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  چكيده
به شمار مي رود، و  دانشگاه آموزش كلي كيفيت و آنها آموزشي روندامري ضروري و موثر بر  دانشجويان تحصيلي راهنمايي: مقدمه
 از راهنما استاد يتيصالح ابعاد نييتع هدف با پژوهش نيا لذا. دارد انيدانشجو اي حرفه رشد در يريخط رسالت و گاهيجانيز  راهنما استاد

  .شد انجام 1388 سال در يپرستار انيدانشجو دگاهيد
دانشجوي پرستاري به روش  15. بحث گروهي متمركز انجام شد آوري اطالعات به روش در اين مطالعه كيفي جمع: ها روش
هاي استاد راهنما تا رسيدن به اشباع  ي آنان براي تعيين صالحيتها هه و از تجارب و ديدگاانتخاب شدمبتني بر هدف  گيري نمونه

تحليل تماتيك . ضبط گرديدكنندگان  ي بحث گروهي با كسب اجازه از شركتها هپس از آن، متن مصاحب. اطالعاتي استفاده شد
)Thematic( براي تعيين طبقات و خرده طبقات توصيفات دانشجويان پرستاري مورد استفاده قرار گرفت.  

هاي استاد راهنما شامل  شناسايي ابعاد صالحيتي و نقش) 1: طبقه اصلي استخراج شد 2ي ضبط شده، ها هبر اساس تحليل مصاحب: نتايج
موانع اثربخشي عملكرد استاد ) 2دهي  صالحيت رهبري و انگيزه و الحيت مديريت آموزش و پژوهشو اخالقي، ص فردي صالحيت

  .راهنما
هاي فردي و اخالقي استاد راهنما  اي به عنوان صالحيت حامي و شنونده خوب بودن و تعهد حرفه ،براساس نتايج پژوهش: گيري نتيجه

نظارت روي وضعيت . باشد ان پرستاري نقش مهم استاد راهنما در اين بعد مياي شدن دانشجوي تسهيل فرآيند حرفه و معرّفي شدند
. مطرح شد هاي مديريتي و رهبري استاد راهنما به عنوان صالحيت ،دهي و انگيزه ،آشناسازي آنها با تحقيقآموزشي دانشجويان، 

ي مسؤوليتي آنان به دانشجويان در ها هو معرفي حيطهاي خاص  دانشجويان بر ارزيابي مستمر عملكرد استاد راهنما، شناسايي توانمندي
  .ي آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاي كيفيت عملكرد تأكيد نمودندها هبدو ورود به دانشگاه و برگزاري دور

  
  دانشجويان پرستاري، تحقيق كيفي ،ابعاد صالحيتي، استاد راهنما: ي كليديها هواژ
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. رنديبگ عهده به را خود از تر جوان نسل تيترب و ميتعل
ها قادرند با تأثير  بيان نمود اساتيد دانشگاهتوان  مي
 و رشد يبرا را الزم بستر ييدانشجو طيمح بر دن گذار
 همه رسالت موازات به. آورند فراهم انيدانشجو يارتقا
 به توجه با و انيدانشجو تيترب و ميتعل در دياسات

 بر آن تأثير و دانشجويان تحصيلي راهنمايي ضرورت
 گاهيجا دانشگاه، آموزش كلي كيفيت و آنها آموزشي روند
 انيدانشجو  اي حرفه رشد در زين »راهنما استاد« ريخط

 و ها نقش از ياريبس. است ييبسزا تياهم حائز
 گريكدي با راهنما استاد و دانشگاه مدرس هاي تيمسؤول

 به تيعنا با كنيول ستندين كيتفك قابل و دارند يهمپوشان
 استاد به انيدانشجو از يمحدود تعداد تيمسؤول كه نيا

 با است قادر يو جهينت در گردد يم ضيتفو راهنما
 توجه تمام بهتر، اي مشاوره و تر كينزد يتعامل يبرقرار
 يمساع و نموده معطوف منتخب انيدانشجو به را خود
 يآموزش ليمسا فصل و حل و يبررس جهت در را خود

 كاره ب آنان يآموزش تيوضع بر رگذاريتأث عوامل هيكل و
 يبرا راهنما استاد كه است آن تأمل قابل نكته لذا. ببرد

 دست در را انيدانشجو يرهبر و تيهدا سكّان كه نيا
 به نسبت را تري جامع هاي تيصالح است الزم رديبگ
 به دارد قصد حاضر پژوهش. دينما كسب دياسات ريسا
 يراهنما استاد كي هاي تيصالح كه بدهد پاسخ سؤال نيا

 نيمسؤول و كدامند انيدانشجو دگاهيد از يپرستار
 يارتقا يبرا توانند يم ييكردهايرو چه از دانشگاه
 مفهوم ابتدا است الزم لذا ببرند؟ بهره آنان اي حرفه
 راهنما استاد هاي تيصالح آن از پس و فيتعر تيصالح

 دانش، بودن دارا يمعنا به ،تيصالح واژه. گردد مشخص
 كي فيوظا انجام يبرا ازين مورد هاي مهارت و نگرش
 انجام ييتوانا عنوان به تيصالح. )1(باشد يم خاص حرفه
 اي و حرفه ازين مورد ياستانداردها با مطابق فيوظا

 هاي يژگيو اي ها يتوانمند از فرده ب منحصر اي مجموعه
 تيكفا صورت به تيصالح گريد ييجا در .)2(است يفرد
 هاي ييتوانا و ها مهارت از كه نيا مورد در شخص نفس

 شغل اي فهيوظ كي زآمي تيموفق انجام يبرا الزم
 بر اساس). 4و3(است شده فيتعر است برخوردار

 جلسه نيپنجم و ستيب مصوب »راهنما استاد نامه نييآ«
 مورخ يپزشك علوم يزري برنامه يعال يشورا

 علمي هيأت ياعضا از يكي راهنما استاد ،23/12/1382
 شنهاديپ به كه است يپزشك علوم دانشكده اي دانشگاه
 دانشكده، سيير حكم و دانشكده يآموزش معاونت
 در انيدانشجو ييراهنما و يليتحص تيهدا تيمسؤول
 ،يآموزش مشكالت نهيزم در را مختلف يليتحص مقاطع
 كه آنچه نيبنابرا. )5(ردگي يم عهده به يفرد و يپژوهش

 استاد كه است نيا دآي يبرم راهنما استاد نام اطالق از
 يبرا ازين مورد هاي مهارت و نگرش دانش، ديبا راهنما
 با مشاوره نديفرآ در اثربخش يرهنمودها ارائه

 ،يو عملكرد شاخص و باشد دارا را انيدانشجو
 عدم اي رشيپذ بر دال كه است يرگي اندازه قابل يرفتارها

 خاص نقش كي انتظار مورد اي حرفه تيصالح رشيپذ
 و آقاجاني حاجي توسط كه يمقطع اي مطالعه در. باشد يم

 و وظايف شرح انتخاب، نحوه بررسي منظور به همكاران
 دانشجويان ديدگاه از راهنما اساتيد يتمسؤول حدود
 بين اساس نتايج آن، بر شد، انجام پزشكي يها رشته

 اساتيد به شخصي مراجعه براي دانشجويان اشتياق
 و شد مشاهده يمعنادار ارتباطدانشجو  جنس و راهنما

