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ارشد  يآزمون كارشناس يبرا ياز آمادگ يليتكم التيتحص انيتجربه دانشجو
  يپرستار

  
  *يرحقيم نيرحسيمحمدرضا آهنچيان، ام
  

 

  چكيده
. تر كرده است گسترده نهيزم نيرقابت را در ا يليتكم التيمقاطع تحص يورود يها كنندگان در آزمون تعداد شركت شيافزا: مقدمه

 نيا. بوده است يآموزش رانيداوطلبان و مد يبرا يجد يها ارشد از چالش يكارشناس يآزمون ورود يكنندگان برا شركت يآمادگ نديفرا
 نيا يشركت در آزمون ورود يبرا يارشد پرستار يكارشناس انيدانشجو يآمادگ نديفرا نييبا هدف تب رانتظا هينظر يمطالعه بر مبنا

  .مقطع انجام شده است
ساختار  مهيو با مصاحبه ن) انتظار هينظر يبر مبنا(شده  تيهدابا رويكرد  يمحتو ليو تحل هياز نوع تجز يفيمطالعه ك نيا: ها روش

مورد   يمحتو ليو تحل هياطالعات به دست آمده با تجز. صورت گرفت يارشد پرستار يدوره كارشناس انيبا ده نفر از دانشجو افتهي
  .قرار گرفت ليتحل

در . دست آمد به "حرمت خود"و  "تالش مداوم" ،"يزنيرا" ،"يخودكارآمد"مايه  اطالعات، چهار درون ليو تحل هيتجز انيدر پا: نتايج
و تالش  يزنيتناسب ابزار با را نيو همچن ،و حرمت خود يبا مفهوم خودكارآمد بيترتهب مطلوبيت پيامدشده، انتظار و  تيهدا كردروي

  .بود يليتحص شرفتياطالعات در رابطه با پ ليو تحل هيترين مفهوم به دست آمده از تجز يمركز "دخو"مفهوم . مداوم در ارتباط بودند
 ،يارشد پرستار يكارشناس يدر آزمون ورود يقبول يكنندگان در كسب سطح قابل قبول عملكرد برا شركت ازيبا توجه به ن: گيري نتيجه

 يها راستا توجه به سبك نيدر ا. شود يم هيتوص انيدر دانشجو "خود"مفهوم  تيتقو يبرا ازيمورد ن يها اي از مهارت آموزش گستره
  .باشد ديمف اندتو يدانشجو محور م يريادگي -ياددهي
  

  انتظار هينظر ،يآزمون ورود ،يپرستار ،يليتكم التيتحص: هاي كليدي واژه
  279تا  270 ):4(13؛ 1392 تير/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

گسترده و  يها با تقاضا دانشگاه ر،ياخ يها سال يدر ط
 يليتكم التيشركت در تحص يبرا انيدانشجو ندهيفزا

 تيشده است تا ظرف يسبب سع نيبد، اند مواجه بوده
كنندگان  شركت شيبه موازات افزا زين يليتكم التيتحص

                                                 
دانشجوي دكتري پرستاري، دانشكده  ،يرحقيم نيرحسيام: نويسنده مسؤول*

پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران 
)mirhaghia@mums.ac.ir(  

، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه )دانشيار(دكتر محمدرضا آهنچيان 
  )mrahanchian@yahoo.co.uk(فردوسي مشهد، مشهد، ايران 

  28/2/92: تاريخ پذيرش ،27/8/91: ، تاريخ اصالحيه28/6/91:تاريخ دريافت مقاله

داشته  ارشد رشد كمي يكارشناس يدر آزمون ورود
 يبه شانس قبول توان يم اراست نيدر ا). 1(باشد

 يارشد پرستار يكنندگان در آزمون كارشناس شركت
درصد در  5به  1388درصد در سال  2اشاره كرد كه از 

 نياما روشن است كه ا) 2(است افتهيارتقا  1390سال 
آن قدر بارز نبوده است كه سبب شود از رقابت  شيافزا

 چنانهم جهيكاسته شود و در نت يموجود به طور معنادار
رو دارند كه  شيپ يقبول يرا برا يداوطلبان راه دشوار

را  تياوره و راهنمايي توسط افراد با صالحبه مش ازين
اثربخش داوطلب جهت  تيبه هدا ازين. سازد يم يضرور
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در بند  يليتكم التيشركت در آزمون تحص يبرا يآمادگ
نامه استاد مشاور به وضوح مورد تأكيد  نآيي پنجماده  5

