Tomos6_t2_new

12/9/13

11:24 AM

Page 43

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντιλήψεισ του νοσηλευτικού προσωπικού αναφορικά µε τη µετασχηµατίζουσα και την τοποθετηµένη µάθηση στον επαγγελµατικό τουσ χώρο:

Η περίπτωση δηµόσιου Νοσοκοµείου
τησ Περιφέρειασ Πελοποννήσου
Γεώργιοσ Τσάπαλοσ1, Θανάσησ Καραλήσ2, Στυλιανή Τζιαφέρη3, Πέτροσ Γαλάνησ4, Παναγιώτησ Πρεζεράκοσ5
1. Νοσηλευτήσ MSc, Γραφείο Υποστήριξησ Πολίτη - Γραφείο Εκπαίδευσησ, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο
Τρίπολησ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
2. Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ, Τµήµα Επιστηµών τησ Εκπαίδευσησ και τησ Αγωγήσ στην Προσχολική Ηλικία,
Πανεπιστήµιο Πατρών
3. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικήσ, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
4. Νοσηλευτήσ ΠΕ, MSc, PhD, Εργαστήριο Οργάνωσησ και Αξιολόγησησ Υπηρεσιών Υγείασ, Τµήµα Νοσηλευτικήσ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
5. Επίκουροσ Καθηγητήσ, Τµήµα Νοσηλευτικήσ, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η διερεύνηση τησ εφαρµογήσ των θεωριών τησ µετασχηµατίζουσασ και τησ
τοποθετηµένησ µάθησησ στο χώρο εργασίασ του νοσηλευτικού προσωπικού καθώσ και του βαθµού, στον οποίο τα αρχάρια
και τα έµπειρα µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού συνειδητοποιούν τισ αλλαγέσ στισ πεποιθήσεισ τουσ και τισ αξίεσ τουσ,
τισ διαδικασίεσ σταδιακήσ ένταξησ στην κοινότητα και τουσ τρόπουσ αναστοχασµού σε ζητήµατα, που αντιµετωπίζουν και
ίσωσ θελήσουν να προσεγγίσουν εκ νέου.
Υλικό – Μέθοδοσ: Το ερωτηµατολόγιο τησ έρευνασ βασίστηκε στο εργαλείο αξιολόγησησ που προτείνει η Kathleen P. King
(1998) και αποτελείται από 18 ερωτήσεισ κλειστού τύπου και 1 ανοικτού. Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν 194 νοσηλευτέσ και βοηθοί νοσηλευτών δηµόσιου Νοσοκοµείου τησ περιφέρειασ Πελοποννήσου (βαθµόσ ανταπόκρισησ 88,2%). Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα IBM SPSS 19.0
Αποτελέσµατα: Το 70,6 % των συµµετεχόντων δηλώνει ότι αντιµετώπισε µια κατάσταση, που τουσ οδήγησε να αναρωτηθούν
για τον τρόπο που σκέφτονται ή ενεργούν κατά τα δύο πρώτα έτη τησ εργασίασ τουσ. Όσον αφορά στο χρονικό διάστηµα ένταξησ στην κοινότητα το 67% δήλωσαν τα δύο πρώτα έτη και για το χρονικό διάστηµα ένταξησ στον πυρήνα το 74,2% τα πέντε
πρώτα έτη. Τέλοσ το 85,9% δήλωσε ότι εξακολουθεί να µαθαίνει το αντικείµενο εργασίασ από την επαφή µε εµπειρότερουσ
συναδέλφουσ. Αύξηση των ετών προϋπηρεσίασ σχετιζόταν µε αύξηση του βαθµού συµφωνίασ µε τουσ τρόπουσ µε τουσ οποίουσ οι συµµετέχοντεσ θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να µαθαίνουν στο αντικείµενό τουσ (ανάλυση προσωπικήσ πρακτικήσ
(p=0,004), παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (p<0,001), παρακολούθηση συνεδρίων και ηµερίδων (p<0,001)
και µελέτη άρθρων και βιβλίων (p=0,004) ενώ οι νοσηλευτέσ ΠΕ και ΤΕ συµφωνούσαν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το
νοσηλευτικό προσωπικό διετούσ εκπαίδευσησ αναφορικά µε τουσ τρόπουσ, µε τουσ οποίουσ θεωρούσαν ότι εξακολουθούν
να µαθαίνουν στο αντικείµενό τουσ (παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (p=0,001), παρακολούθηση συνεδρίων
και ηµερίδων (p<0,001) και µελέτη άρθρων και βιβλίων (p=0,001).
Συµπεράσµατα: Από τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού, µεταξύ των άλλων
ευρηµάτων, αναδείχθηκε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό χρησιµοποιεί κριτική σκέψη καθώσ και στοχασµό στο εργασιακό
του περιβάλλον και εντάσσεται στην κοινότητα πρακτικήσ , χρησιµοποιώντασ ωσ τρόπο συνεχιζόµενησ µάθησησ την επαφή
του µε τουσ πιο έµπειρουσ συναδέλφουσ του.
Λέξεισ κλειδιά: Κριτικόσ στοχασµόσ, µετασχηµατίζουσα µάθηση, τοποθετηµένη µάθηση, συνεχιζόµενη εκπαίδευση και δια
βίου εκπαίδευση, critical reflection, transformative learning, situated learning, continuing education and lifelong learning
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
αθώσ η αναµόρφωση του τοµέα υγείασ καθοδηγείται από την ικανοποίηση των αναγκών για ελεύθερη πρόσβαση, περιορισµό του κόστουσ και παροχή ποιοτικήσ φροντίδασ, η Νοσηλευτική θα πρέπει να
διερευνά τισ επιπτώσεισ των επιδιώξεων αυτών στην
εξέλιξή τησ. Στισ αρχέσ του 21ου αιώνα, ο νοσηλευτήσ
φαίνεται να αναλαµβάνει έναν κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση ποιοτικών υπηρεσιών υγείασ µε χαµηλό κόστοσ.
Η νοσηλευτική πρακτική µετασχηµατίζεται κάτω από την
πίεση κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων όπωσ και των
εξελίξεων στο χώρο τησ παροχήσ φροντίδασ υγείασ. Η
συνεχιζόµενη εκπαίδευση, η προσωπική και η επαγγελµατική βελτίωση µέσω των αναθεωρήσεων των απόψεων και πεποιθήσεών τουσ καθώσ και η υιοθέτηση νέων
τεκµηριωµένων πρακτικών, θα δώσει στουσ νοσηλευτέσ
τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα παραπάνω δεδοµένα (Κοτρώτσιου, 2004). Οι νοσηλευτέσ και οι βοηθοί
τουσ πρέπει να έχουν την ετοιµότητα να λειτουργήσουν
στο πλαίσιο κάποιου τύπου κοινοτικού συστήµατοσ υγείασ, να είναι σε θέση να συνεργαστούν µε κάποια µικτή
οµάδα και να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και ικανότητεσ λήψησ αποφάσεων (Marquis & Huston, 2010).

