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  دهیچک
 عنـوان  بـه  انيدانشـجو  و باشـد  يمـ  ضـعف  نقـاط  اصـالح  جهـت  موجـود  تيوضـع  مستمر يبررس مستلزم يپرستار آموزش تيفيک ارتقاء و هدف: نهیزم شیپ

ان يدگاه دانشجوين از ديل مشکالت آموزش بالين مطالعه تحلياز ا هدف .هستند يآموزش التکمش ييشناسا يبرا منبع نيبهتر يآموزش خدمات کنندگان افتيدر
  است. يپرستار

 انتخاب هدف بر يمبتن يريگ نمونه روش با آخر سال يپرستار يدانشجو ١٤ است که در آن يقرارداد يل محتوياز نوع تحل يفيک مطالعه نيا :ها روشمواد و 

 انجام شد. ليوتحل هيتجزگروه مدار،  افتهيساختارمه يشدند و با استفاده از مصاحبه ن

 شـد.  اسـتخراج  داشـتند،  يفرعـ  هيما درون چند کي هر هک ياصل هيما درون شش و هياول هيما درون يتوجه قابل تعداد ،ها نوشته دست ليتحل از استفاده با :ها افتهی
 يابيارزش ،يرفاه -يان، امکانات آموزشيم درمان، عملکرد مربيت ين فردي، ارتباط بيآموزش يزير برنامهاز:  اند عبارتمشخص شد که  ياصل هيما درون شش تاًينها

  .زيرآميتحقو تجارب  دانشجو
 ان،يدانشـجو  يآموزش اند يا فر بر شتريب نظارت و توانمند انيمرب يريکارگ به طرح درس، يمثل بازنگر ينيبال يريادگي يها طهيح تيتقو :يریگ جهینتبحث و 

 شتريب تحقق منظور به يآموزش مناسب يفضاها به يآموزش يها مارستانيب ليتبد و ينيبال آموزش برنامه يمحتوا ، تناسبيدرمان ميت اعضاء با يا حرفه ارتباطات

 .کاربندند به يشتريب تالش آنان يا حرفه تيرضا ان ويدانشجو يبرا دوره ينيبال آموزش اهداف

 يل محتوي، تحليفيق کي، تحقي، پرستارينيآموزش بال :ها دواژهیکل
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  تهران، ايران) ع( حسين امام دانشگاه شناسي، و روان تربيتي علوم استاديارگروه ١
  نويسنده مسئول)( يرانا تهران، شهيد بهشتي، درماني خدمات بهداشتي و پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي پرستاري دانشکده دانشجوي دکتراي تخصصي ٢
  ايران تهران، شهيد بهشتي، درماني خدمات بهداشتي و پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي پرستاري دانشکده استاديار گروه ٣
  ايران همدان، درماني خدمات بهداشتي و پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي پرستاري دانشکده دانشيار گروه ٤
۵ Harden  

  مقدمه
کارآمـد   انسـاني  نيروي تأمين براي زيربنايي پرستاري، آموزش

و  مهـم  يهـا  جنبـه  از ) نيمـي ١اسـت (  جامعـه  نيـاز  رفع منظور به
 آموزش باليني پرستاري، يا حرفه توانمندي يده شکل در حساس

 بخش ترين ياصل عنوان به کارورزي و کارآموزي يها دوره .)٢است (

 هـاي  يتوانمنـد  و اساسي يها مهارت يده شکل در آموزش باليني

 يهـا  ). رشـته ٣دارد ( اساسـي  نقـش  پرستاري دانشجويان يا حرفه
پويا و کاربردي هستند؛  ييها باليني مانند پرستاري و مامايي حرفه

از علوم نظـري، فعاليـت عملـي، مهـارت،      يا ها مجموعه آموزش آن
خالقيت و تجربه است. هـدف از آمـوزش پرسـتاري، ايجـاد تفکـر      

ي مهــارت روانــي انتقــادي و خــالق، يــادگيري خودجــوش، ارتقــا

نفـس، برقـراري    حرکتي، توانايي مديريت زمـان، افـزايش اعتمادبـه   
). براي انجـام  ٤ارتباط مناسب و پيشگيري از انفعال دانشجو است (

مراقبت پرستاري ايمن، عالوه بر دانش، مهارت باليني نيز الزم است 
و ازآنجاکه آموزش بـاليني حـدود نيمـي از زمـان برنامـه آمـوزش       

بيشتر اوقات شاهد آن هستيم که حتي  دهد يرا تشکيل مپرستاري 
دانشجويان آگاه نيز بر بالين بيمار دچار سردرگمي شده و قادر بـه  

 مـديريت  الگـوي  در ).٤( يسـتند طور مسـتقل ن  مراقبت از بيمار به

 آمـوزش  يهـا  روش و هـا  مکان از مناسب استفاده ۵هاردن آموزشي

 ارتقاء آموزشي براي محتواي صحيح يده ن سازمانيچن و هم باليني

 ديـ تأک پزشـکي  علوم دانشجويان يها مهارت و نگرش دانش، سطح
 در  را آموزشي هاي ياستراتژ يريکارگ به و نقش است فراوان شده
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 .)۶( يـد نما مـي  ذکـر  تيـ پراهم يادگيري هاي يتئور يريکارگ به
 طيمحـ  در انيدانشـجو  يريادگيـ کـه   کننـد  يماظهار  ١ليوالت و نو

 انيدانشـجو  بـه  و ديآ يم شمار به آموزش ياساس جزء ينيبال آموزش

 ونـد يپ نيبـال  در عملکرد با را يتئور آموزش بتوانند تا کند يم کمک

و  يا حرفـه  يدر توسعه فـرد  آل دهيا يني). ارزش آموزش بال۷( دهند
، يطرفـ ). از ۸اسـت (  انکـار  رقابـل يغ يپرسـتار  ينيبال يها مهارتز ين

خود  يبخش آموزش نيتر مهمرا  يني، آموزش باليان پرستاريدانشجو
کننـد   يمـ را در ارتباط با آن مطـرح   ها يتينارضان يشتريو ب دانند يم
 نقش در ابهام هک نشان داد يپرستار يها قيتحقاز  حاصل جي). نتا۹(

