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  اي حرفه  هاي در مورد توانمندي  پرستاري  و مربيان  دانشجويان  ديدگاه
  تبريز  پزشكي  علوم  دانشگاه  در عرصه  در كارآموزي  دانشجويان

    
  كوشاور، اصغر محمدپوراصل  كس، حسيناآر  خواه، مادلين  دانش  ، نسرين٭وحيدي  رضاقلي

  
  

  چكيده
  اند و دستاوردهاي پرداخته  آموزش  مؤثر بر فراگيري دوره  عوامل  سيبرر  به  پيشين  مطالعات  اغلب :مقدمه

تعيين ديدگاه دانشجويان و مربيان   اين مطالعه با هدف.  است  شده  كمتر بررسي  پرستاري  دوره آموزش
اي دانشجويان در كارآموزي در عرصه در دانشگاه علوم پزشكي تبريز  هاي حرفه پرستاري در مورد توانمندي

  .انجام شد
 نفر مربي 33و   كارشناسي  دوره  هشت  ترم  نفر دانشجوي 74، 1382در سال   توصيفي  مطالعه  در اين :ها روش

 96  كه  اي ليكرت نقطه پنج   با مقياس  پژوهشگرساخته  پرسشنامه. شدند  انتخاب  سرشماري  با روش  پرستاري 
ارتقاي هاي مديريتي،  توانمنديبيمار،   امنيت  از بيمار، تأمين  ار، مراقبتبيم  به  خدمات  ارائه  هاي را در حيطه  سؤال
ها  پرسشنامه و سپس كليه   توزيع  ها نمونه  شد، بطور خودايفا بين مي  بيمار شامل  به  و آموزش  مراقبت  كيفيت
  .كاي تحليل گرديد آزمون مجذور و بابه صورت توزيع فراواني  SPSSافزار  ها با نرم داده. شد  آوري جمع

اي دانشجويان در كارآموزي در عرصه، در هر  هاي حرفه و مربيان، توانمندي  دانشجويان  از ديدگاه :نتايج
از بيمار،   بيمار، مراقبت  به  خدمات  مجذور كاي در ابعاد ارايه  از آزمون  با استفاده. نبود بخش   رضايت  بعد  شش

دار  دو گروه اختالف معني  نظرات  نقطه  بيمار، بين  به  مراقبت و آموزش  كيفيت هاي مديريتي ، ارتقاي توانمندي
  .مشاهده شد  آماري
اي دانشجويان در كارآموزي در عرصه دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد  هاي حرفه توانمندي :گيري نتيجه

هاي مديريتي  سرپرستي و مكانيزمتواند ناشي از فقدان محيط حمايتي و انگيزشي، نظارت،  مطلوب نبود كه مي
  .باشد

  

  .، ارزشيابيدر عرصهاي، دانشجوي پرستاري، مربي پرستاري، ديدگاه، كارآموزي  توانمندي حرفه :هاي كليدي واژه
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   مقدمه

                                           
، گروه بهداشت عمومي و )استاديار(دكتر رضاقلي وحيدي  .آدرس مكاتبه ٭

  .مديريت، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز
E-mail: vahidireza@yahoo.com 

                                                                   
خواه، كارشناس ارشد، مادلين آركس، مربي دانشكده پرستاري  نسرين دانش

و مامايي، حسين كوشاور و اصغر محمدپوراصل، مربيان دانشكده بهداشت 
  .دانشگاه علوم پزشكي تبريز

اصالح  28/4/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  31/5/84اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 23/5/85تاريخ  شده و در
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  نظام  سانيمنابع ان  عمده  بخش  پرستاري،  پرسنل
به منظور ). 1(دهند مي  كشور را تشكيل  و درماني  بهداشتي

  آنان،  مندي رضايت  بيمار و جلب  به  شايسته  خدمات  ارائه
  هاي عملي با مهارت  پرستاري  دانشجويان  است  الزم

). 2(باشند  داشته  كامل  روز آشنايي  با نيازهاي  متناسب
  آموختگان دانش داده است كه   اي نشان مطالعه  هاي يافته
  هاي در محيط  الزم  و كارآيي  عملي  هاي از مهارت  رشته  اين

دچار   شغلي  وظايف  كار برخوردار نيستند و در انجام  واقعي
موجود   هاي در كشور ايرلند نيز، برنامه). 3(شوند مي  مشكل

