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يك  :مربيان پرستاري از درس اصول و فنون پرستاري تجارب دانشجويان و
  مطالعه كيفي

 
  انوشه نيره، ٭الحاني فاطمه راد، محمودي حسين غالم

  
  

  چكيده
هاي اوليه باليني تأثير داشته  تواند در كسب شايستگي مهارت زش و يادگيري درس اصول و فنون پرستاري ميشرايط مؤثر بر آمو :مقدمه

  .است پرستاري فن درس پيرامون مربيان و دانشجويان نظرات و تجارب تبيين ،مطالعه اين هدف .باشد
 مربي چهار پرستاري، دانشجوي 15 مطالعه اين در .دوب )ها تم آناليز( اي مايه درون تحليل و تجزيه نوع از كيفي پژوهش اين :ها روش

 مورد و انتخاب هدف، بر مبني گيري نمونه اساس بر تحقيق، محل دانشكده آموخته دانش پرستار دو و جراحي بخش سرپرستار پرستاري،
  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد و پياده كاغذ روي ها مصاحبه كليه .گرفتند قرار مصاحبه
 چند يك هر كه اصلي مايه درون هفت و اوليه مايه درون توجهي قابل تعداد )تمي آناليز( ها نوشته دست تحليل از استفاده با :نتايج
 تئوري فاصله و ها تكنيك انجام نحوه نبودن استاندارد آموزشي، عوامل :شامل اصلي هاي مايه درون .شد استخراج داشتند، فرعي مايه درون

 جمالتي با فرعي و اصلي هاي مايه درون اين كه دوب فيزيكي فضاي و تجهيزات مديريتي، عوامل ارتباطات، انساني، نيروي انگيزه، بالين، و
  .شد داده توضيح مطالعه در پژوهشي هاي نمونه بيانات از

 در انگيزه سطح بودن ينپاي و دانشجو و استاد بين تعامل و آموزشي محيط در ارتباطات نقص از حاكي پژوهش اين نتايج :گيري نتيجه
 اين روي پرستاري آموزش مسؤولين .هستند صحيح يادگيري و آموزش براي اساسي اصول از كه است پرستاري دانشجويان و مربيان بين
  .بدارند مبذول بيشتري توجه آن ايجادكننده عوامل رفع و آموزشي يندافر از جنبه

  

 .كيفي پژوهش، دانشجو ،استاد ،تعامل، باليني ياه ، مهارتپرستاري فنون و اصول :هاي كليدي واژه
   .303 تا 293 ):2(8؛ 1387 ستانپاييز و زم/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

 پرستاري آموزش مهم و اساسي بخش باليني آموزش
 شايسته و كارآمد پرستاران تربيت آن بدون كه است
 مورد رد بحث گونه هر و بوده دسترس از دور هدفي

 و  بدون توجه به حيطه باليني،آموزش دانشجويان پرستاري

                                                 
 دانشكده علوم گروه پرستاري،) دانشيار (دكتر فاطمه الحاني :آدرس مكاتبه *

احمد،  پل گيشا، تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل، تربيت مدرس گاهدانشپزشكي، 
  alhani_f@modares.ac.ir .تهران
 ؛)mahmoudirad@gmail.com( راد، دانشجوي دكتري پرستاري حسين محمودي غالم

) anoosheh@modares.ac.ir(و دكتر نيره انوشه، استاديار گروه پرستاري 
  ده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسدانشك

 اصالح شده 30/10/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 19/11/85اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است8/11/87و در تاريخ 

 مشكل گونه هر وجود. بود نخواهد كامل، آن يها گيويژ
 آموزش از بخش اين بازده و ييآكار، باليني آموزش در

  ).1(سازد مي نقصان دچار را پرستاري
 آموزش از مكمل بخش يك هميشه ،باليني تجربه
 دكن  ميآماده را پرستاري دانشجويان كه است پرستاري

 در ،دانند مي را باليني اصول كه خوبي همان به بتوانند تا
  ).2(دهند انجام را آنها بتوانند هم عمل