 مؤثر را خود شخصي مشاوره نتيجه درصد 1/75
 راهنمايي و مشاوره تأثير و تحصيلي مقطع بين. اند دانسته

 خصوص در. شد مشاهده يمعنادار ارتباط شخصي
 آنان از انتظارات و راهنما اساتيد يتمسؤول حدود و شرح

 در راهنما اساتيد مداخله درصد، 3/63 كه شد مشخص
 اجتماعيو  اقتصادي، خانوادگي، تحصيلي، يها هحيط كليه
 عنوان به را است مؤثر آنها تحصيلي افت در نوعي به كه

 توقع آنها درصد 65 و كرده تلقي راهنما اساتيد يتمسؤول
 راهنما اساتيد آنها درخواست صورت در فقط كه دارند

 كه يفيتوص اي  مطالعه در. )6(باشند داشته مستقيم مداخله
 زانيم نييتع هدف با) 1377( يامداد و يا هزاوه توسط
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 مورد در دانشگاه دياسات عملكرد و نگرش ،يآگاه
 جينتا شد انجام انيدانشجو يليتحص ييراهنما و مشاوره
 و راهنما دياسات يآگاه زانيم چه گر داد نشان حاصل

 ييراهنما و اي مشاوره خدمات ارائه مورد در راهنما ريغ
 دياسات عملكرد يول بوده، قبول قابل حد در انيدانشجو به

 راهنما دياسات تياكثر. است نبوده قبول قابل حد در راهنما
 به را انيدانشجو ييراهنما و مشاوره ارائه )درصد 4/83(

 تعداد نيا كه يحال در اند نموده يتلق فهيوظ كي عنوان
 راهنما استاد فيوظا با كامل طور به كه اند نموده اعالم
  ).7(ندارند ييآشنا

 يپرستار دياسات هاي تيمسؤول از يكي نكهيا به توجه با
 و اي حرفه يريادگي يرو ديتأك ن،يبال و ينظر آموزش در

 نديفرآ توسعه يلك طور به و پرستار نقش سازي يدرون
 ،)9و8(باشد يم يپرستار انيدانشجو در شدن اي حرفه
 ژهيو گاهيجا يپرستار يراهنما دياسات راستا نيا در

 يها هرشت انيدانشجو غالب دارد يم اذعان يفرتها  .دارند
 هاي ارزش به نسبت حيصح و ياصول درك يپزشك
 از نقل به همكارانش و يطوالب. )10(ندارند خود اي حرفه
 آن در كه كنند يم گزارش را يفيك مطالعه كي جينتا يعابد
 عدم ينوع به ،يپرستار آموختگان دانش از ياريبس

 و بودند كرده تجربه را كار طيمح به ورود يبرا يآمادگ
 تدارك و يپرستار رشته يدرس يها هبرنام يبازنگر
 را دانشگاه در ليتحص نيح در مناسب يآموزش برنامه

 شتريب يآمادگ با را يپرستار آموختگان دانش بتواند كه
 يارتقا. )11(بودند نموده شنهاديپ دينما كار طيمح روانه

 دانش يارتقا العمر، مادام يريادگي محور، شواهد عملكرد
 همكاران و پزشكان ماران،يب با پرستار ارتباط ،يكاربرد

 را يپرستار حرفه يدورنما اي حرفه اخالق و شيخو
 ژهيو به و گروه دياسات توسط يستباي يم كه داده ليتشك
 نييتع آن يها هطيح و يمعرف انيدانشجو به راهنما استاد

 صورت سهولت به شدن اي حرفه نديفرآ تا گردد شفاف و
 در راهنما استاد نقش به پرداختن رو نيا از. رديپذ

 يآگاه يارتقا خالصه طور به. گردد يم مسجل يپرستار

 انيم در شدن يا حرفه مباحث به مربوط دانش و
 برنامه از يبخش عنوان به ديبا يپرستار انيدانشجو

 موجود يها هافتي چون .)12(رديبگ قرار آنان يدرس
 اندك يپرستار در راهنما استاد هاي تيصالح درباره
 يتيصالح ابعاد نييتع هدف با يفيك پژوهش نيا لذا است

 دانشگاه يپرستار انيدانشجو دگاهيد از »راهنما استاد«
 انجام 1388 سال در زدي يصدوق ديشه يپزشك علوم
  .شد

  
  ها روش

روش بحث  بامطالعه حاضر يك تحقيق كيفي است كه 
انجام شده  ها هآوري داد به منظور جمع گروهي متمركز

هاي استاد راهنما  هدف اين تحقيق تعيين صالحيت. است
از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي 

پژوهش شامل دانشجويان جامعه . شهيد صدوقي يزد بود
كارشناسي پيوسته پرستاري بودند كه براساس 

دانشجوي پرستاري در  15گيري مبتني بر هدف،  نمونه
سال، متشكل از هر دو جنس دختر  18-23محدوده سني 

توسط دو  6 و 4، 2هاي  در ترم) نفر 8(و پسر ) نفر7 (
پژوهشگر كه به دليل دارابودن تعداد واحدهاي تئوري و 

تري  لي بيشتر با دانشجويان پرستاري، شناخت جامععم
نسبت به آنان داشتند انتخاب گرديده و در تحقيق شركت 

معيار ورود دانشجو به فرآيند تحقيق اين بود كه . كردند
تحت نظارت استاد راهنماي خود بوده و تمايل به شركت 

كنندگان آزاد بودند تا  شركت. در پژوهش را داشته باشد
صرف . ان دلخواه از فرآيند تحقيق خارج شونددر هر زم

زمان كافي و تالش در انتخاب صحيح افراد، پژوهشگر را 
 ها هدر اين گرو. در تشكيل يك گروه همگن ياري نمود

لحاظ نمودن معيار آشنايي قبلي دانشجويان با يكديگر 
باعث شد تا اعتماد، صداقت و راحتي در بيان نظرات و 

در مجموع سه جلسه بحث . باشداحساسات وجود داشته 
گروهي متمركز با مديريت پژوهشگران تنظيم و هر جلسه 

دقيقه در محل دانشكده پرستاري و  90به مدت تقريباً 
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ي بحث گروهي تا ها هانجام مصاحب. مامايي برگزار گرديد
با توجه به انتخاب . يافت مرحله اشباع اطالعات ادامه مي

اطالعاتي كه توسط آنان كنندگان و كيفيت  مناسب شركت
شد در جريان جلسه دوم بحث گروهي متمركز،  ارائه مي

دست ه پژوهشگران متوجه شدند اطالعات جديدي ب
آوري  رسيد جمع آيد در نتيجه در اين نقطه به نظر مي نمي

جلسه سوم بحث . اطالعات به مرحله اشباع رسيده است
اري ي كدگذها هگروهي متمركز براي برگردانيدن مصاحب

كنندگان جهت تأييد صحت اطالعات  شده به شركت
كارهاي پيشنهادي توسط آنان  آوري شده و ارائه راه جمع

روش كار به اين صورت بود كه تيم . برگزار گرديد
براي دانشجويان  اي نامه پژوهش با تهيه و ارسال دعوت

منتخب عنوان جلسه، اهداف، زمان دقيق و محل برگزاري 
 )هاي دانشكده بود كه يكي از كالس(جلسه بحث گروهي 

پس از مراجعه آنان به محل، با ارائه را اعالم نموده و 
توضيحات در مواردي از جمله ماهيت و اهداف پژوهش و 