K

Μετασχηµατίζουσα µάθηση (transformative learning)
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του ενήλικα στη διεργασία
τησ µάθησησ είναι η εµπειρία. Παρόλο που, όπωσ επισηµαίνουν πολλοί θεωρητικοί τησ εκπαίδευσησ ενηλίκων, υπάρχουν διάφοροι προσωπικοί τρόποι µάθησησ,
το κοινό στοιχείο που αναδεικνύεται από τισ περισσότερεσ προσεγγίσεισ είναι ότι ο αναστοχασµόσ και η κριτική επεξεργασία τησ εµπειρίασ, που οδηγεί σε πράξη,
είναι ο κύριοσ τρόποσ µε τον οποίο δηµιουργείται η «κριτική ή δηµιουργική µάθηση».
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η
θεωρία τησ µετασχηµατίζουσασ µάθησησ, µε κύριο
εκφραστή τησ τον Jack Mezirow (1991), έχει εξελιχθεί
σε µια εκτενή και πολύπλοκη περιγραφή του τρόπου,
σύµφωνα µε τον οποίο, οι ενήλικεσ µαθαίνουν να ερµηνεύουν, να επικυρώνουν και να επανακαθορίζουν την
έννοια τησ εµπειρίασ τουσ. Επίκεντρο τησ εµπειρίασ,
τησ κριτικήσ σκέψησ και του ορθολογικού διαλόγου τησ
θεωρίασ του Mezirow είναι η ψυχαναλυτική θεωρία και
η θεωρία τησ κοινωνικήσ κριτικήσ.
Όπωσ αναφέρει ο Λιντζέρησ (2007), ο συνηθέστεροσ
ορισµόσ για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση κατά τον
Mezirow είναι ο εξήσ: «Η µετασχηµατίζουσα µάθηση
αναφέρεται στη διεργασία µέσω τησ οποίασ µετασχηµατίζουµε τα δεδοµένα πλαίσια αναφοράσ (σύστηµα αντιλήψεων, νοητικέσ συνήθειεσ κλπ) για να τα κάνουµε πιο
περιεκτικά, διαφοροποιηµένα, ανοικτά συναισθηµατικά, ικανά για αλλαγή και στοχαστικά, έτσι ώστε να µπορούν να δηµιουργήσουν πεποιθήσεισ και απόψεισ οι
οποίεσ θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινέσ και δικαιολογηµένεσ στην καθοδήγηση τησ πράξησ». Επίσησ ο

ίδιοσ εξ αρχήσ τόνισε στισ εισηγήσεισ του: «Για να αλλάξετε τουσ µαθητέσ -ειδικά τισ πεποιθήσεισ, στάσεισ και
συναισθηµατικέσ αντιδράσεισ-) πρέπει να τουσ ωθήσετε στο να ασχολούνται µε τον κριτικό προβληµατισµό
σχετικά µε τισ εµπειρίεσ τουσ, το οποίο µε τη σειρά του
οδηγεί σε µια προοπτική µετασχηµατισµού» (Imel, 1998).
Κατά την έννοια αυτήν ο ουσιαστικόσ σκοπόσ τησ εκπαίδευσησ ενηλίκων είναι η κινητοποίηση µιασ αναθεώρησησ των αντιλήψεων και των παραδοχών, που έχουµε
διαµορφώσει για τον εαυτό µασ και τουσ άλλουσ, µέχρι
να µετασχηµατιστεί η βαθύτερη δοµή τησ θεώρησήσ µασ
(Λιντζέρησ, 2007). Σύµφωνα πάντα µε τον Mezirow, καταγράφονται µε πολύ συστηµατικό τρόπο οι φάσεισ που
ενδέχεται να ακολουθήσει η διεργασία τησ µετασχηµατίζουσασ µάθησησ διευκρινίζοντασ επιπλέον ότι αυτέσ
δεν αναµένεται να εµφανίζονται σε όλεσ τισ περιπτώσεισ και υπό οποιεσδήποτε συνθήκεσ, αλλά αποτελούν
µια ενδεικτική ακολουθία δράσεων, που µπορεί να εµφανιστούν µε παραλλαγέσ. Συγκεκριµένα οι φάσεισ που
ενδέχεται να ακολουθήσει η διαδικασία τησ µετασχηµατίζουσασ µάθησησ είναι οι ακόλουθεσ (Mezirow, 2007):
1. Η εµφάνιση ενόσ αποπροσανατολιστικού διλήµµατοσ (είναι αυτό που κινητοποιεί τη διεργασία)
2. Η αυτοεξέταση των συναισθηµάτων οργήσ, φόβου,
ενοχήσ ή ντροπήσ
3. Η κριτική αξιολόγηση και αποτίµηση των παραδοχών
4. Η αναγνώριση τησ πηγήσ δυσαρέσκειασ και µοίρασµα µε άλλουσ τησ διεργασίασ µετασχηµατισµού
5. Η εξερεύνηση των επιλογών για νέουσ ρόλουσ, σχέσεισ και ενέργειεσ
6. Ο προγραµµατισµόσ ενόσ σχεδίου δράσησ
7. Η απόκτηση τησ γνώσησ και των δεξιοτήτων για την
εφαρµογή αυτού του σχεδίου
8. Η δοκιµή των νέων ρόλων που προκύπτουν
9. Η οικοδόµηση τησ ικανότητασ και τησ αυτοπεποίθησησ στουσ νέουσ ρόλουσ και σχέσεισ
10. Η επανένταξη στη ζωή σύµφωνα µε τισ συνθήκεσ
που έχουν πλέον διαµορφωθεί από τισ νέεσ προοπτικέσ.
Η µετασχηµατίζουσα µαθησιακή θεωρία περιγράφει
τισ συνθήκεσ και τισ διεργασίεσ που είναι αναγκαίεσ, έτσι
ώστε οι εκπαιδευόµενοι να οδηγούνται στο ριζικό µετασχηµατισµό του τρόπου που προσεγγίζουν τη σκέψη και
