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  10/10/1389:رشیخ پذیتار 6/6/1389 :افتیخ دریتار
  

  دهیچک
 ینیط آمـوزش بـال  یمحـ  .است يریادگی يها طیمح يپرستار یآموزش يها برنامه تیموفقدر زمینه  شده شناخته عوامل نیترمهم از یکی :هدف نه ویش زمیپ

توانـد منجـر بـه     یم يان پرستاریو مورد انتظار دانشجو یواقع ینیط بالین محیهرگونه اختالف ب. باشد یم يان پرستاریدانشجو يریادگیدر  ینقش مهم يدارا
ط یاز محـ  يان پرسـتار یسـه ادراك دانشـجو  ین پـژوهش مقا یـ هدف ا. آنان گردد ینیو افت عملکرد بال ینیبال يها طیمحبه  يان پرستاریه دانشجوکاهش عالق

  .باشد یم یجراح - یداخل يها بخشو مورد انتظار در  یواقع ینیبال یآموزش
ه یـ اروم ییو مامـا  يدانشـکده پرسـتار   يپرستار یکارشناس يدانشجو75مطالعه  نیدر ا. باشد یم یطول - یفیک مطالعه توصین پژوهش یا :مواد و روش کار

ز ین یلیسال تحص ين شد و در انتهاییتع يجار ترم درمورد انتظار  ینیط آموزش بالیاز مح يان پرستاریادراك دانشجو یلیترم تحص  يابتدادر . شرکت نمودند
استفاده شد که  »ینیبال یط آموزشیاهه محیس«از  ها داده يآور جمع يبرا. دین گردییتع يجار درترم یواقع ینیط آموزش بالیاز مح يان پرستاریادراك دانشجو

  .انجام گرفت یو استنباط یفیو آمار توص SPSS15افزار ها با استفاده از نرم افتهیل یه و تحلیتجز. باشد یمطه یح6سوال در 49 يحاو
 يان پرستارین نمره ادراك دانشجویانگیو م 89/154±05/14مورد انتظار  ینیط بالیاز مح يان پرستاریراك دانشجون نمره ادیانگیها نشان داد م افتهی :ها افتهی

و مورد  یواقع ینیط بالین ادراك از محیب يدار آمار یمعنوابسته نشان داد که تفاوت  يها نمونهبا  تیآزمون . بوده است 41/108±78/12 یواقع ینیط بالیاز مح
  .دارد انتظار وجود

آنان  ینیبال يریادگیبر  يادیز یرات منفیتواند تاث یمو مورد انتظار  یواقع ینیط بالیاز مح يان پرستارین ادراك دانشجویشکاف موجود ب :يریگ جهینت وبحث 
  .باشد یم يان پرستاریدانشجو ینیط بالیبه مح يران آموزش پرستاریشتر مدین امر نشان دهنده توجه بیا. داشته باشد

  ینیط آموزش بالی، محینی، آموزش باليآموزش پرستار :ها واژهد یلک
  

 102-111 ص، 1390ر یخرداد و ت، 31پی در پی  ،، دوره نهم، شماره دومهیاروم ییماماو  يپرستاردوماهنامه دانشکده 
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 )نویسنده مسئول(ارومیه  دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ارشد پرستاري، مربی و هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی 1
  پرستاري و مامایی ارومیهدانشکده پرستاري، ار یاستاد 2
 کارشناس ارشد پرستاري، مربی و هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 3
 کارشناس ارشد پرستاري، مربی و هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی زنجان 4
  کارشناس ارشد پرستاري، مربی و هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 5
  لمی دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهکارشناس ارشد پرستاري، مربی و هیئت ع 6
 ارومیه کارشناس مامایی دانشکده پرستاري و مامایی 7
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 یط واقعیط مورد انتظار با محیشکاف مح: ینیآموزش بال هاي یطمحدرك از 
 

 ه پرستاري و مامایی ارومیهدوماهنامه دانشکد    1390، خرداد و تیر 31دوره نهم، شماره دوم، پی در پی  103

