی می

د مینی های بالبه موقعیتو انتقال درکالس درس شده آموختهنظری  دانش

شود و آنچه در واقع نوعی عدم هماهنگی بین آنچه که آموخته می ،نظر است

كل یك مشعنوان همچنان بهاین مسأله، شود. که در بالین به کار گرفته می

كی های پزشاتاق عمل، فوریت نظیربالینی  های دارای آموزشاساسی در رشته

اران خدمات به بیم نحوی کیفیت ارائهمطرح است و بهو بالخص پرستاری 

کاهش . جهت رویارویی با چالش مذکور و (11) دهدرا تحت تاثیر قرار می

ارائه شده است که از این میان  متعددی راهكارهای عمل، وفاصله تئوری 

آموزش مشارکتی اشاره نمود.  و الگوی فعال یادگیری هایروشتوان به می

ام ها انجاین روش از پیامدهای دقیقی های انجام شده، ارزیابیبراساس پژوهش

 .(13)ها را مشخص نمود موفقیت استفاده از آن میزان توانلذا نمی نشده است؛

به  بالین یانتقال دانش نظری به حوزه یهای نهفته در حیطهشناخت چالش

چنین با توجه به تری از پدیده مورد مطالعه منجر خواهد شد. همدرک عمیق

ومی هر شرایط بنیز و  و فرهنگی بر بستر اجتماعی راهكار مبتنی یارائه اهمیت

 مطالعات رغمبود. به نخواهد راهگشا پرسشنامه از استفاده و یکم مطالعات ،منطقه

قی و مبهم با حیطه ناشناخته های اینجنبه شده، بسیاری از ابعاد و انجام یکم

از  است. نشده داده این چالش با رویارویی برای روشنی پاسخ و هنوز مانده

نیز اغلب در میان دانشجویان  زمینه این در مطالعات کیفی موجود سوی دیگر،

ر سای در میان؛ این در حالی است که این چالش پرستاری انجام شده است

ابه تواند ناشی از تشکه می خوردمیبه چشم دارای آموزش بالینی نیز های رشته

، بنابراین استفاده (22-25)باشد مذکورهای رشتهای حرفهمحیط آموزشی و 

 دانشجویاننظیر  ،های متعدد درگیر با پدیده مورد مطالعهاز تجارب گروه

و لمی عتأهی اعضایپزشكی، مربیان بالینی، های فوریتاتاق عمل و  یرشته

از پدیده مورد مطالعه تری عمیقبالین، به درک  یحوزهکارکنان شاغل در 

لذا محقق بر آن است تا با استفاده از رویكرد کیفی به  ،منجر خواهد شد

ری نظدرس  هایکالسدر شده آموختهانش د بكارگیریهای چالش تبیین موانع و

 علوم پزشكی بپردازد. یدانشكده دانشجویاندر بالین  یدر حوزه عملی و

 

 روش بررسی
دادی محتوای قرارتحلیل  رویكرد با که است کیفی یمطالعه یك حاضر پژوهش   

است.  شده انجام مراغه پزشكی علوم یدانشكده در 1336 سال در

های پرستاری، کارآموزی از رشته یکنندگان، دانشجویان عرصهمشارکت

 علمی و کارکنان بالینیتأهای پزشكی و نیز اعضای هیاتاق عمل و فوریت

عنوان بودند که بههای پرستاری، مامایی و طب اورژانس با گرایشبیمارستان 

روش  از کنندگانمشارکت انتخاب افراد غنی از اطالعات انتخاب شدند. برای

 سن، چون متغیرهایی در حداکثرتنوع گرفتن نظر در با هدفمند گیرینمونه

 تصویر تا شد استفاده میزان تحصیالت و در عرصه کار یجنسیت، سابقه

های نفر از رده 10مجموعا  .آید دستبه مطالعه مورد پدیده تری ازجامع

 آمده است. 1 جدول در هامشخصات آن که گرفتند قرار مختلف مورد مصاحبه
 

 کنندگان: مشخصات مشارکت4جدول 
 سابقه کار جنسیت سن )سال( سمت شماره مشارکت کنندگان

 6ترم  مرد 21 دانشجوی اتاق عمل 1

 1ترم  زن 22 دانشجوی پرستاری 2

 3ترم  مرد 22 های پزشکیدانشجوی فوریت 3

 3ترم  مرد 21 های پزشکیدانشجوی فوریت 4

 1ترم  مرد 24 دانشجوی پرستاری 0

 6ترم  زن 22 دانشجوی اتاق عمل 6

 0ترم  مرد 22 دانشجوی پرستاری 1

 6ترم  مرد 21 دانشجوی اتاق عمل 1

 6ترم  مرد 22 دانشجوی اتاق عمل 3

 سال 0 زن 34 هیأت علمی )مامایی( 15

 سال 11 مرد 42 طب اورژانس(علمی )متخصص هیأت 11

 سال 1 زن 32 هیأت علمی )پرستاری( 12

 سال 11 زن 43 پرسنل بیمارستان )پرستار( 13

 سال 3 مرد 31 پرسنل بیمارستان )پرستار( 14

 سال 10 زن 45 پرسنل بیمارستان )پرستار( 10



 41           و همکاران هاشمی پرست

 شد. گردآوری انفرادی یافتهساختارنیمه هایمصاحبه از با استفاده اطالعات

شد تا در رابطه با کنندگان درخواست میاز مشارکت هاطی مصاحبه در

شده مشكالت و موانع بكارگیری دانش نظری آموخته یتجاربشان در زمینه

بالین صحبت کنند. برای این منظور محقق با  یدر کالس درس در حوزه

استفاده از راهنمای مصاحبه سواالتی در راستای هدف مطالعه مطرح نمود. 

با توجه  "برخی از سؤاالت موجود در راهنمای مصاحبه عبارت بودند از: 

