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  مقاله پژوهشی

 

 یدر آموزش علوم پزشک یوارسایهبر  یمرور
 

 اطهر امید ،یسمانه سرگز

 

 

 چكيده

مشاهده  یکه برا ییهااز روش یکیدارد و  یطوالن خچهیتار ،یمختلف همچون پزشک یهامشاهده در حرفه قیاز طر یریادگیمقدمه: 

روزانه  یهاا در طول انجام کاررکارآموز، پزشک  ای، دانشجو پزشک یوارسایهاست. در  "یوارسایه" رودیبه کار م یدر آموزش پزشک
 نیا یخال یجا یعلوم پزشک یهارشته یآموزش یهااو داشته باشد. از آنجا که در برنامه یهااز کار یتا درک خوب کندمیمشاهده  یپزشک

 یهاانواع و روش نییتع ،یدر علوم پزشک یوارسایه فیتعردر خصوص  مطالعات موجود  بر یمروربا هدف  مطالعه  نیا شد، دهیروش د
 .شدانجام  یکاربرد آن در آموزش علوم پزشک و یوارسایهانجام دادن 

 PubMed ،web of یاطالعات یهاگاهیجستجو و پا یها(، با جستجو در موتورNarrative) یمرور وهیمطالعه به ش نیاها: روش

knowledge ،google scholar دواژهیکردن دو کل بیو با استفاده از ترک shadowing ،shadower ،patient 

shadowing ،nurse shadowing ،physician/doctor shadowing  وmedical education ،health 

education ،education ی. مقاالت در بازه زمانندیایهستند به دست ب یدر علوم پزشک یوارسایه نهیکه در زم یاالتانجام شد تا مق 
 رفت.گقرار  یکه متناسب با هدف پژوهش بود انتخاب و مورد بررس یجستجو شدند، سپس مقاالت ۲۰۲۱تا  یالدیم ۲۰۰۱

سالمت  ستمیو پرسنل و س نمارایب ان،یدانشجو یاست که برا یآموزش در علوم پزشک یبرا یروش مناسب یوارسایه ج،یطبق نتانتايج: 

 دارد. یادیز یایمزا

  ؛است یمهارت ارتباط ،یمیکار ت ،یاو آموزش اخالق حرفه انیدر دانشجو یاحرفه تیهو لیتشک یبرا یروش خوب یوارسایهگيري: نتيجه

 یااجر نهیدر زم ییهاپژوهش ندهیاست در آ دیام. شودیشدت احساس م به رانیدر ا یآموزش یرسم یهابرنامهدر   یروش آموزش نیا یخال یجا
 گردد. منتشر رانیآن در ا یهاکاربرد نیو همچن یو پرستار یپزشک لیاز قب ینیمختلف بال یهادر رشته یوارهیسا

 

 دانشجو ،یامشاهده یریادگی ،یوارسایه ،یآموزش علوم پزشکهای كلیدی: واژه
 359تا  348 (:53)22؛ 1401 اسفند /در علوم پزشكي آموزشمجله ايراني 

 
مقدمه 

 یریادگیهمواره در حال  شیخو یدر طول زندگ یآدم

 یکه ما از ابتدا یریادگی یهااز روش یکیاست. 

                                                 
ه مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكي، گرو، دیدکتراطهر امنویسنده مسؤول:  *

آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. 
athar.omid@gmail.com 

مرکز مطالعات و توسعه  ،ي، گروه آموزش پزشكریدکت یدانشجو ،یسرگز سمانه

از  یریادگی م،یبرمی از آن بهره ایدن نیحضورمان در ا

مشاهده را  قیاز طر یریادگی ندیمشاهده است. فرآ قیطر

 یاجتماع یریادگی یبار، آلبرت بندورا در تئور نینخست

از  یداشت بخش اعظم انیکرد و ب یخود، معرف

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش علوم پزشك

(s.sargazi2010@gmail.com) 

 26/10/1401، تاريخ پذيرش: 9/9/1401، تاريخ اصالحیه: 23/8/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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مشاهده  قیانسان در طول عمرش، از طر یهایریادگی

 (.1)ردیگمی صورت گرانیرفتار د

مختلف همچون  یهادر حرفه دن،ید قیاز طر یریادگی

کارآموزان  رباز،یدارد و از د یطوالن خچهیتار ،یپزشک

پزشک  کیدر کنار  ،یحرفه پزشک یریادگی یبرا یپزشک

 نه،یمعا ندیگرفتند و شانه به شانه او، تمام فرآمی حاذق قرار

هم  نوز(. ه2نمودند)می را مشاهده ماریبه ب یدگیدرمان، رس

 ینیبال یهاطیدارند مشاهده در مح دیپژوهشگران تاک

 یاتییدر به دست آوردن جز یارزشمند اریتواند نقش بسمی

 (.3داشته باشد) ،دهدمی را شکل ینیبال یندهایکه فرآ

به  یمشاهده در آموزش پزشک یکه برا ییهااز روش یکی

 یوارسایه( است.  shadowing) "یوارسایه"رود می کار

در  قیو مشاهده دق یدر فرهنگ وبستر به صورت همراه

 یکه کار یدنبال کردن و مشاهده )کس ،یتخصص طیمح کی

انجام آن کار،  یچگونگ یریادگی( به منظور دهدیرا انجام م

توان هم به عنوان می یوارسایه( از 4است) دهش فیتعر

پژوهش  یبرا یآموزش و هم به عنوان ابزار یبرا یابزار

 ،یوارسایه(. در 5( بهره جست)یفیاطالعات ک ی)گردآور

شود و مشاهده گر، می مشاهده شدن انتخاب ینفر برا کی

 یکه و یتا کار ردیگمی نظر ریز قیدق به صورتآن فرد را 

 (. 6مطلع شود) طشیاز شرا ای ردیبگ ادیدهد را می انجام

 انیدانشجو یشناخته شده است که برا یروش یوارسایه

(. در 7دارد) یادیز یایو پزشکان تازه کار، مزا یپزشک

که  یپزشک انیاز دانشجو %2/80مشخص شد  ،یپژوهش

را در طول دوره  یوارسایهدر مطالعه شرکت داشتند، 

پژوهش  جینتا نیهمچن (.8خود تجربه کرده بودند) لیتحص

ان کالج، قبل از آغاز زآمودانشاز  %80نشان داد  یگرید

 یپزشکان برا یوارسایهاز  ،یدر دانشکده پزشک لیتحص

بهره برده اند و  یحرفه پزشک نهیدر زم یکسب شناخت کل

 یدر حرفه پزشک لیتحص یتهایو واقع هاچالش ا،یبا مزا

تا  کندمی کمک انیبه دانشجو یوارسایه(. 9آشنا شدند)