 يحال با توجه به رقابت جد نيدر ع). 3(است رفتهقرار گ
مشاور  ديها و كمبود اسات محدود رشته رشيداوطلبان، پذ

داوطلبان  تيبه شناسايي عوامل مؤثر بر موفق ازيخبره ن
 تيبا اهم اريارشد بس يكارشناس يدر آزمون ورود

  . است
 يبا روش شناخت يمعدود قاتيتنها تحق نهيزم نيا در
مطالعات، عموما  نيا). 4(صورت گرفته است يكم
شدگان رفتهيپذ ياختمردم شن يها يژگياي از و دهيگز

، معدل دوره )5(يو اجتماع ياقتصاد تيمانند وضع
پدر و مادر، شاغل نبودن  التيتحص ت،يجنس ،يكارشناس

 يمؤثر در قبول عواملو سن باال نداشتن را به عنوان 
مهم  ها افتهي نياگرچه ا). 6و4(اند كرده يآزمون معرف

عوامل اغلب  نيتوجه داشت كه ا ديهستند اما با
و مشاوران  رانيهستند و امكان مداخله مد ريناپذرييتغ

به حداكثر رساندن  يعوامل برا نيبر اساس ا يآموزش
 نيادر واقع . ممكن است ريغ بايداوطلبان تقر تيموفق
نمايي ، خود يدر روش كم تيمحدود ليدل هب قاتيتحق

 رفتهيمؤثر در پذ يفرد يها زهيو انگ ها تيروشن از قابل
دهند و از  فرد ارائه نمي يشدن را با توجه به سطح تكامل

شدگان به  رفتهيپذ تيرو محدود دانستن علت موفق نيا
  ). 7(انگارانه است ادهس اريعوامل بس نيا

در  ليادامه تحص زهياند انگ مطالعات نشان داده
ها متفاوت  رشته ريبا سا تواند يم يپرستار انيدانشجو

 زهياز انگ يبخش مهم ياقتصاد لمسائ كهيدر حال. باشد
 ياما در رشته پرستار دهد يرا شكل م ليادامه تحص

شامل معيارهاي درون  ياجتماع يها زهيانگ شتريب
رواني، ميل به رسيدن به حداكثر توانايي و كمال  يشخص

مسأله نشان  نيا). 8(اند شده يمعرف ياصل زهيبه عنوان انگ
فرد در ادامه  يزشيانگ يندهايكه توجه به فرا دهد يم

 يبه جستجو ازياست و ن ياتيتا چه اندازه ح ليتحص
  . تر دارد گسترده

 زشيانگ ينديفرا يها يانتظار از تئور يزشيانگ هينظر
افراد  يآمادگ نييتب يبرا ينشان داده است بستر مناسب

 زهيكه انگ كند يم انيمدل باين ). 14تا( آزمون است يبرا
از ارزش  يبيبه ترك يبه هدف بستگ دنيرس يفرد برا

دارد  تيكه فرد از احتمال موفق يهدف و برآورد
 ميانتظار، افراد تصم هياز نگاه نظر). 17تا15(گردد يبرم
انجام آن  يكه برا عمل كنند چرا يبه شكل خاص رنديگ يم

 زهيآن دارند انگ جهيكه از نت يانتظار ليرفتار خاص به دل
 زهيانگ يبر رو جه،يعالقه فرد به نت زانيم يعني ؛رنديگ يم

در واقع ). 18(او مؤثر است ميتصم ايانتخاب رفتار 
در آزمون  يهست كه قبول نيحاضر ا قيتحق فرض شيپ

است كه  يمطلوب امديارشد، پ يكارشناس يورود
آن تحت تأثير قرار  يبرا يفرد را در آمادگ يرفتارها

. دهد يوق ماي س ژهيو يو افراد را به رفتارها دهد يم
انتظار را بستر  هينظر امدها،ياين گونه پ رينظ يعوامل
 يورود مونآز يبرا يآمادگ نييتب يبرا يمناسب

 هينظر. كند يم يمعرف يارشد پرستار يكارشناس
انتظار  يانتظار با توجه به سه مؤلفه اساس يزشيانگ

)Expectancy( تناسب ابزار ،)Instrumentality ( و
اي  خالقانه يموشكاف تواند ي، م)Valence( امديپ تيمطلوب

داوطلبان فراهم  تيدر هدا نينو يكارها ارائه راه يبرا
  . كند
 ييبر شناسا يآزمون مبتن نيدر ا تيموفق يچگونگ نييتب

