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 مقاله پژوهشی

  يک مطالعه دلفي: ينيبال در آموزش يان پرستاريدانشجو ياحرفه يهاتيمسئول
  

  *٢يانيريجه نصيخد، ١يريفاطمه کشم
  

  22/08/1401تاریخ پذیرش  02/07/1401تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

از  يپرستاران يدانشجو ياحرفه يهاتيمسئولو  روشن کردن نقشاست.  يرشته پرستار يبرنامه درس ياز اجزاء اساس يکي ينيآموزش بال :هدف و نهيزمشيپ
را به دنبال خواهد شد.  منيات و يفيبا ک ارائه مراقبت ،يپرستار ياحرفه اتيحن يان و تضمياست که با ارتقاء عملکرد دانشجو ينيتوسعه آموزش بال يراهکارها

  انجام شده است. يان پرستاريدانشجو ينيند آموزش باليفرآدر  يان پرستاريدانشجو ياحرفه يهاتيمسئولن ييتع باهدفمطالعه  نيا
 صورتبهبودند که  يپرستار نفر از مدرسان رشته ٣٠ کنندگانمشارکتدو راند صورت گرفت.  يافته است که طيل يتعد يمطالعه از نوع دلف نيا مواد و روش کار:

 ١٧نسخه  SPSS افزارنرمکمک  و به يز محتويو آنال يفيبا آمار توص هادادهل يپرسشنامه بود. تحل کيشامل  هاداده يبر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآور يمبتن
  صورت گرفت.

، مراقبت مؤلفهبا هشت  يف آموزشيشامل: انجام وظاشش طبقه بود  يدارا ينيدر آموزش بال يان پرستاريدانشجو ياحرفهت ي، مسئولهاداده بر اساس: هاافتهي
و  مؤلفه پنجبا  يفرد يهايتوانمندت ي، تقومؤلفهبا شش  ياحرفه يستگي، کسب شامؤلفه، تعامل و تبادل اطالعات با شش ارتباط، مؤلفهمار با چهار يب نگرکل
 است. مؤلفهبا هشت  ياحرفهت اصول اخالق يرعا

درک  وشناخت  چراکه خود آگاه باشند، ياحرفه يهاتيمسئولالزم است از  ينيط بالياثربخش در مح يريادگي يبرا يان پرستاريدانشجو: يريگجهيبحث و نت
گردد.  يجو و حرفه پرستاردانش يو ارتقاء فرد انيبه مددجو تيفيو باک منيارائه مراقبت اند آموزش، منجر به يل فرآيضمن تسه توانديم ياحرفه يهاتيمسئول
  .ان شوديدانشجو ياحرفهت يارتقاء مسئول يان و توسعه مداخالت مناسب برايان توسط مربيدانشجو يابيارز سازنهيزم توانديمن يهمچن

  ي، دانشجو، پرستاريني، آموزش بالياحرفهت، يمسئول: هادواژهيکل
  

  ۳۹۸-۴۰۷ ، ص۱۴۰۱، مرداد ۱۵۴درپي ، شماره پنجم، پيبيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 
  

  ۰۳۵۳۸۲۵۸۴۰۲ تلفن:ران. يزد، اي يد صدوقيشه يدانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه
Email: nasiriani@gmail.com 

 
  مقدمه

 يبهداشت يهامراقبتم يت يديکل يهارشتهاز  يکي يپرستار
 .کنديمفا يمختلف ا يهانهيزمرا در  ياريبس يهانقشاست که 

 ينياست. بعد بال ينيو بال يدو جنبه نظر يدارا يآموزش پرستار
ران را ي، فراگيط واقعيط و محيجاد شرايل ايبه دل يآموزش پرستار

. )١( کنديمره آماده يو غ يبخشتوان، ي، آموزشينقش مراقبت يبرا
 يهابرنامهاز تمام  ياعمدهبخش  ينيآموزش پرستاران بال

آموزش  يدرصد از زمان برنامه درس ٥٠و حدود  )٢(است  يکارشناس

                                                             
، يمجاز يران و دانشگاه علوم پزشکيا، زدي، يد صدوقيشه يدانشگاه علوم پزشک، يمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک، يگروه آموزش پزشک، اريدانش ١

