
  بالينيآموزش تا عمل در يجهت كاهش فاصله تئور يكار راهيادگيري فعال، 
  

  *فريبا حقاني، مهرداد آذربرزين
  

  
  چكيده
كارهاي زيادي  ن راهآكه در جهت رفع  باليني استداراي آموزش هاي  رشتهفاصله تئوري تا عمل يكي از مشكالت اساسي در : مقدمه

  .كارهاست مورد بررسي قرار گيرد يادگيري فعال كه يكي از اين راه در اين مقاله سعي شده. ارائه شده است
هاي اطالعات علمي و با استفاده از موتورهاي  اي و بانك مقاله حاضر نوعي مقاله مروري است كه با جستجوي منابع كتابخانه: ها روش

  .انجام گرديده است 2012تا  2000هاي  جستجوگر در مقاالت منتشر شده در سال
كار كاهش فاصله تئوري تا عمل  مقاله و منبع كه ارتباط بيشتري با يادگيري فعال به عنوان راه 36از بين مقاالت و منابع تعداد : نتايج

  .قرار گرفت هايي كه در منابع فارسي كمتر به آنها پرداخته شده بود مورد توجه روش در اين مقاله داشتند انتخاب گرديد و
هاي يادگيري مبتني بر تكليف، يادگيري مبتني بر عملكرد و  هاي آموزش فعال به خصوص روش يي كه بيشتر روشاز آنجا: گيري نتيجه

سازد، در  توانا مي جريان يادگيري مشاركت داده و او را براي عمق بخشيدن به يادگيري خود را دركه فراگير  تمرينيادگيري مبتني بر 
گردد، لذا در اين مقاله سعي بر آن بوده كه  در كشور ما كمتر استفاده مي بالينيآموزش ها در  و از اين روش هستندثر ؤرفع اين فاصله م

  .داده شودها و چگونگي استفاده از آنها شرح  اين روش
  

، تمرينيادگيري مبتني بر  ،ي مبتني بر عملكرديادگيرعمل، يادگيري مبتني بر تكليف، -فاصله تئوري: هاي كليدي واژه
  .، آموزش فعاليآموزش بالين

  :)9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

 يمشكل اساس كيبه عنوان  تا عمل يفاصله تئور
ي باليني همواره مطرح بوده است و در حال ها دررشته

نقص نه تنها  نيوجود دارد كه ا يحاضر توافق عموم
هماهنگ ). 1(است افتهيهم  شيبلكه افزا ،افتهيكاهش ن

ذكر شده در  ينيبال يها موقعيت ها فينمودن توص
 يفرا رو يمشكل يواقع يعمل يها موقعيتها با  كتاب

 است كه از آن به عنوان ينيبال يها دست اندركاران حرفه

                                                 
واحد نجف آباد، ، مهرداد آذربرزين، دانشگاه آزاد اسالمي :نويسنده مسؤول *

 m-azarbarzin@pnm.iaun.ac.ir .اصفهان، ايران، دانشكده پرستاري و مامايي 
آموزش علوم  قاتيمركز تحق ،ي، گروه آموزش پزشك)استاديار(فريبا حقاني دكتر 
. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ،يپزشك

)haghani@edc.mui.ac.ir(  
  19/11/90: ، تاريخ پذيرش16/11/90: ، تاريخ اصالحيه10/9/90: تاريخ دريافت مقاله

در  معلمان باليني. شود مي ادي  »تا عمل يفاصله تئور«
 هاي مختلف در كار خود با اين فاصله مواجه زمان
از فاصله تئوري تا عمل تعاريف مختلفي به ). 2(شوند مي

از اين فاصله  منظورعمل آمده است اما در اين مقاله 
تعريفي است كه اكثر منابع با آن موافق بوده و فاصله 

ي كالس درس و ها تئوري تا عمل را به تفاوت آموخته
ي باليني نسبت ها موقعيتكاربرد باليني آن در 

  ).4و3(اند داده
نشان داده است كه تفاوت قابل توجهي بين  قاتيتحق

دروس نظري آموزش داده شده دردوره دانشگاه و 
امر  نيو ا) 5تا3(دارد باليني وجود كار در استفاده آنها

ارائه شده دركالس درس  يسبب شده كه مطالب نظر
و دانشجو نتواند  افتهيانتقال  ينيبال يها موقعيتكمتر به 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2022-fa.html


  فريبا حقاني و همكار  در آموزشفعاليريادگي
 

  ).6(رديكار گه ب ماريب نيلدر با، آنچه را كه آموخته
 رييكنند تا با تغ مي يسع هاي باليني حرفهدهندگان  آموزش

ارائه شده  يتئور يها داده يدوگانگ نيدر آموزش، به ا
 ايشود  مي گرفته اديكه در عمل  يزيو آن چ ها سدر كال
 كي، مسأله نيهنوز ا يگردد، پاسخ دهند ول مي تجربه

آموزش هاي داراي  يها در آموزش رشته يمشكل اساس
  ).7(استباليني 

يي ها آموزش داراي آموزش باليني،هاي  حرفهدانشجويان 
ي درس ها سكنند كه با آن چه در كال مي را دريافت

فراگيران اين رشته هادر كارهاي . متفاوت استاند  آموخته
گردند و اين اضطراب  مي دچار اضطراب باليني خود

وجود اين فاصله  .دهد مي قرار تأثيرعملكرد آنها را تحت 
كه ساليان متمادي مد نظر  ستتا عمل موضوعي ا يتئور

بوده و به عنوان عاملي براي وقفه در يادگيري در نظر 
  ).8(گرفته شده است

 دانشجويگردد كه  مي سبب فاصله تئوري تا عمل وجود
نتيجه تعارضات موجود بين انتظارات و  تازه كار، در

به شكل مناسبي خود را با  نتواندهاي محيط كار،  واقعيت
هاي  نتيجه واكنش و در كندسازگار  شرايط مذكور

كه  خودنشان دهد جسماني ورواني از نامطلوبي درابعاد
 ،افسردگي ،توان به احساس ناتواني مي به عنوان نمونه،

 عدم امنيت به سبب نداشتن كارآيي درمحيط كار، و نهايتاً
  ).9(نمود حرفه اشاره ازگيري  كناره