 يمؤثر در قبول يندهايفرا ايعوامل  ليو تحل
 نيا. است قيكاوش عم ستهيگان آزمون، شاكنند شركت
شكست  اي تيموفق يشناس بيها به آس پژوهش
ارشد كمك  يكارشناس يكنندگان در آزمون ورود شركت

كارها و  راه يفرصت طراح قيطر نيو از ا كند يم
قابل  تيو مز سازديرا فراهم م برندهشيپ يراهبردها

 شترياي كه ب انجام شده قاتيرا نسبت به تحق يتوجه
مانند  ليقابل تعد ريغ يرهايمتغ فيتوص يبرو
و  يزندگ طكننده، خانواده و محي فرد شركت يها يژگيو

و نقش خود  كند يفراهم م ،او متمركز شده بود ليتحص
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رو استفاده از  نياز ا. رديگ يتأكيد قرار م مورد شتريفرد ب
از  يمطالعه، با درك واقع يدر روش شناخت يفيك كرديرو

از عوامل مؤثر فراهم  يروشن ريتصو تواند يم ات،يتجرب
نشان داده است  يمحتو ليو تحل هيتجزهمچنين . كند يم

به  دنيرس ياز چگونگ يقيبه شناخت عم تواند يكه م
كمك  يفرد يها مهارت ليتحل و هيمناسب و تجز يآمادگ
با  هياول يشده كه در آن كدگذار تيروش هدا). 19(دينما
 هيبا توجه به نظر شود يمتناسب شروع م هينظر كي

و ارزش هدف  يابيانتظار و پرداختن به احتمال دست
 تيآن مطالعه را هدا لهياست تا بتوان بوس يانتخاب مناسب

انتظار با  هينظر يمبنا برپژوهش  نيرو ا نياز ا). 20(نمود
 يكارشناس انيكه دانشجو يتجربه آمادگ نييهدف تب

 يشركت در آزمون ورود يبرا يارشد پرستار
اند انجام شده  كسب كرده يارارشد پرست يكارشناس

  .است
  

  ها روش
 يمحتو ليو تحل هياز نوع تجز يفيمطالعه ك نيا
)Content Analysis (شده  تيهدا كرديبا رو
)Directed (ليو تحل هيشده تجز تيهدا كرديدر رو. است 

 كيبر اساس  هياول يو كدگذار ليو تحل هيتجز ،يمحتو
و سپس محقق با غرق شدن  رديگ يشكل م يانتخاب هينظر

). 22تا20(ظهور كنند نيمضامتا  دهد يها، اجازه م در داده
به مدت پنج  1391ماه  نيفرورد يانجام پژوهش از ابتدا
 نيها در ا آوري داده جمع. است دهيماه به طول انجام
 التيتحص انيمصاحبه با دانشجو قيپژوهش، از طر

  . و مامايي بود يدانشكده پرستار يپرستار يليتكم
كنندگان  شركت يها به كارنامهعدم دسترسي  با توجه به
شده در  رفتهيپذ انيپژوهش از دانشجو يبرا، در آزمون

از مشاركت و  يارشد كه تجربه غن يآزمون كارشناس
با ارشد را دارند  يآزمون كارشناس يمؤثر برا يآمادگ
ر، ه اين منظوب .بر هدف استفاده شد يگيري مبتن نمونه

به شركت در  تيمختلف كه رضا يها شياز گرا يفرادا

با مراجعه . پژوهش داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند
و مامايي  يدانشكده پرستار يليتكم التيبه دفتر تحص
 ،يپرستار يها شيدر گرا انيدانشجو يمشهد اسام

 يرو پرستا ژهيو يبهداشت جامعه، پرستار يپرستار
پژوهش  نيكنندگان ا مشاركت. شد افتينوزادان در ژهيو

 يانيدانشجو. بودند كارشناسي ارشد يدانشجونفر  10
، زيرا شده بودند رفتهيآزاد پذ هيانتخاب شدند كه با سهم

 يمختلف در قبول يها هيكه از سهم يانيدانشجو
مانند ( يمختلف يها يژگيو يبرخوردار شده بودند دارا

نوع كه  ندهست) درخشان استعدادو  يكارمند هيسهم
 يتأثير معنادار ينحوه آمادگ يرور ب تواند يمسهميه 

  . را با مشكل مواجه كند جينتا يپذيري نسب ميبگذارد و تعم
. بود افتهيساختار مهياطالعات مصاحبه ن يابزار گردآور
 التيساختمان تحص يآموزش يها كالس رمصاحبه د

كننده در ابتدا با  مصاحبه. دانشكده انجام شد يليتكم
 تياز رضا نانيهدف و روش كار پژوهش و اطم حيتوض