نی های بالیشود اجرای مهارتبه تجربیاتی که دارید چه چیزهایی باعث می

در بالین بیمار با مشكل مواجه  ،ش دانشگاهی یاد گرفتیدطور که در آموزآن

ی خود و کار در هایی که در آن بین دانش آموخته شدهموقعیت"، "شود

. ضمنا سؤاالت دیگر "کنید را شرح دهیدمحیط واقعی فاصله احساس می

دهنده و کنندگان و نیز سؤاالت عمقهای مشارکتمتناسب با صحبت

ونه و چگ –چرا  -تر توضیح دهیدر این مورد بیشاکتشافی نظیر: لطفا د

ها برای پی بردن به عمق تجربیات بر اساس نوع پاسخ ،چطور

 شد.شوندگان مطرح میمصاحبه

 هاییمكان در محقق توافق کنندگان ومشارکت انتخاب به بنا هامصاحبه محل

. مدت شدنددانشكده تعیین  هایکار محقق و یا کالسبیمارستان، دفتر نظیر

کنندگان به صحبت در مورد حسب تمایل مشارکتزمان هر مصاحبه بر

 با مصاحبه دقیقه طول کشید. هر 65طور میانگین تجاربشان متغیر بود و به

 شد.  پیاده کلمه به کلمه سپس و ضبط کنندگان،از مشارکت اجازه کسب

که هر مصاحبه، طوری شد، بهطور همزمان با تحلیل انجام میها بهمصاحبه

آوری اطالعات تا کرد. مصاحبه و جمعجهت مصاحبه بعدی را تعیین می

 معناداری پدیدار نگردد، ادامه یافت.  یا جدید ها و زمانی که هیچ دادهاشباع داده

شد.  استفاده قراردادی تحلیل محتوای روش از هاداده تحلیل برای

 متن دقیقی مطالعه با محققان مصاحبه، هر از پس که بالفاصله ترتیباینبه

 یابند. پس از دست هاآن از کلی حس یك به تا تالش نمودند هامصاحبه

 یك در بودند مفهومی مشابه نظر از که کدهایی ها،مصاحبه متن کدگذاری

و  کدها مكرر مطالعه و تحلیل فرایند شدند. با پیشرفت بندیدسته طبقه

 طبقات و مشخص هاآن های بینتفاوت و هاشباهت شده، استخراج طبقات

 طریق مقایسه از نهایت شدند. در متمایز یكدیگر از و ابعاد ویژگی نظر از

شدند. مدیریت  استخراج اصلی طبقات و یكدیگر ادغام با مداوم، طبقات

 شد. انجام 15 نسخه  MAXQDAافزار  م نر طریق از شده استخراج کدهای

از  تعدادی توسط اولیه هایتحلیل ها،داده اعتبار افزایش منظوربه

 چنین درگیریهم .کنندگان مرور شده و مورد بازنگری قرار گرفتمشارکت

کنندگان به ویژه فراگیران، به محقق اصلی کمك طوالنی مدت با مشارکت

رد مو یدرک بهتری از پدیده کنندگان،مشارکتاعتماد ضمن جلب کرد تا 

تیم پژوهش نیز به افزایش اعتبار  توسط هاداده مطالعه حاصل شود. بازنگری

 و مشخصات زمینه نمودند، تالش ها کمك کرد. محققانتحلیل یافته

طور کامل بیان کنند تا و به روشنیبه کنندگان و نیز مسیر تحقیق رامشارکت

 یند.استفاده نما محققینی که قصد دارند مسیر تحقیق را دنبال کنند از آن

 در کنندگانبه مشارکت دادن اطمینان و اهداف بیان پژوهش از طریق اخالق

شده، کسب  ضبط صداهای و اطالعات باقی ماندن تمامیمحرمانه مورد

 توضیح و نامیبی حفظ در پژوهش، مشارکت برای کتبی آگاهانه رضایت

تأمین شد.  از پژوهش مرحله هر در کنندگانمشارکت گیریحق کناره

اخالق دانشكده علوم پزشكی مراغه با کد  یپژوهش حاضر در کمیته

 تصویب رسیده است.به .IR.MARAGHEHPHC.REC.1395 اخالق 

 

 هایافته
ها و موانع بكارگیری دانش کنندگان، چالشبر اساس تجارب مشارکت   

طبقه اصلی شامل  0بالین، در  ینظری آموخته شده در کالس درس در حوزه

عدم اعتماد به "، "یادگیری ناکارآمد-یاددهی"، "گرایی در بالینروتین"

مغایرت ماهیت "و  "گرای حمایتفقدان روابط حرفه "، "کفایت بالینی

( که هر یك همراه با زیرطبقات 2سازماندهی شدند )جدول  "تئوری و عمل

 مربوطه به شرح زیر تبیین شده است:

 گرایی در بالینروتین .1

به معنای عادت به انجام کارها  "گرایی در بالینروتین"حاضر،  یدر مطالعه

 یاصولی و غیراستاندارد و مبتنی بر شرایط حاکم بر عرصهای غیربه شیوه

شود که فراگیران، دانش نظری بالین است. دالیل متعددی سبب می

نادیده گرفته و در انجام کار های درس دانشگاه را شده در کالسآموخته

اصولی کارکنان را در پیش گیرند. این مفهوم عملی خود در بالین، روش غیر

ر اصولی امقاومت سیستم نسبت به انجام ک"در قالب دو زیرطبقه تحت عنوان

ه ، توضیح داد"گرا در بالینی از رویكردهای روتینرودنباله"و  "در بالین

 شده است.

 م نسبت به انجام کار اصولی در بالین.مقاومت سیست1.1
کنندگان دراین زمینه، گویای آن است که انجام کار اصولی تجارب مشارکت

و منطبق با دانش نظری در بالین، با مقاومت از سوی کادر درمانی بیمارستان 

همراه است. کارکنان بیمارستان، به دالیل گوناگونی از جمله کمبود وقت و 

رای بكارگیری اصول منطبق با دانش نظری و شواهد علمی امكانات، تمایلی ب

 اصولی و مبتنی بر محتوای یرا نداشته و از انجام کار دانشجویان به شیوه

کنندگان در بیانات خود به آورند. مشارکتتئوری نیز، ممانعت به عمل می

 اند:این مقوله اشاره نموده

 چون هستن پودری کههایی لویا میزنیم آمپولو که گرفتیم یاد ما"
 میگن عدب. باشه ترراحت مریض که کنیم عوض اونو میشه کند سرسوزنشون

 وریاینج همه االن مال توی کتاباست. اصولیا اون نیست. وقت زود باشید،
 ، دانشجوی پرستاری(2)مشارکت کننده"کننمی کار
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 گونه توضیح داد:یكی از مربیان پرستاری این

. کنهمی مقاومت سیستم ولی استاندارد عمل کنهبخواد  ممكنه دانشجو"

 با ام ولی میدن. انجام استریل دستكش بدون تمامًا هاروپانسمان خودشون

 ستریلا بپوشن استریل باید که هست علمیش کتاب تو چون دانشجوهامون
 مونروتین کردیم کار تجربی ما چون نه میگن اینا )کادر( ولی میدیم. انجام

 خوایمب میدن. اگر اهمیت خیلی بخش تو گراییشونروتین این این شده. به
 باهات بخش مسئولین و بخش علمی عمل کنیم، باید مسائل با منطبق واقعا

 (12)مشارکت کننده "اینه ما روتین نمیشه نگن بكنن. همكاری

 گرا در بالینروی از رویكردهای روتین.دنباله2.1
که کار در بالین به صورت  جاییکنندگان اظهار داشتند از آنمشارکت

های سنتی و تجربی کارکنان گیرد و روشتكنیكال و اصولی صورت نمی

جایگزین اصول مبتنی بر شواهد علمی شده است، آنان نیز تمایلی به 

ناچار، به الگوبرداری از های علمی خود ندارند و بهکردن آموختهرعایت

ردازند. پگرا در بالین میینکاری کارکنان و همرنگی با ساختار روت یشیوه

 گونه بیان نمود: در این راستا، یكی از مربیان این

ما در مورد شستن دست بارها و بارها برای دانشجوها کالس گذاشتیم  "
تی . وقکنننمی راب همدن. حتی هندهیچ وقت انجام نمیاما  .بهشون گفتیم

دن ما ینا انجام نمیوقتی ا ؟دهمیگن مگه کادر انجام می ،پرسیازشون می

که تو کتابا هست. توی بالین اینجوری  هچی انجام بدیم. اینا چیزایی یبرا
 (15)مشارکت کننده ."نیست

 یادگیری ناکارآمد -.یاددهی2

لی مفاهیم نظری و عمیادگیری  های مرتبط بامشكالت و چالشبه  طبقه ینا

 ینامهو بر انتقال مطالب آموزشی اساتید در در دانشجویان، ضعف توانمندی

یادگیری ناکارآمد، زیر طبقات از طریق  کهاشاره دارد آموزشی ناکارآمد 

  :قابل توضیح استآموزشی ناکارآمد  یتدریس ناکارآمد و برنامه

 . یادگیری ناکارآمد1.2

ها نشان داد که یادگیری ناکارآمد در دانشجویان، به دالیلی نظیر تحلیل داده

 یفقدان انگیزه"، "ضعف تمرینات عملی"، "ی دانش نظریان اندوختهفقد"

، سبب شده "های یادگیری در بالینناکارآمدی فرصت"و  "یادگیری

 های خود با مشكالتی مواجه شوند. دانشجویان در بكارگیری آموخته

 ی دانش نظری.فقدان اندوخته1.1.2

ی به بكارگیری دانش نظرشود دانشجویان قادر یكی از دالیلی که سبب می

شده در کالس درس در بالین نباشند، عدم تسلط آنان به مفاهیم نظری آموخته

ای الزم و مطالب علمی است. در واقع آنان فاقد اطالعات و دانش زمینه

ن باشند. درایبالین می یکارگیری در حوزهبرای تبدیل آن به مهارت و به

 اق عمل عنوان نمود: ات یراستا یكی از دانشجویان رشته

  یفه.ضع تئوریشون گیرن.نمی یاد باید که جوری اون تئوری توی هابچه"

