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 ران،يمد دگاهيد از ينيبال آموزش در پرستاران مشاركت جلب يكارها و ساز
  ينيبال پرستاران و يپرستار نيمدرس

  
  يمحمد يسيع ،*يونك زهره ،ينبو يحشمت فاطمه

  
  

  چكيده
 ارائه در پرستاران مشاركت. دارند نقش يبهداشت يها تمراقب ارائه در كه است يكسان تمام فهيوظ ينيبال آموزش در مشاركت: مقدمه

 توسط شده گرفته كار به يكارها و ساز ييشناسا اين مطالعه با هدف. دهد كاهش را عمل و هينظر شكاف تواند مي ينيبال يها شآموز
  .انجام شد آموزش در ينيبال پرستاران مشاركت جلب جهت يپرستار نيمدرس
 را پژوهش اين دركنندگان  مشاركت. شد انجام 88 سال در كه است يفيك يمحتوا ليتحل نوع از مطالعه كي حاضر پژوهش: ها شرو
 تشكيل تهران و مشهد يپزشك علوم يها هدانشگا ينيبال يپرستار ريمد و يآموزش ريمد ،ينيبال پرستار پرستاري، باليني مدرس نفر 15
 ادامه برفي گلوله روش به سپس و شد انجام هدف بر مبتني گيري نمونه ابتدا. بود مندساختار نيمه مصاحبه ها هداد آوري جمع روش. داد مي
 و مداوم اي مقايسه روش از استفاده با و شد نويس دست سپس و ضبط ها همصاحب كليه. يافت ادامه ها هداد اشباع تا گيري نمونه و كرد پيدا
  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد يفيك يمحتوا ليتحل روش به

 ،»يپذير تيمسؤول«، »ييگرا واقع« ،»مهارت قدرت كسب« شامل مضمون شش گان،كنند مشاركت عميق و غني هاي توصيف از: نتايج
  .آمد به دست »تيقاطع« و »پرستاران ديمف تجارب از استفاده« ،»يفروتن«

 انتقال و ينيبال پرستاران با مناسب اي حرفه- يانسان ارتباطات يبرقرار جهت يفرد متنوع يكردهايرو از يپرستار نيمدرس: گيري نتيجه
 نيب يمشاركت يها هبرنام چارچوب در و يسازمان يها هيرو با يفرد يكارها و ساز است الزم .كنند مي استفاده انيدانشجو به آنها تجارب
  .شود افزوده آنها ينيبال نقش يفايا در يپرستار نيمدرس ياثربخش بر تا شود تيتقو ينيبال و يآموزش اتمؤسس

  
  ينيبال آموزش ،يپرستار نيمدرس پرستاران، مشاركت، ،ينيبال و يآموزش اتمؤسس: ي كليديها هواژ

  568تا  554 ):6(11 ؛1390دي/ پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  

  مقدمه 
) Practice- oriented( محور عملكرد ديسيپلين يك پرستاري

به  پرستاري زيربناي كاربردي دانش و پايه دانش. است
 دليل همين به .)1(است عملگرا ديسيپلين يك عنوان
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 گروه مدرس، تيترب دانشگاه آموخته دانش ،يپرستار يتخصص يدكتر ،ينبو يحشمت فاطمه

؛ )heshmati_nabavi@modares.ac.ir. (ايران تهران، مدرس، تيترب دانشگاه پرستاري
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  18/5/90 ، تاريخ پذيرش16/3/90 :، تاريخ اصالح9/3/89: تاريخ دريافت مقاله

 دوره يها شآموز اعظم بخش كه باليني يها شآموز
 از دهند مي اختصاص خود به را پرستاري كارشناسي

 يها تمراقب تيفيك .)5تا2(برخوردارند اي ويژه اهميت
 ينيب شيپ ينيبال يها شآموز تيفيك اساس بر يپرستار

 ارتقاي در ينيبال يها شآموز تيفيك تياهم .شود مي
 متون در پرستاران اي حرفه نگرش و دانش مهارت، سطح
 تأكيد مورد يياجرا يها دستورالعمل و يتجرب ك،يتئور
 ياثربخش در يمختلف عوامل .)3(است گرفته قرار
 دهد مي نشان مطالعات .هستند مؤثر ينيبال يها شآموز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1130-en.html


  ينيبال آموزش در پرستاران مشاركت جلب يكارها و ساز  و همكاران طمه حشمتي نبوياف
 

 http://journals.mui.ac.ir   555/      )6(11؛ 1390 دي/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 ايفا نهيزم اين در يكليد ينقش باليني مدرسين كه
 يتمسؤول سويي از باليني مدرسين .)4و2(كنند مي

 دانشجويان عملكرد در تئوريك مطالب كاربرد چگونگي
 اي حرفه يافتگيرشد و باليني، تجارب كسب پرستاري،

 برابر در بايد ديگر سوي از و دارند عهده به را آنان
 توسط بيماران به شده ارائه يها تمراقب كيفيت تضمين

  .)6و4(باشند گو پاسخ دانشجويان
 كه است يكسان تمام فهيوظ ينيبال آموزش در مشاركت

 با امروزه .)3(دارند نقش يبهداشت يها تمراقب ارائه در
 و ينيبال يها شآموز ياجرا در موجود مشكالت به توجه
 و ها تدول از ،يبهداشت يها تمراقب ارائه نيهمچن

 انتظار يبهداشت يها تمراقب دهنده ارائه يها سازمان
 ارتباط تيتقو يبرا ديجد يروش يجستجو در كه رود مي
). 7(باشند ينيبال و يآموزش اتمؤسس نيب مشاركت و

 كاربرد و يطراح روند كه دهد مي نشان زين مطالعات
 يالگوها يطراح يسو به ينيبال آموزش مختلف يالگوها

 خدمات دهنده ارائه مراكز نيب يهمكار توسعه و يمشاركت
 يها هده يط در .)8و7(است يدانشگاه مراكز و يبهداشت

 هدف با يمشاركت ينيبال آموزش مختلف يالگوها رياخ
 بهتر يساز آماده و ها شآموز نيا تيفيك ارتقاي
 كار يواقع يايدن به ورود يبرا يپرستار انيدانشجو
 پيشننتريا مانند ييالگوها. است شده يطراح

)internship(، پيرسپتورشپ )preceptorship(، استخدام 
 يالگو ،علمي هيأت عضو نظارت تحت يكارآموز مشترك،

  .اند از اين دسته )9(يآموزش بخش
 نظارت يالگو ،ينيبال آموزش جيرا يالگو ما كشور در

 يالگو .است پيشنرنتيا يالگو و علمي هيأت عضو توسط
 ليتعد يطيمح طيشرا و امكانات به توجه با پيشننتريا

 توسط نظارت يالگو مشابه يحت موارد يبرخ در و شده
 نيا ياثربخش كه يمطالعات .شود مي اجرا علمي هيأت عضو
 الگوها نيا ياجرا در را يپرستار نيمدرس نقش و الگوها
 يكل به طور اما .است محدود ،دهد قرار يبررس مورد

 در مشكالت از اي پاره كه دهد مي نشان مطالعات جينتا

 ها شآموز نيا ارائه تيفيك و ينيبال يها شآموز ياجرا
 در ما كشور در شده انجام مطالعات .دارد وجود

 اين كه دهد مي نشان باليني يها شآموز خصوص
 نمونه عنوان به نيست، الزم اثربخشي داراي ها شآموز
 اي حرفه نقش به ييدانشجو نقش از گذر در يآمادگ عدم
 در كار تازه پرستاران زاي تنش تجارب ،)10(پرستاران در

 اعمال انجام در الزم مهارت كمبود با ارتباط
 نيا ياثربخش عدم از يحاك ييها هنشان )11(پرستاري