  مقدمه

ــال محســوب  يآمــوزش پرســتار یجــزء اساســ ینیآمــوزش ب

شود  یماجازه داده  يان پرستاریآن به دانشجو یگردد که در ط یم

د و که که دانش، مهـارت و نگـرش خـود را در عمـل بـه کـار برنـ       

را در خـود توسـعه دهنـد     يا حرفـه انجام امور  يت الزم برایصالح

ی دوره آمـوزش رسـم   کـل از  یمـ ین ش ازیبـ  ینیبـال آموزش ). 1(

 ياز صاحب نظران پرسـتار  ياریو بس) 2(ل داده یتشکرا  يپرستار

 ).4،3(دانند  یم يآموزش پرستار یه اصلیآن را پا

در آمـوزش  باشـد کـه    یمـ بدان جهت  ینیت آموزش بالیاهم 

ط یمح يشود تا خود را برا یمداده  یبه دانشجو فرصت واقع ینیبال

، آمـوزش  یبر خالف آموزش کالس). 6،5(نده آماده سازد یآ ینیبال

دهد که انواع عوامل  یمرخ  یده اجتماعیچیط پیک محیدر  ینیبال

 يهـا  تفـاوت ن یتـر  مهـم از ). 7(ل هسـتند  یمتاثر کننده در آن دخ

و  یتـر مربـ  عبارتند از کنتـرل کـم   ینیو بال یط آموزش کالسیمح

ر ییـ ، لـزوم تغ ینیبال يها طیمحموجود در  يها تیموقعدانشجو بر 

 يدانشجو بـرا  یو عاطف یحرکت - ی، روانیشناخت يها پاسخمداوم 

 یماران، لزوم حفط سـالمت یر بییدر حال تغ يازهایپاسخ دادن به ن

مهارت  يو دارا يدمبت يک دانشجویکه یماران در حالیب یمنیو ا

ـ    یـ نما یمـ ها مراقبـت  ناقص از آن بـه   ید و لـزوم توجـه مـداوم مرب

 یآموزشـ  يازهـا ید بـه ن ینکه باین ایماران در عیب یمراقبت يازهاین

  ).8(ز توجه داشته باشد یان نیدانشجو

شـتر در  یب يان پرستاریدانشجو يریادگید توجه داشت که یبا

ت یـ فیماننـد ک  يتعـدد دهـد و عوامـل م   یمرخ  ینیبال يها طیمح

ران و یـ فراگ يریادگیـ نـد  یت نظـارت بـر فرا  یفیان، کیآموزش مرب

ط بـر  یحاکم بر محـ  یط و جو روانیموجود در مح یامکانات آموزش

 ینیط آموزش بالیمح). 9(باشند  یمان موثر یدانشجو يریادگی يرو

ــوان  ــه عن ــل و پ يا شــبکهب ــر رو یده از نیــچیمتقاب ــه ب ــا ک  يروه

شود  یمف یان موثر هستند تعریدانشجو ینیبال يریادگی يآمدها یپ

 يدارا ینیط آمـوزش بـال  یکـه محـ   انـد  دادهقات نشان یتحق). 10(

ــاث ــر رو يادیــرات زیت ــان یدانشــجو يب ــر مهــمباشــد کــه  یم   ن یت

   يهــا مهــارترات عبارتنــد از کمــک در تکامــل نگــرش، ین تــاثیــا

ت ی، صـالح )11(حـل مسـئله    يها مهارت، دانش، یحرکت - یروان

ان یدانشجو يتفکر انتقاد يها مهارتو  یارتباط يها مهارت، ینیبال

ط یکننـد کـه محـ    یمـ شنهاد یپ) 1995( 1تورل و بوجورول). 12(

مشـاهده مـدل    يبـرا  يا نـه یبهت یـ ک موقعیتواند  یم یغن ینیبال

مشـاهده   يجـاد بـازخورد بـر رو   ینقش، انجـام مسـتقل اعمـال و ا   

در ) 1984( 2ه بنـر یـ ن برابر نظریا). 13(ان را فراهم آورد یدانشجو

معتقد است کـه قسـمت    يو. باشد یممورد نحوه تکامل کارشناس 

اتفـاق   ینیط بـال یپرسـتاران در محـ   يا حرفهشدن  یاعظم اجتماع

ز زودتر و یشدن ن یتر باشد اجتماع یغنط ین محیافتد و هرچه ا یم

 ).12(دهد  یمبهتر رخ 

عث شده اسـت تـا   با ینیبال يها طیمحدر  يریادگی یدگیچیپ

. نـد ینما یط بررسین محیا يرا بر رو یر عوامل مختلفین تاثامحقق

ت آموزش یفیکند که ک یمشنهاد یپ) 1987( 3ندسوریمثال، و يبرا

، ینیتجربـه بـال   يدانشـجو بـرا   يت آماده سـاز یفیتوسط ک ینیبال

به دانشجو  یده فرصتزان ین، میو همچن ینیان بالیمرب يها یژگیو

و همکـاران   4کمبـل ). 14(رد یگ یمر قرار یتحت تاث يریادگی يبرا

ار مهـم  یدارند که دو عامل بسـ  یمان یب يالدیم 1994ز در سال ین

ند عبارتند ینما یمرا متاثر  يان پرستاریدانشجو ینیبال يریادگیکه 

ان از یکـه دانشـجو   یتیو حمـا  يان پرستاریمرب یت آموزشیفیاز ک

ن دو عامـل  یـ ن، ایهمچنـ . دارنـد  یمـ افت یطرف همکاران خود در

ت یـ هـا در نها گر دارنـد و آن یهمـد  يبـر رو  یار مهمـ یرات بسیتاث

                                                
1 Torell and Bojerel 
2 Benner 
3 Windsor 
4 Kemble 
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وجـود   ینیبال يریادگین عامل در یتر مهمکنند که  یم يریگ جهینت