كنندگان در  چگونگي انجام آن و نقش هر كدام از شركت
جلسه و محرمانه ماندن اطالعات، رضايت كتبي كامل آنها 

ند كردرا در زمينه همكاري و شركت در تحقيق را جلب 
ت اصلي كه محتواي جلسات بحث سؤاال .)1ضميمه(

نمود پس از مشاوره با كارشناسان  گروهي را هدايت مي
و متخصصين تحقيق كيفي و آموزش پرستاري تنظيم 

در طول جلسات، پژوهشگر نقش  .)2ضميمه(شدند 
كننده بحث گروهي را به عهده داشت  كننده و تسهيل اداره

و دانشجويان را به شركت فعال در بحث تشويق و جو 
نمود كه  اي تنظيم مي حاكم بر جلسه را به گونه

كنندگان ضمن تبادل احساسات و نظرات فردي  شركت
جتناب خويش، احساس راحتي داشته و از تفكر گروهي ا

در بحث گروهي،  يسازي مشاركت اعضا كار آسان. كنند
انجام شد و بدين ترتيب  )13(انگيزي با شيوه ذهن

عالوه بر آن يكي . شد بيشترين اطالعات به بحث وارد مي
ي بحث و نقطه ل، محتواي كها هاز دانشجويان نيز تبادل ايد

نظرات هر فرد را به صورت مجزا و كلمه به كلمه 

 .نمود درنهايت متن شفاهي را تكميل مي يادداشت و
محتواي مباحث جلسات در اسرع وقت كلمه به كلمه 

برداري و بار ديگر با اطالعات ضبط شده مطابقت  نسخه
مقبوليت، (در اين پژوهش از چهار معيار . داده شد

لينكلن و گوبا كه توسط ) پذيري همساني، تعيين و انتقال
پيشنهاد گرديده  ،كيفيي تحقيق ها هبراي ارزيابي داد

تأييد مقبوليت از طريق درگيري مستمر  )14(استفاده شد
آوري شده و خواندن  شدن در اطالعات جمع ور و غوطه

جهت تشخيص صحيح واحد  ها هنوشت چندين باره دست
بحث گروهي . توسط پژوهشگران انجام شد )15(تحليل

متمركز، ميزان زيادي از اطالعات را در اختيار پژوهشگر 
دهد كه الزم است به منظور استخراج مضامين  قرار مي

شامل (لذا گروه پژوهشگران  .)16(اصلي تقليل داده شوند
نيز و  ،اساتيد پرستاري در مقاطع فوق ليسانس و دكترا

 به عنوانشناسي رشته پرستاري يك دانشجوي مقطع كار
جلسات بحث در ثبت اظهارات دانشجويان  مسؤول

ي كيفي ها هبندي يافت به بازخواني و مقوله) گروهي متمركز
با استفاده از رويكرد  ها همحتواي مصاحب. پرداختند

يدگر كه توسط ديكلمن و ها تفسيري مرسوم هرمنيوتيك
 7اين رويكرد شامل . تجزيه و تحليل شد ،)16(همكاران

كنندگان و بازخواني  مرحله خواندن توصيفات شركت
براي رسيدن به درك كلي، ثبت  ها همكرر متن مصاحب

ي تفسيري از هر مصاحبه شونده، تحليل ها هخالص
ي منفي يا مغاير با ها ه، ثبت يافتها هگروهي مصاحب

، استخراج معاني مشترك يا ها همراجعه به متن مصاحب
قرار دادن آنها در يك طبقه، پيدا كردن روابط مشابه و 

ها، برگرداندن اين توصيفات به  اساسي ميان تم
پس از چندين بار . استكنندگان و كسب تأييد آنان  شركت

، كدگذاري انجام شد و پس از ها هنوشت بازخواني دست
بندي كدهاي مشابه، طبقات  استخراج كدهاي برتر و طبقه

هاي استخراج  مرحله بعد تم در. اصلي شناسايي شدند
شده در اختيار همكاران محقق قرار گرفت تا توافق نظر 

ي ها هجستجوي شواهد مغاير و تحليل داد. حاصل شود
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توسط  ها هنوشت دست و تاييد منفي و باألخره مرور
چون . انجام شدكننده در تحقيق  دانشجويان شركت

ي، چك ترين تكنيك براي تأييد اعتبار اطالعات كيف مهم
و با اين روش  )16(باشد ميي كردن توسط خود اعضا

سعي شد با انتخاب . ويژگي تعيين، ارزيابي و تأييد گرديد
ي مختلف سنّي و تحصيلي ها همناسب دانشجويان از رد

كه از تجربه خوبي در مورد هدف پژوهش برخوردار 
جهت افزايش . ارزيابي شود ها هپذيري داد بودند انتقال

نظر در مطالعات كيفي كه  قابليت اعتماد از يك صاحب
ارتباطي با اين تحقيق نداشت درخواست گرديد تا تمام 
مراحل تحليل محتوايي اطالعات حاصل را مورد بازبيني 

 ها هوسيله با توجه به درك مشابه يافت قرار بدهد و بدين
ترتيب ويژگي همساني  اعتماد تحقيق نيز تأييد شد و بدين

هاي نظارت خارجي و ارزيابي توسط خود  با روش
  .كنندگان ارزيابي گرديد شركت

  
  نتايج
 انجام يها همصاحب از حاصل اطالعات ييمحتوا ليتحل
 نظرات و تجارب رامونيپ متمركز يگروه بحث در شده

 و ها تيمسؤول با ارتباط در يپرستار انيدانشجو
 طبقه دو حاضر، مطالعه در راهنما استاد هاي تيصالح
 خود كه راهنما استاد يتيصالح يها هطيح شامل ياصل

 ،»ياخالق و يفرد تيصالح« طبقه خرده سه از متشكل
 تيصالح« و »پژوهش و آموزش تيريمد تيصالح«

 از كدام هر دنبال به و بوده »دهي زهيانگ و يرهبر
 آورده زين بعد هر مناسب هاي نقش يتيصالح يها هطيح

 ياثربخش موانع به مربوط گريد ياصل طبقه و است شده
 نبودن شفاف« شامل كه راهنما استاد عملكرد
 »انيدانشجو و فرد خود يبرا راهنما استاد هاي تيمسؤول

 يابيارزش يبرا ژهيو و مشخص يارهايمع وجود عدم« و
 شرح ليتفص به ادامه در كه شد ييشناسا »يو عملكرد

  .شود يم داده
  :ياخالق و يفرد تيصالح

 با متمركز يگروه بحث جلسات يبرگزار از حاصل جينتا
 غالب كه بود موضوع نيا انگريب يپرستار انيدانشجو
 و يفرد هاي يژگيو ريتأث به ينوع به كنندگان شركت
 مطلوب ارتباط استمرار بر خود يراهنما استاد ياخالق

 نسبت راهنما استاد يتوانمند از دانشجو درك و آنها نيب
 نيا در راهنما استاد هاي نقش. نمودند ديتأك ليمسا حل به
 به يتيحما يرفتارها ابراز« شامل يتيصالح طهيح

 بهداشت نيتأم و حفظ و يعاطف طهيح به توجه صورت
 در انيدانشجو شدن اي حرفه نديفرآ ليتسه« و »روان
  .باشد يم »يپرستار رشته
 يعاطف طهيح به توجه صورت به يتيحما يرفتارها ابراز

