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 دیدگاه دانشجویان پرستاری:ثیر بازاندیشی در آموزش بالینیأت
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 چکیده
و هدف م:زمينه و مهارت درموقعيت هاي باليني وثر شناخته شده است بازانديشي از شيوه هاي بنيادي آموزش است كه درارتقاء سطح آگاهي

ت. است وأنظر به اهميت و لزوم مشاركت فراگيران در فرآيند آموزش جهت كسب توانمنديها و دانشجو محور در يادگيري كيد بر روشهاي فعال

در ديدگاهمطالعه حاضر با هدف تعيين شايستگي هاي حرفه اي شد آموزش بالينيدانشجويان پرستاري نسبت به بازانديشي .ه استانجام

از35،جامعه مورد مطالعه.ي باشدمآزمونپسنيمه تجربي يك گروهي مطالعه حاضر از نوع:بررسيروش ن پرستاري سال آخر دانشجويانفر

به پرستاري كودكان گذراندن كارآموزي در عرصهبه مشغولپرستاري از دانشجويان خواسته. در مطالعه شركت داشتند روش سرشماريبوده اند كه

د4شد كه به مدت  بعد از پايان تجربه نظرات دانشجويان در ابعاد مختلف نسبت به فرآيند.ر محيط باليني بازانديشي نمايندهفته بر عملكرد خود

درد استفاده پرسشنامه خود ايفا بود كه ابزار مور. بازانديشي مورد بررسي قرار گرفت و، حيطه فردي4نظرات دانشجويان را مورد سازمان زمان، مكان

و آزمون. سنجش قرار مي داد شدtبراي تجزيه وتحليل داده ها از شاخص هاي ميانگين وانحراف معيار .استفاده

درصد آنان اين3/84نسبت به بازانديشي نشان داد كه نظرات دانشجويان).9/13±2/2(باالترين امتياز موافق مربوط به حيطه فردي بود:يافته ها

ا و اعتماد به نفس موثر مي دانندفزايش حس توانمندروش را در در.ي تمامي ابعاد با سن ارتباط معنادار مشاهده در بررسي نظرات دانشجويان

و عالقه مندي به رشته پرستاري ارتباط معنادار وجود داشت).>05/0P(شد و همچنين بين)>05/0P(و بين معدل تحصيلي با نمرات حيطه فردي

و معدل تحصيلي ارتباط معني دار مشاهده شد نظرات دانشجويا ).>05/0P(ن در بعد مكان

شواز ديدگاه دانشجويان پرستاري بازانديشي:كلي نتيجه گيري و اعتماد به نفس آنان مي در لذا استفاده از اين روش،دمنجر به بهبود توانمندي

.رشته پرستاري توصيه مي شوداندانشجويآموزش باليني

 پرستاري، ديدگاه،، آموزش بالينيبازانديشي:هاهواژکلید

3/3/90:تاريخ دريافت

12/6/90:تاريخ پذيرش

و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران١  0251- 7704233: شماره تماس) مولف مسئول(*مربي گروه پرستاري دانشكده پرستاري
Email: abediny1354@yahoo.com 

و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران ماماييمربي گروه٢  دانشكده پرستاري
و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران ماماييي گروه مرب٣  دانشكده پرستاري
و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران ماماييمربي گروه٤  دانشكده پرستاري
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 مقدمه
بازانديشي از شيوه هاي بنيادي آموزش است كه درارتقاء

