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  دهيچک

هرچه . دارد ينقش اساس يان پرستاريدانشجو يا حرفه يها يتوانمندو  يساسا يها مهارت يدر شکل ده يو کارورز يکارآموز يها دوره :نه و هدفيش زميپ

رامـون  يپ يان پرسـتار ين تجـارب دانشـجو  يـي تب، ن مطالعـه يهدف از ا. ت آن در بخش اورژانس دو چندان استياهم، مهم باشد يعاد يها بخشدر  يکارآموز

  .استاورژانس  يها بخشآنان در  يکارورز
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  تهران يعلوم دانشگاه پزشک شكده پرستاري و مامايينعضو هيئت علمي دا، دانشيار ١
  )نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشكي اراك  يياو مام يدانشکده پرستارعلمي  عضو هيئت، يکارشناس ارشد پرستار ٢
  تهران يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار، يکارشناس پرستار ٣

 مقدمه

کارآمد  يانسان يروين نيتأم يبرا ييربنايزي، آموزش پرستار 

مهـم و   يهـا  جنبـه از  يمـ ين ).۱(از جامعه است يبه منظور رفع ن

آمـوزش  ي، پرسـتار  يا حرفـه  يتوانمنـد  يحساس در شکل دهـ 

درصـد زمـان صـرف شـده در مـدارس       ۵۰" بـا يتقر .است ينيبال

). ۲( شـود  يمـ  ينيبـال  هـاي  ينـه زمصـرف آمـوزش در   ي، پرستار

بخش آموزش  ترين ياصلبه عنوان  يو کارورز يکارآموز يها دوره

 يا حرفه هاي يتوانمندو  ياساس يها مهارت يدر شکل ده ينيبال

  .)۳(د دار ينقش اساس يان پرستاريدانشجو

کـار   يان پرسـتار يدانشجو يمهم کارآموز ياه بخشاز  يکي  

هرچـه   اصـوالً . باشـد  يمـ اورژانـس   يهـا  بخشو آموزش در  ينيبال

 يها بخشت آن در ياهم، مهم باشد يعاد يها بخشدر  يکارآموز

 كه، پزشكي هاي يتفور بخش و اورژانس. اورژانس دو چندان است

ران بيمـا  كليـه  جانبـه  همـه  و سـريع  درمـان  و رساني وظيفه امداد

 اركان از يكي، دارد عهده به را سوانح و حوادث مصدومين، اورژانسي

 ).۴( باشد يم ها يمارستانب ناپذير اجتناب و ضروري
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مـنظم   گردش و است بيمارستان قلب منزله به اورژانس بخش