 با كه همكاران و ياباذر مطالعه جينتا .ستها شآموز
 انيدانشجو استرس زانيم و استرس منابع نييتع هدف

 استرس منبع نيشتريب داد نشان ،شد انجام يپرستار
 آنچه با يكالس و يتئور آموزش نيب اختالف به مربوط

 يكل به طور. )12(است ؛شود مي انجام مارستانيب در
 هينظر شكاف وجود از يحاك متعدد يداخل مطالعات جينتا
 يكم با ؛)13و11و10(ماست كشور يپرستار در عمل و

 الذكر فوق مشكالت از يبخش كه افتيدر توان مي تعمق
 اتمؤسس نيب راثربخشيغ و نامناسب ارتباط از يناش

 هم .است ينيبال يها شآموز ارائه در ينيبال و يآموزش
 يها طيمح و ييماما و يپرستار يها هدانشكد اكنون

 و بهداشت ستميس در جداگانه معاونت دو نظر ريز ينيبال
 يسازمان تعامالت وجود رغم يعل .شوند مي اداره درمان

 پژوهشگران تجارب ،ينيبال و يآموزش همؤسس دو نيب
 جهت همؤسس دو نيا نيب مشاركت يينارسا از يحاك

 اثربخش ياجرا يبرا الزم يها ترساخيز يساز فراهم
 كه رسد مي نظر به نيچن .است ينيبال يها شآموز
 نيب شتريب ينيبال يها شآموز ياجرا جهت ها يهمكار
 يحشمت مطالعه جينتا .افتد مي اتفاق ،ها سازمان نه و ،افراد

 ارتباطات يبرقرار ييتوانا كه است هداد نشان يونك و
 در آنها مشاركت جلب و يپرستار كادر با اي حرفه
 ينيبال نيمدرس يها يژگيو از يكي ،ينيبال يها شآموز

  .)14(است رانيا در اثربخش
 يدارا ينيبال يها شآموز ياجرا در پرستاران مشاركت

 است؛ شده ادي آن از متون در كه است ياديز يايمزا
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 به مطالعات كه عمل و هينظر شكاف كاهش مانند يجينتا
 پرستاران از استفاده .اند كرده اشاره آن به مختلف اشكال

 انيدانشجو يبرا ينيبال آموزش امر در كمك يبرا ينيبال
 شكاف كاهش موجب امر نيا كه كند مي فراهم دگاهيد دو
  .)16و15(گردد مي عمل و هينظر
 دو نيب كارآمد يسازمان ساختار فقدان به توجه با

 نيمدرس يفرد يهاكرديرو ،ينيبال و يآموزش همؤسس
 ياساس يعنصر پرستاران مشاركت جلب در يپرستار

 .هستند ما كشور در ينيبال يها شآموز مؤثر ياجرا در
 از يپرستار نيمدرس و پرستاران تجارب يبررس
 ياجرا در يپرستار كادر مشاركت جلب يچگونگ
 تجارب بر يمبتن يدانش تواند مي ينيبال يها شآموز
 و رانيمد عملكرد توانست خواهد كه دينما فراهم يواقع

 .دهد ارتقا ينيبال آموزش ياجرا در را يپرستار نيمدرس
 كار به يكارها و ساز ييشناسا مطالعه نيا از ما هدف
 جلب جهت يپرستار نيمدرس توسط شده گرفته

  .باشد مي آموزش در ينيبال پرستاران مشاركت
  
  ها شرو
 يكارها و ساز ييشناسا كه مطالعه اين هدف به توجه با
 منظور به يپرستار نيمدرس توسط شده گرفته كار به

 تحقيق از بود، آموزش در ينيبال پرستاران مشاركت جلب
 آوردن به دست براي ابزاري كه شد استفاده كيفي

 .)17(استكنندگان  مشاركت از عميق و غني اطالعات
 دانشگاه يآموزش يها مارستانيب پژوهش نيا طيمح

 تهران، ييماما-يپرستار دانشكده و تهران يپزشك علوم
 يپزشك علوم دانشگاه يآموزش يها مارستانيب نيهمچن
 .بود مشهد شهر ييماما و يپرستار دانشكده و مشهد
 يبرا( سال 5 مدت به حداقل گري مربي تجربه داشتن
 مارستانيب در كار تجربه داشتن ،)يپرستار نيمدرس
 داشتن ،)ينيبال پرستاران( سال 5 حداقل مدت به يآموزش
 ،يپرستار ريمد سرپرستار، عنوان به يتيريمد تجربه

 يبرا( ينيبال يها شآموز مسؤول اي يآموزش ريمد

 اين بازگويي به تمايل و) ينيبال و يآموزش رانيمد
 انتخاب در كه بود ييها يژگيو ،محقق رايب تجارب

 مصاحبه براي .گرفت قرار توجه مورد كنندگان مشاركت
 روش به سپس .شد انجام هدف بر مبتني گيري نمونه ابتدا
 ها هداد اشباع تا گيري نمونه و كرد پيدا ادامه برفي گلوله
 مدرسان، از نفر 15 تحقيق دركنندگان  شركت .يافت ادامه

 علوم دانشگاه در كار به شاغل يآموزش و ينيبال مديران
 گانكنند شركت سني دامنه .بودند تهران و مشهد پزشكي

 يدارا كنندگان شركت از نفر چهار. بود سال 65 تا 26 بين
 مدرك يدارا نفر ده و يپرستار يكارشناس مدرك

 يدكتر مدرك يدارا نفر كي و ارشد يكارشناس
 پژوهش نيا در كنندگان شركت. بود يپرستار يتخصص

 امور مسؤول 1 ،يپرستار ريمد 4 ،يآموزش ريمد 3 را
 ليتشك ينيبال پرستاران و يپرستار انيمرب هيبق و ينيبال
 متغير همواره نمونه تعداد كيفي پژوهش در .دادند مي

 دهد مي ادامه را گيري نمونه آنجا تا محقق بنابراين است،
 به دست جديدي ايده آن راستاي در بتواند كه

 اصلي پژوهشگر توسط ها همصاحب تمامي .)18و17(آورد
-نيمه مصاحبه از ها هداد آوري جمع براي .شد هدايت

 نوع اين .شد استفاده) Semi-structure( ساختاري
 مناسب بودن، عميق و پذير انعطاف دليل به مصاحبه

 مطرح تسؤاال از اي نمونه. )18(است كيفي يها شپژوه
 با چگونه« اين كه از بودند عبارت ها همصاحب در شده

 يهمكار ينيبال يها شآموز ياجرا در يپرستار نيمدرس
 در را شما يهمكار چگونه يپرستار نيمدرس« ،»د؟كني مي
 چگونه« ،»كنند؟ مي جلب ينيبال يها شآموز ياجرا

 ياجرا در را يپرستار كادر يهمكار و مشاركت
 مصاحبه مدت طول »د؟كني مي جلب ينيبال يها شآموز
 يك ميانگين با نيم و ساعت يك تا دقيقه پنج و چهل بين

  .شدند هدايت فردي صورت به كه بود ساعت
 كيفي محتواي تحليل روش از ها هداد تحليل و تجزيه براي

)Qualitative content analysis (شد استفاده)19( .
 يها هداد آن طي كه است فرايندي كيفي محتواي تحليل
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 طبقاتي به محقق دقيق استنباط و تفسير اساس بر خام
 بر كيفي محتواي تحليل مطالعه اين در. گردند مي تبديل
 در) conventional( مرسوم محتواي تحليل روش اساس
 تمامي اول گام در. )20(گرفت صورت گام هفت

 نوشته كلمه به كلمه سپس و ضبط ها همصاحب
)Transcript( واحد خصوص در گيري تصميم سپس. شد 

 متن گذاري،كد شروع از قبل گرفت؛ صورت آناليز
 خوانده مرتبه چندين زيآنال واحد عنوان به ها همصاحب

