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زمينه و هدف :نظریههاي یادگيري بر چگونگی یادگيري افراد متمرکز است .تئوريهاي یادگيري شناختی بر اهميت آنچه که در درون یاد گيرنده رخ
میدهد ،تأکيد میکند و شامل چندین چشمانداز شناخته شده مانند گشتالت ،پردازش اطالعات یا خبرپردازي ،یادگيري معنیدار ،نقشه مفهومی ،روش
اکتشافی ،خودکارامدي و خودتنظيمی میباشد که هر کدام از این چشماندازها بر جنبه خاصی از شناخت تأکيد دارند .در خصوص فرایندها و
رویکردهایی که دانشجویان پرستاري در هنگام یادگيري به کار میبرند ،اطالعات اندکی وجود دارد .هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این سؤال است که
نظریههاي شناختگرایی در آموزش پرستاري چه جایگاهی دارند؟
روش کار :در این مطالعه از منابع کتابخانهاي و پایگاههاي اطالعاتی مانند  Magiran ،Google Scholar ،Medlineو SID
( )Scientific information databaseو کليد واژههاي «تئوريهاي یادگيري ،نظریه شناختی اجتماعی و آموزش پرستاري» از سال 2333-2389
استفاده شد و سپس هر کدام از رویکردهاي این تئوري در آموزش برستاري مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
يافتهها :اصول مهم گشتالت در ارتباط با مراقبت و آموزش به بيماران شامل سازماندهی روانی به سمت سادگی ،تعادل و نظم هدایت شده است که بر
اساس تمایل بيمار و براي توصيف ساده و روشن از بيمارياش میباشد .کاربرد تئوري پردازش اطالعات در آموزش پرستاري ،تطابق شغل با طرز
تفکر ،پذیرش و احترام به روشهاي مختلف تفکر در ميان افراد شاغل در محيطهاي بهداشتی -درمانی است .نقشه مفهومی راهبردي فراشناختی جهت
آموزش نحوه یادگيري به دانشجویان پرستاري و روش اکتشافی عامل باال بردن اعتماد به نفس پرستاران میشود .خودکارامدي بر کسب و به کارگيري
دانش ،رشد و بهبود مهارتهاي علمی و حرفهاي نقش تأکيد دارد .دانشجویان پرستاري داراي پيشرفت باال ،اغلب یاد گيرندگانی هستند که خودگردانی
و خودتنظيمی دارند.
نتيجهگيری :پرستاري در قرن  28با تغييرات مداوم همراه شده است و پرستاران مجبور هستند از بيماران با آسيبشناسیهاي متعدد ،بيماريهاي مزمن
و بيماريهاي زمينهاي متنوعتر از قبل سر و کار داشته باشند .به منظور آمادهسازي پرستاران براي عملکرد شایسته در چنين محيط آموزشی به
مهارتهاي شناختی و فراشناختی نياز است .کاربردهاي آموزشی نظریه یادگيري شناختی اجتماعی در پرستاري شامل الگومداري ،آموزش رفتارها و
مهارتهاي تازه ،تشویق و ترغيب رفتارهاي از پيش آموخته شده به صورت مستقيم و غير مستقيم و در بالين آموزش پيشگيري از بيماريهاي مزمن،
افزایش استقالل و کارامدي مددجویان میباشد .این مطالعه دانش ارزشمندي در خصوص نظریه شناختی در آموزش پرستاري فراهم نمود .معرفی،
کاربرد و تحقيق درباره این نظریه در آموزش پرستاري توصيه میشود.
کليد واژهها :آموزش پرستاري ،تئوري شناختی اجتماعی ،نظریه هاي یادگيري
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مقدمه

دوره دوازدهم شماره اول

میشوند ،بر طبق نظریه شناختگرایی باید بتوانند به تعبير و

در طول سالها از طریق لنزهاي «چگونه یادگيري رخ

تفسير اطالعات بيماران بپردازند ،پيچيدگیها و معماهاي

میدهد؟» موضوع بسياري از رشتهها مانند فيزیولوژي،

محيطهاي بالينی را از روي بينش حل کنند ،رویدادها و مسایل

روانشناسی و به خصوص جامعهشناسی مطالعه شده ( )8و
تحليل این یافتهها باعث ایجاد نظریههایی مبنی بر توضيح
چگونگی یادگيري شده است .توجه به یادگيري و ماهيت آن

روانی را پيشبينی نمایند و به تجربههاي بالينی سنجيده و
نامشهود سازمان دهند (.)3
تئوريهاي یادگيري شناختی شامل چندین چشمانداز

