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سردبیر به نامه

  يدر آموزش پرستار ینیبال يها کنفرانس تیفیک يارتقا يهاکار راه

  *فرد يمنصور غفور

  

  500 تا 497 ):62(15 ؛1394 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

  

پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله محترم سردبیر  

تجارب  شیعامل در افزا نیتر و به عنوان مهم) 1(تاس يپرستار انیآموزش دانشجو ریناپذ ییبخش جدا ینیآموزش بال

 يتئور يها آنچه را که در کالس انیاست که دانشجو تینظر حائز اهم نیاز ا ینیآموزش بال). 2(شود می آنها قلمداد ینیبال

ترین  ياز ضرور یکیخود را که  ینیبال يها مهارت ق،یطر نیو از ا) 3(رندیگ می کاره ب نیبال طیدر محاند  آموخته

  ).5و4(بخشند می شود ارتقا می محسوب يپرستار يها مهارت

 نیکار در بال يرا برا يپرستار انیرا ارتقا بخشند و دانشجو ینیآموزش بال تیفیبتوانند ک يپرستار انیمرباین که  يبرا

که در اکثر  سیتدر يها ياستراتژ نیاز ا یکی). 2(رندیبهره گ يریادگیو  سیتدر نینو يها از روش یستیآماده کنند با

) clinical conferences( ینیبال يها است، کنفرانس یمثبت يامدهایپ يو دارا در حال اجراست شرفتهیپ يکشورها

 شیرود که باعث افزا می بشمار يپرستار انیدانشجو سیبه عنوان راهبرد خالقانه در امر تدر ها کنفرانس نیا). 6(است

اهداف  میتنظ ،يریز برنامه تیمسؤول یروش مرب نیدر ا. شود می يپرستار ياه در ارائه مراقبت انیمهارت دانشجو

آنچه مسلم است در ). 7(را بر عهده دارد انیدانشجو قیو تشو تیحما ،مشکالت ییکنفرانس، شناسا تیهدا ،يریادگی

اکثر  دیآ می انیبه م ینیکنفرانس بال ازصحبت  یدر کشور ما وقت. شود می استفاده تر کمروش  نیسفانه از اأکشور ما مت

جلسه  کیرا بخوانند و در  یمطلب ایموضوع  کی انیاز دانشجو کیاست که هر  نیمنظورشان ا انیمرب یو حت انیدانشجو

از جهت  شرفتهیپ يدر کشورها ینیبال يها کنفرانس يو روش اجرا تیاست که ماه یدر حال نیا ،ارائه بدهند هیآن را به بق

به   یپزشک علوم دیاسات تر بیش ییبه منظور آشنا نیبنابرا. در کشور ماست جیت با روش راروش کار متفاو ومحتوا 

  .این مبحث کمی مورد تامل قرار گرفت ینیبال يها کنفرانس تیبا روال کار و اهم يپرستار انیمربخصوص 

بر اساس ). 8(برگزار شود يکارآموز انیدر پا ای يکارآموز نیح ن،یممکن است قبل از شروع بال ینیبال يها کنفرانس

 برگزار يکارآموز انیاست که بعد از پا ییها کنفرانس ،ینیبال يها نوع کنفرانس نیتر بیشمتون مشخص شد که  یبررس

اغلب در  ها کنفرانس نیا. شود می گفته) post-clinical conferences( نیپس از بال يها شود و به آنها کنفرانس می

شود تا در  می خواسته انیاز دانشجو ها کنفرانس نیدر ا. شود می برگزار یمخصوص يها و در اتاق ینیبال يها بخش

 ریسارا به  يآموخته شده خود در طول کارآموز اتیتجرب ،يدر آخر دوره کارآموز ایدر آن روز و  يکارآموز انیپا

 ینیبال يها در کنفرانس نیبنابرا. )9(باشد یتجربه منف کی ایتواند تجربه مثبت  می تجارب نیبازگو کنند، ا انیدانشجو

                                                
 ز،یتبر ز،یدانشگاه علوم پزشکی تبر ،ییو ماما يدانشکده پرستار ،یاحجر یگروه داخل ،يدانشجوي دوره دکتري تخصصی آموزش پرستار،فرد يمنصور غفور:  :مسؤول نویسنده *

  m.ghafori@yahoo.com. ایران ز،یتبر
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 انیدانشجو هیبه بق) case(مراقبت کرده بودند را به عنوان مورد  يرا که در آن روز از و يماریتوانند ب می انیدانشجو

باز  سؤال نیچندبا را  ییویسنار کیمعلم این که  ای ؛کنند انیخود را ب يها دگاهیو د تنظرا انیدانشجو رید و سانارائه ده

بر اساس  زیو ناند  آموخته يتئور يها خواهد تا بر اساس آنچه که در کالس می انیکند و از دانشجو می یحاسخ طراپ

 نیدر ا انیتعداد دانشجومعموالً است که  نیا ها ن کنفرانسیا يایاز مزا). 8(ت پاسخ دهندسؤاال نیبه ا ،ینیبال اتیتجرب

