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  يبيمطالعه ترك: يپرستار تيريمد يكارآموز يابيارز
  
  اعظم موالدوست، *مرضيه عادل مهربان

  
 

  چكيده
كسب و  يبرا يفرصت كاف جاديا، تيريمهارت مد، از جمله ينيبال يها مهارتدر  يپرستار انيالزمه توانمند شدن دانشجو: مقدمه

 نيا، نهيزم نيدر ا يموضوع و عدم وجود اطالعات و مطالعات قبل تياهم لذا با توجه به. است نيبال طيدر مح ها مهارت نيا نيتمر
  .ديگرد يطراحبه روش كمي و كيفي  يپرستار انيدانشجو تيريمد يزكارآمو ارزيابيپژوهش با هدف 

اصفهان سال  يدانشگاه علوم پزشك يدر دانشكده پرستار زمان هماز نوع  )Mixed Methods( يبيتركبه صورت پژوهش  نيا :ها روش
1390 تيريمد يكارآموز يابيپرسشنامه ارزش در غالب يپرستار يدانشجو 80اطالعات از  يدر بخش كم. انجام شد يفيو ك يدر دو بخش كم 
مطالعه با  يفيدر بخش ك يانجام كارآموزه اطالعات مربوط به نحو زمان هم به طور .شد يآور جمع )=8/0r( شده بودتأييد قبالً آن  ييكه روا

  .ديگرد زيآنال يفيك يمحتوا ليبه روش تحل جيو نتا ديگرد آوري جمع يپرستار يدانشجو 18انجام مصاحبه با 
و  ليتحو، مانند نوشتن گزارش روزانه نيروت يها فعاليت انجاماغلب در انيمطالعه نشان داد كه دانشجو يبخش كم يها افتهي: نتايج

مشاركت در ، ازيمورد ن ليوسا انهيمانند درخواست ماه يرتكراريخاص و غ يها فعاليتاما در اند  ماهر شده اريبس، تحول در بخش
تجارب در دو  نيا ،استخراج شد يكد مفهوم 48مطالعه  يفيدر بخش ك .اند داشته يكممهارت  يآموزش ضمن خدمت كادر پرستار

، كنترل، يهماهنگ، يده سازمان رطبقهيز 5در  يريادگيتجارب . ديگرد بندي طبقه يو مشكالت كارآموز يريادگيطبقه تجارب 
 تيماه، يدر سه بعد مشكالت مربوط به مرب يمشكالت كارآموز. شد يبند طبقه دهي و ثبت و گزارش، يريز برنامهو  شناخت
  .شد بندي طبقه يكارآموز طيو مح يكارآموز
 ها فعاليت نياز ا اما برخي ،اند ماهر شده نيروت يها فعاليت انجاماغلب در انيپژوهش نشان داد كه گرچه دانشجو نيا: گيري نتيجه

 تيماه نهيدر زم يكارآموز ياجرا با در ارتباط يمشخص نمود مشكالت جينتا نيهمچن. ستا بار هم توسط دانشجو تجربه نشده كي
  . دهد ميقرار  تأثيررا تحت  يبه اهداف كارآموز دنيوجود دارد كه رس يكارآموز طيو مح يمرب، يكارآموز

  
  ينيبال يها مهارت ارزيابي، يبيپژوهش ترك، يفيك يمحتوا ليتحل، يپرستار تيريمد: هاي كليدي واژه
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مقدمه  
گروه كاركنان  نيتر بزرگاز آنجا كه پرستاران 

 انتظار دهند مي ليخدمات سالمت را تشك دهنده ارائه
 انيمشكالت سالمت مددجوضمن كمك به حل  رود مي

                                                 
سالمت  ي، گروه پرستار)ارياستاد(عادل مهربان هيدكتر مرض:مسؤول سندهينو* 

دانشگاه علوم پزشكي  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يو سالمند تيريجامعه، مد
  adel@nm.mui.ac.ir.اصفهان،اصفهان، ايران

دانشگاه  ض،يف يدرمان يمركز آموزش ،يموالدوست، كارشناس ارشد پرستار اعظم
  mina.moladoost@yahoo.com. علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  14/10/93: ، تاريخ پذيرش5/9/93: ، تاريخ اصالحيه26/8/93: دريافت مقاله تاريخ

سالمت توانمند  داتيمواجهه با تهد يبرا زيخود آنها را ن
توانمند شده قبالً است كه خود  نيالزمه آن ا و ندينما

كه دارند به علت  ينظر از سمت افراد صرف نيا. باشند
 هيكل يهماهنگ فهيوظ تيحضور مستمر در صحنه فعال

برعهده داشته و  زيرا ن مارستانيدر ب يجار يها فعاليت
 ريبا فراخواندن پزشك و سا ايً  شخصاآنان را  يازهاين

  . ندكن مي مرتفع ماريب نيمتخصصان بر بال
اي  پا افتاده شيو پ يعاد تيمسؤول يدر پرستار تيريمد
بوده و ارتباط  ياتيح اريبلكه نقش آنان بس ستين



 ي بيمطالعه ترك: يپرستار تيريمد يكارآموز يابيارز  مرضيه عادل مهربان و همكار
 

http://ijme. mui. ac. ir   973/  )11( 1393/14بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 يدر مراكز درمان ها مراقبتارائه  تيفيبا ك يكينزد
 انيلذا آماده نمودن پرستاران و دانشجو). 1(دارد

از  يكيخود اي  حرفه يها شنق يفايا يبرا يپرستار
  اينكما ، اركان مهم و قابل تعمق در نظام سالمت است

 انينشان داده است كه دانشجو يمطالعات قبل كه
دانش و  شيدر رابطه با افزا ييانتظارات باال يپرستار

 ).2(دارند ييدوران دانشجو يمهارت در ط

پس از  يپرستار يدانشجو كيكه  يمهم يها شاز نق يكي
 يبرا .است تيريمدبا آن سروكار دارد نقش  يليالتحص فارغ

نكته توجه  نيبه ا يآموزش تيريدر مد يستيامر با نيتحقق ا
 يبرا يمناسب يريادگيو امكانات  ها فرصتداشت كه 

 يريادگي يها فعاليتانتخاب  رايز ،فراهم شود انيدانشجو
درس  كي يريز برنامه نديدر فرا يو مناسب عامل مهم مؤثر

از به يدائما ن يريادگي يها فعاليت نيبنابرا .شود مي محسوب
از اصالح منظم  دتوان مياصالح  نيا. اصالح و توسعه دارد

 قيگرفته تا اصالح كامل و عم فيو تكال يكالس يها فعاليت
  ).3(رديطرح درس صورت گ

 طهيدر ح انيدانشجو ينيعملكرد بال گريد يسو از
 يآموزش نيمسؤولاست كه  ياز جمله موارد تيريمد
 .نديبهبود آن اقدام نما يبه آن توجه نموده و برا ديبا

به ، نيدر آموزش بال يريادگي يها فعاليتاز  يبرخ
 انيدر دانشجو يو رهبر تيريمهارت مد شيافزا

باعث بهبود ارائه  كار نيكه ا ديخواهد انجام يپرستار
 يها سازمانبه اهداف  يابيو دست يپرستار يها مراقبت
آنها با گذراندن دوره . خواهد شد يدرمان يبهداشت

مراقبت  ستميدر س يقادر به ارائه نقش موفق تيريمد
  ).4(خواهند بود يكنون دهيچيپ يدرمان

از  يدرمان يبهداشت يها ستميس رانيمد در حال حاضر
نقش در زمان  يفايجهت ا يپرستار انيدانشجو يآمادگ

درباره  يمند ندارند و اغلب گله تيشروع به كار رضا
آماده نمودن  يبرا ينيبال يها آموزشبودن  يعدم كاف
 زين قاتيتحق. وجود دارد نيجهت كار در بال انيدانشجو
 تياز عدم رعا يكه گرچه بخش دينما ميتأكيد 

 يرويبودن ن ياستانداردها توسط پرستاران به ناكاف
به علت  يناكارآمد نياز ا ياما بخش، ارتباط دارد يانسان

 يپرستار النيالتحص در فارغ يفقدان مهارت كاف
كه  ندينما يمتأكيد مطالعات  يعالوه بر آن گاه ).3(است
با ، جمله مربيان از ، ينيلاندركاران آموزش با دست

، مانند مشكالت موجود در هدايت يمشكالت اساس
و  يروش آموزش، يو توال يآموزش يمحتوا، يارزشياب

روبرو هستند كه در صورت مرتفع  ييها محدوديت زين
  ).5(افتيآموزش ارتقا خواهد  تيفيك، شدن اين مشكالت

داده شده  يها آموزش تيدر مورد كفا انيدانشجو نظر
 يفرصت كاف جاديبر ضرورت ا ييدر دوران دانشجو

تأكيد  ييدر دوران دانشجو ها مهارتوكسب  نيجهت تمر
با رويكرد اي  مطالعه هاي  يافتهمثالً . دينما مي