 میکه هست بشناسند و تصم گونهرا همان یحرفه پزشک

نه،  ایاست  یآنها حرفه مناسب یبرا یپزشک ایکه آ رندیبگ

 یتواند در انتخاب شاخه تخصصمی نیهمچن یوارسایه

 (. 10هم به دانشجو کمک کند)

 یدر حرفه پزشک یریچشمگ راتییگذشته، تغ یهادهه در

 یفشارها لیاز آن به دل یشده است که بخش جادیا

بوده  یاجتماع یدر تقاضاها یراتییو تغ یاقتصاد

موجب شد  لیقب نیاز ا ییهاموارد و چالش نی(، ا11است)

 کا،یمتحده آمر االتیدرصد از پزشکان ا 40تا  30 نیتا ب

. مقاالت نشان داده اند ندینما جربهرا ت یشغل یفرسودگ

تواند منجر به می است که ییهااز روش یکی یوارسایه

 یشغل یشده و از فرسودگ یاز رشته پزشک یقیدرک حق

 تی(. با توجه به اهم12کرد) یریجلوگ ندهیپزشکان آ

 ،یوارسایه نهیدر زم یموضوع و عدم وجود مقاله فارس

مطالعات موجود  نهیزمدر  یبر آن شدند تا مرور نیمحقق

انواع و  نییتع ،یدر علوم پزشک یوارسایه فیبا هدف تعر

و کاربرد آن در آموزش  یوارسایهانجام دادن  یهاروش

 انجام دهند. یعلوم پزشک

 

 هاروش

در  1401( در سال Narrative) یمرور وهیمطالعه به ش نیا

. از آنجا که مقاله دیاصفهان انجام گرد یدانشگاه علوم پزشک

مطالعات  افتنی ینشد، برا افتی یعلوم پزشک نهیدر زم یفارس

 یو موتورها یاطالعات یهاگاهیمرتبط، با جستجو در پا

 PubMed ،web of knowledge ،google یجستجو

scholar یهادواژهیکل بیو با استفاده از ترک shadowing ،

shadower ،patient shadowing ،nurse shadowing ،

physician/doctor shadowing دواژهیو کل medical 

education ،health education ،education  به منظور

هستند،  یدر علوم پزشک یوارسایه نهیکه در زم یمقاالت افتنی

. میبه جستجو پرداخت 2021تا  یالدیم 2001 یدر بازه زمان

به اصل مقاله، نگارش  یورود به مطالعه شامل دسترس اریمع

 جهیو تناسب با اهداف مطالعه بود. در نت یسیبه زبان انگل

از مطالعه آمد که پس  به دستمقاله  136 جستجو، تعداد

. دیحذف گرد مقاله( 85) مرتبط ریو غ یموارد تکرار ن،یعناو
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مورد مطالعه قرار گرفتند و  ماندهیباق االتمق دهیسپس چک

انواع  ،یدر علوم پزشک یوارسایه یمعرف نهیکه در زم یمقاالت

 یبرا یانجام دادن آن در علوم پزشک یو چگونگ یوارسایه

روش  نیا بیو معا ایمزا نیکادر درمان، همچن ای انیدانشجو

 یانتخاب شده و متن کامل آنها مورد بررس مقاله( 26) بودند

مقاله به دلیل عدم دسترسی به متن کامل حذف  5) فتقرار گر

 .شدند(

 نتايج

با اهداف این پژوهش مقاله  مرتبط  21 در نهایت تعداد 

پژوهش به صورت  نیا جینتامورد بررسی قرار گرفت 

دسته  ،یدر علوم پزشک یوارهیسا فیشامل تعر ترواریت

اجرا شده  یهااز برنامه ییهاو نمونه یوارهیانواع سا یبند

آنها پرداخته  حیاست که در ادامه به تشر نهیزم نیدر ا

 .شودیم

 

 یدر علوم پزشک یوارهیسا فیتعر

 یکیبه عنوان  خیبر اساس مشاهده در طول تار یریادگی

آموزش پزشکان بوده است و امروزه به  یاصل یهامولفه

در آموزش دوره  یجدانشدن یهااز مولفه یکیعنوان 

روش  ،یوارهی(. سا13)دیآیبه شمار م یعموم یپزشک

 نهیو معا یریآموزش مهارت شرح حال گ یبرا یمؤثر

 یهادانشجو با جنبه ق،یطر نیا زا نیاست، همچن یکیزیف

امر  نیا یو حت گرددیپزشک آشنا م کی یمختلف زندگ

هم  ندهیدر انتخاب شاخه تخصص دانشجو در آ تواندیم

 ایپزشک، دانشجو  ی  وارهی(. در سا14و13مؤثر باشد)

-یروزانه پزشک یکارآموز، پزشک را در طول انجام کارها

مشاهده، به  نیا ازکه در مقاالت،  ،کندمیاش مشاهده 

 Structured) "ساختارمند یمشاهده گر"صورت 

observer ship )یاتجربه مشاهده" ای" 