براي کسی که با مقوله تدریس و آموزش سر و کار دارد،

شناخته شده مانند گشتالت ،پردازش اطالعات یا خبرپردازي،

ضروري میباشد و اینجاست که نظریههاي یادگيري مطرح

یادگيري معنیدار ،نقشه مفهومی ،روش اکتشافی ،خودکارامدي

میگردد .این نظریهها بر چگونگی یادگيري افراد تمرکز دارد و

و خودتنظيمی است که برخی از آنها تحت عنوان رویکردهاي

توضيحات کارشناسان مختلف در مورد یادگيري را ارایه

نوین شناختگرایی به طور گسترده در آموزش استفاده میشود

میکند .در واقع اینکه یادگيري چگونه اتفاق میافتد ،هنوز به

و هر کدام از این چشماندازها بر جنبه خاصی از شناخت تأکيد

طور قطعی مشخص نشده است و به همين دليل نظریههاي

میکنند (.)3

مختلفی در این مورد وجود دارد (.)2-4

مرور منابع پرستاري نشان میدهد که در خصوص فرایندها

همسو با عصر پيشرفت ،پيچيدگی و توليد دانش پرستاري

و رویکردهایی که دانشجویان در هنگام یادگيري به کار میبرند

نيز به طور مداوم در حال افزایش است و مدرسان پرستاري در

و همچنين ابهامات زیادي در خصوص نقش آموزشی پرستاران

تالش هستند تا روشهاي «چگونه یاد گرفتن» را به دانشجویان

در محيطهاي بالينی و شيوههایی که آنان براي آموزش بالينی

بياموزند ( .)8از سوي دیگر ،به دليل این که هدف نهایی

استفاده میکنند ،وجود دارد .هدف از مطالعه حاضر ،پاسخ به

پرستاري حرفهاي ،ارایه مراقبتهاي با کيفيت به بيماران در

این سؤال است که نظریههاي شناختگرایی از چه جایگاه و

تمام حيطههاي زیستی ،روانی و اجتماعی است ،بنابراین

نقشی در آموزش پرستاري برخوردار هستند؟ آشنایی با نظریه

یادگيري سطحی و اطالعات ناقص بر عملکرد دانشجویان

شناختی و رویکردهاي ارجح این نظریه در تحقيقات و منابع

پرستاري در برخورد با بيمار تأثير گذاشته ،منجر به دادخواهی
بيمار و به عنوان چالش بزرگی محسوب میگردد (.)6 ،7

پرستاري و ارایه پيشنهادها براي استفاده استادان این رشته از
اهداف دیگر این مطالعه مروري بود.

مناسبترین راهبردها براي یادگيري ،آموزش و ارزشيابی در
پرستاري ،روشهایی است که ارتباط بهتري را بين آموزش

روش کار

نظري و بالينی برقرار نماید .البته آموزش پرستاري همواره براي

در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانهاي و جستجو

اصالح آموزش و دستيابی به یادگيري مطلوب و ایجاد توانایی

در پایگاههاي اطالعاتی به بررسی نقش نظریه شناختگرایی

حل مسأله در دانشجویان با چالش روبهرو بوده است .مطالعات

یادگيري و کاربرد آن در آموزش به ویژه آموزش پرستاري

مبتنی بر شواهد نشان داده است که روشهاي سنتی آموزش

پرداخته شد و کاربردهاي عملی و نقاط قوت و ضعف آن

پرستاري منجر به یادگيري عميق و مفهومی نمیشود (.)1

مورد بحث قرار گرفت .منابع شامل  -8کتابهاي معروف

مدرسان پرستاري از طریق ساختن فضاي آموزشی و

روانشناسی تربيتی و نظریههاي یادگيري براي آشنایی کلی با

یادگيري مؤثر ،نقشی کليدي در تربيت دانشجویان پرستاري

نظریههاي یادگيري و اصول اساسی آن و  -2موتور جستجوي

دارند .دانشآموختگان پرستاري که براي بالين بيمار آماده

عمومی  Googleدر پایگاههاي اطالعاتی  Google Scholarو
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 Medlineو براي مقاالت فارسی پایگاههاي اطالعاتی

فرایندهاي شناختی از جمله ادراک امور ،سازمان دادن

 Magiranو )Scientific information database( SID

اطالعات ،تجزیه و تحليل اطالعات ،کسب دانش ،درک معنی

جهت به دست آوردن منابع مرتبط با کاربردهاي آموزشی این

و ایجاد انتظارات به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند؛ بر

نظریهها در آموزش پرستاري بود .در مرور متون از کليد

خالف نظریههاي رفتاري که یادگيري را تغيير در رفتار آشکار

واژههاي «شناختگرایی و پرستاري و یا تئوريهاي یادگيري

میدانند.

شناختی اجتماعی و آموزش پرستاري» و معادل انگليسی آنها

 -2شناختگرایان بر این باور تأکيد میکنند که یادگيري

استفاده شد .مقاالت مورد استفاده بين سالهاي 2333-2389

فرایندي درونی میباشد و ممکن است به صورت تغيير فوري

منتشر شده بودند که در مجموع  89مقاله مرتبط به دست آمد.

در رفتار آشکار ظاهر نشود (ایجاد تغيير در ساختشناختی).

با جستجوي پایگاهها مشخص شد که با وجود تعداد فراوان

 -9نظریهپردازان شناختی معتقد هستند که یادگيري به

مقاالت در این زمينه و تأکيد محققان به روشهاي نوین

صورت تواناییهایی در فرد ایجاد و در حافظه او ذخيره

تدریس ،اما به صورت تخصصی در مورد نظریههاي شناختی

میشود و هر وقت که بخواهد (چه بالفاصله پس از یادگيري و

به خصوص در آموزش پرستاري بحث نشده است .مقاالت یا

چه بعد از گذشت زمان) میتواند آن تواناییها را مورد استفاده

در مورد کليه نظریههاي یادگيري بحث نموده و یا اینکه هر

قرار دهد.