 ليالتحص تازه فارغ انيدانشجو يبر رو يفنومنولوژ
 رغم علي انيدانشجو نينشان داد كه ا كايامر يپرستار

الزم  يداشتند اظهار داشتند آمادگ ينيبال نيتمر كه  اين
و  تيريرا ندارند و در مد نيبال دهيچيپ طيشرا يبرا

هاي  يافته زين رانيدر ا). 6(مشكل دارند زين يده سازمان
 يها كارايي دورهدهقاني و همكاران،  ي مطالعه

كمك  تدر زمينه كفايت تسهيالرا در عرصه  يكارآموز
دسترسي به امكانات رفاهي ، آموزشي در محيط بالين

فرايند در محيط بالين و ايجاد مهارت در اجراي 
همچنين در . نشان دادضعيف يا نسبتاً ضعيف  پرستاري

ين عامل مشكل تر مهممطالعه مربيان و دانشجويان  نيا
ي علمي مناسب در بخش عنوان ها زا را عدم وجود زمينه

 يبراي ارتقا انيو مرب انياز نظر دانشجو .اند كرده
امكانات رفاهي و كمك  تأمينكيفيت اين دوره نياز به 

ي و هماهنگي بين ريز برنامهآموزشي در محيط باليني و 
دارد كه  وجود دو بخش آموزش تئوري و كارآموزي

  ).7(ين قرار گيردمسؤولبايد مورد توجه 
 آمده نشان به دستاز مرور مطالعات انجام شده  آنچه
 يپرستار تيريمد ينحوه كارآموز نهيدهد در زم مي

انجام نگرفته است و از آنجا  يمطالعات كاف يكارآموز
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 يها آموزيكار ريسا در موردكه مطالعات انجام شده 
را روشن  ها آموزياز كار يتوانسته نقاط مبهم ينيبال
بنا به تجارب خود در  زين انپژوهشگر، )9تا8(ايدنم

 ندبر آن شد تيريمد يدر كارآموز انيآموزش دانشجو
  .دنبه صورت تركيبي بپرداز يكارآموز نيا تا به بررسي

  
  ها روش

و با استفاده از روش  يمطالعه مقطع كياين پژوهش 
مطالعه محقق جهت  نيدر ا. بود زمان هماز نوع  يبيترك

تا  استفاده نمود يبيترك وشخود از ر جيكامل كردن نتا
 بيترت نيبه ا. رديانجام گ قيتحق نهيدر زم يكامل يابيارز

و تأييد  يبرا يفيو ك يكم وهياستفاده از دو ش
مطالعه مورد استفاده قرار  نيدر ا ها افتهي ياعتباربخش

 نيكدام از ا هر زمان هم وهيبا استفاده از ش. گرفت
. را بپوشانند گريد روشنقاط ضعف  ندتوان مي ها روش

 اجازه نيبه محقق يفيك يمحتوا لياستفاده از روش تحل
 دهيرس يكارآموز تياز وضع يقيداد كه به درك عم مي

 نيمحقق يرا برا يغن يفيك يها و امكان استفاده از داده
به  جينتا ميقبل از تعم دهد مي فراهم نمود به محقق اجازه

موردنظر فراهم ه دياز پد قيعم يدرك، متفاوت يگروه
 گيري جهيدر مرحله بحث و نت قينوع تحق نيا جينتا. آورد

  ). 10(شوند مي قيبا هم تلف
وابسته به دانشگاه علوم  يها در بيمارستاناين پژوهش 

 تيريمد ياصفهان كه محل انجام كارآموز يپزشك
 درد، يانجام گرد 1390در سال  ،بود يپرستار انيدانشجو

واحد  يكه كارآموز يپرستار انيدانشجو هيمطالعه كل نيا
از شش ماه از  تر كمكامل گذرانده و  به طوررا  تيريمد

بيمار نبوده و قادر به تكلم  ،آنها نگذشته بود يكارآموز
 زيو ن) يفيجهت انجام مصاحبه در بخش ك(بودند 
كه تمايل به شركت در مصاحبه داشتند در  يانيدانشجو

به  يدر بخش كم يريگ نمونه. داده شدند كتمطالعه شر
نفر از  80كه  بيترت نيبدانجام شد،  يصورت سرشمار

 يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار انيدانشجو

 ياصفهان كه در ترم هفت و در حال گذراندن كارآموز
شركت  قيدر تحق) يدو ترم متوال(بودند در  تيريعرصه مد

شبانه و  يدانشجو فرن 50شامل  انيدانشجو ناي. شدند داده
تعداد  انيدانشجو نيا نياز ب .ندروزانه بود ينفر دانشجو 30
به شركت در  ليآنها كه مااز ) پسر 4دختر و  14(نفر  18

محقق  اريدر اخت ياطالعات غن ستندتوان مي مصاحبه بوده و
 يريگ به صورت نمونه يديكل نيبه عنوان مطلع دهندقرار 
 ليمطالعه كه به صورت تحل يفيانجام بخش ك يمند برا هدف
 نبا اي ها داده و دنديانتخاب گرد شد،انجام  يفيك يمحتوا

  . افتيتعداد اشباع 
با پركردن پرسشنامه  ياطالعات مورد نظر در بخش كم

 نيا. ديگرد آوري جمع تيريمد يكارآموز يابيارزش
است كه توسط  يابيبرگرفته از ابزار ارزش سشنامهپر
 انيدانشجو يكارآموز يابيو همكاران جهت ارزش ينيام

روايي صوري و . است دهيگرد يطراح يپرستار
محتواي ابزار از طريق تأييد گروه متخصصين تأييد 

ي پايايي ها روششده و پايايي ابزار طراحي شده از 
 به دست >08/0r با كنندگان دروني و پايايي ارزيابي

در مورد  تميآ 23پرسشنامه شامل ). 11(آمده است
بوده  كرتيل يقسمت 5 فيط ياست كه دارا ريمد فيوظا

 سلطم، 2=ام كم انجام داده، 1=ام و از انجام نداده
 ليتشك 5=ام ماهر شده يلو خي 4=ام ماهر شده، 3=ام شده
 تياز كسب مجوز و گرفتن رضا پس. است دهيگرد

، پرسشنامه توسط ها كننده از شركت كتبي آگاهانه
  .شد ليتكم انيدانشجو

 مهيبا استفاده از مصاحبه ن قيتحق يفيبخش ك يها داده
جهت  مجدد تياز كسب رضا پس انيبا دانشجو افتهيساختار 

  . ديگرد آوري جمع ها، كننده از شركت شركت در مصاحبه
نظرات، ان، ها جهت بررسي تجارب دانشجوي مصاحبه

ها و مشكالت آنها در  نكات مورد عالقه يا سختي
گرفت و هدف رسيدن به درك  انجام ها كارآموزي

  .بود تيريمد يدر رابطه با كارآموز انديدگاه دانشجوي
 مانند يسؤاالتها  مصاحبه مطرح شده در سؤاالت
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چگونه  د؟يرا چگونه گذراند تيريمد يكارآموز
 يها فعاليتچه  د؟يسرپرستار را تجربه نمود يها فعاليت

بود و به سمت  د؟و در چه ح ديسرپرستار را تجربه كرد
  .ديگرد تيهدا انيبهتر دانشجو دهي پاسخ

 تيآرام و به دور از استرس و با رعا يمصاحبه در مكان
نكات مربوط به انجام  هيانجام شد و كل ياصول ارتباط

ت سؤاالاعم از مصاحبه با  يفيك قاتيمصاحبه در تحق
 كنندگان تبار مصاحبه با هركدام از شرك 2حداقل ، باز

 قيعم يها افتهيبه  دنيكه به جلب اعتماد افراد و رس
مصاحبه  شرفتيبسته به پ. ديگرد تيرعا، منجر شود

در ضمن مصاحبه از  ،ديمطرح گرد يت متفاوتسؤاال
استفاده شده و  ها افتهياستحكام تأييد جهت  زيمشاهده ن

از صحت و سقم ، با در نظر گرفتن شواهد و مشاهدات
مدت هر  .ديحاصل گرد نانياطم ها احبهمص يمحتوا

الزم به ذكر است كه . بود قهيدق 90تا  30 نيمصاحبه ب
توسط  يو كم يفبه صورت كي ها داده آوري جمعمراحل 

 ييمجزا انجام شد كه در روا به طوردو پژوهشگر 
  .نشود جاديا ياختالل يفيك قيتحق

سازي اطالعات و  اين مطالعه با فراهم يفياعتبار بخش ك
تفاسير معتبر از طريق شركت طوالني مصاحبه گر و 

اطالعات  آوري جمعگذراندن زمان كافي در ، پيگيري مصرانه
ي تحت مطالعه و ها گروهبراي داشتن درك عميق ديدگاه 