(Observational experienceنام برده م )(. 7)شودی

تجربه  فیتوص یبرا یوارهیدانشجو از کلمه سا یگاه

بلکه  کندنمیفوق برنامه استفاده  تیفعال کیخود به عنوان 

داوطلب بودن)  ر؛ینظ یاستفاده از کلمات باتجربه خود را 

volunteeringپزشک ) اریبه عنوان دست (، کارMedical 

assistant )(. 14)کندمی ادیپزشک  کیکار در دفتر  ای

از پزشک، پرستار، مددکار  تواندیم یوارهیسا ندیفرآ

کاردرمانگر، گفتار درمانگر و هر فرد  وتراپ،یزیف ،یاجتماع

 وارهی( و فرد سا6درمان، انجام شود) میدر ت یگرید

(shadowerبا )قبل از انتخاب، از لحاظ داشتن  دی

مقاالت،  یشود. برخ یکار، بررس نیا یالزم برا یهایژگیو

 ات،ییتوجه به جز ،یمثبت، همدل دگاهید لیاز قب ییهایژگیو

 فیانجام وظا ییتوانا ،یلیو تحل یتفکر انتقاد ییتوانا

ارتباط خوب  یو برقرار اقیبودن، اشت ادمختلف، قابل اعتم

 فرد سایه وار کی یخانواده و کادر درمان را برا مار،یبا ب

 (. 15)کندمی انیب

اجرا شده  یهاو برنامه یوارهیانواع سا یادامه به بررس در

 پرداخته شده است. نهیزم نیدر ا

 

 :یدر علوم پزشک یوارهیسا انواع

 یطبقه بند 4در  توانیرا م یوارهیمقاالت، سا یبررس با

 یوارهیو سا ماریب یوارهیپزشک، سا یوارهیسا :نمود

.یروحان یوارهیدرمان( و سا میاعضاء ت ریپرستار )و سا

 

 یوارسایه: برخی مقاالت در خصوص انواع 1 جدول

 مکان سال نویسنده اول ردیف
نوع 

 یوارسایه

نوع 

 مقاله
 روش و نتایج

الیزابت  1

 کتسیس
(Elizabeth 

ی پزشک را بررسی کردند. دانشجو، وارسایهمقاله در خصوص  13 مروری پزشک آمریکا 2013

شده  التحصیلفارغشده و پزشکان  التحصیلفارغ، پزشک تازه آموزدانش

ی پزشک شرکت کنند. نتیجه وارسایهتوانند در برنامه می در هرجای دنیا
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A. Kitsis) ی منجر به افزایش عالقمندی وارسایهی آموزشی نشان داد که هابرنامه

 شود.می مشارکت کننده به پزشکی، افزایش اعتماد به نفس

 لورن بالک 2
(Lauren 

Block) 

ی داخلی را در هارزیدنت(، premedicalدانشجویان مقطع کارشناسی ) کیفی پزشک آمریکا 2018

ی مورد مشاهده قرار دادند و در وارسایه به صورتدوره یکماهه 

ی، ایمنی بیمار وارسایهجلسات فوکوس گروپ در مورد تجربه آنها از 

ی آنها پیاده سازی و هاتی پرسیده و صحبتسؤاالو آموزش پزشک 

ی یک پزشک هاآمد: ویژگی به دستتم اصلی  3تجزیه و تحلیل شد. 

ی هاتی سیستم سالمت و بیمارستان، واقعیهاخوب، ناکارآمدی

 آموزش پزشکی

 کازوآ ایواتا 3
(Kazuya 

Iwata) 

ساعت در  4دانشجویان پزشکی ترم اول، پزشکان تازه کار را به مدت  کمی پزشک انگلیس 2013

کردند تا با کار او آشنا می ی مشاهدهوارسایه به صورتیک شیفت 

شوند. پزشکان، سرپرستی دانشجویان در محیط کار را دشوار دانستند 

دانشجویان، پزشکان تازه کار را یک مربی خوب دانستند و از بودن و 

 در محیط بالینی لذت بردند

 آنتونی دیگیوآ 4
(Anthony 

DiGioia) 

ی بیمار و خانواده او، نکاتی که باید به آنها وارسایهتوضیح فرآیند  مروری بیمار آمریکا 2011

روشی برای ارائه  توجه کند، مراحل و چگونگی انجام دادن آن به عنوان

 مراقبت متمرکز بر بیمار و نکات تکمیلی را ارائه داده است

جیسون  5

 ویلسون
(Jason W. 

Wilson) 

ی میدانی هابرای دانشجویان پزشکی بود. نوشتهای هفته 15یک دوره  کیفی بیمار آمربکا 2019

ی بازاندیشی دانشجویان در زمینه تجربه آنها از این دوره هاو متن

ی بیمار به وارسایهتم اصلی به دست آمد:  3مورد تحلیل قرار گرفت و 

ی بیمار به عنوان یک ابزار وارسایهعنوان یک روش پژوهشی، 

ی های بیکار به عنوان روشی برای ارتقای مهارتوارسایهآموزشی و 

 دانشجویانای حرفه

هانیک ون در  6

 مید
(Hanneke 

van der 

Meide) 

شوند. می برای فهم تجربه زیسته افراد مسنی که در بیمارستان بستری کیفی بیمار مسن هلند 2015

ساعت مشاهده به  7-5روز و هر روز بین  7هر فرد مسن به مدت 

شد. نتایج نشان داد بستری شدن، منجر به قطع می یوارسایهصورت 

، کندنمیشود، امنیت فیزیکی خوبی حس می مسن با دیگران ارتباط فرد

 کندمیو حس  کندمی فرد برای هماهنگی مجدد با جسمش تالش

. در زندگی داشته را از دست .یی را که به عنوان همسر، مراقب وهانقش

 داده است

 هیثر ولش 7
(Heather A. 

Walsh) 

ساعت در ابتدای سال اول  4ی پرستار به مدت وارسایهیک دوره  کیفی پرستار آمریکا 2017

و پرستارها مصاحبه گردید. نتایج  هارزیدنترزیدنتی برگزار شد. با 

نشان داد ارتباط رزیدنت و پرستار بهتر شده، رزیدنت درک بهتری از 

بیان داشتند این تجربه روی  هارزیدنتآورده،  به دستکاز پرستار 

 ست.ییرات مثبت داشته اغدرمان هم ت

 دنیل شفران 8
(Daniel M. 