 زمان از نيمي ،موارد از بسياري در باليني آموزش
 را پرستاري دانشجويان تحصيلي دوران آموزشي برنامه

 هاي مهارتهمه دانشجويان بايد قادر باشند . دهد تشكيل مي
 به و) 3(درآورند اجرا به الزم كفايت با را شده آموخته
 بدهد ياد پرستاران به بايد ،محور -عمل حرفه يك عنوان
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 از بعد و) 4(باشند داشته اي حرفه عملكرد چگونه كه
 بر بيمار از مراقبت توانايي به قادر فراگير بايد ،آموزش

  ).5(باشد وي بالين
 توسعه براي كيفيت با تجارب كردن فراهم اما

 مهارت به دستيابي در مشكل يك ،دانشجويان شايستگي
 موقعيتي شاهد ،اوقات بيشتر و) 6(دشو  ميمحسوب
 بالين بر نيز بااطالع و آگاه دانشجويان حتي كه هستيم
 عمل مستقل ندتوان مين و ندشو  ميسرگشتگي دچار بيمار
 .)7(ندبگير عهده بر را بيمار از مراقبت يتمسؤول و كنند
 مانندذكر شده است  مسأله اين براي متفاوتي داليل

 مشخص، باليني كار و نظري دروس بين ناهماهنگي
  .)8(...و موزيآكار اهداف نبودن
 در دانشجويان ديدگاه سنجش براي كه اي مطالعه در
 مشخص، اند هداد انجام باليني آموزش مشكالت مورد
 اختشن عدم، بخش در دانشجو وظايف شرح نبودن
 بين هماهنگي عدم، پرستاري حرفه از بيماران و جامعه
 هاي مراقبت انجام، عملي كارهاي و نظري يها هآموخت
 در پرستاري يندافر از استفاده عدم، دانشجو توسط اوليه

 از ،دانشجويان براي رفاهي امكانات نبود و ها مراقبت
 يا مطالعه ).8(ندا هترين مشكالت آموزش باليني ذكر شد مهم

 باليني تجارب از دانشجويان تجارب كه داد نشانديگر 
 در اضطراب، بالين و آموزش بين )gap (فاصله :شامل
 استاد توسط ارزشيابي و اشتباه از ترس، درماني محيط
  .)2(ه استبود

 مانعي را دانشجويان تعداد افزايش ،مطالعات از برخي
 و اند كرده مطرح سنتي روش به باليني يادگيري براي

 پيشنهاد سنتي آموزش روش بر عالوه ديگري راهكارهاي
 هر در كه بينيم مي شده ذكر مطالعات نمونه در). 6(اند داده
 آن در يا ،شده بيان مشكالت از اي جنبه ،مطالعات از يك

 عوامل تمامي بر كامل توافق و اند بوده بارزتر مطالعه
 يدكأت رغم علي: نويسند مي عابدي. ندارد وجود اثرگذار

 معيارهاي، اثربخش باليني آموزش بر روزافزون
 اعتماد قابل يا نشده تعريف وضوح به آموزش اثربخشي
  ).9(نيستند
 و باليني يادگيري روي زيادي مطالعات اينكه رغم علي

 ،شده انجام بيمارستاني يها شبخ در باليني موزيآكار

 فنون و اصول درس روي بر مستقل بطور كه تحقيقاتي
 در باليني يها  مهارتآموزش به مربوط كه ،پرستاري

 توجه با .نشد يافت ،باشد پرستاري كارشناسي اول سال
 و زمينه به توجه با اي حرفه شايستگي كسب اينكه به

 ،)10(گيرد مي قرار ثيرأت تحت نظر مورد علم نوع و زمان
 و محيطي مختلف شرايط كه داشت انتظارتوان  مي

 يها  مهارتشايستگي كسب نحوه بر دتوان  مياي منطقه
 درس چون ،طرفي از .باشد داشته ثيرأت باليني اوليه

 يادگيري براي كه است ابتدايي دروس از فنون و اصول
 شرايط و آن يادگيري ميزان ،دگرد  ميارائه باليني مهارت

 جايگاه از دتوان  ميدرس اين يادگيري و آموزش بر ثرؤم
 پرستاري شناسانكار باليني آموزي مهارت در اي ويژه

