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Abstract 
Introduction: Lifelong learning is an important issue in nursing education and nursing students need to 
understand the need to pursue learning throughout their professional life. The aim of this study was to identify 
the barriers to lifelong learning of nursing students in clinical learning environment from the perspective of 
faculty members 
Methods: The present study is a qualitative study with a content analysis approach that was sampled 
purposefully using semi-structured reply interviews with 19 nursing teachers during 2017-2018. To ensure the 
accuracy of the data, the credibility, conformability, dependability and transferability were used.
Data were analyzed by content analysis method using MAX-Q10 software.
Results: Barriers to lifelong learning in clinical learning environments in 6 main themes including: inadequate 
organizational environment, distorted professional status, lack of inter professional cooperation, poor socio-
economic conditions of nurses in the health care system, lack of physical facilities - technology, culture, 
economy and lack of evaluation system  Based on performance was identified.
Conclusions: Nursing students face a number of obstacles in the clinical learning environment that reduce 
their motivation for lifelong learning. It is suggested that the nursing education curriculum be developed with 
a lifelong learning and mechanisms be implemented with the support of the authorities.
Keywords:  Lifelong Learning, Nursing Student, Clinical Education, Learning Environment, Barriers.  
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چکیده 
مقدمــه: یادگیــری مــادام العمــر موضــوع مهمــی در آمــوزش پرســتاری اســت و دانشــجوی پرســتاری نیــاز دارد ضــرورت پــی گیــری 
ــع یادگیــری مــادام العمــر دانشــجوی  یادگیــری در طــول عمــر حرفــه ای خــود  را درک کنــد. هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی موان

پرســتاری در محیــط یادگیــری بالیــن از دیــدگاه مدرســین پرســتاری مــی باشــد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه کیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا اســت کــه نمونــه گیــري آن بــه شــکل  هدفمنــد با اســتفاده 
از مصاحبــه  نیمــه ســاختاریافته بازپاســخ، بــا 19 تــن از مدرســین پرســتاري در طــی ســال هــای 97-1396 انجــام شــد.  بــرای  اطمینــان 
از صحــت داده هــا از معیارهــای باورپذیــری یــا اعتبــار، قابلیــت یــا  تاییدپذیــری، قابلیــت اعتمــاد یــا اطمینــان پذیــری و قابلیــت انتقــال یــا 

انتقــال پذیــری  اســتفاده شــد. داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا و بــا اســتفاده از نــرم افــزار مکــس کیــودا 10 مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 
ــی شــامل: محیــط وجــو ســازمانی   ــه  اصل ــع یادگیــري مــادام العمــر در محیــط هــای یادگیــری بالینــی در 6 درون مای ــا: موان یافته ه
نا مناســب، جایــگاه حرفــه ای مخــدوش، عــدم همکاری هــای بیــن حرفــه ای، شــرایط اجتماعــی - اقتصــادی نامناســب پرســتاران د نظــام 
بهداشــت و درمــان، کمبــود امکانــات فیزیکــی – فنــاوری و فرهنگــی، اقتصــادی و عــدم نظــام ارزشــیابی  مبتنــی برعملکــرد شناســایی شــد. 
نتیجه گیــری: دانشــجویان پرســتاری  در محیــط یادگیــری بالینــی بــا موانعــی متعــددی رویــرو هســتند کــه  ســبب کاهــش انگیــزه آن 
هــا بــرای  یادگیــری مــادام العمــر مــی شــود. پیشــنهاد مــی شــود برنامــه درســی آمــوزش پرســتاری  بــا یادگیــري مــادام العمرتدویــن گردد 

و بــا حمایــت مســئولین ســاز وکارهــای اجــرای آن فراهــم گــردد.
کلیدواژه ها: یادگیري مادام العمر، دانشجوی پرستاری، آموزش بالینی، محیط یادگیری، موانع.

مقدمه
یادگیــری مــادام  العمــر فراینــد حمایتــی مداومی اســت کــه افــراد 
ــه  ــردی ک ــا و خ ــا، مهارت ه ــا، ارزش ه ــب دانش ه ــرای کس را ب
برای اعتمــاد بــه نفــس ، خالقیــت  و لــذت بــردن از نقش هــا 
ــد  ــد، توانمن ــاز دارن ــرعمرخود نی ــه، درسراس ــرایط خود درجامع وش
می کنــد )1(. نیــاز بــه یادگیــری مــادام  العمــر در مشــاغل ســالمت 
ــای  ــت ه ــاوری در مراقب ــم و فن ــرعت تحــوالت عل محصــول س
ــظ  ــورد حف ــزون در م ــای  روزاف ــی و نگرانی ه ــتی و درمان بهداش
ــی باشــد )2(.  ــن م ــای بالی ــت  در محیط ه ــت مراقب ــاء کیفی و ارتق
تولید فزاینده اطالعات و پیشرفت فنــاوری سببگردیده بخش زیادي 

از آنچه که دانشجویان رشــته هاي مختلف علوم پزشکي در دانشکده 
ها مي آموزند در هنگام حضور در محیط واقعي کار کهنه و منسوخ 
شود. در چنین شرایطي به جاي انتقال مجموعه اي از اطالعات به 
دانشجویان، باید آن ها را به یادگیرنــدگان مادام العمر تبدیل نمود 

  .)3،4(
پیمــان نامــه بولونیــا  )Bologna(  کــه در ســال 1999 و  بــرای  
ترویــج یادگیــري مــادام العمــر بــه تصویــب  وزرای آمــوزش عالــی  
29 کشــور اروپایــی در دانشــگاه بولونیــا رســید، تاکیــد مــی کندکــه 
یادگیــري مــادام العمــر بخــش مهمــی از فعالیــت هــاي آمــوزش 
ــه  ــار ارائ ــد، در کن ــئولیت دارن ــا مس ــگاه ه ــت و دانش ــی اس عال
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ــه دانشــجویان، نیازهــاي آن هــا را از لحــاظ یادگیــري  آمــوزش ب
ــه  ــاز ب ــر نی ــددی ب ــات متع ــد )5(. مطالع ــدت در نظــر بگیرن درازم
تغییــرات عمیــق در آمــوزش پرســتاران تاکیــد و بیــان مــی کننــد، 
الزم اســت مراکــز آمــوزش پرســتاری بــا بــه کار گیــری رویکــرد 
یادگیــری مــادام العمــر درآموزش  دانشــجویان پرســتاری، بسترســاز 
یادگیــری مــادام العمــر باشــند )6،3(. بــه رغــم تغییــرات متعــددی 
کــه نظــام آمــوزش پرســتاری در گــذر زمــان تجربــه کــرده اســت، 
ــت )7(.  ــوده اس ــی آن ب ــمت اصل ــی قس ــی و بالین ــوزش عمل آم
تدریــس بالینــی بــه دلیــل تکمیــل شــدن بخــش اعظــم یادگیــری 
ــد  ــن بخــش هــای فراین ــی تری ــه ای در بالیــن یکــی از اصل حرف
ــای  ــن قســمت ه ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــوزش اســت و ب آم

ــت )8،9(.   ــده اس ــناخته ش ــه ای ش آموزش حرف
ــده از  ــل و پیچی ــبکه ای متقاب ــوان ش ــه عن ــری ب ــط یادگی محی
ــق آن  ــف مــی شــود کــه از طری ــی تعری همــه شــرایط و نیروهای
هــا فراینــد آمــوزش و یادگیــری اتفــاق میافتــد. محیــط یادگیــری 
بــر پیامدهــای یادگیــری موثــر اســت )10،9(. محیــط هــای بالیــن 
ــتند  ــی هس ــش زای ــی و تن ــش بین ــل پی ــر قاب ــرایط غی دارای ش
ــد )8(.  ــی دهن ــرار م ــر ق ــوزش دانشــجویان را تحــت تاثی ــه آم ک
شــرایط  و مدیریــت  محیــط هــای آمــوزش بالیــن نقــش مهمــی 
ــر  ــادام العم ــری م ــش یادگی ــعه دان ــرا ی توس ــت ب ــاد فرص درایج
ــادام العمــر را  ــری  م ــه یادگی ــه  گرایــش ب ــد زمین ــد و می توانن دارن
ــا بازدارنــده آن باشــند )2(. در انــدک مطالعــات انجــام  فراهــم و ی
ــتاری،  ــجویان پرس ــِر دانش ــادام العم ــری م ــه یادگی ــده در زمین ش
ــرای  ــی ب ــل اساس ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــری  ب ــط یادگی محی
دســتیابی بــه یادگیــری مــادام العمــر شــناخته  شــده اســت )11(.  
ــا هــدف شناســایی موانــع یادگیــری مــادام  ــذا مطالعــه حاضــر ب ل
العمــر دانشــجوی پرســتاری در محیــط یادگیــری بالیــن از دیــدگاه  

مدرســین پرســتاری انجــام شــد. 

روش کار
ــوا  ــل محت ــرد تحلی ــا رویک ــی و ب ــا روش کیف ــر  ب ــه حاض مطالع
ــه حاضــر صاحــب نظــر  ــه مطالع ــه هــا در زمین انجــام شــد. نمون
ــدون طراحــی  ــری ب ــه گی ــد و نمون ــی  بودن ــات غن و دارای اطالع
قبلــی، در طــی فراینــد پژوهــش توســعه یافــت. داده هــا درطــی 
 Semi( ــاختاریافته ــه س ــره نیم ــه چه ــره ب ــه چه ــک مصاحب ی

structured( جمــع آوري شــدند.
ــراي  ــدرک دکت ــه داراي م ــینی ک ــا مدرس ــه ب ــدا مصاحب  در ابت
پرســتاري بودنــد آغــاز و پــس ازســه مصاحبــه، داده هــا، ضــرورت 
ــز  ــوزش پزشــکی را نی ــراي آم ــدرک دکت ــا م ــین ب حضــور مدرس
ــد  ــد. بع ــرکت کردن ــه ش ــان در مصاحب ــن از آن ــان داد و 5 ت نش
ــا آن دســته  ــه ب ــه انجــام مصاحب ــر ب ــه، پژوهــش گ از 14 مصاحب

ازدانشــجویان دکتــرای پرســتاری کــه در بیمارســتان و بالیــن نیــز 
مشــغول کار بودنــد هدایــت شــد. 5 تــن از آن هــا بــه درخواســت 
پژوهشــگر پاســخ مثبــت دادنــد. بــا 15 تــن مصاحبــه حضــوري و 
بــا 4 تــن مصاحبــه غیــر حضــوري انجــام شــد )بــه دلیــل مشــغله 
ــک  ــراي ی ــوري(. ب ــه حض ــراي مصاحب ــت ب ــدادن وق کاري و ن
ــش  ــداف پژوه ــا اه ــراه ب ــواالت هم ــن س ــا، مت ــه ه ــن از نمون ت
از طریــق پســت الکترونیکــی ارســال و پاســخ هــاي تایــپ شــده 
ایشــان دریافــت شــد. در 3 مــورد اهــداف و ســواالت پژوهــش از 
طریــق واتســاپ ارســال و پاســخ صوتــی آن هــا دریافــت گردیــد. 
در مــواردي کــه نیــاز بــه پرســیدن ســواالت و توضیحــات بیشــتر 
از طــرف پژوهشــگر و یــا شــرکت کننــده وجــود داشــت، تمــاس 