و مهارت درموقعيت هاي باليني موثر  سطح آگاهي

الگوي چهار مرحله اي باز انديشي.)1(شناخته شده است

و عمل است، ليلتح، شامل توصيف در.)2(تئوري سازي

و با اين روش فرد به تجربيات قبلي خود مراجعه نموده

به آنچه در موقعيت فعلي وجود دارد، به جمع آوري توجه

و تحليل آنها مي پردازد و تجزيه در. اطالعات نقش معلم

و ارائه بازخورد مناسب است .)3( اين راستا راهنمائي

كهاءبازخورد يكي از اجز اصلي فرآيند باز انديشي است

بسياري. در متون به قلب آموزش پزشكي تعبير شده است

را، از دانشجويان علت يادگيري ناكافي مهارتهاي باليني

و كاربرد اين مولفه را  عدم دريافت بازخورد دانسته

رو.)1(ابزاري جهت فراگيري مفيد معرفي كرده اند از اين

مي ارائه بازخورد منجر به شود انگيزش بيشتر در يادگيري

و اصالح آن  به ارزيابي عملكرد خود به طوريكه فرد

و مي .)4(در فرآيند يادگيري مشاركت فعال دارد پردازد

كه يادگيري مستلزم بكارگيري شواهد حاكي از آن است

به فعاليت نمايد  كه فرد را ملزم و،)5(روشهايي است

ش از راهبردهاي يادگيري فرآيند آموزدر مشاركت فراگير

كه در كنار آموزش از طريق بازانديشي نيز. فعال است

هايي نظير يادگيري مبتني بر مسئله، يادگيري شيوه

بر، اكتشافي و يادگيري مبتني صالحيت يادگيري تجربي

كاربرد وسيعي در آموزش پزشكي دارند، از شيوه هاي 

مي شود د جهتو با فعاليت فر)6(آموزش فعال محسوب

و شايستگي حرفه اي همراه است .)17(ارتقاء توانمندي

بسياري از صاحبنظران بازانديشي را در دستيابي پرستاران

و تخصص حرفه اي موثر شمرده اند اين شيوه.به دانش

و  به منظور تقويت مهارتهاي مرتبط با فعاليتهاي باليني

كسب.)8(رفتارهاي حرفه اي استفاده شده است

كه به يادگيري هاي حرفهتصالحي اي در آموزش پزشكي

مبتني بر شايستگي موسوم است همواره داراي ارزش 

ت و بر بروندادهاي مورد نياز حرفه .كيد داردأمحوري بوده

و ارزشهاي مرتبط با محيط و مهارتها كاربرد آموخته ها

و باز انديشي در فعاليتهاي  و قضاوت صحيح واقعي

به جامعه از مفاهيم آموزش مبتني روزانه با ارائه خد مت

و.)7(بر شايستگي تعريف شده است  و عمل تلفيق فكر

را، تحليل منتقدانه اهداف ارتقاءفعاليتهاي حرفه اي

مي نمايد هدف از باز انديشي تنها توسعه آگاهي. ترغيب

وو تقويت مهارت نيست بلكه عادت به تفكر

و يادگيري هاي ذهني براي توليد اطالعات مكانيسم

موقعيتهاي بسياري در محيط هاي باليني.)9(منتقدانه است

و تجزيه وتحليل منتقدانه وجود دارد كه با تفكر در آن

حل مي در توان راه و با تلفيق هاي كاربردي را شناسايي

و يادگيري فعاالنه را تقويت  تجربيات گذشته تكميل نمود

با ارتقاء ارائه بازخورد مناسب در اين حيطه. كرد

.)1(توانمنديهاي حرفه اي همراه است 

مطالعات گذشته تاثيرات مثبت بازانديشي را در موقعيت

بررسي تجارب.)10(هاي باليني نشان داده است 

دانشجويان در رابطه با فرآيند باز انديشي در يادگيري 

و عابدي در قالب يك  فرآيند پرستاري توسط معطري

كه بكارگيري اين روش مطالعه كيفي حاكي از  آن بود

و عمل باعث تقويت تفكر انتقادي، تقويت،پيوند نظريه

و رويكرد كلي نگر مكانيزم و هاي خود تنظيمي مي شود

مي همه جانبه را در مراقبت .)4(سازد هاي پرستاري فراهم

يا كاربرد اين شيوه آموزشي استدالل استقرائي بعنوان

.)11(ادي افزايش يافته استجزئي از مهارتهاي تفكر انتق

 در بكارگيري روشهاي موثر آموزشي ترغيب مولفه مهم

كه دانشجويان شناخت ديدگاه هاي آنان بدوناست

به روشهاي موجود امكان به. پذير نيست نسبت نظر

و دانشجو محور در اهميت تأ كيد بر روشهاي فعال

و لزوم مشاركت فراگيران در فرآيند آموزش  يادگيري

و شايستگي هاي حرفه اي مطالعه جهت كسب توانمنديها

حاضر با هدف تعيين نظرات دانشجويان پرستاري نسبت 

.به بازانديشي انجام شده است
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 روش بررسی
آزمونپسمطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي يك گروهي