 ( 3نده )مشارکت کن."نیستی.  بلد بینیمی پرسه،می سؤال یه وقتی استاد
 یكی از اساتید متخصص طب اورژانس بیان نمود: 

. رهبگی رگ میخواد. نیست خوب تئوریشون علمی ندارن. ها پایهدانشجو"

 رو گارو میدونه فقط نمیدونه. عمقی، ورید میگیری یا ورید سطحی میگم
 اما گیرنمی یاد بعضا رو چیزایی یه سینه به سینه. میگیرن رگ رو بندن، می

 (.11نیست )مشارکت کننده  پشتش دانشی
یگانه های درسی باز آنجایی که دانشجویان با محتوای منابع علمی نظیر کتاب

و اطالعات علمی کافی برای بكارگیری در بالین را نیز ندارند. هستند دانش 

 برخی از مربیان در بیانات خود به این موضوع اشاره نمودند:

میگی برو اول تئوریتو قوی کن بعد  به دانشجو در مورد سوندگذاری، مثالً"

م. من یاد بگیر یبیا. میگه آخه نیازی به خوندن کتاب نیست. من باید عمل
انجام  تدرستونی کار عملیو بارها بهشون میگم تا تئوریت قوی نباشه نمی

 (.15کننده )مشارکت "اما بی فایدست بدی

 . ضعف تمرینات عملی2.1.2
یكی دیگر از دالیل یادگیری ناکارآمد که منجر به عملكرد ضعیف کارآموزان 

ی آموخته شده در هاشود، تمرین نكردن تكنیكبالین می یدر عرصه

ی هاشود یادگیری مهارتسازی شده است که سبب میهای شبیهموقعیت

ها بالینی به درستی اتفاق نیافتد و دانشجویان قادر به بكارگیری این تكنیك

اق عمل ات یدر شرایط واقعی نباشند. در این راستا یكی از دانشجویان رشته

 گوید:چنین می

. بدیم انجام عملی اونو رفتیمنمی ما داد،می تو کالس توضیح استاد وقتی"

 رموس ست یه حتی سرم بزنم خواستممی بودم دو ترم که بار اولین برای
 گرفته ودب بارم اولین چون بود. سختم واقعاً کنم. وصل سرم به نمیتونستم

 (.1)مشارکت کننده "دستم. قبلش اصال تمرین نكرده بودیم تو بودم
ته که هیچكدوم رو ما حتی رو موالژ هم کتاب نوشمدل بخیه تو هفت "

 کردیممی تمرین پراتیك تو ما . اگهپراتیك نرفتیم. ما اصالً انجام ندادیم

 روی گیره. می یاد آدم خوب ولی موالژه، رو درسته ریخت.می ترسمون
، دانشجوی اتاق 3)مشارکت کننده  "کردن تمرین دیگه سخته کم یه انسان

 عمل(.
 فقدان انگیزه یادگیری. 3.1.2

شود، یكی دیگر از دالیلی که مانع یادگیری کارآمد در دانشجویان می

ی الزم برای یادگیر یتحصیلی و نداشتن انگیزه یعالقگی به رشتهبی

های کار در بالین است. برخی از دانشجویان در بیانات خود به مهارت

 اند: نداشتن انگیزه یادگیری اشاره نموده

 متحصیلی یرشته از ندارن. دوست رو میگن پرستاری هابچه از بعضی"

 این خوامنمی من  .شهمی چندشم نمیاد، خوشم ساکشن از من نمیاد، خوشم

 ، دانشجوی پرستاری(.2مشارکت کننده ) "میاد بدم دمب انجام کارو
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 گفت:یكی از پرسنل بیمارستان که از مربیان پرستاری بود می

خیلیاشون  .ندارن. عالقه ندارن. فقط صرف پول میانانگیزه دانشجوها " 

میان میگن که چون پرستاری خیلی استخدامش خوبه یه لیسانسی بگیریم، 

 اش خوبه. ما هم فقط بخاطر اون اومدیم. وگرنهسریع جذب کار بشیم. کارانه

ما  رواری پرست شیفت بدیم. از محیط بیمارستان خوشمون نمیاد.تونیم نمی

 (.13)مشارکت کننده ."نداریمزیاد دوست 
 های یادگیری در بالین. کمبود فرصت4.1.2

کنندگان، عدم وجود شرایط و امكانات یادگیری بر اساس بیانات مشارکت

های یادگیری های آموزشی اعم از دانشكده و بیمارستان، فرصتدر محیط

را مختل نموده است. ضعف تجهیزات و امكانات آموزش عملی از یك سو 

های های یادگیری در بالین از سوی دیگر، فرصتعدم وجود نمونه و

یادگیری برای دانشجویان را محدود نموده است. نبودن امكانات و تجهیزات 

های درس در شده در کالسالزم برای بكارگیری دانش نظری آموخته

شود دانشجویان فرصتی برای سازی شده، سبب میهای شبیهموقعیت

بالین نداشته باشند.  یقال دانش نظری به حوزهیادگیری و انت

 اند:های خود به این موضوع اشاره نمودهکنندگان در صحبتمشارکت

بخوایم تئوری هارو که یاد  که نداشتیم پراتیك یما اون زمان تو دانشكده"

 رفتیم رهس بیمارستان. یه داخل رفتیممی باید جا در کنیم. پیاده گرفته بودیم

 برای و یمدادمی انجام بیمار رو ما بودیم گرفته یاد که تزریقات بیمار. مثالً روی

 .، دانشجوی پرستاری(0 کننده )مشارکت"بود سخت خیلی واسمون بار اولین

های یادگیری در بالین نیز کنندگان به عدم وجود نمونهچنین مشارکتهم

 گفت:اشاره نمودند. یكی از دانشجویان می

 یم.اصالً تو بیمارستان باهاش مواجه نمیش میخونیم که رو ییهابیشتر تئوری"

که هیچكدوم رو ما حتی  نوشته برای بخیه زدن تو کتاب هفت روش مثالً
 (.، دانشجوی اتاق عمل1)مشارکت کننده. " رو موالژ هم انجام ندادیم

 . تدریس ناکارآمد2.2

حاضر، تدریس ناکارآمد یكی دیگر از دالیلی است که به تبیین  یدر مطالعه

های مربوط به فرایند یاددهی و تبدیل دانش نظری به مهارت کار در چالش

 تناقض در انتقال"و  "ضعف مهارت و توانمندی تدریس"پردازد. بالین می

 باشند.از زیر طبقات این مفهوم می "اطالعات

 توانمندی تدریس. ضعف مهارت و 1.2.2

تجربگی و فنون تدریس و بی هاشیوه اساتید در بكارگیری برخی توانمندی عدم

 شده که دانشجویان فاقد دانش پایه برای بكارگیری سبب بالین یمربیان عرصه

کنندگان در سخنان خود به این بالین باشند. تعدادی از مشارکت یدر عرصه

 نكته اشاره نمودند:

االن  من. نگرفتیم یاد هیچی واقعاً کردمی تدریس بد انقدر داشتیم یه استاد "

 هارویماریب بقیه. بدم تشخیص تونممی سالمو قلبی نوار فقط قلبی، نوار از

 (.، دانشجوی پرستاری0)مشارکت کننده  "بدم تشخیص تونمنمی کدومو هیچ
طلبو م تونننمی نكردن. بعضی از اساتید تدریس خوب اصال تئوری تو"