با بررسي گسترده ابعاد اين فاصله كه وي تحت  چراغي
به اين  ،كند مي تا عمل از آن ياد يعنوان گسست تئور
عدم  از گسست تئوري تا عمل متأثر« :نكته اشاره دارد كه

عدم امكانات و  عملي؛ تعادل بين حجم واحدهاي تئوري و
 نيتمر يمطلوب دربيمارستان برا يشگاهيتجهيزات آزما

دانشجويان تحصيالت  ؛ عدم درگيري فعال اساتيد ويعمل
  ).10(»است بالين تكميلي در

نكته اصلي كه در اكثر موارد به عنوان علت اين فاصله  اما
 تأثيرشود  مي مد نظر قرار گرفته و بيشتر به آن پرداخته

 اولين بار بندال. آموزش ويادگيري براين فاصله است

)Bendal(  را با  بالينيدهندگان  آموزش 1976در سال
 زشآموافرادي را دهندگان  آموزش« ذكر اين جمله كه

دهند كه افزايش مهارت بر روي كاغذ دارند تا به جاي  مي
 فراگيران آن چهموضوع كه تخصص در عملكرد و اين 

گيرند به طور چشمگيري از آن چه واقعا  مي در تئوري ياد
آموزش  تأثير، متوجه »دهند فاصله دارد مي در عمل انجام

  ).11(بر ايجاد فاصله تئوري و عمل نمود
و معصومي عقيده دارند كه تركيب نمودن تئوري  شريف

 و عمل در موقعيت باليني همراه با نظارت باليني مناسب
را به شايستگي كافي براي مراقبت از دانشجويان تواند  مي

نمودن اگر دانشجويان فرصت تركيب  ).8(بيماران برساند
شده در  هتجارب باليني با عملكرد مبتني بر شواهد ارائ

تواند فرآيند  مي ي تئوري را پيدا نمايند اين كارها سكال
  ).2(را توسعه بخشد و عملكرد آنهاگيري  تصميم

هماهنگي بين  حرفه هاي گروه پزشكيزمينه آموزش  در
شود و آن چه كه در بالين به كار  مي آن چه كه آموخته

لذا ) 3(شود از اهميت زيادي برخوردار است مي گرفته
درسي تا حد امكان متناسب ي ها بايستي محتواي برنامه

به  (Landers) زلندر. ي باليني تنظيم گرددها موقعيتبا 
 )(Ferguson and Jinksنقل از فرگوسن و جينكز 

بايستي متمركز بر درسي ي ها نويسد محتواي برنامه مي
رسد  مي به نظر دانشجويان باشد و نياز بيماران و تجارب

مشوق ديدگاهي از مكمل بودن تئوري و  كار راه نيكه ا
  ).7(عمل به جاي جدا بودن آنها از يكديگر است

چه به صورت ابتدايي و چه به  باليني يها آموزش
ي مستمر بايستي همگام با ها صورت آموزش

بايستي قادر باشند  دانشجويان. ي باليني باشدها موقعيت
تا تجارب يادگيري كافي، هم از ديدگاه تئوري و هم از 

بايستي اين  بالينيمعلمين ديدگاه بالين را كسب نمايند و 
نمايند تا دانشجو همانگونه كه در  فراهمموقعيت را 
  ).12(يابد در بالين هم متبحر گردد مي تئوري مهارت

ي آموزشي مشابه با ها موقعيتزمينه ايجاد  در
ي باليني اقدامات زيادي صورت گرفته است و ها موقعيت
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 گاههاي علوماختيار دانشمتعددي در  يها روشامروزه 
 كه آموزش تئوري را تا حد زيادي به است پزشكي
نمايند اما تحقيقات نشان داده كه  مي ي باليني نزديكها موقعيت

نيز در بسياري از موارد قابل مقايسه با  ها موقعيتاين 
توانند جايگزين  ميي واقعي باليني نبوده و نها موقعيت

آموزش در موقعيت باشند براي نمونه درتحقيقي كه مگينيس 
در زمينه  )(Maginnis & croxson( و كروكسون

به  شدهسازي  هاي باليني شبيه استفاده از آزمايشگاه
تئوري و عمل آموزش پرستاري انجام  همنظور رفع فاصل

 درصد 60به اين نكته اشاره شده است كه اند،  داده
در مواردي مثل بررسي سيستم عصبي، استفاده  ها نمونه

از معيار بررسي اغماي گالسكو، بررسي استفاده از مواد 
در مواردي مثل  ها درصد نمونه 60تا  30و  رهيمخدر و غ
كافي را دريافت  وزشها آم نويسي از اين مكان گزارش
  ).13(اند وآن را با موقعيت واقعي مشابه ندانستهاند  نكرده
ي يادگيري هدايت شده توسط خود فرد ها روش انواع

تنها راه مناسب براي پيشرفت دادن تئوري به سمت 
ي ها روشبدين منظور ). 14(استفاده در عمل است

كه در متفاوتي در فرآيندهاي يادگيري ارائه شده است 
. شود مي ي باليني ما كمتر از آنها استفادهها آموزش

يادگيري فعال  يها روشكه تحت عنوان  ها روشاين 
را درجريان يادگيري  شوند فراگير ميبندي  دسته

را براي عمق بخشيدن به يادگيري  مشاركت داده و او
  ).15(سازد مي خودتوانا

  
  ها روش

عمل  –در زمينه كاهش فاصله تئوري  اين كهبا توجه به 
ذكر شده است لذا با استفاده از هاي متعددي كار راه

و  2012تا  2000ي ها سالجستجوي اينترنتي در مقاالت 
سعي شد تا مواردي كه به ارائه اي  همچنين منابع كتابخانه

بررسي اند  فاصله پرداخته هايي در زمينه رفع اينكار راه
رديد كه بيشتر ن منابع مشخص گشود كه با مطالعه اي

ي ها منابع علت وجود اين فاصله را به جدا بودن آموزش

تئوري از بالين نسبت داده و در زمينه رفع آن، پيوند 
ي باليني ها موقعيتي آموزش تئوري به ها موقعيتدادن 

