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 یدر پرستار ینیآموزش بال لیدر تسه یدانشگاه یاجتماع هینقش سرما
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 02/1/19: دریافت مقاله                     01/5/91: پذیرش مقاله 
 

اعضا و  یهمبستگکه است در مطالعات مشخص شده 

و  یاحترام، همکار شیافزا قیها از طر به انسان یمتک یور بهره

از  یاریباشد و بس یموفق م یها سازمان یژگیاعتماد از و

 یاجتماع هیسازنده را سرما یرفتارها نیپردازان ا هینظر

 انیو ارتباطات م وندهایبه پ یاجتماع هیسرما(. 1)اند  ه دینام

اعتماد و سود  یاعضای یك شبکه به عنوان منبعی با ارزش برا

 ،یاجتماع هیسرما لیدر مورد تحل(. 0 ،3)متقابل اشاره دارد 

و  استیوجود دارد و در تجارت، س یمختلف دیچالش و عقا

 ،(4)مطرح شده است  یمتفاوت یها ها و با واژه وهیآموزش به ش

و  Coleman وسطبار ت نیاما سرمایه اجتماعی دانشگاهی اول

(. 3 ،4)میالدی به بعد، گسترش یافت  1992از ابتدای دهه 

آمیز  روابط دوستانه و احترام ،یدانشگاه یاجتماع هیمفهوم سرما

 نیدهد، ا یخود را نشان م انیو استادان با دانشجو انیمرب

کند و در بهبود  یفراهم م زانندهیبرانگ یفضا كیمناسبات، 

و آموزش مؤثر  انیدانشجو یریادگی ،پژوهش یفیو ک یکم

های  با توجه به این که یکی از حوزه ،یاز طرف(. 5)است 

 ،یمرب -روابط دانشجو یبرانگیز در آموزش پزشک چالش

، بایستی در باشد یمدرمان  میت -مددجو و دانشجو -دانشجو

در پرستاری،  ینیآموزش بال ژهیبه و ،یزمینه آموزش پزشک

با توجه به بستر  ،یاجتماع هیاز سرما یاشهای ارتباطی ن حلقه

در محتواهای  و دریهای درمانی مورد بررسی قرار گ محیط

قلب آموزش  ،ینیآموزش بال(. 6)د شودرسی به آن توجه 

 نیا تیاهم وجود باشود و  یمحسوب م یپرستار یا حرفه

موضوع، مطالعات مختلف نشان داده است که وجود مشکالت 

ها با  بین پرسنل بخش یهمکار وعدم ارتباط  مانندمتعدد 

و عدم ( 7)دانشجویان و ناهماهنگی بین مسؤوالن  ادان،است

دوره بوده  نیبه اهداف ا یابیاز موانع دست( 8)دانشجو  تیحما

کند که توسعه  یمطرح م یبحث نظر كی بیترت نیبد. است

 یمحکم برا هیپا كیدر دانشگاه به عنوان  یاجتماع هیسرما

 قیعم ان،یتواند تجربه دانشجو یباشد و م یم توم ارتباطاتدا

 نامه به سردبیر
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شدن، بهبود مرحله گذر،  یاجتماع ،یریادگیشدن فرهنگ 