τη µάθηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν καθίσταται αναγκαίο
οι εκπαιδευόµενοι να αποκτούν µόνο νέεσ δεξιότητεσ και
πληροφορίεσ, αλλά και να επιτυγχάνουν το σηµαντικότερο είδοσ µετασχηµατισµού γνώσησ, που είναι γνωστή και
ωσ «µετασχηµατισµόσ οπτικήσ». Κάθε φορά η γνώση
τουσ είναι αναγκαίο να εξετάζεται και να αναθεωρείται
και όχι απλώσ να διογκώνεται (Mc Gonigal, 2007).
Στην περίπτωση των νοσηλευτών ή/και των βοηθών
τουσ, το πλαίσιο αναφοράσ (σύστηµα αντιλήψεων) στο
οποίο βασίζονται όταν ξεκινούν την κλινική τουσ άσκηση,
µετέπειτα την πρακτική τουσ ή ακόµα και την εργασία τουσ,
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είναι διαµορφωµένο µε επιρροέσ που έχουν δεχθεί από
την -µέχρι τότε- εκπαίδευσή τουσ. Συµβαίνει, όµωσ, κατά
τη διάρκεια τησ πρακτικήσ να έρθουν αντιµέτωποι µε καταστάσεισ που δεν είναι σύµφωνεσ µε τισ παραδοχέσ και τισ
προσδοκίεσ του πλαισίου αναφοράσ τουσ. Έτσι δηµιουργείται χάσµα µεταξύ τησ θεωρίασ και αυτών που πρέπει
να πράξουν και ανάγκη για επανεξέταση των παραδοχών
και αντιλήψεων (στοχασµόσ) (Τσάπαλοσ, 2010).
Τοποθετηµένη µάθηση (Situated learning)
Σύµφωνα µε τη Lave (1988) η τοποθετηµένη µάθηση
εµφανίζεται ωσ µια µαθησιακή δραστηριότητα µέσα σε
ένα πλαίσιο και είναι εγκαθιδρυµένη στισ αλληλεπιδράσεισ του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντοσ,
εντόσ του οποίου ενεργούν τα άτοµα. Αυτό µπορεί να ισχύει για ένα κοινωνικό ή και επαγγελµατικό περιβάλλον.
Το 1991 οι Lave & Wenger διατύπωσαν µια θεωρητική
προσέγγιση για τη µάθηση, όπου αναφέρουν ότι οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν µέσα από τη συµµετοχή τουσ στισ
διαδικασίεσ ενόσ συγκεκριµένου πλαισίου. Εάν θεωρήσουµε ένα επαγγελµατικό πεδίο -όπωσ για παράδειγµα
αυτό των νοσηλευτών- αυτή η προσέγγιση µπορεί να µασ
ερµηνεύσει τον τρόπο που οι νεοεισερχόµενοι (αρχάριοι)
σε αυτό το πεδίο, µαθαίνουν µέσα από την ένταξή τουσ.
Ο όροσ, λοιπόν, «τοποθετηµένη µάθηση» περιγράφει
την εκµάθηση που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια τησ διαδικασίασ τησ βαθµιαίασ ένταξησ κάποιου σε µια κοινότητα πρακτικήσ ή µια επαγγελµατική κοινότητα. Η κοινότητα πρακτικήσ είναι µια οµάδα ανθρώπων, η οποία µοιράζεται
ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινησ δραστηριότητασ και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικήσ
µάθησησ, η οποία µάθηση δηµιουργεί δεσµούσ µεταξύ
των µελών αυτήσ τησ κοινότητασ. Ωσ παράδειγµα αναφέρεται το ό,τι οι νοσηλευτέσ που εργάζονται σε ένα νοσοκοµείο, συζητούν για την αντιµετώπιση ενόσ ιού ή την
αλλαγή νοσηλευτικών παρεµβάσεων, όταν εµφανιστεί
κάποιο σχετικό συγκεκριµένο περιστατικό.
Το κλινικό περιβάλλον µπορεί να περιγραφεί ωσ κοινότητα τησ πρακτικήσ. Οι Lave και Wenger (1991) περιγράφουν αυτό ωσ µια περιοχή, όπου οι διαδικασίεσ µάθησησ πραγµατοποιούνται µέσα στην κανονική δραστηριότητα
σχετική µε το πλαίσιο ή τον πολιτισµό ενόσ περιβάλλοντοσ, όπου η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί συστατικό ζωτικήσ σηµασίασ. Προσδιορίζοντασ το κλινικό
περιβάλλον για τουσ νοσηλευτέσ ωσ κοινότητα πρακτικήσ, θεωρούµε µια περιοχή όπου η συνεργασία, η φροντίδα, η υποστήριξη, η κατανόηση, η ενότητα και η αποδοχή εµφανίζονται ωσ στοιχεία τησ. Η κουλτούρα και η
πρακτική που αναπτύσσεται στο εργασιακό περιβάλλον
µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον άµεσα εµπλεκόµενο µε αυτό (Wenger, 2001; Lave & Wenger, 1991).
Σύµφωνα µε τουσ Lave & Wenger (1991) σε µια κοινότητα πρακτικήσ παρατηρούνται διάφορα επίπεδα συµµετοχήσ και ένταξησ σε αυτήν. Τα επίπεδα αυτά, σύµφωνα µε την Εικόνα 1, είναι τα ακόλουθα:

[46]

Εικόνα 1. Επίπεδα συµµετοχήσ στην κοινότητα πρακτικήσ
Πηγή: Lave & Wenger (1991)
Πυρήνασ (core group): πρόκειται για µια µικρή σε µέγεθοσ οµάδα ανθρώπων που επηρεάζει και κινητοποιεί
την κοινότητα πρακτικήσ.
Πλήρησ ένταξη (full membership): αφορά σε µέλη τησ
κοινότητασ πρακτικήσ, που αναγνωρίζονται ωσ επαγγελµατίεσ ή ασκούντεσ το βασικό έργο τησ κοινότητασ,
αν και σε αρκετέσ περιπτώσεισ δεν έχουν την ίδια αντίληψη σχετικά µε τη λειτουργία τησ κοινότητασ.
Περιφερειακή συµµετοχή (peripheral membership):
αφορά σε µέλη τησ κοινότητασ µε µικρότερο βαθµό ένταξησ, σε σχέση µε τισ προηγούµενεσ δύο οµάδεσ, είτε
λόγω του ό,τι είναι νεοεισερχόµενα µέλη είτε γιατί δεν
έχουν τον ίδιο βαθµό προσωπικήσ δέσµευσησ στην πρακτική τησ κοινότητασ.
∆ιεκπεραιωτική συµµετοχή (transactional participation):
αφορά σε συµµετέχοντεσ εξωτερικούσ ωσ προσ την κοινότητα πρακτικήσ, που περιστασιακά αλληλεπιδρούν µε
αυτήν παρέχοντασ ή λαµβάνοντασ κάποιεσ υπηρεσίεσ,
χωρίσ να είναι µέλη.
Παθητική πρόσβαση (passive access): αφορά σε µια
ευρεία οµάδα ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα των διαδικασιών τησ κοινότητασ πρακτικήσ.
Εφαρµογέσ στη Νοσηλευτική
Η Parker (2005) αναφέρει ότι η έννοια τησ φροντίδασ,
η αντανάκλαση και η κριτική σκέψη είναι η σφραγίδα
του «τέλειου» νοσηλευτή και καθίσταται αναγκαίο οι
νοσηλευτικέσ θεωρίεσ να περιζώνουν και να προάγουν
αυτέσ τισ διαδικασίεσ. Η εκτίµηση και η χρήση των νοσηλευτικών θεωριών προσφέρουν την ευκαιρία για την
επιτυχή συνεργασία των σχετικών διαδικασιών και των
πρακτικών εφαρµογήσ και παρέχουν τον ορισµό για την
ολική συµβολή τησ Νοσηλευτικήσ στη διαδικασία παροχήσ φροντίδασ υγείασ.
Εάν όµωσ η έννοια τησ περιποίησησ και η στοχαστική
κριτική σκέψη, στηριζόµενα στη νοσηλευτική θεωρία,
είναι η σφραγίδα του «τέλειου» νοσηλευτή, τι γίνεται µε
τισ τεχνικέσ του δεξιότητεσ και την πρακτική εφαρµογή
τουσ; Η Sigma Theta Tau International Honor Society in
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Nursing (STT) (2004), καθόρισε την πρακτική βασισµένη
σε ενδείξεισ και προσδιόρισε την εµπειρία ωσ ένα από τα
κύρια συστατικά τησ αποτελεσµατικήσ νοσηλευτικήσ πρακτικήσ, αποφεύγοντασ όµωσ να καθορίσει τα χαρακτηριστικά αυτήσ τησ εµπειρίασ, διότι αυτά κάθε φορά προσδιορίζονται από τισ προτιµήσεισ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ατόµων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. Αυτό
προϋποθέτει ότι οι νοσηλευτέσ έχουν µια ικανότητα κριτικήσ σύνθεσησ των προϋπαρχουσών γνώσεων, των γνώσεων που συνεχιζόµενα λαµβάνουν καθώσ και των πρακτικών από την συνεργασία µε άλλουσ ιθύνοντεσ στην
υγειονοµική περίθαλψη. Το απόσταγµα αυτήσ τησ διεργασίασ µαζί µε την εµπειρία θα οδηγήσει στην παροχή
ποιοτικήσ φροντίδασ υγείασ, λαµβάνοντασ ταυτόχρονα
υπόψη τισ κοινωνικέσ, πολιτιστικέσ και προσωπικέσ ανάγκεσ και τισ προτιµήσεισ του κάθε ατόµου ξεχωριστά.
Με βάση τισ προαναφερόµενεσ θεωρίεσ µάθησησ, προτείνεται ο συνδυασµόσ τησ µετασχηµατίζουσασ µάθησησ
µε την προσέγγιση των κοινοτήτων πρακτικήσ, έτσι ώστε
ο νεοεισερχόµενοσ σε µια κοινότητα πρακτικήσ νοσηλευτήσ, να συνειδητοποιεί από τη µια το βαθµό και τισ διαδικασίεσ σταδιακήσ ένταξήσ του και από την άλλη, αναλύοντασ –κριτικά- τισ εµπειρίεσ από τη συµµετοχή του,
να υιοθετεί νέεσ πρακτικέσ και όχι απλά να αφοµοιώνει
τισ υπάρχουσεσ. Η υπάρχουσα εµπειρία, η οποία διέπει
µια καθηµερινή εργασιακή ρουτίνα και πρακτική, περικλείει τον κίνδυνο να είναι µια συνεχήσ επανάληψη του
ίδιου λάθουσ µε όλο και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Εάν
δεν υπάρξει διεργασία στοχασµού και κοινή αποδεκτή
αλλαγή στην καθηµερινή πρακτική, το µόνο που θα γίνεται είναι να επαναλαµβάνεται το λάθοσ (Τσάπαλοσ, 2010)
Οι νεοεισερχόµενοι, σε έναν οργανισµό, νοσηλευτέσ
και βοηθοί τουσ µεταβαίνουν από την περιφερειακή
συµµετοχή στην πλήρη ένταξη (Εικόνα 1) ανάλογα µε
τον τρόπο σκέψησ και τα εργαλεία που έχουν από τη
βασική τουσ εκπαίδευση, το βαθµό στον οποίο συνειδητοποιούν και ελέγχουν τισ επιµέρουσ διαδικασίεσ και
τη δυνατότητα που τουσ δίδεται για συµµετοχή και εκτέλεση δραστηριοτήτων (Lave & Wenger, 1991) .
Κατά τη διάρκεια τησ περιφερειακήσ συµµετοχήσ τουσ,
είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το κατά πόσο οι νεοεισερχόµενοι νοσηλευτέσ έχουν τισ δυνατότητεσ να επηρεάσουν
τα ενεργά µέλη και τον πυρήνα τησ κοινότητασ. Αφ’ ενόσ
µεν δεν πρέπει να είναι παθητικοί δέκτεσ των περιχαρακωµένων γνώσεων και των πρακτικών τησ κοινότητασ, ενώ από την άλλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να αναλύσουν κριτικά ο,τιδήποτε συµβαίνει κατά τη διάρκεια τησ βαθµιαίασ εισόδου τουσ στην επαγγελµατική
κοινότητα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, εάν την ικανότητα για κριτικό στοχασµό την έχουν ήδη αποκτήσει από
την προηγηθείσα εκπαίδευσή τουσ (Karalis, 2010). Σχετική πρόταση έχει διατυπωθεί και για την περίπτωση
των εκπαιδευοµένων εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα µάλιστα
µέσω τησ αξιοποίησησ τησ πρακτικήσ άσκησήσ τουσ
(Karalis et al., 2007). Για το λόγο αυτό θα είναι χρήσι-