کدام به بررسی یک یا حداکثر دو جنبه از شناختگرایی

 -4نظریهپردازان شناختی براي یاد گيرنده در ایجاد یادگيري

پرداخته بودند و کمتر محققی در مقاله خود به بررسی و کاربرد

نقش مهمتري نسبت به محيط قایل هستند ،بر خالف

تمام جنبهها و رویکردهاي جدید این نظریه در آموزش

نظریههاي رفتاري که بر نقش محيط در تغيير رفتار و یادگيري

پرستاري توجه کرده بود .در جستجوي مقدماتی و از ميان همه

تأکيد میکنند.

مقاالت به دست آمده (با توجه به بررسی عنوان و چکيده)،

نقش مدرس در نظریههاي شناختی ،تسهيل فرایندهاي ذهنی

حدود  87مقاله ( 3مقاله فارسی و  1مقاله انگليسی) براي

با کمک به یاد گيرنده در جهت «یاد گرفتن چگونه یاد گرفتن»

بررسی متن کامل و مرور ساختار یافته مناسب بودند و وارد

است .بنابراین هدف ،ایجاد توانایی و مهارت در یاد گيرنده

مطالعه گردیدند.

براي یادگيري خودهدایتگر مؤثر میباشد ( .)3در این نظریهها
دانشجو نقش فعالی دارد و انتقال اطالعات از معلم به دانشجو

يافتهها
یافتههاي حاصل از مرور و تفسير مطالب ،ویژگیهاي کلی
نظریههاي یادگيري شناختی ،نقش مدرس در نظریههاي
شناختی و کاربرد هر یک از چشماندازهاي این نظریه در
آموزش پرستاري را مشخص ساخت که در ادامه به طور
مشروح ارایه میشود.
ویژگیهاي کلی نظریههاي یادگيري شناختی
« -8یادگيري» کسب و بازسازي ساختارهاي شناختی از
دیدگاه نظریهپردازان شناختی است که از طریق آن اطالعات
پردازش و در حافظه ذخيره میشود .این ساختارها یا

833

به صورت خودکار باعث یادگيري نمیشود ،بلکه دانشجو باید
معنی را توسط استراتژيهاي پردازش اطالعات و حافظه و
مکانيسمهاي توجهی و انگيزشی براي سازماندهی و درک آن
استخراج کند ( .)83یادگيري شناختی فرایندي فعال است که به
طور عمده توسط فردي هدایت میشود که در دریافت
اطالعات ،تفسير آن بر اساس آنچه که میدانند و سپس
سازماندهی اطالعات به بينش و فهم جدید نایل گردد (.)2
کاربرد نظریه گشتالت در آموزش پرستاري :عنصر اصلی
یادگيري در روانشناسی گشتالت ،رسيدن به بينش است .فرض
اصلی نظریه گشتالت این است که هر فرد موقعيت را به روش
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خودش درک و تفسير میکند و به آن پاسخ میدهد .اصول مهم

درس پرستاري بيماريهاي داخلی -جراحی ،فراگير باید درس

گشتالت در دانشجویان پرستاري در ارتباط با مراقبت و

آناتومی و فيزیولوژي ،پاتولوژي ،ميکروبشناسی

و

آموزش به بيماران شامل سازماندهی نمودن مطالب آموزشی به

انگلشناسی را به خوبی فرا گرفته باشد (.)88

سمت سادگی ،تعادل و نظم هدایت شده است؛ چرا که بيماران

وقتی که اطالعات و یادگيريهاي پرستار در مراقبت از

تمایل دارند توصيف ساده و روشنی از بيماريشان توسط تيم

بيماران به ميزان قابل مالحظهاي گسترش یابد ،منجر به ایجاد

سالمت دریافت کنند.