 1هــارت و روتــم). 15(باشــد  یمـ  ینیت بــالیصــالح يان دارایـ مرب

 یط آموزشیمح یاجتماع - یدارند که جو روان یمان یز بین) 1994(

در  يان پرستاریدانشجو يریادگیتجربه  يبر رو يادیرات زیز تاثین

ان یدانشـجو  ینیبال يریادگین، از عوامل مهم در یبنابرا. ن داردیبال

ت و گـرفتن بـازخورد از   یداشتن استقالل، داشتن مسئول يپرستار

ن عوامـل طـرز برخـورد    یان ایو در م ).16(باشد  یمپرسنل بخش 

باشد  یمار مهم یبس يا حرفهنده یآ يپرسنل بخش به عنوان الگوها

)17-16.(  

 ینیط آمـوزش بـال  یمحـ  یابیـ ارز يل بـرا یر تمایان اخیدر سال

د یـ ن بارهـا تاک اجـاد شـده اسـت و محققـ    یا يان پرسـتار یدانشجو

 يار معتبـر یشاخص بس ینیط آموزش بالیت محیفیکه ک اند نموده

ن ین ایباشد و همچن یم یت کل دوره آموزشیفینشان دادن ک يبرا

 يادیـ ار زیرات بسیز تاثیان نیدانشجو يریادگیرفتار و  يط رویمح

ن یـ د فراوان قرار گرفته است ایکه مورد تاک ینکته مهم). 18(دارد 

ط آمـوزش  یدر مـورد محـ   يان پرسـتار یدگاه دانشـجو یاست که د

زش و یــش انگیدر افــزا يادیــهــا نقــش زمــورد انتظــار آن ینیبــال

و عدم برآورده شـدن انتظـارات    ن داردیان در بالیدانشجو يریادگی

 يبـر رو  يادیـ ز یرات منفـ یباعث تـاث  ینیط بالیان از محیدانشجو

  ).7(گردد  یمها آن ینیبال يریادگی

نشــان دادنــد کــه ) 1381(مثــال، پــورزارع و همکــاران  يبــرا

 يان پرســتاریدانشــجو درصــد81و  يان پرســتاریــمرب درصــد86

ن مشــخص یالدر بــ يان پرســتاریف دانشــجویکــه وظــا معتقدنــد

ن، کـادر درمـان   یو همچنـ ) فیمشخص بودن شرح وظا(باشد  ینم

باشـند و   یمـ  يان پرسـتار یدر آموزش دانشجو یفینقش ضع يدارا

 يریـ درگ(دهنـد   ینمـ  يان پرسـتار یرا به دانشجو ینیاجازه کار بال

ا در سال یگر، فرنید یبه عنوان مثال). ینیبال يها تیفعالدانشجو در 

 انـد  نمودهان یب يان پرستاریدانشجو درصد50نشان داد که  1379

                                                
5 Hartt and Werthem 

بعـد  (ست یچ ینیبال يها طیمحآنان در  یفه واقعیدانند که وظ ینم

آنان در آمـوزش   يفرد يها یژگیو، به )فیمشخص بودن شرح وظا

کــه از نیــو ا) يفــرد يهـا  یژگــیوبعــد (شـود   ینمــتوجــه  ینیبـال 

 یدهنـد راضـ   یمـ انجـام   ینیبـال  يهـا  طیمحـ کـه در   ییها تیفعال

  ). 19) (ت دانشجویبعد رضا(باشند  ینم

اد در مـورد آمـوزش   یـ ز يهـا  پژوهشرغم انجام  یعلمتاسفانه 

ن مطالعـات بـا   یا ید ذکر نمود که اوالً، تمامیدر کشورمان با ینیبال

که استاندارد  اند شدهانجام  یار متفاوتیمحقق ساخته و بس يابزارها

 یرا بررسـ  ینیش بـال ط آمـوز ین مطالعات محیباشند و دوماً، ا ینم

 ینیط بـال یکه محـ  ینیار متنوع آموزش بالیبلکه ابعاد بس اند نکرده

ط یمحـ  یبررسـ  يو بـرا  انـد  نموده یاز آن است را بررس یتنها جزئ

و در  انــد نمــودهز تنهــا از چنــد ســوال مــبهم اســتفاده یــن ینیبــال

که در کشورمان انجام گرفته  يا مطالعهچ یع متون هیوس يجستجو

کـرده   یرا بررس يان پرستاریداشجو ینیبال یط آموزشیمحباشد و 

 یفیتوص یما را بر آن داشت تا در پژوهشب ن مطالیا. میافتیباشد ن

آنـان را   یواقع ینیط بالیدر مورد مح يان پرستاریادراکات دانشجو

م تا وجود هرگونـه شـکاف   ییسه نمایالشان مقا دهیا ینیط بالیبا مح

ن ین شکاف در ایتر کوچکراکه یم زیینه را مشخص نماین زمیدر ا

کـل دوره آمـوزش    ییان شده کارایدانشجو یتینه موجب نارضایزم

 .دهد یمرا کاهش  يپرستار

  رمواد و روش کا

باشد کـه در آن ادراك   یم یطول – یفین مطالعه از نوع توصیا

و مورد انتظـار   یواقع ینیط آموزش بالیاز مح يان پرستاریدانشجو

 یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب یجراح -یداخل يها بخشدر 

  .تسه قرار گرفیه مورد مقایاروم

و  یع بـر متـون مـرتبط داخلـ    یابتدا به مدت سه ماه مرور وس

مطالعـه   يالزم به ذکر است در ادامه تا انتهـا . انجام گرفت یخارج

عـد از مـرور بـر    ب .افـت ین مرور بر متون ادامه یز با حجم کمتر این
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د یوپوزال انجام گرفت که به مدت دو ماه طـول کشـ  ه پریمتون ته