  :روان بهداشت نيتأم و حفظ و
 ريز شرح به پژوهش در كنندگان شركت اظهارات از يبرخ
  :باشد مي

 احساس دانشجو كه كند رفتار يطور ديبا راهنما استاد«
  4. »بدهد قرار خود يالگو عنوان به را او تواند يم كه كند

 را دانشجو. كند درك را دانشجو ديبا راهنما استاد«
 يبرا و بگذارد انيم در او با را لشيمسا كه كند قيتشو

  2. »بگذارد يكاف وقت كار نيا
 باشد نداشته دوست را كارش خودش اگر راهنما استاد«
  9.»كند عالقمند زين را گرانيد تواند ينم
 يخوب به بتواند باشد، يخوب شنونده ديبا راهنما استاد«

. كند برطرف را يارتباط موانع و كند برقرار يكالم ارتباط
 مورد در ميراهنما استاد با خواستم يم بارها لياوا آن من

 استاد اتاق يول كنم صحبت ام يخانوادگ موضوعات
 در مشاوره زمان در ؛كرد ينم حفظ را من خلوت راهنما
  1.»!زد يم زنگ تلفن مرتب و بود باز اتاق

 در و بشناسد را دانشجو خانواده ديبا راهنما استاد«
 مشكل من دوست. كند برقرار ارتباط آنها با لزوم مواقع

 اش خانواده يول كند يم مصرف دارو و دارد يروانپزشك
 راهنما استاد فهيوظ نيا و ستندين آگاه موضوع نيا از

  6.»كند يبررس خانواده كانال از را ليمسا كه است
 ارتباط انيدانشجو با تا كند تالش ديبا راهنما استاد«
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 احساس او با آنها تا كند برقرار مانهيصم و دوستانه
 به ،يپرس يم سؤال راهنما استاد از يوقت. بكنند يراحت

 عادت ليدل به آنها از يبعض رفتار. روند يم راههيب
 و اند داده ميتعم را گذشته تجارب چون است شان يگفتار

  5.»دانشجو مشكل حل تا هستند يريگ مچ دنبال به شتريب
 اگر چد،يبپ نسخه ما يبرا راهنما استاد ميندار انتظار ما«
 به را ما است بهتر نشده روبرو يتيموقع نيچن با حاال تا

 حيصح جهت ما فكر به و بدهد ارجاع متخصص فرد
  3.»بدهد

 رشته در هم آن شده دانشگاه وارد تازه كه ييدانشجو«
 جوان كي اتيروح با كه يپرستار حساس العاده فوق

 استاد نيا لذا شناسد ينم را راهنما استاد دارد، سروكار
 يانرژ او به و كند جذب را دانشجو ديبا كه كه راهنماست

 اخالق. برود او نزد متقابالً هم دانشجو بعداً تا بدهد مثبت
 اول يروزها همان در راهنما استاد كننده جذب رفتار و
  2.»است مهم يليخ
 و باشد ارتباط كننده شروع ديبا راهنما استاد نظرم به«

 و جان از دانشجو بعد دفعات تا كند قيتشو را انيدانشجو
 ما چون. بداند خود يدلگشا باغ را راهنما استاد دل،
 داشته زهيانگ كه ميكن يم مراجعه راهنما استاد به يزمان
  11.»ميباش
 رشته در انيدانشجو شدن  اي حرفه نديفرآ ليتسه

  :يپرستار
 قيتحق در كنندگان شركت اناتيب از يبرخ نمونه عنوان به
  :از عبارتند شدن  اي حرفه نديفرآ با ارتباط در

 به خودش ديبا اول درجه در راهنما استاد من نظر به«
 دوست را رشته نيا اگر باشد، مند هعالق يپرستار رشته
 باشد داشته اي حرفه تعهد كند، خراب را رشته دينبا ندارد

  14.»كند منتقل زين انيدانشجو به را آن و
 نييتع و يپرستار رشته يمعرف در راهنما استاد گاهيجا«

 را يپرستار رشته ضعف نقاط است، مهم يليخ آن حدود
 دانشجو يبرا را رشته نيا در شرفتيپ نهيزم. نكنند بزرگ
 ما به را رشته نيا در موفق اشخاص. بدهند حيتوض

   2.»كنند يمعرف
 را صداقت و باشد داشته يكار وجدان ديبا راهنما استاد«

 دانشجو اگر كه باشد  اي گونه به ديبا. بدهد نشان عمل در
 او با ندارم اي عالقه يپرستار رشته به من كه گفت او به

 ديبا يپرستار يراهنما استاد هدف چون كند، مشاوره
 به نكهيا نه. باشد رشته نيا در دانشجو ينگهدار و حفظ

 نيبال كار و مارستانيب به هم خودم من ديبگو دانشجو
  8.»ندارم اي عالقه

  
  :پژوهش و آموزش تيريمد تيصالح

 ق،يتحق در كننده شركت انيدانشجو اتيتجرب به بنا
 پژوهش و آموزش تيريمد بعد در راهنما استاد تيصالح

 در راهنما استاد يها نقش مورد نيا در كه شد استخراج
 »يماتيتعل و يليتحص ييراهنما و يزري برنامه« يها هطيح
 با مرتبط »يپژوهش امور انجام در دانشجو تيهدا« و

  :شود مي يمعرف يتخصص حرفه
  

  :يماتيتعل و يليتحص ييراهنما و يزير برنامه
 يبرا يدرس برنامه ميتنظ در تواند يم راهنما استاد«

 كه يعوامل تمام ديبا. كند كمك دانشجو به مطالعه
 دهد يم قرار ريتأث تحت را دانشجو يليتحص تيوضع

 مناسب كار ه را دانشجو، بر حاكم جو با مطابق و بشناسد
  9.»بدهد ارائه را
 استاد شيپ يشخص پرونده كي ديبا دانشجو هر نظرم به«

 موضوعات همه آن در كه باشد داشته خود يراهنما
 شده ثبت مجزا صورت به دانشجو هر به مربوط
  13.»باشند

 دانشجو احوال يپ در يپ ترم، طول در ديبا راهنما استاد«
 به و بپرسد خودش از را اش يليتحص تيوضع و
  15.»بدهد گوش رابطه نيا در يو يها ينگران دل

 واحد انتخاب يها فُرم كردن امضا شده راهنما استاد كار«
 ينترنتيا نام ثبت آمدن كار يرو با هم مشغَلَشون نيا كه
  12.»!است شده رفع
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 يليتحص كارنامه تواند يم راهنما استاد ترم هر انيپا در«
 اناًياح و خودش با را جينتا و كند يبررس را دانشجو
 دانشجو شود يم باعث نيا. بگذارد انيم در يو خانواده
 كي حداقل يبرا دانشكده در حضورش كه كند احساس

  5.»دارد تياهم نفر
  

  :يپژوهش امور انجام در دانشجو تيهدا
 مشكالت توانند يم خوب يپرستار انيدانشجو همه اآلن«

 استاد فهيوظ نيا و كنند درك را خود رشته به مربوط
 يعلم صورت به را ليمسا كند كمك ما به تا است راهنما

  9.»ميبده انجام يقاتيتحق يكارها قالب در
 ميباش يپژوهش يكارها دنبال نديگو يم ما به دياسات«