هرم ساختشناختی میشود .معنیدار بودن یادگيري به معنی

اساس یادگيري در نظریه  Ausubelاز ساختشناختی و

وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی براي یادگيريها در

تغييراتی که بر اثر یادگيري در آن صورت میگيرد ،تشکيل

ساختشناختی یاد گيرنده است .هنگام یادگيري مطالب

میشود .ساختشناختی عبارت است از مجموعهاي از

معنیدار تازه ،آن مطلب جذب هرم ساختشناختی یاد گيرنده

اطالعات ،مفاهيم ،اصول و تعميمهاي سازمان یافتهاي که فرد

میشود .عواملی که سبب بهبود ساختشناختی و در نتيجه

پيشتر در یکی از رشتههاي دانش یاد گرفته است .به طور کلی

افزایش کيفيت یادگيري و یادداري میشوند عبارت از سازمان،

ساختشناختی بر دانش کلی فرد در یک زمينه به خصوص

ثبات و روشنی دانش یاد گيرنده در یک زمينه معين در لحظه

علمی و تحصيلی داللت میکند .بر اساس این نظریه،

یادگيري؛ بدین معنی که اگر ساختشناختی یا دانش فعلی یاد

ساختشناختی هر فرد به صورت یک هرم فرضی درست شده

گيرنده در زمينه مطالب مورد آموزش به صورت سازمان یافته

است که در آن کلیترین مسایل و مفاهيم در رأس هرم قرار

و با ثبات و روشن باشد ،یادگيري مطلب تازه به طور

دارد ،مفاهيم و مطالبی که از کليت کمتري برخوردار هستند در

معنیدارتر و سهلتري انجام خواهد گرفت و نگهداري آن

ميانه هرم و بيشترین اطالعات جزیی و دانش واقعيتهاي

مطلب در حافظه بيشتر به طول خواهد انجاميد و در غير این

مشخص در قائده هرم واقع شدهاند .در این هرم یا سلسله

صورت یادگيري با دشواري مواجه خواهد شد .به عنوان مثال

مراتب ساختشناختی هر مطلب از مطالبی که پایينتر از آن

گرفتن عالیم حياتی و ثبت آن در پرونده بيمار در محيطهاي

قرار دارند ،کلیتر و انتزاعیتر و خالصهتر است .به عنوان

بالينی به تنهایی مدنظر نيست ،بلکه تفسير این عالیم در ارتباط

مثال ،پيشنياز واحد درسی پرستاري بيماريهاي داخلی-

با بيمار و به کارگيري دانش قبلی براي مراقبت با کيفيت از

جراحی ،درسهاي آناتومی و فيزیولوژي است .در صورت

بيمار حایز اهميت است .بنابراین مدرس پرستاري باید بکوشد

عدم اطالع از مطالب آناتومی و فيزیولوژي ،درس پرستاري

تا این ویژگی ساختشناختی پرستاران را نيرو بخشد.

بيماريهاي داخلی -جراحی به صورت طوطیوار حفظ و

 Ausubelبيان کرد تنها عامل مهمی که بيشترین تأثير را بر

مطالب تا مدت محدودي در ذهن نگه داشته میشود .به طور

یادگيري دارد ،آموختههاي قبلی یاد گيرنده است .به این اصل

مثال اگر فراگير در درس بيماريهاي داخلی -جراحی مفهوم

تحقق ببخشيد و طبق آن آموزش دهيد (.)3

سيستم گردش خون را به خوبی متوجه نشده باشد و مدرس

نظریه پردازش اطالعات (خبرپردازي) در آموزش پرستاري:

در درس پرستاري بيماريهاي داخلی -جراحی  2تعریف

چشماندازي شناختی است که بر فرایندهاي فکر کردن ،تفکر،

سکته قلبی ،عالیم و عوارض آن را بيان کند ،فراگير فقط حفظ

استدالل و روش مواجه شدن و ذخيره شدن اطالعات و

میکند که سکته قلبی نرسيدن خون به یکی از عروق قلبی

عملکرد حافظه تأکيد میکند ( .)2نظریه پردازش اطالعات در

است و به درک صحيحی از این بيماري و به دنبال آن مراقبت

سال  8373پدیدار شد و تمرکز آنها بر توصيف روش دنبال

صحيح پرستاري از آن نمیرسد .همچنين براي درک بهتر

شدن اطالعات ،توالی عملکردهاي ذهنی و نتایج این عملکردها
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است .در این نظریهها «حافظه» به عنوان سيستم سازماندهی

روشهاي تسهيل یادگيري بر اساس این تئوري ،برانگيختن یاد

شده پيچيده در نظر گرفته میشود .حافظه ،اطالعات حسی که

گيرنده در مورد آنچه که از قبل میداند با سؤال کردن ،ارایه

باید پردازش شود را انتخاب میکند و دادهها را براي استفاده

مثال و یادآوري دانش موجود و نشان دادن چگونگی اتصال

بعدي و قبل از اینکه آنها را ذخيره کند ،به اطالعات معنیدار

دانش جدید به دانش موجود است ( .)4به طور مثال در مورد

تبدیل مینماید.

مراقبت از بيمار مبتال به دیابت ،یادآوري وظایف غده پانکراس

روانشناسان شناختی بيان میکنند که پردازش و بازیابی

و نقش انسولين در بدن میتواند به مراقبت هرچه بهتر

اطالعات توسط سازماندهی و معنیدار کردن آنها افزایش

دانشجوي پرستاري از بيمار و آموزش نکات مهم به بيمار در

مییابد .با توجه به این رویکرد در آموزش پرستاري ،میتوان

مورد تغذیهاش منجر شود.

به تطابق شغل با طرز تفکر و پذیرش و احترام به روشهاي

روش آموزشی نقشه مفهومی در آموزش پرستاري :این

مختلف تفکر در ميان افراد شاغل در محيطهاي بهداشتی-

روش از رویکردهاي نوین شناختگرایی و بر پایه نظریه

درمانی اشاره نمود ( .)4از مهمترین نقاط ضعف نظریه پردازش

یادگيري معنیدار  Ausubelقرار دارد Ausubel .و همکاران

اطالعات میتوان به بیتوجهی به عوامل انگيزشی ،عدم

مطرح نمودند که فراگيران در عوض حفظگرایی ،از طریق

پرداختن به خود یادگيري و فقدان یک نظریه یکپارچه و

سازمان دادن ،ارتباط دادن و اضافه کردن منظم مطالب به

منسجم اشاره کرد .در یک نگاه ،نظریه پردازش اطالعات نوعی

ساختشناختی خود ،یاد میگيرند .نقشه مفهومی وسيلهاي دو

نظریه شناختی است که تحت تأثير تکنولوژي رایانهاي قرار

بعدي و شماتيک براي ارایه یک دسته از مفاهيم در چهارچوبی

دارد و از روشهاي علمی استفاده میکند و در عين حال قادر

از گزارهها میباشد .در واقع ،نقشه مفهومی ارایه نماي ارتباط

به تبيين بسياري از موضوعات نيست (.)82

یک مفهوم با مفهومی دیگر و همچنين ارتباط آنها با دیگر

یادگيري معنیدار در آموزش پرستاري :یادگيري معنیدار
سه ویژگی «تأملی ،ساختی و خودتنظيمی» دارد.