، آمـوزش  يد پرسـتار یآن بـا مشـاوره بـا همکـاران و اسـات      یکه ط

سـپس، در  . ل شـد یـ تکم یقـات یطـرح تحق  یتیو علوم ترب یپزشک

ه و یـ مـورد اسـتفاده در مطالعـه ته    يهـا  نامـه پرسش يمرحله بعد

 ییاست رواالزم به ذکر . قرار گرفتند ییایو پا ییترجمه و تحت روا

کرنبـاخ انجـام    يز بـا روش آلفـا  یـ ن ییایمطالعه با روش محتوا و پا

مورد انتظار  ینیط بالیمح نامهپرسش يبرا 92/0ب یگرفت که ضر

  . دیبرآورد گرد یواقع ینیط بالیمح يبرا 96/0و 

. انجام گرفـت  ها داده يآور جمعدر مرحله بعد به مدت سه ماه 

شـروع تـرم    يکل بود که در ابتدان شیبه ا ها داده يآور جمعروش 

 یط آموزشـ یدر مـورد محـ   يان پرسـتار یادراك دانشـجو  یلیتحص

دانشـگاه علـوم    یجراحـ  - یداخل يها بخشمورد انتظار در  ینیبال

ن یـی در نظـر گرفتـه تع   نامـه پرسـش ه با اسـتفاده از  یاروم یپزشک

در عرصـه   يو کـارآموز  يان دوره کـارآموز یدر ادامه، در پا. دیگرد

 ینیبـال  یط آموزشیدر مورد مح يان پرستاریره ادراك دانشجودوبا

ه یـ اروم یدانشگاه علوم پزشـک  یجراح-یداخل يها بخشدر  یواقع

در نظر گرفتـه شـده    نامهپرسشر با استفاده از یاخ یلیتحص درترم

هـا و   افتـه یل یـ ه و تحلیر ادامه به مدت دو ماه تجزد .دین گردییتع

 . انجام گرفت ییه گزراش نهایته

  