 طيشرا بودن نامناسب نيهمچن ان وي، نقش دانشجودهندگان آموزش
 نـامطلوب بـودن   مهـم  علـل  از ياصول تئور با ينيبال يها تيموقعو 

  ).۱۰است ( يپرستار خدمات تيفيک
ن، مشـخص نبـودن اهـداف    يو بـال  ين دروس نظريب يناهماهنگ

ل کمتـر  يـ مارسـتان، تما يط پـرتنش ب ين، محـ يواضح در بال يآموزش
ـ  ين و نبودن همـدل يحضور در بال يان با تجربه برايمرب ـ يب و  ين مرب

) مطالعـات  ۱۱اسـت ( است که مطـرح شـده    يعوامل ازجملهدانشجو 
 رغم يعل ييو ماما يد پرستاريجد النيالتحص فارغنشان داده است که 

ن برخـوردار  يمناسـب در بـال   ييکـارا ، از مهـارت و  يقـو  يه نظـر يپا
ن يـ ) در ا۱۲هستند (ضعف  يدارا ييگشا مشکلند يستند و در فراين

گاه يورود به جا يان برايدانشجو يساز معتقد است آماده ٢رابطه بارت
 راستا نيا ). در۱۳است ( يو عمل ينظر يها آموزشمستلزم  يا حرفه

 يعنـ ي آموزش، يينها اهداف به دانشجو يابيدست بر يآموزش پرستار
 يازهـا ين رفـع  تـاً ينها و مختلـف  يهـا  طـه يح در ييکـارا  و يستگيشا

ت يـ فيک بـه  توجـه  ن جهـت ي) به هم۱۴دارد ( ديتأک مددجو يمراقبت
 ينيبال يها طيمح به ورود از قبل انيدانشجو به شده ارائه يها آموزش

 موردتوجـه  يسـت يبا مارسـتان يب در حضـور  يبرا ها آن نمودن آماده و
ت آموزش يمستمر وضع يابين خاطر ارزي). به هم۱۵( رديگژه قرار يو
ن ارتبـاط  يان کـه بـا مشـکالت آمـوزش بـال     يدگاه دانشجوين از ديبال

ن و يو بهبود مشکالت آموزش بـال  ييدارند، جهت شناسا يتر ملموس
 ي. از طرفـ رسـد  يمـ  به نظـر  يضرور يت خدمات مراقبتيفيک يارتقا
، نقـش  ينيط آموزش باليدر مح يان پرستاريدگاه دانشجويد يابيارز
 ينيبال يها طيمحان در يدانشجو يريادگيزه و يش انگيدر افزا ياديز

 ين در کشـور در واحـدها  يمسائل آموزش بال يشناس بيآس). ۹دارد (
 يان و گـاه يـ ن، مربيکارکنـان بـال   يهـا  دگاهيدمختلف و از  يآموزش

 يموردبررسـ مختلف  يها شکلان با استفاده از پرسشنامه به يدانشجو
ان يدگاه دانشـجو يـ ن پژوهش، دي) اما در ا۹، ۱۴-۱۶(است واقع شده 

                                                
1 Vallent & Noville 
2 Barrett 

 طـور  بـه ، انـد  کـرده  ن کسـب يکه در بال يرا بر اساس تجارب يپرستار
 يشـتر يب يايـ را از زوا مسـئله ن يم تا ايا قرار داده يموردبررس يقيعم

  م.يل قرار دهيمورد تحل
 

  ها روشمواد و 
درک  يبـرا  گسـترده  يپژوهشـ  از يبخشـ  يفـ يک مطالعـه  نيـ ا

ان ترم آخر يدگاه دانشجوين بر اساس تجارب و ديمشکالت آموزش بال
 ٣متعـارف  يمحتـوا  ليتحل نوع از است و يدر عرصه کارورز يپرستار
آوردن  دسـت  بـه  يبـرا  مناسـب  يا وهيش يفيک يل محتوايتحل است.

 ارائه د،يده جديا دانش، جاديا منظور به يمتن يها داده از معتبر جينتا

 وهيشـ  نيـ ا از هـدف  .اسـت  ردکـ عمل يبـرا  يعمل يراهنما و قيحقا

آن ل يـ جـه تحل يده اسـت کـه نت  يپد کي عيوس فيتوص و يبند دسته
 يزيـ چ محتـوا  ليـ ) تحل۱۳است (ده يپد يفيم و طبقات توصيمفاه
 از هک است يمتن يها داده از برگرفته ينيع يمحتوا استخراج از فراتر

 يها داده يمحتوا درون از را پنهان يالگوها و ها تم توان يم قيطر نيا
 قيعم ريتفس جهت لذا ).ساخت ( انينما مطالعه در کنندگان مشارکت

 .شـد  اسـتفاده  محتـوا  ليـ تحل روش از ن مطالعهيا در متنوع يها داده
 يد بهشتيشه دانشگاه يپرستار انيدانشجو شامل موردپژوهش جامعه

 بـر  يمبتنـ  يريـ گ نمونه از بود که با استفاده ۱۳۹۲و تهران در سال 

ها به حد اشباع ادامـه   دن دادهيتا رس يريگ نمونهانتخاب شدند.  هدف
 هک يپرستار ارشناسکان سال آخر يدانشجو از نفر ۱۴ تاًينهاافت و ي

-يدروس داخلـ عرصـه (  در يارآموزکـ  يواحـدها  گذرانـدن  در حـال 
اطالعـات بـا    يآور جمـع نمونه انتخاب شدند.  عنوان بهبودند  )يجراح

دن اطالعات به حد اشباع از دو گروه يتا رس قياستفاده از مصاحبه عم
اعتبـار دادن   يانجـام شـد و بـرا    ينفـر  Focus Group (۷متمرکز (

) در جلسـات  external observer( يخـارج  گـر  مشاهدهک ي ها افتهي
 يهـا  مصاحبهن زمان يانگيز حضور داشت. ميمصاحبه گروه متمرکز ن