. مصاحبه پرداخت يها مصاحبه شونده به طرح پرسش
مصاحبه به صورت باز و گسترده پاسخ و بر  يها پرسش

و  كردتالش، عمل طهيانتظار در سه ح هياساس نظر
تالش " طهيدر ح. دمطرح شدن) Valence( امديپ تيمطلوب

 يكه برا يدر زمان"هايي مانند اين كه  پرسش "به عملكرد
درباره شركت در آزمون  ديخواست يبار م نياول

 نياز ا يچه تصور ،ديريبگ ميارشد تصم يكارشناس
و  ديدر آزمون را دار يتوانايي قبول ايكه آ ديمطلب داشت

ارشد  يدر مقطع كارشناس ليتحص ادامه ديتوان يم
 "امديعملكرد به پ" طهيدر ح. مد نظر قرار گرفتند "د؟يبده

به چه صورت "اين گونه پرسش مد نظر قرار گرفت كه 
و  ديآزمون شناسايي كرد يخود را برا ازيمنابع مورد ن

كه انتخاب كرده  يتا چه حد منابع د؟يبه آن اعتماد نمود
رساند؟ و  يقبول ازيمورد ن يمادگشما را به سطح آ ديبود

در  يقبول يخود برا يريز در برنامه يمهم يلچه اصو
شما در آزمون  تيكه منجر به موفق ديآزمون داشت

و چطور  دياز كجا و از چه زمان شروع كرد د؟يگرد
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در . " د؟يو دنبال كرد ميخود را تنظ يبرنامه درس بيترت
در "كه  ديمطرح گرد رسشپ نيآزمون ا تيمطلوب نييتب

هايي از  جنبه ايدر آزمون، چه جنبه  يدوره قبل از قبول
داشت به  تيشما جاذبه و مطلوب يارشد برا يكارشناس

شما در آزمون و  يقبول يبرا يمحكم زهيانگ كهي طور
 يها بر اساس مؤلفه. "ادامه راه بود؟ يمحرك شما برا

 يبرا يگراهنما مرتبط با آماد يها پرسش ،انتظار هينظر
و از  ديرح گردارشد ط يكارشناس يآزمون ورود

شد تا حد  يشد و سپس سع دهيكنندگان پرس مشاركت
  ). 23(كند دايكنندگان بسط پ مشاركت ييممكن پاسخگو

 ياصل ميمصاحبه شوندگان با توجه به مفاه يها پاسخ
. شد) Thematic( كيتمات ليو تحل هيانتظار، تجز هينظر

با  ليو تحل هيدر مرحله سوم تجز ه،ياول ياربعد از كدگذ
انتظار بود  هيمطالعه كه نظر يتوجه به چارچوب نظر

از كدها شكل ) Overarching( ريفراگ يها مايه درون
 ديبا انجام ده مصاحبه اشباع اطالعات پد). 25و24(گرفتند

  .از گفت و شنودها استنباط نشد يديآمد و داده جد
مكالمات اجازه گرفته شد و  طكنندگان جهت ضب از شركت

درباره محرمانه ماندن اطالعات صورت  يشبخ نانياطم
. ديبه درازا كش قهيدق 30هر مصاحبه حدود . گرفت
. كاغذ منتقل شد يمصاحبه كلمه به كلمه به رو يمحتوا

اطالعات  ليها و برگردان، تحل پس از انجام مصاحبه
  . صورت گرفت

نكته اشاره كرد،  نيبه ا توان يپژوهشگران م تيدر صالح
و  يآموزش تيريمد ميدر مفاه يمدمحقق اول با سرآ

و انتشار  انيدانشجو يآموزش تيمحقق دوم با سابقه هدا
به  يمحتو ليو تحل هيتجز يمطالعات با روش شناخت

دو محقق به صورت مستقل ). 26(ها پرداختند داده يكدده
 ها اسخكدها كه از متن پ نيا. را شروع كردند هياول يكدده

كردند و به منظور  سهيمقا گريكديآمده بودند را با  ديپد
كنندگان چك كردند تا به توافق  با مشاركت شترياعتبار ب
شد و  افتيدر يكل يها دهياز معنا و مفهوم متون، ا. برسند

 هياول صورت كدهاي از نظرات به اييمعن يسپس واحدها

حاصل شد كه  نانيمكرر اطم يبا بازخوان. انتزاع شد
 يبرا ينتظار در آمادگا هيمربوط به نظر يكدها يتمام