  هاآوري دادهها و روش جمعآوري دادهابزار جمع

ن ادراك یـی جهـت تع  یتـ ین علوم ترباقبل محقق يها سالدر 

ط یاهه محیس نامهپرسش یط آموزش کالسیران نسبت به محیفراگ

در  نامـه پرسـش ابـن  . را ابداع نمودند) CUCEI( یدانشگاه یکالس

ن ابـداع  یبامسـون و تـو  یلیگوسـت، و یزر، تریتوسط فر 1987ل سا

 يباشـد کـه در الگـو    یمـ نـه  یگز 49 يحاو نامهپرسشن یا. دیگرد

ن یا. از کامالً مخالف تا کامالً موافق قرار دارد يا نهیگزکرت چهار یل

، ير گـذار یشاخص مورد نظر شامل تـاث  6در کل شامل  نامهپرسش

، روشـن بـودن   يتمندی، رضـا يو فعال بودن، جذبـه فـرد   يریدرگ

. دیـ نما یم یرا بررس یط کالسیت در محیخالقو  يف و نوآوریوظا

بـه نـام چـان     يپرسـتار  يدکتـرا  يک دانشجویالزم به ذکر است 

)Chan (ر ییـ تغ ینیرا جهت استفاده در آموزش بال نامهپرسشن یا

ان، یدانشـجو  يفـرد  يها یژگیوبعد توجه به  6 نامهپرسشن یا. داد

ص بـودن  ان، مشـخ یبـا دانشـجو   یو ارتباط پرسنل درمان يهمکار

هـا در آمـوزش    ينوآور، استفاده از ابداعات و ینیف آموزش بالیوظا

ان یت دانشـجو یو رضا ینیان از آموزش بالیت دانشجوی، رضاینیبال

  . دینما یم یرا بررس ینیان بالیاز مرب

نام داشـته و   »ینیبال یط آموزشیمح یابیاهه ارزیس«ن ابزار یا

از کامالً مخـالف   يا نهیگزکرت چهار یاس لینه در مقیگز 49 يحاو

 یسـ یانگل نامهپرسشالزم به ذکر است که . باشد یمتا کامالً موافق 

 يبـرا  یسـ یانگل نامـه پرسـش ق و تطابق کامل با یپس از ترجمه دق

ه اسـتفاده  یـ اروم ییو ماما يدانشکده پرستار يان پرستاریدانشجو

ن یـ ن شـد بـه ا  یـی بـا روش محتـوا تع   ها نامهپرسشن یا ییروا. شد

د یاز اسـات  يق بـه تعـداد  یـ بعـد از ترجمـه دق   نامـه پرسـش ظور من

. نـد ین نمایـی آن را تع یـی داده شد که روا یتیو علوم ترب يپرستار

داده  نامهپرسشرات الزم در یید تغین اساتیافت نظرات ایپس از در

لوت یمطالعه پـا  نامهپرسشن یا ییاین پایین، جهت تعیهمچن. شد

 نامـه پرسش ییایانجام شد و پا يرپرستا يدانشجو يتعداد يبر رو

 يبـرا  92/0ب ین شد که ضرییکرنباخ تع يبا استفاده از روش آلفا

 ینیط بـال یمحـ  يبرا 96/0مورد انتظار و  ینیط بالیمح نامهپرسش

  . دیبرآورد گرد یواقع

 یدهـ  گـزارش ن مطالعـه خـود   یـ در ا هـا  داده يآور جمعروش 

 یلیتـرم تحصـ   يابتدار ب که دین ترتیبه ا. بود یپژوهش يها نمونه

مـورد   ینیط بـال یمحـ  نامـه پرسـش  1388-89 یلیاول سال تحصـ 

ن یـ در ا. نـد یل نمایـ داده شد که تکم یپژوهش يها نمونهانتظار به 

مورد انتظـار   ینیط بالیان انتطارات خود از محیدانشجو نامهپرسش

ه یـ اروم یدانشگاه علوم پزشـک  یجراح - یداخل يها بخشخود در 

 یلیدر ادامه، بعد از اتمام ترم تحص. ا منعکس نمودندر يجار درترم
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ط یدگاه خود در مورد محـ یان خواسته شد که دیدانشجو یاز تمام