ط پژوهش متناسـب بـا   يقه بود و محيدق ۴۵حدود  يو انفراد يگروه
ــژوهش ک ــيپ ــيف ــي، مح ــيو طب يط واقع ــود ( يع ــالن ب ــالسس  اج

مصـاحبه   روش ق ويـ تحق هـدف  هر مصـاحبه  يمارستان). در ابتدايب
، يت آگاهانـه، حفـظ گمنـام   يو پـس از کسـب رضـا    ح داده شديتوض

در زمان دلخـواه، مصـاحبه    يريگ کنارهمحرمانه بودن اطالعات و حق 
، يپژوهشگر اصل تيبا هدا ها مصاحبه يچهره به چهره انجام شد. تمام

 محتوا ليوتحل هيتجز مورد شد تا نوشته لمهک به لمهک سپس و ضبط

خط بـه   يپس از مرور و بازخوان پژوهشگر منظور نيا يرد. برايگ قرار
را مشـخص و   يم اصـل ي، جمالت و مفاهها دادهو  ها مصاحبهخط متن 

                                                
3 Content Conventional Analysis 
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 يسـه دائمـ  يقرار گرفتنـد. سـپس بـا مقا    ييمورد شناسا ها تمکدها و 
م يجاد مفـاه يا امشابه و همپوشان را مشخص کرد و ب ي، کدهاها داده

ن روش محقـق بـه دنبـال    يکرد. در ا يگذار نام يدر طبقات تر يانتزاع
و روش  باشـد  يمـ  يموردبررسـ کشف مفهوم نهفته در لغـات و مـتن   

بـرد   يمـ اسـت را بکـار    ها دادهر يند تفسيفرا درواقعل محتوا که يتحل
)۱۵،۱۴.( 

 مـداوم  يبررسـ  از )،Credibilityها ( داده ن اعتبارييتع منظور به

 از پـس  بالفاصـله  هـا  داده ليتحل و نمودن ادهيپ و صدا ضبط ،ها داده

کننــدگان  مشـارکت توســط  شـده  اســتخراج يمصـاحبه، مــرور کـدها  
)Member checkــ ــد  ي)، بررس ــتجزرون ــوتحل هي ــن از   لي ــا دو ت ب

 هـا  دادهبـا   مدت يطوالنمداوم و  يريو درگ يفيق کيپژوهشگران تحق
 ييايـ ثبـات و پا  يايگو (Dependency) ي). وابستگ۱۶شد (استفاده 

 )External check( يخـارج  ين امـر از بـازنگر  يا ياست. برا ها داده
و  د بـا تجربـه  ياز اسات يو تعداد يگر در کارآموزيان ديدانشجو توسط

  .ديگرد استفاده ها آن ينظرات اصالح از استفاده
 
  ها افتهی

سـال   يپرسـتار  يدانشجو ۱۴ن پژوهش يدر ا کنندگان مشارکت
نفـر از   ۱۰بودند کـه   يجراح -يدروس داخل يآخر در عرصه کارورز

 به دستکد  ۲۴۰ه از مصاحبه، يل اوليخانم بودند. بر اساس تحل ها آن
 سـؤال  بـه  کنندگان شرکتپاسخ  از آمده دست به يها هيما درونآمد و 

 ۶ تـاً ينها .شـدند  يبنـد  دسته ر طبقاتيز و ياصل طبقات پژوهش، در
، يآموزشـ  يزيـ ر برنامـه از:  اند عبارتمشخص شد که  ياصل هيما درون

زات و امکانـات  يـ ان، تجهيـ م درمان، عملکرد مربيت ين فرديارتباط ب
(جـدول   زيـ رآميتحقتجـارب   و دانشـجو  يابي، ارزشـ يرفاه -يآموزش

عبـارات   از يمثـال  بـا  ياصـل  يهـا  هيـ ما درون از کيـ ). هر۱شـماره  
  :است شده انيب ريز شرح به کنندگان مشارکت

  ):يآموزش يزير برنامهاول ( هيما درون
ن، عدم انطبـاق  ياز نداشتن اهداف مشخص در بال هيما درونن يا 

نامناسـب   يزيـ ر برنامـه با بخش و انتظارات دانشـجو،   ياهداف کارورز
 يها گفتهاز  ياستخراج شد. تعداد ين و مقررات آموزشي؛ و قوانيزمان

  ر است.يبه شرح ز يفرع يها هيما درونان بر اساس يدانشجو
ان در ارتباط با نداشتن اهداف مشخص در ياز دانشجو يکي -الف

کـار  يد چيـ بخـش با  يست مـا تـو  يمشخص ن اصالًن اظهار کرد:" يبال
بـه   يکارورز يها هدفهست و نه راجع به  يم، نه برنامه مشخصيبکن

دارد: " همـه   يان مـ يـ ب بـاره  نيـ دراگر يد يگن ". دانشجويم يزيما چ
هـدف مشـخص و برنامـه     يو انگـار  انـد  هـم مثـل   يکـارورز  يهاروز

  م "يبخش ندار يتو يريادگي يبرا يمنسجم

با بخش و انتظارات  يدر خصوص عدم انطباق اهداف کارورز -ب
 يکـه تـو   ييزهـا ين اون چي:" بـ ديگو يمان ياز دانشجو يکيدانشجو، 

ن بخـش وجـود داره   يا روتـ يـ ان يکه مرب ييزهايم با چيخوند يتئور
جـا  يگن اياز پرسنل بهمون م يبعض ين تا آسمان فرق هست حتيزم
گر در يد يد". دانشجويرينجا رو اشتباه نگينه با کالس اينش هميروت

م يکـه خونـد   ييها يتئورعمل با  ين باره اظهار کرد:" ... نه تنها تويا
 يبا نام دوره کارورز اصالً فرستن يمکه مارو  ييها بخشفاصله هست، 

  ". کنن يمبخش مارو جابجا  ها وقت يلينداره و خ يتناسب
 يکي، ينامناسب زمان يزير برنامه يفرع هيما دروندر رابطه با  -ج

 يهـا  گـروه اونقـدر دانشـجو از    ي:" گـاه دارد يمـ ان اظهـار  ياز دانشجو
شـتره و هـم   يمارهـا ب يبخش هست کـه تعدادشـون از ب   يمختلف تو