. مهمه تدریس هم یپروفسور باشه ولی نحوه یه نفر شاید اصالً بدن. انتقال

دکتره درسته  که اونی. که بتونه بهتر تدریس کنه نیستسواد باال دلیل بر این
اده تونه یاد بده. تو کار خودش استاطالعاتش باالست؛ ولی استاد نیست نمی

ننده )مشارکت ک "و انتقال بده بلد نیست چجوری مطلبنه.  ولی تو یاد دادن
 (.های پزشكی، دانشجوی فوریت3

ن تاکید تجربگی مربیان بالیکنندگان نیز بر ناکارآمدی و بیبرخی از مشارکت

 داشتند: 
تر از کادرهای بیمارستان یاد بگیرم تا استادای من خیلی عالقه داشتم بیش"

تو تئوری بودن عملی کار نكرده  داشتیمموزی که رآموزی. استادای کاآکار
عملی رو ده سال قبل کار کرده بودن. ده ساله تو بالین کار نكرده  بودن یا مثالً

 (، دانشجوی پرستاری(.0)مشارکت کننده  "بودن

 . تناقض در ارائه محتوای آموزش بالینی2.2.2
های ضد و نقیض از سوی مربیان و عدم هماهنگی در كارگیری شیوهب

های عملی در کار با بیماران سبب شده که اجرای مهارتچگونگی 

دانشجویان در یادگیری و بكارگیری اصول استاندارد دچار ابهام و سردرگمی 

 گوید:شوند. یكی از دانشجویان پرستاری چنین می

 تیمگرف یاد پراتیك مثال تو ده.می یاد جوری یه مربی هر رو کلی هایروش"
 که یهمون میگه استاد بخش، میریم ولی بدیم مانجا اینطوری پانسمانو که

 شواقعیت پانسمان االن که شیم می سردرگم ما واقعا. بدین انجام میگمو من

 النف مثال که اونی یا پراتیكه تو خوندیم که اونی نمیدونم من!.جوریه؟ چه
  (.2)مشارکت کننده "گفته بخش تو استاد

ریم سر عمل، پزشك یه کاری می"گفت: یكی از دانشجویان اتاق عمل می
با اون چیزایی که تا حاال تو کالس درس یاد متفاوته  ده که کالًانجام می

 (.6)مشارکت کننده  "مهمی ریزه ب ذهنیمون ریتم کالًگرفتیم. 

 آموزشی ناکارآمد ی. برنامه3.2

 یهای درسی و کوتاه بودن دورهریزی آموزشی، نقص سرفصلضعف برنامه

ارآمد آموزشی ناک یحاضر تحت عنوان برنامه ییادگیری بالینی که در مطالعه

 -است که مسیر یاددهی های نظام آموزشیكی از آسیباز آن یاد شده است ی

 ییادگیری را مختل کرده و کارآموزان را در انتقال دانش نظری به حوزه

 بالین با مشكل مواجه نموده است.

 آموزشی ریزی. ضعف برنامه1.3.2

های درس تئوری و زمانبندی نامناسب و فاصله زمانی زیاد بین کالس

کنندگان در واحدهای عملی و کارآموزی از دیگر مواردی است که مشارکت

-شده در کالس درس در حوزهتوضیح موانع بكارگیری دانش نظری آموخته

 بندی نکنندگان در خصوص زمابالین به آن اشاره نمودند. یكی از مشارکت ی
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 گفت:ن میـدهای درسی چنیـواح ینامناسب برای ارائه
فقط  6و  0ما ترم بین درسای تخصصیمون با کارآموزیش فاصله میفته. "

 ا. این درستربیت بدنی به چه درد من میخوره االن درسای عمومی میخونیم.

که  شهبارائه مثال تكنولوژی جراحی  باید ارائه بشه. االنباید ترم دو و سه 
 (.، دانشجوی اتاق عمل1)مشارکت کننده "خورهبه دردم می

 های درسی. نقص سرفصل2.3.2
های آموزشی است که اهداف و مقاصد یك طرحی از فعالیت ،رفصلس

دگان کننمشارکت ،حاضر یدر مطالعهکشد. تصویر میرا به درسی  یبرنامه

های درسی متناسب با نیازهای کار در بالین به معتقد بودند که سرفصل

 :گفتمیپرستاری روزرسانی نشده است. در این زمینه یكی از مربیان 

یایم ب نیاز به توجه نشدن. باید با روز به دارن و ایراد خیلی سرفصالمون"
 لسهج چند یه هست نیاز اگر یا بدیم. تغییرش رو اصلی درسای سرفصل

 "بكنیم. مباحث جدید رو تو پراتیك یادشون بدیم اضافه بهشون پراتیك

 (.12)مشارکت کننده 
ای دیگر نیز به ناکافی بودن دروس تئوری برای کار بالینی اشاره کردند عده

و معتقد بودند که برخی از مباحث و پروسیجرهای مورد نیاز در بالین، در 

عریف نشده است. یكی از دانشجویان پرستاری های دروس نظری تسرفصل

 یا سالمت. وضعیت کمه. مثال بررسی واحدشون هادرس بعضی"گفت: می

 (.1)مشارکت کننده  "بشه بیشتر باید داروشناسی درسی مثل
 گفت:در این راستا یكی از مربیان می

ثال م االن نشده. تعریف براشون درسیشون واحد تو پروسیجرها از خیلی"

 ده.نش تعریف گذاری لوله اصال پراتیكشون تو هوشبری هایبچه برای
 میان که ناای بعد نیست. عملیش ولی اینجوریه گذاری لوله خوننمی تئوریشو

 اگر باشن.ن سرفصل بند و قید اساتید تو من نظر به ندیدن. رو عملیش بخش
ملی عحتی اگر تو سرفصل دروس  هست، دیدن عملی به نیاز درسی یه واقعا

 (.12)مشارکت کننده  "نیست خودشون اضافه کنن

 تحصیلی ی.کوتاه بودن دوره3.3.2
تحصیلی فرصت  یکوتاه بودن دوره کنندگان،بر اساس بیانات مشارکت

ند. کبالین را محدود می یآموزی و بكارگیری در حوزهکسب تجربه، مهارت

 های پزشكی به این موضوع اشاره نموده است:یكی از مربیان فوریت

 وکردن پیدا مهارت پزشكی( فرصت فوریت های)کاردانی دانشجوهای من"

 زمان دارن. مدت اختصاصی ترم عمومیه. سه که دروس ترمشون ندارن. یك
کت کننده )مشار "بشن درگیر نمیتونن کمه. خیلی تحصیل طول تو عملیشون

11.) 

 . عدم اعتماد به کفایت بالینی3

عدم اعتماد به کفایت و توانمندی بالینی برای انجام کار در عرصه، موضوعی 

 یکنندگان در توضیح موانع انتقال دانش نظری به حوزهبود که مشارکت

ی های مربوط به این مفهوم در سه زیر طبقهبالین به آن اشاره نمودند. داده

خدمات  یاعتمادی در ارائهبی"، "اعتمادی در دریافت خدمات بالینبی"

 قرار گرفت.  "اعتمادی در واسپاری کار بالینبی"و "بالین

 اعتمادی در دریافت خدمات بالین.بی1.3
ها نسبت به انجام این زیر طبقه به مخالفت و مقاومت بیماران و همراهان آن

کنندگان در توصیف دارد. یكی از مشارکتکار توسط دانشجویان اشاره 

 گفت:ای از تجارب خود در این زمینه مینمونه

خودتون  میكرد که صدا پرستارو کرده داد و جیغ داشتیم همراهی ما...."