دانشـگاه علـوم    یجراحـ  - یداخلـ  يهـا  بخـش در  ینیبال یآموزش

 ینیط بـال یمحـ  نامـه پرسـش ل یرا با تکم يه ترم جاریاروم یپزشک

اکثـر   يهـا  دادهالزم بـه ذکـر اسـت کـه     . ندیرا منعکس نما یواقع

 هـا آن یدرسـ  يهـا  کالسط دانشکده و پس از یان در محیدانشجو

تـر بـه   ان سال آخر که کمیالبته در مورد دانشجو. گرفت یمصورت 

داده  هـا آنبـه   ینیط بـال یدر محـ  نامـه پرسـش آمدند  یمدانشکده 

را به خانه برده و  ها نامهپرسششد که  یمخواسته  هاآنشد و از  یم

شده مورد  يآور جمع يها دادهت، یدر نها. ل بازگردانندیپس از تکم

  .ل قرار گرفتیه و تحلیتجز

ــ  ــه پژوهش ــدر ا یجامع ــام  ی ــود از تم ــارت ب ــه عب  ین مطالع

 ییو مامــا يدانشــکده پرســتار يپرســتار یان کارشناســیدانشــجو

ــک  ــوم پزش ــاروم یدانشــگاه عل ــدی ــایمع. ه بودن ــا يورود ياره ن ی

ل در رشـته  یک سال تجربه تحصیان عبارت بود از حداقل یدانشجو

 درتـرم  یجراحـ  - یو داشتن حـداقل سـه بخـش داخلـ     يپرستار

ز عبـارت بـود از پـر    یـ مطالعه ن یخروج يارهایمع. يجار یلیتحص

 يل بـرا یـ و عـدم تما  نامـه پرسشل یتکم يها نوبتاز  یکینکردن 

ط یان واجـد شـرا  ین مطالعـه کـل دانشـجو   یدر ا. شرکت در مطالعه

ل محدود بـودن تعـداد   ین مطالعه به دلیدر ا. ندنفر بود 75مطالعه 

به عنوان نمونـه   يان با روش سرشماریان کل دانشجوین دانشجویا

 يآور جمـع مطالعه در مورد آنـان   يها دادهمطالعه انتخاب شدند و 

مطالعـه را   نامـه پرسـش دانشـجو دو مرحلـه    75ت یـ در نها. دیگرد

در . ل قرار گرفتیتحله و یآنان مورد تجز يها دادهل نمودند و یتکم

بـود   ياز نوع سرشمار يریگ نمونهکه روش نیل این مطالعه به دلیا

   .ن نشدییمطالعه تع يپس حجم نمونه برا

بـه اهـداف پـژوهش و جهـت      ین مطالعه جهت دسترسـ یدر ا

 13ش یرایـ و SPSS يهـا از نـرم افـزار آمـار     افتهیل یه و تحلیتجز

ان در یجهت محاسبه نمره دانشـجو  نامهپرسشدر . دیاستفاده گرد

در  یمـورد انتظـار و واقعـ    ینیط بـال یادراك از مح يها نامهپرسش

ه بــه یــاروم یدانشــگاه علــوم پزشــک یجراحــ-یداخلــ يهــا بخــش

 4تـا   1 يهـا  نمرهب یکامالً مخالف تا کامالً موافق به ترت يها نهیگز

کـل  ان در یک از دانشجویهر  یت، نمره کلیدر نها. گرفت یمتعلق 

جهـت  . دیـ گرد یمـ بعد آن محاسـبه   6و در تک تک  ها نامهپرسش

شـامل تعـداد، درصـد،     یفیهـا از آمـار توصـ    افتـه یل یه و تحلیتجز

آمار  ارهببه ن ین، در ایهمچن. ار استفاده شدین و انحراف معیانگیم

سـه  یوابسـته جهـت مقا   يهـا  نمونـه با  تیشامل آزمون  یاستنباط

و مـورد   یواقعـ  ینیط آموزش بـال یحان در مورد میدگاه دانشجوید

ه یـ اروم یدانشگاه علوم پزشک یجراح - یداخل يها بخشانتظار در 

ان ین ادراك دانشـجو یارتباط ب یبررس ين برایهمچن. استفاده شد

 یداخلـ  يها بخشو مورد انتظار در  یواقع ینیط آموزش بالیاز مح

بـا   تـی  يآمار يها آزمونه از یاروم یدانشگاه علوم پزشک یجراح -

  .دیرمن استفاده گردیاسپ یمستقل و همبستگ يها نمونه

 

  ها افتهی

  ان یدانشجو یاجتماع-يمشخصات فرد

ان مـورد مطالعـه   یدانشـجو  ین سـن یانگیـ ر سن میاز نظر متغ

و حـداکثر آن   20ان یحداقل سن دانشجو. سال بود 67/2±00/21

) ددرص 8/39(ان ینفر از دانشجو 30از نظر جنس . سال بود 27ز ین

از نظـر  . دختـر بودنـد  ) درصـد  2/60(ان ینفر از دانشجو 45پسر و 

ان مـورد مطالعــه  یپلم دانشـجو یـ ن معـدل د یانگیـ پلم میـ معـدل د 

و حداکثر آن  45/11ان یحداقل معدل دانشجو. بود 52/1±45/16

 یگذرانـده شـده دانشـگاه    ياز نظر معدل واحدها. بود 62/18ز ین

. بــود 88/17 ± 66/1ه ان مــورد مطالعـ ین معــدل دانشـجو یانگیـ م

  .بود1 15/8ز یو حداکثر آن ن 45/11ان یحداقل معدل دانشجو

از  يان پرسـتار ین ادراکـات دانشـجو  ییتع: یهدف اول پژوهش 

 یجراحـ  - یداخلـ  يها بخشمورد انتظار در  ینیط آموزش بالیمح

ن هـدف  یا يدر راستا هیاروم یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب

مورد انتظار در  ینیط آموزش بالیاز مح يرستاران پیادراك دانشجو
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ن یـ ا. ن شـد یـی تع 1388-89 یلیاول سال تحص یلیمسال تحصین

طـه  یح 6ک از یـ ن شد و هم در هر ییتع یادراك هم به صورت کل

ن مـوارد جهـت اختصـار در    یا. دین گردییز تعیابزار مورد استفاده ن

 .ارائه شده است 1ارائه در جدول شماره 

  

  ارین و انحراف معیانگیم  تمیآ  فیرد

  01/21 ± 40/2  ینیان در آموزش بالیدانشجو يفرد يها یژگیوتوجه به   1

  01/30 ± 64/4  يان پرستاریبا دانشجو یو ارتباط پرسنل درمان يهمکار  2

  37/23 ± 46/2  ینیدر آموزش بال یف آموزشیمشخص بودن وظا  3

  59/22 ± 96/2  ینیدر امر آموزش بال یاستفاده از ابداعات آموزش  4

  34/30 ± 42/3  ینیان از آموزش بالیت دانشجویرضا  5

  54/24 ± 12/3  ینیبال یان از مربیت دانشجویرضا  6

  89/166 ± 05/14  مورد انتظار ینیط آموزش بالیبه مح یادراك کل  7

 
 يهـا  مارسـتان یب یجراحـ  - یداخلـ  يهـا  بخـش در  یواقع ینیط آموزش بالیاز مح يان پرستارین ادراکات دانشجوییتع: یهدف دوم پژوهش

  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 

  ارین و انحراف معیانگیم  تمیآ  فیرد

  94/13 ± 33/4  ینیان در آموزش بالیدانشجو يفرد يها یژگیوتوجه به   1

  43/22 ± 37/4  يان پرستاریبا دانشجو یو ارتباط پرسنل درمان يهمکار  2

  02/16 ± 11/2  ینیش بالدر آموز یف آموزشیمشخص بودن وظا  3

  67/14 ± 62/2  ینیدر امر آموزش بال یاستفاده از ابداعات آموزش  4

  05/22 ± 46/2  ینیان از آموزش بالیت دانشجویرضا  5

  28/19 ± 95/2  ینیبال یان از مربیت دانشجویرضا  6

  41/108 ± 78/12  مورد انتظار ینیط آموزش بالیبه مح یادراك کل  7

  

 یجراحـ  - یداخلـ  يهـا  بخـش در  یمورد انتظـار و واقعـ   ینیط آموزش بالیاز مح يان پرستاریسه ادراکات دانشجویمقا: یهدف سوم پژوهش

  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب
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  تمیآ  فیرد
  ط مورد انتظاریادراك به مح  یط واقعیادراك به مح