گـر  يد يشن". دانشجويت ميماران اذياد هم بيپرستارها صداشون درم
 يياونقدر فشرده است که نـا  ها يکارورز ها وقت ياظهار داشت: " بعض

اده کـه  يـ اوقات هم فاصله اونها اونقدر ز يم، بعضيکار کردن ندار يبرا
  م ".يوقت تلف شده دار يکل

ان ياز دانشـجو  يکـ ي ين و مقـررات آموزشـ  يدر خصوص قوان -د
ش يد کارآموزيم بايشو پاس نکرد ياشاره داشت: "ما هنوز درس تئور

  م".يد بگذرونيش رو هم بايعمل يا همزمان با تئوريم يرو بر
  م درمان):يت ين فرديدوم (ارتباط ب هيما درون

ن و دانشــجو، تعامــل ياز ارتبــاط پرســتاران بــال هيــما درونن يــا 
ـ  يدانشجو؛ و عدم همکـار  -پزشک ـ   يت و دانشـجو   يم درمـان بـا مرب

ن و دانشجو يدر رابطه با ارتباط پرستاران بال -ل شده است. الفيتشک
 يستگاه پرسـتار يا يگن تويان اظهار داشت:" به ما مياز دانشجو يکي

باهاشـون احـوال    يا وقتيشلوغ هست و  ينجا به اندازه کافيد ايوانست
  ". رنيگ ينمل يتحو ميکن يم يپرس

ان يـ ان بياز دانشجو يکيدانشجو  -در رابطه با تعامل پزشک -ب
داخل اتـاق   يکس يپزشک يت بجز دانشجوهايزيموقع و لطفاًداشت " 

  ". نباشه
 يکـ يو دانشجو  يم درمان با مربيت يدر رابطه با عدم همکار -ج

م يکالس منتظر استادمون بـود  يتو يان عنوان کرد " وقتياز دانشجو
گرفتن و مسئول  آزموناومدن و کالس رو  يپزشک يدانشجوها يبعض

  ق رو به اونا داد "هم ح ها کالس
  ان):يمرب يسوم (ناکارآمد هيما درون

ت يري، مـد يمرب يا حرفهو مهارت  ياز دانش تئور هيما درونن يا
ـ  يريت پـذ يدر بخـش، مسـئول   يف مربـ يضع و دامـن زدن بـه    يمرب

  .باشد يمو عمل  يگسست تئور
ان ي، دانشجويمرب يا حرفهو مهارت  ينه دانش تئوريدر زم -الف 

و کـار   هـا  يمـار يب يرو يدمون تبحر و تسلط کافيبودند" اساتمعتقد 
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 ياظهار داشت" بعض يگريد ينه دانشجوين زميرا ندارند". در ا ينيبال
ک يـ را ندارند و اگر هـم در مـورد    ينيدر کار بال يتسلط کاف ها يمرب
ـ  ميکن يم سؤالازشون  يزيچ گن يا مـ يـ و  دن يمـ ا اشـتباه جـواب   ي

  ز پاسخ بدم ".يتونم به همه چيدنبالش، من که نمد يد بريخودتون با
ان يدر بخش، اکثـر دانشـجو   يف مربيت ضعيرينه مديدر زم -ب

و هـر چنـد    کنـه  يمـ بخش رها  يما رو تو يکه " مرب کردند يمان يب
ف يا وظـا يداشته باشه  ينکه کنترليبدون ا زنه يمبهمون  يسر يگاه
  ک کند".يتفک يمشخص طور بهرو 

ـ  يمرب يريت پذيبا مسئولدر رابطه  -ج ان يـ ان بيک از دانشـجو ي
د يـ ن دوره بايـ کـه در ا  يا مطـالب يـ م و يريـ اد بگي يزينکه چيکرد " ا

سـت مـا   يبراشون مهـم ن  اصالًت است و ياهم يب يمرب يم براياموزيب
  م".ياد گرفتي يچ

ـ ياز دانشجو يکي -د ش گسسـت  يدر افـزا  يان در مورد نقش مرب
ـ  ينموده اسـت: " وقتـ  ان ين طور بيو عمل ا يتئور در مـورد   ياز مرب

 سـؤال  يپرسـتار  يسـ يا گـزارش نو يض پانسمان و ياشتباه بودن تعو
ت يـ م که کارتون اشتباه اسـت، نـه تنهـا حما   يم تا به پرسنل بگيکرد

د اون يـ د اجـر کن يـ مارستان رو باين بينکرد بلکه بهمون گفت که روت
  نجا فرق داره".يد با ايکالس خوند يکه تو يزيچ

  ):يرفاه -يزات و امکانات آموزشيچهارم (تجه هيما درون
بـر کمبـود    ديـ تأک در انيدانشـجو  ثـر کا فيتوصـ  از طبقـه  نيـ ا

مناسـب در   ي، کمبـود فضـا  يبه کالس و امکانـات آموزشـ   يدسترس
ان با تجربـه اسـتخراج شـده اسـت.     يو کمبود مرب مارستانيبخش و ب

که در اکثر مواقع است  ياز مشکالت يو رفاه يکمبود امکانات آموزش
ن يز به وجـود چنـ  يو خود دانشکده ن اند بودهان با آن مواجه يدانشجو

  اذعان داشته است. يمسائل
از  يتعداد يبه امکانات آموزش يکمبود دسترس در خصوص -الف
 يشـه بـا نبـود کـالس خـال     يان داشـتند کـه " مـا هم   يـ ان بيدانشجو
ک يد يع بريد، سريگه اول وقت که اومديهم بهمون م يم. مربيمواجه

بخش مطالبو براتون  يد تا پرنشده وگرنه مجبورم تويارير بيکالس گ
مسئول  ها وقت يليان داشت " خيان بياز دانشجو يکيح بدم " و يتوض

کـرده و اگـر هـم     يل کتاب بهمون خـوددار يا تحويکتابخانه از ورود 
  گن در امانته ".يا نبوده و ميمارستان يب يم تويخواست يکتاب