 اطالعات در محقق كه است آن مستلزم كيفي تحقيق .شد
 ها همصاحب پژوهشگر منظور اين براي .)18(شود ور غوطه

 را ها هنوشت دست متن و داد گوش دقت به نوبت چند در را
 كدها توسعه جهت طراحي سوم گام .نمود مرور بار چند
 روش از استفاده با محقق مطالعه، نيا در. است طبقات و

 كشف را شده ظاهر طبقات بين افتراق مداوم، مقايسه
 بعد. شد انجام متن نمونه اساس بر كدگذاري سپس. نمود
 ثبات شد، تبديل كد صورت به متن از اي نمونه كه اين از

 افزايش را ها هداد اعتبار اقدام اين. شد يبررس كدگذاري
. شد انجام متن تمام يكدگذار پنجم گام در .دهد مي

 بعد. است كدگذاري ثبات به دسترسي شامل گام نيششم
 هفتم گام. شد كنترل كدگذاري ثبات متن، تمام كدگذاري از

 به منجر فرايند اين. بود شدههاي داده كد  از گيري نتيجه
 بر محقق مرحله، نيا در. ديگردمرحله  اين در .طبقات خلق

 ارائه را معاني از ييها هساز ،ها هداد از استنتاج اساس
 شد، شناسايي طبقات بين ارتباطات گام نيا در. كند مي

 ها هداد كل به توجه با و شده رونمايي دروني مضامين
  .)21(گرفت قرار بازبيني مورد دروني مضامين اين
 مضمون شش و طبقه ريز 16 هياول كد 350 مجموع از

 ها هداد پذيريتأييد منظور به .آمد به دست ياصل
)Confirmability(، در پايايي و روايي مشابه 

 مرور پژوهشگر، مقبوليت روش از كمي، يها شپژوه
 ،)Member check( گانكنند شركت با ها هنوشت دست

 از گيري بهره و) External check( ناظرين بازنگري
 .شد استفاده) Peer debriefing( همكاران تكميلي نظرات

 روش تحقيق، هدف ابتدا در آگاهانه، تيرضا كسب جهت
 يا و مطالعه در شركت به نسبت افراد حق و مصاحبه

 و شد داده توضيحكنندگان  شركت براي آن از امتناع
 اين در. گرديد كسب آنان از يكتب آگاهانه رضايت سپس

 ينگهدار و حفظ در اطالعات بودن محرمانه اصل پژوهش
. شد تيرعا ها همصاحب نوشته دست و يصوت يها ليفا

 از زمان هر در پژوهش از گيري كناره حق از برخورداري
  .شد رعايت كه بود اخالقي مالحظات جمله

  
  نتايج

 شش گان،كنند مشاركت عميق و غني هاي توصيف از
 و »ييگرا واقع« ،»مهارت قدرت كسب« شامل مضمون

 ديمف تجارب از استفاده« ،»يفروتن« ،»يپذير تيمسؤول«
  .آمد به دست »تيقاطع« و »پرستاران

  
  مهارت قدرت كسب: كي شماره مضمون

 ينيبال تجربه كسب« طبقه ريز دو شامل مضمون نيا
   .بود ،»بخش با ييآشنا« ،»مؤثر

  
  مؤثر ينيبال تجربه كسب

 در ينيبال تيصالح كسب يچگونگ بر طبقه ريز نيا
 طيمح در ها تيصالح نيا يريبكارگ و يپرستار نيمدرس

 مهارت و تيصالح .دارد داللت پرستار كي همانند ينيبال
 يده شكل در مهم عامل كي يپرستار مدرس ينيبال

 كه ينيبال نيمدرس. است ينيبال پرستاران و او نيب ارتباط
 ريدرگ به مند عالقه زين خود و داشته وقوف مسأله نيا به

 از مستقل يتالش در بودند، ماريب از مراقبت در بودن
 يها تمهار ارتقاي به ،يسازمان يها هيرو و ها شرو
 تجارب اساس بر .پرداختند مي خود ينيبال

 حفظ با يپرستار نيمدرس از يا عده ،كنندگان مشاركت
 بخش در پرستار كي همانند نيبال با خود مستمر تماس
 اعتبار كه كردند مي تالش داوطلبانه ياقدام در و كرده كار
  .كنند حفظ را خود ينيبال تيصالح و
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 نيا يبرا و. دارم نگه ماهر رو خودم كردم يسع من«
 رفتم شده بارها من. دادم انجام يمجان كار كار،

 بدون كردم كار وي يس يآ مثال. كردم كار... مارستانيب
 كار نيا ديبا. باشم بخش پرسنل اي و رميبگ حقوق اين كه

 برم يمرب كي عنوان به خوام يم فردا اگر چون بكنم رو
 نداشته يمشكل دانشجو و پرستاران با بشم بخش وارد
  .)كي شماره يپرستار مدرس( »باشم
 كي همانند يعمل يها شآموز انجام در ينيبال نيمدرس
 خود انيدانشجو يبرا و كرده تيفعال بخش در پرستار

  .بودند يعمل يالگو كي
 كار دانشجو با و بخش يپرستار يها هبچ يپا به پا من«
 من كه كردم مي تأكيد شهيهم و دادم يم انجام رو ماريب

  .)4 شماره يپرستار مدرس( » هستم پرستار كي اول
  بخش با ييآشنا

 از يكي پژوهش نيا در كنندگان مشاركت تجارب اساس بر
 ارائه در پرستاران يهمكار جلب در مؤثر عوامل
 و نيقوان و يكيزيف ساختار با ييآشنا ،ينيبال يها شآموز
 بر طبقه ريز نيا .است بخش هر در جيرا يياجرا يها هيرو

. دارد داللت يپرستار مدرس كار محلِ بخش با ييآشنا
 كه آن وجود با يگاه كه كردند انيب كنندگان مشاركت

 الزم تيصالح و تجربه ها شبخ ريسا در ينيبال نيمدرس
 تيفعال سابقه كه يبخش در كردن كار هنگام اما دارند؛ را
. شوند مي مواجه يمتعدد مشكالت با ندارند، را آن در

 و ليوسا محل بخش، يكيزيف طيمح به يآگاه داشتن
 يمرب كه شود مي باعث بخش يمراقبت نيروتو  زات،يتجه

 ييراهنما گرفتن و ينيبال كادر به مكرر مراجعه به يازين
 پرسش و بخش نيروت به طلتس عدم .باشد نداشته آنها از

 در يمرب بودن تجربه با صورت در يحت پرسنل، از مكرر
 ياجرا در او قدرت و تيقاطع زانيم از ،ها شبخ ريسا

  . كاهد مي بخش در خود يآموزش يها هبرنام
 مورد در پژوهش در كننده شركت سرپرستاران از يكي

 كه يمرب«: داد حيتوض گونه اين بخش با ييآشنا تياهم
 داره تجربه چه اگر ست،ين آشنا بخش با بخش يتو اديم

 كه كنه فكر كه شه مي باعث سابقه نيا و داره سابقه و
 تا دو ما كه يحال در رو، زيچ همه بلده و كنه مين يفرق

 كار نحوه و مارستانيب نيا يتو ميدار وي يس يس بخش
 ما كار روش يوقت يمرب و متفاوته يليخ بخش دو نيا در
  .»خوره ميبر مشكل به دونه مين رو
  

  يفروتن: دو شماره مضمون
 بر يمبتن يهمكار« رطبقاتيز شامل مضمون نيا

  .است »مؤثر يفرد نيب ارتباط« ،»سازنده انتقاد« ،»يفروتن
  

  يفروتن بر يمبتن يهمكار
 از يكي پژوهش، نيا در كنندگان مشارك تجارب اساس بر

 و يپرستار نيمدرس نيب ارتباط به رسان بيآس عوامل
 ينيبال پرستاران يسو از ضيتبع درك ،ينيبال پرستاران