  رانيا، تهران
د يشه يدانشگاه علوم پزشک، يقات سالمت معنويمرکز تحقران . يا، تهران، هوشمند يدانشگاه علوم پزشک، يمجاز يگروه آموزش پزشک، ارشد يکارشناس يدانشجو ٢

  سنده مسئول)ينو (ران يا، زدي، يصدوق

عملکرد  يد پرستاران را برايکه با )٣دارد (به آن اختصاص  يپرستار
  .)٢کند (سته آماده يشا ياحرفه

 يهاچالشبا  ينيبال طيدر بدو ورود به مح يپرستار انيدانشجو
 يهامهارتدانش و  ديبا يپرستار انيدانشجو. شونديممواجه  ياديز

 يالزم برا يهايستگيشاتا  رنديکارگبه ينيبال يهاطيمحخود را در 
، به دنبال يدر سطح جهان .)٤را کسب کنند ( مارانيمراقبت از ب

ارائه  يان پرستاران برايبهتر دانشجو يسازآماده يبرا ييراهکارها
آنکه  خصوصبه .)٢هستند (ر ييدر حال تغ يدرمان يخدمات بهداشت
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 يشتريرا با چالش ب ينيان آموزش باليشتر دانشجويرش تعداد بيپذ
  .)٥است (روبرو کرده 

و  روشن کردن نقش ،ياتوسعه نيچن يارتقا يهااز راه يکي
 ياحرفه تيمسئول. )٦( است يپرستاران يدانشجو يهاتيمسئول

 انيدانشجو يبرا ياحرفه يهاارزشو  هاتيصالح نيترمهماز  يکي
 ليو آموزش را تسه يريادگي ندياست که فرآ يپرستار يکارشناس

 منيارائه مراقبت ا ،يحرفه پرستار اتيحن يضمن تضم)، ٧کند (يم
 و عملکرد دهديمرا ارتقا  يسطح سالمت، انيبه مددجو تيفيو باک

, ٧بخشد (يمرا بهبود  يپرستار يناسکارش انيدانشجو ندهيحال و آ
در رفتار آگاهانه، خودمختار،  شهير يواقع ياحرفه . عملکرد)٨

 يانقش حرفهد يبا يان پرستاريو دانشجو دارد استانداردمسئوالنه و 
م يت ياعضا تعامل با مراقبت، رندهيگخود را با صداقت، با احترام به 

 دينقش، افراد با نيبه دست آوردن ا يبراانجام دهند.  تيفيبا ک و
 يرا که برا يخاص اتاحساس ي، هنجارها، اعمال و حتهاارزشدانش، 

از به يکه ن )٦، اتخاذ و توسعه دهند (شونديم يآن نقش مناسب تلق
  دارند. ياحرفه يهاتيمسئول عنوانبه اصل راهنما
 يهافندانش و  تيفياغلب بر اساس ک هادانشگاه رسديمبه نظر 

، رفتارها و هاارزشبه  يو توجه کم شونديم يابيارز سيتدر
دارند  تيمسئول ازجمله ياحرفه يهانقش يبرا ازيموردن يهانگرش

 نهياز مراقبت به نانياطم يبرا يان پرستاريدانشجو کهيدرحال. )٧(
 يريپذتيمسئولاز  ييکار، به سطح باال يرويهنگام ورود به ن مار،ياز ب

 که ميکن تيرا ترب يپرستاران مياگر بخواه ،آنکهحال. )٩است ( ازين
د يبا يپرستار انيدانشجو الزم را داشته باشند. يهايستگيشا
. با توجه به )٦کنند (يمخود را درک  تيو مسئول قشن وضوحبه
 يهاتيمسئولبر نقش و  يمبن ينکه ما در کشور دستورالعمل روشنيا

به  يکرد دلفين مطالعه با رويم. ايندار يان پرستاريدانشجو ياحرفه
آموزش  در يان پرستاريدانشجو ياحرفه يهاتيمسئولن ييتع
 پرداخته است. ينيبال

 
  مواد و روش کار

. گرفت دو راند صورت يط شدهليتعد يمطالعه به روش دلف نيا
و  ينيدر آموزش بال کنندهمشارکتد ين مطالعه اساتيدر ا

 .کننديمشرکت  گذراننديمرا  ينيکه دوره بال يانيدانشجو
 است هدف بر يمبتن موارد اکثر در يدلف مطالعات در يريگنمونه