از35جامعه مورد مطالعه.مي باشد سال دانشجويان نفر

 راندن كارآموزي در عرصهگذبه مشغول آخر پرستاري 

قمپرستاري كودكان كه بوده اند در دانشگاه علوم پزشكي

نمونه گيري.به طور داوطلبانه در مطالعه شركت داشتند

و كليه فراگيراني كه تمايل  به روش سرشماري انجام شد

داشتند با اخذ رضايت وارد مطالعه در مطالعهبه شركت

.نفره قرار داشتند7يا6دانشجويان در گروه هاي. شدند

و نحوه مطالعه به مدت يك ساعت،طي يك جلسه هدف

سپس از آنها درخواست.براي دانشجويان شرح داده شد

و اجرا نمايند .شد تا فرآيند پرستاري بيمار خود را تدوين

و استفاده از و جستجوي منابع همچنين با مطالعه

و كاركنان پرستاريتجربيات  و اعمال ساير دانشجويان

،. بازخورد مربي به اصالح آن بپردازند آنها به اين ترتيب

و اقدامات پرستاري را در قالب مشكالت، نيازها، تدابير

و، تحليل الگوي چهار مرحله اي توصيف، تئوري سازي

ثبت)ژورنالهاي شخصي(عمل در دفترچه هاي باليني 

مي دادند مي به مربي تحويل و به بازخورد مناسب كردند

مي شد تا موارد را اصالح نمايند شرح فرآيند. آنها داده

و تكميل فرآيند با دانسته هاي قبلي، پرستاري، مطالعه

و  به كارگيري آن در مراقبت از بيمار و تحليل اطالعات

به  كه ارائه اطالعات جديد از اجزاء فرآيند آموزشي بود

شد4مدت  بعد از پايان تجربه نظرات. هفته انجام

به فرآيند بازانديشي  دانشجويان در ابعاد مختلف نسبت

ابزار مورد استفاده پرسشنامه. مورد بررسي قرار گرفت

بخش اول آن مشتمل بر اطالعات فردي. خود ايفا بود

به رشته پرستاري سن،( و عالقمندي و بخش) معدل كل

دوم حاوي سواالت مربوط به ديدگاه دانشجويان نسبت

و مقاالت ابزار فوق.دبه بازانديشي بو با مطالعه كتاب

و اعتبار صوري آن با نظرسنجي از چند نفر از  مرتبط تهيه

شد صاحب پايائي ابزار نيز با ضريب آلفاي.نظران تائيد

پرسشنامه نظرات دانشجويان.تعيين گرديد83/0كرونباخ 

مكان،)سوال5(، زمان)سوال7(حيطه فردي4را در 

مي داد) سوال6(وسازمان) سوال5( . مورد سنجش قرار

هر5سواالت با مقياس ليكرت و براي گزينه اي مطرح

و كامال مخالف نمره يك  سوال كامال موافق نمره پنج

20در پايان نمرات هر حيطه در مبناي.منظور شد

به.محاسبه گرديد همچنين فراواني نسبي پاسخ دهندگان

و تعيين ديدگاه آنان كامال موافق براي گزينه هاي موافق

به بازانديشي محاسبه شد .نسبت

و دانشجويان به طور داوطلبانه در مطالعه شركت داشتند

به.قبل از آموزش رضايت آگاهانه از ايشان اخذ گرديد

آنان اطمينان داده شد كه در صورت تمايل در هر مرحله

كدهاي.توانند از مطالعه خارج شوند از فرآيند مي

به دانشجويان باعث شد تا اطالعات تخصيص يافته

به آنان.مندرج در پرسشنامه ها محرمانه بماند همچنين

به صورت كلي  كه يافته هاي پژوهش اطالع داده شد

و در صورت تمايل، در گزارش داده خواهد شد نتايج

كه نتايج.اختيار آنان قرار خواهد گرفت الزم به ذكر است

به دانشجو يان ساير رشته ها نخواهد مطالعه قابل تعميم

. بود

تحليل5/11نسخه SPSSاز داده هاي پژوهش با استفاده

و عالقمندي.شد براي تعيين تاثير عوامل معدل تحصيلي

tبه رشته پرستاري بر ديدگاه دانشجويان از آزمون 

در انجام كليه آزمونها سطح معني داري كمتر.استفاده شد

. تلقي گرديد05/0از 

ها یافته
باالترين. بود7/16ميانگين معدل تحصيلي دانشجويان

به حيطه فردي ميانگين  نمرات نظرات دانشجويان مربوط

يك(بود ).جدول شماره
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 وانحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل ابعاد

9/13±2/49/182/2 فردي

9/8±2157/2 زمان

7/13±5/2209/2 مكان

12/±7/35/178/2 سازمان
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به نظرات دانشجويان در بعد فردي يافته هاي مربوط