مفاهيم مرتبط با یک موضوع خاص میباشد .دانشجویان
میتوانند براي توضيح درک خود از یک مفهوم در مورد آن،

فراگير در جریان یادگيري تنها اطالعات را ثبت نمیکند،

نقشه مفهومی ترسيم کنند .این راهبرد یادگيري که تأثير آن در

بلکه درک خصوصی خود از دنياي اطراف را نيز خلق

سایر علوم به طور مکرر مورد بررسی و تأیيد قرار میگيرد،

مینماید .او مطالب را از طریق در هم تنيدن اطالعات مفاهيم و

کاربرد آن در پرستاري جدید است و منابع پرستاري آن را به

مهارتها و تشکيل یک ساختار دانش و رشد نقشههاي

عنوان یک روش نوین در یادگيري فراگيران مطرح نمودهاند.

شناختی خود فرامیگيرد .بدین ترتيب دانستن یک مطلب تنها

نقشه مفهومی راهبردي فراشناختی است که نحوه یادگيري را

دریافت منفعالنه دانش نيست ،بلکه براي دانستن باید آن را

به فراگير میآموزد و باعث میشود که فراگيران خودشان

تفسير کرد و با آموختههاي قبلی مرتبط ساخت .همچنين

اطالعات مورد نياز جهت سازماندهی و طراحی مراقبتها را به

دانستن تنها توانایی چگونه عمل کردن نيست ،بلکه توانایی چه

دست آورند و آنها را با شرایط بيمار مورد تجزیه و تحليل

وقت عمل کردن و چگونه منطبق شدن با موقعيت جدید هم

قرار دهند (.)1 ،89

میباشد.

نقشه مفهومی میتواند یادگيري معنیدار و سطح باال را در

«دانستن» شرط الزم براي یادگيري است ،اما کافی نيست.

فراگيران پرستاري به وجود آورد ( .)84در مطالعهاي مشخص

براي رسيدن به شرط کافی باید در کالس به آموزش شيوههاي

شد که نقشه مفهومی ابزار مؤثري براي ارتقاي توانایی تفکر

تفکر ،بررسی و جستجوي هرچه بيشتر توجه شود .یکی از

انتقادي است ( .)88مطالعه دیگري پيشنهاد داد که با توجه به
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

نتایج مثبت به دست آمده از تأثير نقشه مفهومی ،بهتر است این

محور میروند که این امر به برنامه توسعه کارکنان و حمایت از

ابزار براي مرور نظریههاي پرستاري و تجزیه و تحليل کاربرد

نخبگان علمی پرستاري براي حرکت در خارج از منطقه امن

نظریهها در توسعه عملکردهاي روزانه کارکنان پرستاري

خود و اتخاذ روشهاي آموزشی نوین مانند روش اکتشافی نياز

بررسی شود (.)86

دارد (.)81

نقشه مفهومی پيامدهاي یادگيري مثبت فراوانی دارد .این

مخالفان روش اکتشافی ،این روش را کماثر و وقتگير

روش میتواند به فراگيران کمک کند که حجم زیادي از

میدانند ( .)83در این روش دانشجویان باید مسأله مورد نظر را

مطالب را با هم ترکيب کنند تا بتوانند به ارتباط درونی بين این

مشخص کنند ،خودشان راهحلهاي ممکن را براي آن در نظر

مطالب پی ببرند .در یک آموزش منظم ارایه نقشههاي مفهومی

گيرند ،این راهحلها را با توجه به شواهد تجربه کنند،

پيش از آنکه تدریس مطالب شروع شود ،نقش یک پيش

نتيجهگيريهاي مناسبی را با توجه به این تجربه به دست

سازمان دهنده را بازي میکند .همچنين ارایه یا تهيه نقشه

آورند ،این نتيجهگيريها را در موقعيتهاي جدید به کار گيرند

مفهومی بعد از اتمام یادگيري میتواند خالصهاي از آنچه که

و سرانجام به قوانين کلی و قابل تعميم برسند .روش اکتشافی

آموخته شده است را براي فراگيران فراهم آورد .مطالعات

یکی از روشهاي شناخته شده است که در کشورهاي پيشرفته

متعددي استفاده از این روش را در آموزش پرستاري توصيه

به طور گستردهاي مورد استفاده قرار میگيرد و در آن

نمودهاند .مهمترین استفادههاي این روش آموزشی عبارت از

دانشجویان با راهنمایی اندک مدرس و یا بدون راهنمایی و

آموزش نظري دانشجویان؛ آموزش و ارزشيابی تفکر انتقادي؛

دخالت او به هدف نهایی نایل میآیند؛ چرا که در این روش

آموزش ،ایجاد و ثبت طرح مراقبتی به دانشجویان و آموزش

دانشجو ،محور اصلی فعاليت به شمار میرود،Bruner .