 قهمچنين محق. افتي شيو افزا تأمينبررسي سوء تفسيرها 
ايجاد ارتباط مناسب با  يتمام تالش خود را برا

. بردبه كار و ايجاد اعتماد و تفاهم با آنها  كنندگان مشاركت
كننده باخواندن  به افراد شركتچك كردن و ارائه فيدبك 

ي پژوهشگر و توجه به  شده از جمالت استنباط برخي
 كنندگان هاي شركت و تفاسير اوليه و بررسي واكنش ها يافته

و واقعي بودن اطالعات را  قبه محقق كمك نمود كه عمي
 .تشخيص دهد و بر اعتبار اين مطالعه بيفزايد

توسط دو  ها داده آوري جمع، جهت افزايش قابليت اعتماد
و نتايج  ها محقق به طور جداگانه انجام شد و سپس داده

 ها همچنين بررسي دقيق داده. دبا هم مقايسه گردي

مشاركت  تيريمد توسط همكاراني كه در كارآموزي
انجام شد و  ،ارتباط مستمر دارند انوبا دانشجويند داشت
الزم به . نمود تر بيشرا  ها آنها قابليت اعتماد داده تأييد

مطالعه به  نيا يفيو ك يذكر است كه دو مرحله كم
  .است كساني تياهم يصورت مجزا انجام شد و دارا

 يفيك يها داده و SPSS-  18افزار نرم قياز طر يكم يها داده
كه  بيترت نيبه ا. شد ليتحل و يفيك يمحتوا ليبه روش تحل
را به متن برگردانده و اطالعات  ها مصاحبه نيابتدا محقق

سپس . دنديآن آشنا گرد وباشده را مرور نموده  آوري جمع
را مورد دقت قرار داد و با مرور  ها نهفته در مصاحبه يمعان

 به نظرتر  كه مهم ها از مصاحبه ييها جنبه ها مجدد داده
را از آن  ينموده و عبارات اصل يرا بررس ديرس مي

به صورت  نيپس از آن هر كدام از محقق. استخراج نمودند
عمده آن در كنار  اظهاراتجداگانه برداشت خود را از 

 قيتحق نيدر ا ياديز نيمضام. داشت نمود ادي ها مصاحبه
 نيمضام نيا. مضمون مشترك بود 60حاصل شد كه حدود 

با توجه به شد  يو سع شد جداگانه قرار داده يها در دسته
ساختار  ،آمده به دستكه از هر مضمون  يقيعم فيتوص

 نيدر ا. مشخص گردد ها فيتوص نيمربوط به هر كدام از ا
آمده با چند نفر  به دست نيبر مضام يمرور نيمرحله محقق
هر در پژوهش داشتند تا  كننده مشاركت انياز دانشجو

. نظر آنها اشتباه برداشت شده بود حذف گردد از كه يمورد
 ليمورد تقل 48آمده با مرور مجدد به  به دستمضمون  60
 ياصل بقهسه طنهايتاً و  ديو اصالحات الزم انجام گرد افتي

  .ديفراهم گرد يفيك يها از داده
با استفاده از روش مصاحبه و ضبط صحبت 

 انياين امكان را يافتيم كه با دانشجو كنندگان شركت
نموده و در فرآيند مصاحبه  ارتباط برقرارتر  راحت

تمركز كامل و شركت فعال داشته باشيم كه به اين طريق 
در تمام . يابد شافزاي ها قابليت اعتماد و سنديت داده

 انيي دانشجوها صحبتمحقق فعاالنه به ، طول مصاحبه
يا سرزنش  كنندگان گوش داده و از استنطاق مشاركت

آنها به   آنها به خاطر برخي رفتارها خودداري نمود و با
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استفاده از نظر ساير پژوهشگران نيز  .احترام رفتار شد
 ها صاحبهصورت كه م نكمك نمود به اي ها به اعتبار داده

انجام  يقرار داده شد و كدگذار گريمحقق د اريدر اخت
 نشد و بهتري با هم تطابق داده ها يو كدگذارشده 

همچنين درگيري . ديمتن انتخاب گرد يمضمون برا
 يكارآموز يعميق و تجارب قبلي محقق به عنوان مرب

برخوردي طوالني مدت داشت  انيكه با دانشجو تيريمد
  .كمك نمود ها به مقبوليت داده

به  يبيپژوهش تالش شد تا با استفاده از روش ترك نيا در
 يفيدر بخش ك بيترت نيكمك شود كه به ا ها افتهياعتبار 

از مطالعه را به خود اختصاص داد نه  يتر بيشكه وزن 
 انيتوسط دانشجو، يهمانند بخش كم، يريادگيتنها تجارب 

 ياجرا تيفيمورد اشاره قرار گرفت بلكه در رابطه با ك
كسب شد كه به بهبود درك  ييها داده زين يرآموزكا

  .كمك نمود يكارآموز تياز وضع نيمحقق
  

  نتايج
 يدانشجو 80مطالعه نشان داد كه از  يبخش كم جينتا

نفر شبانه  30نفر از آنها روزانه و  50تعداد  يپرستار
نفر پسر بودند كه  15نفر دختر و  65آنها  نياز ب. بودند

دختر در  انيتعداد دانشجو دهد مي اطالعات نشان نيا
 دانشجويان %45.است از پسران شيب يرشته پرستار

  . بودند يآنان شهرستان ريو سا اصفهاني

  
 انيدر دانشجو يتجارب كارآموز يريادگي نيانگيو م توزيع فراواني نسبي، مطلق: 1 جدول

 انجام  فعاليت

 ام نداده
كم انجام 

 ام داده
 مسلط 

 ام شده
 ماهر 

 ام شده
ماهر  يليخ

 ميانگين  Miss ام شده

  46/3±٧١/٠  1%)2/1(  10%) 5/12(  32%)8/28(  40%) 6/50(  5%) 2/6(  1%)2/1( )دستورات دارويي و اقدامات درماني(شناخت كليه بيماران بخش - 1
  91/3±۶٣/٠  0%)0(  20%) 25(  35%) 8/43(  23%)8/28(  2%)5/2(  0%)0( نوشتن گزارش روزانه-2
  62/3±٧۴/٠  0%)0(  12%) 15(  33%) 2/41(  29%) 2/36(  5%) 2/6(  1%)2/1( تحويل و تحول در بخش-3
  98/2±٩١/٠  0%)0(  2%)5/2(  25%) 2/31(  26%) 5/32(  23%)8/28(  4%) 5( آموزش به بيماران و خانواده آنان-4
  14/3±٧/٠  2%)5/2(  4%) 5(  23%) 8/28(  33%)2/41(  16%) 20(  2%)5/2( بندي در جهت بهبود ارائه خدمات تعيين نيازهاي بخش مربوطه و اولويت- 5
  03/4±٧/٠  1%)2/1(  27%)8/33(  29%)2/36(  21%)8/26(  2%)5/2(  0%)0( كنترل كاردكس بخش و پرونده بيماران-6
  25/3±٠٢/١  0%)0(  7/%)8(  29%)2/36(  24%)30(  17%)2/21(  3%)8/3( عمل و آزمايشات مختلف آماده كردن بيماران جهت اطاق-7
  12/4±۶/٠  0%)0(  32%)40(  26%) 5/32(  22%)5/27(  0%)0(  0%)0( برقراري ارتباط مناسب با پرسنل-8
  20/3±٣/٠    12%)15(  20%)25(  24%)30(  18%)5/22(  5%)2/6( تقسيم كار بين پرسنل-9

  92/2±٩/٠  0  1%)2/1(  24%)30(  30%)5/37(  18%)5/22(  7%)8/8( شناخت قوانين و مقررات بيمارستان و چارت سازماني-10
  82/2±٧/٠  3%)7/3(  1%)2/1(  17%)2/21(  29%)2/36(  25%)2/31(  5%)2/6( سلسله مراتببررسي-11
  87/3±٠٢/١  1%)2/1(  25%)2/31(  27%)8/33(  21%)2/26(  4%)5(  2%)5/2( هاي مختلف آزمايش تهيه و ارسال درخواست نمونه-12
  72/2±۶/٠  1%)2/1(  8%)10(  16%)20(  16%)20(  24%)30(  15%)8/18( بندي بخشماهيانه وسايل مورد نياز و كمك در بودجهتهيه درخواست - 13
  18/3±٠٣/١  0  13%)2/16(  16%)20(  31%)8/38(  12%)15(  8%)10( يينوشتن برگ رژيم غذا-14
  01/4±۶/٠  0  28%)35(  25%)2/31(  27%)8/33(  0  0 دارو نوشتن ليست-15
  14/4±٨/٠    31%)8/38(  29%)2/36(  20%)25(  0  0 كنترل قفسه دارو-16
  84/3±٠۵/١  0  26%)5/32(  28%)35(  15%)8/18(  9%)2/11(  2%)5/2( كنترل لوازم و وسايل استريل-17
  42/3±۶/٠  1%)2/1(  8%)10(  30%)5/37(  29%)2/36(  11%)8/13(  1%)2/1( كنترل و نظارت مربوط به ترخيص و پذيرش مددجو-18
  10/3±۵٨/٠  0  9%)2/11(  15%)8/18(  35%)8/43(  17%)2/21(  4%)5( مسألهحل يك مشكل بخش با استفاده از روش حل-19
  08/3±٣۴/٠  0  6%)5/7(  15%)8/18(  40%)50(  17%)2/21(  2%)5/2( ي بيمارستانها قسمتشناخت كليه -20
  85/2±٨/٠  1%)2/1(  3%)8/3(  13%)2/16(  35%)8/43(  25%)2/31(  3%)8/3( بيمارستاننظارت بركليه افراد شاغل و آشنايي با وظايف كليه افراد در- 21
  82/2±٧/٠  0  2%)5/2(  14%)5/17(  39%)8/48(  18%)5/22(  7%)8/8( كادر پرستاريمشاركت در آموزش ضمن خدمت-22
  91/2±٣/٠  0  3%)8/3(  15%)8/18(  37%)2/46(  22%)5/27(  3%)8/3( تفويض اختياراتشناخت-23
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مورد در  نيتر بيشكه  دهد مي نشان 1 جدول جينتا
است  را انجام نداده كه دانشجو آن يريادگي يها حداقل