 را قيتحق ما به ديبا يكس چه يول! خوبه مون ندهيآ يبرا
  11.»بدهد؟ ادي
 و عيتوز شده ما كارِ د،ياسات يقاتيتحق يها طرح مورد در«

 هيته چگونه ميدان ينم اصالً كه ها پرسشنامه ليتكم
 ادي را قيتحق ياصول روند اصالً ما نيبنابرا! اند شده
 نديفرآ در مستمر و فعال شركت ديبا دانشجو. ميريگ ينم

  14.»باشد داشته قيتحق
  

  :يده زهيانگ و يرهبر تيصالح
 و يرهبر تيصالح آمد دست به كه يگريد ياصل طبقه
 در را يو يها نقش كه بود راهنما استاد دهي زهيانگ
 دانشجو مهارت سطح يارتقا« شامل يمختلف يها هطيح
 ارتباطات يبهساز و گسترش منظور به يگروه كار يبرا
 و »قيتشو و پاداش يها ستميس يطراح« ،»يفرد نيب
  :ردگي مي بر در »رييتغ تيريمد«

 منظور به يگروه كار يبرا دانشجو مهارت سطح يارتقا
  :يفرد نيب ارتباطات يبهساز و گسترش

 ادي ما به ديبا راهنما استاد كه يزيچ نياول من نظر به«
 يها كنفرانس ارائه يبرا ما. است گروه در كار نحوه بدهد
 نيا در يول ميداد ليتشك نفره 6-7 يها گروه مان يكالس
  13.»كردند يم كار واقعاً نفر 2- 3 فقط گروه

 وجود به يپرستار آموزش در ديبا فرهنگ نيا واقعاً«
 يها ترم انيدانشجو ها يكارآموز در مخصوصاً كه ديايب
 نيا گسترش. بكنند كار پينترشيا انيدانشجو با تر نييپا

 نظرم به. راهنماست دياسات همه فهيوظ ارتباطات نوع
  4.»شود يم تيتقو يريادگي ينطوريا
 با كار ديبا دانشجو است، يميت كار كي يپرستار«

 يكاراموز مانيراهنما استاد با ما. رديبگ ادي را همكاران
 و ميداد يم انجام را خودمون كارِ ما بخش، در. ميداشت

 نيا در ما چطور حاال. را خودشون كار هم پرستاران
  1.»م؟يريبگ ادي را اي حرفه ارتباطات ميتوان يم ها طيمح

  
  :قيتشو و پاداش يها ستميس يطراح

 را انيدانشجو شاخص يها يژگيو ديبا راهنما استاد«
 استفاده آنها ژهيو استعداد از لزوم مواقع در و بشناسد

 برسد چه شناسند ينم را ما خود اصالً راهنما دياسات. كند
  4.»!ما ياستعدادها به
 يبررس را ترم انيپا كارنامه راهنماها استاد يوقت«
 آموزش به را ممتاز انيدانشجو توانند يم كنند يم

 قيتشو شتريب ما كه كنند يكار و كنند يمعرف دانشكده
 طور به نكهيا نه باال، يها رتبه يبرا ميبخون درس ميبش

  7.»بدهند 16 سقف از را ها يكارآموز نمرات مثال
 انيدانشجو با را ما راهنما استاد شد يم خوب يليخ«

 اتيتجرب از تا كرد يم آشنا باالتر يها ترم زبده و موفق
 انيدانشجو يليالتحص فارغ جشن در ما. ميكن استفاده آنها
  12.»ميشناس يم را ممتاز و برتر افراد باال يها ترم
  :يشغل استرس با يسازگار منظور به رييتغ تيريمد
 در پرستار كي كه گرفتم ادي يتصادف طور به من«

 جيتدر به و باشد ريپذ انعطاف كه است موفق يصورت
 از قبل تا و باشم صبور بدهم، رييتغ را خودم كردم يسع

 استاد كاش يا. ندهم نشان واكنش تيموقع كامل يبررس
  2.»بود كرده يساز شفاف من يبرا اول همان از راهنما

 ييدانشجو زمان در ما. است يپراسترس شغل يپرستار«
. ميبر يم رنج آن از و ميكن يم تجربه را استرس نيا زين
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 به را يطيمح طيشرا با يسازگار ديبا راهنما دياسات پس
   1.»كنند گوشزد ما

  :راهنما استاد عملكرد ياثربخش موانع
 و خودشان يبرا راهنما استاد تيمسؤول بودن مبهم

  :انيدانشجو
 دهد مي نشان قيتحق در كنندگان شركت تجارب
  :است يابهامات يدارا راهنما استاد يها تيمسؤول

 را ستيچ راهنما استاد يها تيمسؤول كه را سؤال نيا«
  14.»ديبپرس خودشان از ديبا
 روشن هم خودش يبرا راهنما استاد فيوظا شرح«
  6.»اند نكرده مشخص شانيبرا يفيوظا اصالً ديشا ست،ين
 با را) يخصوص ـ يعموم( يجلسات ديبا راهنما استاد «

 آنان يبرا را خود يها تيمسؤول و كند نييتع انيدانشجو
  8.»بدهد حيتوض

 به هفته در راهنما استاد كه يزمان زانيم با ارتباط در اي و
 اظهار نگونهيا كنندگان شركت دهد، مي اختصاص دانشجو
  :داشتند

 حضور دانشكده در وقت چيه كه ستيكس راهنما استاد«
  10.»ندارد يكيزيف
 آنها به بتوان كه ستين يجد آنقدر راهنما استاد هيقض«

 يمشكل وقت هر ما. كرد دايپ را آنها توان ينم كرد، مراجعه
  3.»ميكن يم مراجعه دسترس در افراد به ميباش داشته

 تشانياكثر و دارند ياديز يكار مشغله راهنما دياسات «
 وقت چيه ليدل نيهم به هستند يياجرا يها سمت يدارا
  11.»ستندين دانشكده در

 اي دانشكده در را خود حضور ساعات ديبا راهنما استاد«
 باشد بنديپا آن به و كند مشخص قاًيدق گريد محلّ هر
 داشته حضور خود كار دفتر در مقرر ساعات آن در يعني

  13.»باشد
 استاد عملكرد يابيارزش يبرا نيمع يارهايمع وجود عدم

  :راهنما
 انيدانشجو راهنما، استاد عملكرد يابيارزش مورد در

  :نمودند اذعان

 شما يبرا تانيراهنما استاد دهينپرس ما از يكس حاال تا«
  12.»است؟ كرده كار چه

 آنها كار يريگيپ يبرا يستميس آزادند، راهنما دياسات«
  11.»ندارد وجود

 انجام ما توسط كه دياسات يها يابيارزش كنم يم فكر«
 ها يابيارز جينتا ايگو دارد، يصور حالت فقط شود يم
 ليتكم در شخصاً من. ندارد عملكردشان بهبود در يريتأث

  15 »هستم حساس و قيدق يليخ دياسات يابيارزش يها برگه
  

  بحث
 بر آن تأثير و تحصيلي راهنمايي ضرورت به توجه با

 كلي كيفيت نتيجه در و دانشجويان آموزشي روند
 در راهنما استاد ريخط رسالت و گاهيجا دانشگاه، آموزش

 و بوده ييبسزا تياهم حائز انيدانشجو  اي حرفه رشد
 نظران صاحب همه بر يپرستار در موضوع نيا تياهم

 را انيدانشجو يپرستار خوب مدرسان .است مبرهن
 دست بلوغ و رشد به خود حرفه درون تا كنند مي قيتشو