 از يپرستار انيمرب ،ينيبال پرستاران ديد از .است
 با و نداشته يچندان اطالع يپرستار حرفه يها يسخت
 از ياريبس از كيآكادم يها تيفعال در شدن ريدرگ
 از .اند كرده يخال شانه يپرستار حرفه دشوار يها هجنب
 تيموقع و باالتر يايمزا و حقوق داشتن با يطرف

 .دانند ينم پرستار گريد را خود يگاه يحت ممتاز ياجتماع
 كار و ساز با مانع نيا درك با يپرستار نيمدرس

 جلب و ينيبال كادر به شدن كينزد به اقدام »يفروتن«
  .كنند مي ينيبال يها شآموز ياجرا در آنها مشاركت

  :گفت مورد نيا در انيمرب از يكي
 رو تو اونها كه ميكن كار يفروتن با باهاشون نقدريا...«

 »..كنند يهمكا باهات و يهست دانشجوها يمرب كه رنديبپذ
  .)كي شماره ينيبال مدرس(
 كار و ساز از استفاده نحوه مورد در انيمرب از يكي
  :كرد انيب را خود تجربه گونه اين »يفروتن«
: گفت هدنرس بار كي! تينها يب دارم يهمكار باهاشون اما«

! چشم: گفتم بهش من و! بكنند رو كار نيا دينبا دانشجوها
 كه گهيم اون و بكنم؟ رو كار نيا خودم من ددي مي اجازه

  .)2 شماره يپرستار مدرس( »...ديبد انجام كنم يم خواهش
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  سازنده انتقاد
 با يپرستار نيمدرس ،كنندگان مشاركت تجارب اساس بر

 قادرند لذا و هستند ارتباط در يپرستار روز دانش
 را يپرستار يها تمراقب ارائه در موجود صينقا

 در مشاركت حس تيتقو جهت آنها. كنند ييشناسا
 نحوه مورد در خود سازنده انتقادات ينيبال پرستاران

 و يفخرفروش از زيپره با را، يپرستار يها تمراقب ارائه
 يها تمراقب نحوه اصالح هدف با و ييجو يبرتر

 خود پرستار همكاران و يپرستار ريمد با ،يپرستار
  .كردند مي مطرح

 هي مثالً .گم مي بهشون هم داره غلط كه ييجاها هي«
 نويا ما و است يقيتزر يدارو كي كه اومده ييدارو
 خودمون بشه، ينگهدار نور از دور دارو ديبا كه ميخوند

 كه يجور هي و كار نيا يبرا ميكرد درست يزيچ هي
 ينگهدار چطور رو دارو نيا شما گفتم برنخوره، بهشون

 ميكن ينم رو كار نيا ما نه: گفتند اونها و د؟يكن يم قيتزر و
 از دور ديبا كه نوشته دارو يرو كه گفتم بهشون من و

 .كردند تشكر هم يليخ اونها بعد و بشه ينگهدار نور
  .)سه شماره ينيبال مدرس(
  

  مؤثر يفرد نيب ارتباط
 و احترام تيرعا با مناسب يفرد نيب ارتباط يبرقرار
 مشاركت جلب در مؤثر عوامل از گريد يكي متقابل اعتماد

 موجب مناسب يفرد نيب ارتباطات. بود ينيبال پرستاران
 نيح در گرفته شكل يتضادها و نظرات اختالف كه شد مي

 به ينيبال و يآموزش ميت نيب يپرستار يها تمراقب انجام
 در سرپرستاران از يكي. شود فصل و حل مؤثر طور
 نيمدرس از يكي با مؤثر يهمكار از خود تجربه مورد

  : گفت گونه نيا يپرستار
 پرسنل. داشت پرسنل با يخوب يليخ ارتباط شونيا«

 دانشجو مورد در اگر نبودند نگران و بودند راحت باهاش
 اون با ما هم! خوره يبرم اون به بگند يزيچ كارش و

 و بود راحت هم اون و كرد يم انتقاد اگر كه ميبود راحت

 شد ينم ناراحت ميگفت يم يزيچ دانشجو مورد در ما اگر
 دو هر يبرا را كار داشت كه يخوب يليخ ارتباط نيا و

  .)2 شماره سرپرستار( ».بود كرده راحت طرف
  

  ييگرا واقع: سه شماره مضمون
 و طيشرا درك«: بود ريز رطبقاتيز شامل مضمون نيا

 روي انهيم« ،»تيشكا يجا به تيخالق آموزش« ،»مشكالت
  .»يمحور عملكرد تا گرايي يتئور وستاريپ در
  

  مشكالت و طيشرا درك
 كادر كه بودند معتقد پژوهش نيا در كنندگان مشاركت
 متفاوت يها هدغدغ و ها تيمسؤول يدارا ينيبال و يآموزش
 يگو پاسخ ديبا ينيبال پرستاران و يپرستار ريمد .هستند

 ،امكانات كمبود با ينيبال پرستاران. باشند فرادست ستميس
 رغم يعل كه ديبا و هستند مواجه زاتيتجه و ،يانسان يروين
 عهده به را مارانيب از مراقبت نيسنگ تيمسؤول موانع، نيا

 يبرقرار جهت است الزم يپرستار نيمدرس لذا .رنديبگ
 موجود موانع و ها تيمحدود به يهمكار بر يمبتن ارتباط

  .باشند داشته توجه ينيبال طيمح در
 چون دادم مين شيفرما و دستور بخش به يليخ«

 رو امكاناتش نه. ندارند رو امكانانش اونها دونستم مي
 نه و دارند را اش بودجه نه. دارند رو فردش نه و دارند
 ميكرد كار بخش يتو كه سال همه نيا ما. دارند را وقتش
 يصندل بخش وسط كه ميكرد قانع را توراكس بخش

 خواد مي و رونيب اديم اتاقش از كه ضيمر كه بگذارند
 اونجا شه يم ژنياكس كمبود دچار و بده جواب تلفن

 يليخ كردن جاديا بخش در رييتغ يعني. كنه استراحت
  .)4 شماره ينيبال مدرس(» !سخته

  
  تيشكا يجا به تيخالق آموزش

 زاتيتجه و ليوسا امكانات، سطح نيب همواره كه آنجا از
 ما ينيبال يها طيمح در مراقبت تيريمد نحوه يحت و

 و ها كتاب در انيدانشجو آنچه و استانداردها به نسبت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1130-en.html


  حشمتي نبوي و همكارانفاطمه  ينيبالآموزشدرپرستاران مشاركت جلبيكارهاوساز
 

  http://journals.mui.ac.ir )6(11؛ 1390 دي/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      560

 ساز نيا در دارد؛ وجود يا فاصله كنند، مي مشاهده منابع
 وضع به نانهبي واقع ينگاه با يپرستار نيمدرس كار و

 در ها شآموز و ها تمراقب انجام زهيانگ با و موجود
 و برداشته تيشكا و گله از دست ممكن، سطح نيبهتر

 با و موجود امكانات با كه كنند مي قيتشو را انيدانشجو
 نيا. بپردازند ها تمراقب انجام به خود تيخالق از استفاده
 در موجود يها يكاست و نواقص مشاهده با نيمدرس

 و گرايي واقع به دعوت را انيدانشجو ،ينيبال ستميس
  .نمودند مي گرايي عمل

 كار تتونيخالق با«: كه گفتم مي هم ها هبچ به شهيهم«
 شيكار كي امكانات نيهم با و گهيد ميهست نيهم ما. »ديكن
 ريمد( »دادم مين شيفرما و دستور بخش به يليخ. ديبكن

  .)كي شماره يآموزش
  
  يمحور عملكردتا  گرايي يتئور وستاريپ در روي انهيم

 نيمدرس نگاه هيزاو بودند معتقد كنندگان مشاركت
 كي يرو بر موضوعات، به ينيبال پرستاران و يپرستار