 (.10.)مشارکت کننده "گیری()رگ نگیره دانشجو بیاین
 گفت:یكی از دانشجویان پرستاری می

 ارپرست بگو برو نیا. تو گهمی همراه مریضمیشه  وارد که از در دانشجو"
لی بلدم، و منم رو کار همون پرستارم منم میگم بابا .بده انجام خودش بیاد

 (.1)مشارکت کننده  "همراه نمیذاره دست به مریضش بزنیم

 اعتمادی در واسپاری کار بالین.بی2.3
تقل مسعدم اعتماد به دانشجویان برای اجرای برخی پروسیجرها به صورت 

و بدون مداخله مربی، امكان آزمون و خطا و تجربه مستقیم را از فراگیر 

یل شود. مربیان به دالبالین می یها در حوزهگرفته و مانع بكارگیری آموخته

گوناگونی نظیر عدم اعتماد به توانمندی و کفایت بالینی دانشجو، مشاهده 

ر و مداخله مستقیم توسط اعتمادی به خود، مانع انجام کاترس دانشجو و بی

ند. این کار به نوبه خود فرصت بكارگیری دانش دشدانشجویان می

 کند.آموزی را از دانشجویان سلب میشده و کسب تجربه و مهارتآموخته

 اند:کنندگان در بیانات خود به این نكته اشاره نمودهمشارکت

 هک گفتمی وناستادم همیشه نمیدن. و بهش کاراعتماد ندارن به دانشجو"

 من تا .نكنیدا تزریق نیومدم من تا کنین آماده رو دارو مریض سر باال برین
 "بودم نكرده کار تنهایی خودم هفت ترم نگیریدا .من تا رگ نیومدم

 (.، دانشجوی پرستاری 0)مشارکت کننده

 ونیمنت وقتی ما تا .کنه خطا و آزمون که دادننمی دانشجو به را فرصت این"
 ترس ای رو عملی خودمون انجام بدیمبخیه بزنیم یا هر کار دیگه خودمون

 اون هابچه بهمون همه بدن کار اگه مطمئنم من .باهامون میمونه عمر آخر تا
، دانشجوی 6)مشارکت کننده  "رو میتونن به کار بگیرن خوندن که چیزایی

 (. اتاق عمل

ترس و هراس دانشجو در حین انجام کار، مربی را  یز سوی دیگر مشاهده

 کند. یكی ازدر واسپاری امورات بیمار به صورت مستقل دچار تردید می

 مربیان تجربه خود را چنین توصیف نمود:

 بید مثل هدار تو دستش گرفته رو آنژیوکت بینممی دانشجو به کنممی نگاه"

تونم بهش اعتماد کنم ممكنه یندارم نم ای داره. خوب چاره استرس .لرزهمی

 (.13)مشارکت کننده  "خرابكاری کنه داد مریض در بیاد
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اری اعتمادی در واسپرسد بیبه نظر می ،کنندگانبر اساس بیانات مشارکت

کار بالین به دانشجو ناشی از عدم اعتماد مربی به توانمندی خود در راهنمایی 

 و مدیریت کردن دانشجویان نیز باشد. برخی از مربیان اذعان داشتند:

 نظر از هم علمی، نظر از هم باید کار انجام بده. استادترسه خود مربی می"
 ستاد باالبه عنوان ا مثال من ببین .رو صحنه اون بكنه دیریتم بتونه مدیریت

 دممخو شاید میبینم کنممی نگاه من. ندارم اعتماد خودم به میرم مریض سر
وقتی  .رگ رو با یه ترای بگیرم که بتونم ندارم به خودم اعتماد یعنی نتونم

ده بمربی خودش اکسپرت باشه هم تو تئوری هم تو عملی همه کارم انجام 

 (.14)مشارکت کننده  "رحال تحت تأثیر اون قرار میگیرهه دانشجو هم به
 خدمات بالین یاعتمادی فراگیر به توانمندی خود در ارائه.بی3.3

از سوی دیگر فراگیران نیز نسبت به توانمندی خود در بكارگیری مطالب 

 یدر ارائه یآموخته شده تردید دارند. آنان به دلیل بی اعتمادی به کفایت بالین

دانند. یكی از خدمات به بیماران، خود را قادر به انجام مستقل امور نمی

 گفت:دانشجویان اتاق عمل می

 که کنممی ولی بازم احساس گرفتم یاد من تئوری رو درسته با خودم میگم"

 با که ییك ایمتجربهبی که کنم. مامی اشتباه دارم شاید نیستم. بلد خوب
فسو نداره ن به تونه یعنی این اعتمادآدم نمی .بكنه کمكمون بیادباید  تجربس

 (.6)مشارکت کننده  "بكنه ساپورتش پیش بره یكی باید خودش که

 گر ای حمایت. فقدان روابط حرفه4
گر اشاره به میزان حمایتی دارد که فراگیران از سوی ای حمایتروابط حرفه

ر کنندگان دکنند. اغلب مشارکتمیمربی و کارکنان بیمارستان دریافت 

د، به در بالین نیستن های خودکه چرا قادر به بكارگیری آموختهتوضیح این

بالین  روابط دوستانه در محیط حاکی از فضای و حمایتی وعدم وجود ج

 انگاشتند. عملكرد بالینی خود می یمهمی بر نحوه اشاره کرده و آن را عامل

 مربی.حمایت نشدن از سوی 1.4

آمیز با دانشجو در درک حمایت ضعیف از سوی مربی و برخورد خشونت

صورت بروز خطا از دالیلی بود که فراگیران در بیان تجارب خود به آن 

 اشاره نمودند: 

ار با جلوی بیم جاهمون اشتباهاتمونو سرمون باال اومدیه استاد داشتیم می"
 مربی بودن کرده اشتباه هابچه هم وقتا کشید. بعضیمی رخمون لحن بد به

 اقعاو دیگه گفت شده بود. دانشجو هم عصبانی زده بود داد سرشون خیلی

نده )مشارکت کن "بدم کار انجام نمیرم ترسممی بزنه داد مربی سرم اینكه از
 (.، دانشجوی پرستاری2

از سوی دیگر عدم حضور مربی در کنار دانشجویان یا حضور غیر مؤثر وی 

شده فراگیران حمایت الزم برای انجام کار در بیمارستان را دریافت  نیز، سبب

نكرده و از سوی کادر بالینی، مورد بی توجهی قرار گیرند و نتوانند 

 گفت:های خود را بكار گیرند. یكی از دانشجویان پرستاری میآموخته

 ولی رفتیممی ترم چند .مربی نداشتیم ارستانمرفتیم بیتو چهار ترمی که ..."
 خواستیممی انداخت. خودمون عقب مارو خیلی این کردیم.می مشاهده فقط

 همین خاطر به کنین. اشتباه شاید نیست که مربیتون گفتنمی بكنیم کار

نسته شد که بتونیم دونمیدادن به ما کار کنیم. در نتیجه فرصتی ایجاد نمی
 (.1)مشارکت کننده  "هامونو بكار بگیریم

 از سوی کارکنان.حمایت نشدن 2.4

رفتار نامناسب کارکنان با دانشجویان یا تحقیر نمودن ایشان در جمع 

همكاران، از دیگر دالیلی بود که مانع تعامل مبتنی بر اعتماد و ایجاد انگیزه 

شد. برخی از دانشجویان پرستاری از تجارب برای انجام کار در فراگیران می

 گویند:خود در این راستا چنین می

و هرچی ت که آدم میكنن برخورد جوری کنیمی که اشتباهی کوچكترین"
 شاید یگهم کنه.می گم پاشو و دست. بكنه استفاده ترسهمی گرفته یاد کالس

 (.2)مشارکت کننده "آبرومو ببره دوستام جلوی بعد کنم اشتباه

 . مغایرت ماهیت تئوری و عمل0
ط با های مرتبتوضیح چالشکنندگان در یكی دیگر از دالیلی که مشارکت