  آمار
  ارین و انحراف معیانگیم  ارین و انحراف معیانگیم

  01/20 ± 40/2  94/13 ± 33/4  ینیان در آموزش بالیدانشجو يفرد يها یژگیووجه به ت  1
df= 132 

t= 50/13  

P=   001/0  

  01/34 ± 64/4  43/22 ± 37/4  يان پرستاریبا دانشجو یو ارتباط پرسنل درمان يهمکار  2
df= 132 

t= 38/19  

P= 001/0  

  37/21 ± 46/2  02/16 ± 11/2  ینیدر آموزش بال یف آموزشیمشخص بودن وظا  3
df= 132 

t= 60/19  

P= 001/0  

  59/21 ± 96/2  67/14 ± 62/2  ینیدر امر آموزش بال یاستفاده از ابداعات آموزش  4
df= 132 

t= 07/18  

P= 001/0  

  34/31 ± 42/3  05/22 ± 46/2  ینیان از آموزش بالیت دانشجویرضا  5
df= 132 

t= 00/23  

P= 001/0  

  54/26 ± 12/3  28/19 ± 95/2  ینیبال یان از مربیت دانشجویرضا  6
df= 132 

t= 34/18  

P= 001/0  

  89/154 ± 05/14  41/108 ± 78/12  مورد انتظار ینیط آموزش بالیبه مح یادراك کل  7
df= 132 

t= 85/24  
  

  يریگ جهینتبحث و 

ــهــدف ا ــی ــه بررس ــیادراك دانشــجو ین مطالع  یان کارشناس

آمـوزش  ط یه در مـورد محـ  یـ اروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار

دانشگاه علوم  يها مارستانیب یجراح - یداخل يها بخشدر  ینیبال

 یادراك واقعـ  ین مطالعه عالوه بـر بررسـ  یدر ا. ه بودیاروم یپزشک

د که یگرد یسع ینیآموزش بال يها طیمحبه  يان پرستاریدانشجو

مـورد انتظـار    ینیط آموزش بالیبه مح يان پرستاریادراك دانشجو

ان ین مطالعه در کل نشان داد که دانشجویج اینتا. ن گرددییز تعین

از  ییه انتظـارات نسـبتاً بـاال   یـ اروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار

دارنـد و   یجراحـ -یداخلـ  يها بخشخود در  ینیط آموزش بالیمح

خود را در سطح  یواقع ینیط آموزش بالیاست که مح ین در حالیا

و  یدراك واقعـ ن ایت، مشخص شد که بیدر نها. دانند ینم یمناسب

در  ینیط آمـوزش بـال  یاز محـ  يان پرسـتار یمورد انتظـار دانشـجو  

 یدانشگاه علـوم پزشـک   يها مارستانیب یجراح - یداخل يها بخش

  . وجود دارد يدار یمعنه تفاوت یاروم

در سـال   Leinsterو  Milesن مطالعـه  یـ ج این راستا نتایدر ا

از  ییبـاال  انتظـار  يدارا یان پزشـک ینشان داد کـه دانشـجو   2007

در  يادین انتظار تا حد زیو ا باشند یمخود  ینیبال یط آموزشیمح

ــالیمحــ ــرآورده  یواقعــ ینیط ب ــان ب   ن، یبنــابرا). 18( گــردد یمــآن

ن مطالعـه بـا مطالعـه مـا     یـ ج ایگونه کـه مشـخص اسـت نتـا    همان

و  ینیبه تفـاوت امکانـات بـال    توان یمن راستا یدر ا. ندارد یهمخوان
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ن یـ در ا. اشـاره نمـود   یمختلف آموزشـ  يها طیحمر عوامل در یسا