. نجـات دهـد   را بسـياري  يها انسان جان تواند يم واحد اين در امور

 مناسـب  داراي عملكـردي  و فعـال  اورژانس بدون بيمارستاني هيچ

در  و گـردد  محسـوب  درماني ايده آل مركز يك عنوان به تواند ينم

 نقـص  ايـن  از بيمارسـتاني  ديگر خـدمات ، كمبودي چنين صورت

 نيـروي  بايـد  اورژانـس  يهـا  بخـش  در  .)۵( شوند يم متأثر بزرگ

در بيمـار   جـان  نجات و گماشت كار به را تجربه با و انساني كارآمد

نـه   ؛ لذا)۶(د خدمات قراردا و اقدامات اولويت در را زمان نيتر کوتاه

اسـت   يضـرور  ها بخشن يآگاه و توانمند در ا يتنها حضور پرسنل

 يهـا  بخـش در  يکـار پرسـتار   يت و محتوايبلکه به علت ماه) ۷(

ن يـ در ا يکـارآموز  يهـا ز در دوريـ ن يان پرستارياورژانس دانشجو

خـود   يتجربه شـده قبلـ   يها بخشمتفاوت از  کامالًآن را  ها بخش

 ياورژانس برا يها بخشدر  يريادگي اصوالً. )۸( ندينما يماحساس 

اسـت   يگـر تجربـه متفـاوت   يد يهـا  بخـش سه با يدر مقا کارآموزان

گر متفاوت يد يها بخشبا  ها بخشن يکه کار کردن در ا گونه همان

که دانشجو در  است فراوانآن قدر  غالباً ها تفاوتن يا. )۹( دباش يم

بـا  " خـود معمـوال   يکـارآموز ن بخـش و در روز اول  يبدو ورود به ا

ن يـي ن مطالعه با هدف تبيلذا ا، )۱۰( احساسات خاص همراه است

 يهـا  بخـش در  يرامـون کـارآموز  يپ يان پرسـتار يتجارب دانشجو

ب ين تجارب بـا آسـ  ين ايياورژانس صورت گرفته است تا ضمن تب

طه آموزش يدر ح ها بخشن يل نقاط قوت و ضعف ايو تحل يشناس

ايـن   بر شواهد بر اساس نتـايج  يمبتن يها حلارائه راه  با رانيفراگ

 رفـع  در را آنان، يان آموزش پرستاريمسئولين و متول به پژوهش

در  يمتعـال  يهـا  گـام  مـودن يو پ قـوت  نقاط و تقويت ضعف نقاط

 بـه  مناسـب  خـدمات  پرستاران را در ارائـه  تاًينها بخشآموزش اثر

  .داد بيماران ياري

 ها روشمواد و 

 يپرسـتار  يدانشجو ۱۲است که  يفيک ين مطالعه پژوهشيا 

ان يه تجارب دانشـجو يکل. در آن شرکت داشتند) پسر ۳، دختر ۹(

  قــه مصــاحبه بــدون ســاختار و بــاز و يبــه طر يپــس از جمــع آور

 يان پرسـتار يدانشجو يها داستانمکتوب و  يها تيروا يجمع آور

ق يـ اورژانـس بـه طر   يهـا  بخـش خود در  يدر طول مدت کارآموز

به صورت باز و  ها مصاحبه. ل قرار گرفتنديه و تحليمورد تجز يفيک

بدون ساختار و از هر فـرد دانشـجو بـه طـور جداگانـه و بـه طـور        

ـ  ۲۰ هر کدام در مدت يمتوسط برا ز ا .دقـه انجـام شـ   يدق ۳۰ يال

ــ  ــه راحت ــراد خواســته شــد ب ــه تجرب ياف ــو آزادان و ، نظــرات، اتي

ن از تک يهمچن. ان کننديب ين کارورزيخود را درباره ا يها دگاهيد

در بخـش اورژانـس را بـه     يتک افراد درخواست شد تجربه کارورز

  .ل دهنديصورت مکتوب و مبسوط نوشته و تحو