كه  به بازانديشي نشان داد درصد آنان اين3/84نسبت

به نفس موثر  و اعتماد روش را در افزايش حس توانمندي

د.مي دانند ر اين حيطه مربوط به پي بردن كمترين امتياز

و قوت خود بود به نقاط ضعف 9/62( دانشجويان

بهدانشجويان در بعد زمان توافقبيشترين.)درصد  مربوط

) درصد8/77(مناسب بودن روش براي ساعات كارآموزي

به مناسب بودن روش براي توافقو كمترين مربوط

بع.دسالهاي اوليه تحصيل بو د در بررسي نظرات در

كه) درصد82(بيشتر دانشجويان، مكان معتقد بودند

فضاي آموزش باليني براي يادگيري به روش بازانديشي 

اين روش)درصد76/25(بيشتر دانشجويان. مناسب است

و بخش اورژانس مفيد نمي  را در موقعيتهاي اضطراري

. دانستند

به) درصد9/86(اكثردانشجويان در نظرات خود نسبت

در بعد سازمان، اين روش را در ارتقاء آگاهي بازانديشي 

كمترين.و رضايت بيماران موثر معرفي نموده اند

به مفيد بودن)درصد5/28(موافقت در اين رابطه مربوط

و رضايت كاركنان باليني بوده  اين روش در ارتقاءآگاهي

دو(است .)جدول شماره
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 ديدگاه دانشجويان كامال موافقم موافقم نظري ندارم مخالفم كامال مخالفم

تعداد)درصد( تعداد)درصد(  تعداد)درصد(  تعداد)درصد(  تعداد)درصد(   حيطه فردي 

)72/5(2 )44/11(4 )00/0(0 )32/34(12 )52/48(17 نمندي واعتمادبه نفس دانشجو مي شودبازانديشي باعث احساس توا-1

)29/14(5 )70/45(16 )72/5(2 )29/14(5 )00/20(7 بكارگيري آن احساس مسئوليت حرفه اي را افزايش مي دهد-2

)44/31(11 )60/28(10 )29/14(5 )86/2(1 )81/22(8 تفكر عميق در ضمن بازانديشي باعث يادگيري عميق مي شود-3

)45/8(3 )75/28(10 )45/8(3 )60/25(7 )75/28(10 و ارتباط با همكاران را افزايش مي دهد-4 مهارتهاي اجتماعي

)45/8(3 )60/28(10 )45/8(3 )90/25(9 )60/28(10 باز انديشي باعث به روزكردن اطالعات مي شود-5

)82/42(15 )00/20(7 )16/17(6 )86/2(1 )16/17(6 ن-6 قاط ضعف وقوت مي شودبازانديشي باعث پي بردن به

)18/37(13 )60/28(10 )72/5(2 )34/11(4 )16/17(6 و مراقبت از بيماران را افزايش ميدهد-7 بازانديشي انگيزه يادگيري

 حيطه زمان

)45/8(3 )45/8(3 )80/2(1 )48/37(13 )82/42(15 مراكز باليني محيط مناسبي براي بازانديشي است-8

)34/11(4 )86/2(1 )18/37(13 )29/14(5 )33/34(12 وجودمتخصصين پزشك وپرستار يادگيري بااين روش را تسهيل ميكند-9

)45/8(3 )86/2(1 )54/11(4 )33/34(12 )82/42(15 مواجهه مستقيم با بيماران امكان بازخورد مناسب را افزايش ميدهد-10

)29/14(5 )60/28(10 )16/17(6 )62/5(2 )33/34(12 دسترسي به كتابخانه درمحيط باليني باعث تسهيل بازانديشي مي شود-11

)44/31(11 )44/31(11 )36/11(4 )29/17(6 )47/8(3 بازانديشي در موقعيتهاي اضطراري وبخش هاي اورژانس مفيد نيست-12

 حيطه مكان

)00/20(7 )29/34(12 )29/14(5 )60/28(10 )86/2(1 ط-13 والني كارآموزي بازانديشي در يادگيري باليني نسبت بهبا توجه به ساعات

 كالس تئوري مناسبتراست

)00/20(7 )18/37(13 )82/22(8 )00/20(7 )00/0(0 اين روش براي دانشجويان سالهاي اول مناسب است-14

)64/28(10 )29/14(5 )33/34(12 )29/14(5 )45/8(3 عرصه مناسب استاين روش فقط براي دانشجويان كارآموز در-15

)18/37(13 )45/8(3 )04/20(7 )04/20(7 )29/14(5 دهدتوالي روزهاي آموزش در كارآموزي ها تاثيرمثبت بازانديشي را افزايش مي-16