بالین به آن  یشده در کالس درس در حوزهبكارگیری دانش نظری آموخته

های آموزشی شده در محیطاشاره نمودند، تفاوت ماهیت دانش نظری آموخته

با قرارگیری در محیط واقعی بالین بود. این مفهوم با دو زیر طبقه به شرح 

 زیر قابل توضیح است:

  شده و دنیای واقعی بالینسازیهای شبیهقعیت. تفاوت مو1.0

کنندگان معتقد بودند که حتی با وجود تمرین پروسیجرها در شارکتم

شوند های شبیه سازی شده، در محیط واقعی با مواردی مواجه میموقعیت

واقعی نظیر کار با موالژ در پراتیك امكانپذیر که یادگیری آن در شرایط غیر

 گفت:یان در این راستا مینیست. یكی از مرب

رو داریم. چون بعضی چیزا اونجا قابل  کلی چیزای خیلی پراتیك تو ...ما"

 کار خوب اینا با تمرین تو چقدم هر پراتیك. ما تو یاد دادن نیستن. مثال

 "نیمک مجسم تونیم برای دانشجونمی اصالً اورژانسو های موقعیت بكنیم
 (.12)مشارکت کننده 

ها کنندگان مباحث تئوری و تمرینات عملی بر روی مانكنمشارکتاز نظر 

ماهیت انتزاعی داشته و با کار در فضای واقعی بالین بسیار متفاوت است. 

 گفت:یكی از دانشجویان پرستاری می

 هاییكتكن . یهکنهدنیای تئوری با دنیای بیمارستان خیلی فرق می کالً"
 یتئور و پراتیك تو باشه. مریض خود فقط روی باید که خاصی هست

 اساژم دست بیمارو شده بسته رگ دیدین اگه گفتنمی ما به  مثال .نمیشه
 گرفته هاشلوله داره مورد سرم داد. یا انجام نمیشد موالژ رو اینارو بدید.

 بره ارفش با یه لحظه که پیچوندنمی دست با سرمو لوله شیلنگ اون. شده

 نچو موالژ تو استادم اینارو خود مثالً. بشه باز هست چیزی ایلخته اگه
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، 1ننده )مشارکت ک "نمیاد پیش اصال. بهمون بگن تونستن نمی نیومده پیش
 (.دانشجوی پرستاری

 زای بالین. ماهیت استرس2.0

زای فضای بالین، تجارب بالینی را برای فراگیران با ترس و ماهیت استرس

استرس همراه نموده است. فراگیران، حضور بر بالین بیمار در محیط واقعی 

و سرو کار داشتن با جان بیمار را دلیلی بر ترس و استرس انجام کار در 

ردند. بیان کی خود شدهمحیط واقعی و عدم توانایی بكارگیری دانش آموخته

 گفت:در بیان تجربه خود چنین میپرستاری یكی از مربیان 

مارستان بی ن. ولی وقتی میاننتو پراتیك خیلی خوب کار میكها ... دانشجو"
تونیم بهش ترسیم نمیوای ما میگن بینن می می که رو مریض ناخودآگاه

 داشت وی داخل دیشدی زیم خونریمریض داشت یه دیروز ما دست بزنیم.
 برو مدانشجو میگ به طیشرا اون تو اونجا بود. افتاده العاده فوق فشارخونش

 نقدیا ،میریگیم رگ ضیمر برا میدار نوریا هم ما. ریبگ فشار هی ضیمر برا

 (.12)مشارکت کننده "بندهیم اشتباه کافو شده هول
شرایط اورژانسی نیز به نوبه خود به ترس دانشجویان دامن زده و مانع پیوند 

 شود: های عملی میها با واقعیتزدن آموخته

. داره یرتاث آدم رو خیلی هستش. زامیاد، استرس پیش که اورژانسی شرایط" 

 آدم حظهل بزن. اون بگیر یا یه آمپول رگشو دستت میگن میدن اوردر یه فوراً

، 0)مشارکت کننده"کنه چیكار باید واقعا نمیدونه پاشو گم میكنه. دست و
 (.دانشجوی پرستاری 

 
 های بکارگیری دانش نظری در حوزه بالین: طبقات و زیرطبقات چالش0جدول 
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مقاومت سیستم  نسبت به انجام کار اصولی در 

 بالین

ممانعت پرسنل از انجام کار -

 منطبق با دانش نظری

 وجهت خیلی شستن دست استریل کادر بیمارستان برای

 یرادا ما به اونا کنیممی عمل کتاب طبق ما کنن و وقتینمی

 میگیرن

 گرا در بالینروی از رویكردهای روتیندنباله
تاثیرگذاری پرسنل بر نحوه کار -

 دانشجو

 نبیمارستا داخل ولی گیریممی یاد اصولی تئوریامون تو

از اونا یاد  نمیده خوب ما هم انجام اینجوری هیچكس

 گیریممی
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 سستی و کاهلی در یادگیری- یادگیری ناکارآمد
شب امتحان میخونیم  میخونیم امتحان واسه وار فقط طوطی

 کنیمبا هر نمره ای پاس می بالخره

 تدریس ناکارآمد
ضعف اساتید در انتقال مطالب به -

 صورت کاربردی

ن خوب تدریسشو میدن توضیح اسالید با فقط استادا بعضی

گن نمی بالینی هایمثال کردن حفظ خودشون انگار نیست و

  تو کالس

 برنامه آموزشی ناکارآمد
زمانی زیاد بین ارائه فاصله -

 دروس تئوری و عملی

بین درس تئوری با واحد عملی  اشتباهه ریزیمونمبرنامه

 همون درس فاصله می افته 
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 اعتمادی در دریافت خدمات بالینبی

مقاومت بیمار و همراه بیمار -

 نسبت به انجام کار توسط دانشجو

 بگو برو نیا تو گهمریض می میشه از در وارد که دانشجو

 فهمنمی که بیاد یا همراه مریض وقتی خودش پرستار

 بزنه دست ما مریض به نباید دانشجو میگن دانشجویی

 اعتمادی در واسپاری کار بالینبی
ندادن فرصت آزمون و خطا به -

 دانشجو

ا این فرصت ر دارن ترس دانشجو به کار دادن از استادا اکثر

 دانشجو نمیدن که آزمون و خطا کنهبه 

اعتمادی فراگیر به توانمندی خود در ارائه بی

 خدمات بالین

عدم اعتماد به دانسته های خود -

 برای بكارگیری در بالین

 کنمیم اشتباه دارم شاید نیستم، بلد خوب که کنممی احساس

 ترسممی برای همین

ط
واب

 ر
ان

قد
ف

 

 
ی 

ه ا
رف

ح

گر
ایت

حم
 

 از سوی مربیحمایت نشدن 
عدم حضور مربی در حین انجام -

 کار برای بیمار

سر عمل هم نمیاد وکسی  ها بچه به نمیده اهمیت اونقدر مربی

 نبود توضیح بده به ما 

 عدم همكاری کادر با دانشجویان- حمایت نشدن از سوی کارکنان
مسئول بخش بدون از طرف پرسنل همكاری وجود نداره 

 میره مستقیم با خود دانشجو درگیر میشهاینكه به مربی بگه 
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سازی شده و دنیای های شبیهتفاوت موقعیت

 واقعی بالین

تفاوت کار در پراتیك با کار روی -

 بیمار

مثال پانسمان یكی از اون مواردی هست که هر چقدرم تو 

 پراتیك انجام بدی باز روی بیمار فرق داره

 زای بالیناسترسماهیت 
ترس و استرس به خاطر سَر و -

 کار داشتن با جان بیمار
 جون مریض واقعیهدیگه اونجا سر عمل بیمار زیر دستته 
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 بحث
گوناگونی مانع بكارگیری  که عوامل داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج   