  به  شاغل  در پرستاران  الزم  هاي براي ايجاد توانمندي
  در اسكاتلند نيز دانشجويان). 4(مؤثر نبوده است  تحصيل
  كارآموزي  دوره  در طي  كه  باليني  هاي مهارت  و كيف  از كم
  اي در دانشگاه مطالعه). 5(نداشتند  بودند، رضايت  نموده  كسب

در   انتقاديو   تفكر خالق  ندادن  ، پرورش تهرانعلوم پزشكي 
در بكارگيري   پرستاران  ناتواني  ترا عل  پرستاري  دانشجويان

و ) 6(گزارش نموده  واقعي  هاي در محيط  هايشان آموخته 
  امكانات وجود  ايالم، عدمعلوم پزشكي  اي در دانشگاه  مطالعه

  عوامل مؤثر بر كيفيت  عنوان  را به  آموزشي  و تسهيالت
  ).7(است  نموده  مطرح  هاي كارآموزي برنامه  ضعيف

  عملي  هاي با مهارت  نظري  دروس  هاي سرفصل  همخواني
  هاي ماهر در عرصه  و وجود مربيان  كارآموزي  دوره

  مؤثر بر اثربخشي  فاكتورهاي  از جمله  كارآموزي،
 نامناسب  كمبود بيمار، ارتباط). 8(گزارش شده است برنامه

  كارآموز، عملكرد ضعيف با  و درماني  بهداشتي  اعضاي تيم 
رشته   تناسب  ناكافي و عدم  و تجهيزات  ، امكانات نمربيا

  دانشجويان  تحصيلي  با رشته  كارآموزي  مربيان  تحصيلي
مربيان از عوامل ديگر مشكالت   نامتناسب  هاي و دريافتي

  ).13تا9(آموزش باليني بوده است
بتوانند   پرستاري  رشته  آموختگان دانش  اينكه  براي

  را كسب  الزم  هاي آينده و مهارت  شغلي  هاي مسؤوليت
  توجه  كارآموزي  در دوره  آموزش  كيفيت  به  بايد نمايند، 
  آموزش  اساسي  بخش  كارآموزي  دوره). 15و14(شود

  ، مسؤولين اين دوره  طي  است و چنان كه  عملي  هاي مهارت

مورد انتظار را ايجاد نمايند، از   هاي نتوانند توانمندي  آموزش
  ).16(اند نموده  خود كوتاهي  وظايف  انجام

  مؤثر بر كيفيت  عوامل  شناسايي  به  پيشين  مطالعات  اغلب
اند و كمتر  پرداخته  آن  ، موفقيت و يا شكست كارآموزي  دوره

  شده  توجه  دانشجويان  هاي توانمندي  ميزان  ارزيابي  مقوله  به
  اي حرفه  هاي نديتوانم  شد كه  در اين مطالعه سعي.  است

  عنوان  به  و دانشجويان  از نظر مربيان  كسب شده دانشجويان
پرستاري مطالعه   در عرصه  در مقطع كارآموزي  افراد مطلع

هدف از اين مطالعه، تعيين ديدگاه دانشجويان و مربيان . شود
اي دانشجويان در  هاي حرفه پرستاري در مورد توانمندي

علوم پزشكي تبريز بود تا با شگاه كارآموزي در عرصه دان
شناخت توانمندي دانشجويان بتوان نسبت به اصالح آموزش 

پرستاري توجه باليني اين بخش مهم كارآموزي دانشجويان 
  .و در جهت تقويت توانمندي آنها گام بر داشت

  
  ها روش

  دانشگاه  و مامايي  پرستاري  در دانشكده  توصيفي  اين مطالعه
  ، كليه پژوهش جامعه. انجام شد 1382تبريز در سال   پزشكي  علوم

  پرستاري 8  ترم  باليني استخدام رسمي و دانشجويان  مربيان
  علوم  دانشگاه  و مامايي  پرستاري  دانشكده  و شبانه  روزانه
  مربي 33دانشجو و  74  ها شامل  نمونه. تبريز بودند  پزشكي
  .شدند  ريگي نمونه  سرشماري  با روش  بود كه

، شامل  پژوهشگرساخته  ها پرسشنامه داده  ابراز گردآوري
  ضروري  هاي بود كه ابعاد مختلف مهارت  سؤال 96و   بخش 6