 در كيفي يها شپژوه اينكه به توجه با و باشد برخوردار
 يك از كاملي درك يا هست ناشناخته پديده يك كه مواقعي
 اينكه به عنايت با و ،)11(دارند كاربرد ندارد وجود پديده

توان   ميفقط را پديده يك از پژوهش مورد افراد تجارب
 مطالعه يك كه حاضر پژوهش ،)12(سنجيد كيفي روش به

، دانشجويان نظرات و تجارب درك هدف با است كيفي
 آموزش يندافر كه بخشي سرپرستار و پرستاري مربيان

 دانشكده پرستاري(فن پرستاري در دانشكده مورد پژوهش 
 انجام، بودند كرده تجربه را) كشور شرق در مامايي و

  .گرديد
  

  ها روش
 اي اليز درونمايهمطالعه حاضر يك تحقيق كيفي و از نوع آن

)thematic analysis(كنندگان در پژوهش بطور  شركت. دو ب
پژوهشگر از ). متناسب با پژوهش كيفي( هدفمند انتخاب شدند

د كه تجربه غني از پديده مورد بررسي رهايي استفاده ك نمونه
 )كارآموزي اتاق پراتيك و در تئوري، عملي در :درس فن پرستاري(

 متن ،در اين مطالعه.  بيان تجربه خود باشندرا داشته و مايل به
سپس چندين بار  دستنوشته درآمده، وها، به صورت  مصاحبه

 كدهاي ،در مرحله بعد  شده خوانده شده، وهاي دستنوشته متن
  سپس كدهاي اوليه.دگردياستخراج ) جمالت يا مفاهيم اصلي( اوليه

را تشكيل هاي بالقوه  توانند تم مي كه مربوط به هم هستند و
هاي  يك از اين تم هراز آن بعد . نددهند در يك گروه قرار گرفت

كنندگان تطابق داده  هاي مشاركت با گفته بالقوه مرور شده و
  ).13(ها انجام گرفت تعريف نهايي تم در مرحله بعد اصالح و. شد
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هاي مختلف و   دانشجويان پرستاري ترم،در اين مطالعه
طرح نيروي انساني كه تجربه پرستاران در حال گذراندن 

هاي  دانشكده گذراندن درس فن پرستاري را در يكي از
پرستاري كشور را داشتند و اساتيد آن دانشكده و سرپرستار 

كه متمايل به بحث در ) بخش كارآموزي فن( بخش جراحي
 ارتباط با تجارب خود نسبت به اين درس بودند، انتخاب شدند

كه دانشجويان پرستاري براي ود گروه اين بعلت انتخاب اين 
 ،واحد تئوريدو دوم  درس فن پرستاري در طي دو ترم اول و

واحد كارآموزي در ترم يك يك واحد عملي در اتاق پراتيك و 
  ).گذرانند دوم مي
 ساختاردار ها از مصاحبه عميق و نيمه آوري داده  جمعبراي

)semi structural (دليل  به ،اين نوع مصاحبه. استفاده شد
. استهاي كيفي  بودن خاص پژوهش قابل انعطاف بودن و عميق

 چگونگي گذراندن درس فن پرستاري ،محور سؤاالت مصاحبه
موزي آهاي تئوري، عملي در اتاق پراتيك و در كار در حيطه
هاي ضبط شده بطور كلمه به كلمه   كليه مصاحبه بود،بخش فن

رضايت . تحليل قرار گرفت دستنويس شد و مورد تجزيه و
گيري  آگاهانه، حفظ گمنامي، محرمانه بودن اطالعات، حق كناره

هاي  داده. در طول مطالعه و ديگر تعهدات اخالقي لحاظ گرديد
شغل نيز عالوه بر سؤاالت  فردي چون سن، پايه تحصيلي و

پيرامون درس فن پرستاري در دانشكده مورد نظر مطرح 
  . ساعت متغير بودمدت مصاحبه از بيست دقيقه تا يك. شدند