تلفنــی برقــرار شــد.
در پیــام هــای ارســالی بــرای مــوارد غیــر حضــوری، تاکیــد شــده 
ــود  ــد ب ــه خواه ــا محرمان ــت آن ه ــات و هوی ــه اطالع ــود ک ب
ــذا  وصــدای آن هــا بعــد از انجــام پژوهــش پــاک خواهــد شــد. ل
در صــورت تمایــل و داشــتن رضایــت بــه ســواالِت ارســالی پاســخ 
ــکده  ــین و دانش ــل کار مدرس ــر مح ــه دفت ــکان مصاحب ــد. م دهن
ــا  ــه ب ــان مصاحب ــود. زم ــرا ب ــجویان دکت ــل دانش ــل تحصی مح
توافــق آن هــا تعییــن و یــک روز قبــل از انجــام، یــاد آوري گردیــد. 
متــن ســواالت و اهــداف پژوهش قبــل از دیــدار حضــوری از 
طریــق پســت الکترونیــک بــراي مشــارکت کننــدگان ارســال شــد. 
ــرای شــرکت در  ــت آن هــا ب ــه مجــدد از رضای در شــروع مصاحب
مصاحبــه اطمینــان حاصــل و محرمانــه بــودن اطالعــات و هویــت 
شــرکت کننــدگان یــادآوری  و بــراي ضبــط صــدا از آن هــا اجــازه 

گرفتــه شــد.
سوال هاي مصاحبه به شرح زیر بود :

»درک شــما از مفهــوم یادگیــري مــادام العمــر« چبســت ؟ لطفــا  
ــد  ــه و در  طــی تدریــس خــود داری ــن زمین ــه اي در ای اگــر تجرب

توصیــف نماییــد. 
ــادام  ــری م ــکل گیری  یادگی ــی در ش ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ "ب

ــتند؟" ــر گذارهس ــتاری در بالین اث ــوزش پرس ــر در آم العم
 "چه عواملی می توانند مانع یا تسهیل کننده باشند؟ "

ــه صــورت گرفــت  ــار مصاحب ــده فقــط یــک ب ــا هرشــرکت کنن ب
و هــر مصاحبــه بیــن 35-45 دقیقــه بــه طــول انجامیــد. پــس از 
ــه  ــان از ب ــرای اطمین ــه اشــباع حاصــل شــد. ب انجــام 17 مصاحب
اشــباع رســیدن داده هــا دو مصاحبــه دیگــر نیــز صــورت گرفــت. 
ــا جمــع آوری داده هــا هیــچ  اشــباع داده هــا حالتــی اســت کــه ب
داده جدیــدی در ارتبــاط بــا مقولــه پدیــدار نشــود و درک کاملــی از 
پدیــده تحــت مطالعــه حاصــل گــردد )12،13(. در حیــن مصاحبــه، 
ــت  ــه دس ــای ب ــده گان و داده ه ــارکت کنن ــخ مش ــاس پاس براس
آمــده ســواالت اختصاصــی تــر و ســواالت بــاز بیش تــري مطــرح 
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ــد.  ــپ ش ــاده و تای ــده پی ــط ش ــاي ضب ــن مصاحبه ه ــد. مت می ش
تــک مصاحبــه  دریافتــی  از طریــق پســت الکترونیکــی تایپ شــده  
بــود. از نــرم افزارمکــس کیــودا 10 بــرای تحلیــل داده هــا اســتفاده 

شــد.  
ــار  ــد از چه ــاز و بع ــه آغ ــن مصاحب ــد از اولی ــا، بع ــل داده ه تحلی
مصاحبــه، کدگــذاري و دســته بنــدي انجــام شــد. در کــد گــذاري 
بــاز، متــن هــر مصاحبــه ســطر بــه ســطر بررســی و مفهــوم اصلــی 
جمــالت معنــی دار و مرتبــط بــا موضــوع بــه صــورت کد اســتخراج 
و ثبــت شــد. کدهایــی کــه بــه لحــاظ مفهومــی بــا یکدیگر مشــابه 

بودنــد در یــک طبقــه نــام گــذاري شــدند.
 Guba  بــرای اطمینــان از صحــت داده هــا از معیارهــای چهارگانه
)credibility( ــا اعتبــار Lincoln’s & شــامل: باورپذیــری ی
قابلیــت یــا  تاییدپذیــری )conformability( ، قابلیــت اعتمــاد 
ــا  ــال ی ــت انتق ــری )dependability( و قابلی ــان پذی ــا اطمین ی
انتقــال پذیــری )transferability(  اســتفاده شــد )14(. جهــت 
اطمینــان از اعتبــار  داده هــا بــا توجــه بــه هــدف و شــاخص هــای 
ــرکت  ــرای ش ــب ب ــای مناس ــه ه ــش، از نمون ــرکت در پژوه ش
ــا  ــه عمــل آمــد. تعامــل کافــی و عمیــق ب در پژوهــش دعــوت ب
ــع  ــرای جم ــی ب ــان طوالن ــد و زم ــدگان برقرارش ــارکت کنن مش
ــد  ــون ک ــن مت ــد. همچنی ــرف گردی ــا ص ــل داده ه آوری و تحلی
ــن  ــدگان و 2 ت ــارکت کنن ــن از مش ــار 2 ت ــده  در اختی ــذاري ش گ
همــکار عضــو هیئــت علمــی بــا مــدرک دکتــرای پرســتاری کــه 
بــا پژوهــش کیفــی آشــنا بودنــد قــرار گرفــت و صحــت و تناســب 
ــالح  ــوارد اص ــی م ــري و در برخ ــده بازنگ ــتخراج ش ــاي اس کده
شــد. بــراي نیــل بــه تاییدپذیــری تمــام مراحــل پژوهــش بــه ویــژه 

مراحــل تحلیــل داده هــا در تمــام مســیر، مشــروح و مبســوط ثبــت 
شــد. اطمینــان پذیــری معــادل پایایــی )reliability( در پژوهش 
هــای کمــی اســت و بــه معنــی پایــداری داده هــا در طــول زمــان 
و شــرایط مشــابه اســت )14(.  تکــرار کدهــا نوعــی اعتمــاد 
ــز  ــراي پرهی ــخص کرد. ب ــا مش ــی ( را در داده ه ــات وهم   اهنگ )ثب
ازســوگیری در تفســیر داده هــا از یــک همــکار عضــو هیئــت علمی 
ــا مــدرک دکتــرای پرســتاری کــه در مطالعــه شــرکت نداشــت،  ب
بــه عنــوان ناظــر خارجــی درخواســت شــد مراحــل  گــزارش  کار را 

بررســی کنــد. 
انتقــال پذیــری در پژوهــش کیفــی معــادل روایــی بیرونــی 
در  یافته هــا  تعمیــم  قابلیــت  یــا   )external validity(
یافته هــای  آن،  ســنجش  بــراي   .)14( اســت  پژوهش کمــی 
ــی  ــه بازبین ــده گان جداگان ــارکت کنن ــن از مش ــا 3 ت ــش ب پژوه
ــد. داده  ــد کردن ــنهاد هایی آن را تأیی ــه پیش ــا ارائ ــا ب ــدکه آن ه ش
ــزار مکــس  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــوا و ب ــا روش تحلیــل محت هــا ب

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــودا10 م کی

یافته ها
مشــارکت کنندگان ایــن مطالعــه مدرســینی بــا ســابقه کار آموزشــی 
بیــن10 تــا 35 ســال بودنــد بــه تعــداد 2 تــن مــرد و 17 تــن زن که 
ــان اســتاد، 4 تــن دانشــیار، 8 تــن   در  زمــان مصاحبــه 2 تــن از آن
اســتادیار و 5 تــن عضــو هیئــت علمــی در رده مربــی و دانشــجوي 
دکتــرا بودنــد. 4 تــن از خانــم هــای مشــارکت کننــده و 1 تــن از 
اقایــان، مدرســین پرســتاری بــا  مــدرک دکتــرای آموزش پزشــکی 

بودنــد )جــدول 1(.

جدول 1:  مشخصات جمعیت شناختی مدرسین شرکت کننده در پژوهش
تعدادطبقات مشخصات 

مونث         جنس
مذکر

17
2

     مرتبه علمی
استاد 

 دانشیار 
استادیار

مربی.دانشجوی دکترا   

2
4

 8
5

عنوان مدرک  دکترا
 دکترای پرستاری

دکترای آموزش پزشکی 
14
5

سابقه کار

15-10
20-16
25-21
30-26
35-31

6
4
5
2
2

ــادام  ــع  یادگیری  م ــارکت کننده گان  موان ــرات مش ــل نظ ــا تحلی ب
ــن در6  ــوزش بالی ــط های آم ــتاری در محی ــجوی پرس ــر دانش العم

مضمــون اصلــی  و 14مضمــون فرعی شناســایی شــدند )جــدول2(.
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جدول 2:  مضامین موانع یادگیری مادام العمر در محیط یادگیری بالینی دانشجوی پرستاری
کدهای اولیه  مضمون  فرعی مضمون اصلی  

1- محیط  و جوسازمانی نامناسب 

-محیط و مدیریت سازمانی  بازدارنده

 -  عدم نگرش مثبت نسبت به آموزش دانشجو
- نبود رفتارهای مشوق یادگیری   
- وجود رفتارهای بازدارنده یادگیری 

- نبود ارتباط مناسب بین کادر درمان با  دانشجویان و اساتید 
بالین 

- تبعیض بین دانشجویان پرستاری با سایر دانشجویان  
-  ایجاد موقعیت های تنش زا برای دانشجویان

2- جایگاه حرفه ای  مخدوش

  -   نامشخص بودن جایگاه دانشجوی 
پرستاری در محیط بالین

- عدم بالندگی حرفه ای

 - مشخص نبودن شرح وظایف دانشجو
- مشخص نبودن مرجع پاسخگویی  دانشجو 

- بال تکلیفی دانشجو در بخش 
- تبعیض در استفاده از امکانات آموزشي و رفاهی 

- بی توجهی به شان ومنزلت دانشجوی پرستاری در بالین 
-  نادیده گرفتن شان مدرسین پرستاری دربالین
- روتین مداری و انجام کارها بر اساس روتین 

3-    عدم همکاری های بین حرفه ای

-  عدم شناخت پزشکان نسبت  به نقش و 
جایگاه پرستاران در بالین 

- عدم نظام تصمیم گیری مشارکتی 
- عدم مهارت کار تیمی 

- پزشک ساالری در بالین
- عدم شناخت پزشکان ازتوانایی های علمی پرستاران 

- مشورت نکردن پزشک با پرستار در امر درمان و مراقبت   
- دخالت ندادن پرستاران در تصمیم گیری ها 