اده شـده  يپ يها مصاحبهو  ها نوشتهن مطالعه متن دست يدر ا

قرار  يل محتوايه و تحلين بار خوانده و مورد تجزيان چنديدانشجو

  .گرفت

. بر هـدف اسـتفاده شـد    يمبتن يرين مطالعه از نمونه گيدر ا

ت آگاهانـه وارد مطالعـه   يپس از موافقت آنان و کسب رضا ها نمونه

  . شدند

انجـام شـده بالفاصـله بعـد از اتمـام هـر        يهـا  مصـاحبه تمام 

ل قـرار  يـ و تحل ين آن به صـورت کامـل مـورد بررسـ    مت، مصاحبه

ز اسـتفاده  ين ير رسميغ يها مصاحبهموارد از  يدر بعض. گرفت يم

ان مصاحبه ياما جر، ن تجارب بودييتب، مصاحبه سؤاالتمحور . شد

بود کـه خـود بـه خـود در تعامـل       يسؤاالتبر  يمتک ياديتا حد ز

ح کـه  يتوضـ  نيـ بـا ا . شـد  يممصاحبه گر و مصاحبه شونده مطرح 

. پـژوهش مـورد توجـه قـرار گرفـت      يبا هدف اصل سؤاالتارتباط 

اورژانـس   يو سـاده در مـورد کـارآموز    يک سئوال کليمصاحبه با 

مدت هـر  . ديگرد يمتر ختم  ياختصاص سؤاالتو به  شد يمشروع 

بـا  . بود قهيدق ۳۰تا  ۲۰ن يت بيط و موقعيمصاحبه با توجه به شرا

از بـه کسـب   يـ ارکت کننـدگان و ن توجه بـه فرصـت و عالقـه مشـ    

ـ  هـا  آنبـا هـر کـدام از     شتر معمـوالً ياطالعات ب ا دو جلسـه  يـ ک ي

ن به منظـور حفـظ ارتبـاط بـا شـرکت      يهمچن. مصاحبه انجام شد
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شـتر و شـفاف   يکسب اطالعات ب يکنندگان در طول مطالعه و برا

بـا شـرکت    يعالوه بر مصاحبه رسـم ، ها آناطالعات  ينمودن برخ

. ديـ اخـذ گرد  هـا  آنز نظـرات  يـ ن ير رسـم يصورت غبه ، کنندگان

و محرمانه بودن اطالعات و عـدم اسـتفاده از    يعايت اصل راز دارر

دادن اطمينان به افراد مـورد  ، نام شركت كنندگان در كليه مراحل

 ياز جمله نکـات اخالقـ   ها افتهيدر انتشار  يبه حفظ گمنام يبررس

   .)۷(لحاظ شده بود 

 يقـرارداد  يمحتـوا  ليـ تحلاز  هـا  دادهل يـ ه و تحليـ تجز يبرا

خط بـه خـط    يمرور و بازخوان، پس از مطالعه). ۸(د ياستفاده گرد

د يـ مشخص گرد يم اصليجمالت و مفاه، ها دادهو  ها مصاحبهمتن 

 يسـه دائمـ  يدر مرحله بعـد محقـق بـا مقا   . کد داده شد ها آنو به 

س سـه کـرده و سـپ   يگر مقايکـد يسـطح اول را بـا    يکدها، ها داده

   يتـر در طبقـات   يمشابه و همپوشان را بـه صـورت انتزاعـ    يکدها

ق ياز تلف ها افتهي ٢تيو مقبول ١ش دقتيجهت افزا. نمود ينام گذار

مالقات حداقل دو بار با هر کدام از ). ۸(د يچند روش استفاده گرد

ک يشتر از ياطالعات و انجام ب يجمع آور يپژوهش برا يها نمونه

ن جمـع  يروزانه در ح يها ادداشتياستفاده از  ،ها نمونهمصاحبه با 

تماس مداوم بـا شـرکت کننـدگان در طـول دوره     ، اطالعات يآور

  . انجام شد، يکارآموز

  