شوند. یكی از می بالین یشده در کالس درس در حوزهانش آموختهد

شده حاضر که موانع بكارگیری دانش آموخته یهای منحصر به مطالعهیافته

دهد، فرهنگ حاکم بر محیط بالین را توضیح می یدر کالس درس در حوزه

گرایی در بالین از آن یاد شده است. برخی بالین است که تحت عنوان روتین

اصول مبتنی بر شواهد   لیرغم آگاهی ازکنندگان معتقد بودند که عاز مشارکت

خدمات به بیماران، به دلیل ساختار  ی-علمی و دانش به روز در ارائه

گرای بالین قادر به بكارگیری آن نیستند. در چنین شرایطی فراگیران روتین

که اپردازند؛ چربا شیوه کاری کارکنان همسو شده و به الگوبرداری از آنان می

 اصولی، به رفتاری رایج تبدیل شده است. لین به شیوه غیرانجام کارهای با

از سوی  شدهمحیط یادگیری درکنتایج تحقیقات اخیر حاکی از آن است که 

 ییادگیری بالینی در زمینهو  گذاردتأثیر میآنان بر یادگیری  فراگیران

 ،ینیهای بالدر موقعیتفراگیران  طوری که؛ بهدهدای رخ میاجتماعی پیچیده

. (23) دنکنای را کسب میحیت حرفهالاز طریق مشاهده الگوهای نقش، ص

ون، های افراد از محیط پیرامطبق نظریه تطابق محیطی نیز، ادراکات و شناخت

 .(24)شكل دهنده رفتارهای افراد است 

دیگر مقاومت سیستم نسبت به انجام کار اصولی در بالین فراگیران را سویاز

ر دارد. تاکید کارکنان بالینی بگرا وا میز رویكردهای روتینبه الگوبرداری ا

روال جاری انجام کارها در محیط بالین در مطالعات دیگر نیز گزارش شده 

رسمی و  هایآموزش بر . در تأیید این یافته باید گفت که عالوه(20)است 

 هایآموزش از طریق  را مطالب از بالین، فراگیران بسیاری محیط در مستقیم

 کارکنان بیمارستان ازطریق مشاهده رفتار یادگیری مانند رسمی غیر

 یبرنامه عنوان تحت موضوع این آموزش پزشكی، از یدر حوزه .آموزندمی

 شود،می داده تشخیص وضوح به ندرت است که به شده یاد آموزشی پنهان

 درتفسیر نیز مهمی دانشجو داشته و نقش نگرش و رفتار بر عمیقی اثرات اما

 .(26)دارد  رفتارها و هاپدیده

ین بال یحاضر، دانش نظری ناکافی برای بكارگیری در عرصه یدر مطالعه

به آن اشاره نمودند. بر این اساس،  کنندگانمشارکتدلیل دیگری بود که 

ی علمی نیاز به پشتوانه نظری دارد؛ چراکه بدون انجام امورات بالین به شیوه

 ی را چگونههای بالینتوانند بفهمند که فرایندکافی، فراگیران نمیبنیان نظری 

در مشاغل کاربردی و دهند. در این راستا یانگ نشان داد که چرا انجام میو 

بدون دانش نظری به عنوان پایه، بكارگیری دانش کاربردی امكانپذیر عملی، 

 .(21)نیست 

های تدریس نامناسب اساتید در دروس نظری و عدم از سوی دیگر، شیوه

های کاربردی در کالس درس موضوع دیگری بود که استفاده از مثال

دانشجویان در پاسخ به این سوال که چرا قادر به بكارگیری دانش خود در 

 با وجود اهمیت آموزش محیط بالین نیستند به آن اشاره نمودند. متأسفانه

 خدمت در آن برای آموختگانِهای علوم پزشكی که دانشرشته در ویژهبه

دهنده شده در ایران، نشان های انجامشوند، پژوهشبالین بیمار آماده می

 هئمطالب نظری ارا به طوری که ،ناکارآمدی آموزش تئوری و بالینی است

شجو نیابد و داهای بالینی انتقال میشده در کالس درس کمتر به موقعیت

  .(21) کار گیرددر بالین بیمار بهآموخته تواند آنچه را که نمی

این، ناکارآمدی مربیان بالین و نداشتن تجربه بالینی کافی برای انتقال بر عالوه

به فراگیران، پیوند دانش نظری به محیط بالین را با مشكل مواجه نموده 

دانـش و تجارب فردی است که مربی است. بر اساس مطالعات گوناگون، 

 توانـد پل ارتباطی بین تئوری وکند و مـیخود را به دانشجویان منتقل می

های مطالعه ای در اُردن در خصوص اهمیت نقش . یافته(23) بالین باشد

مربیان بالینی علیرغم تحصیالت آکادمیك در مقاطع  مربی نیز نشان داد که

الین طوری که حتی در محیط ببه ،باشندی میباال، فاقد تجارب بالینی کاربرد

ازند پردسخنرانی در خصوص مباحث نظری می ینیز به تدریس به شیوه

(35) . 

 ایجاد در مهمی نقش کنندگانمشارکت منظر از که دیگری مهم موضوع

های بالینی است. اعتماد به توانمندیعدم  کند،می ایفا شكاف تئوری و عمل

شده توسط فراگیران را اعتماد یك جزء اساسی است که استقالل درک

. اعتماد (1)گذارد طور مثبت بر عملكرد بالینی آنان تأثیر میافزایش داده و به

های دانشجویان در محیط بالینی است که در بیمار به دانشجو یكی از دغدغه

گون همواره مورد تاکید قرار گرفته است. تند خویی و عدم مطالعات گونا

طور های خود را بهشود دانشجو نتواند آموختههمكاری بیماران سبب می

 .(31)مستقیم بر بالین بیمار بكار بگیرد 

رسد عدم آگاهی و درک درست بیمار و همراهان بیمار از نظر میبه

ان به این دسته از ارائه دهندگان های فراگیران باعث عدم اعتماد آنتوانایی

خود در بكارگیری دانش آموخته  یخدمت شده است که این امر نیز به نوبه

کند. بیماران با سطوح باالی خدمات اختالل ایجاد می یشده ضمن ارائه

ت تری خدماای کارکنان سالمت، با احتمال بیشاعتماد به توانمندی حرفه

 .(32)پذیرند را می مراقبت از سالمت از سوی آنان

های اعتماد، اعتمادی است که فراگیران به توانمندی خود یكی دیگر از جنبه

خدمات بالینی دارند. شاید  یشده ضمن ارائهدر بكارگیری دانش آموخته

بتوان این یافته را با تئوری خودکارآمدی تبیین نمود. خودکارآمدی به معنای 

به درک  باور فرد به توانایی خود در انجام عملكردهای مورد نظر است که

. براساس (33) فرد از توانایی انجـام مـؤثر وظــایف خــاص اشــاره دارد

با  بوده ورآمدی، واسطه بین دانش و رفتـار خودکامطالعات صورت گرفته، 

طوری که به ،دارد نقـشدر بالین ای های حرفـهبكارگیری دانش و مهارت

ی خود، سبب افزایش اعتماد فراگیر به دانش و توانمندی کسب شده
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 .(34)خدمات بالینی خواهد شد  یبكارگیری دانش آموخته شده ضمن ارائه

دانش و توانمندی فراگیران، امكان تجربه  بیان بهاز سوی دیگر عدم اعتماد مر

 کند. این یافته با مطالعه بارازهای بالینی از آنان را سلب میمستقیم مهارت

دهد اعتماد به دانشجویان، بكارگیری دانش نظری در محیط که نشان می

هم  دهدصورت مستقل را افزایش میواقعی بالین و توانایی انجام کارها به

 . (30)ت راستاس

آنان را در  که کنندگانمشارکت سوی از شده ذکر دالیل از دیگر یكی

های کسب شده در دانشگاه با مشكل مواجه بكارگیری دانش نظری و آموخته

کاری است که  نموده است، عدم وجود فضای حمایتی و روابط مثبت محیط

ارتباط با افراد در محیط  یاناز نظر دانشجو شود.از سوی فراگیران درک می

. بازخورد نامناسب مربیان و کارکنان تأثیرگذار استآنان بالین بر عملكرد 

بالینی و تذکر اشتباهات فراگیر با تندی و در حضور بیماران آنان را در انجام 

و احساس  نفس دانشجو به اعتماد انگیزه نموده و کاهشای بیوظایف حرفه

 حمایت شدن که بودند کنندگان معتقد. مشارکتحقارت را درپی داشته است

سوی مربی و کارکنان بخش، پیش نیاز ایجاد انگیزه برای تالش در  از

 دراست.  باکیفیت و خوب مراقبتی ارائه خود در هایبكارگیری آموخت

در  مربی نقش یمطالعات انجام شده در حیطه به توانمی یافته این تأیید

ای کارکنان در محیط بالین و نیز حمایت حرفه دانشجویان ایجاد انگیزش

توجهی و عدم حمایت اشاره نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که بی

شود خودباوری در فراگیران می و نفس عزت از سوی مربی سبب کاهش

(11.) 