ارشد از نظرات استخراج شده  يكارشناس يآزمون ورود
كدها با انتزاع و بازتاب به سطوح باالتر در طبقات . است

  ). 1جدول (منتقل شدند 
  

  مايه تا درون   بندي از زيرگروه اي از توالي طبقه نمونه: 1جدول 
  ها زير گروه   طبقه  مايهدرون

موفقيت با  اطمينان از  خودكارآمدي
  ها وجود چالش

  اطمينان از قبولي
  اطمينان از كسب رتبه برتر
اطمينان از قبولي با وجود 

  هاي احتمالي چالش
  
 يتمام ،ريتفاس يشدن و پراكندگ ياز شخص زيپره يبرا

به دست ) Theme( يها مايه درون با كبارهينظرات به 
 ريدر تفس وستهيمنظم و پ يكردهايآمده مقابله شد تا رو

تا  ابديپژوهشگران بهبود  نيشود و توافق ب تينظرات تقو
ها  داده يريو تأييدپذ) Dependability( يريپذ نانيطما
)Conformability (شود تيتقو)اعتبار ). 10
)Creditability (با مرور چند باره و دراز مدت  جينتا

ها با نرم  داده. شد يريگيماه پ كيدرطول  ليو تحل هيتجز
  .شدند ليو تحل هيتجز) MaxQda3( 3ودايافزار مكس ك

  
  نتايج

زن و  6شامل  يليتكم التيتحص يدانشجو 10در مجموع 
 يدامنه سن. مرد در پژوهش مشاركت داشتند 4

شامل  انيدانشجو شيگرا. سال بود 30تا  27 انيدانشجو
 يپرستار يدو دانشجو ،يپرستار يچهار دانشجو

 ژهيمراقبت و يپرستار يدو دانشجو ژه،يت ومراقب
  .بهداشت جامعه بود ينوزادان و دو دانشجو

 يها مايه ها درون از مصاحبه يبندي ناش طبقه
و تالش  يزنيمتناظر با مؤلفه انتظار، را يخودكارآمد

مداوم متناظر با مؤلفه تناسب ابزار و حرمت خود متناظر 
در  يمحور ميمفاهرا به عنوان  مطلوبيت پيامدبا مؤلفه 
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 يارشد پرستار يكارشناس انيدانشجو يآمادگ نديفرا
ارشد  يكارشناس يدر آزمون ورود ركتش يبرا

  .نشان داد يپرستار
 دياطالعات نشان داد كه عقا ليو تحل هيتجز: يخودكارآمد
مقابله با  يبرا شيخو ييكنندگان در مورد توانا مشاركت

 يالزم برخوردار است و دارا تياز كفا ژهيو تيموقع
مطالعه،  يدر چارچوب نظر. هستند يعنصر خودباور

است كه فرد به  ينانيباور و اطم) Expectancy(انتظار 
به اهداف  يابيكه تالشش به دست ردمسأله دا نيا

 نديبرا يو خودكارآمد ؛مطلوب منتج خواهد شد يعملكرد
ن آزمو يبرا ياست كه فرد در آمادگ يباور مطمئن
اظهار  3كننده  مشاركت. دهد يارشد ارائه م يكارشناس

داشتم و از خودم مطمئن بودم  نانيبله كامالً اطم": داشت
بله كامالً مطمئن ": گفت 7كننده  مشاركت. "شم يكه قبول م

و قبول  شوم يخوب هم قبول م اريبودم كه با رتبه بس
با بله قطعا با توجه ": داشت انيب 1كننده  مشاركت ."شدم
  ."دميرا در خود د ييتوانا نيا يباال و اراده قو زهيانگ

 يارشد پرستار يآزمون كارشناس يبرا يدر واقع آمادگ 
از  نانيكنندگان با اطم است كه عمده مشاركت يچالش
و اين كه قادر خواهند  كردند يبا آن صحبت م ييارويرو

اظهارشده  نانياطم نيا. آن را حل كنند يها بود مسأله
 يكنندگان متناظر با مفهوم خودكارآمد مشاركت توسط

. باور دارد يزندگ يمؤثر با چالشها مقابلهاست كه فرد به 
 10 ريام ز من مطئمن بودم رتبه": 9كننده  مشاركت

 40 ريام ز مسائل ازدواج شدم و رتبه رياما درگ شود يم
بله با توجه به كار ": 2كننده  مشاركت. "10 يشد باال

را در خود  ييتوانا نيهمكاران ا ريبا سا سهيو مقا ينيبال
كه  كردم يم نيو تلق گفتم يخودم م بهو مرتب  دميد يم
كنندگان نه تنها  رو مشاركت نياز ا. "قبول بشم توانم يم