Shafran) 

کمی و  تیم سالمت کانادا 2015

 کیفی

دانشجوی سال سوم پزشکی قرار دادند که  207برای ای هفته 3یک دوره 

ی کنند. تیم وارسایهساعت مشاهده به صورت  2تیم سالمت را روزی 

سالمت شامل پرستار، داروساز، متخصص تعذیه، فیزیوتراپ، 

گفتاردرمانگر، کار درمانگر، شنوایی سنج، هنر درمانگر، موسیقی درمانگر، 

تکنسین آزمایشگاه و رادیولوژی، روحانی بود. اکثر دانشجویان گفتند درک 
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ها احترام ی تیم درمان کسب کردند، برای آنهایتمسؤولبهتری از وظایف و 

توانند ارتباط بهتری با آنها برقرار کنند، این تجربه می ند،هست ی قائلتربیش

 را ارزشمند شمردند و خواستار تکرار آن شدند.

شلی ون در  9

 لنکن
(Shelley 

von der 

Lancken) 

 فیزیوتراپ آمریکا 2018

کار درمانگر 

گفتاردرمانگر 

 پرستار

مددکار 

  اجتماعی

 پزشک

 بیمار روحانی

را برای دانشجویان پرستاری اجرا کردند که ای آموزش بین حرفه کیفی

ی وارسایهساعت از آن به  56ساعت بود و حدود  168مجموعا 

اختصاص داشت. دانشجویان یک فرم بازاندیشی انتقادی در زمینه 

تم اصلی به دست آمد:  4 های را تکمیل کردند. از تحلیل این فرموارسایه

تباط بین تیم درمان برای دستیابی به پیامدهای باکیفیت مرتبط اهمیت ار

ی جدید در خصوص هویت نقش، یادگیری از دیگر هابا بیمار، دیدگاه

متخصصین سالمت، افزایش اعتمار به نفس برای همکاری با دیگر 

 اعضای تیم درمان
 

 پزشک: یوارسایه

 در کالج نیان و محصلآموزدانش یپزشک برا یوارسایه

ورود به حرفه  یبرا یدرست میتواند موجب شود تصممی

هم در انتخاب  یپزشک انیو به دانشجو رندیبگ یپزشک

 نیهمچن .(7تخصص مورد عالقه شان کمک خواهد نمود)

 یهاتیمسؤولمتنوع و  فیدانشجو با وظا ییموجب آشنا

فهم ارتباط پزشک و  ،یحرفه پزشک یهاپزشک، چالش کی

از  یفرد نیب یاز مهارتها یبرخوردار تیدرک اهم مار،یب

 یریسالمت، شکل گ میت یو ارتباط با اعضا یمیکار ت لیقب

پزشک  کی یهایژگیو صیدانشجو و تشخای حرفه تیهو

، و مسألهقدرت حل  ،یفرد نیب یهامهارت لیقباز موفق )

( را Active learningفعال ) یریادگیشود و می (یهمکار

 صیدهد. به عالوه نقاط ضعف و نقامی در دانشجو پرورش

 یهم در ط ماریدرمان و پروسه ارائه خدمت به ب ستمیس

 (. 17و16و11و9خواهد بود) صیقابل تشخ ند،یفرآ نیا

 

 یوارسایه نهیاجرا شده در زم یهااز برنامهای نمونه

 :یپزشک

 یبرا یرسمای (، برنامهStanfordدانشگاه استنفورد ) در

 SIMSبا عنوان  انیپزشک توسط دانشجو یوارسایه

(Stanford Immersion in Medicine Series) یطراح 

داده شده  حیکه در ادامه به صورت مختصر توض دهیگرد

به  ل،یمیارسال ا قیاست. ابتدا، پزشکان مورد نظر از طر

شود. می برنامه داوطلبانه دعوت نیاصورت منتور به 

در مورد خود و برنامه  یدارند، اطالعات لیکه تما یپزشکان

ه آنها ب یشخص لیکنند و پروفامی خود ارسال یهفتگ

 ان،یشود. دانشجومی یبارگذار تیصورت ناشناس در سا

خوانند و پزشک مورد نظر خود را می پزشکان را لیپروفا

 نیشرکت در ا یدانشجو برا تخواس. درندینمامی انتخاب

هر  یشود. برامی ثبت ستمیدر س ،یدوره و پزشک انتخاب

شود. قبل از شروع می پزشک مشخص کیدانشجو، 

 تیرعا یبرا یهیدر جلسه توج انیدانشجو یوارسایه

کنند و می شرکت ک،ینیآداب حضور در کل سم،یپروفشنال

کد  مارستان،یبه شرکت کنندگان، کارت حضور در ب

شود. می داده مارستانیمخصوص و مجوز حضور در ب

در طول  ،یوارسایهجلسه  4حداقل در  دیبا انیدانشجو

با تعداد  یشیحاضر شوند و متن بازاندای هفته 10دوره 

دوره، ارائه دهند.  انیکلمه در پا 500تا  250 نیکلمات ب

ساعت است. جلسات  2حداقل  یوارسایهطول هر جلسه 

اتاق عمل، گراند راندها  ،ییسرپا یهاکینیدر کل یوارسایه

که دوره  یانیشود. دانشجومی برگزار یبستر یو راندها

 (. 17کنند)می افتیدر یکنند گواه لیرا تکم

 

 :ماریب یوارسایه

از اصول  یکیو خانواده او به  ماریبر ب یمبتن یهامراقبت

شده  لیتبد ایسالمت دن یهاستمیاز س یاریدر بس یدرمان

و  ماریب تیاست و هدف آن حفظ شان، احترام و شخص

 یکردیرو یبه معن ماریبر ب ی. مراقبت مبتناست خانواده او
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 ماریب یهاو ارزش های، نگرانهاخواسته الت،یاست که تما