- عدم  نگرش کار تیمی  در بالین 
- عدم مهارت در انجام  کار تیمی  

 
4- شرایط  اجتماعی-اقتصادی نامناسب   

 پرستاران  در نظام بهداشت و درمان

 - بی عدالتی در پرداخت ها 
  - منزلت اجتماعی پرستاران در نظام 

بهداشت ودرمان  
- نیاز به درآمد زایی دانشجوی پرستاری 

- عدم تناسب بین دستمزد و کار پرستار
- تفاوت در تعرفه های پرداختی

- عدم شناخت جامعه از حرفه پرستاری
- نیازمالی دانشجو

5-کمبود امکانات  فیزیکی - فناوری    
فرهنگی و  اقتصادی  

- فضای فیزیکی و زیرساخت فناوری ناکافی
- عدم عرصه  مناسب برای تجربه  در بالین

- ضعف زیرساخت فرهنگی 
- ضعف زیرساخت اقتصادی

     

-کمبود زیر ساخت های  مورد نیاز آموزش بالین      
-  عدم فضای فیزیکی مناسب 

- ناکافی بودن تجهیزات و امکانات 
- عدم تناسب  تعداد دانشجویان با امکانات آموزشی 

- عدم تناسب  تعداد دانشجو با تجهیزات استفاده از فنآوری 
- ضعف قوانین و سیاست هاي حمایتی دانشگاه ها )از رویکرد 

یادگیری مادام العمر(
-  ضعف قوانین  و سیاست های حمایتی مراکز درمانی و 

بیمارستان ها )از رویکرد یادگیری مادالعمر(
- اعتبار مالی ناکافی 

- نیاز به هزینه های زیاد  برای تجهیز زیر ساخت ها   

6- نبود نظام ارزشیابی مبتنی بر عملکرد 
- مشخص نبودن نوع نظام  ارزشیابی 

- دیده نشدن تفاوت ها در ارزشیابی دانشجو    
- عدم ارائه بازخورد بر عملکرد 

-  مشخص نبودن روند ارزشیابی
- ارزشیابی سلیقه ای 

 - نادیده گرفتن توانایی های دانشجو در ارزشیابی
-  خالءسیستم  پاداش مبتنی بر عملکرد

 -  بی انگیزه شدن دانشجو به واسطه روند ارزشیابی فعلی  

1- محیط و جو سازمانی نامناسب
 اولیــن درون مایــه محیــط ســازمانی نــام گرفــت وحاصــل طبقــه 

ــود. “محیــط و مدیریــت ســازمانی بازدارنــده “ ب
محیــط  آمــوزش  پیام هــای  مشــارکت کنندگان،  دیــدگاه  از 
 دانشــجو، ازعوامل تاثیرگــذار بریادگیــری  و اســتمرارآن اســت 
ــده ویــا مشــوق باشــد. محیــط  بسترســاز ارتقــاء  ــد بازدارن ومی توان
یــا ســکون وراکــد بــودن اســت. در شــرایط حاضــر جــو ســازمان 
هــای درمانــی- آموزشــی تمایــل بــه یادگیــری  مــادام العمــر را بــه  

ــد. ــاء نمی کن ــجو الق دانش
ــال  ــا  12 س ــکی  ب ــوزش پزش ــته آم ــاران رش ــتاد ی ــک  از اس ی

ــرد : ــوان ک ــوزش عن ــن و آم ــابقه  در بالی س
“جــو ســازمانی مهــم اســت. اگــر مــِن فــرِد مشــتاق یادگرفتــن در 
محیطــی قــرار بگیــرم کــه خیلــی اهمیــت نمی دهــد بعــد از مدتــی 

انگیــزه نخواهــم داشــت”.
 خانــم مربــی و  دانشــجوی دکتــرای پرســتاری با 11 ســال ســابقه 

کاربالیــن و آمــوزش در ایــن رابطــه بیــان داشــت که: 
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ــه  ــری ب ــراي یادگی ــب ب ــتر مناس ــد بس ــازمانی بای ــط س “در محی
وجودآیــد در غیــر ایــن صــورت بــا هرســطح از تــالش، پیشــرفتی 

حاصــل نخواهــد شــد”.
خانــم دانشــیار پرســتاری بــا 24 ســال ســابقه  تدریــس  و مدیریــت 

پرســتاری بیــان  داشــت کــه:  
“شــرایط در محیــط اموزشــی هــم میتواننــد کمــک کننــد کار مــا 

پیــش بــره و یــا نگذارنــد کــه کار پیــش بــرود “.     
2- جایگاه  حرفه ای مخدوش

ایــن درون  مایــه از 2 طبقــه “نامشــخص بــودن جایــگاه دانشــجوی 
پرســتاری در محیــط بالیــن” و”عــدم بالندگــی حرفــه ای” پدیــدار 

شــد. 
 مشــارکت کننــدگان معتقــد بودنــد بــراي شــکل گرفتــن یادگیــري 
ــتاري  ــجوي پرس ــور دانش ــگاه حض ــد جای ــر اول بای ــادام العم م
ــجوی  ــرای دانش ــوزش ب ــگاه آم ــود. جای ــخص ش ــن مش در بالی

ــت.   ــخص نیس ــن مش ــتاری در بالی پرس
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه  

آمــوزش وبالیــن  در ایــن رابطــه چنیــن گفــت: 
 “بــراي شــکل گیری یادگیــري مــادام العمــر بایــد جایــگاه حضــور 
ــجویان  ــود .دانش ــخص ش ــن مش ــتاري در بالی ــجوي پرس دانش
پزشــکي زیــر نظــر معاونــت آموزشــی بیمارســتان هــا بــا 
ــا  ــتند، ام ــخگویی هس ــع پاس ــخص و مرج ــف مش ــرح وظای ش
ــدون  ــتاری، ب ــر پرس ــر دفت ــر نظ ــا زی ــتاری غالب دانشجویان پرس
شــرح وظایــف و تکلیــف خــود را در محیــط نمی داننــد. بــه نظــر 
ــتفاده  ــا اس ــا دادن آن ه ــرای ج ــی ب ــر فضــای خال ــد از ه می رس
می کننــد. احســاس تعلــق بــه محیــط ندارنــد. چنیــن محیط هایــی 
 برای کســب تجربــه بالیــن و کار آمــوزی نمی توانــد دانشــجویی بــا 

ــد “.  ــت کن ــداوم تربی ــری م ــزه  یادگی انگی
خانــم اســتادیار بــا ســابقه 14ســال تدریــس و بالیــن در ایــن رابطــه 

ــان داشــت که:  بی
“مــن بــا بچه هــاي عرصــه کار مي کنــم می بینــم کــه بــی 
انگیــزه انــد. می گوینــد در بخــش  حــس می کنیــم نیــروي زائــد و 
مزاحــم هســتیم و بایــد در دســترس افــراد نباشــیم. اگــر ببیننــد بــا 

ــد”.  ــورد مي کنن ــا برخ م
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 11 ســال ســابقه 

کار بالیــن وآمــوزش مطــرح کــرد کــه: 
ــت  ــا صحب ــورد م ــي در م ــه وقت ــتند ک ــاکي هس ــجوها ش “ دانش
ــادو و . .  ــالح پ ــه اصط ــک ب ــورد ی ــد در م ــکار دارن ــد ان مي کنن

صحبــت مي کننــد”.
خانم استادیار با 26 سال سابقه تدریس بیان کرد که:  

ــداره .کــم  “هیچ کس دانشــجوی پرســتاری را در بخــش دوســت ن
دیــده میشــه کــه یــک پرســتار یــا سرپرســتار بیایــد بــه دانشــجو 
بــه عنــوان خــودش نگاه کنــه و بگــه ایــن اینــده مــن اســت. پــس 
ــده مــادام العمــر بشــه  ــوان انتظــار داشــت دانشــجو یادگیرن نمی ت

هرگــز”.  
از دیــد مشــارکت کننــد گان انجــام کارهــا براســاس  روتیــن مانــع 
بزرگــی بــرای فکــر کــردن، خالقیــت، تصمیم گیــری و یادگیــری 
 مســتمر پرســتاران  اســت و نمی توانــد انگیــزه  ســازیادگیری مــادام 

العمــر باشــد:  
تجزیــه و تحلیــل داده  هــای حاصــل از مصاحبــه، طبقــه دیگــری 

تحــت عنــوان عــدم بالندگــی حرفــه ای ایجــاد نمــود:
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 11 ســال ســابقه 

کاربالیــن و آمــوزش در ایــن رابطــه بیــان داشــت: 
“روتیــن مــداري پــدر مــا را در پرســتاري درآورده و باعــث توقــف 
یادگیــري اســت. حتــي بــراي روتین هــا وحــدت رویــه وجــود نــدارد 
ــد.  ــام مي دهن ــر انج ــتان دیگ ــاوت از بیمارس ــا آن را متف ــر ج و ه
ــن و  ــه پرســتار را از بالی ــا ایجــاد کارهــاي اضاف ــداری ب ــن م روتی

بیمــار دور کــرده چــه برســد بــه یادگیــري مســتمر”.
آقــای اســتادیار و دکتــرای آمــوزش پزشــکی بــا 27 ســال ســابقه  

تدریــس در ایــن رابطــه بیــان داشــت کــه:
“پرســتاران بــرای شــرکت در بــاز آموزی هــا بــی  انگیزه انــد. 
ــام  ــن انج ــد روتی ــن بای ــی ؟ م ــه چ ــم ک ــاد بگیری ــد ی می گوین

ــت”. ــر اس ــادام العم ــری م ــوی یادگی ــن جل ــم. روتی بده
خانم استاد با 33 سال سابقه کار عنوان کرد که:

“دانشــجو در بالیــن بــراي پیــاده کردن آن چــه درکالس هــا آموخته 
ــد،  ــح مي ده ــن را ترجی ــال کار روتی ــس عم ــت دارد، پ محدودی

چراکــه سیســتم تشــویق و یــا ارزشــیابي مناســب نداریــم” .
ــال  ــا 13 س ــتاری ب ــرای پرس ــجوی دکت ــی و دانش ــم مرب  خان

ــه:  ــرد ک ــرح ک ــوزش مط ــن وآم ــابقه کار در بالی س
ــم  ــري امدی ــاور دیگ ــگاه و ب ــا ن ــا ب ــد م ــجویان مي گوین “دانش
پرســتاري بخوانیــم، امــا انچــه سیســتم از مــا مي خواهــد رباتــی 
کــه یــک ســري کار روتیــن انجــام دهــد و گــردش کار بخــش را 

بــاال ببــرد. مــا انگیــزه ای بــرای یادگیــری نداریــم”. 
3- عدم همکاری های بین حرفه ای 