 يها در آزمون را داشتند بلكه با وجود چالش يباور قبول
  .را از دست نداده بودند تيباور به موفق زين يزندگ
آزمون  ازيمنابع مورد ن نييتع يبرا انيشجودان :يزنيرا

نقش خود و ساختن ضح او ،يارشد پرستار يكارشناس

و  ديو مشاوره با اسات يزنيبه را ،مؤثر مطالعه يها روش
. اند آورده يم يارشد رو يدوره كارشناس انيدانشجو

اگر  است كهمسأله  نيبه افرد اعتقاد  "تناسب ابزار"
مطلوب را  جهينت ،عملكرد مورد انتظار را برآورده سازد

به عملكرد  دنيرس يرو برا نياز ا. به دست خواهد آورد
شناخت عملكرد  نيينقش مؤثر در تع يزنيمورد انتظار، را

. مطلوب را دارد جهيارتباط با كسب نت زانيمطلوب و م
رشته را  نيكه سال قبل ا ياز كسان": 9كننده  مشاركت

كه آنها خوانده  يقبول شده بودند استفاده كردم و منابع
صددرصد  يبودند من هم خوندم كه من را به آمادگ

به منابع اعالم شده توسط ": 10كننده  مشاركت ."رساند
سال بااليي  انيو دانشجو يدوران كارشناس دياسات

 نيهمچن ."رساند يرجوع كردم كه مرا به سطح آمادگ
و استفاده  يوضوح نقش خود در آمادگ يبرا انيدانشجو
كه  ييها تيافراد موفق و تناسب آن با فعال اتياز تجرب

. پرداختند يم يزنيبه را دهند يآزمون انجام م يبرا
و بهره گرفتن از  ديبا سؤال از اسات": 8كننده  مشاركت

آنها  يگذشته و با بررس يها تجربه افراد موفق در آزمون
 ."به من كمك كرد ياديو تا حد ز نمتوانستم اعتماد ك

كردم از افراد مختلف سؤال كنم  يسع": 4كننده  مشاركت
استادان رفرنس انتخاب كردم كه  اتيو با توجه به تجرب

  ."خوب بود
آزمون  يبرا يدر آمادگ انيدانشجو :مداوم تالش

 ياند كه با عزم منظم داشته يريز ارشد برنامه يكارشناس
راسخ و باثبات و مشتاقانه به طور روزانه آن را دنبال 

 يكردم برا يهر روز سع": 1كننده  مشاركت. كردند يم
به هدفم تالش كنم و در حد امكان طبق  دنيرس

يك از ": 3كننده  مشاركت. "درس بخوانم يريز برنامه
منظم و مداوم و  يريز برنامه يقبل به طور جد سال

: 5كننده  مشاركت. ".جرا كردمبودم كه ا ختهيفشرده ر
مدت از  يو مطالعه مستمر و طوالن يشخص يريز برنامه"

ام در  يبا توجه به مشغله كار. قبل داشتم يك سال
 اومتالش مد نيا. "كردم يمطالعه م يكاريب يها زمان
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كننده  مشاركت. بوده است يهمواره معطوف به هدف قبول
داشتم  يريز و برنامه كردم يبه قبول شدن خود فكر م": 6

و منظم  قيكه حداقل به دروس مهم به صورت دق
در  تيرمز موفق": 10كننده  مشاركت. "كنم يدگيرس

و وقت و  يخواندن و خواندن مطالب است و صرف انرژ
  ."تر است مهم زيچ مهاز ه نبا هدف درس خواند

 يدر دوره آمادگ انيگروه از دانشجو نيا: خود حرمت
اند  نظر را داشته نيارشد نسبت به خود ا يكارشناس يبرا

فرد از  يابيكه با ارزش و توانا هستند كه با ارز
 نيبهتر": 2كننده  مشاركت. خود متناظر است يارزشمند

 يبرا ليو ادامه تحص يزمانبودن در هر مقطع و در هر 
عزت نفس ": 8كننده  مشاركت ."مهم بود يليمن خ

ارشد  ياي بود كه از نظر من با كارشناس جاذبه نيتر مهم
 ايپو طيقرار گرفتن در مح گريو جنبه مهم د شد يمحقق م

 ازيحرمت خود با ن نيا نيهمچن ."علم بود يايو به روز دن
. بوده است همراه يو منزلت اجتماع يبه ارتقاي شغل

ها و منابع  ارزش ازها،يكه فرد بر اساس ن يارزش
كه كسب خواهد كرد قائل  يپاداش يخود برا يزشيانگ