بالينی دانشجویان پرستاري میباشد (.)84-87

تقویت توانایی ذهنی ،افزایش انگيزه درونی ،آموختن فنون

روش اکتشافی در آموزش پرستاري :در پاسخ به این سؤال
که چرا بعد از ساليان متمادي هنوز آموزش پرستاري معلم

اکتشاف ،خالق و کاوشگر بار آوردن یاد گيرندگان و دوام بهتر
آموختهها را از مزایاي روش اکتشافی برشمرد(.)27

محور است و از روشهاي دانشجو محور مثل روش اکتشافی

نظریه خودکارامدي  Banduraدر آموزش پرستاري :این

استفاده نمیشود؟ ،جوابهاي متعددي وجود دارد .دليل اصلی

نظریه را میتوان براي سنجش درجه اطمينان در انجام

آن ،حجم زیاد اطالعات مراقبت سالمتی است که به طور

مهارتهاي بالينی دانشجویان پرستاري مورد استفاده قرار داد

مداوم در برنامه درسی پرستاري وارد میشود؛ در حالی که

که ریشه در نظریه شناختی اجتماعی  Banduraدارد .این

مقدار بسيار کمی از این اطالعات از برنامه درسی پرستاري

نظریه چارچوب جامعی براي درک رفتار اجتماعی و تبيين

خارج میگردد و تنها راهحل مدرس پرستاري براي اینکه

عملکرد انسانها ارایه میدهد .از جنبههاي متمایز نظریه

بتواند خود را با این حجم وسيع اطالعات تطبيق نماید ،این

 Banduraمیتوان به تأکيد بر یادگيري مشاهدهاي ،تأکيد بر

است که رویکرد معلم محوري را حفظ نماید .مدرسين

انسان به عنوان موجودي فعال ،تأکيد بر فرایندهاي شناختی،

پرستاري این شکل از تدریس را ترجيح میدهند؛ چرا که آنها

ریشههاي اجتماعی رفتار ،رفتار وابسته به موقعيت خاص و

را قادر میسازد در «محيط امن» خود باقی بمانند و از کنترل

تأکيد بر تحقيق منظم اشاره کرد .این نظریه بر یادگيري

محتوا و کيفيت ارایه شده آن مطمئن شوند ،اما با وجود

مشاهدهاي ،استفاده از عناصر ذهنی و روشهاي دقيق علمی

اعتراضات در مورد عدم زمان کافی در برنامه درسی ،امروزه

تأکيد دارد .به عنوان مثال استفاده از آزمایشگاههاي مهارتهاي

مدرسان پرستاري به طور گستردهاي به سمت آموزش دانشجو

بالينی براي تدریس واحد اصول و فنون پرستاري و یا استفاده
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از یک پرستار با تجربه که نگرشها و رفتارهاي حرفهاي

حس کفایت میدهد .احساس کفایت پرستاران را خالق

مطلوب را از خود بروز میدهد به عنوان مربی یک پرستار

میسازد و در نتيجه آنان میتوانند تصميمات کارامدتري براي

کمتجربه مفيد است (به نقل از ابوالحسنی و همکاران) (.)4

کمک به مددجو اتخاذ کنند .عالوه بر این ،مهارت مراقبت

امروزه نظریه  Banduraبيشتر یک دیدگاه شناختی
محسوب میگردد .عوامل شخصی (فرایندهاي شناختی و

بالينی در جوامع مختلف به عنوان یکی از شایستگیهاي اصلی
پرستاري حرفهاي تعریف و پذیرفته شده است (.)22

انگيزشی) در این الگوي یادگيري نقش مهمی را ایفا میکند که

خودکارامدي در عملکرد بالينی یا به عبارت دیگر در

بر خوداثربخشی یا خودکارامدي تأکيد کرده است .این مفهوم

توانایی مراقبت مستقل از بيمار نقش دارد .بنابراین مدرسين

به باورهاي انسان پيرامون اینکه میتواند بر موقعيتی مسلط

باید محيطهاي مؤثر و محرکی خلق کنند تا در آن دانشجویان

شود و نتایج مثبتی توليد کند ،مربوط میشود .میتوان گفت که

به توانایی برنامهریزي و مهارتهاي فراشناختی خود بهبود

رفتار آدمی یک رفتار خودتنظيمی و از جمله این رفتارها،

بخشند .افزایش خودکارامدي بالينی به بهبود عملکرد بالينی

معيارهاي عملکرد است .خودتنظيمی تحت تأثير تقویت درونی

دانشجویان کمک میکند و کمتوجهی نسبت به ارتقاي

و تقویت درونی تحت تأثير ارزشيابی از تقویت بيرونی است.

خودکارامدي دانشجویان در بالين سبب کاهش کيفيت نيروي

در نتيجه رفتار خود تقویت شده بهتر از رفتار بيرون تقویت

انسانی تربيت شده در حرفه پرستاري میشود (.)28 ،22

شده حفظ میشود (.)82

نظریه خودتنظيمی  Banduraدر آموزش پرستاري :این

در برخی مطالعات خودکارامدي عبارت از «باور فرد به

نظریه ابتدا توسط  Banduraدر سال  8367مطرح شد و

توانایی انجام عملکردهاي موردنظر» تعریف شده است .به

سازهاي است که به نقش فرد در فرایند یادگيري توجه دارد.