)45/8(3 )45/8(3 )92/5(2 )33/34(12 )85/42(15 بازانديشي باعث استفاده مفيد از ساعات آموزشي وفرصت ارائه بازخورد-17

دشو مي

 حيطه سازمان

)86/2(1 )68/8(3 )86/2(1 )80/42(15 )80/42(15 و رضايت بيماران را افزايش مي دهد-18 بازانديشي آگاهي

)18/37(13 )16/17(6 )16/17(6 )05/20(7 )45/8(3 بازانديشي وارائه بازخورد رضايت كاركنان باليني را افزايش ميدهد-19

)45/8(3 )16/17(6 )45/8(3 )28/37(13 )66/28(10 بازانديشي توانمندي حرفه اي دانش آموختگان را افزايش مي دهد-20

)86/2(1 )18/37(13 )24/14(5 )48/31(11 )24/14(5 هزينه هاي درمان وبستري با ارائه بازخورد به بيماران كاهش مي يابد-21

)88/22(8 )34/11(4 )16/17(6 )34/11(4 )18/37(13 و آموزش كاربردي افزايش مي يابدرضايت-22 ي دانش آموختگان با يادگير

)29/14(5 )34/11(4 )17/17(6 )85/22(8 )35/34(12 رضايت مندي مسئولين مراقبت ودرمان وآموزش را ارتقاءميدهد-23
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سن ارتباط معني داري بين نمرات و كلي دانشجويان

به بازانديش. مشاهده نشد ي با ديدگاه دانشجويان نسبت

در.)P>05/0(رابطه معني دار داشت آنانمعدل تحصيلي

و معدل بررسي نظرات دانشجويان در هر بعد با سن

و  و معدل تحصيلي تحصيلي بين نمرات حيطه فردي

عالقمندي به رشته پرستاري ارتباط معني دار وجود 

همچنين بين نظرات دانشجويان در بعد.)P>05/0(داشت

ر و معدل تحصيلي ابطه معني دار مشاهده شد مكان

)05/0<P()3 جدول شماره(.
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@��AB�C �A'� �� @���DE� 
tP ميانگينفراواني ديدگاه دانشجويان

p=71/301/0 معدل

14معدل زير

14يمعدل باال

95/1±7/11

26 8/1±7/13

عالقمندي به رشته

 ندارد

 دارد

05/4-01/0=p

13 3/2±3/13

22 1/2±4/14

و نتیجه گیری بحث
به نفس از يافته هاي و اعتماد ارتقاء سطح توانمندي

معطري. پژوهش حاضر در برسي نظرات دانشجويان بود

و مسئولي ت پذيري ،انگيزشو عابدي احساس توانمندي

و رضايتمندي را از تجارب به يادگيري و عالقمندي

باز انديشي.)4(اند دانشجويان در حين بازانديشي برشمرده

به همان اندازه كه از نظر شناختي برتوانمنديهاي فراگيران 

و شخصيتي، اخالقي، موثر است باعث رشد فردي، رواني

آم احساسي مي به عنوان جزء اساسي و وزش كاركنان شود

ت.)1(مطرح شده است  ثيرأبر اساس يافته ها دانشجويان

و قوت ، خود بازانديشي را بر شناخت نقاط ضعف

و مي دانستند اين در حالي است كه مطالعات ضعيف

هاي خودتنظيمي را از ويژگيهاي گذشته تقويت مكانيزم

و به خود ارزشيابي ، مثبت بازانديشي معرفي كرده اند

و خودانتقادي بعنوان عوامل مفيد، خودپايشي خود آگاهي

خودتنظيمي.)14(در يادگيري خودراهبر اشاره نموده اند

و قضاوت درباره  و مهارت به معناي كسب دانش

به داليل و اصالح آن است كه توانائيهاي حرفه اي

آن دانشجويان پرستاري در كارآموزي، انگيزشي ها كمتر از

كه عالقمندي حرفه. كنند استفاده مي و انگيزش از آنجا اي

مي يابد  در دانشجويان با افزايش سنوات تحصيلي كاهش
به نظر مي رسد مطرح شدن نظرات دانشجويان سال.)12(