 در انتخاب شدند. يد رشته پرستاريز اساتين مطالعه نيدر ا ).١٠(
نفر استاد  ٣٠ هانمونهبودن  با توجه به کنندگانمشارکت مطالعه نيا

   بودند. يپرستار
 کي يدلف اول راند در مورداستفاده پرسشنامهجهت اجرا 

 مشخصات به مربوط اول قسمت که يقسمتسه پرسشنامه
، سابقه يالت، مرتبه علميسن، جنس، سطح تحص شامل کيدموگراف

 يحاو پرسشنامه دوم قسمت ون بود يکار آموزش و سابقه کار بال
مطالعه مرور  يحاصل از فاز اول مطالعه بوده است که ط يهامؤلفه

 ياطالعات يهاگاهيپاک استخراج شده بود. جستجو در يستماتيس
Science direct ،Magiran, Web of Science ،

PubMed،Google scholar ٢٠٢٢ه يژوئ ٢٢ت تا يبدون محدود 
 ,Behavior, manner يديکل يهاواژهانجام شد. 

responsibility, accountability, duty, clinical, 

education,obligation, professional, unprofessional, 

student صورت گرفت. يو معادل فارس  
 کنندگانشرکت از کهبود  پاسخ باز سؤالک ي يقسمت سوم حاو

 عنوانبه ييهاهيگو ريسااز به ارائه ي"در صورت ن شد خواسته
 ينيبال آموزش نديفرآدانشجو در  ياحرفه يهاتيمسئول يهامؤلفه
که در پرسشنامه ذکر  ييهامؤلفهگر در مورد اضافه نمودن يد". بوده

 روش يچگونگ و اهداف حيتوض شامل هياول نامه همراه نشده بود که
 هاشبکه اي يکيالکترون پست قيطر از کنندگانشرکت يبرا کار

 هاتميآ کنندگانشرکتن مرحله يشد. در ا ارسال )اپ واتس( يمجاز
 کرتيل اسيمق اساس بر هاهيگو بودن مرتبط وت ياهم ازنظر

) دارد تياهم: ٣ ،است تياهمکم: ٢ ،است تياهميب: ١( يادرجهسه
) است مرتبط -٣است  مرتبط يحدود تا -٢ ستين مرتبط-١( و

  نمودند. يابيارز
 ٢,٥راند اول حداقل نمره  يکه ط ييهاتميآ يدر راند دوم دلف

اول کسب نموده بودند ت و مرتبط بودن در راند ياهم ازنظرو باالتر را 
باز  سؤالنظرات در  يز محتويآنال بر اساسکه  ييهاتميآن يو همچن

 هامؤلفهک پرسشنامه آماده شد و يپاسخ استخراج شده بود در قالب 
ن مرحله يشدند در ا يابيارز) مخالفم -٢موافقم  -١( توافق ازنظر

شد.  تم در نظر گرفتهيرش آيپذ يو باالتر برا درصد٧٥کسب توافق 
 ياحرفه يهاتيمسئولو چارچوب  يبندجمع يج در پنل تخصصينتا

  ن شد.يتدو يان پرستاريدانشجو
تـه يتوسط کم ن مطالعهي، ايت مالحظات اخالقيجهت رعا

با کد  يمجاز يدانشگاه علوم پزشکاخـالق 
IR.VUMS.REC.1401.013 قرار گرفته است دييمورد تأ. 

فرستاده  کنندگانشرکت يکه در راند اول برا يانامه ين طيهمچن
گر و يد يشد با شرح اهداف مطالعه و لزوم شرکت در راندها

ت به يدرخواست شد در صورت رضا هاآناطالعات، از  يمحرمانگ
  ند.يل و ارسال نمايشرکت در مطالعه، پرسشنامه را تکم

 يفيک و يکم اطالعات ،يدلف روش در، هادادهز يآنال يبرا
 افزارنرم از پژوهشگر پژوهش، نيا در ديآيم دست به يمتعدد
SPSS  يبرا) و درصد يو فراوان نيانگيم( يفيتوص آمار از، ١٧نسخه 

 يفيک يهاداده يبرا يمحتوا زيآنال و يکم يهاداده ليوتحلهيتجز
  شد. استفاده
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  هاافتهي
نفر و در  ٢٨دو راند انجام شد که در راند اول  ين مطالعه طيا