مقياس . داد مي  آموختگان پرستاري را پوشش براي دانش
تا   خوب  از خيلي  اي پنج نقطه  اي رتبه  پرسشنامه به صورت

در   سؤال 13  امه، شاملاول پرسشن  بخش. بود  ضعيف  خيلي
 25  ، شامل دوم  مددجو، بخش  به  خدمات  ارائه  هاي مورد مهارت

در   سؤال 15 شامل  سوم،  از بيمار، بخش  پيرامون مراقبت  سؤال
در   سؤال 23  ، شامل چهارم  بيمار، بخش  امنيت  با تأمين  رابطه

  ؤالس 8  ، شامل پنجم  ، بخش مديريتي  هاي مورد توانمندي
آخر،   بخش  و باالخره  خدمات  كيفيت  كنترل  هاي پيرامون مهارت

  ها نامه پرسش. بيمار بود  با آموزش  در رابطه  سؤال 12  شامل
  گويان توزيع و اطالعات و با كسب رضايت پاسخ  ذكر نام  بدون

محتوايي تأييد   با روايي  روايي پرسشنامه. تلقي شد  كامالً محرمانه
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. ايي پرسشنامه نيز با روش آزمون مجدد انجام گرفتپاي. شد
  .و در حد قابل قبول بود r= 83/0ضريب همبستگي دو آزمون 

  پژوهش  واحدهاي  پژوهشگر بين  ها توسط نامه پرسش
  گرديد و تا سه  به صورت خودايفا توزيع)  و دانشجويان  مربيان(

ها، موارد بسيار  هدر تحليل داد. شد  آوري جمع  بعد بطور كامل هفته 
. شدند خوب و همچنين بسيار ضعيف و ضعيف با يكديگر ادغام

، و مقايسه به صورت توزيع فراواني SPSSافزار  دادها با نرميل لتح
  .ديدگاه دانشجويان و مربيان با آزمون مجذور كاي انجام شد

  
  نتايج

در   كارآموزي  اي دانشجويان در دوره هاي حرفه توانمندي
  در حد متوسط  و دانشجويان  اكثريت مربيان  ديدگاه از  عرصه

بيمار،  از  بيمار، مراقبت  به  خدمات  در ابعاد ارائه. بود
ها  مراقبت  كيفيت يهاي مديريتي، ارتقا و توانمندي شايستگي

  اختالف  دو گروه  نظرات  نقطه  بيمار بين  و آموزش
  ).1جدول (داشت   دار آماري معني

ويان و مربيان پرستاري در مورد ديدگاه دانشج
اي دانشجويان در كارآموزي در عرصه  هاي حرفه توانمندي

نوع  با توجه به وسعت. مهارت مشخص گرديد 196در 
مجموع (ها در سه سطح خوب  بندي مهارت مهارت و طبقه

مجموع ضعيف (، متوسط و ضعيف ) بسيار خوب و خوب
هاي  يطههايي كه در ح ، تنها مهارت)و بسيار ضعيف

گانه به صورت خوب و ضعيف گزارش شدند در  شش
جدول دو ارائه گرديده و بيانگر آن است كه با اين كه 

اي را در بسياري از  دانشجويان و مربيان توانمندي حرفه
اند، ولي ضعف مهارت  ها، خوب ارزيابي نموده رويه

  .دانشجويان نيز قابل توجه است

 
اي در  هاي حرفه مربيان و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد توانمندي توزيع فراواني ديدگاه :1جدول 

 كارآموزي در عرصه

  X2 P†  جمع  دانشجو  مربي  هاي مهارتي حيطه
            بيمارارائه خدمت به 

  17%)9/15  15%)3/20(  2%)1/6(  ضعيف   
  72%)2/69(  51%)6/68(  21%)6/60(  متوسط     017/0  15/8

  16%)9/14(  8%)8/10(  10%)3/30(  خوب   
            مراقبت از بيمار

  17%)9/15(  15%)3/20(  2%)1/6(  ضعيف   
  72%)2/69(  51%)9/68(  21%)6/60(  متوسط     017/0  15/8

  18%)9/14(  8%)8/10(  10%)3/30(  خوب   
            تأمين امنيت بيمار

  28%)2/26(  20%)27(  8%)2/24(  ضعيف   
  72%)3/67(  50%)6/67(  22%)7/66(  متوسط     76/0  54/0