و  ازيمورد ن ليوسا انهيدرخواست ماه همربوط به تهي
و در موارد %) 18(است  بخش بوده يبند شركت در بودجه
ارتباط  يبرقرار، ييدارو ستنوشتن لي، كنترل قفسه دارو

 يمورد چيمناسب با پرسنل و نوشتن گزارش روزانه ه
 نيتر بيش، باشد انجام ندادهآن را نشد كه دانشجو  افتي

كم انجام داده آن را كه دانشجو  يريادگي يها مورد حداقل
با  ييافراد شاغل و آشنا هيمربوط به نظارت بر كل ،است
سلسله مراتب  يبررس و%) 2/31(مارستانيافراد ب فيوظا

، ييدر موارد كنترل قفسه دارو نيهمچن. است %)2/31(
ارتباط مناسب با پرسنل  يدارو و برقرار ستينوشتن ل

  . نشد افتي ،باشد كم انجام دادهآن را كه دانشجو  يمورد
 نيتر بيش شود مي مشاهده 1 جدولكه در  گونه همان
به است مربوط  كه دانشجو در آن مسلط شده يمورد

 يها قسمت هيو شناخت كل%) 6/50(بخش  مارانشناخت بي
  .است %)50( مارستانيب

 نيتر بيش ،افتيدر توان مي 1 جدولبا دقت در  نيهمچن
نوشتن اند  دهيدر آن به مهارت رس انيدانشجوموردي كه 

در  انو آنچه دانشجوي%) 8/43(است  گزارش روزانه بوده
كاردكس بخش و پرونده كنترل ، بودند  ماهر شده يليآن خ

  .است مارانبي
 انهيه درخواست ماهيتهمورد كه  دهد مي نشان 1 جدول جينتا

كم انجام  انيدانشجواكثراً بخش را  ازيمورد ن ليوسا
به  ها بيت مهارتدر  انيدانشجو اغلب نهمچني .اند داده

  .اند دهيمرحله تسلط رس
در  انيدانشجو دهد مي جدول نشان نيا جينتا نيهمچن
دارو و  ستينوشتن ل، ارتباط مناسب با پرسنل يبرقرار

   .اند ماهر شده اريكنترل قفسه دارو اغلب بس
 48پژوهش منجر به  نيا يفيحاصل از بخش ك يها افتهي

 انيودانشج يريادگيكد مربوط به تجارب  30كد شد كه 
بود  يكد مربوط به مشكالت كارآموز 18و  بود

 ).2جدول(

 
  )يفيك يها حاصل از داده(مربوطه  رطبقاتيو ز انيدانشجو يريادگيتجارب  يطبقه اصل: 2 جدول

  كدهاي مفهومي زيرطبقه  طبقه اصلي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تجارب يادگيري دانشجويان - 1

  تقسيم كار 1- 1-1 يدهسازمان1-1
  با سلسله مراتب ييآشنا 2- 1-1
  شناخت مختصر واحدهاي ديگر 3- 1-1
  با قوانين و مقررات ييآشنا 4- 1-1
  به بيمار و همراهان گويي پاسخه با نحو ييآشنا 5- 1-1
  توجيه توسط سوپروايزر آموزشي 6- 1-1

  هماهنگي با اتاق عمل 1- 2-1 هماهنگي1-2
  هماهنگي تلفني 2- 1-2
  درخواست آزمايشات 3- 1-2
  ارتباط با پرسنله با نحو ييآشنا 4- 1-2

  كنترل وسايل استريل 1- 3-1 كنترل1-3
  ي پرستاريها مراقبتكنترل  2- 1-3
  با نظارت بر پرسنل بخش ييآشنا 3- 1-3
  شركت در تحويل و تحول بخش 4- 1-3
  تحويل گرفتن وسايل بخش 5- 1-3
  اداره بخشه با نحو ييآشنا 6- 1-3



  مرضيه عادل مهربان و همكار  يبيمطالعه ترك: يپرستار تيريمد يكارآموز يابيارز
 

 http://ijme. mui. ac. ir )11(14؛ 1393بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  978

  چك كردن ترالي احيا 7- 1-3
  )مصرف و تعدادتاريخ (كنترل داروها  8- 1-3
  به سرپرستارها گزارش كمبود 9- 1-3

  در حد روتين ييبا رژيم غذا ييآشنا 1- 4-1 ريزيشناخت و برنامه1-4
 با بيمار ييآشنا 2- 1-4
  به پرسنل مؤثرآموزش  3- 1-4
  آموزش مختصر به بيمار 4- 1-4

  درخواست نيازهاي بخش1- 5-1 دهيثبت و گزارش1-5
  نوشتن ليست دارو 2- 1-5
  كردن دستوات پزشك وارد 3- 1-5
  نوشتن برنامه ماهيانه 4- 1-5
  نوشتن گزارش روزانه 5- 1-5
  پذيرش و ترخيص در حد نوشتاري 6- 1-5
  همراهي ويزيت پزشك 7- 1-5

 
  
  
  
  
  
  
  مشكالت كارآموزي - 2

  در بخش جدي تلقي نشدن دانشجو 1- 1-2 عوامل مربوط به ماهيت كارآموزي2-1
 شفاف نبودن كارآموزي 2- 2-1

 سخت بودن 3- 2-1

 طوالني بودن 4- 2-1

 ي عصر و شبها شيفتتجربه ناكافي  5- 2-1

 فردي بودن كارآموزي 6- 2-1

 يادگيري قابل قبول 7- 2-1

 كارآموزي مفيد اما معيوب 8- 2-1

 كننده كارهاي تكراري و خسته 9- 2-4

  ارزشيابي نامناسب  1- 2-2 مربوط به مربيعوامل2-2
 نظارت ناكافي مربي 2- 2-2

 اعتماد به نفس پايين مربي  3- 2-2

 آموزش ناكافي توسط مربي 4- 2-2

 عدم ارتباط مناسب پرسنل با دانشجو  1- 3-2 عوامل مربوط به محيط كارآموزي2-3

 عدم اعتماد به دانشجو 2- 2-3

 عملكرد سرپرستارانتفاوت  3- 2-2

 هاي غيرمديريتي انجام فعاليت 4- 2-2

 نقش سوپروايزر در آموزش 5- 2-2

 
موارد ذكر  نيتر بيشانجام شده  يريادگي يها فعاليتدر 

. اشاره داشت ها مراقبتو كنترل  يشده به تجارب نوشتار
 نيتر كمبا مقررات و آموزش پرسنل  ييآشنا، در مقابل

ذكر  انيتوسط دانشجو زين يموارد. موارد ذكر شده بود
. وجود ندارد يمربوط به كارآموز ستيل شد كه در چك

و  ماريبه ب گويي پاسخه با نحو ييآشنا لموارد شام نيا

كه از  يپرستار يها مراقبتكنترل انجام  زيهمراهان و ن
 به شمار يپرستار تيريمد انيتجارب دانشجو نيتر مهم
نشده  دهيآنها گنجان يريادگي يها اما در حداقل دآي مي

  .است
 (پژوهش  نيا يفيحاصل از بخش ك هاي افتهيبه ادامه  در

  .پرداخت ميخواه)طبقات مربوط به آن  ريطبقات و ز
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  انيدانشجو يريادگيتجارب  - 1
ن اشتغال آدر طول دوره به  انيكه دانشجو يفيوظا هيكل

 نيقرار گرفت و ا ليمورد تحل ها داشتند در مصاحبه
، يهماهنگ ، يده سازمانآن شامل  رطبقهيطبقه و پنج ز