  ها افتهي

تعداد قابـل  ، ها مصاحبهو  ها نوشتهل دست يبا استفاده از تحل 

درون  ۵در  تـاً ينهاد کـه  يـ ه استحصـال گرد يه اوليدرون ما يتوجه

 .ديه گردخالص يه اصليما

   ياصل يها هيمادرون 

   ينيبال يها مهارتکسب  يبرا يفرصت)۱

مـاران مراجعـه کننـده بـه بخـش      ين که تعداد بيبا توجه به ا 

ه يـ اول يمـاران کارهـا  يتمـام ب  يبرا ياورژانس فراوان بود و از طرف

                                                
1 Rigor 
2 Credibility 

زان يـ جـه م يدر نت گرفـت  يمـ انجـام   يريـ گو خون يريگمثل رگ

از  يکي. افتي يمش يخواه ناخواه افزاان يدانشجو ينيبال يها مهارت

در  هـا  بخـش ه يـ بـر خـالف بق  "که  کرد يمان ين بيان چنيدانشجو

شـتر بـود کـه    يب يريگخونمثل  يجريبخش اورژانس انجام پروس

گر يد يدانشجو. کسب کنم يشتريباعث شد در ابن مورد مهارت ب

در  يوحشـت داشـتم ولـ    يريـ گخـون شه از يهم"  اظهار کرده که

م مثل آب خوردن شده ين کار برايآنقدر خون گرفتم که ا اورژانس

  . "دبو

کـه   ييتعداد داروهـا "ن اظهار کرده که يچن يگريد يدانشجو

 يبـرا  حداقلاد بود و يز يليخ ميديکش يم ستيبا يمماران يب يبرا

دارو باعث شد که  ين فراوانيا. ديکش يمقه طول يدق ۳۰ض يهر مر

آشـنا   يه سرم حجميروها و تهدن دايکش يبرا يخاص يها روشبا 

 . "شد يمده يقه تمام داروها کشيدق ۵م که ظرف مدت يشو

  انيک طرفه از پرسنل به دانشجوي طلبانه فرصتاعتماد )۲

 غالبـاً اسـت کـه    يتيانگر وضـع يپرسنل ب طلبانه فرصتاعتماد 

خود در بخـش اورژانـس آن را    يان در طول مدت کارورزيدانشجو

پرسـنل و   ين حالـت بـه علـت کثـرت کـار     يدر ا. اند نمودهتجربه 

ن مخـاطرات تمـاس   يو همچنـ  يف کـار يساختارمند نبـودن وظـا  

و سـل   HIV، تيـ چـون هپات  يماران مبتال بـه امراضـ  يک با بينزد

ن يـ از ا يکه پرسـنل پرسـتار   اند کردهن گونه تجربه يان ايدانشجو

سـک  يکـاهش ر  يک فرصت براي به عنوانت حضور دانشجو يوضع

، پرسـنل  يل کثـرت کـار  يـ به دل. کردند يمستفاده خطر در خود ا

. کردند يمل يماران دخيب يان را در انجام کارهايپرستاران دانشجو

ک يـ ن کـه مثـل   يـ از ا" که  کرد يمان ين بيان چنياز دانشجو يکي

ن يـ ا ياز طرف يخوشحال بودم ول کردم يمپرسنل در اورژانس کار 

بتال به سل که به وفور مار ميترس هم داشتم که مبادا ندانسته با ب

" معموال. بدون داشتن ماسک برخورد کنم شد يمده يدر اورژانس د

راجـع بـه    يفراوان اطالعات جامع يريل داشتن درگيپرسنل به دل
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 يگـر يان بـه مثـال د  ين مورد دانشـجو ير از ايغ . "دادند ينممار يب