) data saturation(ها تا رسيدن به اشباع اطالعاتي  مصاحبه
 23  تا18دانشجوي پرستاري  15 ، بر اين اساس.ادامه يافت

و چهار مربي پرستاري با ) 8  و7، 4، 2هاي  در ترم( سال
در (  سال و سرپرستار بخش جراحي18تا  2 سابقه تدريس فن

فقط در  يان فن كارآموزي رادانشكده مورد مطالعه، دانشجو
سرپرستاري در با چهار سال سابقه ) كنند بخش جراحي طي مي

 همان دانشكده، تا آموخته دو نيروي طرحي دانش بخش مذكور و
  .هاي تكراري مورد مصاحبه قرار گرفتند رسيدن به داده

 كه به نوعي ،ها به منظور تبيين صحت و استحكام داده
 بطور كامل ،باشد ي ميهاي كم وهشمشابه روايي و پايايي پژ

هاي  هاي پژوهش  كه يكي از ويژگي،پذيري با استفاده از عينيت
  :هاي زير انجام شد كيفي است، به روش

 ):prolonged engagement( داده  مطالعه و بررسي مستمر-
 ها  ارتباط مناسب و درك حقيقي دادهبراياختصاص زمان كافي 

  .انجام شد
تلفيق در ): triangulation (فيق در پژوهش استفاده از تل- 
 ها به صورت مصاحبه، نوشتار، مشاهده وري دادهآهاي گرد روش

در اتاق   ودر بخش كارآموزي مشاهده بصورت بدون ساختار و(
 پراتيك بود و مشاهده امكانات و وسايل بخش و پراتيك و

  ).كننده داشته است محقق فقط نقش مشاهده
 با در اختيار قراردادن ):peer check ( بازنگري ناظرين- 

نفر از همكاران پژوهش  هاي استخراج شده به دو كدها و تم
ها  بندي تم طبقه توافق نظر بر كدهاي انتخابي و انجام شد و
  .وجود داشت

كنندگان در پژوهش با بازبيني دست   بازنگري مشاركت- 
 ):member check (كنندگان در مطالعه ها توسط شركت نوشته

كنندگان در پژوهش مورد  كدهاي سطح يك توسط مشاركت
  .ييد قرار گرفتأت

 هاي منفي تحليل داده هاي مخالف و  جستجو براي يافته- 
)negative case analysis(در :كنندگان  در صحبت مشاركت 

كنندگان  كننده يا در بين مشاركت الي صحبت يك مشاركت البه
  .مختلف انجام شد

 همكاري پژوهشگران داراي سوابق  اعتبار محققين با- 
  .مطالعه كيفي و داشتن مقاالت كيفي مورد توجه قرار گرفت

  
  نتايج

 هاي تحليل دستنوشته دست آمده از تجزيه وه هاي ب از داده
 ،نظرات دانشجويان ها پيرامون تجارب و حاصل از مصاحبه

 سرپرستار آموخته شده و -مربيان، نيروهاي طرحي تازه دانش
 هفت ،پرستاري فن درس  يادگيري موردحي دربخش جرا

آموزش، سردرگمي در نحوه اجراي : درونمايه اصلي
 هاي باليني، انگيزش، نيروي انساني، ارتباطات، مديريت و رويه

  :دوصورت زير به دست آمد كه مواردي از آن به محيط ب
  

  آموزش
 اكثر كه بود موضوع اين بيانگر مطالعه يها هداد
 يادگيري بر آموزشي عوامل ثيرأت به عينو بهها  هنمون
 و كلي مفهوم اين. كردند اشاره پرستاري فن درس

 ،آمده دسته ب پژوهش از حاصل يها هداد از كه انتزاعي
 باليني هاي مهارت يادگيري به مربوط مختلف يها هحيط
 شامل كه گيرد مي بر در را پرستاري دانشجويان در

 نحوه، تدريس نحوه، آموزشي ريزي برنامه مانند مواردي
ارزشيابي، استفاده بهينه از زمان آموزش، محتوي آموزشي 

 از برخي به عنوان نمونه. دوهاي درگير در آموزش ب و گروه
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  :از عبارتند پژوهش در كنندگان شركت بيانات
ساعت درس كم شده است، واحد نصف شده است، «