عبارت دیگر ،خودکارامدي به درک فرد از توانایی انجام مؤثر و

نظریه شناختی اجتماعی ،خودتنظيمی را متشکل از سه فرایند

شایسته وظيفه یا وظایف خاص اشاره دارد و واسطه بين دانش

«مشاهده خود ،قضاوت در مورد خود و خودواکنشی» میداند.

و رفتار و با شایستگی حرفهاي مرتبط میباشد (.)83 ،23

از نظر  ،Banduraیاد گيرندگان خودتنظيم شرکت کنندگان

خودکارامدي تصوري است که فرد راجع به تواناییاش دارد و

فعالی از نظر فراشناختی ،انگيزشی و رفتاري در فرایند یادگيري

ادراک فرد از خود بر خودکارامدي تأثير دارد و باورهاي

هستند که روحيه طراحی ،سازماندهی ،خودآموزي و

خودکارامدي با انتخاب اهداف در ارتباط است (.)82

خودارزیابی دارند .یافتههاي مبتنی بر شواهد نشان داده است

آموزش و تجربيات بالينی باید بتوانند خودکارامدي را در
دانشجوي پرستاري ارتقا دهند و او را به فردي تبدیل کنند تا

که دانشجویان داراي پيشرفت باال اغلب یاد گيرندگانی هستند
که خودگردانی و خودتنظيمی دارند (.)29

در پایان دوره تحصيلی خود قادر باشد مهارتهاي مختلف

از پژوهشهاي چراغی و همکاران ( )29و جاویدي کالته

فراگرفته را با کفایت و اطمينان به توانمنديهاي خود اجرا

جعفرآبادي ( )24ویژگیهاي زیر براي افراد با خودکارامدي

نماید .یافتههاي حاصل از مطالعات حاکی از آن است که

باال و پایين برداشت میشود .افراد داراي حس خودکارامدي

خودکارامدي بر کسب دانش ،رشد و بهبود مهارتهاي

باال به مسایل چالش برانگيز به صورت مشکالتی که باید بر آن

دانشجوي پرستاري ( )28و همچنين در به کارگيري دانش و

غلبه کرد ،مینگرند .عالقه عميقتري به فعاليتهایی که در آن

مهارتهاي علمی و حرفهاي نقش دارد .خودکارامدي با القاي

مشارکت دارند ،نشان میدهند و تعهد بيشتري نسبت به عالیق

احساس کنترل و توانایی تأثير بر محيط ،توانایی تصميمگيري

و فعاليتهایشان حس میکنند .به سرعت بر حس یأس و

مستقل را افزایش میدهد و همراه با مهارت بالينی به پرستاران

نااميدي غلبه میکنند .افراد با حس خودکارامدي پایين از
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کارهاي چالش برانگيز اجتناب میکنند و معتقد هستند که

مثبتی هستند ( ،)1-89 ،86اما نتایج در عمل به کار گرفته

شرایط و وظایف مشکل ،خارج از حد توانایی و قابليت آنها

نمیشوند که شاید به دليل وجود رویکرد سنتی در آموزش

است .بر روي ناکامیهاي شخصی و نتایج منفی تمرکز میکنند

پرستاري باشد و این امر تمایلی براي رفتن به سمت روشهاي

و به سرعت اعتماد خود را نسبت به قابليتها و تواناییهاي

نوین و یافتههاي مبتنی بر شواهد ایجاد نمیکند و نيازمند

شخصیشان از دست میدهند .همچنين راهبردهاي یادگيري

مطالعات بيشتري میباشد.

خودتنظيمی تحصيلی و مهارتهاي مطالعه اثر مثبتی بر

از آنجایی که در شناختگرایی بر انجام فعاليتهاي ذهنی

پيشرفت تحصيلی دانشجویان پرستاري دارد ( .)29 ،24به طور

مانند تجزیه و تحليل ،استنباط ،مقایسه ،مشاهده و آموختههاي

کلی تمرین خودتنظيمی منجر به توسعه خود و کاهش

پيشين تأکيد میشود و تفاوتهاي فردي مورد توجه قرار

کشمکش و تناقضات درونی در پرستاران فارغالتحصيل شده،

میگيرد؛ مدرسان پرستاري باید سازمان دهنده محيط یادگيري،

کارامدي و قدرت تصميمگيري آنها در موقعيتهاي بالينی

سنجش کننده تفکر دانشجویان و پایهگذار فعاليتهاي گروهی

پيچيده را تقویت میکند (.)24

باشند و استادان باید به دانشجویان خود نشان دهند که چگونه

کاربرد نظریه یادگيري شناختی اجتماعی در مسایل اجتماعی
بيانگر این موضوع است که فراگيران بيشتر از کردار میآموزند

آنچه را یاد گرفتهاند در بالين و مراقبتهاي روزمره به کار
گيرند تا یادگيري معنیدار شود.