  .اشاره نکرده بودند

 مداوم يها استرسارتقاء اعتماد به نفس همراه با ) ۳

جـه انجـام   يدر نت اسـت  يبخش اورژانس بخش شـلوغ " اصوالً 

ان يبـه دانشـجو   ماران از جانب پرسنلياز امور مربوط به ب يقسمت

از جانـب پرسـنل    ينظـارت  گونه چيهچون . شد يمواگذار  يپرستار

زان اعتمـاد بـه نفـس    يـ جه خواه ناخواه ميدر نت گرفت ينمصورت 

ن استرس هـم در او وجـود   يره اهموا يول افتي يمش يدانشجو افزا

از  يکـ ي. رديـ صـورت گ  ياشـتباه  يد در انجام کـار يداشت که شا

 يشـه عـادت داشـتم بـرا    يهم" کـه  کرد يمان ين بيان چنيدانشجو

ـ  هـا  بچـه از  يکيوکت با يا زدن آنژيمار يگرفتن خون از ب د يا شـا ي

چ يدر اورژانـس هـ   يهم نداشتم ول يچ استرسيو ه رفتم يماستاد 

 يوبخـ . دکننـ  ينداشتند که مرا همراه يوقت اضاف ها بچهکدام از 

ن يـ ا يدا کـردم ولـ  يـ ن امر آن بود که کم کم اعتماد به نفـس پ يا

در کـارم صـورت    ياسترس هم در من وجود داشت که اگر اشتباه

  "گرفت چگونه پاسخگو باشم؟

شه با ساکشن کردن يمن هم "گر اظهار کرده که يد يدانشجو

ن کـار  يـ ن ايکه در حـ  دميترس يمشتم و مار مشکل دايترشحات ب

 سـت يبا يمداشتم که  يضير اورژانس مرد. دفتيمار بيب يبرا ياتفاق

نبود کـه   يکس ياد کاريل ازديه دلب. شد يمقه ساکشن يدق ۳۰هر 

شـه  يهم يگرچه من به کار خود مسلط شدم ولا. دکن يمرا همراه

  . "دبا من همراه بو يمقدار استرس

  آشفته يطيمح تجربه آموزش در) ۴ 

ــجو  ــان ايدانش ــه را ي ــامالًن تجرب ــارورز " ک ــا ک ــاوت ب  يمتف

 غالبـاً متعـدد   يهـا  case وجـود  بـه علـت  در اورژانس  دانستند يم

 يتجربه نکرده بودند و بـرا " را قبال ين آموزشين چنيان ايدانشجو

. شـده بـود   يتلقـ  يک فرصـت خـوب آموزشـ   ي ين آشفتگيا ها آن

شـتر بـه خـاطر سـپرده     يمار بيب يکيزيمطالب با توجه به حضور ف

. شـتر بـود  يهـا ب  case يرو يآموزشـ  يو قدرت مـانور دهـ   شد يم

شـه در بـه خـاطر سـپردن     يهم" ن اظهار کرده که يچن ييدانشجو

 يدچار مشکل بـودم ولـ   يپوناترميو ه يپوکالميعالئم مربوط به ه

م جـا  ين عالئم برايا کامالً يمار قلبيدر ب يپوکالميدن عالئم هيبا د

  . دفتاا

امتحـان ارشـد    يبـرا " ان کرده کهين بيچن يگريد يدانشجو

شه استرس داشـتم کـه   يهم يرا خوانده بودم ول ميها کتاب بار کي

 يمـار يدن هـر ب يـ در اورژانس بـا د  يمبادا مطالب از ذهنم برود ول

ک ين خود يکه ا کردم يمرا مرور  يو يماريهمه عالئم و درمان ب

  . "دم بويکننده برا دواريخوب و ام يتجربه آموزش

  :يآموزش يها تيواقعتجربه پارادوکس در ) ۵

 هـا  بخـش ر يکـه در سـا   يياز اسـتانداردها  يکسـر ي متأسفانه 

نکـه  يز جمله اا. شود يمده گرفته ين بخش ناديدر ا شود يمت يرعا

ختـه شـود   يکروست ريد در ميبا" که حتما ها کيوتيب يآنتاز  يبعض

IV توان يمرا که  ييوهاو دار شود يمق يم تزريمستق IV  م يمسـتق

ان يـ ن بيان چنـ ياز دانشـجو  يکـ ي. زنـد ير يمـ کروست يزد درون م

مـن در بخـش اورژانـس     يمسـئله بـرا   نيتـر  بـزرگ " کـه   کند يم

پرسنل بود به طور مثال پرسنل  يها حرفن وجدانم و يب يريدرگ

اکسون را بـه طـور   يا سفترين يسيآمپول ونکوما گفتند يمبه اجبار 

IV shoot کروسـت  ين را درون ميديـ تيق کنم و در عـوض ران يتزر

و  ين مـوارد منجـر بـه نـاراحت    يمقاومت و مخالفت من در ا. زميبر

د يدر همه جا تاک ياز طرف . "شد يمخودم  يبرا" مخصوصا يدلخور

 يارتباط مناسب با مددجو قبل از هرگونه اقـدام درمـان   يبر برقرار

 يکي. شود ينمت ياصل رعان ين بخش ايکه در ا يدر حال باشد يم

ن يـ کـه در ا  يزيـ چ" کـه   کند يمان ين بيان چنيگر از دانشجويد

انـواع  ، ضيبه مر ها يتوجه يانواع ب شود يمبخش به وفور مشاهده 

ندارند و  ين افراد وجدان کاريمگر ا. باشد يممار يب يها يسردرگم

از پرسـنل   يکـ يآرام و محترمانـه بـه    يلـ ياگـر خ . اند نخوردهقسم 

که آدم  کند يمبا آدم صحبت  يگريک جور ديهم بشود  يعتراضا

  .شود يممان ياز گفته خود پش
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  يريجه گيو نت بحث