 ایــن درون مایــه حاصل مفاهیــم 3 طبقــه بــود : “عــدم شــناخت 
ــن”،  ــتاران در بالی ــگاه پرس ــش و جای ــه نق ــبت  ب ــکان نس پزش
ــا  ــک ب ــورت پزش ــارکتی )مش ــم گیری مش ــام تصمی ــدم نظ “ع

ــی”. ــارت کار تیم ــدم مه ــتار(” و”ع پرس
ــکل گیری  ــع  ش ــی  از موان ــده  یک ــرکت کنن ــین ش ــد مدرس از دی
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جامعــه  شــناخت  یادگیری مادام العمردرآموزش بالینــی  عــدم 
پزشــکی نســبت بــه کار و توانایی های حرفه ای پرستاران اســت. 
مدیریــت  آنــان  ازطــرف  اعتقــاد  بــه  نگرشــی که 
مراکزدرمانی وبالین نیزحمایــت  می شــود و در بــی انگیزه کــردن 

یادگیری مســتمرنقش دارد.  بــرای  پرســتاری  دانشــجوی 
 خانــم دانشــیار بــا 17 ســال ســابقه تدریــس در ایــن رابطــه بیــان 

داشــت:
“پزشــکان شــناختی نســبت بــه حرفــه مــا ندارنــد و مقولــه ای بــه 
ــتار  ــک پرس ــادی را از ی ــر انتق ــا تفک ــی و ی ــتدالل بالین ــم اس اس
بعیــد می داننــد. پرســتار را یــک مطیــع بــی پرســش می دانندکــه 
از خــودش فکــری نــدارد. متاســفانه هیــج سیســتم حمایتــی هــم 

نداریــم “.
خانــم مربــی ودانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 10 ســال ســابقه 

بالیــن و آمــوزش مطــرح کــرد کــه:
ــه  ــر ب ــت مگ ــن گف ــه م ــکی ب ــخصی پزش ــه ش ــک تجرب “در ی
ــر شــما کتــاب  ــد؟ مگ ــزوه نمي دهن دانشــجوی پرســتاری  ج
ــاورش  ــردم ب ــي ک ــع را معرف ــن مناب ــي م ــد ؟ و وقت ــي داری درس

نمي شد.پرســتاري شــناخته شــده نیســت”.
خانم استادیار با 26 سال سابقه تدریس عنوان کرد که:

“پزشــکی در بحــت چالــش هــا یــک زیــر ســاخت اســت کــه بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود و روی ان کار شــود”.

خانم مربی و دانشجوی دکترای پرستاری با 13 سال سابقه :
ــرا  ــتور اج ــا دس ــن غالب ــتاران در بالی ــه پرس ــل ک ــن دلی ــه  ای “ب
مي کنند،پزشــکان بــاور ندارندکــه پرســتار مي تونــه شــرایط را 

ــد”. ــت بکن مدیری
نبــود نظــام تصمیــم گیــری مشــارکتی، مانــع دیگــری اســت که از 
دیــد مصاحبــه شــوندگان اثــر بازدارندگــی بــرای اســتمرار یادگیری 

در دانشــجوی پرســتاری و پرســتاران دارد: 
ــابقه  ــال س ــا 17 س ــتاری ب ــیار پرس ــم دانش ــه خان ــن رابط درای

ــت:  ــان داش ــس بی تدری
“ اگرقــرار باشــه مــن مــورد مشــورت قــرار بگیــرم خیلــی چیزهــا 
بایــد بدونــم و میــرم یــاد مــی گیــرم و پزشــک اگــر بدونــه کســی 
ــتباهاتش  ــران اش ــود، نگ ــِط او می ش ــا غل ــات بعض ــه اقدام متوج
ــه  ــد پرســتار را ســرکوب کن می شــود. امــا االن پزشــک مــی توان

ــم “ ــم چــکار بکن ــرم و می دان ــن دکت وبگــه م
آقای استادیار با 25 سال سابقه تدریس گفت:

ــد  ــی  ران ــن، یعن ــطح پایی ــتار در س ــا پرس ــک ب ــورت پزش “مش
پزشــک و پرســتار هــم انجــام نمي شــود. حــال ایــن کــه مشــارکت 

ــراي ارتقــاء خیلــي موثــر اســت “. بالینــي در انگیــزه ب

 در رابطــه بــا آنچــه عــدم مهارت کار تیمی اســتنباط شــد مدرســین 
بیان داشــتند: کار تیمــی  در تمــام نظــام هــای پیشــرفته مراقبــت و 
درمــان در دنیــا مــورد توجــه اســت امــا در ایــران کمتــر بــه آن بهــا 
داده می شــود. درکوریکولــوم درســی  دانشــجویان گــروه پزشــکی، 
برنامــه ای بــرای  امــوزش مهــارت  هــای  کار تیمــی  وجــود نــدارد. 
تیمــي  کارکــردن انگیــزه داشــتن اطالعــات روز آمــد و یادگیــری 
ــه ای  ــگاه حرف ــردن جای ــدا ک ــد و در پی ــت می کن ــتمر را تقوی  مس

موثراســت.
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 11 ســال ســابقه 

کار آمــوزش و بالیــن در ایــن رابطــه گفــت: 
ــم ســواد نداشــته  ــک عضــو تی ــوان ی ــه عن ــن پرســتار ب ــر م “اگ
ــی  ــارم را معرف ــم بیم ــی نمي توان ــاوره تیم ــه مش ــم، در جلس باش
ــرای  کنــم و پیشــنهاد بدهــم.  پــس کارتیمــی  انگیــزه می دهــد ب
یادگیــری مســتمر. دانشــجویان در تمــام مــدت کار آمــوزی ناظــر 
ایــن عــدم همــکای هــا هســتند،  پــس انگیــزه یادگیــری آن هــا 

ضعیــف مــی شــود”. 
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه 

کار آمــوزش و بالیــن بیــان داشــت: 
” کار تیمــي وجــود نــدارد. اجــازه دخالــت نمي دهنــد. حتــی 
ــادآوری کــردی.  باپرســتار برخــورد مي شــود کــه چــرا اشــتباه را ی
مــواردي کــه کار تیمــی بشــود و یــا پزشــک از شناســایي اشــتباه 

ــه بســیار محــدود اســت”. خوشــحال بشــه و تشــکر کن
ــتاران در نظــام  ــی- اقتصــادی نامناســب پرس ــرایط اجتماع 4- ش

ــان  بهداشــت و درم
ایــن درون مایــه  حاصــل 3 طبقــه بــود: “بــی عدالتــی در 
ــت  ــام بهداش ــتاران در نظ ــی پرس ــت اجتماع ــا”، “منزل پرداخت ه

ــتاری”.  ــجوی پرس ــی دانش ــد زای ــه  درآم ــاز ب ــان “نی ودرم
ــک و  ــه پزش ــا ب ــه پرداختی ه ــد گان فاصل ــارکت کنن ــد مش از دی
ــتاران  ــی پرس ــث بی انگیزه گ ــر باع ــن ام ــت. ای ــاد اس ــتار زی پرس
ــت و  ــن شده اس ــط بالی ــر در محی ــتاری حاض ــجویان پرس و دانش

ــد”. ــتمر می باش ــری مس ــالت یادگی ــرای تمای ــی ب مانع
خانم دانشیار با 18 سال سابقه تدریس چنین مطرح کرد:  

ــه هــر جهــت کار  ــاری ب ــی انگیزگــی و ب ــت مهــم ب “شــاید عل
کــردن، عــدم تناســب بیــن دســتمزد وکاری کــه پرســتار انجــام 
مــی دهــد باشــد و قطعــا ایــن مســئله از چشــم دانشــجوی حاضــر 

در محیــط دور نمــی مانــد. قطعــا انگیــزه ســاز نیســت”. 
 خانــم اســتاد بــا 34 ســال ســابقه تدریــس ومدیریــت بیــان کــرد 

: که
ــه  ــک ب ــک ی ــتار و پزش ــن پرس ــدي بی ــه درام ــران فاصل “در ای
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ــد و در  ــي دهن ــزار دالر م ــتار 15 ه ــه پرس ــور آب ب ــت. ان هزاراس
ــد پــس پرســتار خــود را  ــل هــر اشــتباه مســئولیت مي خواهن مقاب
ــه روز باشــد. حقــش  ــرد و ب ــاد بگی ــم ی ــه دائ ــد ک موظــف مي دان
را مي دهنــد و او احســاس بــي عدالتــي نمي کنــد و در عیــن 
ــاالي ســر خــود حــس مي کنــد  ــم ب حــال شمشــیر عدالــت را دائ
و مي دانــد در صــورت اشــتباه بایــد جوابگــو باشــد. پــس خــودش 

ــري”. ــال یادگی مــي رود دنب
خانــم  مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه 

در ایــن رابطــه بیــان داشــت کــه:
“نــگاه بــه اینــده اقتصــادي هــر رشــته مهــم اســت. بــه خصــوص 
ــي مهــم اســت و ایــن همــه تفــاوت ان  ــار مال ــن ب در پســرها. ای
هــا را ســرخورده و بــي انگیــزه مي کنــد. بــرای یادگیــری مســتمر 

انگیــزه الزم اســت”. 
آقای استادیار با 25 سال سابقه تدریس عنوان کرد که:

“در ایــران  در ســایرحرفه های بهداشــت و درمــان از جمله پزشــکی، 
بــرای هــر اقــدام تشــخیصي و درمانــي تعرفــه وجــود دارد بــراي 
ــي  ــت تخصص ــي مراقب ــت حت ــوع مراقب ــر ن ــه ه ــتاران ارائ پرس
ــوع  ــت و ن ــه مراقب ــرای ارائ ــه ب ــاوت تعرف ــن تف ــه اســت. ای وظیف
نــگاه بــه پرســتاري در دنیــا وجــود ندارد.ایــن هــا تاثیرگــذار اســت. 
دانشــجو در محیــط بالیــن و روابــط  حاکــم بــر آن اینــده خــودش 

را مــی بینــد”.   
ــان درون  ــت و درم ــام بهداش ــتاران در نظ ــی پرس ــت اجتماع منزل
ــع  ــد و مان ــتخراج  ش ــا اس ــه از صحبت ه ــود ک ــری ب ــه دیگ مای
مهــم  بــر ســر راه  تمایــالت یادگیــری مــادام العمــر در پرســتاری 
ــه  ــي ک ــا زمان ــونده گان ت ــه ش ــر مصاحب ــه نظ ــد. ب تعبیرگردی
ــه  ــود را ب ــي خ ــه اجتماع ــتاران وجه ــتاري وپرس ــجوي پرس دانش
دســت نیاورنــد حــرف از یادگیــري و اســتمرار آن بــي مــورد اســت. 
آن هــا ایــن موضــوع را از نابرابــری پرداخــت هــا هــم مهمتــر مــی 

دانســتند. 
خانم دانشیار با 18 سال سابقه تدریس چنین مطرح کرد:  

“حتــي االن مشکلشــان در امــد کــم نیســت بلکه منزلــت اجتماعي 
اســت کــه انگیزه را ســلب کــرده  “.