را تسهیل  انیدانشجو یشدن و توانمندساز لیبقا، دخ شیافزا

کند و در جایی که عدم تلفیق دانشجو با حرفه پرستاری و 

تازه از لنز  یکردیمحیط آموزش بالینی مطرح باشد، رو

 شنهادیبه عنوان راه حل پ یاجتماع هیو سرما یاسشن جامعه

  (.4)شود  یم

 فرا یمفهوم ،یاجتماع هیسرما: یاجتماع هیسرما ابعاد

به (. 9)مختلف است  فیمبهم و با تعار ،یای، چند وجه رشته

در حساب بانکی  ی، در حالی که سرمایه اقتصادPortezتعبیر 

افراد و سرمایه انسانی در سر افراد قرار دارد، سرمایه اجتماعی 

، به همین جهت. شود یم افتیدر درون ساختار روابط افراد 

های مهم جامعه شناختی نظیر مفهوم سرمایه اجتماعی با متغیر

، (3)اعتماد، آگاهی، مشارکت مدنی، همبستگی اجتماعی 

(. 0) ابل ارتباط نزدیکی داردقتعهد و شناخت مت ،یهمکار

 یو شناخت یارتباط ،یسه بعد ساختار یاجتماع هیسرما یبرا

 نیارتباطات در ب یبه کل الگوها یاربعد ساخت .باشد یمطرح م

افراد  نیارتباطات ب تیبه ماه یها اشاره دارد، بعد ارتباط سازمان

 او ام اشاره دارد( تیهنجارها، اعتماد، انتظارات و هو)سازمان 

است که افراد در شبکه  یا شامل محدوده یتبعد شناخ

(. 12) گذارند یادراک را به اشتراک م ایها  ارزش ،یاجتماع

باشد  یهای منف ها ممکن است ارزش شالبته مشارکت در ارز

ان به عنوای از جهان است که  به عنوان مثال جنوب ایتالیا منطقه

ایه اجتماعی اجتماعی یا دارای سرم هبهره از سرمای بی یا منطقه

 است راستا مطرح شده نیدر ا(. 11) منفی شهرت یافته است

افراد دارد،  یکه برا یمثبت یامدهایدر کنار پ یاجتماع هیسرما

 یفرد یها یمحدود شدن آزاد رینظ یمنف اتتأثیرممکن است 

دو  ریو فدا شدن به نفع گروه را داشته باشد و آن را به شمش

اجتماعی در کنار  هاما در کل سرمای ؛(10) اند کرده فیلبه توص

تر، به مثابه  مهم یانسانی و با نقش هیاقتصادی و سرما هیسرما

رشد حوزه دانشگاه تأثیرگذار در روند توسعه یافتگی و  متغیری

 (.1-3) شناخته شده است

 رانیاگر مد: یاجتماع هیو سرما یدانشگاه یرهبر

 یها مؤلفهاز  یکیعنوان ه اعتماد ب تیرینند به مدبتوا یدانشگاه

دانشگاه  ،یهمکار شیبپردازند، با افزا یاجتماع هیسرما یاصل

مطالعه  كی جینتا(. 12) کنند یم یاریبه اهدافش  دنیرا در رس

 یریادگی ،یگروهکار یها روش یریکار گه دهد، ب نشان می

اعتماد،  یها شبکه تیدر تقو یگروه یها  و پژوهش یگروه

فرهنگ  یساز یغن یبرا رانیند و هر گام مدمؤثر اریبس

باره  نیدر ا. دهد شیرا افزا یاجتماع هیتواند سرما یم یسازمان

 یها نشست یبرگزار ،ینظام مشارکت یآور دیبا پد رانیمد

استفاده از  ان،از کارکن یروان تیبا کارکنان، حما یهمگان

توانند در  یم ستهینقش شا یفایو ا یدرون سازمان یها هینشر

از  یبرخ(. 0) گام بردارند یفرهنگ سازمان یساز یغن یراستا

فاده از سرمایه اجتماعی به که با است یرهبران یها یژگیو

 یروین: باشد یشامل موارد زیر م ،کنند آفرینی کمك می دانش

بندند، در  یکار مه ب گرانیبه د متخد یخود را برا تیخالق

در دانشگاه هستند،  شتریدانش ب نشیآفر یبرا یراه یجستجو