  7%)5/6(  4%)4/5(  3%)1/9(  خوب   
            ي مديريتيها شايستگي

  28%)2/26(  21%)4/28(  7%)2/21(  ضعيف   
  66%)7/61(  49%)2/66(  17%)5/51(  متوسط     006/0  23/10

  13%)1/12(  4%)4/5(  9%)3/27(  خوب   
            ارتقاي كيفيت مراقبت

  009/0  23/9  37%)6/34(  29%)2/39(  8%)2/24(  ضعيف   
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  54%)5/50(  39%)7/52(  15%)5/45(  متوسط   
  16%)9/14(  6%)1/8(  10%)3/30(  خوب   

            آموزش بيمار
  36%)6/34(  30%)5/40(  6%)2/18(  ضعيف   

  54%)5/50(  36%)6/48(  18%)5/54(  متوسط     024/0  44/7
  17%)9/14(  8%)8/10(  9)%3/27(  خوب   
  .بود 2درجه آزادي در تمام موارد برابر  †

هاي شش  هاي خوب و ضعيف دانشجويان پرستاري در حيطه توانمنديديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري درمورد  :2جدول 
  ه دانشگاه علوم پزشكي تبريزصگانه كارآموزي در عر

  ضعيف  خوب
    ابعاد ارائه خدمت به بيمار

  توانايي آشنا نمودن بيمار به حقوق اجتماعي و اقتصادي     مهارت برقراري ارتباط كالمي مؤثر با مددجو   
  هاي اجتماعي و اقتصادي توانايي آشنا نمودن بيمار به حمايت     هامهارت رعايت و حفظ خلوت بيمار به هنگام انجام برخي اقدامات و پرسيجر   
  مهارت جلب مشاركت خانواده مددجو     مددجو و خانواده مهارت در نحوه برخورد با   
    مهارت در احترام گذاشتن به آداب ، رسوم، فرهنگ و مذهب مددجو   
    توانايي توضيح مراقبتهاي پرستاري به بيمار   

    ابعاد توانمندي مراقبت از بيمار
كردن مهارت در بكارگيري اصول صحيح موقع سندگذاري، كاتترگذاري و باز   

  راه وريدي
  مهارت انجام معاينات رواني و بررسي مسائل اجتماعي   

  مهارت تشخيص پيشرفت روند بيماري و حصول نتايج مورد نظر     هاي بعد از عمل مهارت الزم براي انجام مراقبت   
  راب در مددجومهارت شناسايي و برطرف كردن عامل اضط     توانمندي الزم در مراقبت از زخم با اصول صحيح   
  توانمندي تدارك محيط مناسب براي خواب راحت مددجو     IVو  ID ،SC ،IMهاي مختلف  مهارت تزريق صحيح داروها به روش   

    ابعاد تأمين امنيت بيمار
ريق مديريت صحيح جا به جايي توانايي ايجاد محيط امن براي بيمار از ط     مهارت در پيشگيري از آسپيراسيون در بيماران بيهوش و نيمه بيهوش   

  وسايل مورد نياز مددجو
هوش و  ، بيNPOهاي مراقبت از دهان در بيماران  مهارت بكارگيري روش     مهارت در پيشگيري از آمبولي هوا موقع ترانسفوزيون و انفوزيون مايعات وريدي   

  هوش نيمه بي
خانه در مورد چگونگي برخورد  مهارت آموزش به پرسنل خدمات و رخشوي     م پرستاريمهارت شستن دستها به طرز صحيح قبل و بعد از هر اقدا   

  هاي آلوده با پوشش
  ها بطور صحيح مهارت آموزش به پرسنل خدمات در مورد اسكراپ و نظافت بخش     خوردن بيماران ناتوان توانايي در انجام اقدام مناسب براي جلوگيري از زمين   

    مديريتي هاي ابعاد شايستگي
  ها و فلسفه سازمان گيري در خصوص وظايف خود با توجه به ارزش مهارت تصميم     مهارت برقراري ارتباط صحيح با پرسنل و همكاران   
  )Time Management( مهارت الزم در مديريت زمان     مهارت كنترل و نظارت بر كار تيم   
  ري در شرايط بحران يا مديريت بحرانتوانمندي رهب     مهارت هدايت و رهبري تيم   
  بندي اقدامات مهارت بكارگيري ابزارهاي مديريتي براي اولويت     
  ها توانايي انتقال و تفهيم اهداف اعضاي تيم پرستاري به ساير گروه     