  نفر شرکت داشتند.  ٢١راند دوم 

  
ک ارائه يدر جدول شماره  کنندگانمشارکتک يمشخصات دموگراف

  ).١جدول (شده است 
 

 در مطالعه کنندگانشرکت يفراوان عيتوز :)۱( جدول

  ريمتغ
  دوم راند  اول راند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  جنس
  %٨١  ١٧  %٧١,٤  ٢٠  زن

  %١٩  ٤  %٢٨,٦  ٨  مرد

  التيسطح تحص

  %٥٢,٧  ١١  %٥٠  ١٤  يمرب

  %٤٢,٥٥  ٩  %٤٢,٨٥  ١٢  ارياستاد

  %٤,٧٥  ١  %٧,١٥  ٢  اريدانش

  ١٠٠  ٢١  ١٠٠  ٢٨  کل

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ

  ٤,٧  ٣٨,٢١  ٤,٨٩  ٤٢,٨٩  سن

  ٣,٢٥  ١١,٨٤  ٥,٢٨  ١٢,٨٧  سابقه کار آموزش

  ٣,٢١  ٦,٥٦  ٢,٧٤  ٨,٤١  نيسابقه کار بال

  
ت و مرتبط بودن ياهمن نمرات يانگيمربوط به م هاافتهيگر يد

ک، در راند اول يستماتيه استخراج شده از مطالعه مرور سيگو ٤٠
 ماريب از مراقبت: ابعادن پرسشنامه شامل پنج بعد بود يبود که ا يدلف

 تيتقو، تميآ پنج با اطالعات تبادل و ارتباط يهامهارت، تميآ هفت با
 ١٠با  يفرد يهايتوانمند تيتقو، تميآ ٩ با ياحرفه يهايتوانمند

  .)٢بودند (جدول  تميبا هشت آ ياصول اخالق تيرعاو  تميآ
  

 ينيدر آموزش بال يان پرستاريدانشجو ياحرفه تيمسئول يهامؤلفهن نمره ضرورت و مرتبط بودن ابعاد و يانگيم :)٢(جدول 

 فيرد
 مرتبط بودنن نمره يانگيم تين نمره اهميانگيم  تميآ

  ماريمراقبت از ب 
  ۲,۸۵  ۲,۷۵  ماريب يازهاين يبررس  ۱
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  مارانيب يپزشک يازهايبه ن ييپاسخگو  ۲
  ۲,۷۵  ۲,۸۵  ارائه اطالعات در سطح دانش  ۳
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  مناسب خود يمعرف  ۴
  ۱,۷۵  ۱,۷۵  د و در دسترس بودنيمار جديرش بيپذ  ۵
  ۱,۷۵  ۱,۵  ت مراقبتيفيک يارتقا  ۶
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ماريآموزش به ب  ۷

  ارتباط و تبادل اطالعات يهامهارت  
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ين فرديارتباط ب  ۸
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  مار و خانوادهيارتباط با ب  ۹
  ۲,۷۵  ۲,۶۵  م درمانيارتباط با ت  ۱۰
  ۲,۵۵  ۲,۷۵  زيآمنيز و زبان توهيآمعدم رفتار خشونت  ۱۱
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  ۲,۷۵  ۲,۷۵  بکار بستنقات و يشرکت در تحق  ۱۲
  ياحرفه يهايتوانمندت يتقو  
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ينيدانش و مهارت بال  ۱۳
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  تفکر نقادانه و حل مشکل  ۱۴
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ينياستدالل و قضاوت بال  ۱۵
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ارياستقالل و اخت  ۱۶
  ۲,۸۵  ۲,۷۵  شدن ياحرفهتعهد   ۱۷
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يميکار ت  ۱۸
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  العمرمادام يريادگي  ۱۹
  ۲,۶۵  ۲,۷۵  جلب اعتماد حرفه  ۲۰
  ۱,۷۵  ۱,۶۵  نيرينظارت عملکرد سا  ۲۱
  يفرد يهايتوانمندت يتقو  
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  نفساعتمادبه  ۲۲
  ۲,۷۵  ۲,۶۵  يريپذانعطافو  يريانتقادپذ  ۲۳
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يشناسفهيوظ  ۲۴
  ۲,۸۵  ۲,۷۵  يشناسوقت  ۲۵
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  ت رپوش و ظاهر مناسب و شانيرعا  ۲۶
  ۲,۷۵  ۲,۸۵  خطاها يافشا  ۲۷
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  زهيابتکار و انگ  ۲۸
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يابيخودارز ،يخودآگاه  ۲۹
  ۱,۷۵  ۱,۷۵  هاتفاوتاحترام به   ۳۰
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يشخص توجه به رشد  ۳۱
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يبندتياولوت زمان و يريمد  ۳۲