شكل  دهي ثبت و گزارش، يريز برنامهشناخت و ، كنترل
طبقات مربوطه  ريتجارب در ادامه در ز نيا. گرفته است

  .اند آمده
  
  يده سازمان 1- 1
در  انيدانشجو يريادگيمربوط به  يها فعاليت در

آنها با شرح  ييمرتبط با آشنا يبخش تيريمد يكارآموز
نحوه  يو به طور كل يو چارت سازمان فيوظا

 يها در مصاحبه انيبود كه اغلب دانشجو يده سازمان
دوره با  نيدر طول ا انيدانشجو. نمودند خود آن را ذكر 
. آشنا شده بودند پرستاران نيكار ب مينحوه انجام تقس

  :گفت انياز دانشجو يكيمثال  يبرا
 يها بخشبا . بود يديتجربه جد. بود يتجربه خوب"

، ميانجام بد ديبا ييچه كارها كه  اين .ميمختلف آشنا شد
مختلف  يها قسمتو  ها بخشارتباط با ، اداره بخش

 ينظارت به كارا، فينوشتن برنامه وظا .مارستانيب
سلسله  .بخش ليو وسا زاتيچك تجه يو حت، بخش

 هيوقتا هم نه  يعضب شه مي تيرعا يمراتب تا حد
 ".سيكه اصال درس ن رنگي مي را در نظر ييزايچ
  )4 كننده مشاركت(
  
  يهماهنگ 2- 1

با  تيريمد يدر كارآموز انيدانشجو نيبر ا عالوه
مختلف مثل  يواحدها نيب يانجام هماهنگ يچگونگ
آشنا  رهيو غ يتوانبخش، يولوژيراد، شگاهيآزما

 فهيوظ نيا يريادگياز  شانيها اغلب در گفته. گردند يم
  :از آنها گفت يكيمثال  يبرا. خرسند بودند

 ضيما فقط خودمون مر يقبل يها آموزيخوب تو كار"
 ادي نجاياما ا ميكرد مي رو آماده رفتن به اتاق عمل

 ميقبل تنظ يعمل روزها ستيل يكه چه جور ميگرفت
  چه ديبا ميبفرست ضويمر كه  اينقبل  كه  اين اي شهيم
   )8 كننده شاركتم( ".خوب بود. ميانجام بد ييها يهنگامه
  
  كنترل  3- 1
شده  يطراح يها فعاليتاز  يكي تيريمد يكارآموز در
با نحوه نظارت  ييدر طرح درس آشنا انيدانشجو يبرا

كه  رديگ يم اديدانشجو . است بخش يها فعاليتو كنترل 
كه در بخش حضور ندارد  يچگونه سرپرستار زمان

از  يكيرابطه  نيدر ا. نمايدانجام شده را كنترل  فيوظا
  : گفت كنندگان مشاركت

 يها آموزيتو كار، ميگرفت اديكاردكس چك كردن رو "
دست خودته كه  گهيد نيدادن و ا حيبرامون توض گهيد

 يكه چك كن دنيبهت م ياگه كارتو خوب انجام بد
  )5 كننده مشاركت( ".رو ها پرونده

از روز اول من . خوب بود يليسرپرستار بخش من خ"
چه  گفتيخودش بهم م. و تحول بخش بودم ليتحو يتو

پرسنل رو چك كنم و بهم اجازه داده بود  يكارا يجور
ه كن مي داره آدم احساس يحس خوب. به اونها تذكر بدم
  )16 كننده مشاركت( ".برن يب ماپرسنل ازش حس

  
   يريز برنامهشناخت و  4- 1

و  يملزم به انجام بررس يموزآكار نيدر ا انيدانشجو
. هستند ها بخشمشكالت موجود در  ييشناخت و شناسا

 ياول كارآموز يرا در روزها فهيوظ نيآنها اغلب ا
از  يكي نهيزم نيمثال در ا يبرا .اند انجام داده

  :ابراز نمود انيدانشجو
 ضيكه چندتا مر ديپرسياز ما م ومديكه ماستادمون "

وگرنه ازمون  ميبود مي بلد ديبا شونوها تشخيص، ميدار
همه  يكارآموز نيا يما تو ييجورا هي. شد مي نمره كم

 يكه چ ميكرد مي با بخش هم هماهنگ .ميكرد مي يكار
 يليخ. ميبورد آموزش بد يدارن واسشون تو ازين

 گهيد تيريمد ياز ما دانشجوها لدردسر داشت چون قب
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 ميكرد مي دايكه پ يكارو كرده بودن و ما موضوعات نيا
  )13 كننده مشاركت( ".هيتكرار نيا گفتن يهمش م

  
  دهي ثبت و گزارش 5- 1

با نحوه ثبت گزارش در  يكارآموز نيدر ا انيدانشجو
دفتر گزارش و نحوه وارد كردن داروها در كاردكس 

 زيبه مافوق ن دهي آنها با نحوه گزارش. اند آشنا شده
  : بيان نمود انياز دانشجو يكيمثال  يبرا ،اند آشنا شده

. خوب بود يليخ ميرفت زرياون روز عصر كه با سوپروا"
و همه كارا رو چك  ها بخش يست تويبا چك ل ميما رفت
هم خودش رفت و به بخش گفت كه  زريسوپروا. ميكرد

خوب بود انگار  يليخ. كارشونو به ما گزارش بدن
 زدنيبعدش هم چونه م. بردن مي پرسنل ازمون حساب

  )4 كننده مشاركت(".ميكه اشكاالتشونو گزارش ند
  
  يمشكالت مربوط به كارآموز - 2

مشكالت مربوط  ،شكل گرفت ليكه در تحل يگريد طبقه
عوامل مربوط به  رطبقهيبود كه در سه ز يبه كارآموز

و عوامل   يعوامل مربوط به مرب، يكارآموز تيماه
شكل گرفت كه در ادامه به  يكارآموز طيمربوط به مح

  .پرداخت ميدر رابطه با آنها خواه ييها مثال
  يكارآموز تيعوامل مربوط به ماه 1- 2

 فيوظا ياغلب از انجام برخ يپرستار انيدانشجو
گله داشتند و اكثر  يبه صورت تكرار يپرستار رانيمد

 تيشكا يبودن زمان كارآموز ياز طوالن انيدانشجو
را  يبودن زمان كارآموز ياغلب طوالن. داشتند
ها  كننده مشاركت. دانستند يم دهيو بدون فا كننده كسل

از  يكيمثال  يبرا. نمودنديم انينكته را ب نيبارها ا
  :اظهار داشت نهيزم نيدر ا كنندگان مشاركت

 هفته هم كي ديو شا ادهيروز ز 16به نظر من  دينيببب"
كه  نهيا تيريمد يچون كار اصل، باشه يكاف توونه مي

 يهفته براش كاف هيفك كنم همون  يرو چك كن ها پرونده
 يليخ .بود به نظر من اديز يليباشه اتالف وقتش خ

هفته هم  هيهس كه ادم در  يكار .اتالف وقت داره
رو ندونه فقط  زايچ يممكنه بعض. رهيگب ادي هتونيم

  )8شماره  كننده مشاركت(" .بخش بدونه مسؤول
 ريبا سا يكارآموز نيبه علت متفاوت بودن ا نيهمچن
آنها  تيمسؤول شيافزا زيو ن انيدانشجو يها آموزيكار

از سخت  زياز آنها ن يبرخ، دوره نيگذراندن ا يدر ط
. ندكرد مي يگله داشتند و اظهار خستگ يبودن كارآموز

  :گفت يا كننده مثال شركت يبرا
كه  ييروزا. هگذر ميسخت  يليروزاشو كم كنن خ"

 گهياستاد م. ميدار تيفعال مياستاد هس خوبه راند دار
مشكل  يليكارها خ.اس كننده خستهواقعاً . انيصبح ب ديبا

  ) 3 كننده مشاركت(".امبر بياش  بود كه بتوونم از عهده
 يدچار حس سردرگم انيموارد دانشجو يبرخ كه  اين اي

كه احساس  يبودند طور يو شفاف نبودن كارآموز
  :نمودند مي انيب نگونهيا يخود را در مورد كارآموز

  اينتا  يبپرس ويزيچ هينفر  هياز  يداره بخوا يبستگ"
 در ديكه اصال با دونهيبده نم حيخودش بخواد توض كه

بهتره پرستاره بهش بگه با . كنه سؤالموضوع  نيمورد ا
از اون  .بده اديبهش بگه بهش ه كن مي كه كار ياون كس

 يداره به خود اون پرستار كه چه جور يطرف بستگ
 ".بشه مبهمه يشفاف ساز ديبا كلدر  يول. باشه

  )7 كننده مشاركت(
آنها  هاي به گفته كه  ايناغلب از  انيدانشجو نيهمچن
 يدر بخش آنها را جد يو اغلب كس شد نمي يتوجه
اغلب آنها مكلف به صدور . بودند يشاك گرفت نمي