ده با اهداف كه مطرح ش...  ها همخواني ندارد ساعت با مهارت
مربي آقا، كارشناس ( »… اين بيانات قابل وصول نيست

  .)ارشد
گفتند تمرين را براي قبل از امتحان  همه مي... «
 نزديك امتحان يك جلسه وقت داشتيم كه آن ،گذاريم مي

دادند  اساتيد درس را مي. هم نشد همه چيز را تمرين كنيم
ميت گفتند كه تمرين كنيد ولي زياد اه رفتند و مي و مي
 اگر جلسات اجباري ،دادند كه بريم و تمرين كنيم نمي
  .)دوم ترم، خانم دانشجوي( »... گذاشتند مي

ايستادن طوالني در اتاق پراتيك بايد بطور متناوب «
خواستم   خودم مي،هاي ما رنگش پريد بود، يكي از بچه مي

نشستيم، خيلي   بهتر بود در موقع توضيح مي،غش كنم
شد، روي  شد كه خيلي چيزها ديده نمي ايستادن باعث مي
 .)هفتم ترم، خانم دانشجوي( »ثير داردأيادگيري ذهني ت

مند نبود، مثالً ارنباط بعد   نظام،ارائه مطالب در كل«
 »... شد خالصه شود بعضي از مطالب مي...  زخم بعد

  .)هفتم ترم، خانم دانشجوي(
  

  هاي باليني سردرگمي در نحوه اجراي رويه
 كنندگان شركت اكثر بيانات از كه ديگري صليا طبقه
 نحوه در سردرگمي انتزاعي مفهوم ،گرديد استخراج
 ييها هحيط شامل مفهوم اين .بود باليني يها هروي اجراي
 و تئوري بين فاصله، ها تكنيك نبودن استاندارد مانند
 هاي رفرنس از استفاده و ها تكنيك اي سليقه اجراي، بالين

- شركت بيانات از برخي. بود ربيانم بين در مختلف
  :از عبارتند پژوهش در كنندگان 

 هر كدام ،اي است چون بعضي از مسائل سليقه«
 اما ما كشيدن دارو ،كنند مثالً تزريق كردن يكجور عمل مي

كلي در فن . صورت استريل عمل كنيم كافي استه را ب
گفتند كل  تمرين كرديم ولي بعداً بعضي از اساتيد مي

ترم چهار   يك استاد درمثالً... ، شما اشتباه استروش 
فشارسنج را خود بستند و گفتند كه به اين صورت انجام 

 فقط اين روش صحيح است ،كيد باشدأدهند نه اينكه ت مي
  .)هفتم ترم، خانم دانشجوي( »و بقيه اشتباه است

ها به علت كمبود امكانات و  عدم هماهنگي بين تكنيك«
هاي متعدد وجود   از منابع و رفرنسها همچنين تكنيك

  .)ارشد كارشناس، خانم مربي( »دارد
 دهيم كه تدريس نوع آموزش مشكل دارد، يك طرحي مي«

 ليست باشد فن پرستاري تغيير بكند، اينها همه بايد با چك
  .)ارشد كارشناس، خانم دانشكده سيئر( »...

نداريم و ترجمه  دانيم كه استاندارد خودمان مي«
 تدريس شد كه در همانجا ماند و ...هاي آمريكا و  كتاب

براي نمره پراتيك بود و در محيط بخش با يك محيط 
و گفته شد كه استاندارد شدن براي ...  جديد روبرو شديم

 گويند الزم است و در بخش مي...  مثالً ساكشن كردن فالن
  .)هفتم ترم، خانم انشجوي د( »... محلول نداريم و

تر هستند و موارد  تفاوت  نسبت به فن بيها هم مربي«
شود، شايد حق  گفته شده در پراتيك در بخش اجرا نمي
، خانم مربي( »دارند از نظر زمان و اهدافي كه دارند