  يت اصول اخالقيرعا  

  ۲,۷۵  ۲,۸۵  و تقلب جعل ،.صداقت و عدم ارائه اطالعات نادرست  ۳۳
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  عدالت  ۳۴
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يو رازدار يم خصوصيحر  ۳۵
  ۲,۷۵  ۲,۷۵  شفقت و احترام  ۳۶
  ۱,۸۵  ۱,۶۵  تضاد منافع  ۳۷
  ۲,۷۵  ۲,۶۵  يآموزش يهاتيفعالده گرفتن يعدم ناد  ۳۸
  ۲,۸۵  ۲,۷۵  يمارستانيب يهااستيست مقررات و يرعا  ۳۹

  ۲,۷۵  ۲,۷۵  يمجاز ياستفاده مناسب فضا  ۴۰

  
د يمار جديرش بيپذ يهاهين در پنل، گوينظر متخصص بر اساس

ت مراقبت، تضاد منافع، نظارت يفيک يو در دسترس بودن، ارتقا
با  يت و ارتباط کافياهم يدارا هاتفاوتن و احترام به يريعملکرد سا

ل يتحل بر اساسن يهمچندند و يموضوع نبودند که حذف گرد
ا اضافه يافتند و يحذف شد، ادغام  هاگويه ينظرات بعض يمحتو

افت و ير ييطبقه به شش طبقه تغ پنجب ابعاد از يترت نيبد د.يگرد
ف ين ابعاد شامل وظايد بنابراياضافه گرد يف آموزشيبعد وظا

 تيتقو ، تعامل و تبادل اطالعات،ارتباط مار،ي، مراقبت از بيآموزش
ت اصول ي، رعايفرد يهايتوانمند تيتقو ،ياحرفه يهايتوانمند
ن راند در قالب يج حاصل از ايآمد. نتا به دست ياحرفهاخالق 
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ن راند يراند سوم و کسب توافق ارسال شد. در ا يپرسشنامه برا
رفته يرا داشتند پذ درصد٧٥که درصد توافق باالتر از  ييهاهيگو

ه شفقت توافق الزم را کسب ننمود و ين اساس تنها گويشدند. بر ا

قرار  دييتأمورد  هاگويهر ياعالم شد و سا ياخالق يژگيو عنوانبه
  .)٣گرفتند (جدول 

 
 ينيدر آموزش بال يان پرستاريدانشجو ياحرفهت يمسئول يهامؤلفهدر مورد ابعاد و  کنندگانمشارکتدرصد توافق  :)٣(جدول 

 مخالف  موافق  مؤلفه  ابعاد

  يف آموزشيانجام وظا

  ۰  %۱۰۰  يآموزش يهاتيفعالانجام مناسب 
  ۰  %۱۰۰  يکاف دانشکسب 

  ۰  %۱۰۰  ينيبالت يصالحو  مهارتکسب 
  ۰  %۱۰۰  ينيتفکر نقادانه و استدالل بال

  ۰  %۱۰۰  يکسب استقالل کار يتالش برا
  ۰  %۱۰۰  يشناسوقت

  ۰  %۱۰۰  يسازمان يهااستيسمقررات و  تيرعا
  %۳  %۹۷  بر شواهد يو مراقبت مبتن قاتيشرکت در تحق