 ياما آنها همكار شوند مي به پرسنل بخش يدستورات
از  يكيمثال  يبرا. ندارند انيالزم را با دانشجو

  : بيان نمود كنندگان مشاركت
 يول ميگرفت ادي ياديسرپرستار را تا حد ز يها فعاليت"

 ياجازه دخالت به ما ندادن كه تجربه جد اديخب ز
بهمون  ميريبگ ادي ديكه با ييزايچ يول ميداشته باش

 ميانجام بد ديكه با ييو كارا هيچ مدوني مي گفتن و
تا قابل قضاوت  ميباش يجد تيتو موقع ديبا ميدون يم
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كارمون  اديز فهاش رفع تكلي همه مكن مي رفك يول .باشه
تو كارشون دخالت  ذارن نمي يعني رنگي نمي يرا جد

  )4 كننده مشاركت(".ميداشته باش
 كيبه عنوان  يكارآموز نياز ا انياغلب دانشجو نيهمچن

 يقبل يها آموزيو با تمام كار است ديكه مف ديتجربه جد
 را به آن وارد ياشكاالت يول ندكن مي ادي ،آنها متفاوت است

  :گفت نهيزم نيدر ا كنندگان از مشاركت يكي. دانند مي
بود  يتجربه خوب .كه داشتم برآورده شد يانتظارات"

 يپرستار يما همش كاراقبالً بود  يديجد يليتجربه خ
حاال دارو دادن و پانسمان و  ياقدامات پرستار ميكرد مي
به نظرم . بود يديتجربه جد هي نيا يول زايچ نجوريا

آدم حس  ييجورا هيخوبه  يليهدنرس بودنم خ
خوشم  يتيريمد ياز كارا الك شهيم تر بيش تشيمسؤول

 يتر بيش تيمسؤولنظرته  ريبخش ز هي كه  اين يول اديم
  )1 كننده مشاركت( ".خوبه يليخ يكن مي كنترلش ويدار

  
  يعوامل مربوط به مرب 2- 2

و  يكه با مرب خورد مي به چشم يعوامل نيبر ا عالوه
البته الزم به . دوره مرتبط است نياو در ا ييراهنماه نحو

است كه  يبه شكل يكارآموز نيا تيذكر است كه ماه
 يو برخ نيست دوره نيدر ا يبه حضور مداوم مرب ازين

مثال  يبرا. شود مي امر مربوط نياشكاالت به ا نياز ا
 ستينها نآدر دسترس  يمرب كه  ايناغلب از  انيدانشجو

جهت رفع مشكالت و مسائل موجود در  ندتوان نمي و
 يناراض نديصحبت نما يبا و يبه راحت يكارآموز

در آموزش  يمرب توجهي يآنان از ب نيهمچن. بودند
علت  انيدانشجو. نمودند مي آنها گله ازيمطالب مورد ن

 يو عمل يزمان تئور نيضعف دانش خود را فاصله ب
توسط  يدر كارآموز يدانسته و تكرار مطالب تئور

  :داشتند مي انيآنها ب. دانند مي را الزم يمرب
كه  نيامثالً  مدوني مي را ها يتئور يسر هيما "

 ديبا يطور هي ديبا مارستانيتو ب يول نهياستانداردها ا
 اي يهر روز مربمثالً وقت تلف كردن  يسر هي يبه جا

انجام  ييچه كارا ميو ن كساعتي اي كساعتي زريسوپروا
 اني مي برطرف كنه فقط رهيرا بگ رادمونيا ميداد
ما  ؟يكرد كاريامروز چ. بد ايبود  وبامروز خ پرسن مي
 و تموم مگي مي مدوني مي كه از قبل ييزايچ يسر هيهم 
كار  كه  اينو نه  ميرگي مي ادي ديجد يزينه چ شه مي
 يكه اصالً اونجور! درسته؟ نايا يعني ميانجام داد يديمف

ما رو از مسائل آگاه كنن  ايبدن  اديبه ما كار  ديكه با
 بدرد ايبرخورد كنن حاال  خوان مي كه يهر طور ستين

  )11 كننده مشاركت( "!سينه مهم ن اي خوره مي
به  انيانجام شده با دانشجو يها صحبت يط نيهمچن

 يمرب ندكن مي كه آنها احساس ميديرس جهينت نيا
با دوستان  سهياز آنها نداشته و در مقا يواقع يابيارزش

آنها  .اند نگرفته شانيها فعاليتمتناسب با ه خود نمر
  :كه ندكن مي انيب گونه ناي
دانشكده درمورد  يايمرب كه  اين تر مهم يليمورد خ هي"

داشته باشن و از  يتر بيشخورده دقت  هيماها  يابيارز
موارد  اي شون يشخص ليم دونم نمي ايظاهر و  يرو
نكنن  يسطح يابيكه دارن دانشجو رو ارز يراستاندارديغ

 يمنظم يدانشجومثالً  شه مي عيضا يليچون كه حق ما خ
 يكاراتو خوب انجام بد اي يبه موقع بر يايبه موقع ب يباش
 نويا. نهيبهتر دن مي تو كم نمره يستياگه به دلشون ن يول

قضاوت نكنن حق  يظاهر نيدانشكده بگ يمسؤوالحتماً به 
  )4 كننده مشاركت( ".شهيم عيضا يليما خ

 نيدر ا يمرب ياظهار داشتند نظارت ناكاف كه  اين اي
به  انيمرب كه  ايناز  انيدانشجو. وجود ندارد يكارآموز

ندارند نگران بوده و اظهار  يكار آنها نظارت كاف
 تيبه ماه زينكته ن نيا ديشا. داشتند يتينارضا

را در  يبه مرب ازيكه ن گردد يبرم تيريمد يكارآموز
  :داند  نمي يضرور يكل كارآموز

. نظارت داشته باشن بهتره تر بيشبه نظرم اگه استادا "
نظارت داشته باشن  ها بچه شيبمونن پ تر بيش كه  ايناز 

انجام  ديبا يچه كار نكن مي كاريچ ها بچه كه  اينرو 
  )4 كننده مشاركت( ".بدن
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   يكارآموز طيبه محعوامل مربوط  3- 2
 طيپژوهش نشان داد كه گرچه مح نيا جينتا نيهمچن

و  ينيبال يها مهارتدر كسب  ياثر مهم يآموزش
فراهم نمودن ، دينما يم فايا انيدر دانشجو يآموزش

 تيريمد يمناسب جهت انجام كارآموز يآموزش طيمح
مثال  يبرا. قرار گرفته است يهتوج بيمورد  يتا حدود

 يكي يكادر پرستار وعدم وجود ارتباط مناسب دانشجو 
. به آن اشاره داشتند انيبود كه اغلب دانشجو ياز نكات

  :بيان نمودرابطه  نيكنندگان در ا از مشاركت يكي
دارن  يكه وجدان كار اشون يپرسنل هم بعض نيب "

 دن مي جواب يبخوا حيو اگه ازشون توض نكن مي كمك
نبود  يبد يدر كل كارآموز .سيناين طور اكثراً  يول
 هي كه  اين اي....برطرف ديداره كه با راداتيا يليخ يول
اونها  ديمون با پرسنل خوب بهش د كنن رابطه يكار

 يبا ما همكار .فرق كنه تيريمد يهانسبت به دانشجو
بدن با عالقه با ما  اديبه ما كار ....داشته باشن تر بيش

فكر كنن ما . در ما داشته باشن زهيانگ جاديرفتار كنن ا
بده كه  يليخ نيو ا مشي مي همكارشون گهيديك سال هم 

  ) 6 كننده مشاركت( ".تسيحاال رفتارشون با ما مناسب ن
كه در تجارب  انيمشكالت دانشجو ترين از عمده يكي

 دهيفراوان د زين انيدانشجو يپژوهشگر به عنوان مرب
 يجهت انجام كارها انيشده است استفاده از دانشجو

 نياز ا تيريمد انياغلب دانشجو. بخش است نيروت
 انينه تنها دانشجو ها فعاليت ناي .ندداشت تيشكا مسأله

خود  ياصل فيآنها را از انجام وظا هبلك دكن مي را خسته
 يها دانشجو به حداقل دنيو منجر به نرس دارد مي باز
 رابطه نيدر ا انياز دانشجو يكي. شود مي يريادگي

  : دگوي مي
رو  ها فقط پرونده، يكارآموز ميروز اومد 17ما "
روز اگه  17 نياگن  نمياصال . چك نسخه كردم...ارميب

 يوقت يدرس باشه كه نه ول....باشه يتيريمد يبرا كارا
شده  يخوب انگار ما كمك يول .ميكارارو كرد نيما ا
بعدشم  .اريبرو اونو ب اريب نويبرو ا هپروند يه ميبود

 يتو كارآموز ...بهت نمره بدن يجورتازه آخرسرم چه 
 گنيبه من م مكرد ميمن داشتم پرونده چك  تيريمد