پژوهش  یها نهیند و هزنمای یبا همکاران محترمانه رفتار م

دهد که  یها نشان م یبررس(. 1) کنند یرا جذب م ییدانشجو

 یا و حرفه یتخصص یها انجمن یریگ حمایت مدیران از شکل

 دیپد قیاز طر ن،یها با مشارکت داوطلبانه متخصص در سازمان

احساس  تیو تقو یا حرفه یها آورن هنجارها و ارزش

 یاجتماع هیباعث توسعه سرما ،یفرد زشیو انگ یوابستگ

خواهد  شیپ رندهیادگیو دانشگاه به سمت سازمان  دوش می

 (.1 ،13) رفت

 هیسرما نیدر تکو استادانو  انیتعامالت دانشجو نقش

از  یکی استادانو  انیدانشجو نیتعامالت ب: یدانشگاه یاجتماع

 نیتر و مهم یعرصه ارتباطات در آموزش عال نیتر یاصل

با  استادانتعامالت . شود یمحسوب م یدانشگاه هیسرما

 یعاطف -یو اخالق یذهن ،ینیابعاد ع یدارا انیدانشجو

و  یتعامالت شامل مشاوره درس نیا ینیبعد ع. باشد یم

تعامالت  نیا یاما ابعاد ذهن ،است یپژوهش یعلم یهمکار

، در پرورش تیموفق، یداناساز، ییدانا، یالگوساز از عبارت
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، یدانشجو به کار گروه بیترغ، استادان یگذارتأثیر

 شرفتیپ لیتسه، انیدانشجو تیخالق تیتقو، یسازمولد

رشته  ندهیدانشجو به آ یساز دواریامو  قیتشو، انیدانشجو

منش و شامل  زین یعاطف -یاخالق و بعدباشد  می یلیتحص

 ،یبرخورد شخص، استادان ییگرا  ضابطه، استادانرفتار 

 داشتن استادانخاطره خوب از و  یسهولت ارتباط، تیمیصم

بودن آموزش و  یجد انگریتعامالت ب نیا وجود. شود می

ضعف روابط  رانیدر ا. است یعلم یها رشته یافتگیتوسعه 

 یدانشگاه یها رشته هیدر کل یریطور فراگه استاد و دانشجو ب

قادر به  یکه اجتماع دانشگاهاست شود و مطرح شده  یم دهید

(. 5) باشد ینم انیبه دانشجو یعلم یها و هنجارها انتقال ارزش

کارگزاران دانش در  نیاست که تعامالت ب یدر حال نیا

 ،یفرهنگ هیعالوه بر کسب سرما ،یریپذ جامعه یندهایافر

 قیرا به همراه دارد و باعث تلف یزشیانگ -یعاطف یامدهایپ

کننده  نییو تع( 4، 5) انیدانشجو یو بقا كیو آکادم یاجتماع

 (.14)خواهد بود  یآنان در زندگ ندهیآ یها فرصت

با : یآموزش پرستار انیدر جر یاجتماع هیسرما یریگ شکل

 یمنیکه در مورد تنش کارکنان سالمت و ا ییها یتوجه به نگران

 هیسرما دیبرای تول دیوجود دارد، نظام سالمت با مارانیب

 یمداخالت مبتن ییبا ثبات و شناسا یها خلق شبکه ،یاجتماع

 نیب ارتباطاتو  یمنیارتقا ا ،حفظ یبر شواهد را در راستا

به نقش  دیبا انیم نیالبته در ا. کند قیتشو مؤثر یا حرفه

 تینهادر و  هیسرما نیا دیدر تول یپرستار سیتدر یها روش

 یامدهایبهره بردن از پ یبرا(. 15) سالمت توجه شود یارتقا

 عالوه بر ،یآموزش پرستار یدر ارتقا یاجتماع هیمثبت سرما

آموزش  رانیمد یها تیبه حما ،یدانشگاه تیریمد تیحما

ارتباطات مولد (. 1 ،4 ،16) است ازین یپرستار نیو معلم ینیبال

 یها تواند به شکل یم یدر آموزش پرستار یاجتماع هیسرما

 :باشد ریز

 (:Bonding social capital) یاجتماع هیسرما یهاوندیپ

مربیان باشد مثل ارتباط  یگروه م كیافراد  نیشامل ارتباطات ب

 ها، یتبادل نوآور یبرا یپرستار انیبا دانشجو (منتورها)