µη µια νοσηλευτική εκπαίδευση βασισµένη στισ θεωρίεσ που αναπτύχθηκαν, όχι µόνο για το φοιτητή ή το
νεοεισερχόµενο επαγγελµατία που αντιµετωπίζει διλήµµατα, αλλά και για τον έµπειρο επαγγελµατία που θα
αναστοχαστεί σε ζητήµατα που αντιµετωπίζει και ίσωσ
θελήσει να τα προσεγγίσει εκ νέου.
Σκοπόσ τησ έρευνασ
Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η διερεύνηση τησ
εφαρµογήσ των θεωριών τησ µετασχηµατίζουσασ και
τησ τοποθετηµένησ µάθησησ στον επαγγελµατικό χώρο
των µελών των νοσηλευτικών υπηρεσιών, του κατά πόσο
ο αρχάριοσ και ο έµπειροσ νοσηλευτήσ συνειδητοποιούν τισ αλλαγέσ στισ πεποιθήσεισ τουσ και τισ αξίεσ τουσ,
τισ διαδικασίεσ σταδιακήσ ένταξησ στην κοινότητα και
τέλοσ, εάν είναι σε θέση να αναστοχαστούν σε ζητήµατα που αντιµετωπίζουν και ίσωσ θελήσουν να επαναπροσεγγίσουν. Οι νοσηλευτέσ και οι βοηθοί τουσ είναι
αναγκαίο να έχουν την ετοιµότητα να λειτουργήσουν στο
πλαίσιο κάποιου τύπου κοινοτικού συστήµατοσ υγείασ,
να είναι σε θέση να συνεργαστούν µε κάποια µικτή οµάδα και να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και ικανότητεσ
λήψησ αποφάσεων (Levett-Jones et al., 2007)
Μεθοδολογία τησ έρευνασ
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση τησ συγκεκριµένησ µελέτησ συνετάχθη από την
Kathleen P. King (1998), το οποίο µεταφράστηκε στην
ελληνική γλώσσα και προσαρµόστηκε προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί από επαγγελµατίεσ υγείασ από τον Γεώργιο Τσάπαλο υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Καραλή (Τσάπαλοσ, 2010) Το ερωτηµατολόγιο έχει σκοπό να προσδιορίσει:
• εάν το νοσηλευτικό προσωπικό είχε µετασχηµατισµό
οπτικήσ σε σχέση µε την εκπαιδευτική εµπειρία του
και την εργασιακή ζωή του,
• εάν οι δραστηριότητεσ µάθησησ είναι καθοριστικόσ
παράγοντασ για να συµβάλει σε αυτό το µετασχηµατισµό, και
• εάν οι νοσηλευτέσ και οι βοηθοί τουσ συνειδητοποιούν τισ διαδικασίεσ σταδιακήσ ένταξήσ τουσ σε µια
κοινότητα πρακτικήσ.
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ερωτήσεισ κλειστού τύπου και µια ερώτηση ανοικτού τύπου και δοµείται σε τέσσερεισ άξονεσ:
1. Στον πρώτο άξονα αναζητούνται δηµογραφικέσ πληροφορίεσ όπωσ είναι το φύλο, η ηλικία, η εργασιακή εµπειρία, η ειδικότητα και το επίπεδο σπουδών.
2. Στο δεύτερο άξονα που αφορά στην εργασιακή ζωή,
εξετάζεται εάν οι ερωτώµενοι βίωσαν ένα µετασχηµατισµό οπτικήσ κατά την εργασιακή εµπειρία
τουσ καθώσ και το χρόνο που αυτό συνέβη (στα 02 πρώτα έτη, 3-5 έτη, µετά τα 5 πρώτα έτη). Οι ερωτήσεισ του δεύτερου άξονα του ερωτηµατολογίου
αντιστοιχούν στα δέκα στάδια ή φάσεισ του Mezirow
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(2007), που ακολουθούν τη διεργασία τησ µετασχηµατίζουσασ µάθησησ.
3. Στον τρίτο άξονα ο ερωτώµενοσ καλείται να απαντήσει σε µια ανοικτή ερώτηση και να αποτυπώσει µια
εµπειρία αλλαγήσ .Εδώ επιδιώκουµε µια βασική περιγραφή τησ εµπειρίασ του µετασχηµατισµού οπτικήσ.
4. Στον τέταρτο άξονα εξετάζεται η χρονική συχνότητα
(0-6 µήνεσ, 6-12 µήνεσ, 0-2 έτη, 3-5 έτη, µετά τα 5
έτη, ακόµη και σήµερα δεν αισθάνοµαι σίγουροσ/η)
τησ καθοδήγησησ και υποστήριξησ των νοσηλευτών
και των βοηθών τουσ, ενώ παράλληλα διερευνώνται
οι τρόποι και οι µορφέσ τησ συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ µε τη χρήση τησ τακτικήσ κλίµακασ Likert
(Robson, 2007).

Πίνακασ 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων
Χαρακτηριστικό
Φύλο
Άντρεσ
Γυναίκεσ
Ηλικία
22-35
36-40
41-45
46-50
>50
Εργασιακή εµπειρία (έτη)
<5
6-10
>10
Νοσηλευτικό Προσωπικό
ΠΕ
ΤΕ
∆ιετούσ εκπαίδευσησ
Μεταπτυχιακό δίπλωµα
Ναι
Όχι

Ν (%)
33 (17,0)
161 (83,0)
66 (34,0)
45 (23,2)
68 (35,1)
9 (4,6)
6 (3,1)
49 (25,3)
27 (13,9)
118 (60,8)
7 (3,6)
130 (67,0)
57 (29,4)
17 (8,8)
177 (91,2)

Υλικό και µέθοδοσ
Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου του ΕΣΥ
τησ Περιφέρειασ Πελοποννήσου και επιστράφηκαν
συµπληρωµένα 194 ερωτηµατολόγια (ποσοστό ανταπόκρισησ 94,2%) ενώ η εκπόνηση τησ µελέτησ διήρκησε
από το Φεβρουάριο του 2013 έωσ και τον Mάϊο του 2013.
Οι κατηγορικέσ µεταβλητέσ παρουσιάζονται ωσ απόλυτεσ (n) και σχετικέσ (%) συχνότητεσ. Για τη διερεύνηση τησ ύπαρξησ σχέσησ µεταξύ µιασ κατηγορικήσ µεταβλητήσ και µιασ διατάξιµησ µεταβλητήσ χρησιµοποιήθηκε
ο έλεγχοσ x2 για τάση (x2 trend test), ενώ για τη διερεύνηση τησ ύπαρξησ σχέσησ µεταξύ δυο κατηγορικών
µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχοσ x2 (x2 test).

Πίνακασ 2. Οι απαντήσεισ των συµµετεχόντων αναφορικά µε τη διαδικασία στοχασµού και τα έτη
προϋπηρεσίασ.
0-2
Αντιµετώπισα µια κατάσταση που µε οδήγησε να αναρωτηθώ
για τον τρόπο που συνήθωσ σκέφτοµαι ή ενεργώ
Εξετάζοντασ τισ απόψεισ µου διαπίστωσα ότι µετά από αυτή
την εµπειρία έχουν αλλάξει σε µεγάλο βαθµό
Συζήτησα αυτή την κατάσταση / εµπειρία και µε άλλουσ
συναδέλφουσ
Σκέφτηκα διαφορετικούσ τρόπουσ δράσησ και συµπεριφοράσ
που να ταιριάζουν µε τισ νέεσ απόψεισ και αντιλήψεισ που
διαµόρφωσα
Απόκτησα τισ απαιτούµενεσ γνώσεισ και δεξιότητεσ για αυτούσ
τουσ νέουσ τρόπουσ δράσησ και συµπεριφοράσ
Εφάρµοσα αυτούσ τουσ νέουσ τρόπουσ συµπεριφοράσ
Οι τιµέσ εκφράζονται ωσ n (%).
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Έτη προϋπηρεσίασ
3-5
>5

113 (70,6)

24 (15,0)

23 (14,4)

70 (45,5)

50 (32,5)

34 (22,1)

70 (48,6)

46 (31,9)

28 (19,4)

45 (29,8)

53 (35,1)

53 (35,1)

39 (27,3)
31 (22,3)

51 (35,7)
49 (35,3)

53 (37,1)
59 (42,4)
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17 (8,8)
25 (12,9)

Για τη διερεύνηση τησ ύπαρξησ σχέσησ µεταξύ δυο διατάξιµων µεταβλητών ή µεταξύ
µιασ κατηγορικήσ µεταβλητήσ και µιασ διατάξιµησ µεταβλητήσ χρησιµοποιήθηκε ο
συντελεστήσ συσχέτισησ του Spearman
(Spearman’s correlation coefficient, rs).
Το αµφίπλευρο επίπεδο στατιστικήσ σηµαντικότητασ ορίστηκε ίσο µε 0,05. Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε
το IBM SPSS 19.0 (Statistical Package for
Social Sciences).