خانــم مربــی و  دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 11ســال ســابقه 
عنــوان کــرد: 

“جامعــه حرفــه پرســتاری را نمــی شناســد. بــرای خدمات پرســتاری 
ارزش در خــور قائــل نیســت. بــرای نظــام بهداشــت درمــان ایــن 
ــد. پزشــکي در نظــر  ــت خــاص دارن ــه اهمی پزشــکان هســتند ک
مــردم خــوب شــناخته شــده. مــردم جامعــه و حتــی برخی پزشــکان 
ــای  ــتقل، تئوری ه ــی مس ــه علم ــتاری پای ــه پرس ــد ک نمی دانن

علمــی و کتــاب درســی دارد. ایــن موضــوع از نظــر بلــوغ حرفــه اي 
و اجتماعــي پرســتاري را آســیب پذیــر کــرده. ایــن هامانــع  تمایــل 

یادگیــری دانشــجو بــه مســتمر یــاد گرفتــن اســت “. 
خانــم اســتادیار بــا 20 ســال ســابقه تدریــس در ایــن رابطــه بیــان 

داشــت کــه: 
“در بالیــن نــه تنهــا پرســتاران ودانشــجویان پرســتاری در مقایســه 
بــا پزشــکان شــان و منزلــت کافــی ندارنــد بلکــه محیــط اکادمیک 
ــط  ــگار در دو محی ــتند. ان ــراه نیس ــم هم ــا ه ــم ب ــا ه ــن م و بالی
جــدا هســتیم. در دانشــکده یــک عضــو هیئــت علمــي اختالفــش 
بــا پزشــک دو درجــه و در بالیــن اختالفــش10 درجــه اســت. بــه 
همــون فــرد از دانشــگاه امــده در بالیــن توهیــن میشــه و ســطحش 
ــاد پاییــن چــرا؟ حــال ایــن کــه او عــالوه بردانــش اکادمیــک  می

مهــارت بالیــن هــم دارد”.
خانم استادیار  با26 سال سابقه تدریس عنوان کرد که: 

“ســازمان فقــط پزشــک  را  می بینــد، حــال ایــن کــه همــه 
ارزش مندنــد. اگــر یــک روز کارگــران نباشــند بیمارســتان را کثافــت 
ــه سیســتم پزشــکی اســت”. ــاع هــم ب ــرد. چشــم اجتم ــی گی م

ــی  ــاد برخ ــه اعتق ــتاری ب ــی دانشــجوی پرس ــد زای ــه درآم ــاز ب نی
مشــارکت کننــدگان  یکــی از موانــع  یادگیــری و اســتمرار آن بــرای 
دانشــجوی پرســتاری  اســت. خانــم اســتاد بــا 34 ســال ســابقه کار 

تدریــس و مدیریــت در ایــن رابطــه بیــان داشــت:
“دانشــجویان پرســتاری اغلــب ضمــن درس خوانــدن کار مي کننــد.
ــن  ــه ای ــه زور ب ــم ب خســته در کالس حاضرمــی شــوند. نمي توانی
ــد.  ــم، انجــام نمي ده ــروژه بدهی ــم، پ ــاد بدهی ــب ی دانشــجو مطل
ــس  ــد، پ ــل مي ده ــر تحوی ــد. دی ــرداري می کن ــي ب ــب و کپ تقل
ــن  ــي تامی ــد از نظــر مال ــذا آن هــا بای ــد. ل تعهــدي باقــي نمي مان

شــوند”.
 خانم دانشیار با 18 سال سابقه کار:

“دانشــجویان پرســتاری بــرای امــرار معــاش در شــیفت شــب کار 
می کننــد. کار پرســتاری ســخت اســت. وقــت و انــرژی از دانشــجو 
می گیــرد. بیشــتر دروس هــم  بــه صــورت کار آمــوزی اســت و روز 

بایــد در محیــط کار آمــوزی حاضــر باشــد”.
خانم  دانشیار با 21 سال سابقه:

ــه و  ــتن دغدغ ــوند نداش ــن ش ــد تامی ــي بای ــر مال ــا از نظ “ ان ه
ــت”. ــم اس ــر مه ــراغ خاط ــتن ف داش

5- کمبود امکانات  فیزیکی – فناوری، فرهنگی و  اقتصادی  
ــی و  ــای  فیزیک ــکیل داد: “ فض ــه  تش ــه را 4 طبق ــن درون مای  ای
زیرســاخت فنــاوری ناکافــی، عــدم عرصــه  مناســب برای تجربــه  در 
بالیــن، ضعــف زیرســاخت فرهنگــی، ضعــف زیرســاخت اقتصــادی
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ــادام  ــری  م ــزی یادگی ــرای پایه ری ــده گان ب ــارکت کنن ــد مش از دی
ــای  ــکده ها و محیط ه ــاخت ها در دانش ــر س ــودن زی ــا ب العمرمهی

بالیــن اهمیــت دارد. و ایــن زیــر ســاخت هــا کافــی نیســت.
اســتادیار دکتــرای آمــوزش پزشــکی بــا 11 ســال ســابقه تدریــس 

وبالیــن معتقــد بــود:
ــر  ــم از نظ ــا کرده ای ــي رامهی ــرایط اموزش ــا ش ــدر م ــه چق “اینک
فضــای فیزیکــی، تجهیــزات،  امکانــات ایــن نــوع یادگیــری  مهــم 

اســت”.
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه 

در ایــن رابطــه بیــان داشــت کــه:
ــده  ــوزی االن ش ــم کار آم ــجو می رفتی ــا 6-4 دانش ــال ب ــا قب “م
16-14 . مــا زیــر ســاخت بــراي ایــن تعــداد نداریــم. تخــت بیمــار 
بــه ایــن تعــداد نداریــم.  چیدمــان دانشــجو در بالیــن ســخت شــده 
و فرصتــي بــراي یادگیــري وجــود نــدارد. کیفیــت کالس هــا هــم 

بــا ایــن تعــداد زیــاد پاییــن امــده “.
عــدم عرصــه  مناســب بــرای  تجربــه  در بالیــن مانــع دیگــری بــود 

کــه مشــارکت کننــده گان در بیانــات خــود بــه آن پرداختنــد.
ــا ســابقه 26 ســال تدریــس و مدیریــت  معتقــد  ــای دانشــیار ب آق

بــود: 
“ایجــاد زمینــه تجربــه، یعنــي فراهــم اوردن بســتري کــه دانشــجو 
بتوانــد در محیــط واقعــي، مبانــي نظري کــه بــه او تدریــس 
ــت.  ــری اس ــم در یادگی ــی مه ــد، گام ــه کن ــده راحس و تجرب ش
وقتــي سیســتم آموزشــی دانشــجوي پرســتاري جــذب می کنــد باید 
برایــش عرصــه و محیــط یادگیــري مناســب را هــم تعریــف کنــد. 
ــرو اســت”.  ــا کمبودهایــی روب امــا  درحــال حاضــر عرصــه هــا ب
مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه بالیــن 

و آمــوزش مطــرح کــرد:
ــف نشــده و  ــوزش تعری ــگاه آم ــتاری جای ــرای دانشــجوی پرس “ب
انگارمــا از  یــک فضــاي خالــي اســتفاده می کنیــم  و چنــد دانشــجو 
را آن جــا قــرار می دهیــم کــه کار یــاد بگیرند.ایــن دانشــجو را بــي 
ــم از  ــزه نمي توانی ــي انگی ــرای دانشــجوي ب ــا ب ــت کــرده و م رغب

یادگیرنــده بــودن صحبــت کنیــم”.
ــن رابطــه  ــس در ای ــابقه تدری ــا 21 ســال س دانشــیار پرســتاری ب

ــان داشــت: بی
ــارغ  ــر پرســتار ف ــال اگ ــه مث ــط شــرایط را ایجــاد نکن ــر محی “ اگ
التحصیــل نتونــه در محیــط کار ســرچ کنــه و مقالــه بخونــه اینهــا 

ــع اســت”. عوامــل ســازماني و مان
در ایــن مطالعــه همچنیــن بــه ضــرورت ایجــاد پایــه هــاو 
زیرســاخت هــا اشــاره شــد. بــه اعتقــاد مشــارکت کننــدگان بــرای 

اســتمرار  یادگیــری دانشــجوی پرســتاری در محیط  هــای بالیــن و 
ــا و  ــم از روس ــران، اع ــت مدی ــی الزم اس ــارغ التحصیل ــس از ف پ
مدیــران بیمارســتان  ها، مدیــران پرســتاری، ســوپر وایزرهــا و ســر 
ــای  ــاخت ه ــم اوردن زیرس ــم و فراه ــارکت ه ــا مش ــتاران ب پرس
الزم، شــرایط اســتمرار  یادگیــری و فرهنــگ  یادگیــری مــادام العمــر 
ــد.  ــه کنن ــت و نهادین ــت خــود تقوی را در مجموعــه تحــت مدیری

خانم استادیار با 12 سال سابقه:
مــا شــرایط جســتجوی اطالعــات بــه لحــاظ امکانــات و  یــا حتــی 
ــال  ــن دنب ــرای رفت ــد ب ــه پرســتار بدهن ــی ب ــان کاف ــه زم ــن ک ای

ــع اســت. ســواالت خــود نداریــم. ومســلمااین مان
از دیــد مشــارکت کننــده گان بــرای ایجــاد زمینــه یادگیری مــادام 

العمــر تغییرفرهنــگ وفرهنــگ ســازی الزم اســت. 
خانم استادیار با 12 سال سابقه :

بــرای یادگیــری مــادام العمــر تغییــر فرهنــگ الزم اســت .فرهنــگ  
ــول  ــن کار در ط ــازمان. ای ــجویان آن س ــازمان و دانش ــتاد، س اس
زمــان اتفــاق می ا فتــد. مــا نیــاز بــه یــک زیــر ســاخت فرهنگــی 

داریــم.  
ــان  ــت بی ــس و مدیری ــال تدری ــا 31 س ــتاری ب ــتاد پرس ــم اس خان

کــرد کــه: 
ــی  ــخم زن ــک ش ــه ی ــر ب ــادام العم ــری  م ــرش یادگی ــرای پذی “ب
فرهنگــی کامــل نیــاز داریــم . کار بســیار ســختی اســت. فرهنــگ 
نــه تنهــا در پرســتاری، در تمــام رشــته هــا غلــط اســت. اگــر کار 

فرهنگــی نشــه تــالش مــا ببهــوده اســت”.
ــن  ــت در ای ــا 25 ســال ســابقه تدریــس و مدیری ــم دانشــیار ب خان

رابطــه بیــان داشــت کــه: 
ــتان  ــن داس ــه در ای ــاي دیگ ــي چیزه ــازي و خیل ــگ س “فرهن
ــه  ــه اي ک ــه نتیج ــه ماب ــد ک ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس بای
مــد نظرمــون هســت برســیم. هنــوز در فرهنــگ مدیــران مراکــز 
ــرای  ــر ب ــری مادالعم ــه  یادگی ــگاه ب ــا  ن ــی و دانشــگاهی م درمان

ــدارد”. ــود ن ــتاری وج ــجوی  پرس ــتار و دانش پرس
 خانــم اســتادیار پرســتاری بــا 23 ســال ســابقه تدریــس بیــان کــرد 

 : که
ــت  ــرش را درجه ــوان نگ ــی ت ــود نم ــازی نش ــگ س ــا فرهن “ت

ــر داد”. ــر تغیی ــادام العم ــری م یادگی
مشــارکت کننــدگان  همچنیــن بــه هزینــه هایــی کــه بایــد در نظر 
گرفتــه شــود اشــاره کردنــد و اعتبــار مالــی بایــد بــه ایــن کارهــا 
اختصــاص یابــد و اشــاره کردنــد کــه اولویــت ســیتم هــای درمــان 
ــاخت  ــر س ــه “زی ــه درون مای ــت. ک ــن امرنیس ــا ای ــکده ه و دانش
اقتصــادی” از ان اســتنباط گردیــد. از دیــد انــان نبــود زیــر ســاخت  
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هــای اقتصــادی  مــی توانــد مانــع شــکل گیــری یادگیــری مــادام 
العمــر باشــد. 