 يگريمارستان، مفهوم ديمناسب در بخش و ب يکمبود فضا -ب
از  يکـ يان بـه آن اشـاره داشـتند. اظهـارات     يبود کـه اکثـر دانشـجو   

ـ  ينه: "خـوب وقتـ  ين زميان در ايدانشجو  يبـرا  يمشخصـ  يک جـا ي
 يد تـو يـ گـه شـما نبا  يم يزر آموزشيست، چرا سوپرواياستراحت ما ن

د يـ گـه لطـف کن  يم ا مسـئول بخـش  يـ د و يا راهروها قدم بزنياط يح
  د".ينجا رو خلوت کنيد ايندار يکار آگهد ينجا جمع نشيهمتون ا

ان بـا  يـ ان در رابطه با کمبود مربياز دانشجو ياظهارات تعداد -ج
زهـا رو  يچ يلـ يما تازه طرحش تموم شده خ يکارورز يتجربه: " مرب

ـ   يه وقتير ما چي، خوب تقصدونه ينم ميپرس يمازش   يدانشـکده مرب
ا يـ هسـتند و   يکه کارشناسـ  هامونم يمربما بفرسته، اکثر  ينداره برا

ن خصـوص  يـ گر در ايد يارشد هستند". دانشجو يخودشون دانشجو
از بـه آمـوزش   يـ کـه خودشـون ن   ييها يمربد يعنوان کرد: " چرا ما با

بخش  يکه تو يم با پرسنليموارد مجبور يم و در بعضيدارن، کار کن
  م".يرياد بگيا م تيسابقه دارن کار کن

 )يابيپنجم (نظارت و ارزش هيما درون
مشـکل در نظـارت و    شـد،  استحصـال  هکـ  يگـر يد هيـ ما درون

و  دانشـجو  يابيارزشـ  نحـوه  به کنندگان مشارکت هيلک است. يابيارزش
 ينـ يرا ع نيبـال  در دانشجو و استاد يابيارزش آنان ردند.ک اشاره استاد

 ريز سه از هيما درونن يا بودند. ردهک تجربه را يالتکمش و دانستند ينم
و نظـارت   يابيروش ارزشـ  ي، ناکارآمدمند ضابطهر يغ يابيطبقه ارزش

  ل شده است.يدانشکده تشک يف از سويضع
افراد بر اساس فرم  يابيت ارزشيان، عدم رعاياز نظر دانشجو -الف

شه ياست که هم ياز مسائل يابينبودن ارزش ينيمناسب و ع يابيارزش
 منـد  ضـابطه ر يـ غ يابير هستند. در مورد ارزشيبا آن درگ انيدانشجو

ز رو يـ ان ازعان داشت: "من هم از نظر پوشش همه چياز دانشجو يکي
هم کـه اسـتاد    يفيهم نداشتم، همه تکال يبتيچ غيت کردم و هيرعا

ه کمتر شـده  يدونم چرا نمره من از بق يبهمون داد انجام دادم اما نم
ار يـ : "استاد ما از اولش معديگو يمن باره يدر ا يگريد يبود". دانشجو

نمـره   يدر مـورد چگـونگ   يرو برامون مشخص نکرد و وقتـ  يابيارزش
 يه جـور يـ م، گفتند حاال کارتون نباشـه  يشان صحبت کرديبا ا يده

نمـره   يدم بر چه اساسيمن نفهم واقعاًد اما يباش يدم که راضينمره م
  نقدر متفاوت بود".يما ا

ده يـ فا يان، بـ يمطرح شده توسط دانشجو گرياز مشکالت د -ب
 يگـاه  يان دوره و حتيدر پا ياست که همگ يابين نوع ارزشيبودن ا

اصالح  يابياز اهداف ارز يکيچرا که  باشد يمارائه نمره بعد از دو ترم 
 آگـه ن خصوص اشاره داشت که: "يدر ا ييروند آموزش است. دانشجو

 يشرفت آموزشيو پ يريادگي يچگونگ يبررس يابيهدف از ارزش واقعاً
ر ييـ م تغيتـا بتـون   گـن  ينمرو بما  ها نيااست پس چرا در طول دوره 

  م".ين داشته باشيدر کار در بال يکاربرد
گر از مسـائل مطـرح   يد يکيدانشکده  يف از سوينظارت ضع -ج

ـ  يان بـود. نقـل قـول از دانشـجو: "... حتـ     يدانشجو يشده از سو ک ي
ـ  يو خودتون عوض کرد يبرنامه کارورزم که بگه چرا يندار يناظر ا ي
و نحوه آموزش  ياز مرب اصالًا شما يومده يچرا استادتون تا االن ن اصالً
  د؟".يدار يا مشکليد؟ آيهست يراض
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  ):زيرآميتحقششم (تجارب  هيما درون
 يل برخوردهـا يـ ان بـه دل ياز دانشجو يکه تعداد ياز مسائل يکي

 يآن مواجـه بودنـد رفتارهـا   ن بـا  يکـه در بـال   ينامناسب و مشـکالت 
ن طبقه يکادر درمان با آن مواجه بودند و ا يبود که از سو زيرآميتحق

ت از يــو عــدم حما : عــدم حفــظ احتــرام و شــانياز دو طبقــه فرعــ
ن بـاره  يـ در ا ييدانشـجو  -ل شده اسـت. الـف  ين رشته تشکيپليسيد

مـاران رو گـرفتم، پرسـتار بخـش از     يفشارخون ب ياظهار داشت:" وقت
ا يـ ا فقط برگه رو پر کرد يا فشارتون رو گرفت يده بود آيماران پرسيب

 ديـ زن يمـ نـه شـما    گفتند يمم، يرينمونه خون بگ ميخواست يم يوقت
ان داشـت: "  يـ ب يين خصوص دانشجوي". در اديکن يمرو خراب  ها رگ

ـ  يد، ما نمـ يريما رو نگ يدست و پا يجلو گفتن يمبه ما  ن يـ م ايدون
  نجا... ".يا فرستن يمه يهمه دانشجو چ