Οι τιµέσ εκφράζονται ωσ n (%).

34 (17,5)
39 (20,1)

55 (28,3)

24 (12,4)

22 (11,3)
28 (14,4)
43 (22,2)
20 (10,3)

45 (23,2)

36 (18,6)

31 (16,0)
19 (9,8)
14 (7,2)
40 (20,6)
63 (32,5)
27 (13,9)

Χρονικόσ προσδιορισµόσ από ποιο σηµείο
και µετά κατά την εργασιακή σασ ζωή
αισθανόσασταν σίγουροσ/η για ότι
εφαρµόζετε, χωρίσ να χρειάζεστε τη βοήθεια
άλλων εµπειρότερων συναδέλφων σασ
Χρονικόσ προσδιορισµόσ από ποιο σηµείο
και µετά ξεκινήσατε να καθοδηγείτε
νεότερουσ συναδέλφουσ σασ
Χρονικόσ προσδιορισµόσ από ποιο σηµείο
και µετά απευθύνονταν σε εσάσ νέοι
συνάδελφοι για καθοδήγηση και βοήθεια

0-6 µήνεσ

6-12 µήνεσ

1-2 έτη

3-5 έτη

>5 έτη

Έωσ και σήµερα δεν
µπορώ να δηλώσω µε
βεβαιότητα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πίνακασ 3. Οι απαντήσεισ των συµµετεχόντων αναφορικά µε το χρονικό διάστηµα ένταξησ στην κοινότητα πρακτικήσ, στον πυρήνα και για την αναγνώριση από τα µέλη τησ κοινότητασ πρακτικήσ.
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Αποτελέσµατα
Ο µελετώµενοσ πληθυσµόσ αποτελούνταν
από 194 εργαζόµενουσ. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά
των συµµετεχόντων. Το 83% των συµµετεχόντων ήταν γυναίκεσ, το 92,3% ήταν <45
ετών, το 60,8% είχαν προϋπηρεσία >10 έτη,
το 67% ήταν νοσηλευτέσ ΠΕ και το 8,8%
είχαν µεταπτυχιακό δίπλωµα.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεισ των συµµετεχόντων αναφορικά µε τη
διαδικασία στοχασµού και τα έτη προϋπηρεσίασ. Κατά τα 2 πρώτα έτη εργασίασ, το 70,6%
των συµµετεχόντων δήλωσε ότι αντιµετώπισε µια κατάσταση που τουσ οδήγησε να αναρωτηθούν για τον τρόπο που συνήθωσ σκέφτονται και ενεργούν, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό µειώθηκε σηµαντικά για τα 3-5 έτη
και >5 έτη εργασίασ, φτάνοντασ το 15% και
το 14,4% αντιστοίχωσ. Κατά τα 2 πρώτα έτη
εργασίασ, το 45,5% δήλωσε ότι εξετάζοντασ
τισ απόψεισ τουσ διαπίστωσαν ότι µετά από
αυτή την εµπειρία έχουν αλλάξει σε µεγάλο
βαθµό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό µειώθηκε για τα 3-5 έτη και >5 έτη εργασίασ, φτάνοντασ το 32,5% και το 22,1% αντιστοίχωσ.
Επιπλέον, κατά τα 2 πρώτα έτη εργασίασ το
48,6% των νοσηλευτών δήλωσε ότι συζήτησε αυτή την κατάσταση-εµπειρία και µε άλλουσ
συναδέλφουσ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
µειώθηκε για τα 3-5 έτη και >5 έτη εργασίασ,
φτάνοντασ το 31,9% και το 19,4% αντιστοίχωσ. Κατά τα 3-5 και >5 έτη εργασίασ, το
35,1% δήλωσε ότι σκέφτηκε διαφορετικούσ
τρόπουσ δράσησ και συµπεριφοράσ που να
ταιριάζουν µε τισ νέεσ απόψεισ και αντιλήψεισ που διαµόρφωσαν. Επιπλέον, κατά τα
3-5 και >5 έτη εργασίασ, το 35,7% και το
37,1% αντιστοίχωσ δήλωσε ότι απέκτησε τισ
απαιτούµενεσ γνώσεισ και δεξιότητεσ για
αυτούσ τουσ νέουσ τρόπουσ δράσησ και συµπεριφοράσ.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται το χρονικό
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Πίνακασ 4. Οι τρόποι µε τουσ οποίουσ οι συµµετέχοντεσ θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να µαθαίνουν
στο αντικείµενό τουσ.

Ανάλυση προσωπικήσ πρακτικήσ
Ανάλυση πρακτικήσ άλλων
συναδέλφων
Από άλλουσ εµπειρότερουσ
συναδέλφουσ
Παρακολούθηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων
Παρακολούθηση συνεδρίων
και ηµερίδων
Μελέτη άρθρων και βιβλίων

Καθόλου
8 (5,2)

Βαθµόσ συµφωνίασ
Λίγο
Αρκετά
24 (15,7)
54 (35,3)

Πολύ
29 (19,0)

Πάρα πολύ
38 (24,8)

12 (8,2)

33 (22,4)

58 (39,5)

28 (19,0)

16 (10,9)

6 (3,7)

17 (10,4)

46 (28,0)

42 (25,6)

53 (32,3)

10 (6,0)

28 (16,8)

32 (19,2)

34 (20,4)

63 (37,7)

10 (5,2)
14 (8,5)

29 (17,9)
27 (16,5)

36 (22,2)
39 (23,8)

27 (16,7)
31 (18,9)

60 (37,0)
53 (32,3)

Οι τιµέσ εκφράζονται ωσ n (%).