برآدر خصوص ناكار آخر شناخت نقاط مدي بازانديشي

و قوت در اين مطالعه ناشي از كمبود عوامل  ضعف

و عالقمندي به رشته پرست مي باشد كه از انگيزشي اري

در. سويي با معدل تحصيلي آنان نيز ارتباط داشته است

مطالعات مشابه خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي

برخي از محققين.)13(دانشجويان ارتباط داشته است 

خودتنظيمي در عملكرد باليني را مترادف با خودانگيزشي 

و عدم  و تالش براي كسب رفتار حرفه اي تعريف نموده

كاربرد آن را عاملي در بروزافت تحصيلي عنوان كرده اند
و تعهد.)17( و عالقمندي با توجه به اينكه كمبود انگيزه

و  در دانشجويان همواره از عوامل موثر در افت يادگيري

توجه به علل عدم،)14(كيفيت آموزش باليني بوده است

در اين،ضرورت دارد در دانشجويان عالقمندي حرفه اي

تمايل به استفاده اظهار مي دارد)Branch )2002ابطهر

و پويائي فردي نقش مهمي در كسب نتايج  از بازانديشي

و پشتكار.)1(مورد انتظار دارد  از اين رو تالش

ت و قوت آنها ثيرأدانشجويان در شناخت نقاط ضعف

و  به تمرين و اين مسئله با توجه بيشتر مستقيم داشته

دانشجويان براي.)13(افزايش مي يابد تفكر در موضوعات 

مي دهند وبا دريافت بازخورد مثبت تالش بيشتري انجام

به جستجو .)1(در منابع مي پردازند جديت

مناسب بودن روش براي مدت كارآموزي از ويژگيهاي

بازانديشي در موقعيتهاي. مثبت اين روش عنوان شده بود

ك ه معموال مورد مختلف باليني كاربرد دارد در حالي

مي گيرد كه مهمترين جزء فرآيند. غفلت قرار از آنجا

بازانديشي ارائه بازخورد است استفاده از نوع صحيح آن 

ارائه بازخورد.)1(در حصول نتايج مثبت تاثير زيادي دارد
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به وجود آمدن انتظارات و واقع بينانه موجب به موقع

و در نتيجه تالش بيشتر آنان مثبت دانشجويان از آموزش

و عابدي.)15(مي گردد كمبود)2008(در مطالعه معطري

وقت از موانع استفاده از روش باز انديشي عنوان شده 

كمبود.كه با نتايج مطالعه حاضر همخواني ندارد.)4( است

و همه جانبه مطرح شده  زمان براي ارائه بازخورد كامل

كه در بازانديش و ارزيابي از عواملي است ي نياز به است

به ساير مراحل دارد  باز خوردها. زمان بيشتري نسبت

و تعداد به اقتضاي نوع مسائل كه انواع متفاوتي دارد

بازخورد كوتاه براي اصالح. اعضاي تيم ارائه مي شود

و تكنيكهاي روتين بكار عملكرد يك نفر در موارد جزئي

 دقيقه بعد از ارائه5-10در مدت اين بازخورد. ميرود

مي شود براي اصالح عملكرد برايو موارد معمول داده

عمده در شرايط خاص بازخوردنفر مناسب است اما5-4

و  نظير اصالح عملكرد غيرحرفه اي در موضوعات فوري

بر اين اساس اولويت بندي مشكالت.حياتي كاربرد دارد

و  به صرف زمان بيشتري دارد كه نياز و تعيين مسائلي

از ديگر تدابير.ت بيشتري دارد الزم استاصالح آن اهمي

پيش بيني شده در اين راستا تشويق دانشجويان به خود 

بازخوردي است تا زمان كمتري توسط مربي صرف شود 
)1(.