تا گفتار .بسياري از یادگيريها و اصطالحات رفتاري از طریق

مطالعات نشان میدهد که مدرسان پرستاري ترجيح میدهند

مشاهده صورت میگيرد و این الگوبرداري باعث پرورش

در محيط امن خود باقی بمانند و با روشهاي سنتی به کنترل

خالقيت ،آموزش رفتارها و مهارتهاي تازه ،تشویق و ترغيب

کيفيت آموزش خود بپردازند .نتایج تحقيقات زیادي نشان داده

رفتارهاي از قبل آموخته شده به صورت مستقيم و غير مستقيم

است که روشهاي مختلفی همچون یادگيري معنیدار ،روش

و آموزش پيشگيري از ایدز در دانشجویان پرستاري میشود

اکتشافی ،پردازش اطالعات ( ،)4-3 ،88نقشه مفهومی (،1 ،89

(.)88 ،24-26

 )7و خودکارامدي ( )28 ،22میتوانند در افزایش یادگيري،
رضایت دانشجویان از روش تدریس ،مشارکت دانشجویان و

بحث و نتيجهگيری
براي داشتن پرستاران توانمند باید محتواي برنامهها و
راهبردهاي آموزشی و یادگيري با دقت و به درستی توسط
مراکز آموزشی انتخاب گردد .مراکز بهداشتی -درمانی به
پرستارانی نياز دارند که بتوانند مراقبتهاي صحيح ،مؤثر و
شایسته را با توجه به پيچيدهتر شدن نيازهاي مراقبتی بيماران
فراهم نمایند .بنابراین پرستاران باید بيش از گذشته داراي تفکر
انتقادي ،توانایی حل مسأله و اتخاذ تصميمات مؤثر باشند تا
بتوانند به نتایج مورد انتظار دست یابند (.)1
با وجود این که نتایج مطالعات نشان میدهد که روشهاي
نوین تدریس شناختگرایی مانند حل مسأله ،روش اکتشافی،
نقشه مفهومی و خودکارامدي در ابعاد مختلف داراي پيامدهاي

دوام بيشتر یادگيري نقش داشته باشند.
هرچند نظریههاي شناختی با نگاهی به نتایج مطالعات ،نقش
و جایگاه مثبت و واالیی در یادگيري دانشجویان پرستاري
دارند ،اما این نظریهها و رویکردها به دليل ماهيت رشته
پرستاري که بيشتر با انسانها و نيازهاي جسمی و روحی آنها
سر و کار دارد ،به تنهایی نمیتواند در یادگيري پرستاران و
تربيت کارکنان توانمند و شایسته که باعث ارتقاي سالمتی
شود ،نقش مهمی داشته باشد .البته باید به این نکته مهم توجه
داشت که انتخاب نظریههاي یادگيري و روشهاي تدریس
اساس و پایه علمی دارد و به اهداف آموزش ،سبکهاي
تدریس استادان ،سبکهاي یادگيري دانشجویان و همينطور
منابع و تجهيزات در اختيار بستگی دارد؛ ضمن اینکه اجراي
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...نقش و جایگاه نظریه شناختگرایی در

 توصيه میشود که تحقيقات،روشهاي نوین شناختگرایی

نامناسب روشها نيز میتواند باعث برداشت غلط یاد گيرندگان

بيشتري در خصوص استقبال یا عدم تمایل مدرسان پرستاري و

 بنابراین تلفيق نظریهها و روشهاي.در مورد آن روش شود

همچنين دانشجویان پرستاري در به کارگيري این روشها به

.دیگر آموزشی توصيه میگردد

.صورت عملی انجام شود
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Background & Objective: Learning theories focus on individuals’ way of learning.
Cognitive learning theory emphasizes the importance of the internal process of the
learner and includes several known prospects such as Gestalt, data processing or
information processing, meaningful learning, concept mapping, exploration methods,
self-efficacy, and self-regulation. Each of these perspectives emphasizes a specific aspect
of cognition. Limited information exists on the processes and approaches used by nursing
students in learning. The present research was conducted in order to determine the role of
cognitive theory in nursing education.
Methods: In this study, library and search databases [Medline, Google Scholar,
Scientific information database (SID), and Magiran] were search using the keywords
learning theory, cognitive theory, and nursing education. All literature published from
2000 to 2013 were selected. Subsequently, each approach to this theory in nursing
education was studied.
Results: The key principles of Gestalt in connection with the care and education of
patients, include mental organization towards simplicity, balance and discipline guided
by the patient's desire, and a simple and clear description of the illness. Application of
information processing theory in nursing education consists of compliance of occupation
with mindset, and acceptance of and respect for different ways of thinking among people
working in the health care environment. Concept mapping is a metacognitive strategy for
training nursing students on learning methods and exploration method is the factor which
increases the confidence of nurses. Self-efficacy emphasizes the importance of
acquisition and application of knowledge, and development and improvement of
scientific and professional skills. Moreover, nursing students with greater achievements
are learners who show self-regulation.
Conclusion: In the 21st century, nursing has undergone numerous changes and nurses are
forced to deal with patients with a wider range of pathologies, and chronic and
underlying diseases. For satisfactory performance in such an educational environment,
nurses require cognitive and metacognitive skills. Educational applications of social
cognitive learning theory in nursing include model orientation, teaching new behaviors
and skills, encouraging previously learned behaviors directly and indirectly, teaching of
the prevention of chronic diseases, increasing patients’ independence and effectiveness.
This study provided valuable knowledge on cognitive theory in nursing education. Thus,
the introduction, application, and study of this theory in nursing education are
recommended.
Key Words: Nursing education, Social cognitive theory, Learning theory
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