از  يا عـده ن رشته يپليسيبه د يتوجه ين در مورد بيهمچن -ب
شـه از مـا طلبکـار بـود و     يزر هميان اظهار داشتند: " سوپروايدانشجو

مار بهمون گفـت مـن   يه پرستاران و همراهان بيبق ين بار جلويچند
 د". به نقـل از يد و برياريت رو ندارم، لباساتون رو دربين وضعيتحمل ا
م يکـه مـا بـود    يبخشـ  يتو يوير يقلب يايکد اح ي:" وقتييدانشجو

 ينترها هم اومدن و به سر پرستار گفت دانشجوهايخورد، پزشک با ا
 بـه نظـر  رون کرد، يد و اون هم ما رو بيرون کنيرو از اتاق ب يپرستار

گـر اظهـار   يد يدانشـجو  ؛ و؟ "نـه يآ يشما منزلت و استقالل پرستار
ما  کنن يمافتاده و فکر يجا ن يمردم عاد يوز توداشت: " رشته ما هن

باورشـون   هـا  يلـ يخم و يخـون هسـت   ريگ نمونها ي يقاتيک تزريفقط 
 يهـم از دروسـ   ها پزشک يم، حتيک داريالت آکادميشه ما تحصينم

قبـول   يو ما را از لحاظ اطالعـات علمـ   اند اطالع يب ميخون يمکه ما 
  ندارن ".

  
  شاخص  ر طبقات)ي(ز يفرع هيما درون  )يتم اصل( هيما درون

  يآموزش يزير برنامه

  دانشجو يف مشخص برايو طرح درس و عدم شرح وظا يار داشتن اهداف کارآموزيعدم در اخت  نينداشتن اهداف مشخص در بال
با بخش و  يعدم انطباق اهداف کارورز

  انتظارات دانشجو
و مراقبت از  ين، عدم تناسب نوع بخش با دروس کارورزيو بال يتئور ها آموختهن يب يناهماهنگ

  و عمل يماران با اهداف دوره؛ فاصله تئوريب
  يک بخش و فشرده بودن دوره کارورزيدر  يکارورز يها گروهتداخل   ينامناسب زمان يزير برنامه

  يو عمل يهمزمان دروس تئور، پاس کردن يو عمل يدروس تئور يازهايش نيت پيعدم رعا  ين و مقررات آموزشيقوان

م يت ين فرديارتباط ب
  درمان

  ؛ ارتباط نامناسب با دانشجويستگاه پرستاريمزاحم بودن دانشجو از حضور در ا  ن و دانشجويارتباط پرستاران بال
  ؛ها تيزيودر  يپرستار يعدم دخالت دانشجو  دانشجو -تعامل پزشک

  و دانشجو يم درمان با مربيت يعدم همکار
، توجه کم يان پزشکياز کالس بخش در زمان حضور دانشجو ياجازه نداشتن گروه پرستار

  انيبه دانشجو يزر آموزشيسوپروا

  انيمرب يناکارآمد

  يآموزش عمل ن درييبه دانشجو و تبحر پا ييعدم تسلط بر مطالب و پاسخگو  يا حرفهو مهارت  يدانش تئور
  انيف؛ رها بودن دانشجويم وظاين در تقسييکنترل پا ييتوانا  ف در بخشيت ضعيريمد

  جرهايف در پروسي؛ مشارکت ضعيبه پوشش دادن اهداف آموزش يتوجه يب  يريت پذيمسئول
  ن بخشيت اصول مراقبت و استفاده از روتيعدم رعا  و عمل يش گسست تئوريافزا

زات و امکانات يتجه
  يرفاه -يآموزش

  د در کتابخانهيجد يها کتبپرستاران؛ کمبود  يمشخص برانداشتن کالس   يبه امکانات آموزش يدسترس
  ح موارد خاص،يتوض يمناسب برا يمناسب استراحت، عدم فضا ينبود فضا  مارستانيمناسب در بخش و ب يکمبود فضا

  يدر کارآموز ارشد يکارشناس يدانشجو ياستفاده از پرسنل بخش و گاه  ان با تجربهيکمبود مرب

  يابينظارت و ارزش
  يابيدانشجو بر اساس فرم ارزش يابيعدم توجه به ارزش  مند ضابطهر يغ يابيارزش

  اصالح برنامه يبرا يابيعدم بازخورد مناسب از ارزش  يابيروش ارزش يناکارآمد
  فيضع ي، انضباط آموزشيمباحث نظر يطرح درس، اجرا يعدم اجرا  دانشکده يف از سوينظارت ضع

  زيرآميتحقتجارب 
  ان از طرف پرسنل،يبه دانشجو ياعتماد يو ب يتوجه يب  احترام و شانعدم حفظ 

  گاهيت از جايزر با دانشجو؛ عدم حمايو سوپروا يبرخورد نامناسب مرب  ن رشتهيپليسيت از ديعدم حما
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 يریگ جهینتبحث و 
 يايـ دن را در يپرسـتار  تجربـه  فرصت ديبا ينيبال يها يکارآموز

 را يتئـور  تـا  سازد را قادر ها آن و ردهک فراهم انيدانشجو يبرا يواقع

 آمـوزش  برنامـه  تيـ موفق ل،يـ ن دليهمـ  بـه  و ندينما ادهيپ عمل در

 انيدانشجو ينيبال تجربه بودن مؤثر وابسته به عمده طور به يپرستار

 رد است،کعمل بر يمبتن رشته کي يپرستار ازآنجاکه). ۲۱( باشد يم

 سـب ک آن، از هـدف  و است يدرس برنامه يبخش اصل ينيبال آموزش

 حـل  يهـا  مهـارت  يريکـارگ  به و اجرا ن،يبال در يادغام تئور مهارت،

 و يرسـم  يهنجارهـا  ياددهي ،يفرد نيب يها مهارت ، توسعهمسئله
 شـدن  ينـد اجتمـاع  يفرا قيـ طر از انيدانشـجو  بـه  حرفه يرسم ريغ

 هکـ  داد نشـان  مطالعـه  نيـ ا جي). نتا۲۲است ( ليقب نيا از و يا حرفه
 رو به ياريبس يها چالش با ينيبال يها طيمحدر  يپرستار انيدانشجو

