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توسعه

درآموزش پزشکی

بسیاری از صاحبنظران معتقدند آموزش پرستاری
برای کسب مهارتهایی که پرستاران در راستای

در ارائه مراقبت باکیفیت ،بیش از پیش در جامعه

تقریباً یک دهه از انتشار کتاب پیشگامانه "آموزش

شناخته شده است .امروزه نیازهای بیماران پیچیده-

پرستاران؛ فراخوانی برای تحول بنیادین" که توسط

تر شده است و از پرستاران انتظار میرود تا عملکرد

 Bennerو همکاران نوشته شده است میگذرد(.)9

خود را متناسب با تغییرات فزاینده در سیستم

نویسندگان این کتاب مستندات علمی را بررسی

مراقبت بهداشتی توسعه دهند .آموزش پرستاری

کرده ،مطالعاتی را انجام داده و معلمین پرستاری را

مسئولیت آمادهسازی پرستاران برای ورود به

در کالسهای درس و موقعیتهای بالینی مشاهده

حرفه پرستاری را دارد ،حرفهای که پیچیده ،در حال

کردند تا دریابند که نحوه آمادهسازی دانشجویان

تغییر و به طور مداوم در حال تکامل است .لذا

پرستاری برای واقعیت های حال و آینده شغل

همواره این سوال مطرح است که آیا پرستارانی که

پرستاری چه نقاط قوت و ضعفی دارد(.)4

پا به عرصه بالین میگذارند ،مجهز به دانش و

به عنوان نقاط قوت آنها معتقدند که برنامههای

مهارتهای ضروری این حرفه می باشند()9؟

آموزش پرستاری در شکل گیری هویت حرفهای و
رفتار اخالقی بسیار موثر و کارا هستند .این امر
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در طی سالهای اخیر نقش محوری حرفه پرستاری

بهداشتی بدان نیاز دارند ،ناگزیر به تغییر است(.)2
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می گردد .تکالیف بالینی تجارب یادگیری قدرتمندی

بیماران استفاده می شود تعریف کرد .استدالل

ایجاد میکند ،به ویژه زمانیکه مربی پرستاری

بالینی یک راه تفکر بالینی در رابطه با مهارتهای

آموزش بالینی و آموزش کالس درس را با هم ادغام

بالینی است.

میکند .با اینحال برنامههای آموزش پرستاری

 -مفهوم بعدی که اخیراً در آموزش پرستاری مورد

عموماً در آموزش علم پرستاری کارایی ندارند،

توجه قرار گرفته است ،شکلگیری )(formation

تاکید کافی برای آموزش سطحی از علم که امروزه

است .شکلگیری شیوهای است که به واسطه آن فرد

برای عملکرد ارائه مراقبت ضروری است وجود

برای یک وظیفه خاص آماده شده و توانایی کار در

ندارد و اولویت کافی به حوزههایی از علم که

یک نقش مشخص را پیدا میکند .شکلگیری حرفهای

بیشترین ارتباط را با کار بالینی پرستاری دارند ،داده

که به رشد و بلوغ هویت پرستاری کمک میکند،

نمیشود(.)5

مستلزم تعهد شخصی و نیازمند تفکر در موضوعات

نویسندگان این کتاب برای تحول در پداگوژی

اخالقی است .در واقع دانشجویان پرستاری برای

آموزش پرستاری تغییرات پارادایمی زیر را پیشنهاد

تبدیل شدن به یک پرستار خوب ،عالوه بر مفهوم

میدهند:

اجتماعی شدن و پذیرش نقش ،باید مهارتها و

-نخستین تغییر پیشنهادی این است که مربی

عادتهای جدیدی از تفکر و عملکرد خالقانه را کسب

پرستاری عالوه بر یاددهی دانش توصیفی سطحی،

کنند.

در مورد بسترسازی آن دانش و اینکه دانش مربوطه

 -و در نهایت بجای آموزش تئوریهای رسمی

چگونه و چه زمانی در موقعیت های بالینی واقعی به

انتزاعی و انتظار از دانشجویان برای به کارگیری

کار میآید ،به دانشجویان آموزش دهد.

آنها در عمل ،بر استفاده قیاسی از دانش در بستر

 -دومین تغییر بر ادغام دو مقوله کسب دانش و

مناسب تاکید شود .کاربرد دانش در زمینه مناسب

استفاده از دانش تمرکز دارد .معموالً در دانشکده-

نیازمند قرار گرفتن در موقعیتهای بالینی است .این

های پرستاری بر فرایندهای حل مسئله و تصمیم-

تفکر مبتنی بر موقعیت به دانشجو امکان میدهد تا

گیری ،تئوریها و مفاهیم انتزاعی تاکید میشود ،در

تشخیص دهد در یک موقعیت بالینی خاص چه

حالیکه چگونگی استفاده از این تئوریهای رسمی

چیزی اهمیت بیشتری دارد(.)5

در کار بالینی واقعی زیاد مورد توجه قرار نگرفته

آموزش پرستارانی که گام اصلی درخلق یک آینده

است.

روشن و مقتدرانه برای پرستاری ویک جامعه

 -تغییر مهم بعدی تاکید بر روشهای متعدد تفکر و

سالمتراست( .)9بسیاری از مدارس پرستاری دنیا

به ویژه استدالل بالینی به جای تمرکز بر تفکر

در پاسخ به شواهد ارائه شده ،بازنگری کوریکولوم

انتقادی به تنهایی است .استدالل بالینی پرستاران را

را آغاز کرده و نوآوریهایی در آموزش بالینی
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ناشی از پداگوژی (علم و هنر یاددهی-یادگیری)

میتوان فرایند شناختی و استراتژیهایی که برای

معصومه مهدوی فر و همکاران

تحول در آموزش پرستاری

بررسی کرده و پارادایمهای جدید یادگیری مبتنی بر

 رویکرد سنتی و پراکنده به ویژه.)6(ایجاد کردهاند

 استفاده از ظرفیتهای هیات.شواهد را ایجاد کنند

در آموزش بالینی در آماده سازی فارغالتحصیالن

 طراحی مدلهای جدید آموزش بالینی و ارتقاء،علمی

 شواهد معتبری.به حرفه پرستاری ناتوان است

دانش آموزش پرستاری از طریق تحقیق میتواند

وجود ندارد که نشان دهد روشهای سنتی آموزش

راهگشای مدیران و سیاستگزاران حوزه آموزش

بالینی در پرستاری در توسعه استدالل بالینی موثر

.قرار گیرد

 بنابراین زمان آن رسیده که آموزشدهندگان.هستند
پرستاری عملکرد آموزشی خود را به طور دقیق
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