را شكل يا مطلوبيت پيامد ) Valance(هست والنس 
 تيها و مطلوب جاذبه نيتر موارد مهم نيدر واقع ا. دهد يم

. بود يارشد پرستار يشركت در دوره كارشناس
به  سيذوق تدر ومن شوق  يبرا": 4كننده  مشاركت
آن جاذبه  يو وجهه اجتماع يدارو كالس انيدانشجو
كه در خود  ياديز ييبا توانا": 5كننده  مشاركت ."داشت

. "بمونم يبود كه در مقطع كارشناس فيح دميد
 خواستم يتر م مناسب ياجتماع گاهيجا": 9كننده  مشاركت

همه افراد در جامعه در حال باال  يليو اين كه مدرك تحص
  ."ترين رده باشم نخواستم در پايي بود و نمي تنرف
  

  بحث
 "خود"گفت كه  توان يم قيتحق جيبا توجه به نتا

 يبرا ياست كه در روند آمادگ يمفهوم نياثرگذارتر
انتظار به عنوان  هينظر. شود يم داريارشد پد يكارشناس

افراد  تيدر هدا يكه نقش بارز يزشيانگ يندياي فرا هينظر
 "خود"داشته باشد نقش مفهوم  تواند يهدف م يبه سو

برجسته  اريرا بس مطلوبيت پيامدر و در مرحله انتظا
نده برشيپ يها راهبرد يور و با تمركز بر دهد ينشان م

دانشجو را با  توان يو حرمت خود م يخودكارآمد
مفهوم . نمود تيدر آزمون هدا تيموفق يبه سو ياثربخش

مانند خودپنداره، خود  يميمفاه يهسته اصل "خود"
رو  نياز ا. است يپنداشت، حرمت خود و خودكارآمد

 يرهاياز متغ يكيبه عنوان  زيحرمت خود ن رودميانتظار 
شناخته شده  يليتحص زشيانگ يبر ارتقا گذارمهم و تأثير

 زين يبا خودكارآمد يكيچرا كه ارتباط نزد ؛)29تا27(باشد
ها درباره خودپنداشت  البته پژوهش). 32تا 30(دارد
را نشان  يتوافق منسجم يليتحص شرفتيو پ يليتحص
 كيبه عنوان  "خود"اگر چه مفهوم ). 29و23(اند نداده

مطرح است  يليتحص شرفتيپ يور عامل اثرگذار مهم بر
در  كننده نييتوان آن را به عنوان تنها عامل تع اما نمي

سازه از  نيتنها به ا هيكرد و تك يمعرف يليتحص شرفتيپ
دانشجو برخوردار  شرفتيالزم در اداره پ تيكفا
 يبه توانمند دهيگفت عق توان يم تيدر نها). 35و34(ستين

 نيگام در ا نيبه عنوان اول يو قبول يليتحص شرفتيدر پ
 نيا تيبا تقو يآموزش رانياست و مد ياتيح اريبس نديفرا

 نديوارد فرا يستگياو را به شا توانند يفرد م در نگرش
 .نديارشد بنما يشركت در آزمون كارشناس يبرا يآمادگ

هايي هستند كه  كه از خانواده يانيدانشجو يبرا ژهيوهب
 نيا ستندين يليتكم التيمدارك تحص يدارا نشانيوالد

  ).36(شود تيپنداشت در خانواده تقو
از ابزار منابع و  ،يبه سطح قبول دنيرس يبرا انيدانشجو
كه با مشاوره و  يمنابع. رنديگ يكمك م يريز برنامه

در مطالعات . اندشده نانيافراد قابل اطم يبرا يزنيرا
 ريناپذ عنوان اصل جداييبه يريز برنامه زين يآموزش

تأييد شده  يليتحص تيبه موفق دنيرس يبرا
 يبا كمك مشاوران آموزش يريز برنامه). 38و37(است

روشن و  ريكه دانشجو نقشه راه و تصو شود يسبب م
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در برابر خود مشاهده  تيبه موفق دنياز راه رس يمطمئن
دانشجو  يبند پاي. كند شيخود را پا تيو بتواند وضعكند 

استوار  يراسخ و همت يهمراه با عزم يريز به برنامه
. است اربرخورد زين ياست كه از ثبات قابل توجه

است كه به  يكارا و مؤثر مهارت يريز برنامه
است كه  ازيآموخته شود و ن ديكنندگان با شركت
  ).39(الزم را اتخاذ كنند داتيتمه نهيزم نيها در ا دانشگاه