ي ها روشنمايند و در اين راستا برخي از  مي را پيشنهاد
فعال بيشتر به اين ي يادگيري ها روشآموزشي مثل 
مواردي كه با  ،نمايد لذا از بين مقاالت مي موضوع كمك

اين روش ارتباط بيشتري داشتند انتخاب گرديد و مقاله 
  .حاضر بر اساس آن تنظيم گرديد

  
  نتايج

كارهاي كاهش  با بررسي مقاالت متعدد در زمينه راه
مقاله و مرجع كه ارتباط  36فاصله تئوري تا عمل تعداد 

هاي يادگيري فعال داشتند انتخاب گرديد  بيشتري با روش
كارها بسيار متنوع بودند سعي شد كه  و چون اين راه

هايي كه در منابع فارسي كمتر مورد توجه قرار  روش
  .اند مورد بحث قرار گيرند گرفته

  
  بحث
 يها از روش يعيفعال دسته وس يريادگي يها روش

 نيب مختلف با عناوگردد كه در كت مي را شامل يآموزش
توان به انواع  مي مثال يشده است برا اديمختلف از آنها 

 Practice–based( يادگيري مبتني بر مورد يها روش

learning(يادگيري اكتشافي ، )Discovery learning( ،
يادگيري از  ،)Experiential learning( يادگيري تجربي

يادگيري ، )Reflective learning( طريق بازانديشي
، يادگيري )Task-based learning( مبتني بر تكليف
، يادگيري )Practice-based learning( مبتني بر عمل

اشاره ) Performance-based( مبتني بر عملكرد
كه با  ركه در اين مقاله سه روش آخ) 16و15(نمود

همخواني بيشتري دارند  بالينيي آموزش ها موقعيت
  .شوند مي توضيح داده

  
  مبتني بر تكليف يادگيري

 در كتاب خود با عنوان )Jane Wilis(ويليس -جين خانم
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مدلي را  »چهارچوبي براي يادگيري مبتني بر تكليف«
و اين مدل را يادگيري  دادن دروس ارائه نمود براي شكل

در يادگيري مبتني بر ). 17(نام نهاد مبتني بر تكليف
اين ). 18(هستند ي يادگيريها فعاليتتكليف، تكاليف مركز 

 را براي يادگيري آينده تحريك انشجوتكليف و وظيفه د
شود بلكه باعث  ميانجام تكليف باعث يادگيري ن. كند مي

شود و چون در  مي براي يادگيري بعدياي  ايجاد هسته
اين روش هر تكليف مبنايي براي يادگيري بعدي است و 

در نتيجه  ،ي قبلي استها اساس آموختهبر  ها يادگيري
  ).19(يدنما مي يادگيري عميق ايجاد

بر اساس عقيده ويليس تكاليف  )Leonhardt(تلئون هار
  :نمايد مي را به انواع زير تقسيم

بر نظم دادن و  يمبتن فيتكال -2يكردن ستيل فيتكال -1
 فيتكال -4نمودن سهيبر مقا يمبتن فيتكال -3مرتب كردن

بر به مشاركت  يمبتن فيتكال -5مسألهبر حل  يمبتن
  ).20(خالق فيتكال -6يگذاشتن تجارب شخص

  :گردد مي مبتني بر تكليف در چهار مرحله اجرا يادگيري
 - 3 تكليفسازي  مرحله آماده -2مرحله قبل از تكليف  -1

البته ).19(مرحله بعد از تكليف -4 مرحله درك تكليف
 - 1:مرحله  3برخي منابع نيز مراحل آن را به صورت 

مرحله -3و  مرحله چرخه تكليف -2قبل از تكليفمرحله 
  ).20و18تا16(اند نمودهبندي  بعد از تكليف تقسيم

 كند كه معلم مي مرحله قبل از تكليف ويليس پيشنهاد در
موضوع را با كمك گروه بيان كرده و موارد ) گر تسهيل(

 گر تسهيل. نمايد مي مفيد آن را مشخص و برجسته
دي را كه براي انجام تكليف نياز بايستي در اين مرحله موا

است، انتخاب نمايد و مشخص نمايد كه هر كدام از مواد 
 با موضوع كردن مشخص .شود مي چگونه به كار گرفته

تواند با استفاده از نمايش يك عكس، نگاه كردن  مي گروه
. به يك ويدئو كليپ يا نگاه كردن به يك متن شروع گردد

تي نكات مهم تكليف را بايس گر در اين مرحله تسهيل
  .برجسته سازد

تكليف توسط ويليس از مرحله قبل از سازي  آماده مرحله

فراگيران به سازي  تكليف جدا شده است تا اهميت آماده
اگرمرحله قبل شامل . صورت كامل مشخص گردد

ارائه شده به روش بارش مغزي در  كلمات استفاده از
تواند شامل  مي ارتباط با موضوع بوده است، اين مرحله

يشان و ها در بحث در زمينه نگرش اندرگير نمودن فراگير
ي ها براي دفاع و يا ايده شانيها آماده نمودن استدالل

براي جلب توجه مردم اي  نوشته شده آنها بر روي برگه
ي خود را براي ها فراگيران داده.به اين موضوع باشد

 ترتيبگزارشي را  :سازند براي مثال مي تكليف آماده
را اي  كنند، پرسشنامه مي ندهند، ايفاي نقشي را تمري مي

نويسند، درباره موضوع با بحث  مي كه بايد اجرا شود
 كنند ويا بارش فكري مورد نياز را ايجاد مي نمودن فكر

  .كنند مي
درك تكليف تا جايي كه ممكن است بايستي با دقت  مرحله

 يف را انجاممشخص نمايد كه كدام دسته از فراگيران تكل
 شود؟ نمايش داده مي دهند؟ چگونه تكليف اجرا مي
آيا تكليف در يك  اين كهو  گردد؟ مي شود؟ ثبت مي

 در يك گروه كوچك يا به صورت انفرادي انجام،گروه
خود را  فيتكل فراگيران. فيتكل دركشود؟ در مرحله  مي
 تكليف خود را نمايش ايكنند و  مي اجرا ايكنند،  مي توليد اي

 كنند، نقشي را ايفا مي پوستري را توليد:دهند براي مثال مي
 را آمادهاي  دهند، برگه مي كنند، بحثي را انجام مي
  .نمايند مي سازند و يا مطلبي را ارائه مي
ممكن است گر تسهيل ،فتكلينهايتا در مرحله پس از  و