 ماریب یازهایکه ن یدرمان میتصم نیتا بهتر کندمی را کشف

 نیبه ا ماریب یوارسایه(. 3گرفته شود) د،یرا برآورده نما

 ماریب کیمشاهده گر متعهد و دلسوز،  کیاست که  یمعن

 اتییرا در طول دوره درمان و مراقبت دنبال کند تا جز

و  ندیاو بب ادهو خانو ماریب دیکامل از تجربه درمان را از د

تا هنگام  رشیپذ یمنظور، دانشجو از ابتدا نیدرک کند و بد

پروسه نقاط قوت و  نی. اکندمی نها را دنبالآ ص،یترخ

در طول دوره درمان را  ماریو مشکالت ب هایضعف، کاست

خدمات  تیفیک یرا قادر به ارتقا رانیدهد و مدمی نشان

 (. 18و15)کندمی ماریارائه شده به ب

 

 یوارسایه نهیاجرا شده در زم یهااز برنامهای نمونه

 :ماریب

و خانواده او  ماریب یوارسایه یکه برا ییهااز برنامه یکی

 ImERSE (Improvingشده برنامه  یطراح

Experience through Regular Shadowing Events) 
 Alder Hey Children's NHSدر موسسه 

Foundation Trust (ا18است .)یبرنامه، بر رو نی 

مرحله  ر. ددیاجرا گرد یعموم یدوره پزشک انیدانشجو

انجام شد  یپزشک یدانشجو 40 یرو لوتیاول، مطالعه پا

 یو آنها مشاهدات و تجربه خود از پروسه مراقبت را رو

 یهابر اساس رفلکشن یگزارش نینوشتند و همچنمی برگه

مشاهدات،  نیا جینتا لیکردند. با تحلمی هیخود ته

د بهبو یبرا هیرو نیکه ا دندیرس جهینت نیپژوهشگران به ا

نکات و  نیاست، همچن یارائه مراقبت روش مناسب تیفیک

داده شد موجب  انیکه توسط دانشجو ییهادبکیف

برنامه را  نی. در مرحله بعد ادیدر برنامه گرد ییهاینیبازب

 40تا  35 نیب ینمودند. در هر دوره، گروه ییاجرا

کردند و روش می شرکت ،یپزشک 5 ای 4سال  یدانشجو

 یدوره، سخنران یاست که در ابتدا تصور نیاجرا به ا

و خانواده او برگزار و  ماریب یوارسایهدر مورد  یکوتاه

 داده انیبه دانشجو یوارسایه یچگونگ یبرا یدستورالعمل

 یت راهنما براسؤاال یحاو ییهابرگه نیشود. همچنمی

. بر اساس ردیگمی قرار انیدانشجو اریدر اخت یبررس

جهت بهبود  یآنان، نکات شنهاداتیو پ انیمشاهدات دانشجو

 داده ستمیو خانواده اش، به س ماریارائه خدمات به ب تیفیک

. مارانیاتاق ب یبرا ونیزیشد از جمله فراهم کردن تلومی

در بخش مراقبت  یادیز راتییدوره، تغ نیا یاجرا انیدر پا

 یبا بررس تیشده بود، در نها جادیا مارستانیروزانه آن ب

در  یرسم به صورتبرنامه، بنا شد  نیا تمثب راتیتاث

( اجرا Liverpool) ورپولیدانشگاه ل یدانشکده پزشک

 شود.

 

 )كاركنان(: پرستار یوارسایه

سالمت هستند  میت یاجزا نیو پرستاران، مهمتر پزشکان

 میت تیدو، ضامن موفق نیا انیخوب م یو ارتباط و همکار

و  (Thomasکه توماس ) یدرمان است. در پژوهش

انجام  یمینگرش آنها نسبت به کارت نهیهمکارانش در زم

از  %33از پزشکان و تنها  %73دادند مشخص شد 

 یلیو خ ادیو ارتباط را در حد ز یهمکار تیفیپرستاران، ک

( و همکارانش در Elderا لدر) نی(. همچن19نمره دادند) اد،یز

به که نگرش پزشکان  دندیرس جهینت نیپژوهش خود به ا

 شکل یارتباط پزشک و پرستار در طول دوره آموزش

 بدتر یگاه یحت ایماند و می ثابت بایو تقر ردیگمی

پزشک و  نیارتباط خوب ب که یتیاهم لی(. به دل20شود)می

 نهیدر زم یدرمان دارد، الزم است اقدامات میپرستار در ت

انجام  انیآموزش دانشجو نیدر ح هایهمکار نیا یارتقا

 شود. 

 

 یوارسایه نهیاجرا شده در زم یهااز برنامهای نمونه

 پرستار:

دوره  یبرگزار نه،یزم نیدر ا یآموزش یهااز برنامه یکی

سال اول  یپزشک انیپرستاران توسط دانشجو یوارسایه

سالمت  میدر تای حرفه نیب یهایهمکار یبه منظور ارتقا

( انجام Michigan) گانیشیم یبود که در دانشکده پزشک

 میاز نقش پرستار در ت انیشد و هدف آن، درک دانشجو
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نگرش و دانش  یپژوهش، ارتقا جی. نتاودسالمت ب

بنا شد  نیپرستار بود، همچن فینسبت به وظا انیدانشجو

 یپزشک انیآموزش دانشجو یدر برنامه رسم برنامه نیا

رستار چند پ نییساعته، با تع 4برنامه  نی. اردیهم قرار بگ

شروع  ،را داشتند ینیآموزش بال یالزم برا یهایژگیکه و

دوره را  نیسال اول، ا یپزشک یانشجود 167شد و تمام 

دوره در  نیدر ا انیدانشجو یبرا یهدف کل 2گذراندند. 