  ماريب نگرکلمراقبت 

  ۰  %۱۰۰  ماريب يمراقبت يازهاين يبررسو  يابيارز
  ۰  %۱۰۰  ق و کامليمراقبت دق

  ۰  %۱۰۰  ماريت از بيحما
  ۰  %۱۰۰  ماريت حقوق بيرعا

  اطالعات، تعامل و تبادل ارتباط

  %۳  %۹۷  مناسب يارتباط درون فرد
  ۰  %۱۰۰  مار و خانوادهيارتباط مناسب با ب

  ۰  %۱۰۰  م درمانيارتباط مناسب با ت
  ۰  %۱۰۰  ز از رفتار قلدرانهيپره

  ۰  %۱۰۰  يمجاز ياستفاده مناسب فضا
  ۰  %۱۰۰  )فهمقابلو  موقعبهح، جامع، يو ارائه اطالعات (صح ماريآموزش به ب

  ياحرفه يهايستگيشاکسب 

  ۰  %۱۰۰  حرفه حفظشانو  شدن ياحرفهتعهد 
  ۰  %۱۰۰  ياحرفه نيب مشارکت درون و

  %۲  %۹۸  العمرمادام يريادگي
  %٥  %٩٥  ياجتماع ييپاسخگو

  ۰  %۱۰۰  تيريو مد يرهبر
  %۵  %۹۵  مرتبط با حرفه يهاسازمانبا  ييآشنا

  يفرد يهايتوانمندت يتقو

  ۰  %۱۰۰  يشخص رشدو  يخودآگاه
  ۰  %۱۰۰  نفساعتمادبهکسب 

  ۰  %۱۰۰  زهيابتکار و انگ
  ۰  %۱۰۰  يريانتقادپذ

  %۵  %۹۵  و حل تضاد يسازگار

  ياحرفهت اصول اخالق يرعا
  ۰  %۱۰۰ ياحترام به کرامت انسان

  ۰  %۱۰۰  ص منابعيو تخص عدالت
  ۰  %۱۰۰  يدوستنوع
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  ۰  %۱۰۰  يرازدارو  يم خصوصيحر
  %۳۰  %۷۰  شفقت

  %۲  %۹۸  همکاران يت مالحظات برايرعا
  ۰  %۱۰۰  و گزارش خطاها يکاردرست، صداقت
  ۰  %۱۰۰  ن و حقوق حرفهيبا قوان ييآشنا

  ۰  %۱۰۰  ياحرفهت پوشش يرعا
  

  يريگجهينتبحث و 
ت يمسئول يان پرستارياز دارد دانشجوياثربخش ن ينيبالآموزش 

ن مطالعه يا يهاافتهي بر اساسرا بشناسند  ينيدر آموزش بال ياحرفه
 ياصل مؤلفهشامل شش  يان پرستاريدانشجو ياحرفهت يمسئول

، تعامل و تبادل ارتباطمار، يب نگرکل، مراقبت يف آموزشيانجام وظا
و  يفرد يهايتوانمند تيتقو ،ياحرفه يستگياطالعات، کسب شا

  .است ياحرفهت اصول اخالق يرعا
ن يدر بال يان پرستاريدانشجو ياحرفهت ياز ابعاد مسئول يکي

 يهاتميآ رندهيدربرگاست که » يآموزش يهاتيفعالانجام مناسب «
، کسب يکاف دانش، کسب يآموزش يهاتيفعالانجام مناسب «

 يبرا تالش ،ينيتفکر نقادانه و استدالل بال، ينيبالت يصالحو  مهارت
 يهااستيسمقررات و  تيرعا، يشناسوقت، يکسب استقالل کار

بر . است »بر شواهد يو مراقبت مبتن قاتيشرکت در تحقو  يسازمان
ف يو انجام مناسب وظا يت آموزشيگرفتن و تمرکز بر مسئول عهده

قرار گرفته است و  ديتأکز مورد ير مطالعات نيدر سا هانقشو 
ت و يبه کسب صالح ينيبال يهاطيمحد در يان بايدانشجو

  .)١٨-١١(بپردازند.  ياحرفه يهايستگيشا
مراقبت «ن مطالعه يدر ا ياحرفهت يگر از ابعاد مسئوليد يکي

 يو بررس يابيارز« يهاتميآ رندهيدربرگاست که  »ماريب نگرکل
مار و يت از بيو کامل، حماق يمار، مراقبت دقيب يمراقبت يازهاين

مراقبت، هسته ر مطالعات، يسا بر اساساست. » ماريت حقوق بيرعا
از  نگرکلت مراقبت يو پرستاران مسئول است ينقش پرستار ياصل