 نييتع هدف با پژوهش نيا اساس نيهم بر .)17(ابندي
 انيدانشجو دگاهيد از »راهنما استاد« يتيصالح ابعاد

 استاد ياخالق تيصالح .است گرفته صورت يپرستار
 آن به كه طهيح نيا در يو خاص يها نقش و راهنما
 توسط كه بود مهمي يها تيصالح وجز شد اشاره

 قرار مباحثه مورد يگروه بحث جلسات در انيدانشجو
 ياخالق تيصالح مورد در كه ييها هطيح نتري مهم .گرفت

 ييراهنما: اين موارد بود شامل ديگرد مطرح يفرد و
 مشاوره، انجام به دانشجو قيتشو ،اي حرفه و يشخص

 شناخت بر ديتأك با انيدانشجو يها ييتوانا بارورساختن
 و يفرد يها نگراني دل يبررس ،يفرد يها تفاوت

 و يعلم تجربه دارابودن مثل ها يژگيو ريسا و يخانوادگ
 ليمسا حل به يعالقمند و تعهد و ،مشاوره يعمل

 يسو از فوق يتيحما يرفتارها همه كه ؛انيدانشجو
 انيدانشجو يروان بهداشت نيتأم منظور به راهنما استاد

 به ليمسا نتري مهم از يروان بهداشت. ردگي مي صورت
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 ييتنها به خود كه بوده ييدانشجو يها تيجمع در ژهيو
 يبرا را يليتحص افت اي و شرفتيپ نهيزم تواند مي

 از دوربودن ليدل به انيدانشجو .كند جاديا انيدانشجو
 لزوم و ديجد ياجتماع يزندگ تحمل و خانواده طيمح

 معرض در يليتحص مشكالت از يناش يفشارها با تطابق
 نيا بودن حساس به توجه با و دارند قرار يروان اختالالت
 در را آنها متخصص، افراد است الزم يزندگ از مرحله
 ياري لشانيمسا حل و يزندگ با يسازگار جهت
 عهده از يبرا دياسات و دانشگاه تيحما .)19و18(دهند

 و يعاطف ،يطيمح مشكالت برابر در دانشجو برآمدن
 نشان حاضر قيتحق جينتا. )20(دارد ضرورت يليتحص
 حضور دانشگاه، يآموزش يها تيفعال محور در كه داد
 متعاقب. دارد قرار دلسوز و توانمند يراهنما استاد كي

 دياسات راثربخشيغ ارتباطات ،ها همصاحب يمحتوا ليتحل
 عملكرد يرو آنها نظارت و تيحما نبودن و راهنما
 از يپرستار انيدانشجو  اي حرفه و ياجتماع ،يآموزش
 آموزش در را مهم مشكل كي وجود كه بود يموارد جمله

 ليدل به مسأله نيا ديشا. است ساخته آشكار يپرستار
 عدم اي و اي  مشاوره فيوظا از راهنما دياسات شناخت عدم

 كي عنوان به مشاوره امر به نسبت مثبت نگرش وجود
 راهنما استاد يتيحما يرفتارها. )21(باشداي  حرفه فهيوظ
 اشاره آن به قيتحق نيا در كه است يمهم ميمفاه از يكي

 يراهنما و بانيپشت كي به عنوان راهنما استاد. شد
 يعاطف رابطه كي جاديا ضمن كه است انيدانشجو

 نده،يآ به ديام نشاط، هيروح جاديا به نسبت ستباي مي
 خود يتيحما نقش دانشجو در يخودكارامد و يخودباور

 كاذب يوابستگ جاديا از ضمن در و فايا نحو نيبهتر به را
 كند مي انيب بندورا از نقل به يزولكوسك. كند يخوددار
 باشند داشته ياثربخش يآموزش عملكرد كه يمعلّمان

 را يمدآخودكار و بوده انيدانشجو نقش يالگو توانند مي
 و تيحما قيطر نيا از و دهيرسان حداكثر به زين آنان در

به  معلمان رايز ؛)22(كنند كسب را آنان خانواده اعتماد
. )23(شوند مي محسوب رندگانيادگي نقش يالگو عنوان

 متقابل روابط بهبود يليتحص مشاوره مثبت اثرات از يكي
 دياسات گردد مي هيتوص نيبنابرا .)24(است خانواده در

 مبناي را محور خانواده ييراهنما لزوم صورت در راهنما
 يحت يمواقع در .بدهند قرار خود يآموزش يها تيفعال

 بدون راهنما استاد كه شود يم احساس ازين نيا
 برقرار ارتباط ها هخانواد با ان،يدانشجو خود درخواست

 خاص ليمسا مشاوره اصول براساس و نموده
 از لهوسي نيبد و نموده مطرح آنان با را انيدانشجو
 جوانان يآموزش تيوضع ليتحل در ها هخانواد مشاركت

 فنون بايد راهنما استاد رو اين از. ببرند بهره ،شيخو
 بسونيگ از نقل به يانيكاو. بداند خوبي به را مشاوره

 كه است يدونفر اورانهي رابطه كي مشاوره كند مي انيب
 مشكل حل و يرگي ميتصم ،يسازگار رشد، به فرد ازين بر
 ياريبس يها مهارت و دانش به مشاوره. )25(دارد هيتك
 طور به يول است مفصلي بحث يدارا و است ازمندين

 جلسه چگونه كه بداند بايد مشاور گفت توان مي خالصه
 بدان نحوي چه به كند، آغاز درست طريقه به را مشاوره

. بخشد پايان را آناي  شيوه چه با نهايتاً و دهد، ادامه
 رشيپذ ،همدالنه  درك دادن، گوش قيدق گذاشتن، احترام

 شيدايپ در خود دانستن ميسه هست، كه آنگونه فرد
 باشد مي مشاوره نيمع يروشها و فنون جمله از مشكل

 مشاوره جلسه در را ارتباطات تواند مي آنها به توجه كه
 تنها حاضر پژوهش در كنندگان شركت .)26(دينما ليتسه

 واحد انتخاب فرم كنترل و امضا را راهنما استاد عملكرد
 يدرحال نيا و كردند مطرح يليتحص يها فرم ريسا و

 ليقب از راهنما استاد يعملكردها نتري مهم كه است
 و مسالين هر انيپا در دانشجو يليتحص تيوضع يبررس
 ،يليتحص پرونده ليتشك ،يليتحص افت اي شرفتيپ نقد

 يازهاين رفع يبرا يتخصص يواحدها به دانشجو يمعرف
 ضعف نقاط رفع به دانشجو قيتشو ،يآموزش و يشخص
 گاهيجا منظم صورت به مشاوره جلسات يبرگزار و خود

 يادهم مطالعه جينتا با مذكور جينتا و دارد ايژهيو
 با ييآشنا قيطر از راهنما استاد كي. )27(دارد مشابهت
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 يمتقاض و مقررات و نيقوان و يآموزش يها هنام نييآ
 قيطر از تواند مي يپرستار انيدانشجو تيهدا و تيحما

 انجام به انيدانشجو ازين يليتحص روند بر مستمر نظارت
 صيتشخ را مختلف يها هنيزم در يتخصص يها همشاور

 يموارد راين امر. كند كمك آنها به موانع رفع در و داده
 استاد و دارند مشاوره از يباالتر سطوح به ازين كه است