 يمحور-دانش و يمحور-كار قطب دو يداراِ وستاريپ
 با مداوم تماس علت به ينيبال نيمدرس. است گرفته قرار

. دارند ها تمراقب ارائه به آل دهيا ينگاه ،يعلم موضوعات
 با بودن ريدرگ علت به ينيبال پرستاران سو، گريد از

 به محور–عملكرد ينگاه يپرستار روزمره عملكرد
 از يكي وستاريپ نيا در يرو انهيم. دارند موضوعات

 ينيبال و يآموزش كادر نيب مؤثر يهمكار جاديا عوامل
 حفظ مورد در يپرستار نيمدرس از يكي. شد ييشناسا

 گرايي يتئور و يمحور عملكرد قطب دو نيب يرو انهيم
  : كرد انيب را خود تجربه گونه نيا
 از راديا يليخ نبود يضرور و ياتيح يليخ كه ييزهايچ«

 من را داشت اشكال كه ييكارها يول. گرفتم مين بخش
 حواسش اون كه سرپرستار به كردم مي گزارش مرتب
 بد پرسنل از يبعض چرا. كنه كنترل را پرسنلش كه باشه
 منتقل اونها به يچطور كه دونست مي هم او و كنند مي كار
  .)4 شماره يپرستار مدرس( »كنه

  : يپذير تيمسؤول و تعهد :چهار شماره مضمون
 تيرعا« ،»يمساع كيتشر« طبقات ريز شامل مضمون نيا

  .است »زمان تيريمد«و  ،»يپرستار ريمد يها تياولو
  

  يمساع كيتشر
 يربرقرا موانع از يكي ،كنندگان مشاركت تجارب اساس بر

 رمستمريغ تيماه يآموزش و ينيبال كادر نيب يهمكار
 نيمدرس. است يآموزش كادر توسط ها تمراقب ارائه

 با ،ينيبال پرستاران مشاركت جلب جهت يپرستار
 بر يمبتن ارتباط يربرقرا به اقدام ،يمساع كيتشر

 مشاهده با ينيبال پرستاران .ندنماي مي آنها با يهمكار
 و بخش به نسبت يپرستار يمرب يپذير تيمسؤول و تعهد

 و كرده اعتماد يآموزش كادر به ماران،يب يازهاين
 قرار آنها ارياخت در يشتريب يريادگي يها تفرص

  .دهند يم
 كار بخش پرسنل با داد مي اجازه دانشجواش به كه يمرب«

 داشت يهركار و داشتند عالقه اون به پرستاران كنه
 پرسنل نبود يمرب هم وقت هر. دادند يم انجام براش

 و كي تخت گفت يم كه يمرب اما. بودند مراقبش يپرستار
 هيبق كار به يكار و دانشجوهاست نيا به مربوط دو

 جاديا را فاصله خودش مسلما خوب م،يندار بخش
  .)كي شماره يپرستار ريمد(  »!كنه يم
 بودم من كه ياتاق يتو بخش، يتو رفتم مي كه من«
 يعني! دانشجو با بودم من. كرد مين كار يپرسنل چيه

 نيا خودم من بزنه وكتيآنژ تونست مين دانشجو اگر
 پاره دانشجو كه يرگ كه شه مين. كردم مي رو كار

 ايب تو بگم پرسنل به بگم حاال رو خوب رگ كرده
 ما به كار گهيد باشه ينجوريا. ريبگ رگ ضيمر يبرا
  !دن مين
  

  يپرستار ريمد يها تياولو تيرعا
 جلب مهم عوامل از يكي كه بودند معتقد كنندگان مشاركت
 يها تياولو تيرعا ينيبال آموزش در پرستاران مشاركت
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 دغدغه يدارا يپرستار رانيمد .است يپرستار ريمد
 .هستند دست فرا ستميس به ييگو پاسخ و ماريب از مراقبت
 درك يپرستار نيمدرس يسو از دغدغه نيا كه يهنگام
 يآموزش كادر با مشاركت به يشتريب ليتما آنها شود،
  .دارند

 دونستم مي رو بخش نيروت يها تياولو من يمرب عنوان به«
 .هست تياولو اول درجه در ييزهايچ چه كه دونستم مي و

 را اونها من اما نبود، من اول تياولو در اين كه ولو
 كه كردم يم عمل يطور خودم يزير برنامه در و دونستم مي

 ،داشتند مشكل من با كمتر نيبنابرا. بدم انجام رو اونهاحتماً 
 مورد اونها كه يا برنامه اون همه من كه دنديد يم چون

  ).5 شماره ينيبال مدرس( »دهم يم انجام رو هست نظرشون
  
  زمان تيريمد
 قادر يپرستار نيمدرس شود مي باعث زمان تيريمد

 ييگو پاسخ ،يآموزش اهداف به يابيدست ضمن باشند
 ينيبال كادر به نسبت ،ها تمراقب انجام مورد در را خود
 نيمدرس ،يآموزش اهداف به تعهد موازات به .كنند حفظ

 به نسبت قادرند زمان، اثربخش تيريمد با يپرستار
 يها تمراقب خصوص در شده محول يها تيمسؤول

  .باشند ريپذ تيمسؤول و متعهد مارانيب
 دانشجو يبرا را برنامه يشكل به ام روزانه برنامه در«

 آموزش و خودمون يزهاري برنامه با كه ختمري مي
 يها يزري برنامه و ها تياولو. نشه وارد يا لطمه دانشجو
 بخش پرت زمان كه ذاشتم مي ييها زمان در را خودم
  )5 يپرستار مدرس(» .بود

 نيمدرس كه يصورت در بودند معتقد كنندگان مشاركت
 حضور باشند، نداشته يمناسب زمان تيريمد يپرستار

 به يليتما ينيبال پرستاران و بوده مؤثر ريغ بخش در آنها
 در سرپرستاران از يكي. داشت نخواهند آنها با يهمكار

  :گفت مورد نيا
 اين كه .ميبدون ما كه نداره اي برنامه چيه يمرب«

 يك باشند، هماهنگ ما با و باشه مشخص شون برنامه

 باشه هماهنگ ما با اگر... كالس برن يك و صبحانه برند
 ساعت 5 اگر اونها. ستين نجوريا اما بهتره ما يبرا خوب
 ختهير دور دشيمف ساعت دو حداقل دارند، وقت روز در
 ساعت كي استراحتشون، يبرا ره يم ساعت مين! شهيم
 يبرا... كنفرانس و كالس يبرا ره يم مين و ساعت كي

 ».مكني مين حساب دانشجو كار يرو يليخ ما نيهم
  )كي شماره سرپرستار(
  

 پرستاران ديمف تجارب از استفاده: پنچ شماره مضمون
  ينيبال

 اي حرفه ارتباط يبرقرار« ،»پرستاران تجربه به احترام«
 بر نظارت«  و ،»ينيبال پرستار و يپرستار يدانشجو نيب

  .هستند مضمون نيا طبقات ريز ،» يآموزش رابطه
  

  پرستاران تجربه به احترام
 يدارا ينيبال پرستاران كه بودند معتقد كنندگان مشاركت
 نيمدرس كنار در توانند مي كه هستند تجربه و مهارت
 يپرستار انيدانشجو ينيبال آموزش امر به يپرستار
 از گريد يكي كار و ساز نيا .كنند اي ارزنده كمك
 در .بود ينيبال پرستاران مشاركت جلب مؤثر يها شرو
 يكاربرد دانش و تجربه به انيمرب ابتدا راهبرد نيا

 استفاده تياهم انيدانشجو به و گذاشته احترام پرستاران
 از يكي. شوند مي ادآوري را ينيبال پرستاران تجارب از