6- نبود  نظام ارزشیابی مبتنی برعملکرد
ایــن درون مایــه 3 طبقــه داشــت: “مشــخص نبــودن نــوع نظــام 
ارزشــیابی”و “دیــده نشــدن تفــاوت هــا  در ارزشــیابی دانشــجو “ و 

“عــدم ارائــه بازخــورد بــر عملکــرد”.
ــداوم و  ــرای ت ــی ب ــل انگیزش ــی از عوام ــش یک ــن پژوه در ای
اســتمرار یادگیــری، وجــود نظــام ارزشــیابی بــر مبنــای عملکــرد و 
رفتارهــا شناســایی شــد. اســاتید معتقــد بودنــد در حــال حاضــر این 

ــدراد.   سیســتم وجــود ن
خانــم مربــی و دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 13 ســال ســابقه 

در ایــن رابطــه بیــان داشــت کــه :
ــت. ــخص نیس ــي مش ــیابي خیل ــتم ارزش ــوع  سیس ــن ن “در بالی
ــدارد.  ــم ن ــور دائ ــم حض ــی ه ــت. مرب ــم اس ــردر گ ــجو س دانش
ــد درســت انجــام  ــد. مي گوی ــزه کار میکن ــي انگی ــم ب دانشــجو ه
ــا  ــم ب ــام ده ــط انج ــد و غل ــن تشــکر نمي کن ــم کســي از م بده
مــن برخــورد مي کننــد. ایــن چالــش در کاراموزي هــای مــا عمــده  
اســت و مســلما بــا ایــن چالشــها مــا بــه ســمت یادگیــری مادالعمــر 

ــم رفــت نخواهی
خانــم اســتادیار بــا 11 ســال ســابقه تدریــس و بالیــن در ایــن رابطه 

بیــان داشــت که:  
  ســاختار ارزشــیابی دانشــجو در بالیــن  یادگیــری مادالعمــر را تبلیغ 
ــا  ــویق و ی ــتم تش ــت. سیس ــی اس ــود مانع ــن خ ــد و  ای ــی کن نم
ارزشــیابي مناســب نداریــم در حالــی کــه نظــام  ارزشــیابي خیلــي 

تاثیــر گــذار اســت
ــوی  ــه از س ــود ک ــری  ب ــع دیگ ــا  مان ــاوت ه ــدن تف ــده نش دی
ــا  نظــام ارزشــیابی عنــوان شــد.  شــرکت کننــده گان در رابطــه ب
ــان  ــس بی ــابقه تدری ــال س ــا 16 س ــتاری ب ــتادیار پرس ــم اس خان

ــت  داش
“ اگــر نــگاه قالــب ســازمان و مدیریــت هــا دیــدن تفاوت ها باشــد، 
مــي تونــه انگیــزه بــراي فــرد ایجــاد کنــه کــه خــودش رابــه روز 
کنــه و همــواره بــه فکــر یادگیــري باشــه. نظــام ارزشــیابي خیلــي 

تاثیــر گــذار اســت  “.
خانــم مربــی و  دانشــجوی دکتــرای پرســتاری بــا 10 ســال ســابقه 

کار آمــوزش و بالیــن چنیــن مطــرح کــرد: 
“ سیســتم ارزشــیابی طــوری نیســت کــه تفاوت هــا دیــده شــودو 
ــه روز  ــر از مــا  ب ــا ســابقه ت ــم ب ــر منفــی دارد. میگــه عل ایــن  اث
نیســت، کار مي کننــد، سیســتم باهاشــون همراهــي مي کنــه، مــن 

یــاد بگیــرم کــي اهمیــت مــي دهــد؟”.

ــن  ــت چنی ــس و مدیری ــابقه تدری ــال س ــا 25 س ــیار ب ــم دانش خان
ــرد: ــوان ک عن

“بایــد ایــن احســاس در فــرد دانشــجو یــا پرســتار بــه وجودبیایــد 
کــه اگــر بیش تــر بدونــه بیش تــر بهــش توجــه میشــه و درجامعــه 
ــای  ــاخت ه ــر س ــا زی ــن ه ــه و ای ــی میش ــر ازش قدردان بیش ت

ســختی داره”. 
عــدم ارائــه بازخــورد بــر عملکــرد نیــز از ســوی مشــارکت کننــده 

گان مانــع یادگیــری مادالعمــر شناســایی شــد.
 خانم استادیار به 11 سال سابقه کار بیان داشت:

فیــد بــک دادن بــه افــراد مهم اســت .دانشــجو اگــر بدونــه  کاری را 
کــه انجــام میــده  درســته و مســیر درســت،   ادامــه میــده. تشــویق 
میشــه. مــن اگــر بدانــم مطالعــه کنــم در شــغلم پیشــرفت خواهــم 
کــرد میــروم ســمتش، چــرا نــروم. امــا اگــر فکــر کنــم یادبگیــرم یا 
نــه فرقــی نخواهدداشــت، دنبالــش نخواهــم رفــت. دانشــجو هــم 

بایــد بازخــورد بگیــرد”.
خانــم دانشــیار بــا 25 ســال ســابقه تدریــس و مدیریــت ذکــر کــرد 

: که
ــک                    ــجو فیدب ــای دانش ــه کاره ــجو ب ــه دانش ــا ب ــیاری از  م “ بس
نمــی دهیــم. بایــد تفــاوت بیــن دانشــجوی دارای تفکــر انتقــادی و 
مــدام در پــی یادگیــری از دانشــجویی که بــاری بــه هــر حــال جلــو 
میــره در ارزشــیابی هــا دیــده شــود. واال انــکار دوغ و دوشــاب یکی 

اســت”. در ارزشــیابی هــم جایــی بــرای بازخــورد نداریــم.
 

بحث
ــردر  ــادام العم ــع  یادگیری م ــن  موان ــدف تبیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
محیــط یادگیــری دانشــجوی پرســتاری در بالیــن، دیــدگاه اســاتید  
پرســتاری را در  ســال 1397-1396مــورد بررســی قــرار داه اســت.

ــوزش دانشــجوی پرســتاری  ــر در آم ــادام العم ــري م ــع یادگی موان
ــط  ــی شــامل: محی ــه  اصل ــن در6  درون مای ــط  هــای بالی در محی
ــدم  ــدوش، ع ــه ای مخ ــگاه حرف ــب، جای ــازمانی  نا مناس ــو س و ج
ــادی  ــی - اقتص ــرایط اجتماع ــه ای، ش ــن حرف ــای بی همکاری ه
و درمــان، ضعــف   بهداشــت  نظــام  در  پرســتاران  نامناســب 
ــود  ــادی و نب ــی و اقتص ــاوری، فرهنگ ــی – فن ــات فیزیک امکان

نظــام ارزشــیابی مبتنی برعملکــرد شناســایی شــدند.
مضمــون “محیــط و جوســازمانی” بــه “محیــط و مدیریــت 
ــده در  ــده”  اشــاره  دارد. مدرســین شــرکت کنن ســازمانی بازدارن
مطالعــه معتقــد بودنــد، جــو و محیــط آمــوزش بایــد تمایــل بــه 
یادگیــری را بــه دانشــجو القــاء و بســتر مناســب بــراي یادگیــری 
ــط  ــز محی ــکاران نی ــری و هم ــه قنب ــازد. در مطالع ــم س را  فراه
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یادگیــری شــامل تنش هــای محیطــی و تنش هــای ناشــی از 
عملکــرد ســازمان ها، یکــی از چالش هــای دســتیابی بــه یادگیــری 

ــادام العمــر در پرســتاری شناســایی شــد )11(.   م
 همچنیــن رفیعــی و همــکاران خصوصیــات محیط کار  و شــرایطی 
از قبیــل شــیوه مدیریــت، منابــع و امکانــات، تعــداد نیروی انســاتی، 
فضــا و تجهیــزات  را در چگونگــی گــذار مناســب دانشــجو از نقــش 
دانشــجویی بــه پرســتار حرفــه ای مهــم ارزیابــی کردنــد )15(. کــه 
همســو بــا یافتــه پژوهــش حاضــر مــی باشــد. Nolan بیــان مــی 
کنــد: هــر نظامــی بــرای بــه دســت آوردن نتایجــی طراحی شــده 
ــه  ــه نظــام مراقبت هــای بهداشــتی ارائ ــر از نتایجــی ک اســت. اگ
ــه  ــاز ب ــام نی ــن نظ ــس ای ــت حاصــل نشــده اســت، پ داده، رضای
تغییــر دارد. نیــاز بــه تغییــر نیــز بــه طــور مســتقیم منجــر بــه تولید 
ایــده  هایــی بــه  منظــور ایجــاد تغییــر خواهــد شــد )16(. اولویــت 
ــتی –  ــای بهداش ــت ه ــران  مراقب ــن مدی ــی در بی ــای متفاوت ه
درمانــی و نهادهــای حرفــه ای )بــا توجــه بــه  دیــدگاه های سیاســی 
و ســازمانی آن هــا( در مــورد  تغییــر و حرکــت بــه ســمت یادگیــری 
مــادام العمروجــود دارد کــه نیازهــای آموزشــی متخصصــان 
مراقبت هــای ســالمت را تحــت تاثیــر  قــرار مــی دهــد، لــذا انتظــار 
بــرای  تغییــر و پیــاده ســازی یادگیــری  مــادام العمــر میســر نخواهد 
شــد مگــر در گســتره برنامه هــا و مدیریــت حمایــت کننــده ای کــه 
ــه ســمت ایــن هــدف را  ــه هــای  حرکــت ب ــب و زمین همــه جوان
مــورد بررســی قــرار داده و تمایــل بــه رســیدن بــه ایــن مطلــوب را 