موفقيت تكليف  يبخواهد بخشي جهت تامل بر چگونگ
 .اداتي در زمينه بهبود آن ارائه دهدداشته باشد و پيشنه

ممكن است مايل باشند به صورت كار كنندگان  مشاركت
گروهي در زمينه اين نكات به بحث بپردازند، نسبت به 

مواردي كه از انجام آنها  دهند،ازموضوع واكنش نشان 
و موارد مشابه آن صحبت اند  لذت برده و يا لذت نبرده

تواند اطالعات مفيدي را به  مي ارزيابي تكليف. كنند
همچنين . براي انتخاب تكاليف بعدي ارائه دهد گر تسهيل

عمل  يچگونگ نهيدر زم يدر اين مرحله ممكن است، بررس
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مفيد بود؟ آيا تكليف  تكليفآيا : درك تكليف انجام شود
لذت بخش بود ؟ گاهي مواردي از قبيل تصحيح، بازتاب 

بيشتر در زمينه دادن مطالب به فراگير و توضيحات 
گردد و گاهي هم پيشنهاداتي در اين  مي تكليف ارائه

  ).19(شود مي قسمت به فراگير ارائه
 اين روش داراي آموزش بالينييي ها آموزش رشته در
مزيت اين روش در ايجاد . تواند بسيار موثر باشد مي

ي غني براي تجربه كردن آن چيزي است كه ها فرصت
شده ياد گرفته سازي  ي شبيهاه در محيطقبالً دانشجو 

دانشجو زير ساخت دركي كه از اصول سالمت و . است
كسب كرده است را با انجام تكليف در  وريبيماري در تئ
كند و با انجام آن تكليف به يك سري از  مي بالين تقويت

از روش . كند مي ي ارتباطي و مديريتي دست پيداها مهارت
 سطح آموزش پزشكييادگيري مبتني بر تكليف در سه 

 - 2سطوح پايه يا كارشناسي -1 :توان استفاده نمود مي
  ).21(خدمت ضمنآموزش  - 3كارشناسي ارشد

: مبتني بر تكليف داراي مزاياي زيادي از جمله روش
ايجاد آموزش -مشاركت فعال فراگير در مراحل يادگيري 

و به  ها تكرار آموخته -قبلي يها دانسته بر مبناي
 - ايجاد انگيزه و هيجان در فراگير -ي آنهاكارگيري عمل

از فراگيران كه با عمل اي  استفاده براي آموزش به دسته
ايجاد يادگيري  -افزايش تفكر انتقادي -.گيرند مي بهتر ياد

و ايجاد آموزش مبتني بر نيازهاي تر  پايدارتر و كاربردي
گرفتن  اديدهن: قبيلولي معايبي هم از  است جامعه،
قابل استفاده نبودن در همه  -از برنامه درسييي ها بخش

مشكل  -نياز به فراگيران عالقمند و فعال -موارد درسي
داشتن اثرات  -تغيير در نگرش سنتي معلمين جادبودن اي

 اديز تأكيد مخرب در صورت انجام شدن بدون دقت
 قيدق وهيبدون توجه به ش يارتباط ميبر مفاه رندهيادگي

شديد به موقعيت و عدم تعميم وابستگي  -استفاده
  ).21و19و16(را نيز به همراه داردها آموزش

  
  )عمل( نيمبتني بر تمر يادگيري

در معناي لغوي و به صورت كلي بر ) practice( نيتمر
ي گير كار بهست از اجراي يك عمل يا ا طبق تعريف عبارت

يك فعاليت به صورت مكرر، به منظور بهبودي بخشيدن 
  ).22(در آن عمليا اخذ مهارت 

بيان شده  نيامروزه تعاريف متعددي از واژه تمر اما
مطرح  نيدر اين زمينه سه تعريف معمول از تمر. است

به  نيتمر -2به عنوان روش يادگيري نيتمر -1:شده است
به عنوان راهي كه  نيتمر -3عنوان اشتغال يا دامنه فعاليت

  ).23(شود مي چيزي انجام
شود منظور ما عمل سنجيده  مي استفاده نياز واژه تمر وقتي
 )Andres.K.Ericson( اريكسون - ك - آندرس .است

مردم اين : روانشناس دانشگاه ايالت فلوريدا معتقد است
آن  كار با اجراي معمولي كيبا مهارت  يكه اجرا مسأله

كننده  اجرا .كار از نظر كيفيت متفاوت است را باور دارند
كننده  را دارد كه با اجرا ييها ماهر از نظر كيفي مشخصه

اعتقاد داريم  مسألهما نيز به اين .معمولي متفاوت است
اختالف به علت استعداد ذاتي را  نيا يريناپذرييولي تغ
ي اندكي ناشي از مسايل ها تفاوتتنها . كنيم مي انكار

كه تفاوت بين اجراي ماهرانه  ميدار دهيژنتيكي است و عق
طوالني مدت براي بهبودي  يها و معمولي بيانگر كوشش

يك فرد ماهر،  .بخشيدن به آن حيطه خاص بوده است
مورد عملكرد خود را به اجزاي آن شكسته و بر 

ي ها فعاليتدر طي اند  يي كه نياز به بهبود داشتهها جنبه
روزانه خود پرداخته است و در اين راستا گاهي از 

 كتهن. بازخوردهاي مربي خود نيز استفاده نموده است
مداوم يك مهارت در  يراستا، اجرا نيمهم ديگر در ا

كه  اين .استسطوحي باالتر از اجراي آن در سطح تسلط 
 يك فرد تا چه حد با استفاده از اجرا، عمل خود را بهبود

ميزان درگير شدن با  ،نيبخشد بستگي به ميزان تمر مي
آن و نوع بازخوردهايي دارد كه براي تقويت اين بهبودي 

يي ها فعاليتبرخي مردم به طور طبيعي . شود مي فادهاست
كافي است  ها برخي عمل.دهند مي را بهتر از ديگران انجام

) براي مثال در اطالعات كالمي(كه فقط يكبار انجام شود 
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  فريبا حقاني و همكار  در آموزشفعاليريادگي
 