 را ينيبال كادر با خود ارتباط يربرقرا نحوه انيمرب
  :كرد حيتشر گونه نيا
 آدم اين كه! يبذار احترام بهشون اين كه يكي خوب«

 ياتيتجرب اونا كه بدونه و ندونه اونها از باالتر رو خودش
 تجارب نهايا... هست يعمل يول ستين يآموزش كه دارند

 اول. ديكن استفاده ازشون ديبا و دارند يخوب ينيبال
 ازشون... كردم يم يمعرف پرسنل به را انيدانشجو

 كه شما نظر به تره يآموزش ها اتاق كدوم كه دميپرس يم
 گهيد يها اتاق يتو يآموزش كار اگر اي. بذارم دانشجو
  .)6شماره يپرستار مدرس( »ديبگ ما به هست
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 و يپرستار يدانشجو نيب اي حرفه ارتباط يبرقرار
  ينيبال پرستار
 در ينيبال پرستاران مشاركت يبرا يپرستار نيمدرس

 دارامعن شده، تيهدا ارتباط كي يبرقرار به اقدام آموزش
 ينيبال پرستاران و انيدانشجو نيب يهمكار بر يمبتن و

 از گوناگون يها هويش به يپرستار انيمرب .كردند مي
 تيفيك ارتقاي جهت در يپرستار پرسنل يها ييتوانا

 را انيدانشجو آنها. كردند مي استفاده ينيبال آموزش
 كنند، استفاده پرستاران اتيتجرب از كه كردند مي قيتشو
 چگونه كه دادند مي آموزش انيدانشجو به آنها
 به و كرده هماهنگ ينيبال پرستاران با را خود يها تيفعال

  .كنند عمل يمراقبت ميت از يعضو عنوان
 تونم مي رو اومده شيپ ماريب يبرا كه يزيچ هي مثالً من«

 يليخ ارتباطم پرسنل با خودم و بپرسم برم هم خودم
 و هيفالن ماريب نيا پرستار كه گم مي دانشجو به يول خوبه
! گرفتم رو شيآزما بگو بهش. بپرس ازش نويا برو شما
 خود يه يعني!  داره يسونوگراف ضيمر كه بگو بهش

 ينطوريا. كنه  رابرقر ارتباط پرستاران با و بره دانشجو
 مدرس( »شه يم خوب من و دانشجو با بخش ارتباط

  .)سه شماره ينيبال
 جهت به پرستاران كه بودند معتقد يپرستار نيمدرس
 مهارت و تسلط يدارا ينيبال يها تيفعال با مداوم يريدرگ
 انيدانشجو و هستند يمراقبت يها كيتكن بر يخوب
 و نيتمر آنها كنار در را ها تمهار از يبرخ توانند مي

 يارهايمع اساس بر پرستاران نيب از انيمرب. كنند تكرار
 از و زده انتخاب به دست داشتند ذهن در كه يتيصالح

 تكرار در را انيدانشجو كه خواستند مي يخاص پرستاران
  .كنند يهمراه ها تمهار نيتمر و
  

  يآموزش رابطه بر نظارت
 و پرستاران يآموزش ارتباط بر يپرستار نيمدرس

 تيريمد را ارتباط نيا و داشته نظارت انيدانشجو
 آموزش جهت ينيبال پرستاران از استفاده .كردند مي

 بدون بخش در انيدانشجو كردن رها يمعن به انيدانشجو
 در كنندگان مشاركت از يكي .نبود ينيبال مدرس نظارت
 نيب يآموزش ارتباط تيريمد و برقراري نحوه مورد

  :گفت نگونهيا ينيبال پرستاران و انيدانشجو
 دانشجو با خودش ماريب پرستار گهيد ها توق از يليخ«

 من. داره كاريچ كه گه مين من به گهيد و كنه مي هماهنگ
 داره االن كه نمبي مي هم من.. .! دارم ينظارت نقش خودم

 ده يم انجام غلط رو يكار داره نميب اگر و كنه مي كاريچ
 ارتباط پرسنل و دانشجو نيبحتماً  يول! گم مي بهشحتماً 
 و كنند مي كار بخش اون يتو باالخره چون كنم مي برقرار
  .)3 شماره ينيبال مدرس( »....دارند تجربه

  
  تيقاطع: شش شماره مضمون

 جهت يپرستار نيمدرس يسو از كه يگريد كار و ساز
 قرار استفاده مورد ينيبال پرستاران مشاركت جلب

 در يهمكار«. بود ارتباط يبرقرار در »تيقاطع« گرفت يم
 ريز »ينيبال آموزش اهداف بر تأكيد« ،»اصول حفظ نيع

 آنكه از پس كار، و ساز نيا. هستند مضمون نيا طبقات
 يپرستار ريمد و پرستاران با يمؤثر ارتباط يمرب

 تخصص و مهارت به را الزم اعتماد آنها و كرده برقرار
 از يكي. دگير يم قرار استفاده مورد كردند، دايپ يمرب
 گونه نيا كار راه نيا از استفاده زمان مورد در انيمرب
  :گفت

 خودمون و ميكرد دايپ شناخت اونها مورد در كه يوقت«
 مرده چند ما كه ميگفت اونها به و ميشناسوند هم رو

 دانشجو از. ميباش داشته قاطع رفتار ديبا گهيد ميحالج
 يكارآموز اهداف نيا كه بگه و باشه قاطع كه خواستم يم

 رو دوتا نيا حاال و هست من يها تيفعال ستيل نيا و منه
 اهداف اساس بر را كارهامون و ميكن جمع هم با

  .)2 شماره ينيبال مدرس( ».ميكن ميتنظ يكارآموز
  

  اصول حفظ نيع در يهمكار
 ،يهمكار جلب يكارها و ساز انواع از استفاده با يمرب
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 كار و ساز با و كرده تيتثب را بخش در خود تيموقع
 يپا زين خود يآموزش يها تياولو تيرعا بر »تيقاطع«

 با ينيبال پرستاران يتقاضاها كه يصورت در و فشارد مي
 رديگ قرار تضاد در يآموزش يها تياولو به او يابيدست
. كند مي نيتضم را خود يها شآموز تيفيك تيقاطع با

 كه يفرد عنوان به كنندگان مشاركت از يكي اتيتجرب
) راهر دو ( ينيبال آموزش و ينيبال يپرستار انجام سابقه
  :است طيشرا نيا كننده انيب يخوب به داشته

 رو الزم تيقاطع اين كه خاطر به ها يمرب موارد يليخ«
 الزم تيقاطع يمرب يوقت. انيم كوتاه پرسنل شيپ ندارند

 يوقت و دارد بخش در يشتريب قدرت باشد داشته را
 يمرب با هم بخش يهمكار باشد داشته يشتريب قدرت

  .)دو شماره ينيبال ريمد( »است شتريب
 يكارآموز توش تازه كه يداخل اورژانس يتو خودم من«

 دميپرس يم اي كردم يم سؤال پرسنل از يكي از... داشتم
 دايپ شه يم كجا رو دارو نيا اين كه اي كجاست ليوسا
 شه يم گفت يم شونيا كه بود شده يطور بعد. كرد
 بيع!!! رنديبگ دانشجوهاتون منو يها ضيمر ياتيح ميعال

 ما يبرا كار نيا شهيهم! رنديبگ ياتيح ميعال ها بچه نداره
 هم كار اگر حاال و بود كاريب خودش چون اما!  بوده مهم

اين  و كرد يم manage رو كارهاش خودش ديبا داشت
 نكردم قبول من ميداشت هم يتر مهم كار موقع اون ما كه
  .)3 شماره ينيبال مدرس( »!نه گفتم و
  