در برنامــه هــای خــود داشــته باشــند )2(.
مضمــون “جایــگاه حرفــه ای مخــدوش” از مضامیــن فرعی”جایگاه 
دانشجوی پرســتاری در محیــط بالیــن” و”عــدم بالنــده گــی 
ــودن  ــخص ب ــان داد نامش ــا نش ــد. یافته ه ــتنتاج ش ــه ای” اس حرف
از عوامــل  بالیــن  جایــگاه حضــور دانشــجوي پرســتاري در 
بــی انگیزگــی او می باشــد. برازپردنجانــی و همــکاران  مطــرح 
ــده  ــي درک ش ــاي اخالق ــط کار و ارزش ه ــه محی ــد ک ــی کنن م
درمحــل کار، پذیرنــده بــودن محیــط امــوزش ، عوامــل مؤثــری در 
یادگیــری و شــکل دهنــده هویــت حرفــه اي دانشــجویان پرســتاری 
ــتاران  ــی پرس ــگاه برخ ــات، ن ــن در مطالع ــتند )17(. همچنی هس
ــار اضافــه یکــی از  بــه دانشــجویان پرســتاری بــه عنــوان یــک ب
ــش  ــجویان و تن ــرگردانی دانش ــی )18( و س ــای آموزش چالش ه
ــکالت و  ــه مش ــان، از جمل ــا کادر درم ــا ب ــاس آن ه ــودن تم زا ب
ــی معرفــی شــده  ــری دانشــجو در آموزش هــای بالین ــع یادگی موان
اســت )19(. مشــکالت کمبــود محیــط بــرای کار آمــوزی بــا توجــه 
بــه رشــد تعــداد دانشــجویان پرســتاری در کالیفرنیــای امریــکا نیــز 
ــای پژوهــش  ــا یافته ه ــه همگــی ب ــزارش شــده اســت )20( ک گ

حاضــر همخوانــی دارد. دانشــجوی پرســتاری نیــاز دارد مــورد احترام 
پرســتاران، مربیــان بالیــن خــود، و کادر درمــان باشــد و درمحیــط 
دیــده شــود و بــه ایــن بــاور برســد کــه از نظــر وجهــه اجتماعــی، 
ــان  ــن نش ــا همچنی ــت. یافته ه ــذار اس ــر گ ــم و تاثی ــردی مه ف
داد، انجــام اقدامــات پرســتاری بــه صــورت روتیــن مانــع بزرگــی  
در پیشــرفت و بالنده گی حرفــه ای پرســتاران اســت و ضــرورت 
ــورد  ــا مهارت هــای فراشــناخت م ــری و آشــنایی ب اســتمرار یادگی
نیــاز آن هــا راتحــت تاثیــر قــرار می دهــد. شهســواری اصفهانــی 
ــی(  ــگی )عادت ــای همیش ــا رفتاره ــا ب ــت روتین ه ــد اس ــز معتق نی
ــه روشــی آشــنا و مرســوم  ــه حــل مشــکالت ب ــت دادن ب و اولوی
مانــع خالقیــت هســتند. او مــی نویســند: پرســتاران لفــظ روتیــن 
ــم  ــن عالئ ــد، گرفت ــی مانن ــول و اقدامات ــای معم ــرای کاره را ب
حیاتــی، تجویــز داروهــا، نوشــتن پرونــده بــا یــک روش مرســوم و 
روزمــره بــه کار می برنــد و کارهــای غیــر روتیــن را بــرای کاربــرد 
ــاوت و  ــار، قض ــی بیم ــه بررس ــاز ب ــه نی ــی اقداماتی ک ــش یعن دان
اقــدام دارد، اســتفاده می کننــد )21(  بــه هــر حــال اقدامــات روتیــن 
مانــع از فکــر کــردن پرســتاران می شــود و بــا کارهــای اضافی کــه 
ــی دارد،  ــه م ــار دور نگ ــن و بیم ــتار را از بالی ــد پرس ــاد می کن ایج
بــه طــوری کــه پرســتار نیــاز بــه یادگیــری را احســاس نمی کنــد. 
ــاد  ــد، ی ــی بین ــط از آنچــه م ــن  محی ــتاری در ای دانشــجوی پرس
مــی گیــرد. در پژوهش هــا قوانیــن پیچیــده بیمارســتان هــا، عــدم 
ــتاران در  ــاردن پرس ــه کارگم ــتاري، ب ــاي پرس ــناخت قابلیت ه ش
ــه اي  ــاي نقش حرف ــع در ایف ــوان موان ــه عن ــتاري، ب ــر پرس کار غی
پرســتاران شــناخته شــده اســت )14، 22-24(. عملکــرد حرفــه اي 
از شــاخص هاي توســعه حرفــه اي پرســتاران و انگیــزه ســاز 
مهمــی بــراي اســتمرار یادگیــري اســت )4،25(. لــذا بــرای داشــتن  
دانشــجوی پرســتاری دارای انگیــزه یادگیــری  مــادام العمــردر بالین 
الزم اســت قوانیــن آمــوزش بالینــی و نقــش  و جایــگاه دانشــجوي 
پرســتاري در بالیــن بــاز تعریــف و انجــام مراقبت هــای پرســتاری 

ــر اســاس اســتانداردهای مصــوب الزامــی گــردد.  ب
مضمــون “همکاری هــای بیــن حرفــه ای” حاصــل تحلیــل 
داده هــای ســه مضمــون فرعــی: عــدم شــناخت پزشــکان نســبت 
بــه نقــش و جایــگاه پرســتاران در بالیــن، عــدم نظــام تصمیم گیری 
ــن پژوهــش  مشــارکتی، عــدم مهــارت کار تیمــی  می باشــد. در ای
بــاور و نگــرش پزشــکی نســبت به حرفــه  پرســتاری یکــی از موانع 
شــکل گیری یادگیــری  مــادام العمــر شــناخته شــد. همســو بــا ایــن 
نظــرات برازپردنجانــی  و همــکاران )17( می نویســند: دانشــجویان 
ــوان یکــي از  ــه عن ــز برخــي از پزشــکان ب از رفتارهــاي تحقیرآمی
مــوارد کاهــش دهنــده انگیــزه بــراي یادگیــري شــاکي بودنــد. در 
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مطالعــه آن هــا،  تفــاوت در کیفیــت ســرویس و خدمــات رفاهــي و 
آموزشــي، احتــرام در تعامــالت، رایــج تریــن شــکل تبعیــض بیــن 
پرســتاري و پزشــکي عنــوان شــد. آن هــا معتقدنــد تفکــر پزشــک 
ــر در  ــر نظــام مراقبــت ســالمت از عوامــل موث ســاالری حاکــم ب
ــن  ــت. در ای ــتاری اس ــه پرس ــه مرحل ــجو ب ــوار “ دانش ــذار دش “گ
ــی  ــتاران ارزش چندان ــش پرس ــر و دان ــدرت تفک ــرش ق ــوع نگ ن
ــه  ــدد و از جمل ــل متع ــه دالی ــران ب ــت )17(.  در ای ــد داش نخواه
نگــرش وحمایــت مدیــران ارشــد  نظــام بهداشــت و درمان،برخــی 
از پزشــکان خــود را تنهــا نیــروی موثــر و واقعــی در امــر درمــان 
ــای  ــه کار و توانایی ه ــبت ب ــناختی نس ــد و ش ــت می دانن و مراقب
حرفــه ای پرســتاران ندارنــد. ایــن عوامــل اثــر بازدارنده گــی بــرای 

اســتمرار یادگیــری  در دانشــجوی پرســتاری و پرســتاران دارد.
در مطالعــه حاضــر همچنیــن، عــدم نظــام تصمیــم گیری مشــارکتی 
و عــدم مهــارت در انجــام کار تیمــی نیــز از موانــع اســتمرار 
ــد.  ــناخته ش ــتاری ش ــجویان پرس ــتاران و دانش ــری در پرس یادگی
ارجــح بــودن درمــان بــر پیش گیــری و مراقبــت در کشــور ایــران 
ــان شــد.  ــری  مشــارکتی بی ــم گی ــود تصمی ــر در نب از عوامــل موث
در مطالعــات متعــدد، جنســیت، تفاوت هــای طبقاتــی، ســاختارهای 
ــض درتقســیم  ــاد پزشــکان، تبعی ــازمانی، اعتق ــب س سلســله مرات
قــدرت، دریافــت توجــه  از ســوی جامعــه، اشــکال نظــام آموزشــی 
ــردر  وتفــاوت دســتمزد، شــان وموقعیــت اجتماعــی از عوامــل موث
ــی  ــه همگ ــت )18،19،20(. ک ــده اس ــان ش ــارکت بی ــدم مش ع
و   Falana اســت.  یافته هــای مطالعــه حاضــر  بــا  همســو 
همــکاران مــی نویســند کــه نبــود مشــارکت باعــث ناهماهنگــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش منف ــار و نگ ــت بیم ــدم رضای ــت، ع  در مراقب
خدمــات درمانــی می شــود )19( و بــا ایجــاد درگیــری مزمــن بیــن 
پرســتاران و پزشــکان، افزایش خطاهــای طبــی و مــرگ بیمــاران را 
ــري  ــرای تصمیم گی ــه اي ب ســبب خواهدشــد. در محیط هــاي حرف
بالینــي اغلــب اختیــارات و تخصص هــاي پرســتاران در نظــر گرفتــه 
نمی شــود وآنــان فقــط انتقــال دهنــده ی اطالعــات هســتند )17(. 
توانایــی کار تیمــی، انگیــزه پرســتاران را بــرای یادگیــری مســتمر و 
بــه روز نگــه داشــتن دانــش، در مقابــل دیگــر اعضــای تیــم تقویت 
مــی کنــد و در پیــدا کــردن جایــگاه حرفــه ای پرســتار موثــر اســت، 
لــذا ضروری اســت،  آمــوزش  مشــارکت  ورویکــرد هــای کار تیمــی 
در برنامــه  هــای درســی گــروه علــوم  پزشــکی  از جملــه پزشــکان 
 گنجانــده شــود و قوانیــن ســازماني مدرســین را ملــزم بــه آمــوزش 
ایــن مهــم و رعایــت اصــول آن بنماینــد. بــه نظــر مــی رســد تــا 
ــا،  ــن آموزش ه ــی اجــرای ای ــل از فراهــم شــدن شــرایط قانون قب
بــرای ارتقــاء نگــرش کار تیمی و مشــارکتی دانشــجویان پزشــکی، 

ــکاری تیمــی- مشــارکتی در  ــدون  هم ــای م ــای آموزش ه دوره ه
گــروه هــای مختلــف بــرای آن هــا برگــزار شــود. 