ط یاز محـ  ییان انتظارات باالیز همانند مطالعه ما دانشجویمطالعه ن

ن مطالعـه،  یـ در مطالعـه مـا، بـرخالف ا    یآموزش خود داشتند ولـ 

برآورده نشـده   ینیط آموزش بالیان در مورد محیانتظارات دانشجو

 2005در سـال   کـه  Chanو  Ipج مطالعه یگر نتایاز طرف د. است

و مـورد   ین ادراك واقعـ یانجام گرفت مشخص شد کـه بـ   يالدیم

ز یـ ن ینیآمـوزش بـال   يهـا  طیمحاز  یهنگان هنگ یانتظار دانشجو

ن مطالعه مشابه یج این رابطه نتایدر ا. وجود دارد يدار یمعنتفاوت 

ن یـ ن امر نشان دهنده متفـاوت بـودن ا  یا. باشد یمج مطالعه ما ینتا

  ). 7(مختلف است  يهامساله در کشور

موسسـات   یتمـام  يهـا  تـالش از  یکـ ید توجه داشـت کـه   یبا

ن یـ در ا. باشد یم ینیآموزش بال يها طیمحت یفیارتقاء ک یآموزش

 يالدیمـ  2006کـه در سـال    Lewin يج مطالعـه مـرور  یراستا نتا

سال گذشته حـدود   25انجام گرفت مشخص ساخت که در کل در 

ان یدانشــجو ینیمـوزش بــال آ يهــا طیمحــت یـ فیدرصـد بــر ک  20

  ).18(ا افزوده شده است یدر کل دن يپرستار

ز که در سـال  ین یمیو سل يج مطالعه شهبازین راستا نتایدر ا

 ید صـدوق یاصفهان و شه ییو ماما يو در دانشکده پرستار 1379

ان یدرصد دانشجو 74دگاه یزد انجام گفت مشخص ساخت که از دی

در  یبعـد مـورد بررسـ    5بعـد از   4در  ینیمورد مطالعه آموزش بال

ط یاز محـ  یت کمـ یان رضـا ینبوده است و دانشـجو  یسطح مناسب

د ییـ ن مطالعـه تا یـ ج این، نتـا یبنـابرا . اند داشتهخود  ینیآموزش بال

ان یدگاه نامناسـب دانشـجو  یـ بـر د  یج مطالعـه مـا مبنـ   یکننده نتا

آمـوزش   يهـا  طیمحـ در  ینیط آموزش بالینسبت به مح يپرستار

دگاه یـ البتـه در مطالعـه ذکـر شـده د    . باشـد  یمـ ورمان کش ینیبال

مـورد انتظـار مـورد     ینیط بـال ینسبت به مح يان پرستاریدانشجو

  . سه قرار نگرفته استیمقا

و همکاران کـه در   یغمیج مطالعه ضین مساله نتایا يدر راستا

ط یاز محـ  يان پرستاریانجام شد نشان داد که دانشجو 1383سال 

ن یـ مشـکالت ا  نیتر مهماز  یکینبوده و  یضخود را ینیآموزش بال

 ینیبـال  يهـا  طیمحف خود در یط را مشخص نبودن شرح وظایمح

 ین مطالعه تنها بعد مطالعه ما که مـورد بررسـ  یدر ا. دانسته بودند

بـود کـه    ینیف بالیقرار گرفته بود قسمت مشخص بودن شرح وظا

ز معتقـد  یـ راز نیشـ  يان دانشـکده پرسـتار  یمشخص شد دانشـجو 

 یبـه خـوب   ینیبـال  يهـا  طیمحـ در  هـا آنف یشرح وظـا  اندکه ودهب

  .باشد ینممشخص 

-یروانـ  يا فضایط و یمح یر عالقه به بررسیاخ يها سال یط

از  یکـ ی. افتـه اسـت  ی يادیش زیافزا یآموزش يها طیمح یاجتماع

مشخص شده اسـت   ین است که امروزه به خوبین مساله ایل ایدال

ت برنامـه  یـ فیک یکننـده اصـل   منعکس یط آموزشیت محیفیکه ک

ط آموزش یعالوه بر آن مشخص شده است که مح. باشد یم یدرس

زان یـ ران، میـ رفتـار فراگ  يها کنندهن ییتع نیتر مهماز  یکی ینیبال

ــان در  يریادگیــ ران از یــت فراگیو رضــا یآموزشــ يهــا طیمحــآن

  ). 18( باشد یمخود  یدرس يها برنامه

در  یار مهمـ یبسـ  نقش ینیط بالین محید توجه داشت که ایبا

ز دارد و هرگونـه اخـتالل در   ین يان پرستاریشدن دانشجو يا حرفه

 يریادگیـ نـد  یجـاد اخـتالل در فرا  یمنجر بـه ا  تواند یمط ین محیا

 یتـ ین همـه اهم ین، با توجه به ایبنابرا. گردد يان پرستاریدانشجو

 يان پرسـتار یدانشـجو  ینیآموزش بال يها طیمح ين برااکه محقق

که شکاف در ادراك نسبت  یرات منفین، تاثیل هستند و همچنیقا

د یـ جاد نمایا تواند یمو مورد انتظار  یواقع ینیط آموزش بالیبه مح

ران آمـوزش  یشتر مدیاز به توجه بین مطالعه نشان دهنده نیج اینتا

ن یـ ج اینتـا  .باشد یم يان پرستاریبه امر آموزش دانشجو يپرستار

ــ  دهنــده نشـان پـژوهش    يان پرســتارین ادراك دانشـجو یشـکاف ب

مورد انتظار و  ینیط آموزش بالیه از محیاروم یدانشگاه علوم پزشک

شـتر  ینشـان دهنـده لـزوم توجـه ب     توانـد  یمن امر یبود که ا یواقع

ان یدانشـجو  یط آموزشـ یبـه محـ   يپرستار ینیران آموزش بالیمد

 .باشد يپرستار
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  ر و تشکریتقد

 یم پژوهشیزحمات ت یز تمامکه ا دانند یممحقق بر خود الزم 

ت یه که حمایاروم یدانشگاه علوم پزشک ییقات دانشجویمرکز تحق

را فـراهم   یقـات ین طـرح تحق یـ ا ياجـرا  يالزم برا يو معنو يماد

ــد نها ــنمودن ــند ی ــته باش ــکر را داش ــ. ت تش ــامیهمچن  ین، از تم

ن مطالعه یکه در ا ییو ماما يدانشکده پرستار يان پرستاریدانشجو

 .شود یمدند تشکر شرکت نمو
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