  ينيبال آموزش اهداف بر تأكيد
 ،مؤثر مشاركت كي در كه بودند معتقد كنندگان مشاركت

 به يابيدست راه سر بر يمانع يهمكار روند كه آنجا
 بر تيقاطع با يپرستار نيمدرس گردد، يآموزش اهداف
 يقربان از و داشته تأكيد يآموزش اهداف به يابيدست
 مشاركت ريمس در يآموزش اهداف و آموزش شدن
  .كنند مي يريجلوگ

  : گفت مورد نيا در نيمدرس از يكي
 نيا كه بگه و باشه قاطع كه خواستم مي دانشجو از«

 و هست من يها تيفعال ستيل نيا و منه يكارآموز اهداف
 بر را كارهامون و ميكن جمع هم با رو دوتا نيا حاال

 ينيبال مدرس( »ميكن ميتنظ يكارآموز اهداف اساس
  .)2 شماره

  
  بحث
 استفاده با يپرستار نيمدرس كه داد نشان حاضر مطالعه

 ،يريپذ تيمسؤول ،ييگرا واقع مهارت، كسب يراهبردها از
 پرستاران؛ ديمف تجارب از استفاده ،يفروتن ت،يقاطع

 جلب ينيبال يها شآموز ارائه در را پرستاران يهمكار
  .كنند مي

 يها شآموز ياجرا در پرستاران تجارب از استفاده
 مطالعات .بود مشاركت جلب يكارها و ساز از يكي ينيبال

 يها هبرنام از ياريبس در مشترك نكته كه دهد مي نشان
 از حركت ،ينيبال و يآموزش اتمؤسس نيب مشاركت

 محور ميت يالگوها سمت به يسنت آموزش يالگوها سمت
 از يمشاركت يها هبرنام شتريب در كه يمعن نيبد .است

 ينيبال آموزش در همكاران عنوان به ينيبال پرستاران
 در)  (Daviceسيداو .)24تا22و16(شود مي استفاده
 يمشاركت مدل كي يابيارزش« عنوان با خود گزارش

 ،»يپرستار يكارشناس انيدانشجو يبرا ينيبال
 موجب ينيبال پرستاران از استفاده :كه ساخت خاطرنشان

 و يپرستار پرسنل نيب ياديز دوستانه روابط يگير شكل
 يبهتر يارتباط يها كانال و شده يپرستار يآموزش كادر
 يپرستار پرسنل از تيحما افتيدر كند، مي جاديا را

 شيافزا انيدانشجو يبرا را يريادگي يها تفرص
 كه بود نيا از يحاك زين مطالعه نيا جينتا .)25(دهد مي

 و يهمكار تواند مي پرستاران ينيبال تجارب از استفاده
 ينيبال يها شآموز شدن اجرا بهتر در را آنها مشاركت

  .كند جلب
 استفاده كه بودند معتقد مطالعه نيا در كنندگان مشاركت

 يتيحما يريادگي جو جاديا باعث پرستاران تجارب از
 زين) (Hunsberger هانسبرگر .شود مي انيدانشجو يبرا
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 آموزش يالگو كي ياجرا مورد در خود گزارش در
 ينيبال پرستاران از استفاده كه ساخت خاطرنشان ،ينيبال
 كه كرده كمك انيدانشجو به ينيبال يمرب عنوان به

 رشيپذ و هستند يمراقبت ميت از يعضو كه كنند احساس
 نيا ياجرا دنبال به ينيبال پرستاران يسو از انيدانشجو

 يريادگي يها تفرص شيافزا .)15(است افتهي شيافزا مدل،
 به آموزش در پرستاران مشاركت يايمزا از گريد يكي

 شده تأكيد آن بر متون در كه است يپرستار انيدانشجو
  .)25و15(است
 كه بود يگريد كار و ساز عنوان به ينيبال مهارت كسب
 .شد ييشناسا پژوهش نيا در كنندگان مشاركت توسط

 Theoretical( كيتئور دانش نيب) (Benner بنر

Knowledge (يعمل دانش و )Practical Knowledge (
 كيآكادم يها تيفعال قيطر از كيتئور دانش. شد قائل زيتما

به  قاتيتحق انجام و مقاالت نوشتن مجالت، مطالعه مانند
 به يكاربرد دانش حفظ و آوردن به دست اما د،يآ يم دست
 اگر .)26(دارد ازين ها تمراقب ارائه در ميمستق بودن ريدرگ

 نكنند حفظ را خود ينيبال يها تيصالح يپرستار نيمدرس
 مؤثر طور به را خود انيدانشجو كه بود نخواهند قادر
 نيب شكاف تنها نه شود مي باعث امر نيا كنند، تيحما
 ندهيآ در بلكه كند، دايپ شيافزا روز به روز عمل و هينظر
 يوجود فلسفه توانست نخواهند يپرستار نيمدرس كينزد
 يجد مباحث از يكي .)28و27(. كنند هيتوج را خود نقش
 نيا يپرستار نيمدرس ينيبال نقش خصوص در مطرح
 طيمح با منظم تماس بدون توانند مي آنها ايآ كه است
 يابيارزش يبرا كنند؟ حفظ را خود ينيبال اعتبار ،ينيبال
 چگونه - 1: داد پاسخ سؤال دو به ديبا ينيبال اعتبار تياهم

 به دست را ينيبال اعتبار توانند مي يپرستار نيمدرس
 است قادر ينيبال اعتبار ايآ - 2 كنند؟ حفظ و آورده
 از يبرخ دهد؟ شيافزا را ينيبال آموزش ياثربخش

 ميمستق ارائه با فقط ينيبال اعتبار كه معتقدند سندگانينو
 يابيدست قابل ينيبال طيمح در يپرستار يها تمراقب
 قاتيتحق انجام كه معتقدند گريد يبرخ و )30و29(است

 يبرا ينيبال عملكرد ارتقاي و توسعه در يريدرگ اي ينيبال
 همه در اعتبار به يابيدست. )32و31(است يكاف منظور نيا

 يبرا .است ممكن ريغ هدف كي ينيبال يها هطيح و ابعاد
 مشاركت با را خود يها تمهار ديبا نيمدرس ،مؤثر آموزش
 .كنند روز به يپرستار يها تمراقب ميمستق ارائه در مستمر
 چشم به خود نيمدرس به انيدانشجو ت،يفعال نيا بدون
 مسأله نيا و كنند مي نگاه يپرستار عملكرد از جدا يافراد
 جينتا .)30(كند مي جاديا خلل انيدانشجو يريادگي در

 مهارت و تيصالح كسب كه داد نشان حاضر پژوهش
 رابطه يگير شكل موجب ،يپرستار نيمدرس در ينيبال

  .شود مي يپرستار ينيبال كادر و آنها نيب مؤثراي  حرفه
 نيب يهمكار و مشاركت موانع از يكي رقابت يگير شكل
 بر .)33(دهند مي انجام يمشابه خدمات كه است يافراد

 و ساز از يپرستار نيمدرس پژوهش نيا يها هافتي اساس
 جلب جهت »پرستاران تجارب از استفاده« و »يفروتن« كار

 افتهي نيا توان مي كردند؛ مي استفاده پرستاران مشاركت
 يبرقرار موجب ها سميمكان نيا كه كرد ريتفس نيچن را

 است قادر و شده مناسب اي حرفه و يفرد نيب ارتباطات
 و يآموزش كادر نيب رقابت جاديا يها هنيزم بروز از
  .كند يريجلوگ ينيبال

 است ياتيح و مهم مسأله زين مشاركت نيطرف نيب احترام
 كي به  يهمكار طرف دو كه ستين تصور قابل اصوالً و

 و ها شارز كه يحال در ابندي دست مؤثر يمشاركت رابطه
 نيتحس را گريكدي يها هدگايد و مشاركت از حاصل منافع

 نيمدرس كه داد نشان مطالعه نيا جينتا .نكنند ريتقد و
 پرستاران ينيبال تجارب يگذار ارزش و ريتقد با يپرستار