 .اشتراکاتاطالعات و 

(: Bridging social capital) یاجتماع هیسرما یها پل

 انندم ستندیکه مثل خودشان ن ییها شامل ارتباط افراد با گروه

 كیبا پل زدن به  یمعلم پرستار كی. یا حرفه نیب یها میت

 میبه درون ت دیاطالعات جد انیتواند جر یم یسازمان بهداشت

 .دنمای عیتسربر شواهد را  یمبتن یریگ میکند و تصم لیرا تسه

(: Linking social capital) یاجتماع هیسرما اتصاالت

 ای رانیافراد و مد نیب یشامل ارتباطات و تعامالت عمود

ارشد  رانیصاحبان قدرت و مد. باشد یصاحبان قدرت م

 جادیکاربرد و تبادل دانش، ارائه منابع و ا ندیاتوانند در فر یم

 (.15) داشته باشند یو اهرم ینقش نفوذ د،یمف وندهاییپ

مهم در  یکردهایاز رو یکیدهد،  ینشان م شواهد

 استادان. آموزش است یها رفتار تبادل دانش، روش یریگ شکل

شکل ه ب یآموزش پرستار یها روش یطراح قیاز طر یپرستار

 مهم در یتوانند گام یم یا حرفه نیو ب یمشارکت یریادگی

سالمت جامعه  تینهادر  و یدانشگاه یاجتماع هیسرما یارتقا

به  انیقادر کردن دانشجو دیگر، یسواز (. 13 ،17) بردارند

، به اشتراک گذاشتن دانش و کاهش مؤثر یمیانجام کار ت

 ییها به عنوان چالش ،یاجتماع هیسرما شیجهت افزا ییفردگرا

. باشند یها مواجهه م با آن یسسات آموزشؤهستند که امروزه م

 یها روش یدر جستجو یپرستار استاداناز  یلیخ ،رو نیاز ا

مدل همکار آموزش  ،یمشارکت نیمثل آموزش آنال كیپداگوژ

توسط  یخصوص سیبر خدمت، تدر یمبتن یریادگی ،ینیبال

توانند در  یها م روش نیهمه ا. هستند گری مربیو  انیهمتا

از  یبرخ(. 18-02) باشند مؤثر یاجتماع هیسرما تیتقو

 وتریبه کمك کامپ یمعتقدند که آموزش مشارکت نیمحقق

 یرا از حضور و تعلق اجتماع رانیفراگ اساتتواند احس یم

 کردیرو نیاند که ا مطرح کردهنیز  گرید یبرخ ؛توسعه دهد

و مهارت حل  یمیمثل کار ت ییامدهایپ ایتواند فراپاسخ  یم

 (.19) ارتقا دهد یمؤثرمشکل را به نحو 
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 انیدانشجو یا شدن حرفه یاجتماع و یاجتماع هیسرما