د يبا ينيند آموزش باليدر فرآ يان پرستاريماران را دارند و دانشجويب
 يازمند بررسيت نين مسئوليند که انجام ايرا کسب نما يين توانايا

ت يو محور تيحما، يند پرستاريفرآ يماران، اجرايب يازهايق نيدق
  ).٢٣-١٩, ١٣, ٦است (مار در مراقبت يب

ن يدر بال يان پرستاريدانشجو ياحرفهت يگر ابعاد مسئوليد
 يهامؤلفه رندهيدربرگاست که  »، تعامل و تبادل اطالعاتارتباط«
مار و خانواده ارتباط يمناسب، ارتباط مناسب با ب يارتباط درون فرد«

 يم درمان، نداشتن رفتار قلدرانه، استفاده مناسب فضايمناسب با ت
و  موقعبهح، جامع، يصح(و ارائه اطالعات  ماريآموزش به بو  يمجاز
ز ير مطالعات نين راستا، ساياست. در ا» مار و خانواده)يبه ب فهمقابل

و  ين فردي، بيتعامل ارتباط مناسب در سطوح فرد يبه برقرار
و در زمان  ي، به مقدار کافموقعبهو ارائه اطالعات، درست،  يگروه

, ٨(ان اذعان داشتند يدانشجو ياحرفهت يمسئول عنوانبهمناسب 
ضمن  روديمان انتظار ين از دانشجوي. همچن)٢٧-٢٤, ١٤, ١٣

 ياز رفتارها ياجتماع يهارسانهو  يمجاز ياستفاده مناسب از فضا
  .)٣٣-٢٨, ١٢( ندينماز ين پرهيقلدرانه و اعمال خشونت و توه

در  يان پرستاريدانشجو ياحرفهت يگر از ابعاد مسئوليد يکي
 رندهيدربرگاست که » ياحرفه يهايستگيشاکسب « ينيآموزش بال

 حرفه، مشارکت درون و حفظشانو  شدن ياحرفهتعهد « يهامؤلفه
و  ي، رهبرياجتماع يي، پاسخگوالعمرمادام يريادگي، ياحرفه نيب

است. طبق  »مرتبط با حرفه يهاسازمانبا  ييآشنا ت،يريمد
ت دارند يان مسئوليگر مطالعات دانشجويمطالعه حاضر و د يهاافتهي

ند يرا درک و به تعهدات آن عمل نما يپرستار ياحرفه يهاارزش
ن رشته يدرون و ب يمشارکت و همکارعملکرد خود را بر اساس 

-٣٤, ١٢, ٨(مستمر را در نظر داشته باشند  يريادگيجاد کنند يا
 يهاتيمسئولگر ياز د ياجتماع ييپاسخگون ي. همچن)٣٨

 جامعه دارتياولو يازهايهمسو با ند يبا هاآن ان استيدانشجو
کار مؤثر  يبرا يکاف يهامهارتارائه دهند و  تيفيبا ک يهامراقبت

  .)٤١-٣٩باشند (ه داشته جامع يو آت يفعل يهابا چالش ييارويو رو
در آموزش  يپرستار يدانشجو ياحرفهت يگر ابعاد مسئولياز د

است که  »يفرد يهايتوانمندت يتقو«ن مطالعه يدر ا ينيبال
، کسب يشخص رشدو  يخودآگاه« يهامؤلفه رندهيدربرگ

 »و حل تضاد يو سازگار يريانتقادپذزه، ي، ابتکار و انگنفساعتمادبه
ان ير مطالعات دانشجوين مطالعه و سايا يهاافتهي بر اساساست. 
رشد و  يل تالش براياز قب يشخص يهايژگيوت دارند يمسئول

رش نقدها و بازخورد مناسب به آن و...خود را همسو با يشرفت، پذيپ
ت و ارتقا دهند يتقو ياحرفهعملکرد  يانتظارات رشته و در راستا

)٤٣, ٤٢, ٤٠, ١٥(.  
 عنوانبهن مطالعه يگر از ابعاد استخراج شده در ايد يکي
ت اصول اخالق يرعا« ينيدانشجو در آموزش بال ياحرفهت يمسئول
 ،ياحترام به کرامت انسان« يهامؤلفه رندهيدربرگاست که  »ياحرفه

 ،يرازدارو  يخصوص ميحر ،يدوستنوع ص منابع،يو تخص عدالت

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.6
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4723-fa.html