    ابعاد ارتقاي كيفيت مراقبت سالمتي
  انايي تشخيص موانع براي ارائه خدمات با كيفيتتو     )بيماران و همكاران(مهارت تشخيص نيازهاي مشتريان    
  )ها كاري دوباره(توانايي تشخيص و پيشگيري از كارهاي موازي      
  توانايي بكارگيري استانداردهاي خدمات پرستاري     
  اي هاي فردي و حرفه مهارت الزم براي توسعه مستمر توانايي     

    ابعاد توانمندي آموزش به بيمار
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  هاي غير قابل بازگشت ناتواني مبتال بهمهارت بازتواني بيماران      توانايي آموزش اهميت چگونگي پيگيري درمان به مددجو و خانواده   
  نمهارت تدوين برنامه آموزشي مراقبت در منزل بعد از ترخيص براي بيمار و همراها     توانايي شرح ماهيت بيماري و عوامل خطرآفرين به مددجو   
هاي تنفسي در  هاي الزم به مددجو در مورد ورزش توانايي انتقال آموزش   

  قالب استانداردهاي پرستاري
  توانايي طراحي و اجراي برنامه آموزشي با توجه به خصوصيات فردي مددجو   

هاي الزم به مددجو قبل و بعد از عمل جراحي در قالب  توانايي انتقال آموزش     
  ستارياستانداردهاي پر

  
  
  
  

  بحث
هاي ضروري  توانمندي  منظور بهبود فرايند آموزش  به

با كيفيت به   مراقبت  ارائه  و در نتيجه  كارآموزي  در دوره
.  بود  ضروري  امري  كارآموزي  هاي برنامه  ، ارزيابي  بيمار

  نقاط  و شناسايي  هاي آموزشي مستمر برنامه  ارزيابي
  ، امكان مناسب  مداخله  طراحي  و در نهايت،  و ضعف  قوت

  هاي يافته. سازد مي  كارآموزي را ممكن  بهبود برنامه
  كارآموزي  در دوره  باليني  آموزش  دهد كه مي  نشان  پژوهشي

  مطالعه  اين  هاي با يافته  شود كه مي  بد توصيف  بد و خيلي
  نتيجه  اين  پژوهشي به در). 12(دهد مي  نشان  كمي اختالف

عملكرد و   در ابعاد دانش  پرستاري  مديران  اند كه رسيده
با   ايشان  هاي يافته). 17(ندارند  كافي  توانايي  مديريتي،

مورد   هاي نمونه دارد زيرا  همخواني  مطالعه  اين  هاي يافته
  به آموزش  مطالعه در اين پژوهش اظهار داشتند كه

  ارتقاي كيفيت  ايابزاره  ، از جمله مديريتي  مهارتهاي
  .شود مي  كمتر توجه  كارآموزي  در دوره  خدمات
هاي آموزش  هاي اين مطالعه در خصوص توانمندي يافته

  انجام  خصوص  در اين  هاي مطالعه مشابه كه به بيمار با يافته
  درصد از پرستاران 50  فقط  داده است كه  گرفته و نشان

  عمده  دهند و دليل مي  انجام  نحو احسن  بيمار را به  به  آموزش
بيمار   به  فرايند آموزش  در زمينه  آنان  آن را در كمبود دانش

  كيفيت  داد  اي نشان  مطالعه). 18(دارددانند، همخواني  مي
در حد   دانشجويان  از ديدگاه  مهارتهاي عملي  آموزش
در ). 7(بوده است  ضعيف  مربيان  و از ديدگاه  متوسط
به اعتقاد   اند كه اشاره نموده  نكته  اين  اي ديگر به  مطالعه

  هاي ، توانمندي در آموزش  كارآموزي  ، دوره دانشجويان
هاي  كه با يافته) 14(نمايد ايجاد مي  را در حد متوسط  الزم

  .دارد  مطالعه حاضر همخواني
  مديريت  شيوه  دهد كه مي  نشان  پژوهش  هاي اين داده
  ي، به دليل وجود نارسايي، نيازمند توجهكارآموز  دوره

هاي  با توجه به اينكه عوامل موثر بر نارسايي.  است  اساسي
احتمالي، از جمله فراهم نبودن مربيان با انگيزه، فيلد هاي 