كارها ممكن است  و برخي) مفاهيم(يا برخي سه بار
مثل (چندين بار قبل از ارزيابي نياز به اجرا داشته باشند 

  ).22)(يك حركت موزون
 يادگيري اين كهسنجيده و  نياساس تئوري تمر بر
تواند با انجام عمل سنجيده گسترش يابد و به سطوح  مي

 شكل گرفته نيتمرمهارت برسد، روش يادگيري مبتني بر 
در مطالعات آموزشي به وسيله  نيايده معرفي تمر. است
به سوي « در مقاله وي تحت عنوان) Raelin(رائلين

در اين . بيان شد 2007در سال  »شناخت شناسي عمل
مقاله وي به تغيير سريع در شناخت شناسي عمل اشاره 
كرده و عقيده دارد كه بايستي يادگيري را به عنوان 

تئوري نگاه كرد كه عمل را با  منطقي فرآيند ميانجي
 نكته شايعي كه متون مديريتي گزارش. نمايد مي تركيب

دانشگاهي و عمل  شكنند شكايت از فاصله بين آموز مي
به اين منظور . ي كاري استها اجرايي روزانه در محيط
تفاوت بين كننده  تواند رفع مي نييادگيري مبتني بر تمر

  ).23(تئوري و عمل گردد
 .مفهومي گسترده است ،نييادگيري مبتني بر تمر مفهوم

اين مفهوم به عنوان يك استراتژي كليدي براي پيشرفت 
دادن يادگيري فراگيران در نظر گرفته شده است و به 

 كيدر  اياز كار، يا متمركز بر كار  يعنوان يادگيري ناش
دانشگاه استرالياي  PBLI بخش(محيط انتخابي است 

نوع به هر  نييادگيري مبتني بر تمر.)2006 ،جنوبي
كننده  كه برطرف يكار ييادگيري وابسته به اجرا

انتظارات شغلي بوده و يا فرد شاغل بر اساس نيازهاي 
 ه يا شغلي يا براساس نيازهاي فردي خود انجاممؤسس

گاهي با  نييادگيري مبتني بر تمر .دشو مي دهد، اطالق مي
 استفاده ايگزينيادگيري مبتني بر كار به صورت ج

ات مؤسسيادگيري مبتني بر كار دانشگاه و  .شود مي
ي جديد يادگيري در ها فرصتكاري را براي ايجاد 

توصيف الوسون  .دهد مي ي كاري به هم پيوندها محيط
Lawson)( ي واقعي در ها عالوه بر كار در محيط

شده و كار در سازي  ي همانندها برگيرنده كار در محيط

ي افراد و ها آموزشي بر روي شرح حال يها  محيط
رائلين  . گردد مي ي مختلف آماده شده همها سمطالعات كي

عقيده دارد كه يادگيري مبتني بر كار تمركزش بر 
ي ها مهارتعملكردهاي كاري در كنار كسب دانش و 

و حل  نيتكنيكي است، در اين حالت يادگيري از طريق تمر
ي واقعي و سر ها پروژه طريقدرون محيط كار از  مسأله

  ).24(گيرد مي ات صورتمؤسسو كار داشتن با افراد و 
تواند شامل هر گونه يادگيري  مي نيمبتني بر تمر يادگيري
ريزي شده بر اساس عمل  شده يا غير برنامهريزي  برنامه

انجام شده در طي يك فعاليت شغلي به صورت اجباري يا 
تني بر يادگيري مب توان گفت مي و). 25(اختياري باشد

تحقيق ) الف: ست از افزايش درك در نتيجها عبارت نيتمر
يادگيري مبتني بر عملكرد قسمتي از . بازتاب مداوم) و ب

ي گير كار بهچرخه عملكرد است و شامل مشاركت و 
يادگيري ). 26(از موقعيت و ديگر شرايط است ها يادگيري

. است نوعي از يادگيري مبتني بر تجربه نيمبتني بر تمر
يك استراتژي كليدي است كه طي آن فراگيران در 

اين يادگيري چندين كاربرد . شوند مي يادگيري خود دخيل
تواند شامل موارد زير باشد اما  مي مختلف دارد كه
افزايش تجارب فراگيران در  -1:ها نيست محدود به اين

ي صنعتي ها فعال نمودن بخش-2ي كاريها محيط
حمايت از فراگيران در گسترش -3ي آموزشي ها دربرنامه
نمودن  هي ادارها مهارت(ي اداره نمودن حرفهها مهارت

حرفه جزيي از گسترش فرآيند شغل يابي فراگيران 
ي ها مهارتحمايت از فراگيران براي گسترش -4.)است

همه كننده  ي فعلي برآوردها دانش. كاري تخصصي
از دارند كه نيازهاي محيط كاري نيست و فراگيران ني

ي محيط كار به ها موقعيتبتوانند دانش خود را براي حل 
دارند كه بتوانند با مخاطبين متفاوتي  ازآنها ني. كار گيرند

براي مثال كارمندان زير دست، غير ( ارتباط برقرار كنند
هماهنگ نمودن - 5)متخصص، متخصصين عالي و اجتماع

تجارب  حمايت نمودن از -6اطالعات با نيازهاي روز 
  .تجارب آزمايشگاهي -7ي كاريها پرسنل در محيط
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متفاوت هستند  نياجراي يادگيري مبتني بر تمر يها روش
فراگير در محيط كار با پرداخت يا بدون  -1:براي نمونه

فراگيران از  -2.پردازد مي پرداخت هزينه به يادگيري
ي مبتني بر ها و يا پروژه ها مهارتطريق مشاركت در 

 يريادگيعنوان بخشي از برنامه درسي به صنعت به 
از طريق اجراي حرفه به عنوان  راگيرانف - 3.پردازند مي

فراگيران  - 4 .نمايند مي بخشي از برنامه درسي فراگيري
ي ها فعاليتيي در زمان كالس كه با ها فعاليتاز طريق 

 نمايند مي يادگيري ،كند مي اجرا شده در تخصص برابري
رويه  ،كار در آزمايشگاه با همان لباسبراي مثال اجراي (

يادگيري فراگيران از طريق  -5 )يفيتمحافظتي و كنترل ك
ي مورد استفاده ها نرم افزارهايي كه دقيقا با برنامه