 میپرستار در ت گاهیدرک جا -1نظر گرفته شده بود: 

دوره  نیپرستار. در ا کیبا  مؤثرارتباط  -2سالمت 

حق داشتند پرستار را خودشان انتخاب کنند.  انیدانشجو

 یشده بود با دانشجو صخکه مش یپرستار بر اساس زمان

ساعت،  4کرد و مراقب بود در طول می دارید یپزشک

داد می تش جوابسؤاالدانشجو در کنار او باشد، بعالوه به 

داد. می روزانه خودش را به دانشجو نشان فیو وظا

متفاوت را  یهاتلف در بخشخپرستاران م ان،یشجودان

پرستار در مقاطع  یوارسایه نی(. همچن21کردند)می شادو

 گر،یدای در مقالهمثاًل هم اجرا شده  یباالتر رشته پزشک

 یهارزیدنتپرستاران توسط  یوارسایه یبراای برنامه

و اجرا شده بود که هدف آن، درک  یخانواده طراح یپزشک

 تیاو، نحوه فعال یکار انیپرستار و جر فیاز وظا دنتیرز

 ودرمان مثل گفتار درمانگر، کار درمانگر  میت

 یپرستار و چگونگ ینیدانش بال زانیفهم م ست،یوتراپیزیف

سالمت  کیدر پرونده الکترون ماریب یورود طرح درمان

 (.22بود. ) ماریب

 (: Chaplain shadowing) یروحان یوارسایه

دانشجو، درک  نکهیا یمقاالت ذکر شده بود برا یبرخ در

 هااز مراقبت مشفقانه داشته باشد و بتواند به ارزش یکامل

 یوارسایهبرنامه  د،یتوجه نما تربیش مار،یو اعتقادات ب

و اجرا نمودند  یرا طراح مارستانیمستقر در ب یهاشیکش

در مورد  انینوشته شده توسط دانشجو بازاندیشی هایو 

 قرار لیو تحل هیو تجز یتجربه را مورد بررس نیا

 لیفوکوس گروپ، مصاحبه و تکم قیاز طر ای( 23دادند)

( که 24نمودند) یرا بررس یوارسایهپرسشنامه، تجربه 

را با  یوارسایهمطالعات، تجربه  نیشرکت کنندگان در ا

 قلمداد کردند. مؤثرارزش و 

 

 بحث

که بر اساس  مؤثر یبه عنوان روش آموزش یوارسایه

تواند می بنا شده یتیموقع یریادگیو ای مشاهده یریادگی

داشته باشد. از  یدر آموزش علوم پزشک یادیز یایمزا

در  نانیاطم شیتوان به افزامی یوارسایه یایجمله مزا

انجام مهارت، کسب دانش در حوزه سالمت، فرصت 

نگرش مثبت نسبت  شیافزا انه،یاصطالحات عام یریادگی

بهبود  ،ینیبال یهامهارت تی(، تقو7)یبه حرفه پزشک

 ،یارتباط شفاه ،یکیزیف نهیمهارت گرفتن شرح حال و معا

 یکار طیبا نقش ومح یالملل نیب نالتحصیالفارغ ییآشنا

 یپزشک التحصیلفارغاو، ادغام  یهاو سنجش مهارت دیجد

 تیو هوای حرفه تیهو یرتقاو ا دش،یجد یکار طیدر مح

(. 27تا25, 7اشاره کرد) انیدر دانشجوای حرفه نیب

چند  ینیبال یهاطیدر مح انیبا قرار گرفتن دانشجو نیهمچن

ای حرفه نی(، آموزش بMulti-disciplinary)ای رشته

(Interprofessional education (IPE) اتفاق خواهد )

از  یکیبه عنوان  راآن  ،یافتاد که سازمان بهداشت جهان

 سالمت ن  یدر آموزش متخصص یمهم و ضرور یهامولفه

 (.28داند)می

کردند  انیب ،را تجربه نمودند یوارسایهکه  یانیدانشجو

 یشیبازاند ،فعال آنها یریادگی کیموجب تحر یوارسایه

و فراهم آورنده خدمات و  ماریب نیب مؤثرارتباط  یبر رو

و  یروانشناسانه، اجتماع یهااز جنبه یآگاه شیافزا

از  انیدانشجو نی(. همچن10شود)می یحرفه پزشک یفرهنگ

 شانیکنند برامی بردند و احساسمی آن لذت جامان

در  مارانیب یوارسایهکه  ی(. در پژوهش29سودمند است)

 یوارسایهرا انجام داده بودند،  یمرحله آخر زندگ

 رینسبت به سا یتربیش یجانیو ه یاحساس یهاجنبه

 کرده بود و دایپ یو منطق یتخصص ،یعمل یهاجنبه

روش  چیبا ه هاهبتجر نیاداشتند  انیشرکت کنندگان ب 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5563-fa.html


  یدر آموزش علوم پزشک یوارهیبر سا یمرور و همکاران یسمانه سرگز
 

mui.ac.irijme.http://   355/  (53) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / اسفند 