ارزشيابي نهادينه  آموزشي اختصاصي و مناسب، نظام
ارزش تلقي نمودن درس كارآموزي و سپردن  شده، كم

تجربه، دوره كارآموزي در  ه افراد كمبرگزاري دوره ب
اند، الزم است اين  هاي دانشجويان شناسايي نشده توانمندي

ها، از نظر روش نيازسنجي، روش  عوامل در هر كدام از حيطه
شوند تا بتوان  آموزشي و اجرا و ارزشيابي مطالعه

هاي  به عبارت ديگر، يافته. سياستي مناسب اتخاذ نمود
هاي  نند در تدوين فرضيه براي پژوهشتوا اين مطالعه مي

آينده كمك شايان توجه نمايند و به هيچ وجه، به دليل 
قابل تعميم به دوره ) Context(اي  هاي زمينه تفاوت

  .ها نيستند كارآموزي ساير دانشگاه
توان به اين نكته  هاي اساسي پژوهش مي از محدوديت

دند كه از اشاره نمود كه دانشجويان و مربيان اميدوار نبو
گيري استفاده شود، بنابراين،  هاي پژوهش در تصميم يافته

مند نبودند، كه احتماالً  ها زياد عالقه به تكميل پرسشنامه
ها تأثير دارد و به دليل ماهيت مقطعي  در دقت يافته

ارزشيابي دوره كارآموزي در چارچوب اين پروژه 
ري پذيري كمت هاي به دست آمده تعميم پژوهشي، يافته
شود  پيشنهاد مي. هاي قاطع دارد گذاري براي سياست

ارزشيابي به شكل مستمر و نهادينه همه ساله انجام 
  .پذيرد، تا بتوان به بهبود دوره كمك نمود
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  گيري نتيجه
اي دانشجويان در كارآموزي در  هاي حرفه توانمندي

عرصه دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حد مطلوب ايجاد 
، اي دانشجويان هاي حرفه ي موجود در توانمنديكاست. شود نمي

ناشي از تواند  بين آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد، مي
و  )Supportive Environment(فقدان محيط حمايتي 

سرپرستي  ،نظارت ،)Incentive Environment( انگيزشي
شود  بنابراين، پيشنهاد مي. مديريتي باشدهاي  و مكانيزم

اقدام، تأثير عوامل فوق بر ميزان  قبل از هرگونه
اي دانشجويان مطالعه شود تا سپس  هاي حرفه توانمندي

  .بتوان مداخله موثري را طراحي و اجرا نمود
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Nursing Students’ and Instructors’ Viewpoints Regarding 
Professional Abilities of Students in Internship Program at 

Tabriz University of Medical Science 
 

Vahidi RG, Danesh Khah N, Araks M, Koshavar H, Mohammadpour Asl A 
 
Abstract  
 
Introduction: Most of previous studies have focused on factors affecting learning during 
nursing educational program, and a few researches have been conducted on students’ 
achievements. The present research aimed to determine nursing students’ and instructors’ 
viewpoints regarding the level of skills gained by students during internship in Tabriz 
University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive study conducted in 2003, 74 bachelor nursing students attending 
internship program and 33 instructors were selected using census method of sampling. A 
researcher made questionn-aire with five point Likert scale and including 96 questions was 
distributed as self-administered. The questionnaire covered a variety of dimensions such as 
providing services for patients, patient care, patient safety, management skills, quality 
improvement, and patient education. The data was analyzed by SPSS software using 
frequency distribution, and Chi2. 
Results: The achieved professional abilities in all dimensions were not satisfactory. There 
was a significant difference between students’ and instructors’ viewpoints, on the level of 
professional skills in patients’ services, patient care, management skills, quality 
improvement, and patient education. 
Conclusion: Students’ professional abilities during internship program were not optimum. 
The gap is probably due to the absence of good, supportive and incentive environment, or 
due to the lack of appropriate stewardship and management mechanisms. 
 
Key words: Professional ability, Nursing student, Nursing instructor, Viewpoint, Nursing 
internship, Evaluation. 
 
Address: Reza Gholi Vahidi, Assistant professor, Department of Public Health and 
Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. E-mail: 
vahidireza@yahoo.com 
 
Iranian Journal of Medical Education 2006; 6(2): 107-112. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-221-fa.html
http://www.tcpdf.org