 نيا رفع در يياجرا تيمسؤول ميمستق طور به راهنما
 مراجع به مشكالت موقع به ارجاع با بلكه نداشته موانع

 يپژوهش تيصالح. دنماي مي فايا را خود نقش ربط،يذ
 كه است مطالعه نيا يها هافتي از گريد يكي راهنما استاد

 يپرستار آموزش. اند نموده يتلق مهم را آن انيدانشجو
 يپرستار مراقبت با را تجربه و دانش باشد قادر ديبا

 كنند مي اظهار كامن و مور. )28(دينما قيتلف محور شواهد
 يقيتحق مقاالت خواندن و پژوهش انجام در پرستاران كه
 نخواهد محقق مهم، نيا و باشند نقد يها مهارت يدارا ديبا

 ينيبالگيري  ميتصم به تسلط كه آن ازني شيپ آنكه مگر شد
 مؤلفه ينيبال يرگي ميتصم .)29(باشد داشته وجود است

 و زهيانگ تواند مي آن آموزش و است ايحرفه يپرستار
 ارتقا را يپرستار انيدانشجو نفسه ب اعتماد
 انيدانشجو كه يصورت در نيبنابرا. )31و30(بدهد

 خود دياسات نظارت با يكارشناس دوره طول در يپرستار
 يپژوهش امور به و آموخته را پژوهش يعلم روند

 بود خواهند قادر يلالتحصي فارغ از پس، ندينما مبادرت
  .بدهند ارائه مارانيب به تر يعال تيفيك با مراقبت
 شد ييشناسا حاضر پژوهش در كه يگريد ياصل طبقه

 نيا در .بود راهنما استاد دهي انگيزه و يرهبر تيصالح
 استاد هر شاخص يها مهارت از يكي يتيصالح طهيح

 كه همانطور و است يفرد نيب ارتباط يها مهارت راهنما
 يرو يمثبت اثرات تواند مي داد نشان پژوهش نيا جينتا

 راهنما استاد عملكرد به نسبت انيدانشجو يذهن درك
 ،همكاران و سياتزيبو از نقل به باروچ و نتها  .بگذارد
 و قيتشو( دهي انگيزه را دياسات يفرد نيب يها مهارت
 و) يمنف و مثبت بازخورد ارائه( يابيارزش ،)يقدردان

 قوت، نقاط يرو تمركز ،يرپذي تيمسؤول( كردن يرهبر
 پژوهش در .)32(كنند مي يمعرف) طيشرا مستمر شيپا

 وجود به مكرّر صورت به كنندگان شركت زين حاضر
 استاد طرف از دانشجو قيتشو و پاداش يها ستميس

 يرپذي تيمسؤول و يآموزش يرهبر يها مهارت راهنما،
 علل يابي شهير و انيدانشجو يليتحص تيوضع مقابل در
 و راهنما استاد .نمودند ديتأك آن شرفتيپ موانع و

 كنند، يزندگ سالم يعاطف طيمح كي در ديبا انيدانشجو
 نيتدو. باشند دلزده و دلسرد هم به نسبت كه نيا نه

 دانشجو و راهنما استاد نيب ارتباطات در ياخالق يكدها
 در آنها دادن شركت و يهمفكر و يهمكار جلب مانند
 و آنان پرسش مقابل در بودن پاسخگو ،يريگ ميتصم
 يرپذي تيمسؤول حس و صداقت ،يدوست ليم ختنيبرانگ

 استاد تيشخص ياجتماع يها هجنب تواند يم انيدانشجو
 سالم طيمح در را انيدانشجو و كند تيتقو را راهنما
 نيا در كنندگان شركت. وادارد حركت به يآموزش
 يبرا آنان سازي آماده در راهنما استاد نقش بر پژوهش

 در استرس پر يكار طيمح در مارانيب به مراقبت ارائه
 معموالً ينيبال يها طيمح. نمودند ديتأك يپرستار حرفه

 انيدانشجو زين و پرستاران يبرا را ياديز يها استرس
 يسازگار يندهايفرا يگاه كه دارد همراه به يپرستار

 يها تيمسؤول از يكي لذا. است يناكاف آنها با مقابله يبرا
 هيكل و يكار يها طيمح يمعرف يپرستار يراهنما استاد
 يروشها آموزش و ،آن در موجود زاي استرس عوامل

 در. است استرس با يسازگار اي و يدرون رييتغ جاديا
 با تطابق جهت دانشجو به كمك يبرا راهنما استاد واقع

 مشاوره و ييراهنما از شيخو  اي حرفه يها استرس
 آموزش رانيمد البته. )33(كند مي استفاده يسازش
 كاهش جهت در را خود يمساع همه ستباي مي يپرستار
 بكار ينيبال يها طيمح در يپرستار انيدانشجو استرس

  .رنديبگ
 رسد مي نظر به پژوهش نيا از حاصل جينتا براساس

 به خود نقش از هنوز مختلف، ليدال به راهنما دياسات
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 يكاف يآگاه مشاوره نديفرآ و راهنما و مشاور عنوان
 به رانيا يها هدانشگا در راهنما استاد نظام البته .ندارند

 مشكالت رفع به عالقگي يب ،يآموزش يگرفتار ليدل
 به يدرخشان جينتا دياسات نبودن وقت تمام و انيدانشجو

 وجود نهيزم نيا در هم يتيفعال چنانچه و اوردهين بار
 دهيگرد منحصر دروس انتخاب به كمك تنها داشته
 از راهنما استاد كي يها تيمسؤول بودن مبهم. )27(است

 هيته و فيوظا شرح نييتب به ازين ان،يدانشجو دگاهيد
 راهنما دياسات خود مشاركت با را يعملكرد ياستانداردها

 نيهمچن و آنان ارزشمند اتيتجرب از استفاده و
 رانيمد  اي حرفه انتظارات و يتخصص يها هدگايد

 ديبا راهنما دياسات. دنماي مي جلوه مبرم دانشگاه يآموزش
 متعدد جلسات يبرگزار با و كوتاه يزمان فواصل در

 حدود از را آنان ان،يدانشجو با) يگروه اي و يفرد(
 يها هطيح نيتدو متعاقب. ندينما آگاه خود يها تيمسؤول
 آنها عملكرد يابيارزش يارهايمع راهنما، استاد تيمسؤول

 از همانطوركه. شود مي مشخص تر قيدق طور به زين
 ميتنظ گردد مي استنباط زين انيدانشجو اناتيب

 مستمر شيپا منظور به نظارت و كنترل يها ستلي چك
 مسؤول. رسد مي نظر به يضرور راهنما استاد عملكرد

يت جد با و منظم طور به ديبا دانشكده در راهنما دياسات
 آنان از و نموده برگزار راهنما دياسات با را يجلسات
 ليتشك به يستباي مي يو. دينما افتيدر عملكرد گزارش

 و نموده اقدام راهنما استاد هر يبرا يآموزش كارپوشه
 به محرمانه بازخورد گرفته صورت يابيارزش براساس

 جينتا از شود مي شنهاديپ. بدهد ارائه راهنما استاد
 از متشكلليست  چك كي توسط راهنما استاد يابيخودارز
 نامه نييآ مفاد با مطابق. شود استفاده آنان يها تيمسؤول
 توسط ديبا راهنما استاد يابيارزش ،راهنما استاد