 ، خديجه نصيريانيفاطمه کشميري
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مرداد 154، پی در پی پنجم، شماره بیستمدوره  404

و گزارش  يکاردرست، صداقتهمکاران،  يمالحظات برا تيرعا
 »ياحرفهت پوشش ين و حقوق حرفه و رعايبا قوان ييخطاها، آشنا

ت اصول يو توجه و رعا احترام مطالعه، يهاافتهيبا  راستاهماست. 
 يريکارگبهمار، خانواده، همکاران و سازمان و يدر برابر ب ياخالق

ع عادالنه ي، توزي، صداقت، درستکاريل رازدارياز قب ياصول اخالق
ر مطالعات برشمرده يان در سايمهم دانشجو يهاتيمسئولخدمات از 
  .)٤٣, ٣١, ٢٤, ٢٣, ١٩( شده است

  
  يريگجهينت

 يعاطف ،يروان ،يکيزيف از عوامل يبيترک ينيبال يريادگي طيمح
حرفه و  يهاتيواقعبا  انيدانشجو طين محيکه در ا است يو سازمان

در  ياحرفه تياز مسئول يآگاه .شونديمآشنا  يپرستار يکارکردها

 ،يريگشکل ليتسه به توانديم يپرستار يکارشناس انيدانشجو نيب
کمک کند و  ياحرفه يريپذتيمسئول يرفتارها يابيارتقاء و ارز

 يآمادگ يبرا يتيريمد و يآموزش يهابرنامه توسعه ن دريهمچن
بر رش نقش خود بکار گرفته شود و يپذ يبرا النيالتحصفارغشتر يب

ان يدانشجو ياحرفه يهاتيمسئول يابيارز يبرا الزم ابزار آن اساس
  گردد. يران پرستاريان و مديتوسط مرب النيالتحصفارغو 

  
  يتشکر و قدردان

 يمدرسان پرستار خود را از يپژوهشگران مراتب قدردان
ن از دانشگاه علوم يو همچن دارنديمدر طرح اعالم  کنندهشرکت
  .گردديمتشکر  يو معنو يت ماديجهت حما يمجاز يپزشک
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Abstract 
Background & Aims: Clinical education is an essential part of the nursing curriculum. Clarifying the 
professional role and responsibilities of nursing students is one of the strategies for the developing 
clinical education, which will cause the provision of quality and safe care by improving the performance 
of students and ensuring the professional life of nursing. This study was conducted with the aim of 
determining the professional responsibilities of the nursing students in the process of clinical education 
of nursing students. 
Materials & Methods: This study is a modified Delphi one, which was conducted in two rounds. The 
participants were 30 nursing instructors who were selected based on the purposive sampling. The data 
collection tool was a questionnaire. Data analysis was done with descriptive statistics and conventional 
content analysis using SPSS version 17 software. 
Results: Based on the results, the professional responsibility of nursing students in clinical education 
had six dimensions including: performing educational tasks with eight components, holistic patient care 
with four components, communication, interaction and information exchange with six components, 
acquiring professional competence with six components, strengthening individual capabilities with five 
components, and observing the principles of professional ethics with eight components. 
Conclusion: Nursing students need to be informed of their professional responsibilities for effective 
learning in the clinical environment, because knowledge and understanding of professional 
responsibilities can facilitate the education process and provide safe and high-quality care to clients and 
improve the student's personality. It can also be a basis for the evaluation of students by instructors and 
development of appropriate interventions to promote the professional responsibility of the students. 
Keywords: Responsibility, Professional, Clinical Education, Student, Nursing 
 
Address: Shahid Sadougi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 
Tel: +983538258402 
Email:nasiriani@gmail.com 
 

  
Copyright © 2022 Nursing and Midwifery Journal 

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy 

and redistribute the material just in noncommercial usages, as long as the original work is properly cited. 

 
 

                                                             
1 Associate Professor, Department of Medical Education, Center for Studies and Development of Medical 
Sciences Education, Shahid Sadougi University of Medical Sciences, Yazd, Virtual University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 
2 Department of medical education, smart university of medical sciences, Tehran, Iran. Spiritual Health 
Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. (Corresponding Author) 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.6
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4723-fa.html
http://www.tcpdf.org