فراگيران از طريق  -6 .متخصصان يكسان است
محيط كار به عنوان بخشي از برنامه درسي سازي  همانند

اس نشانگرهاي كيفيت فراگيران براس -7 .گيرند مي ياد
تهيه  حيتكه توسط متخصصين با صال التحصيلي فارغ

 -8 .گيرند مي شده است ارزيابي شده و بازخورد
متخصص اي  آكادميك از افراد حرفهدهندگان  آموزش
كنند تا در طي كالس تجارب خود را ارائه  مي دعوت
قوانين آنها و  ،فراگيران با متخصص. نمايند

 ه عنوان بخشي از برنامه درسي آشناهايشان ب راهنمايي
  ).27(گردند مي

التحصيالن پزشكي آمريكا  اعتباربخشي فارغ انجمن
)ACGME(را بر  نيمراحل روش يادگيري مبتني برتمر

  :اساس موارد زير اعالم نموده است
تجزيه و تحليل و ارزيابي تجارب عملكردي و اجراي -1 

باال بردن و  ،مشخص نمودن -نيپيشرفت مبتني بر تمر
محرك علمي وابسته به مشكل بيمار و گيري  كار به

 ر به كا -3است هايي كه اين بيمار متعلق به آن جمعيت
ي آماري براي نقد ها روشها و  دانش مطالعه طرح گرفتن

به كارگيري فناوري  -4ي پزشكيها همنتقدانه نوشت
 - 5اطالعات براي ارتقا آموزش و بهبود مراقبت از بيمار

هيل يادگيري دانشجويان، همكاران و ديگر متخصصين تس

  ).28(سيبهداشتي در جهت عمل و رعايت اصول اورژان
ي زير جهت ارزيابي ها روشگرديده كه از  پيشنهاد

در حيطه علوم پزشكي استفاده  نييادگيري مبتني بر تمر
يادآوري نمودارهاي  -2 ها مروري بر ثبت - 1:گردد

نمره دهي كلي براي  -4 اجراليست ارزيابي  چك -3محرك
ي باليني ها آزمون -6 بيمار استاندارد شده -5اجرا

و  ها همانند سازي -OSCE (7(دار ساختارمند هدف
 -10پورتفوليو -9درجه 360دهي كلي  نمره - 8ها مدل

 - 12ي شفاهيها آزمون -11ت چند گزينه ايسؤاالآزمون 
  ).29(پرسشنامه مميزي بيمار -13گزارش مورد يا رويه

حرفه هاي داراي آموزش ي آموزشي در ها تمركز برنامه 
ارزشيابي . بر يادگيري مبتني بر عمل است باليني

و كار از شيوه يادگيري  ي اخيرها در دهه ندانشجويا
ي ها ارزشيابي سمتكردن به صورت كارآموزي به 

ي قبل و بعد از ها مبتني بر شايستگي فرد در طي برنامه
اين نويسندگان معتقدند  .درآمده استفراغت از تحصيل 

ي مبتني بر استفاده از منتور براي آموزش ها كه آموزش
بيني شده  پيش مسألهلذا اين  .اين دروس مناسب نيستند

بين  راتواند پلي  مي نياست كه آموزش مبتني بر تمر
  ).30(فاصله آموزش و مراكز كاري ايجاد نمايد

داراي مزاياي زيادي است كه از  نيمبتني بر تمر يادگيري
  :توان به موارد زير اشاره نمود مي آنها

موثر براي اي  تواند وسيله مي براي فرد اين روش -1
تواند باعث يادگيري بر  مي -2باشداي  رشد فردي و حرفه

فرد را در حيطه كاري  -3ه گرددمؤسساساس نيازهاي 
 دهد مي اعتماد به نفس را افزايش -4سازد مي خود متبحر

 افزايش تمايل به بازتاب دادن و درك كردن را باال -5
 به يادگيري بيشتر و پيشرفت را ايجاد يلم -6 برد مي
دهد كه با  مي به فرد اين امكان را -7كند مي

ي ها ساستر -8پذيري باالتري كار را اجرا كند  يتمسؤول
 شناخت از محيط را افزايش -9دهد مي شغلي را كاهش

 باعث ارتقاء صالحيت و شايستگي -10دهد مي
 افراد زشه به آمومؤسسبر اساس نيازهاي  -11گردد مي
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  فريبا حقاني و همكار  در آموزشفعاليريادگي
 

ي ها  محيطمزايايي كه اين روش براي  -12پردازد  مي
محيط كار، بهبود عمل،  يتواند شامل ارتقا مي كاري دارد

ارتقاي علمي سطوح كاري، ايجاد انگيزه در كاركنان، 
باشد و از همه  شغل يي جديد ارتقاها روششناسايي 

باعث از بين رفتن فاصله تئوري و  -13 اين كهتر  مهم
  ).30و26و24(رددگ مي عمل
زمينه معايب اين روش نكته خاصي در منابع اشاره  در

رسد، ارائه اين روش براي همه  مي نشده است ولي به نظر
پذير نباشد و اجراي آن  موارد و در همه جاها امكان

ش آموزش و اجرايي است كه مستلزم هماهنگي زياد بخ
  .شايد بتوان اين نكته را از معايب آن بر شمرد

  ): performance(مبتني بر عملكرد  يادگيري
از مسايلي كه ما در آموزش با آن مواجه هستيم اين  يكي

داند و آن چيزي  مي است كه هميشه بين آنچه كه يك نفر
عمل  در طي.كند، تفاوت وجود دارد مي كه در عمل استفاده

آورند،  مي يادگيري، فراگيران مقداري اطالعات به دست
 ي كاري خود را گسترشها عادتكنند و  مي مهارتي كسب

كاربرد اين سه مورد را در دنياي حقيقي  و شندبخ مي
 دهنده يادگيري مبتني بر عملكرد نشان. كنند مي تمرين
از راهبردها براي اكتساب و كاربرد دانش، اي  دسته
ي كاري از طريق به كار گرفتن ها عادتو  ها مهارت

تكاليف معناداري است كه براي دانشجويان معنادار بوده 
مبتني بر عملكرد  يادگيري.شود مي و به كار گرفته