ـ  يفرصـت مناسـب بـرا    فـراهم بـودن  " اصوالً: بحث   يريادگي

دگاه يـ از د ينيک بخش بـال يمهم  يها يژگيواز  ينيبال يها مهارت

ش اعتمـاد بـه   يبـا افـزا   غالبـاً ت که ين وضعيا. باشد يمان يدانشجو

 يها بخششتر از يان همراه است در بخش اورژانس بينفس دانشجو

ـ  يهـا  فرصتوجود  يدر بررس. شود يمده يگر ديد  يبـرا  يريادگي

ان يت دانشـجو يـ اکثر، مارسـتان يدر ب يان هنگام کـارورز يدانشجو

ک يـ بـه عنـوان   موجود را  يريادگي يها فرصتمورد مطالعه وجود 

 يقيتحق يها افتهي مشابهه ين درون مايا بودند کهان کرده يتجربه ب

از آن بـود کـه    يحـاک  هـا  افتـه ياست که محسن پـور انجـام داد و   

مهـم   ياز اجـزا  ينيبال يها طيمحدر  يريادگيمناسب  يها فرصت

 يهـا  افتـه يز يـ ق اورتـون ن يج تحقينتا .)۹( باشد يم ينيآموزش بال

ـ  يهـا  فرصـت  يدر بررسـ  يو. کنـد  يمت يحاصل را حما  يريادگي

دادن ، نشـان داد کــه  يمارسـتان آموزشــ يبخــش ب ۱۰موجـود در  

 يهـا  مهـارت ش يافـزا  يبرا يان پرستاريبه دانشجو ياستقالل کار

 يو درمان يصيان از موارد تشخيآگاه نمودن دانشجو، آموخته شده

کــه دانشــجو بتوانــد  يطيموجــود در بخــش و فــراهم آوردن شــرا

از ش قرار دهد يرد آزمانموده و مو يريخود را هدف گ يها ييتوانا

  .)۱۰(ت بوده اس ينيآموزش بال ياصل يها يژگيو

نـه اعتمـاد پرسـنل بـه     ين پـژوهش در زم يـ ج حاصل از اينتا 

بـاال   يانگر فشار کـار يب تواند يماورژانس  يها بخشان در يدانشجو

 بودن تعـداد پرسـنل در بخـش اورژانـس     يپرسنل و ناکاف يبر رو

کســب  يبــرا يشــترينــه بيزم ن امــرينکــه همــيرغم ايــعل. باشـد 

 توانـد  يمـ امـا  ، دينما يمان فراهم يدانشجو يبرا ينيبال يها مهارت

ف و يشـرح وظـا  ، يريادگيـ پرسـنل بـا اهـداف     يينشانه عدم آشنا

 يعـدم برقـرار   ياز طرفـ . ز باشديان نيدانشجو يموزشآ يها برنامه

ن اعتماد پرسـنل  يکه ا دهد يمپرسنل نشان  توسطارتباط مناسب 

ان و مشـارکت در  يدانشـجو  يبـرا  يريادگيـ جاد فرصت يا يانه بر

 .باشـد  يمآنان  يکه تنها در جهت کاهش فشار کار ينيآموزش بال

ت از ارتباط نامطلوب پرسنل تنها مختص بخش اورژانس يعدم رضا