 دايپ يمعن يدر ارتقاي منزلت اجتماع يشغل ندهيواقع آ در
اي  ژهيو تيو از اولو ديافزا يم امديپ تيو به مطلوب كند يم

در رشته  ليبه عالوه ادامه تحص) 8(برخوردار است
شدن را به دانش  يعلم اتيامكان عضو ه يپرستار

درآمد  شيبا افزا مسأله نيكه ا دهد يم يآموخته پرستار
البته  .)40(همراه است گريد يها از رشته ياريهمانند بس

دارد  انيجر يپزشك يها از رشته يبا آنچه در بعض
 نيمجموع ا نيهمچن). 42و41(متفاوت باشد تواند يم

از گستره  توان يكه م دهد ينشان م ها تيمطلوب
كنندگان با  به شركت يبخش زهيانگ يبرا ها تيمطلوب
اگر  كهاست  يهيبد. متفاوت سود جست يها ارزش

تالش خود را  تيشوند نها ختهيبرانگ يداوطلبان به خوب
 نيا امديپ تينكته مهم در مطلوب). 17(رنديگ كار مي به زين

 يشتريافراد ب ابد،ي شيآن، هر چقدر افزا زانياست كه م
 جهيدر نت. دكن يبه خود جذب م امديپ نيكسب ا يرا برا

 رانسطح دانش پرستا يدر ارتقا تواند يم تيوضع نيا
ها  رشته ريپذيري رشته را با سا مؤثر باشد و رقابت
 جهينت نيكننده به ا كه شركت يبهبود بخشد، به طور

ارزش  يارشد در پرستار يكسب كارشناسكه برسد 

انجام پژوهش با ). 39(را دارد ازيتالش باال و مورد ن
مختلف همراه  يها از دانشگاه شتريهايي با تنوع ب نمونه

 نهيزم تواند يم هيپا هينظر يناختاستفاده از روش ش
  .را فراهم كند يديجد يها افتهي شيدايپ
  

  گيري نتيجه
 تواند يم يخوبهانتظار ب هيگفت نظر توان يم تيدر نها

ي دهد به طور حيداوطلبان آزمون را توض يآمادگ نديفرا
 يآزمون ورود يبرا يآمادگ نديكنندگان در فرا شركت كه

در  يدر قبال قبول يارشد با خودكارآمد يكارشناس
و  كنند يارشد تالش خود را شروع م يآزمون كارشناس

 است،برآورده شدن حرمت خود  هك امديپ تيبا مطلوب
 يسع امديپ نيبه ا دنيرس يو برا شوند يم ختهيبرانگ

 يسطح عملكرد خود را با استفاده از ابزارها كنند يم
كه در  حيصح يريز گوناگون مانند منابع مناسب و برنامه

به سطح  ،گسترده است يزنيگرو تالش مداوم و را
 يروددر آزمون و يقبول يبرا ازيعملكرد مورد ن

 يبرا ازيمورد ن يها اي از مهارت آموزش گستره. برسانند
  .شود يم هيتوص انيدر دانشجو "خود"مفهوم  تيتقو

  
  قدرداني

كه در طول  يليتكم التيمحترم تحص انياز دانشجو
 ياجرا نهيصادقانه و مداوم خود زم يپژوهش با همكار

  .ميپژوهش را فراهم آوردند كمال تشكر را دار
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Nursing Postgraduate Students` Experience of Preparing for Nursing 
Postgraduate Entrance Exam 

 
Mohammad Reza Ahanchian1, Amir Mirhaghi2 

 
Abstract 
 
Introduction: Increased volunteers for postgraduate education have expanded competition. It has been a 
serious challenge for both participants and educational managers to be prepared for postgraduate entrance 
exam. This study aims to explain the process of preparing for postgraduate entrance exam among nursing 
postgraduate students based on expectancy theory. 
Methods: This study used directed qualitative content analysis based on expectation theory by semi- 
structured interviews. Ten participants among nursing postgraduate students were selected by purposeful 
sampling. Data analysis was conducted by content analysis. 
Results: After data analysis, four themes have emerged include self-efficacy, precept, firm effort and self-
esteem. In directed approach, self-efficacy and self-esteem were related to expectancy. As well, valence and 
firm effort and counseling were related to instrumentality. “Self” was the most central concept in data 
analysis related to educational achievement. 
Conclusion: Necessity for reaching to the appropriate level of performance in nursing postgraduate 
entrance exam requires broad instruction for diverse skills critical for enhancing “Self” in student. 
Therefore student-centered learning approaches are recommended. 
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