ــتاران در  ــب پرس ــادی نامناس ــی- اقتص ــرایط اجتماع ــون ش مضم
ــود:  ــوم ب ــان  حاصــل یافته هــای ســه مفه نظــام بهداشــت و درم
ــام  ــتاران  در نظ ــی پرس ــت  اجتماع ــت، منزل ــی در پرداخ بی عدالت
بهداشــت  و درمــان، نیــاز بــه  درآمــد زایــی  دانشــجوی پرســتاری. 
در ایــن پژوهــش مشــخص شــد، بی عدالتــی در پرداخت هــا، 
یعنی عــدم تناســب بیــن دســتمزد و کاری  کــه پرســتار انجــام مــی 
دهــد و همچنیــن منزلــت اجتماعــی پرســتاران عامــل مهمــی در 
بی انگیــزه کــردن دانشــجویان پرســتاری بــرای اســتمرار یادگیــری 
می باشــد. مدرســین شــرکت کننــده در پژوهــش معتقــد بودنــد این 
همــه تفــاوت  در پرداخت هــای پزشــک و پرســتار، دانشــجویان را 
ــد.  ــزه مي کن ــي انگی ــرخورده و ب ــده س ــتاران آین ــوان پرس ــه عن ب
همســو بــا ایــن یافتــه برازپردنجانــی و همــکاران در مطالعــه خــود 
از دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری، عوامــل زیــر را شــرایط موثــر در 
ــر و  ــدان تقدی ــد: فق ــی کردن ــه ای خدشــه دار” معرف ــت حرف “هوی
تشــکر، نــا دیــده گرفتــه شــدن نقــش پرســتار و اهمیــت مراقبــت 
پرســتاري ، عــدم دریافــت بازخــورد مناســب از ســوي نظــام 
بهداشــت و درمــان، تبعیــض و تفــاوت  درکیفیــت خدمــات رفاهي و 
آموزشــي و احتــرام در تعامــالت )17(. رعایــت تناســب و عدالــت در 
پرداخت هــا بــا افزایــش انگیــزه مــی توانــد بــه تمایــالت یادگیــری 
افــراد شــتاب  و جهــت  مناســب  بدهــد. تــا زماني کــه شــرایط ارتقــاء 
وجهــه اجتماعــی پرســتاران فراهــم نشــود، فراینــد یادگیــري  مــادام 

ــت.   ــش خواهــد رف ــدی پی ــر به کن العم
در ایــن پژوهــش همچنیــن، نیــاز مالــی  دانشــجوی پرســتاری بــه 
ــادام العمــر شــناخته  ــری  م ــع یادگی ــل از موان ــن تحصی کار در حی
شــد. دانشــجوی پرســتاری بــرای امــرار معــاش بــا توجــه بــه ایــن 
کــه قســمت زیــادی از دروس  پرســتاری بــه صــورت کار آمــوزی 
اســت و روز بایــد در محیــط بالیــن حاضــر باشــد، در شــیفت شــب 
کار مــی کنــد، کــه بــا توجــه بــه ماهیــت ســخت کار پرســتاری، 
ــتگی   ــن خس ــرد. ای ــجو می گی ــادی از دانش ــرژی زی ــت و ان وق
مانــع بزرگــی بــرای یادگیــری مــی باشــد. ایجــاد تعــادل بیــن کار 
دانشــجویی و تحصیــل، بصورتــی کــه دانشــجویان بتواننــد هــم در 
عیــن رفــع نیازهــای اقتصــادی، از فرصــت هــای آموزشــی خــود 
اســتفاده بهینــه ببرنــد مــی توانــد در ایجــاد انگیــزه بــرای یادگیری 

مســتمر نقــش داشــته باشــد.  
کمبــود امکانــات فیزیکــی و فنــاوری مضمونــی متشــکل از چهــار 
مضمــون فرعــی بــود:  فضــای فیزیکــی و زیــر ســاخت فنــاوری 
ــن،  ــه در بالی ــرای تجرب ــب ب ــه مناس ــود عرص ــدم وج ــی، ع ناکاف
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ــر ســاخت فرهنگــی، ضعــف زیرســاخت اقتصــادی.  ضعــف  زی
شــناخت زیرســاخت ها جهــت شناســایی موانــع و چالش هــا 
ضــروری اســت. در ایــن  پژوهــش  وجــود  زیــر ســاخت های  فنــی 
ــه از  ــوزش بهین ــزات، شــرایط آم از نظــر فضــای فیزیکــی، تجهی
ــا و  ــکده ه ــي، در دانش ــه غن ــت، کتابخان ــر، اینترن ــل کامپیوت قبی
محیــط هــای بالیــن، فراهــم اوردن بســتري کــه دانشــجو بتواند در 
محیــط واقعــي مبانــي نظــري را کــه بــه او تدریــس شــده حــس و 
تجربــه کنــد، جایــگاه حضــورش در بالیــن مشــخص باشــد، شــرح 
ــرای  ــی ب ــل اقدامــات مراقبت وظایــف داشــته و مســئولیت در مقاب
 او تعریــف شــود، از ضروریــات یادگیــری  مــادام العمــردر آمــوزش 

بالیــن دانشــجوی پرســتاری شــناخته شــد. 
پزشــکی  کالــج  و  پرســتاری  انجمــن  نشســت  گــزارش  در 
ــای  ــر در حرفه ه ــادام العم ــری م ــترش  یادگی ــع گس ــکا، موان امری
ــی و ناهماهنگــی در  ــی ناکاف ــی  و تدارکات ــتیبانی مال ســالمت، پش
فنــاوری اطالعــات ســالمت عنــوان شــد )2(. بهره گیــری از 
ــن  ــب بی ــت تناس ــو، رعای ــده و همس ــت کنن ــام مدیریتی حمای نظ
تعــداد دانشــجویان  و امکانــات  فیزیکــی- فنــاوری  و نیــروی 
ــوزش  ــای آم ــا و محیط ه ــازی مراقبت ه ــتاندارد س ــانی، اس انس
ــوزش  ــادام العمــر در آم ــری  م ــد بســتر ســاز یادگی ــن، می توان بالی

ــد.   ــن باش ــتاری در بالی ــجوی پرس دانش
یافتــه دیگــر ایــن پژوهــش نیــاز بــه فرهنگ ســازی برای دســتیابی 
بــه نگــرش یادگیری مــادام العمــر اســت. ایــن یافتــه بــا یافتــه های 
ــد  ــی کردن ــد م ــه تاکی ــد ک ــو می باش ــکاران همس ــاب و هم کامی
ــط  ــی محی ــتر فرهنگ ــری، از بس ــرای یادگی ــراد ب ــای اف انگیزه ه
آن هــا تأثیــر می پذیــرد. بنابرایــن، یکــی از نظــام هایــی کــه بایــد 
ــه رویکــرد یادگیــری مــادام العمــر  ــا توجــه ب در آن تغییراتــی را ب
ایجــاد نمــود، بخــش زیرســاخت های فرهنگــی اســت )26(. جهــت 
نهادینــه شــدن فرهنــگ یادگیــری مــادام العمــر، ایجــاد تغییراتــی 
ــد  ــراد بای ــت. اف ــاز اس ــورد نی ــه م ــی جامع ــاخت فرهنگ در زیرس
فرضیــه هــای پذیرفتــه شــده خــود را کنــار زده و یادگیــری را بــه 
عنــوان یــک پیامــد غیــر قابــل اجتنــاب در زندگــی بپذیرنــد )27(. 
یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه یادگیــری مــادام العمــر 
ــا عوامــل  ــاط تنگاتنــگ ب یــک موضــوع فــردی نیســت و در ارتب
گوناگونــی مــی باشــد. بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ ایــن نــوع 
یادگیــری در جامعــه پرســتاری، بایــد سیاســت گــذاران و مدیــران و 
مدرســین و پرســتاران بالیــن همگــی در جهــت پوشــش دادن بــه 
ابعــاد گوناگــون ایــن. مفهــوم تــالش کننــد. چــرا کــه بــرای تطابق 
بــا تغییــرات ســریع و جهانــی در علــم و فنــاوری پذیــرش جایــگاه 
یادگیــری مــادام العمــر بــه عنــوان یــک  ضــرورت، اجتنــاب ناپذیــر 

اســت. 
 

نتیجه گیری
یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش نشــان داد آمــوزش دانشــجویان 
پرســتاری در محیــط بالیــن  بــا مشــکالتی روبــرو اســت کــه نقطــه 
مقابــل یادگیــری مــادام العمــر قــرار گرفتــه اســت. مشــکالتی که  
بــا بــی انگیــزه کــردن دانشــجوی پرســتاری مانــع بزرگــی بــرای 
ــادام العمــر می باشــد. پیشــنهاد مــی شــود  ــری م ــالت یادگی تمای
بــا همــکاری همــه جانبــه قانــون گــذاران و برنامــه ریــزان نظــام 
ــی  ــاي فعل ــتاری، رویکرده ــوزش پرس ــان و آم ــت و درم بهداش
ــاز  ــن، ب ــوزش بالی ــن آم ــر قوانی ــا تغیی ــتاري ب ــوزش پرس ــه آم ب
ــن، انجــام  ــگاه دانشــجوي پرســتاري در بالی ــف نقــش و جای تعری
مراقبت هــای پرســتاری بــر اســاس اســتانداردهای مصــوب تغییــر 
یابــد و زیــر ســاخت های فنــی و شــرایط بهینــه تجربــه  در بالیــن 
فراهــم گــردد. از آنجــا کــه یافتــه هــای ایــن پژوهــش کیفــی بــا 
ــگاه  ــاص دانش ــرایط خ ــه و ش ــر زمین ــی ب ــه و مبتن روش مصاحب
هایــی اســت کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه انــد بنابرایــن قابلیــت 

تعمیــم بــه ســایر دانشــگاه هــا بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد.

سپاسگزاری
ــهال  ــرای ش ــع دکت ــه مقط ــان نام ــی از پای ــر بخش ــه حاض مقال
محمــدزاده  و بــا راهنمایــی خانــم دکتــر پریــوش جعفری در رشــته 
ــات  ــوم و تحقیق ــد عل ــی دانشــگاه ازاد واح ــوزش عال ــت آم  مدیری
ــا  ــخ 1396/6/14 ب ــوزال آن در تاری ــه پروپ ــد ک ــی باش ــران م ته
ــن  ــید. پژوهشــگران ای ــب رس ــه تصوی ــی 10/3456 ب شــماره ثبت
ــاري  ــش ی ــام پژوه ــه در انج ــواري ک ــین بزرگ ــه  از مدرس مطالع
نمودنــد،  صمیمانــه  تشــکر مــی نماینــد و برایشــان آرزوي توفیــق 

ــد.  و ســالمت دارن

 تضاد منافع 
ــرای  ــارض منافعــی ب ــه تع ــن مطالع ــچ یــک از نویســندگان ای هی

ــد. ــه ندارن انتشــار ایــن مقال
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