ز بـه آن اشـاره شـده اسـت کـه      يـ گـر ن يد يها پژوهشنبوده و در 

جـاد  يو ا يريدگايـ دانشـجو نسـبت بـه     يعالقگ يبموجب  تواند يم

ان در يدگاه دانشـجو يـ د يبررسـ  .)۹(د گـرد  يدر و ينگرش منفـ 

 يو اجتمـاع  يت حقوق فـرد يق مشابه نشان دهنده عدم رعايتحق

ت يـ چون عدم حما يعوامل .)۱۱(ت پرسنل بوده اس توسطدانشجو 

مـزاج بـودن پرسـنل و     يو عصب ييتندخو، دانشجو توسط پرسنل

ن عوامــل بازدارنــده يترشـ يآنــان ب توســطعـدم بــازخورد مناسـب   

   .)۱۲( اند بودهان يدانشجو ينيبال يها مهارت يريادگي

ش يش اعتماد به نفس همـراه بـا افـزا   يدر پژوهش حاضر افزا 

از ضـعف عملکـرد کـه     ياسـترس ناشـ  . تاسترس گزارش شده اس

در  يدگيو ورز ش مهارتيبا افزا اورژانسدر بخش  يريادگيفرصت 

شده  به نفسش اعتماد يباعث افزا"تاًيانهان همراه بوده که يدانشجو

است که نشـان   ها پژوهشر يسا يها افتهيج مطابق با ين نتايا .است

ت يجاد حس مسئوليل ايبه دل يليترم تحص باال رفتنکه با  اند داده

شـتر در  يجـاد اسـترس ب  يباعـث ا ، و ترس از انجـام اشـتباه   يريپذ

رغم يـ عل مـداوم  يهـا  اسـترس داشـتن  ). ۱۳( شـود  يمان يدانشجو

ن بودن سطح دانش و يياز پا يناش تواند يم به نفسش اعتماد يافزا

فـراوان و   يکـار  يهـا  فرصتن داشتن يدانشجو در ع يمهارت عمل

ک يـ ک همکار و نه بـه عنـوان   ين انتظارات پرسنل در حد يهمچن

ز ضـعف عملکـرد و عـدم    يـ ن و شـفاخواه ن يقدس ب. دانشجو باشد

جـاد تـرس و   يرات پرسـنل را باعـث ا  و انتظـا  ها ييتوانان يتطابق ب

و ضرورت آشنا نمـودن پرسـنل بـا     کند يمدلهره و استرس مطرح 

د يرا مورد تاک يو عمل ين دروس تئوريو انسجام ب ياهداف آموزش

ان ياگـر دانشـجو   انـد  دادهرا مطالعات نشـان  يز). ۱۲( دهند يمقرار 

ت جهـ  هـا  آنزه يـ ک مبارزه احساس کنند انگياسترس را به مثابه 

ک يـ اسـترس را بـه عنـوان     هـا  آناما اگر  ابدي يمش يافزا يريادگي

ت آنان خواهد داش يريادگيند يسوء بر فرآ ريتأثد درک کنند يتهد

)۱۳ .(  
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 يآموزشـ  يها تيواقعنه يگر تجربه متناقض در زمياز طرف د 