کننده آموزش بالینی ای که به بررسی عوامل بازدارنده و تسهیلدر مطالعه

یت از دانشجو توسط مربی هنگام روبرو شدن با مشكل پرداخته است حما

کننده در یادگیری بالینی بود. همچنین رفتار ترین عوامل تسهیلاز مهم

نده در ترین عامل بازدارعنوان مهممتكبرانه، تند خویی و عصبانیت پرسنل به

 .(36)آموزش بالینی شناخته شد 

-گیزهان بالینی سبب تقویت انروابط مناسب و حاکی از احترام مربیان و کارکن

فراگیران و احساس تمامیت آنان برای انجام امورات بالین مبتنی بر اصول  ی

 محیط از پرستاری دانشجویان ای که به تبیین درکشود. در مطالعهعلمی می

بالینی پرداخته است نشان داده شد که مواجه شدن دانشجویان با  یادگیری

 ودر آنان ایجاد کرده  راتری رغبت بیش ،اردر انجام ک کارکناناستقبال 

. (31)خدمات به بیماران را درپی داشته است  یدر ارائه عملكرد بهتری

 گری دیگری در این زمینه نیز نشان داد که وجود روابط حمایتنتایج مطالعه

ان دهندگعنوان ارائهدر محیط بالین، سبب درونی شدن نقش پرستاران به

 .(31)شود خدمات سالمت می

ها بدون حضور مربی و یا حضور غیر موثر رهاشدن دانشجویان در بخش

 یمربی نیز سبب ناتوانی آنان در بكارگیری دانش آموخته شده در عرصه

ای که به تبیین فاصله بین تئوری و عمل در آموزش شود. در مطالعهبالین می

توجهی مربیان بالین به دانشجو و عدم حضور ایشان بی پرستاری پرداخته،

در مواقع مورد نیاز، از دالیلی است که فراگیران را در بكارگیری دانش 

. از این رو لزوم نظارت و (35)آموخته شده با مشكل مواجه نموده است 

 ای الزامی بوده وپایش مربی در بكارگیری دانش نظری و توانمندی حرفه

 .(33)دیگر نیز به اثبات رسیده است در مطالعات 

حاضر نشان داد که انجام کار واقعی در بالین با  یچنین نتایج مطالعههم

اند شده کسب کردهسازیهای آموزشی شبیهتجاربی که فراگیران در محیط

ویژه  های بالینی بهکنندگان، محیطمتفاوت است. براساس بیانات مشارکت

ها نشان داده که زا دارند. پژوهشدر شرایط اورژانسی ماهیتی استرس

ها نسانکه با زندگی ااسترس است؛ چراای پربالینی تجربه کلی آموزشطوربه

 (.45)در ارتباط است 

خدمت به بیماران  یسروکار داشتن با جان بیمار و محدودیت زمانی ارائه

در مواجهه با شرایط اورژانسی نظیر رخدادهای تهدید کننده حیات، سبب 

ی درس را در عمل هاشده در کالسشود فراگیران نتوانند دانش آموختهمی

های تتوان در موقعیاین، برخی از وظایف بالینی را نمیبر بكار گیرند. عالوه

که ماهیت تئوری و عمل متفاوت است. سازی کرد چراآموزش آکادمیك شبیه

شود که یادگیری آن های واقعی بالین، فرد با مواردی مواجه میدر موقعیت

ك امكانپذیر نیست. در این راستا های آکادمیدر شرایط غیرواقعی محیط

سایفان و همكارانش نشان دادند که از نظر دانشجویان آموزش مباحث 

نظری، در یك دنیای انتزاعی و انجام کار در محیط بالین در دنیای حقیقی 

 .(35)گیرد دیگری شكل می

ال فرو و عنوان مثاین یادگیری در شرایط واقعی بالین متفاوت است. بهنابرب

های سازی قادر به افزایش برخی مهارتكارانش نشان دادند که شبیههم

های . اگرچه محیط(41)فراگیران نظیر استدالل بالینی و تفكر انتقادی نیست 

های ایمنی هستند که فراگیر بدون آسیب رساندن به سازی شده محیطشبیه

ای ینههای بالینی است اما زمبیمار قادر به تمرین طیف وسیعی از مهارت

 کارروند. متفاوت از بالین دارد لذا این هر دو باید در کنار هم به

ی هاای که هوآرد و همكارانش به منظور مقایسه تاثیر استراتژیدر مطالعه

ای دانشجویان پرستاری انجام دادند، های حرفهآموزشی بر دانش و مهارت

ه یماران مبتال بآزمون مراقبت از بدانشجویان در پس یمشخص شد که نمره

سكته قلبی و مغزی در گروه آموزش بر بالین بیمار باالتر از گروهی بود که 

سازی شده دریافت کرده و در محیط شبیه  سازاین آموزش را از طریق شبیه

 .(42)بودند 

نظیر  های بالینی گوناگونکنندگان در رشتهاگرچه استفاده از تجارب مشارکت

 پرستاری، که در مطالعات یپزشكی، عالوه بر رشتههای اتاق عمل و فوریت

حاضر به شمار  یمتعددی به آن پرداخته شده است، از نقاط قوت مطالعه



 02           و همکاران هاشمی پرست

رسد ها، که به نظر میالتحصیالن این رشتهآید، اما عدم دسترسی به فارغمی

تجارب عمیقی در رابطه با موضوع مورد مطالعه داشته باشند، از 

 ه حاضر بود. های مطالعمحدودیت

 

 نتیجه گیری
متأثر از بالین  یشده در کالس درس در حوزهانش آموختهبكارگیری د   

های متفاوت است. این پدیده در ساختاری متشكل عوامل گوناگون با ماهیت

ای در محیط کاری، از شرایط حاکم بر عرصه بالین، فقدان حمایت حرفه

لذا  ،گیردشكل می بالین یگرای حوزهاعتمادی و ماهیت عملبی

های گوناگون در ابعاد مختلف آموزشی، نگرشی و بهبود روابط استراتژی

ا بالین راهگش یشده در عرصهتواند در بكارگیری دانش آموختهانسانی می

مستلزم بسترسازی فرهنگی، آموزشی و این اساس، رفع موانع باشد. بر 

 باشد.ای میحرفه

 

 قدیر و تشکرت
علمی و کارکنان تأحاضر با مشارکت دانشجویان، اعضای هی پژوهش   

 که علوم پزشكی مراغه انجام شده است یهای وابسته به دانشكدهبیمارستان

نمائیم. از از مساعدت و همكاری این عزیزان صمیمانه تشكر و قدردانی می

در قالب طرح  ،علوم پزشكی مراغه از این پژوهش یحمایت مالی دانشكده

 گردد.قدردانی می 64د/634/1شی با شماره پژوه
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