آموخته شده قبالً ي تعادلي بين ادامه يافتن حقايق كار راه
اين روش يك طراحي . كند مي ايجاد ها مهارتو آموزش 

يادگيري مبتني بر عملكرد راه  .برنامه درسي نيست
بر . دهد مي بهتري را براي ارائه برنامه درسي نشان

اساس اين فرآيند به كارگيري مطالب براي فراگيران 
  ).31(بيشتر موثق و معنادار خواهد بود

سازد تا از  مي مبتني بر عملكرد افراد را توانا يادگيري
 ي خود را درها مهارتدانش خود استفاده كرده و 

هاي كار راهاين روش با . ي واقعي به كار گيرندها موقعيت
سنتي آموزش كه در آنها سعي بر ايجاد حداكثر تسلط 

اين روش تسلط را .دردانش و مهارت بود، متفاوت است
روش سه  نيا ياجرا يبرا .سنجد مي ي عمليها موقعيت

  :نموده اند يرا معرف يگام اساس
خاص مورد  مشخص كردن دانش و مهارت -اول گام
كه انتظار دارد  يالزم است اهداف دهنده آموزش: نظر
را مشخص  ابنديدر هر مرحله به آن دست  رانيفراگ
 يمرحله تا حدود نيا). مثال نوع دانش و مهارت يبرا(كند

 ازين ريكه فراگ يساده است، چرا كه نوع مهارت و دانش
استاندارد مشخص شده و در  يدارد در برنامه درس

 نيكه ا يهنگام.مختلف محك خورده است يها طهيح
 فيتكل قيكه از طر يآماده شد، اهداف آموزش ستيل

   .انتخاب گردند يستيشوند، با مي يابيعملكرد ارز
عملكرد كه الزم است  فيمشخص كردن تكل -دوم گام
 شيدر آن دانش و مهارت خود را نما رانيفراگ
 كه باعث گسترش يفيتكل يستيبا دهنده آموزش.دهند

 رانيفراگ عملكرد. ديشود را مشخص نما مي مهارت خاص
به وضوح مشخص كند كه  يستيبا فيتكل نيدر انجام ا

از اهداف  يو به چه درجه ااند  چه آموخته رانيفراگ
 جاديا يستيعملكرد با فيتكل. اند افتهي يدسترس يآموزش

را به چالش بكشد و بر اساس سطح  ريفراگ د،ينما زهيانگ
 هيسطوح پا فيتكال .باشد رانيفراگ يشناخت يها ييتوانا

كه  يرانيفراگ يساده و ساختارمند باشد و برا يستيبا
 يستيبا فيبوده و مستقل هستند، تكل يتخصص شتريب
همانگونه كه ذكر شد .باشد افتهيو كمتر ساختار تر  دهيچيپ

  ).32(باشد يزندگ يقيوابسته به تجارب حق يستيبا فيتكل
عملكرد  فياصلي در يادگيري مبتني بر عملكرد، تكل كليد
سازد تا توانايي  مي عملكرد فراگيران را قادر فيتكل.است

خود را براي يكي كردن و استفاده از دانش، مهارت و 
اين . ي كاري در يك فعاليت معنا دار نمايش دهندها عادت

به جاي تكيه بر  دهند كه فراگيران مي وظايف نشان
ي خود در ها وري خود، چگونه از دانستهتئ اتاطالع

 ).33(كنند مي ي واقعي زندگي استفادهها موقعيت
وظايف ريزي  ي زير بايستي در هنگام طرحها مشخصه
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  :كارآ در نظر گرفته شوند
داراي برآيندهاي مختلفي است، نياز به يك جواب -1

داراي عناصر مختلفي است، دربرگيرنده -2 صحيح ندارد
ي حل ها مهارتكننده  تشويق-3متفاوت است ي ها مهارت

افكار كننده  تشويق-4مشكل و تفكر انتزاعي است 
 -6هم بر فرآيند و هم بر برآيند تمركز دارد -5واگراست 

كند و شامل برنامه  مي يادگيري غير وابسته را تسهيل
بر پايه تجارب پيشين - 7است بندي  ريزي، مرور و جمع

يي براي تعامالت متقابل ها فرصتشامل -8فراگيران است 
خود ارزيابي و انعكاس به -9و يادگيري مشاركتي است 

 جالب، معنادار، موثق و مبارزه-10كند مي خود را ايجاد

  .نياز دارد مانبراي كامل شدن به ز-11طلبانه است 
و  ييمشخص كارآ يارهاگسترش دادن معي –سوم  گام

مهارت و  تسلط يريمورد انتظار و اندازه گ سطح عملكرد
گام  نيدر ا) مشخص كردن خطوط قرمز(رانيدانش فراگ

 ارائه فيتسلط بر تكل تيبرآورد موفق يبرا ييارهايمع
 يارهايمشخص كننده مع يدرس يمحتوا. گردد مي

ابزار  كيخط قرمز . ستا طهيمشخص وابسته به هر ح
چه اين كه  اياز كار را و  ييارهاياست كه مع ينمره ده

. كند مي مهم است را مشخص يبايارز يبرا يزيچ
هر  يينها جهيبه نت دنيدر رس اريكه هر مع يوزن نيهمچن
قبل از  ارهايمع نياگر ا.كند مي را دارد را مشخص فيتكل

خواهد دانست  ريفراگ ،ارائه شوند ريبه فراگ فيشروع تكل
اين خواهد شد و  يابيمهم است و چگونه ارز يكه چه نكات

بهتر . ديتالش نما يستيبا زانيچه م فيتكل نيا يبراكه 
 دهنده و آموزش ريبا مشاركت فراگ اريمع نياست كه ا

 دهنده شود، اگرچه كه ممكن است توسط آموزش جاديا
 رائها يبرا ريبه فراگ فيتكل يشده و در ابتدا هيتهقبالً 

ساده  يبررس ستيل اي ستيل چك .نظراتش داده شود
  ).32(خط قرمز است نيشكل ا نيتر
را تحت عنوان بازتاب پس از عملكرد به  يگام چهارم لريم

پس از  :روش اضافه كرده است و معتقد است نيمراحل ا
 كيبا ارائه  ريدو جلسه فراگ اي كي يعملكرد در ط ياجرا