خود را  يها آموخته یتحبه را انیدانشجو ،ینیبال يوهایارائه سنار زیو ن کم بوده و به علت تعامل رو در رو ها کنفرانس

 لیتسه ها نسکنفرا نیا ییو هدف نها) 10(شود می یمشارکت يریادگی جادیگذارند و باعث ا می به اشتراك گریکدیبا 

  ).11و7(است انیدانشجو انیدر م يتفکر انتقاد يها مهارت شیو افزا يریادگی

  

  :مؤثر ینیبال يها نسکنفرا يها یژگیو

 يو مرکز یکه هسته اصل يبطور. نموده است میترس اگرامیرا به شکل د ینیکنفرانس بال يها یژگیو) Hsu( هسو 

 طیشرا: ینیکنفرانس بال ياجزا -1آن عبارتند از  ياجزا ریدهد و سا می لیتشک یث گروهحرا ب ینیبال يها کنفرانس

و مشارکت  يمند مهارت و عالقه زانیم: دانشجو يها یژگیو -2 نآ تیو جذاب ،يزاراف و نرم يافزار امکانات سخت ،یکیزیف

 جادیو ا رانیفراگ يریادگی لی، ارائه بازخورد و تسهها بحث تیمهارت معلم در هدا: معلم يها یژگیو -3دانشجو 

و کسب ) transformative learning( یانتقال يریادگی قیاز طر تیاجزا در نها نیتعامل ا. زانندهیبرانگ يها پرسش

  ).7(گردد می )با عمل يارتباط تئور ران،یفراگ یآگاه شیافزا( يریادگی يها بازده جادیباعث ا ات،یتجرب

  

  :ینیبال يها استفاده از کنفرانس يایمزا

تجارب  قیدانش و اطالعات آموخته شده خود از طر ان،یکند که در آن دانشجو می را فراهم یفرصت ،ینیبال يها کنفرانس 

 یشناخت يها عالوه بر مهارت ها کنفرانس نیدر ا ؛)11و7(گذارند می خود به اشتراك یو مرب انیدانشجو ریرا با سا ینیبال

و  انیدانشجو نیب متیارتباط و صم شیباعث افزا و )9(شود می تیتقو زین انیدانشجو یعاطف يها مهارت ،یو حرکت

 انیگوناگون دانشجو يها فعال، ارائه بازخورد و احترام به استعداد يریگادی جادیباعث ا همچنین ).12(شود می انیمرب

حل  يها کیدهند و از تکن می خود بازخورد يها آموخته نهیدر زم انیدانشجو ن،یپس از بال يها در کنفرانس). 9(شود می

 نیب يو همکار گریکدیبا  انیدانشجو نیتعامل ب ها کنفرانس نیا ).11(رندیگ می بهره ینیبال يریادگی جادیا يبرا مسأله

 نیدر ا). 9(شود می علمی هیأت يو اعضا انیتعامل دانشجو شیباعث افزا نیهمچن. بخشد می تیرا تقو انیدانشجو

 یزشیانگ يها با ارائه پرسش زین یدهند و مرب می قرار لیخود را مورد تحل ینیتجارب بالمعموالً  انی، دانشجوها کنفرانس

 انیدانشجو ). 11(دهد می و عمل را کاهش يتئور نیشده و فاصله ب انیدر دانشجو يریادگیو  يقادتفکر انت جادیباعث ا

 يبعد يها يریادگی يکمک کرده و برا گریهمد يریادگیبه  ات،یاحساسات و تجرب انیبه اشتراك گذاشتن و ب قیاز طر

  ).6(ردیگ می قرار یابیمورد بحث، نقد و ارز يپرستار ياهکنفرانس، مراقبت  نیدر ا نیهمچن ،)9(کنند يریز برنامهخود 

  

  :ینیبال يها مورد استفاده در کنفرانس يها يها ياستراتژ

تا محاسبات  دیو از آنها بخواه دیکن میکوچک تقس يها را به گروه انیدانشجو): Drill and practice( نیو تمر میتعل -1

  . دیکن میرا تنظ ونیانفوز يها را انجام دهند، سپس با کمک آنها پمپ ییدارو

و  دیارائه کن) case(مورد  کیو سپس  دیکن میکوچک تقس يها را به گروه انیدانشجو): case study( يمطالعه مورد -2

  .کنند یآن طراح يبرا یبرنامه درمان کیتا  دیبخواه انیاز دانشجو
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ارائه شده،  ستیتا از ل دیآنها بخواهشدند از  میکوچک تقس يها به گروه انیدانشجواین که پس از ): games( يباز -3

  .هر دارو را به هم وصل کنند کیو ژنر يتجار يها و نام ندیرا مشخص نما يو تجار کیژنر يداروها

و هر گروه  کنید میسه نفره تقس ایدو  يها در گروه انیدانشجو): student-led presentations( ییدانشجو يها ارائه -4