 (.30)دیآنمی به دست یگرید

که  یمختلف فیتواند افراد را با وظامی همکاران یوارسایه

ارتباط  د،یدهند آشنا نمامی انجام ینیبال طیدر مح گرانید

شده  نییتع شیدهد و تصورات از پ شیمتقابل آنها را افزا

مختلف را کاهش دهد که در مقاالت  یهادر مورد نقش

و  رپزشک و پرستا انیم مؤثرارتباط  شیبه افزا ،یمتعدد

پرستار پس از تجربه  فیدرک بهتر پزشک از وظا

 یفیک ی(. در پژوهش33تا31اشاره شده است) ،یوارسایه

پرستاران توسط  یوارسایه راتیتاث یکه بر رو

 هامصاحبه لیتحل جیسال اول انجام شد، نتا یهارزیدنت

 فیاز وظا دنتیموجب درک رز یوارسایه نینشان داد ا

 انیروابط م یپرستار، ارتقا یکار یهاپرستار، فهم چالش

به نقش و تخصص  تربیشتوجه  دنت،یپرستار و رز

و وقت گذراندن با  یتخصص یاهپرستار، کسب مهارت

 (.32شود)می ماریب

 ییایپرسنل هم مزا یبرا ماریو خانواده ب ماریب یوارسایه

تواند به پرسنل کمک کند تا مشکالت می نکهیاز جمله ا ،دارد

و در  ندبایخالقانه ب یکنند، راهکارها یرا مجدداً بررس

 نیداشته باشند. همچن یاحساس خوب راتییخصوص تغ

و  ماریب یکنند برامی پرسنل را در مورد آنچه تصور

کشاند و پرسنل را قادر می اش مهم است، به چالش وادهخان

و  مارانیدر مورد تجارب ب دیجد یهانشیبه کشف ب

تواند ارتباط می یوارسایه. دینمامی مشفقانه یهامراقبت

تواند می ( و34و پرسنل بهبود دهد) هاخانواده ماران،یب نیب

 (.3خدمات مراقبت سالمت شود) تیفیک یمنجر به ارتقا

پژوهش و  یبرا یتواند به عنوان روشمی ماریب یوارسایه

آموزش  یبرا یمنحصر به فرد، روش یفیک یهاکسب داده

 نیو همچن ماریب یهادگاهیبه دانشجو جهت درک بهتر د

 لیاز قب یضرورای حرفه یهامهارت یارتقا یبرا یروش

دانشجو  نیجو قابل اعتماد ب جادیارتباط مناسب، ا یبرقرار

 یاجتماع یهامهارت شیافزا ،یکسب مهارت همدل مار،یو ب

 (35, 5در دانشجو باشد) یو ارتباط

ذکر نشده  یوارسایه یبرا یبیشده، معا یمقاالت بررس در

است که همه  نیا یوارسایه یهاتیاز محدود یکیاما  ،بود

تعداد  رایکنند ز یپروسه را ط نیتوانند انمی انیدانشجو

، هابر اساس پژوهش نیهمچن (.29محدود است) دیاسات

 ( و36)ستین یکاف ماران،یب یمنیا نیتام یبرا یوارسایه

(. از 3را به دنبال داشته باشد) هانهیهز شیتواند افزامی

 یوارسایه یهاکرونا، برنامه یریدر دوران همه گ یطرف

با مشکل مواجه و  ایدن یهامارستانیاز ب یاریدر بس

پزشک به  یوارسایه لیاز قب ییمتوقف شد که راهکارها

)هر زمان  یبه صورت شخص یوارسایهو  یصورت مجاز

( فتدیخودش به خطر ن یمنیکند که ا دایپ یفرصت جوکه دانش

 یوارسایه یاجرا یدوره برا نیبود که در ا ییاز راهکارها

 (.13به کار گرفته شد)

داشته  یمتنوع یتواند کاربردهامی یروش آموزش نیا 

 شود.می از آنها اشاره یباشد که در ادامه به برخ

 و انتخاب رشته: یوارسایه

و  یتواند در مقاطع گوناگون آموزشمی یوارسایه

 ینیبال طیو مح ماریکه با ب یمختلف علوم پزشک یهارشته

توانند می یپزشک انیاجرا شود. دانشجو ،سر و کار دارند

را به عنوان  یوارسایهخود،  یانتخاب شاخه تخصص یبرا

دانش آموزان مقاطع  یتجربه کنند. حت یروش ارزشمند

 ،یمثل پزشک ینیبال یهارشته نکهیا یبرامتوسطه هم 

 انتخاب کنند یبازتر دیرا با د یدندانپزشک ،یپرستار

را بگذرانند. مطالعات نشان  یوارسایهدوره  کیتوانند می

 طیمح یواقع تینشان دادن ماه لیبه دل یوارسایهداده 

در  لیبه مشاهده کننده، موجب تسه ینیو کار بال یدرمان

 سانس،یانتخاب رشته در مقاطع ل یفرد برا یریگ میتصم

شود و فرد با می یتخصص یدکترا ای یعموم یدکترا

لذا احتمال  ،دینمامی را انتخاب آن رشته یاطالعات جامع تر

خواهد  ترکم ندهیفرد در آ یشغل یو فرسودگ یناکام

 (37, 14بود)

 و آموزش: یوارسایه

 ی( و همکارانش از پزشکان سال اول براIwata) واتایا

 نیپژوهش نشان داد ا جیاستفاده کردند و نتا یوارسایه
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موجب  انیدانشجو یپزشکان و هم برا یروش هم برا

توانند در می یپزشک انی(. دانشجو16)دیگرد یریادگی

با  ییو آشنا نیمواجهه زودرس با بال یاول برا یهاترم

پزشک و  فیوظا مار،یب طیدرک شرا مارستان،یب طیمح

در  یوارسایه(. 14استفاده کنند) یوارسایهکادر درمان از 

( و soft skills) ینرم پزشک یهاآموزش مهارت نهیزم

است و در  مؤثردانشجو  یو عاطف یحوزه نگرش یارتقا

 نیقابل اعتماد ب یفضا جادیا ،یهمدل ،یبهبود مهارت ارتباط

رود و در می به کار ،ایحرفه قو پزشک، اخال ماریب

 یرسم یهابرنامه ءجز ایدن یهااز دانشگاه یاریبس

 (. 35قرار گرفته است) یعموم یآموزش پزشک

جهت دادن  یبه عنوان روش یوارسایهاز  توانیم نیهمچن

مثال در  یاستفاده کرد، برا انیبه دانشجو بازخورد

متخصص آموزش  کیتوسط  یوارسایهپروسه  ،یپژوهش

سال  یهارزیدنت ن،یمتخصص نیانجام شد که ا یپزشک

 یهاتیاول و دوم طب اورژانس را در طول انجام فعال

 یروزمره خود مشاهده کردند. نکته مورد بررس

مرتبط با  ریغ یهامهارت ،یآموزش پزشک نیمتخصص

ای فهیعملکرد چند وظ لیاز قب هارزیدنت یدانش پزشک

(Multi-taskingحرفه ،) یگرای (professionalism ،)

و  ماریبر ب ی(، ارتباط مبتنaccountability) ییپاسخگو

مشخص شده  یهااز مهارت یبود که بخش میت تیریمد

 Accreditation Council for Graduate  وسطت

Medical Education (ACGME) باشندمی .