διάστηµα ένταξησ στην κοινότητα πρακτικήσ, το χρονικό
διάστηµα ένταξησ στον πυρήνα καθώσ και το χρονικό διάστηµα για την αναγνώριση από τα µέλη τησ κοινότητασ
πρακτικήσ).
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τρόποι µε τουσ οποίουσ οι συµµετέχοντεσ θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να
αποκτούν νέεσ γνώσεισ περί του αντικείµενου τουσ. Με
φθίνουσα σειρά κατάταξησ, ξεκινώντασ από τον τρόπο
µε το µεγαλύτερο ποσοστό «αρκετά», «πολύ» και «πάρα
πολύ», η κατάταξη ήταν η εξήσ: (1) από άλλουσ εµπειρότερουσ συναδέλφουσ (85,9%), (2) ανάλυση προσωπικήσ πρακτικήσ (79,1%), (3) παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (77,3%), (4) παρακολούθηση
συνεδρίων και ηµερίδων (75,9%), (5) µελέτη άρθρων
και βιβλίων (75%) και (6) αναλύοντασ την πρακτική άλλων
συναδέλφων (69,4%).
Αύξηση των ετών προϋπηρεσίασ σχετιζόταν στατιστικά σηµαντικά µε αύξηση του βαθµού συµφωνίασ µε τουσ
τρόπουσ µε τουσ οποίουσ οι συµµετέχοντεσ θεωρούσαν
ότι εξακολουθούν να µαθαίνουν στο αντικείµενό τουσ
ωσ εξήσ: (α) ανάλυση προσωπικήσ πρακτικήσ (rs=0,23,
p=0,004), (β) παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (rs=0,3, p<0,001), (γ) παρακολούθηση συνεδρίων
και ηµερίδων (rs=0,33, p<0,001) και (δ) µελέτη άρθρων
και βιβλίων (rs=0,22, p=0,004).
Οι νοσηλευτέσ συµφωνούσαν σε µεγαλύτερο βαθµό σε
σχέση µε το νοσηλευτικό προσωπικό διετούσ εκπαίδευσησ αναφορικά µε τουσ τρόπουσ, µε τουσ οποίουσ θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να µαθαίνουν στο αντικείµενό
τουσ ωσ εξήσ: (α) παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (x2 για τάση=23, p=0,001), (β) παρακολούθηση συνεδρίων και ηµερίδων (x2 για τάση=21, p<0,001) και
(γ) µελέτη άρθρων και βιβλίων (x2 για τάση=15, p=0,001).
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ΣΥΖHΤΗΣΗ
Η συγκεκριµένη µελέτη αναδεικνύει ότι οι νοσηλευτέσ
στην αρχή τησ επαγγελµατικήσ τουσ καριέρασ βιώνουν
σε µεγάλο ποσοστό στοιχεία (αποπροσανατολιστικό
δίληµµα), που τουσ δηµιουργούν την ανάγκη τησ κινητοποίησησ και του στοχασµού στην εξεύρεση γνώσεων,
απόκτησησ δεξιοτήτων και την αλλαγή συµπεριφορών
και στάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών και των αναγκών του εργασιακού τουσ περιβάλλοντοσ. Ο Mezirow
(1991) υποστηρίζει ότι µια επαγγελµατική πρακτική που
αποτελείται κατά ένα µεγάλο µέροσ από τη στερεότυπη
και συνήθη δράση είναι µη στοχαστική.
Οι καταστάσεισ που συνήθωσ οι επαγγελµατίεσ νοσηλευτέσ βρίσκονται είναι τόσο πολύπλοκεσ και σύνθετεσ,
που η έννοια τησ στερεότυπησ συνηθισµένησ πρακτικήσ πρέπει να αποκλειστεί. Για να είναι αποδοτικότερη
και αποτελεσµατικότερη η πρακτική τουσ, οι νοσηλευτέσ καθίσταται αναγκαίο να εξετάζουν τα γεγονότα που
απορρέουν από κάθε αλληλεπίδραση, λαµβάνοντασ υπόψη ότι κάθε διαπροσωπική συνάντηση είναι ωσ ένα ορισµένο βαθµό µοναδική και ότι υπάρχουν συνήθωσ περισσότερεσ από µια επιθυµητέσ εκβάσεισ. Θα πρέπει το
νοσηλευτικό προσωπικό να αναθεωρεί την εµπειρία και
τη γνώση του, να εξετάζει τη ρουτίνα, να διερευνά τισ
εναλλακτικέσ λύσεισ και να µετασχηµατίζει τουσ προηγούµενουσ τρόπουσ κατανόησησ (Clarke et al., 1996).
Όσον αφορά στην ένταξη των νοσηλευτών και των βοηθών τουσ στην κοινότητα πρακτικήσ σταδιακά από την
είσοδό τουσ ωσ αρχάριοι επαγγελµατίεσ µέχρι και την
πλήρη ένταξή τουσ και την αναγνώρισή τουσ από τα υπόλοιπα µέλη, η µελέτη αναδεικνύει ότι αυτό επιτυγχάνεται στα πρώτα πέντε (5) έτη τησ επαγγελµατικήσ τουσ
καριέρασ. Στη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια τησ τοπο-
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θετηµένησ µάθησησ έχει ερευνηθεί περισσότερο κατά
τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των
νοσηλευτών ωσ ένα εργαλείο καλήσ µετάβασησ από το
εκπαιδευτικό περιβάλλον στο πραγµατικό εργασιακό.
Η χρήση τησ τοποθετηµένησ µάθησησ στουσ νοσηλευτέσ, ωσ προσέγγιση στην κλινική τουσ εκµάθηση έχει
χρησιµοποιηθεί στην Αυστραλία από τουσ Grealish (2006)
και Gieselman et al (2000) στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ και
από τουσ Cope et al (2000) στο Ηνωµένο Βασίλειο. Άλλοι
τοµείσ υγείασ όπωσ η φυσιοθεραπεία και η επαγγελµατική θεραπεία έχουν εφαρµόσει επίσησ αυτό το πρότυπο στην ανάπτυξη τησ επαγγελµατικήσ εκµάθησησ στουσ
εργασιακούσ χώρουσ.
Ο Levett-Jones και οι συνεργάτεσ του (2007) ανέφεραν ότι οι φοιτητέσ Νοσηλευτικήσ εξέθεσαν τα υψηλά
επίπεδα ικανοποίησησ, που τουσ ενίσχυσαν την εκµάθηση, όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν µέλη τησ οµάδασ και
αντιµετωπίστηκαν µε σεβασµό. Τόνισαν τη σηµασία του
«ανήκειν» στη νοσηλευτική κοινότητα πρακτικήσ για να
ενισχυθεί η εκµάθηση. Επίσησ ανέφεραν ότι όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η αίσθηση του «ανήκειν» τόσο διευκολύνεται η εµφάνιση ευκαιριών στη µάθηση.
Η δηµιουργία και η διατήρηση θετικού κλινικού περιβάλλοντοσ όπου προωθείται η εκµάθηση µέσω τησ αποτελεσµατικήσ κλινικήσ διδασκαλίασ και διαµόρφωσησ
ρόλων και όπου οι φοιτητέσ εκτιµούνται, εδραιώνονται,
ενισχύεται η θέση τουσ και ενθαρρύνονται, αποτελούν
καίρια ζητήµατα στην επιτυχή µετάβαση του φοιτητή
στο επάγγελµα τησ Νοσηλευτικήσ (Morgan, 2005).
Ένασ σηµαντικόσ χώροσ τησ υγείασ όπου η δράση των
κοινοτήτων πρακτικήσ κατά το πρότυπο του Wenger,
έχει νόηµα, είναι η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείασ. Η
οργάνωση και δράση κοινοτήτων πρακτικήσ σε αυτό το
επίπεδο θα έχει κοινό στόχο τη χάραξη πολιτικήσ για
την βελτίωση ανθυγιεινών καταστάσεων και την υιοθέτηση υγιούσ τρόπου ζωήσ. Όπωσ αναφέρει ο McDonald
(2007), τον Ιούνιο του 2005, οι Lambraki, Morrison,
Manske and Barry πραγµατοποίησαν µια µελέτη περίπτωσησ σε καναδικέσ επαρχίεσ, στην εφαρµογή µιασ
ολοκληρωµένησ στρατηγικήσ καταπολέµησησ του καπνίσµατοσ. Οι αρµοδιότητεσ, οι οποίεσ προέκυψαν από
αµοιβαίεσ δεσµεύσεισ, κοινή επιχειρησιακή δράση και
κοινούσ ρόλουσ, παρουσίασαν υψηλά επίπεδα ανταλλαγήσ γνώσεων, σχετικά µε τουσ στόχουσ που είχαν τεθεί.
Τα αποτελέσµατα τησ συσχετιστικήσ µελέτησ ανέδειξαν
τη δυνατότητα που κατέχουν κοινότητεσ µε τα θεµελιώδη στοιχεία τησ κοινότητασ πρακτικήσ, να µπορούν να
συµµετέχουν στην ανταλλαγή γνώσησ, η οποία οδηγεί
στη συνέχεια σε βελτιωµένεσ πρακτικέσ στην πολιτική
ελέγχου του καπνίσµατοσ.
Τέλοσ η µελέτη αναδεικνύει το ό,τι οι νοσηλευτέσ και
οι βοηθοί τουσ θεωρούν την επαφή µε τουσ εµπειρότερουσ συναδέλφουσ και την ανάλυση των πρακτικών που
χρησιµοποιούν κάθε φορά τόσο οι συνάδελφοι όσο και