 جلب نهيزم انيدانشجو به تجارب نيا انتقال نهيزم جاديا و
  .كنند مي فراهم را ينيبال پرستاران يهمكار

 نيا در شده ييشناسا يكارها و ساز ،يكل طور به
 كه است ييكارها راه و داشته يفرد تيماه پژوهش
 جلب يبرا زمان گذر در و تجربه به يپرستار نيمدرس

 آموزش كه يحال در .اند گرفته فرا پرستاران مشاركت
 همؤسس دو نيب كه است يسازمان تيفعال كي ينيبال
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 مطالعات .شود مي اجرا مشترك طور به ينيبال و يآموزش
 نيمدرس كه دهد مي نشان ما كشور در شده انجام

 و موانع با خود يآموزش نقش يفايا يبرا يپرستار
 باليني آموزش مشكالت از يكي .هستند روبرو يمشكالت

 باليني مدرسين آنچه بين فاصله وجود ما كشور در
 و زاده زمان .)13و12(است كنند مي عمل آنچه و گويند مي

 نقش درك هدف با و تئوري گراندد روش به همكاران
 يپرستار نيمدرس توسط آن يفايا نحوه و ينيبال

 آمده به دست يها هيما درون .)11(دادند انجام اي مطالعه
 ،يا حرفه تيهو نقش، يروشن از بود عبارت مطالعه نيا از
 ابهام كه داد نشان مطالعه نيا جينتا .اي حرفه استقاللو 
 مدرسان شده باعث اي حرفه يوابستگ و نقش در

 .نباشند موفق نقش رب تسلط به دنيرس در يپرستار
 از استفاده و اي حرفه ديجد تيهو كسب با نيبنابرا

 يتضادها از دارند قصد) جورشدن( يرنگ هم يراهبردها
 كارها، راه نيا از ياريبس كه آن حال .نديجو يدور ينقش
 متون در .سازد مي جدا آموزش اهداف از را آنان

 يپرستار مدرس نقش سر بر ياديز يها بحث يپرستار
 وجود انتظار نيا .)34(است گرفته در ينيبال طيمح در

 ارتباط ينيبال طيمح با يپرستار نيمدرس كه دارد
 به هنوز ونديپ نيا تيماه اما .كنند حفظ را خود تنگاتنگ
 آموزش يها هبرنام انتقال .ستين مشخص وضوح
 يتوجه قابل مباحث يعال آموزش اتمؤسس به يپرستار

 .كرد جاديا يپرستار مدرس ينيبال نقش خصوص در
 نظر صاحب يكشورها يپرستار اي حرفه و يياجرا بدنه
 اند كرده تالش يمقررات و نيقوان بيتصو با ،يپرستار در
 ،مسأله نيا به پاسخ در. )35(نديايب فائق مشكل نيا بر

 كردند يطراح را ييها ياستراتژ ،يعال آموزش اتمؤسس
 عملكرد حفظ ضمن كه شود كمك يپرستار نيمدرس به تا
 رينظ كيآكادم يها تيفعال به پرداختن امكان خود، ينيبال
 از يكي .)28(سازند فراهم خود يبرا را آموزش و قيتحق

 نظر در ،يپرستار نيمدرس ينيبال نقش يفايا يجد موانع
 و آنها ارتقاي ريمس در نقش نيا يفايا منافع نشدن گرفته

 در و يآموزش و ينيبال همؤسس عملكرد نيب يناهماهنگ
 ميت از يعضو عنوان به ينيبال نيمدرس رفتنينپذ جهينت

 كنندگان مشاركت تجارب كه طور همان .)36(است يبهداشت
 نقش تياهم رغم يعل داد، نشان زين پژوهش نيا در

 جلب بر آن تأثير و يپرستار نيمدرس ينيبال تيصالح
 و يفرد يكارها راه قيطر از مهم نيا پرستاران؛ مشاركت

 يهاكار راه و شود مي انجام يفرد يها هزيانگ بر يمبتن
  .كند مين تيحما يفرد يها سميمكان نيا از يسازمان

 يدارا يفيك مطالعه كي عنوان به مطالعه نيا
 با شده انجام مطالعات بر مترتب يها تيمحدود
 مطالعات جينتا كه ييها تيمحدود. است يفيك يمتدلوژو

ن بود نييپا و يذهن تيماه كشاند مي چالش به را يفيك
 ها تيمحدود نيا رغم يعل. آنهاست يپذير ميتعم تيقابل
 و ساز تيماه مورد در يقيعم درك مطالعه نيا جينتا

 پرستاران مشاركت جلب جهت شده گرفته كار به يكارها
  .دهد مي ارائه ينيبال آموزش در
  

  گيري نتيجه
 توان مي يكل طور به مطالعه نيا يها افتهي اساس بر

 آموزش در پرستاران مشاركت جلب يها وهيش گفت
 ينيبال يها سازمان و است يفرد تيماه يدارا ،ينيبال
 نقش يهمكار نيا يگير شكل در يآموزش و

 مؤسسات نيب مشاركت. كنند نمي فايا يگير چشم
 يها آموزش بهتر چه هر ارائه در ينيبال و يآموزش

 تيتقو و تيحما. است ريناپذ اجتناب يضرورت ،ينيبال
 ميتنظ با مشاركت جلب يفرد يكارها و ساز
 يمشاركت يها برنامه چارچوب در يسازمان يها هيرو
 ياثربخش بر تواند مي ينيبال و يآموزش مؤسسات نيب

 و افزوده آنها ينيبال نقش يفايا در يپرستار نيمدرس
 .دهد ارتقا را ينيبال يها آموزش تيفيك
 

  قدرداني
 نيا در كنندگان مشاركت از لهيوس نيبد سندگانينو

 قرار ارشانياخت در را خود ارزنده تجارب كه پژوهش
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 از نيهمچن. ندينما يم يگزار سپاس و تشكر ،دادند
 امكانات آوردن فراهم جهت به مدرس تيترب دانشگاه

 سندهينو. شود يم يقدردان و تشكر مطالعه نيا انجام يمال
 يدكتر يدانشجو يخادم مژگان خانم سركار از اول

 نظرات ارائه خاطر به مدرس تيترب دانشگاه يپرستار
 و تشكر كمال مقاله نيا شتريب يغنا جهت در سازنده
  .دارد را امتنان
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The Mechanisms to Attract Nurses’ Parthnership in Clinical 
Education: Perspective of Managers, Nursing Educators, and Staff 

Nurses 
 

Fatemeh Heshmati Nabavi1, Zohre Vanaki2, Issa Mohammadi3 
 

Abstract 
 
Introduction: Parthnership in clinical education is a duty for all those involved in providing health care. 
Nurses’ involvement in  clinical education can reduce the gap between theory and practice. This study aimed 
to identify the mechanisms used by nursing educators to attract staff nurses’ parthnership  in the delivery of 
clinical education. 
Methods: This is a qualitative content analysis study performed in year 2009. Fifteen nursing clinical 
educators, staff nurses, educational managers, and nurse managers of Mashhad University of Medical 
Sciences and Tehran University of Medical Sciences participated in this study. Data was collected through 
semi-structured interviews. Primarily, purposeful sampling was performed and continued using snowballing 
method and continued until data saturation. All interviews were recorded and subsequently transcribed. The 
analysis was carried out by qualitative content analysis method. 
Results: Six themes were discovered through rich and deep descriptions by participants. These include 
acquiring skillfulness supremacy, being realistic, commitment and responsibility, modesty, using other 
nurses’ experiences, and assertiveness. 
Conclusion: Nursing educators use their special approaches to make effective and appropriate personal and 
professional relationships with clinical nurses and transfer their experiences to the students. These personal 
mechanisms should be systematically supported through  incorporation within organizational programs 
shared by academic and clinical institutes. This will enhance the efficacy of nursing educators in  
accomplishing their clinical role. 
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