 در و )5(شود انجام شان ينظارت طهيح در انيدانشجو
 يها يتوانمند شده، انجام يها  يابيارزش اساس بر ضمن
 ورود بدو در مختلف يها هطيح در راهنما دياسات خاص

 به راهنما، استاد انتخاب نديفرآ و دانشگاه به انيدانشجو

 يشتريب شناخت تا شده دهيرسان انيدانشجو عموم اطالع
 راهنما دياسات مسؤول است الزم. گردد حاصل

 عملكرد يابيارزش منظور به ي رامعتبر يها ستلي چك
 به جينتا و بدهد قرار انيدانشجو ارياخت در و هيته آنان

 دياسات نيهمچن. شود ارائه دانشكده يآموزش معاون
 دانشكده توسط عملكرد حسن يدارا و موفق يراهنما
 جينتا صورت هر در. رنديبگ قرار يقدردان و قيتشو مورد

 يراستا در را ياساس رييتغ كي انجام لزوم قيتحق نيا
 تا نمود مسجل راهنما استاد نگرش و عملكرد ارتقا

 كين. گردد اصالح زين انيدانشجو ادراك آن متعاقب
 هستند آگاه خود فيوظا از كه يافراد سد،نوي مي اشكرني
 از يكاف اندازه به ريمد واقع در دارند، يبهتر هيروح
 آنان يبرا و است مطمئن خود كاركنان يها يتوانائ

 حداكثر از تا سازد مي فراهم را الزم يها آموزش
 يا هزاوه. )34(كنند استفاده سازمان در خود يها يتوانائ
 يراهنما دياسات از انيدانشجو تيرضا دارد مي اذعان
 يبرگزار و دارد راهنما استاد يتوانمند به يبستگ خود
 ارتقا را آنان عملكرد تواند مي يآموزش يها هدور

 روش به يآموزش برنامه ياجرا زين يادهم .)35(بخشد
 يآموزش مواد ارائه اي و مشاوره دوره طول در يكارگاه

 با انيدانشجو نمودن آشنا نيهمچن و راهنما دياسات به
 نموده شنهاديپ را ليتحص شروع در راهنما استاد
 كه است تيواقع نيا ديمؤ حاضر مطالعه جينتا. )27(است

 بدو در يپرستار دياسات يتوانمندساز يها هدور يبرگزار
 يبرا مستمر صورت به و راهنما استاد سمت به انتساب
 راهنما استاد رايز است مهم اريبس نقش نيا سازي يدرون

 يآموزش نظام توسعه امر در الزم طيشرا كسب با ديبا
  .دينما تالش

 يها يژگيو به توان مي مطالعه نيا يها تيمحدود از
 در و گروه در حاضر انيدانشجو يتيشخص متفاوت
 كه نمود اشاره فكري گروه عارضه شيدايپ مواقع يبعض

 انينما يخودسانسور و اي شهيكل نظرات مانند يميعال با
 با تا نمودند تالش پژوهشگران وجود نيا با نمود؛ مي
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 مذاكره و بحث يها روش به مربوط مباحث قيعم مطالعه
  .بكاهند عوارض نيا خطرات از گروه ييايپو و يگروه

  
  گيري نتيجه

ي صالحيتي استاد راهنما ها هبا شناسايي و تعيين حيط
صالحيت مديريت «، »صالحيت فردي و اخالقي«شامل 

و » دهي صالحيت رهبري و انگيزه«و » آموزش و پژوهش
عملكرد هاي مرتبط با آن كه ممكن است اثربخشي  چالش

توان به مديران و  الشعاع قرار بدهد مي آنان را تحت
ي علوم پزشكي كشور ها هريزان آموزشي دانشگا برنامه

ي ها هكمك نمود تا موانع اثربخشي و تضمين برنام
. مشاوره و راهنمايي را شناخته و آنها را تعديل نمايند

استاد راهنما زماني مفهوم اصلي خود را بازخواهد يافت 
ياست حاكم بر دانشگاه آن را حائز اهميت بشناسد كه س

ي آموزشي مناسب را به منظور بهسازي ها هو برنام
بر همين اساس . و توسعه بخشد كند عملكرد آنان طراحي

ضروري است جهت انتخاب استاد راهنماي موفق و 
هاي فردي ـ اخالقي و  اثربخش، نظام مبتني بر ويژگي

. توجه ويژه قرار بگيردرويكرد صالحيت محور مورد 
اي به منظور بررسي  گردد مطالعات گسترده پيشنهاد مي

رضايتمندي دانشجويان نسبت به عملكرد اساتيد راهنما، 
هاي مرتبط با سنجش وضعيت تحصيلي  بازنگري فرم

دانشجويان و ابزارهاي ارزشيابي عملكرد استاد راهنما 
كلي صورت گرفته و از نتايج آن جهت افزايش كيفيت 

صالحيت  يو متعاقب آن ارتقا ها هآموزش در دانشگا
  .دانشجويان و تضمين سالمت جامعه استفاده نمود

  
  قدرداني

 زدي يپزشك علوم دانشگاه محترم استير از لهوسي نيبد
 استير و شدند متذكر را پژوهش نيا انجام لزوم كه

 را الزم التيتسه كه ييماما و يپرستار دانشكده محترم
 انيدانشجو نيهمچن و آوردند فراهم پژوهش تحقق در

 حضور با كه زدي ييماما و يپرستار دانشكده يپرستار
 متمركز، يگروه بحث جلسات در خود اثربخش

 ياري مهم مطالعه نيا موفق انجام در را پژوهشگران
  .گردد مي يسپاسگزار نمودند
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Determining the competency dimensions of supervisor professor from 
the nursing students’ viewpoints: A qualitative study 

 
Mahsa Khodayarian1,Jalil Mirmohammadi2,Tahereh Salimi3,Marzieh Araban4,Shahnaz 

mojahed5,Mahboubeh Resaee6 
 

Abstract 
 
Introduction:  With  regard  to the importance of students’ curricular guiding and its effect on their 
educational process and the quality of university, the prophecy of supervisor professor is very important in 
students’ professional growth. Thus, this study was accomplished with the purpose of assigning the 
competency dimensions of supervisor professors from the nursing students’ viewpoints in 2009. 
Methods: In this qualitative study, the data were gathered through focus group discussion. Fifteen nursing 
students were selected by purposive sampling and their experiences and viewpoints were surveyed for 
assigning the competencies of supervisor professors until achieving data saturation. After that, the 
interviews content was recorded with the participants’ permission. Thematic analysis was performed to 
identify the categories and subcategories found in the nursing students’ descriptions. 
Results: According to the analysis of the recorded interviews, 2 major categories were emerged: 1) 
Competency dimensions and roles of supervisor professor including personal and ethical competency, 
education and research management competency, and leadership and motivating competency and 2) 
Barriers of effectiveness of supervisor professor performance were determined. 
Conclusion: According to the results, being supportive, a good listener, and professional commitment were 
introduced as personal and ethical competencies of supervisor professor and facilitating the professionalism 
of nursing students is the important role in this dimension. Supervising on the students’ educational 
situation, making them familiar with research, and motivating them were discussed as management and 
leadership competencies. The participants emphasized on the continuous performance appraisal of 
supervisor professor, determining students’ special empowerments and introducing  their responsibility 
domains  in the beginning of entrance to a college, as well as establishing in–service education in order to 
enhance performance quality of supervisor professor. 
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