οι ίδιοι από τουσ πλέον αποδεκτούσ τρόπουσ στην συνεχιζόµενη διεργασία τησ µάθησησ.
Ο νοσηλευτήσ βρίσκεται συνεχώσ σε ένα εναλλασσόµενο πεδίο µάθησησ (εναλλασσόµενη διαδικασία), έχοντασ τόσο το ρόλο του εκπαιδευόµενου όσο και του εκπαιδευτή. Ξεκινώντασ τισ βασικέσ σπουδέσ του είναι
εκπαιδευόµενοσ, αλλά στην επαγγελµατική του πορεία
χρειάζεται να εναλλάσσεται στουσ δύο αυτούσ ρόλουσ.
Ωσ εκπαιδευόµενοσ συµµετέχει, από τη µια, στισ απαραίτητεσ εκπαιδευτικέσ διαδικασίεσ που τον ενηµερώνουν για τα νέα δεδοµένα τησ επιστήµησ του και τον εξελίσσουν στην εργασία του και από την άλλη, µαθαίνει
συνεχώσ στην εργασιακή του καθηµερινότητά από τουσ
εµπειρότερουσ συναδέλφουσ του και από τουσ άλλουσ
συνεργάτεσ - επαγγελµατίεσ του χώρου του. Ωσ εκπαιδευτήσ συµµετέχει µε το να ενηµερώνει και να επιδεικνύει κατάλληλεσ δεξιότητεσ σε νέουσ συναδέλφουσ
από την µια και από την άλλη να περιγράφει και να επεξηγεί θεραπευτικέσ µεθόδουσ στουσ ασθενείσ. Τέλοσ,
σηµαντικόσ είναι ο ρόλοσ του στην ενηµέρωση και παρότρυνση για υιοθέτηση «υγιών» τρόπων συµπεριφοράσ
στην κοινότητα.
Όπωσ αναφέρει ο Quinn (Χάλαρη, 2004), στόχοσ τησ
Συνεχιζόµενησ Νοσηλευτικήσ Εκπαίδευσησ - ΣΝΕ είναι
η διατήρηση αλλά και η προαγωγή των επαγγελµατικών
γνώσεων και ικανοτήτων. Ο στόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται Βε τα κατάλληλα σχεδιασµένα και οργανωµένα προγράµµατα ΣΝΕ, που συνεχώσ αξιολογούνται και αναµορφώνονται.
Κατά τα τελευταία έτη έχουν καθιερωθεί πολλέσ έννοιεσ και όροι που αποτελούν λέξεισ-κλειδιά για την ΣΝΕ.
Οι έννοιεσ αυτέσ είναι :
• Η ατοµική καθοδήγηση (tutorship)
• Η συνεργατικότητα (cooperation): συνεργασία µεταξύ όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασία µάθησησ
• Η µαθητοκεντρική εκπαίδευση (student-centered
education): στηρίζεται στισ ανάγκεσ του εκπαιδευόµενου
• Η άσκηση στον προβληµατισµό (reflective practice)
σε συγκεκριµένεσ καταστάσεισ
• Η ενσυναίσθηση (empathy): συναισθηµατική προσέγγιση για καλύτερη κατανόηση του τι χρειάζεται
ο εκπαιδευόµενοσ
• Η συµµετοχικότητα (partneship): ενεργητική συµµετοχή και διαδικασία τησ µάθησησ
• Η πρόσωπο Βε πρόσωπο εκπαιδευτική σχέση
(mentorship)
Περιορισµοί τησ µελέτησ
Οι περιορισµοί τησ µελέτησ αφορούν στη µη γενίκευση
των συµπερασµάτων που προέκυψαν, αφού το δείγµα
τησ µελέτησ προέρχεται από ένα και µόνο Νοσοκοµείο
του ΕΣΥ.

Τόµος 6 - Τεύχος 2
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Συµπεράσµατα
Καταλήγοντασ, υποστηρίζουµε πωσ θα ήταν χρήσιµο η
νοσηλευτική εκπαίδευση να λάβει υπόψη τισ θεωρίεσ
τησ µετασχηµατίζουσασ και τοποθετηµένησ µάθησησ,
στο πλαίσιο των µεθόδων µάθησησ. Η µελέτη αναδεικνύει ότι η µάθηση σε αυτό το περιβάλλον µπορεί να
υποστηρίξει τουσ νεοεισερχόµενουσ νοσηλευτέσ, οι
οποίοι µε κριτικό στοχασµό θα αναλύουν ο,τιδήποτε
συµβαίνει κατά τη διάρκεια τησ βαθµιαίασ εισόδου τουσ
στην επαγγελµατική κοινότητα, αλλά και τουσ αντίστοιχουσ έµπειρουσ που θα αναστοχαστούν σε ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν και πιθανώσ να τροποποιήσουν την προσέγγιση που ακολουθούσαν έωσ τώρα.
Χαρακτηριστικά οι Van der Zalm & Bergum (2000)
αναφέρουν ότι οι επαγγελµατίεσ τησ νοσηλευτικήσ πρέπει να ξέρουν τισ νέεσ δυνατότητεσ τησ νοσηλευτικήσ
πρακτικήσ έτσι ώστε να επικοινωνούν µε τουσ ασθενείσ
µε πιο ενεργείσ και στοχαστικούσ τρόπουσ. Είναι αναγκαίο να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν περισσότερο τη στοχαστική δράση: «πράττω σκεπτόµενοσ και
σκέφτοµαι πράττοντασ».
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