  .دیشو  بر شواهد یمبتن يها مراقبت افتنیباعث رونق  قیطر نیدهد و از ا را ارائه يمقاله مرتبط با پرستار کی

-empathy( یهمدل جادیا براي یاقدامات -5 building exercises :(گلوکومتر  قیقند خون خود را از طر انیدانشجو

ل قند خون را ره سوزن زدن و کنتچگونه درد مربوط ب ابتیفرد د کیکه  ابندی می در قیطر نیکنند و از ا  يریگ اندازه

  .شود می ماریپرستار و ب نیب یو همدل ماریدرك متقابل ب جادیباعث ا قیطر نیکند و از ا می روزانه چند بار تجربه

 ل،یتا با ارائه دل نمایید درخواست انیو از دانشجو کنید ارائه یتست سؤالروش چند  نیدر ا: جواب افتنیو  سؤالارائه  -6

  ).9(را انتخاب کنند نهیگز نیبهتر

  

  :ینیبال يها کنفرانس تیفیک شیافزا يبرا انیبه مرب يشنهادیپ يهاکار راه

  .دیو اجرا کن یطراح يرا با توجه به اهداف کارآموز ینیبال يها کنفرانس -1

  .مشارکت داشته باشند گریکدی يریادگیتا همه آنها در امر  دیکمک کن انیبه دانشجو -2

  .مشارکت فعال داشته باشند ها در کنفرانس انیهمه دانشجوتا  دیکن یسع -3

  .مربوط باشد یابیو ارزش بیترک ل،یو تحل هیتجز لیاز قب یشناخت يکه به سطوح باال دیبپرس یتسؤاال -4

  .نه اظهارنظر کننداطور آزادهبتوانند ب انیکه دانشجو دیفراهم کن يجو کنفرانس را طور-5

سوابق  ،یسوابق قبل ،ینیبال میدر خصوص عال يمختصر حاتیو توض دیمطرح کن ویکل سناررا به ش ها )case(مورد -6

  .کنند ریزي مورد نظر طرح ماریب يبرا یبرنامه مراقبت کیتا  دیبخواه انیو از دانشجو دیو داروها ارائه کن یخانوادگ

را به عنوان مورد ارائه اند  ت به عمل آوردهمراقب يرا که در آن روز، از و يماریتا ب دیبخواه انیاز دانشجو کیاز هر -7

 يدرس را بر رو يها گرفته شده در کالس ادی يها و مراقبت میتا مفاه دیبخواه انیصورت از همه دانشجو نیدر ا. دهند

  .کنند يساز ادهیپ ماریب نیا

 یاخالق يکدها تیرعا نهیزمتا در  دیکن قیرا تشو انیدانشجو د؛یبحث کن زیرا ن یمسائل اخالق ها کنفرانس نیدر ا-8

  .بحث و تبادل نظر کنند مارانیو احترام به حقوق ب مارانیب یخصوص میحر تیرعا ،يپرستار

بطور . کار کنند و در کنفرانس ارائه بدهند یرا به صورت گروه يکارآموز فیاز تکال یتا برخ دیبخواه انیاز دانشجو-9

نموده و  نیتدو انیدانشجو ریسا يجامع با همکار یبرنامه مراقبت کیکنند و  را انتخاب ماریب کیتا  دیمثال از آنها بخواه

  . ندیدر کنفرانس ارائه نما

مورد را  کی دیتوان می کار نیا يبرا: را در کنفرانس ارائه بدهند ينوشتار فیتکال یتا برخ دیبخواه انیاز دانشجو-10

 کی ،یجستجو در منابع اطالعات قیتا از طر دیبخواه انیز دانشجوو ا دیرا مطرح کن ماریاز مشکالت ب یو برخ دیارائه بده

 ینیو آن را به طور خالصه در کنفرانس بال سندیبنو ماریب يدر منزل برا قبتو مرا ماریب صیترخ يبرا یبرنامه مراقبت

  .ارائه دهند

 کمک زین يپرستارو  یپزشک ياز خطاها يریشگیبه پ ینیبال يها کنفرانس: یپزشک يبحث در خصوص خطاها-11

پرستاران را مورد  ریسا ایو  انیدانشجو ياتفاق افتاده از سو يتوان خطاها ها می کنفرانس نیکه در ا يکند بطور می

  ). 12(خطاها استفاده کرد نیو کنترل ا يریشگیپ يبرا انیقرار داد و از نظرات دانشجو یبررس
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  ).13(دیبپرداز ینیبال يها مرتبط با بازده تسؤاالو  ینیبه مسائل بال نیبال يها در کنفرانس-12

 یدر هر زمان و مکان انیکه دانشجو اندداده شنهادیرا پ نیآنال ینیبال يها از صاحبنظران استفاده از کنفرانس یبرخ-13

  ).6(مشارکت داشته باشند نیآنال يها کنفرانس نیتوانند در ا می
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