اين بودكه قابل ذكر است اينكه از يافته هاي ديگر مطالعه

به سالهاي اوليه  دانشجويان كاربرد اين روش را منحصر

مي توان اذعان. ستندتحصيل نمي دان در اين خصوص

كه مهمترين هدف آموزش باليني كمك به فراگيران  داشت

به محيط  براي كسب توانمنديهاي حرفه اي براي ورود

و همواره بر آموزش مبتني بر شايستگي با  مي باشد كار

و افراد تاكيد شده است .)7(هدف ارائه خدمت به جامعه

آ به اينكه دانشجويان سال خر پرستاري در مرحله نظر

و آماده ورود به محيط حرفه اي خود  نهايي تحصيل

در، هستند و بكارگيري دانش پرستاري تمرين مهارتها

اي محيط باليني به آنان كمك مي به پرستاران حرفه كند تا

در.)16( تبديل شوند كارآموزي دانشجويان پرستاري بايد

خ و دانش و توانائي رادر عرصه مستقل شوند تكميل ود

در.)17(نمايند  يادگيري از آنجا كه بازانديشي روش موثر

مي باشد براي سالهاي مختلف كارآموزي  و تجربي فعال

.خصوصا كارآموزي در عرصه مفيد است

بيشتر دانشجويان با كاربرد بازانديشي در محيط باليني

از. موافق بودند و كلي نگر يادگيري مراقبت همه جانبه

ج مع آوري اطالعات،ارزيابي،اجراو ارزشيابي كه طريق

ا ويژگيهاي آموزشزمختص كار در محيط باليني است

به روش بازانديشي معرفي شده است همچنين تلفيق 

و عملي در محيط كارآموزي باعث تعمق مفاهيم نظري

و يا اكدبيشتر در مسائل شده و تشافي را گيري تجربي

مي بخشد و احساسات با گوش دادن.)4(ارتقاء به نظرات

و ارائه و پاسخ و پرسش در بازخوردو تفكرات فراگيران

كه موقعيت هاي باليني فراهم است يادگيري شرايطي

مي شود جو مناسب براي باز انديشي با مدل. تسهيل

و جنبه  و مهارت موثر بوده ايفاي نقش در افزايش آگاهي

و اجتماعي آموزش را تقويت مي .كند هاي رواني

د مراقبتي كارآموزي فضاي مناسبي براي ارتقاء عملكر

با.)1(فراگيران مي باشد در مطالعه حاضر دانشجويان

در اين. روش در بخش اورژانس موافق نبودنداين كاربرد 

كه ارائه بازخورد در  مي توان اظهار داشت خصوص

و حياتي نيازمند زمان است ،موقعيت هاي اورژانسي

از بنابراين توصيه به دانشجويان به مشاهده اجزاء مراقبت

و ايفاي نقش مي تواند در عملكرد  بيماران اورژانسي

تمرين بازانديشي در موقعيت هاي. مناسب موثر باشد

به نتايج مطلوب موثر  نمايشي نظير موالژ در دستيابي

معتقد است كه آمادگي)Branch)2002.است

و بيماران دانشجويان براي مواجهه با موقعيت هاي  باليني

و فراگيران بايد براي انجام  از جنبه هاي اخالقي است

نقش مربي. اقدامات در چنين شرايطي مورد اعتماد باشند

به عنوان مدل مناسب براي ايفاي نقش در محيط هاي 

به دانشجويان. باليني مهم است بازخوردهاي داده شده

ج و ابايد صرفا در جهت اصالح عملكرد باشد رزيابي نبه

از اين رو بر تمرين مهارتهاي.)1(و قضاوت نداشته باشد

و ارائه بازخورد  باليني اورژانسي در مركز مهارتهاي باليني
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مناسب توسط مربيان جهت اصالح عملكرد فراگيران