هسـتند و   ين ناراضـ ياز نحـوه آمـوزش در بـال    ها آنهستند. اکثر  رو
ن ندارنـد؛ نداشـتن برنامـه مشـخص     يکـار بـال   يبرا يا عالقهزه و يانگ

، هـا  يکـارورز نامناسـب دانشـکده در    يزيـ ر برنامهن، يدر بال يآموزش
ر و يت پـذ يبا تجربه و مسئول ي، نداشتن مربيامکانات آموزشنداشتن 

اسـت کـه بـا آن     يمشـکالت  ازجملـه  يناعادالنه و ذهنـ  يها يابيارزش
 يهـا  آموخته نيب تطابق عدم ز،يگران نير هستند. در مطالعات ديدرگ
 در يآموزشـ  منـابع  و زاتيـ تجه انات،کوجود ام ن، عدميبال با يتئور

 انيدانشجو دگاهيد از ينيبال آموزش التکمش مارستان ازيب يها بخش

از مشــکالت مطــرح شــده کــه اکثــر   يکــي). ۲۴و  ۲۳اســت (بــوده 
مدون و شـرح   يان با آن مواجه بودند، نداشتن برنامه آموزشيدانشجو

 ير مطالعـات همخـوان  يج سايف مشخص در بخش است که با نتايوظا
 يراهبردهـا  بـه  توجـه  با ديبا يزان آموزشير ). برنامه۲۶و  ۲۵دارد (

 يهـا  بخش در مناسب يزمان طيشرا کردن و فراهم يريادگي ياددهي
 به نظر ندينما کمک انيدانشجو در يريادگي نديفرآ عيتسر به ينيبال

 امکانات و جامعه يازهاين دانشجو، رشيپذ نيب توازن يبرقرار رسد يم

 طـور  بـه ). ۲۷باشـد (  فـوق  رفع مشکل در يمهم گام موجود يآموزش
سـتم  ين و اداره سيدر بـال  مـؤثر ک آمـوزش  يـ به  يابيدست يقطع برا

ن يـي ش تعيک برنامه منظم با اهداف از پياز به يماران نياز ب يمراقبت
ن اهـداف، جـز   يـي ن باورنـد کـه تع  يـ ز بر ايم؛ صاحبنظران نيشده دار

نشـان   هـا  افتهي). همانطور که ۲۸است (در آموزش  يريادگينفک يال
ان و يـ مرب ين، ناکارامـد يدر بـال  مـؤثر از موانع آمـوزش   يکي دهد يم

ان از طرف ين مربيکه مربوط به انتخاب ا باشد يم ها آنن ييتجارب پا
ر است. بدون شک يت پذيان با تجربه و مسئوليدانشکده و کمبود مرب

دانشـجو و اتصـال    يريادگيـ در  ياصـل  يان از فاکتورهايعملکرد مرب
ز يـ ن مطالعـه انجـام شـده ن   يدر چنـد ن اسـت.  يو بـال  يآموزش تئور

ــمرب يا حفــرهت يعملکــرد و صــالح ــان از دي ــا يدگاه دانشــجوي ان، ب

 هکـ  خود مطالعه در هم ). ثناگو۳۰و  ۲۹است (همراه بوده  يتينارضا
 ،ينيمهارت بال و دانش به بود، ستهيشا ينيبال يمرب يارهايمورد مع در

 و ياخالقـ  ، اصـول يتيحمـا  نقـش  ،يآموزش تيريمد ح،يصح ارتباط
 و يحشمت جه مطالعاتينت ني). همچن۳۱( افتي دست يشخص اعتبار

 را ينيبـال  طيمح قادرند، اثربخش ينيبال مدرسان هک داد نشان يکون

 مهـارت  ،يدوسـت  نـوع  هيـ روح با آنان جذاب سازند. انيدانشجو يبرا

لـذا   دارنـد.  انيدانشـجو  يبرا را الگو نقش ينيبال تيو صالح يارتباط
 قيـ دق يارهـا يداشتن مع نظر در با ستيبا يم يپرستار يها دانشکده

 موجب آنان يارتقا مناسب جهت طيمح جاديا و استاد نشيگز جهت

مطـرح   ياز مسـائ  يکـ ي). ۳۲شوند (مدرسان  يا حرفه مهارت شيافزا
ان و پرسـنل  يـ و عمـل بـود کـه نقـش مرب     ين تئـور يشده، فاصله بـ 

 يت نکات علمـ يبدون رعان يبال يها مهارت يريکارگ بهمارستان در يب
ن موضوع عنوان کـرد.  يدر ا توان يمرا  يند پرستاريت فرايو عدم رعا

 ي) و هـرو ۱۳۹۱همکـاران ( و  ين موضوع در مطالعه کرمان سـارو يا
ت يرين و مـد يان بـال يـ مرب ي) ناکارآمـد ۱۳۹۰و همکـاران (  يمويکر

عمل را از عوامـل موانـع    -يو گسست تئور يکارآموز ينادرست اجرا
  ).۲۵و  ۳۳اند ( کردهعنوان  يدر کارآموز يريگادي

 دانشجو از يمرب تيحما عدم و انيبه دانشجو پرسنل ياحترام يب

از  بخـش،  پرسـنل  فيوظـا  انجـام  بـه  شـدن  مجبـور  و مواقع لزوم در
 اشاره ز به آنين گريمطالعات د در انيدانشجو هک است بوده يالتکمش

عامـل اثـر    نيتـر  مهـم ). ناهاس و همکـاران،  ۲۷،۲۳،۳۴،۳۵( اند کرده
بـا دانشـجو    يو سپس ارتباط خوب مرب ينيت باليرا کفا يمرب يبخش
  ).۳۷کردند ( يمعرف

 نيا گريد يها افتهي از ،يابيان از نحوه ارزشيت دانشجويرضا عدم
داشـت   يخـوان  هـم  گـران يد مطالعـات  جينتـا  بـا  هکـ بـود   مطالعـه 