ای، دانشجویان را درگیر  اجتماعی شدن حرفه: یپرستار

در ساختارهای  یراتیییجاد تغهای خود و ا نقش یبازساز

 یریگ با شکل دهد یشواهد نشان م(. 01)نماید  شخصی می

 یها از دانشکده انیپیوندهای اجتماعی، مرحله گذر دانشجو

شود و به  یم لیتسه یا و حرفه ینیبال یها طیبه مح یارپرست

ها و  با نقش یو سازگار یا شدن حرفه یتکامل اجتماع

دیگر،  یاز سو(. 4 ،01) کند یکمك م دیجد یها تیولؤمس

، (Preceptorial) یگر یمرب یها از برنامه یتجارب مثبت ناش

های حمایتی، در اجتماعی  تناسب تکالیف آموزشی و سیستم

(. 01) دارند یپرستاری نقش مهم نآموختگا شدن موفق دانش

شدن  یاجتماع یندهایافر قیاز طر یلیتحص تیدر واقع موفق

 یاجتماع هیسرما ،یاجتماع یها در خانه، مدرسه و شبکه

 یاجتماع(. 00، 03) دهد یرا توسعه م یرسم ریو غ یرسم

 ،ییت شغلتواند به ماندن فرد در حرفه، رضا یم یا شدن حرفه

 زشیای، انگ پذیرش نقش حرفه ودآگاهی،اعتماد به نفس و خ

 (.01) مراقبت بهتر منجر شودوری و  بهره ،یدرون

 انیدانشجو ینیبال یریادگی یبرا ازین شیپ كیتعلق  احساس

سرمایه اجتماعی از نظر پیوندی، کمك ملموسی به : یپرستار

بخشد  می( Belonging) و به او احساس تعلق کند میفرد 

 تأثیرتحت  است که کامالً یا احساس تعلق تجربه (.3)

 كی که نیو در پاسخ به ا باشد می یا نهیو زم یفرد یها یژگیو

احترام و ارزش از طرف  رش،یپذ ت،یامن: الف: احساس دفر

داشتن با  یهارمون: با گروه و ج قیتلف ایارتباط : گروه ب

داشته باشد، توسعه و تکامل  گروه، یا و حرفه یفرد یها ارزش

امروزه مفهوم جدید تعلق عامل با ارزشی در (. 04) ابدی یم

که  یطوربه  ؛(6) رود به شمار می یبالینی پرستارآموزش 

و احساس تعلق  یریادگی نیدهد، ب ینشان م یشواهد تجرب

و کارکنان  استادانکه از طرف  یانیوجارتباط وجود دارد و دانش

 یریادگی یها و تعلق برسند، مهارت تیبه احساس امن یا حرفه

اما  ؛کنند یم دایدانش کسب شده را پ یمستقل و رفتن به ماورا

عزت نفس،  زانیاند، م شتهکه تجربه تعلق را ندا یدر کسان

 شیافزا یاضطراب و افسردگ ،کم شده تیو رضا یشاد

 زشیپنداره و انگ با مفهوم خود احساس تعلق(. 04) ابدی یم

 میطور مستق به یریادگیمشارکت در تجارب  یبرا انیدانشجو

. شود یدانشجو م یو توانمند یتیارتباط دارد و باعث خود هدا

 ،یاجتماع هیسرما هالزم است به کمك توسع نیبنابرا

از  یاجتماع تیتعلق و حما شیجهت افزا ییها یاستراتژ

 شتریبه منظور تمرکز ب ینیبال یها طیدر مح انیدانشجو

 ماریو مراقبت از ب یریادگی تیبر فعال یپرستار یدانشجو

 (.6 ،04) شود یطراح

در  یقابل ذکر است که سرمایه اجتماعی دانشگاه انیدر پا

 ندیافر نیدر سطح پایینی قرار دارد و ادامه ا ران،یا یها دانشگاه

و توسعه کشور  ینیآفر دانشجو، دانش تیبحران در ترب كیبه 

که  یعلوم پزشک یها شود و وقوع آن در دانشگاه یمنجر م

 ،5) بود خواهدمضاعف  یسالمت جامعه هستند، بحران یحام

 هیسرما ،یدانشگاه یرهبر یها هینظر وندیبا پ بنابراین(. 1

از  یانبوه رهیبتوان ذخ دیشا یو آموزش پزشک یاجتماع

 تأیه یاعضا ،یرا توسط رهبران دانشگاه یاجتماع هیسرما

 یپرستار یها دانشکده ژهیوه ها ب در دانشکده انیو مرب یعلم

سالمت  تیهاندر دانشگاه و  ینیآفر فراهم آورد و سطح دانش

 یکی که نیبا توجه به ا نیهمچن. داد شیو توسعه جامعه را افزا

 ،با حرفه است قیعدم تلف یپرستار انیعمده دانشجو لیاز مسا

 انیدانشجو یو ابقا تیموفق یبرا یاجتماع هیتوجه به سرما

  .باشد یدانشگاه زانیر مورد توجه طراحان و برنامه یپرستار
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