مي شود كه.تاكيد مطالعات گذشته حاكي از آن است

اضطراب دانشجويان دركارآموزي در عرصه نسبت به 

و آنان توانائي كارآموزي هاي ديگر كمتر نشده است

مواجهه مستقل با موقعيتهاي باليني را ندارند ويكي از 

عوامل موثر در اين رابطه عدم آمادگي دانشجويان اعالم 

.)17(شده است

اكثر دانشجويان معتقد به تاثير بازانديشي در بعد سازماني،

و رضايت بيماران بودند من.بر آگاهي ابع از بازانديشي در

و تجربي معرفي شده است . روشهاي آموزش فعال

Epstein )2008(بازانديشي را روش يادگيري نيز

در.)18(نشجويان شناسائي كرده است تجربي در دا

كه بر اساس مشاركت اجتماعي شكل يادگيري تجربي

اهميت ارتباطات انساني مورد تاكيد قرار گرفته گيرد، مي

ر و اين روش بعنوان و محيط ابطه متقاست ابل فرد

باز انديشي بصورت يك ابزار.)6(تعريف شده است

و يادگيري موجب افزايش ظرفيت عقالني  آموزشي

 يانجهت تامين نيازهاي مددجودانش كاربردپرستاران در 

همچنين اين ابزار در طول زمان موجب لحاظ.مي شود

به عنوان هسته اصلي مراقبت مي شود . شدن مددجو

به عنوان مزيت رويكر و كل گرا د مراقبتي انعطاف پذير

به نيا. بازانديشي شناخته شده است زهاي در اين رويكرد

مي گردد  و فراگير توجه به.)4(مددجو در مطالعه حاضر

بازانديشي دانشجويان براي كاركنان، اعتقاد دانشجويان

كه در مطالعات. مفيد نبوده است اين در حالي است

به نقش موثر كار گذشته در خصوص كنان يادگيري باليني

از سوي ديگر همكاري.)17(تيم سالمت اشاره شده است

و كاركنان پرستاري در افزايش  بين مربيان پرستاري

بر اين اساس.)16(برآيندهاي يادگيري حائز اهميت است

توجيه دانشجويان براي ارتباط بيشتر با كاركنان پرستاري 

ال همچنين تشويق. زم استبراي حصول نتايج بهتر

به عدم پذيرش همه موارد مطرح شده توسط  دانشجويان

و سقم  و تفكر در رابطه با صحت و مطالعه كاركنان

مسائل بيان شده از سوي پرسنل درماني براي اصالح 

و ارائه بازخورد ضرورت دارد و عملكرد آنان .دانش

كه بيشتر ين بطوركلي نمرات نظرات دانشجويان نشان داد

مي باشد به بعد فردي نتايج.مزاياي بازانديشي مربوط

 خودتنظيمي،، مطالعات گذشته نيز بر ارتقاء سطح تفكر

با توجه.)4(اشاره داشته اند فرآيند بازانديشيدر انگيزش

ودبه ارتباط نظرات مثبت دانشجويان با مع ل تحصيلي

به رشته تحصيلي استفاده از اين روش براي، عالقمندي

و پويايي نظام آموزشي همراه با تقويت عوامل رش د

از. انگيزشي الزم است كه رضايت دانشجويان ازآنجا

و محيط كار از عوامل موثر در  نحوه آموزش باليني

و عالقمندي حرفه مطرح شده است و مربيان)19(انگيزش

ارتقاءو بايد همواره درصدد جستجوي راههاي موثر در

و توانائي هاي باليني دانشجويان خود تقويت مهارتها

به افزايش توانمندي.)14(باشند ترغيب دانشجويان

اي با استفاده از يادگيري فعال بعنوان يكي از برآيند حرفه

.هاي بازانديشي ضرورت دارد

و بازخورد نقش موثري در نظام آموزشي دارند بازانديشي

و كاربرد اين مهارتها به عنوان قلب آموزش گروه پزشكي 

همواره مورد تاكيد بوده است در حاليكه كاربرد آن در

و همچنان از روشهاي معلم  موقعيتهاي باليني محدود بوده

ارتقاء سطح يادگيري.موزش استفاده مي شودآمحور در 

و  مستلزم بكارگيري روشهاي فعال با مشاركت فراگير

و تمرين بيشتر است و تعمق به اهميت. تفكر با توجه

و سطح توانمند به نفس در دانشجويان و اعتماد ي

ا تأهمكاري و تالش در جهت مين عضاءتيم مراقبتي

نيازهاي مددجويان بر اهميت استفاده از راهبرد آموزشي 

مي گردد .بازانديشي تاكيد

و تشکرت  قدیر
كه در انجام از همكاري صميمانه دانشجويان پرستاري

. اين طرح نقش موثري داشتند قدرداني ميگردد



و همكاران ديدگاه دانشجويان پرستاري: تأثير باز انديشي در آموزش باليني زهرا عابديني

٨١ 
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Abstract  
Background & aim: Reflection has been emphasized as an effective educational strategy in clinical 

settings. Although this educational tool lead to promotion of skills and knowledge in nursing students but is 
rarely used. The aim of the present study was to determine the viewpoints of nursing students toward reflection 
in clinical education.  

Materials & Methods: It was a quasi-experimental study with one group, post- test design. The sample 
consisted of 35 senior nursing students recruited by census. The students were asked to reflect on their 
performance in clinical settings for four consecutive weeks. A guide for reflective thinking was given to 
students and they were asked to write their reflections about clinical care in personal journals. Data was 
collected by a self-constructed questionnaire and analyzed using SPSS-PC (v. 11.5). 

Result: personal domain of reflection was the most prominent subscale from the students’ perspective 
(13.9±2.2). Most of students (84.3%) believed that reflection has influenced their sense of empowerment and 
self-esteem. There was significant relationships between the students’ perspective in all domains and their age 
(p<0.05). There were also significant relationships between academic achievement, the score of personal 
domain and interest in nursing (p<0.05). 

Conclusion: Reflection empowers nursing students and improves their self-esteem from their perspective. 
Employing this method in nursing clinical education is recommended.  
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