 نقديا مداد نميخانوم پاشو پرونده رو بده به دكتر اگرم 
برو پرونده  گه ياومده م مهيبمأمور  ... ومديبدشون م

  )2 كننده مشاركت( ".اريرو ب
 تيريمد يدر كارآموز يپرستار انيآنجا كه دانشجو از

از  ندنماي مي با پرسنل بخش برقرار يتر نزديكارتباط 
 داياطالع پ تر بيشمسائل و مشكالت موجود در بخش 

پرسنل چندان  يبرا مسأله نياوقات ا يو گاه ندكن مي
 ديمسائل از د دهند مي حيآنها ترج رايز ،ستين نديخوشا

اعتقاد دارند در  انيدانشجو. بماندپنهان  انيدانشجو
و پرسنل  شود مي به آنها نگاه بهيغر كيبخش به عنوان 

اظهار  انينكته را اغلب دانشجو نيا .به آنها اعتماد ندارند
  : از آنها گفت يكيمثال  يبرا ،نمودند

. داره يبستگ مكن مي فكر يعنيارتباطشون با ما خوبه "
اول هدنرس و پرسنل ازت خوششون  كه  اينبه  ؟يبه چ

آدم فضول تو بخش اومده و  هيفكر كنن  كه  اين اي اديب
سر كارت بذارن كه از اصل  ايبخوان دكت كنن  يه

 يباشه سع يمعموالً اگه مشكل .ياريسر در ن هيقض
 مياگه ما بدون نكن مي فكر كنن چون يفاز ما مخ نكن مي
  )3 كننده مشاركت( ".براشون شه مي بد

اغلب  انيبود كه دانشجو از آن يپژوهشگران حاك تجربه
هستند و  يكامال راض يبخش خاص از كارآموز كيدر 

 فيوظا يكه حت يگرياست كه در بخش د يدر حال نيا
است و  تر بيش يتينارضا، دانشجو استه به عهد يتر كم
 به سرپرستار آن بخش مربوط يتا حدود مسأله نيا

نكته را  نيپژوهش هم نيدر ا زين انيدانشجو. شود مي
اظهار  كنندگان ازمشاركت يكيمثال  يبرا. اظهار داشتند

  :نمود
اما اينجا سرپرستار خيلي خوب با مشكالت برخورد "

من  .هدار ميخيلي خوب و با دانشه خيلي احترام نگه  كنه مي
چون ما با . اين طورينديده بودم سرپرستار 

سرپرستارمون با هم بوديم خوب برخورد ميكردن كه من 
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ي ديگه ها بچه. ازشون چيز ياد گرفتمواقعاً 
حاال . ولي اينجا نه نكن نميسرپرستاراشون درس برخورد 

دانشجوي مديريت از صبح تا ظهر تو بخش باشه اين كه 
دقيقه نيم ساعت بره كتابخونه با  20تونه  دم حداقل ميآ

دانشجو مديريت بايد گن  مي اين كه. ي ديگهها بچه
  )17 كننده مشاركت( ".سرساعت تو بخش باشه

در  يغن ياطالعات انيدانشجو يها مصاحبه بيترت نيا به
 ،فراهم نمود نيمحقق يبرا تيريمد يرابطه با كارآموز

 يكدها هيامكان ارائه مثال از كل، تيالبته به علت محدود
  .وجود نداشت يمفهوم

  
  بحث
مطالعه نشان  يفيو ك يبخش كم جينتا قيو تلف سهيبا مقا

 يريادگي يها مربوط به حداقل يها فعاليت هيداد كه كل
به طور . است تجربه شده انيتوسط همه دانشجو

 يكارآموز نيدر ا ها نهيزم هيدر كل انيدانشجو نيانگمي
 نيانگمي(بودند  ماهر شده ايانجام داده  اديرا ز ها فعاليت

 ديرا مف يكار آموز نيا انيو دانشجو) 36/3كل 
 و نيست ستهيشا جينتا نياما اكتفا كردن به ااند  هدانست

 طيمح و يمرب، يكارآموز تيدرارتباط با ماه يمشكالت
  .است به رفع آن ازيكه ن وجود دارد يكارآموز

 موارد يپژوهش در برخ نيا جيمجموع نتا در
. دادنشان  يفيو ك يبخش كم جيدر نتا را ييها مشابهت
از آن است كه  يحاك جينتا يمثال در بخش كم به طور

دارو و چك كردن  ستيمانند نوشتن ل ها فعاليتاز  يبرخ
موارد  هياز بق تر بيشكاردكس و نوشتن گزارش روزانه 

 زيمطالعه ن يفاست كه در بخش كي تجربه شده
لذا  .اند آور دانسته و كسالت يآن را تكرار انيدانشجو

 دينكته جلب شود كه شا نيبه ا يستيبا انتوجه مربي
از حد  شيب ها فعاليت نيا يبرا افتهيزمان اختصاص 

 همطالع نيدر ا يمتضاد جينتا نيهمچن. است الزم
در تر  قيعم يمشاهده شد كه پژوهشگر را به بررس

در مطالعه  انيگرچه دانشجومثالً . دينما مي بيترغ ندهيآ

ارتباط مناسب با پرسنل  در برقرارياند  نموده انيب يكم
كه با پرسنل  بيان شد يفاما در مطالعه كياند  ماهر شده

موارد به  نبا توجه به اي .اند نداشته بخش ارتباط مناسبي
 يبرقرار يتالش خود را برا انيدانشجو رسد مي نظر

و اند  بخش قرار نگرفته رشاما مورد پذياند  ارتباط داشته
است  قابل قبول نبوده يو يبرا با دانشجوارتباط آنها 

 نيدر اتر  قيعم كه در هر صورت الزم است بررسي
  .رديصورت گ نهيزم
بودن زمان  يمطالعه نشان داد طوالن نيا جينتا

شود دانشجو مجبور به  مي باعث تيريمد يكارآموز
شده و احساس  يتكرار يها فعاليت سري يكانجام 
مطالعات  ياست كه برخ يدر حال نيكند ا دايبطالت پ

دچار كمبود وقت جهت انجام  انياند دانشجو نشان داده
ممكن  جينتا نيدر ا وتتفا). 12(گردند مي مربوطه فيتكال

 انيجهت دانشجو يبرنامه آموزش ياست به طراح
كه  دكن مي ريآنها را درگآن قدر  يمرتبط باشد كه گاه

آن  يو گاهاند  امور نداشته ريجهت انجام سا يفرصت
آنها  يبرا يهدف هستند كه زمان كارآموز يبقدر 
مطالعه نشان  نيا جينتا نيهمچن. رسد مي به نظر يطوالن

منجر به  يتوسط مرب ينظارت كاف عدم آموزش و كهداد 
در  يدر دانشجو و جهت نداشتن و يهودگياحساس ب

شده و زمان  يكارآموز نيمربوط به ا يها فعاليتانجام 
دهد و احساس  مي جلوه ديرمفيغ و يرا طوالن يكارآموز
  .دينما مي جاديرا در دانشجو ا يخستگ
 مطالعه نشان داد دانشجو به علت در نيا جينتا نيهمچن

 احساس سردرگم بودن نموده و يدسترس نبودن مرب
 هيتوج يبه حد كاف يريادگي يها فعاليتانجام  يبرا
 ،گاهيبه علت مشخص نبودن جا گريد ياز سو. شود نمي

د به توان نمي خود را يها تيمسؤولدانشجو در بخش 
دست دادن نمره در  ازعالوه بر  انجام دهد و يدرست
احساس تنها بودن در بخش به  يتوسط مرب يابيارزش

 قاتياست كه تحق يامر در حال نيا. دهد مي دست يو
 انياز انتظارات مهم دانشجو يكينشان داده است 
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در دسترس بودن ، مؤثر ينيدر آموزش بال يپرستار
ذكر شده  يبا و يو داشتن ارتباط و تعامل كاف يمرب
   .)13(است

در  يكه مرب ينشان داد كه زمان انياظهارات دانشجو
 طيدارند مح يبا و يدسترس آنها هست و ارتباط خوب

 نيبه ا ، )14(گردد ميآنها فراهم  يريادگي يبرا يمناسب
مورد  يستگيدر رابطه با شا يهماهنگ جاديامكان ا بيترت

بخش و دانشجو فراهم ، يمرب نيب ينظر در كارآموز
  ).15(خواهد شد

نشان داد پرستاران شاغل در  جينتا گريد يسو از
كه قرار است  دانند يم يا بهيدانشجو را غر ها بخش

اطالع  گرانياشته و به دگذ نيذره ب رياشكاالت آنها را ز
ارتباط  يدانشجو قادر به برقرار ييفضا نيدر چن. دهد

شود  مي ريمناسب با پرسنل نبوده و اغلب با آنها درگ
 اريسرپرستار آن به دانشجو اخت كه ييها بخش البته در