خود را به صورت  بازخوردپس از مشاهده،  نیمتخصص

تجربه  نیاز ا انیدادند و دانشجومی مکتوب به دانشجو

از آنها خواستار ثبت  یبرخ یارزشمند استقبال کردند، حت

 (.38شدند)خود ساالنه  یدر فرم رسم بازخورد نیا

 :یمیو کار ت یوارسایه

 شیتواند باعث افزامی پزشک یوارسایهدوره  گذراندن

پزشک و نحوه  کی نیروت فیاز وظا انیدرک دانشجو

توان گفت می نی(. همچن39شود) ماریپزشک و ب نیارتباط ب

و ای حرفه نیدر آموزش ب یوارسایه یاز کاربردها یکی

 میافراد ت نیدر ب یارتباط یهاو مهارت یمیکار ت یریادگی

 جادیا یتواند برامی یوارسایهدوره  کی(. 6)ستدرمان ا

 اریسالمت، بس میت یاعضا ریسا فیاز وظا یقیدرک عم

 یوارسایهکه دوره  یپرستار المثبطور راهگشا باشد، 

پزشک به عنوان  فیگذراند و با وظامی راای حرفه نیب

 ،یو یو طراح  برنامه درمان ماریدهنده مشکل ب صیتشخ

به عنوان ارائه  وتراپیزیو ف انگرکار درمانگر گفتار درم

داروساز به عنوان ارائه دهنده  ،یدهنده خدمات بازتوان

به عنوان مشاور جهت  هیو متخصص تغذ ماریب یداروها

شود و نقش هر می آشنا ماریمتناسب با ب ییغذا میارائه رژ

در بهبود ای حرفه نیب م  یت کیز ا یکدام را به عنوان عضو

در کنار ای دوره نی. در چنکندمی درک ماریسالمت ب

 یو همدل یمهارت ارتباطای، حرفه نیب یهامهارت یارتقا

 (. 40)ابدیمی ارتقا انیهم در دانشجو

به آن  دیبا یوارسایهبرنامه  یطراح نیکه در ح یمهم نکته

( او privacy) یو حفظ محرمانگ ماریب یتوجه نمود، راحت

 یممکن است برخ رای، زاست یوارسایهانجام  نیدر ح

آن هم به مدت  نشانیبر بال یاز حضور فرد مارانیب

آنها سلب شود.  یو راحت شیاستقبال نکنند و آسا یطوالن

 مارانینشان داده که ب نهیزم نیدر ا یپژوهش جینتا چندهر 

 یخاص ریآنها تاث یداشتند حضور دانشجو برا انیب اغلب

روش  نیا یایاز مزا مارانیاز ب یبرخ ینداشته و حت

پزشکان و  گر،ید ی(. از سو41آورده اند) انیصحبت به م

فرد  کیکه  یدرمان هم ممکن است زمان میت یاعضا ریسا

همکار( آنها را مورد مشاهده قرار دهد،  ای نشجو)دا گرید

از دست  ماریارائه خدمت به ب یتمرکز کامل خود را برا

 فیمشاهده گر را مانع انجام وظا کیحضور  ایبدهند 

مشاهده  یبرا یخود بدانند پس بهتر است افراد نیروت

شدن انتخاب شوند که به صورت داوطلبانه انتخاب شده و 

  باشند. فرایند نیدر ا تنبه قرار گرف لیما

 

 گيرينتيجه

از  یاریدر بس جیرا یآموزش یهااز روش یکی یوارسایه
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 یایکه مزا ستا ایدر سراسر دن یعلوم پزشک یهاگاهدانش

 نیو خانواده اش و همچن ماریدانشجو، ب یبرا یفراوان

. علیرغم کاربردهای فراوانی که دارد یدرمان ستمیس

ی هادارد، در برنامه ی در آموزش علوم پزشکیوارسایه

رسمی آموزشی در ایران، جای خالی این روش به شدت 

که یادگیری ای شود و با توجه به سهم عمدهمی احساس

در پرورش پزشکان، پرستاران و سایر کادر ای مشاهده

 پژوهش هایینزدیک،  ، امید است در آیندهکندمی درمان ایفا

ی های و کاربردوارسایهاز مداخالت آموزشی در زمینه 

 منتشر گردد. انجام ونتایج آن آن در ایران

 

 قدرداني

نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیه محققینی که از 

 ،استفاده گردیدنتایج پژوهش های آنها در نگارش این مقاله 

تشکر و قدردانی نمایند.
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A review of shadowing in medical sciences education 

 

Samaneh Sargazi1, Athar Omid2 
 

Abstract 

 
Introduction: Learning through observation in different professions such as medicine has a long history. One 

of the methods of observation in medical education is "shadowing". In doctor shadowing, the student or intern 

observes the doctor during one's daily medical work to get a good understanding of the work. Given that we 

found no article for this method in the educational programs of medical sciences in Iran, this study endeavors 

to conduct a line of research to introduce shadowing, its types and methods as well as applications of 

shadowing in medical sciences. 

Methods: This narrative study was conducted by searching in engines and databases such as Pubmed, web of 

science, google scholar and using the mixture of keywords "shadowing, shadower, patient shadowing, nurse 

shadowing, physician/doctor shadowing" and "medical education, health education, education" to find 

articles about shadowing in medical sciences. The articles from 2001 to 2021 were collected. Then the articles 

that fit the purpose of the research were selected and analyzed. 

Results: The results have been collected in this article separately presented by definition of shadowing, its 

importance, types of shadowing, programs implemented in the world, and advantages and disadvantages of 

shadowing. According to the results, shadowing is a suitable method for training in medical sciences, which 

has many benefits for students, patients, personnel and the health system. 

Conclusion: Shadowing is a good way to form a professional identity in students and to teach professional 

ethics, teamwork, communication skills, so on; however, in official educational programs in Iran, the absence 

of this educational method is tangible. It is hoped that in the future, research on the implementation of 

shadowing in different clinical fields such as medicine and nursing, as well as its applications, will be 

published in Iran. 
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