اصـول و  ، ت مقرراتيت رعايانگر اهميب تواند يمدر بخش اورژانس 

ن حال يو در ع انياز نظر دانشجو يشده قبل آموخته ياستانداردها

نه يبه خصوص در زم، ن اصول از جانب پرسنليق ايت دقيعدم رعا

براساس  يعمل يها مهارتمار و انجام يبا ب يا حرفهارتباط  يبرقرار

را  يو عمل ين آموزش تئورين نکته شکاف بيا. باشد، ياصول علم

و  تيحساسـ ل يـ کـه بـه دل   ديـ نما يمـ مطرح  يدر دروس پرستار

نشان  مطالعه ای. کند يمدا يشتر نمود پيبخش اورژانس ب يآشفتگ

 يطـ يمربوط به عوامـل مح  ينين مشکل آموزش باليشتريداد که ب

ن يو از ب باشد يممار ين بيو کاربرد اصول آموخته شده بر بال ينيبال

از مقررات معمول و نادرست حـاکم   يرويپ، انين عوامل دانشجويا

 .)۱۴( اند کردهذکر  يل اساسط را مشکيبر مح

 بـين  شكاف مؤيد ٢نسونيگيهو  ١ نسونيسور تحقيق نتايج 

 و) ۱۶،۱۵(ت اسـ  پرسـتاري  دروس در نظـري  و عملـي  آمـوزش 

كمـك   عامـل  عملـي  يهـا  تيموقع در دانش از محدوديت استفاده

 هـدف کـه   يدر حـال  .است شكافن يا شدن تر عميق بر يا کننده

 عمـل  حيطـه  در هـا  آموختـه  يريگکـار  بـه  آموزش پرستاري نهايي

  ).۱۷،۱۶( باشد يم

 بر جديد پرستاري آموزش  :سدينو يم ٤نگسونيهو ٣لدمنيوا 

 ارايـه  يهـا  سـازمان  كه حالي در است بنا شده انسان كليت اساس

 گرايـي كـار   درمـان  اسـاس  بـر  بيشتر يسالمت يها مراقبتكننده 

 عمل در آنچه با رنديگ يم ياد پرستاران آنچه بنابراين. )۱۸(کنند يم

 توافـق  عـدم  دليل به تواند يم دارد كه كمي ارتباط کنند يم پياده

  .)۱۹(د باش آن عملي اجراي شرايط و آموزش تئوري محتواي

ماران بـه  يارتباط مناسب با ب ين پژوهش به عدم برقراريدر ا 

                                                
1 Severinsson 
2 Higginson 
3 Wildman 
4 Hewison 

 ين در حـال يـ ا. ک تجربه آشفته آموزش اشاره شـده اسـت  يعنوان 

از  يکيمار به عنوان ياز بيتوجه به حقوق و ن ها يبررساست که در 

بـه   ينيبـال  يهـا  مهـارت  يريادگيـ ل کننده يعوامل تسه نيتر مهم

اصول  يريکارگ بهان مطرح شده است و بر ضرورت يدانشجو ٔلهيوس

 يريکـارگ  بـه  يمار توسط پرستاران برايارتباط با ب يح برقراريصح

  .)۱۲(د شده است يخود تاک ينقش آموزش

ماران ينه ارتباط پرسنل با بيان در زميدگاه دانشجويد يبررس 

دادن  نيبنــابرا. مــاران بـوده اســت يت بياز عـدم رضــا  يحــاک زيـ ن

ارتبـاط و   يبرقـرار  يبـر چگـونگ   يالزم به افـراد مبنـ   يها آموزش

 ديـ نما يمـ  يضـرور  در مواقـع اورژانـس  " خصوصا ماريت از بيحما

)۲۰،۱۵(.  

ــه کــارآموزيا تــاًينها  يهــا بخــشان در يجودانشــ ينکــه تجرب

ن کسـب  يدر عـ ، بـوده  هـا  بخشر يمتفاوت از سا يا تجربهاورژانس 

تضـادها و  ، هـا  بخـش ر يسه با سـا يشتر در مقايب ينيبال يها مهارت

ز ا. ندينما يمز همزمان تجربه يرا ن ها بخشن يخاص ا يها يآشفتگ

ن يـ را در ا يو عمل ظهور آشکارتر ين تئوريوجود شکاف ب يطرف

ن حـال بـه علـت    يان داشته است امـا در عـ  يدانشجو يبرا ها بخش

 ياورژانـس و آزاد  يهـا  بخـش ساختارمند نبودن کـار مراقبـت در   

بهتر صورت  ها آندر  ينيبال يها مهارت يريادگيان يشتر دانشجويب

 .رفته استيپذ

که نقاط  شود يمن منعکس يان چنياز مجموع نظرات دانشجو

 يدواريـ دارد کـه باعـث ام  اورژانس وجـود   يدر کارورز يقوت بارز

شتر يهم وجود دارد که ب ين نقاط قوت نقاط ضعفير کنار اد. تاس

 يها بخشان و پرسنل يشتر دانشجويه بيچون توج يريبا تداب ها آن

 نـد يبر فراشتر يتوانمند و نظارت ب انيمرب يريکارگ به و با، اورژانس

  .باشد يمان قابل اصالح يدانشجو يآموزش
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