 يابيـ نبودن ارز ينيز به عي) ن۲۰۰۴وتون و گراندا (). ۲۳،۳۶،۳۸،۳۹(
و  ين خاطر بـازنگر ي) به هم۴۰اند ( داشتهن اشاره يان در باليدانشجو
ت و يش رضـا يان جهت افـزا يدانشجو يابيشتر بر نحوه ارزشينظارت ب

از مشـکالت عنـوان    يکـ ي. رسد يم به نظر يضرور ها آنزه خطر يانگ
ن است کـه  ياثر بخش در آموزش بالزات يشده، کمبود امکانات و تجه

و  ۲۵( کننـد  يم دييتأز آن را ياز مطالعات ن ين راستا، تعداديدر هم
نـد  يشبرد فرايدر پ ين عامل مهميط آموزش باليمح ازآنجاکه) و ۴۱

دارد؛  يين نقـش بسـزا  يو بـال  يونـد تئـور  ين است و در پيآموزش بال
 يستيبا يآموزشزات يتجه نيتأممناسب و  يط آموزشيک محيجاد يا

گاه و يم درمان و جامعه به جاير تيشود. احساس عدم توجه سا نيتأم
و برخـورد   زيـ رآميتحق، به دنبال مواجهه بـا تجـارب   يمنزلت پرستار

بـود کـه    يمسـائل  ازجملـه زر و پزشـکان،  يسـوپروا  ينامناسب از سـو 
  بودند. يان از آن شاکيدانشجو
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ن يدر بال آموزش يشناس بيآسبه  است شده يسع مطالعه نيا در
 هکـ  نيـ ا بـه  نظـر  .شـود  پرداختـه  يان پرسـتار يدگاه دانشـجو ياز د

ن موضـوع  يا از يطه محدوديح بودند، انيدانشجو ،کنندگان مشارکت
 مطالعـات  ضـمن  اگـر  هکـ  آن د؛ حاليگرد ن مشخصيدر آموزش بال

ن يان، مسئوليآموزش (مرب در ريدرگ افراد ريتجارب سا مطالعه مشابه،
 است نکرد، مميگ قرار يموردبررس زين و آموزش دانشکده)مارستان يب

  .گردند مشخص زين آن گريد ابعاد و مسائل
 آموزش موجود تيوضع مطالعه، نيا جينتا اساس : بريريگ جهينت

 ازمنديت، نيفيک مستمر بهبود ريمس در تکحر يبرا يپرستار ينيبال

مشـکالت آمـوزش    نيتـر  مهـم ن پـژوهش،  ياست. در ا يشتريب توجه
 يزيـ ر برنامـه اسـت شـامل:    موردتوجهان يدگاه دانشجوين که از ديبال

زات و يـ ان، تجهيـ مرب يا حرفـه ت ي، صالحين فردي، ارتباط بيآموزش
بود.  زيرآميتحقدانشجو و تجارب  يابي، ارزشيرفاه -يامکانات آموزش

ن مشـکالت و کـاهش   ين راستا جهت رفع و به حداقل رساندن ايدر ا
در  يزيـ ر برنامـه ن يمسـئول  شـود  يمـ شـنهاد  يو عمل پ يتئور فاصله

و  هـا  بخـش ، انتخاب ها يکارورز يدر زمانبند يشتريدانشکده توجه ب

استاندارد در  يابيارزش يها فرمن يان داشته باشند همچنيانتخاب مرب
نظارت  ها يکارورزبرنامه  ين و دانشجو قرار دهند و رويار مدرسياخت

ه مشکل را جهت بهبود روند آمـوزش منتقـل   داشته و هر گون يخاص
شـود و   يان قبـل از انتخـاب بررسـ   يـ مرب يا حرفـه ت يکننـد. صـالح  

ن و دانشـکده  ينند. ارتباط باليرا بب يخاص يها آموزشاز يدرصورت ن
 ييها تهيکمشتر شود و در صورت امکان يو عمل ب يکاهش تئور يبرا
ن يشـود و همچنـ  ان اتخاذ يا مربيمشکالت دانشجو  رفع يبررس يبرا

م درمان و معرفـع  يکل ت ين برايشتر نقش پرستار در باليب يبا معرف
زه افـراد را  يـ و انگ يگاه پرستارين، جايا پرسنل ممتاز در باليدانشجو 

  م.يش دهيافزا
  

 ر و تشکریتقد
 ارزنـده  تجارب هک محترم کنندگان مشارکت تمام از لهيوس نيبد

د ياز اسـات  نيهمچنـ  دادنـد،  ن پـژوهش قـرار  يـ جهت انجـام ا  را خود
ن يـ شـبرد ا يکه مـا را در پ  يد بهشتيشه ييو ماما يدانشکده پرستار

  .را دارم يقدردان و رکرساندند کمال تش ياريپژوهش 
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PATHOLOGY OF "CLINICAL EDUCATION" FROM PERSPECTIVE OF  
NURSING STUDENTS: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS 

 
Izadi A1, Torabi M2*, Hasani P3,Oshvandi KH4 
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Abstract 
Background & Aim: Promoting of the quality of nursing education involves continuous assessment of the 
current condition to correct the problems. The students who received educational services are the best 
source to recognize the existing problems in the education. This study aims to analyze clinical education" 
from the nursing students' perspective".  
 Materials & Methods: Analysis of this qualitative study is according to convention content analysis 
method. 14 senior nursing students were selected according to purposeful sampling and semi structure 
interviews were performed with using focus group.  
Results: Using thematic analysis, a significant number of preliminary themes and six main themes with 
some sub-themes were emerged. Finally, 6 major themes were identified as the following: “Educational 
Planning”, “Interpersonal relationships”, “Coaches Performance”, “Education Facilities”, “Student 
Evaluation” and “Humiliating experiences”. 
Conclusion: Boosting the clinical learning domains such as “ reviewing lesson plan”,  “Recruitment of 
competent instructors", "more controlling over the students education process ”, “professional 
relationship with the members of caring team”, “fitting of clinical education content and renovating the 
hospital environment into a favorable learning space to meet educational goals of nursing clerkship and  
their professional satisfaction were considered to be necessary. 
Keywords: Clinical education, Nursing, Qualitative research, Content analysis 
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