 در زمان به اهداف يابيدست يچگونگ يبازتاب تيحكا
 داده كيمطلب  نيا. دهد مي را ارائه يعملكرد واقع ياجرا

در  يبعد يها عملكرد يبرا يانتخاب مطالب يارزش برا يب
  ).33(مداوم است كليس نيا

است كه  نيدرا يسنت يها روشروش با  نيا ياصل تفاوت
 –آموزش  نديدر خالل فرآ يابيروش، ارز نيدر ا

 يستيبا دهنده طرح واحد آموزش. افتد مي اتفاق يريادگي
در هر  ياز هر هدف آموزش زانيمشخص كند كه چه م

 ،يبرنامه درس يدر ط .گردد مي يواحد بررس
مختلف و  يها طهيدر ح ياساس يها كح، مدهنده آموزش

 نيا ياجرا يبرا ازيدانش و مهارت مورد ن يازهاين شيپ
 يمرحله روش مناسب نيدر ا. كند مي را مشخص ها محك
 ريفراگ ييكارآ يستياست و با ازيهر هدف ن يابيارز يبرا

  ).34(رديبگ را اندازه
توان  مي يآموزش يها طهياز ح ياريروش در بس نيا از

سطوح باال،  يها آموزش يروش برا نيا. استفاده نمود
و ). 31(است يكاربرد ييو مدارس ابتدا يسطوح مقدمات

از  يتوان سطح مي ياز مطالعات انسان يا طهيدر هر ح
 شيروش افزا نياز آنجا كه ا ).35(روش را به كار برد نيا

را به دنبال  يو عادات كار ها مهارتانجام  رعملكرد فرد د
 زين ينيبال يها آموزش هيتوان از آن در كل مي دارد، لذا

  ).36(استفاده نمود
بر عملكرد در  يمبتن يريادگيروش ي گير كار به

ي باليني داراي مزاياي متعددي است از ها آموزش
- 2 يريادگيدر روند  ريفراگ يريدرگ شيافزا -1:جمله

 يواقع يبا زندگ يمطالب آموزش يهماهنگ-3 زهيانگ جاديا
 - 5 ريفراگ يقابل مشاهده برا يها يسودمند جاديا-4

مبتني بر عملكرد  كار راه-6 يو فراشناخت ياثرات اجتماع
سازد كه به وضوح برآيندهاي  مي را قادر دهنده آموزش

يادگيري را به صورت استاندارد تعريف كرده و آنها را با 
يادگيرنده به مشاركت بگذارد و در نتيجه ارزيابي 
دانشجو را آسان كرده و اطالعات معتبري را براي 

روش  نمثل دو روش قبلي اي -7 كند مي ه فراهممؤسس
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  فريبا حقاني و همكار  در آموزشفعاليريادگي
 

  ).34تا31(دهد مي نيز فاصله تئوري تا عمل را پوشش
بر  يمبتن يريادگيهاي روش  در زمينه محدوديت اما

 كه يدهندگان آموزش يعملكرد بايستي اشاره نمود كه برا
 تياهم مسألهروش استفاده كنند دو  نيخواهند از ا مي
روش و  نيا ياجرا يبرا ازيمقدار زمان مورد ن: دارد

 دهنده آموزش يابيبه ارزش ينگرش سنت مسأله
حركت به سمت هر روش  ).رانيفراگ كردنبندي  درجه(

روش  نياز دست رفتن زمان است و ا رندهيدربرگ يديجد
دهندگان معموالً  آموزش .ستين يقاعده مستثن نياز ا زين

را در انتها  ريفراگ يابيدارند كه ارزش ليتما يبه طور سنت
 ريبه فراگ يرا در درجات يانجام داده و بر اساس آن نمرات

 دهنده ن امكان از آموزشيروش ا نيا ارائه دهند كه در
  ).31(شود مي گرفته

  
  گيري نتيجه

توان نتيجه گرفت كه  مي با توجه به نكات ذكر شده فوق
است كه در حيطه  اي لهامستا عمل  يفاصله تئور

ي باليني همواره وجود داشته و خواهد داشت و ها رشته
 امكان برطرف كردن آن به طور كامل وجود ندارد ولي

هاي متعددي اين فاصله را كار راهتوان با استفاده از  مي
ي كاهش اين فاصله با ها روشاز  يكيچون . كمتر نمود

اصول يادگيري و آموزش در رابطه است، لذا استفاده از 
يي كه اجراي آنها با كاهش اين فاصله همراه است ها روش

 .توصيه نمود باليني يها رشتهرا بايستي در آموزش 
يادگيري مبتني بر تكليف، يادگيري مبتني بر  يها روش

 ها روشعملكرد از اين دسته  رعمل و يادگيري مبتني ب
با اين  باليني دهندگان هستند كه در صورتي كه آموزش

ي خود به كار ها آشنا شده و آنها را در آموزش ها روش
تا عمل كه از  يتوانند تا حدودي بر فاصله تئور ، ميگيرند

  .آموزش آنهاست غلبه نمايند مشكالت هميشگي
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Active learning: An approach for reducing theory-practice gap in 
nursing 

 
Fariba Haghani1, Mehrdad Azarbarzin 2 

 
Abstract 
 
Introduction: The gap between theory and practice in clinical fields is one of the principal problems that 
many solutions have been suggested to eliminate it. In this article we have tried to investigate it through 
active learning. 
Methods: Present article is a kind of review article by searching through library references, scientific 
informative banks and searching engines in articles published 2000-2012. 
Results: Among many essays and sources, 36 articles which were more related to active learning were 
selected to reduce the gap between theory and practice. In this article we have noticed to consider the new 
methods that were not much regarded in Persian sources. 
Conclusion: Since most active learning methods, especially Task-based learning, Practice – based learning 
and Performance- based learning that participate the learner in the process of learning and enables him in 
deep learning is effective to eliminate the gap and because these methods are less used in clinical training in 
our country, Therefore in this article efforts have been made to explain these methods and how to use them 
in practice. 
 
Keywords: Theory-Practice gap ،Task-based learning ،Practice-based learning ،Performance- based learning, 
Clinical teaching ،Active learning. 
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