 را فراهم يكامل داده و موجبات اطاعت واحترام به و
ه نموده و دامن يدانشجو احساس خرسند دينما مي

 ريسا. گردد مياو فراهم  يبرا يتيريمد يها فعاليت
كه  يافراد اتياند كه خصوص نشان داده زيها ن پژوهش

 انينشجوكه دا يبخش طيدر بخش شاغل هستند و مح
 زانيدر م انندگذر مي يدر آن كارآموز يپرستار

 تأثير يكارآموز تيفياسترس وارد شده بر آنها و ك
مناسب  ينگرش مثبت بخش و جو همكار .)16(گذارد يم

  ).17(گردد مي انيبهتر دانشجو يريادگيدر آن باعث 
 كيبه عنوان  يكارآموز تيكل با توجه به جذاب در

مانند اصالح  يبا توجه به عوامل توان مي ديتجربه جد
 شيافزا يتكرار يها فعاليتاز  يطرح درس و حذف برخ

 را يو رفع اشكاالت و يامكان ارتباط دانشجو با مرب
 نيب يجو اعتماد و همكار و با ايجاد فراهم نمود

فراهم  يطيسرپرستار و پرسنل شرا، يمرب، دانشجو
 يكارآموز نياز ارا نمود كه دانشجو حداكثر استفاده 

 يموفق در و ريمد كي اتيبه پرورش خصوص رد وبب
  .دشوكمك 

 يانجام شده در كشورها قاتيتحق ريحاصل از سا جينتا
مثالً  دينما ميتأييد پژوهش را  نيا جينتا يبرخ گريد

همكارش  و Magnussen)(كه توسط مگنوسن  يقيتحق
در  سانسيدوره ل انيتحت عنوان تجارب دانشجو

 يپرستار انينشان داد دانشجو ،انجام شد ييواها دانشگاه
 از آنها كار يكيكه  هستند نيدر بال يمشكالت ياغلب دارا
ند در كن مي آنها اغلب اظهار. از حد است شيكردن ب
وجود دارد كه فقط آنها را مشغول  ييكارها يكارآموز
از  يكيآنها ندارد اي  حرفه ندهيآ يبرا يتياهم نموده و

 يطوالن انيدانشجو نيذكر شده توسط ا عيموارد شا
 اتيياز حد به جز شيپرداختن ب و يبودن زمان كارآموز

  ).18(است
با غالباً  ييو ماما يدر آموزش پرستار ينيبال يابيارزش

در مطالعه  طوري كهبه روبرو بوده است  يمشكالت
كه توسط طالساز و همكاران انجام شده بود  يگريد

 را در سطح ييو ماما يپرستار انياز دانشجو% 41
  ).19(نموده بودند يابيبد ارزمهارتي 

و  ينيالحس كه توسط خادم يگريدر مطالعه د نيهمچن
در  يپرستار انيدانشجو ينيهمكاران در آموزش بال

درون  يتعداد قابل توجه ،انجام شد ژهيبخش مراقبت و
چند درون  كيكه هر  ياصل هيما پنج دورن و هياول هيما
 ياصل يها هيدرون ما. استخراج شد، داشت يفرع هيما

عوامل ، يمرب تيريمد حسنشامل عوامل مربوط به 
عوامل مربوط ، ياطالعات مرب تيمربوط به تجربه و كفا

عوامل ، ها آموزيسطوح باالتر به كار رانينظارت مدبه 
و عوامل  يمربوط به كمبود تجربه و اطالعات مرب

 يدر عوامل مربوط به مرب. بود يمرب تيريمربوط به مد
ذكر شده  دو وقت تلف شده از موار قيدق يابيعدم ارزش

  ).20(بود انيتوسط دانشجو
 يابيرابه نحوه ارز انيپژوهش توجه مرب نيا جينتا

ازاركان  يكي يابيازآنجا كه ارزش. دينما مي دانشجو جلب
 تيد با رعاتوان مي ياست مرب يمهم آموزش پرستار

 يها كمبودها و اشكاالت برنامه، يابياصول ارزش
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ازآموزش  ينيبال كار .دينما نييرا تع يآموزش پرستار
 به عنوانهمواره  ينيبال زشو آمو ستيجدا ن يپرستار
  .)21(شود مي محسوب يمهم از آموزش پرستار يبخش
 ياتخاذ شود تا مرب يبيترت گردد مي شنهاديپ آخر در

داشته باشد تا با دانشجو ارتباط  يتر بيشفرصت 
را مرتفع  يكارآموز در يبرقرار نموده و مشكالت و

مرور مجدد برگه  با يابياصالح نحوه ارزش .دينما
با دانشجو كه  يمدت تماس مرب شيافزا زيو ن يابيارزش

، خواهد شد يو طمنجر به شناخت بهتر دانشجو توس
 يبرا ييها بخشانتخاب . رسد نظر ميه نيز الزم ب

متعهد  ريمد ،ستهيسرپرستاران شا يكه دارا يكارآموز
و باشد و عالقمند به مشاركت در امر آموزش دانشجو 

 شيد موجب افزاتوان مي سرپرستاران نيا قيتشو زين
  . گرددآنان مشاركت در امر آموزش 

بودن آن  يبيگرچه اين مطالعه به علت ترك البته
را ندارد  ييبه تنها يفيو ك يمطالعات كم يها محدوديت

غلبه  يمطالعات تا حدود نيو توانسته است بر اشكاالت ا
زمان ، محدوديت منابع به دليلاما در هر صورت  ،دينما

را  انيوسيعي از دانشجوي ها گروهو مكان نتوانست 
به هر حال مصاحبه با . تحت پوشش قرار دهد

به آشكار شدن منجرممكن است  تر بيش انيدانشجو
 موضوعات جديدي گردد ولي موضوعات موجود نيز از

دايره وسيعي برخوردار است و اشباع اطالعات در اين 

آمده و مشخص است كه با تغيير در  به وجودمحدوده 
  . نيز تغيير خواهد نمود ها فراد دادهزمان و ا، مكان

  
  نتيجه گيري

برخي  يادگيريكه دانشجويان در اين پژوهش نشان داد
زي مديريت مشكالتي ي مربوط به كار آموها مهارت
و جدول  يريادگي يها پژوهشگران اصالح حداقلدارند، 

به خود را الزم دانسته و  تيريمد يگانت كارآموز
 يآموزش يازهايبر ن يجدول گانت مبتن يطراح

 ييطرف به رها كياند تا از  اقدام نموده انيدانشجو
 يموزآو اتالف وقت در كار يدانشجو از سردرگم

استاد  يرا برا يو تيهدا گريد ياز سو و ودش يمنته
  .ديآسان نما

  
  قدرداني

 188021 شماره يقاتيمطالعه حاصل طرح تحق نيا
 نهيو هز است اصفهان يمصوب دانشگاه علوم پزشك

 نيبد. شده است تأميندانشگاه  نيآن توسط ا ياجرا
 يحوزه معاونت محترم پژوهش ياز همكار لهيوس

 زيهمكاران و ن رياصفهان و سا يدانشگاه علوم پزشك
 ياريپژوهش ما را  نيكه در مراحل مختلف ا يانيدانشجو
  .و تشكر را داريم  سپاس تينها نمودند 
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Abstract 
 
Introduction: Enabling nursing students in clinical skills such as management is only possible through 
creating enough opportunities for obtaining and practicing such skills in a clinical environment. Therefore, 
given the importance of this issue and lack of information and backgrounds on the subject, this study aimed 
to evaluate management internship of nursing students through both qualitative and quantitative methods. 
Methods: This concurrent mixed methods study was conducted in nursing faculty of Isfahan University of 
Medical Sciences in 2011 and data were gathered in two phases, qualitative and quantitative. 80 nursing 
students were selected in the quantitative phase (65 females and 15 males) who completed a management 
internship evaluation questionnaire whose validity had been verified earlier (r=0.8). At the same time, data 
about internship procedures were collected for the qualitative phase by interviewing 18 nursing students. 
Quantitative and qualitative data were analyzed by descriptive methods and qualitative content analysis 
respectively. 
Results: Findings of the quantitative phase showed that students became mostly proficient in routine 
activities such as writing a daily report and delivery and change in wards while had little proficiency in 
special and non-routine activities such as applying for monthly necessary equipment and participating in 
staff on-the-job training. In the qualitative phase, 48 conceptual codes were extracted. These experiences 
were classified into two categories of learning experiences and internship problems. Learning experiences 
were classified into five subcategories: organization, coordination, control, assessment and planning, and 
recording and reporting. Internship problems were classified into three subcategories: instructor-related 
problems, nature of internship training, and the internship environment. 
Conclusion:The results demonstrated that although students mostly became proficient in routine activities, 
they had never experienced some of these activities. This study also showed that there are barriers to 
implementation of such internships in terms of the nature, instructor, and environment which will have 
impacts on achieving internship objectives. 
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