  .)ارشد كارشناس
  

  انگيزش
 انتزاعي مفهوم ،آمد دسته ب كه ديگري اصلي طبقه
 اهديدگ، رشته به عالقه :مانند مختلفي ابعاد كه بود انگيزش
 دانشجويان با مقايسه، پرستاري فن به نسبت مربيان
ه ب پايين سطح، دانشجويان انتظاراتها،  هرشت ساير

 در را اجتماعي جايگاه و اوليه هاي مراقبت، آوردن حساب
 پژوهش در كنندگان شركت بيانات از برخي. گرفت مي بر

 :از است عبارت مفهوم اين درباره
ت و در خود انگيزه در خود مربي ضعيف اس«

گويند اين   گاهاً همكاران مي،دانشجو هم ضعيف است
 ،دانشجو انگيزه ندارد .كرد مربي قبالً اين جور كار نمي

خود پرستاري جاذبه ندارد، دانشجو انگيزه ندارد كه 
گوييم پرستاري و يا  آيند مي دوستان مي. موارد را بقاپد

ه شايد ب ،شود كار كرد حتي پزشكي اگر انگيزه نباشد نمي
  .)كارشناس، آقا سرپرستار( »دليل جاذبه رشته

 جديتي كه ،كنند االن پرستاران با آن موقع فرق مي«
...  براي فن پرستاري در آن موقع بوده االن وجود ندارد

، خانم دانشكده سيئر( »االن همه چيز ريالي شده است
  .)ارشد كارشناس
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 در عالقگي ممكنست به علت عدم قبولي احتماالً بي«
 كارشناس، آقا مربي( »هاي ديگر مثل پزشكي باشد رشته
  .)ارشد
 ،ها اين بود كه ما ليسانس بگيريم حرف اكثر بچه«

  .)دوم ترم، خانم دانشجوي( »... اينكار را انجام دهيم
  

  نيروي انساني
 ،دست آمده در اين مطالعهه يكي ديگر از طبقات اصلي ب

، علمي تأهي تعداد به اشاره كه دو بانساني نيروي مفهوم
 و ت علمي با تجربه، وجود كارشناسان آموزشي،أاعضاي هي

برخي از بيانات . كفايت نيروي انساني در بخش درمان دارد
  :ت است ازركنندگان در پژوهش درباره اين مفهوم عبا شركت

 ولؤس مشود و داري نمي شود و نگه وسايل آورده مي«
 »گر هم دارندهاي دي داري وجود ندارد، دانشكده نگه

  .)داري مسؤول نگه(
عدم وجود مربيان با تجربه كه بتوانند عالوه بر «

داري  توانايي نگه  قدرت و،آشنايي با ابزار آموزشي
  .)ارشد كارشناس، آقا مربي( »وسايل را نيز داشته باشند

خواهد  ما كمبود پرسنل داريم، وقتي دانشجو مي«
دهد و ما ديگر   يكسري كار انجام مي،بيمارستان برود

 سيرئ( »دهد دهد يا نمي دانيم او همه كار را انجام مي نمي
  .)ارشد كارشناس، خانم دانشكده

گوييم  شود مي  نظارت نمي،كمبود پرسنل عادي است«
شود كه  كند و همين باعث مي جوري كار مي حق دارد كه اين

  .)سرپرستار آقا، كارشناس( »شود هاي كار بيشتر مي نقص
  

  تارتباطا
 كنندگان شركت يها هگفت در كه اصلي ازطبقات يكي

 انتزاعي مفهوم ،داشت وجود آن روي بر زيادي كيدأت
 و مربي ارتباط :مانند ابعادي شامل كه بود ارتباطات
، ارتباطي موانع، كالس فضاي بر حاكم دسيپلين، دانشجو
 بيانات از برخي. دو بدانشجو با بخش پرسنل ارتباط
 :از است عبارت مضمون اين مورد رد كنندگان تكمشار
 دانشجويان انگيزه دارند، خود مربي با نوع ،در فن«

كند، مانند برخورد بد  كار و برخورد انگيزه را عوض مي
 » پادگاني و بروكراتيك نبايد رفتار شود،بعضي از مربيان

  .)ارشد كارشناس، آقا مربي(
اطره شدت از فن ترس داشتند و تقريباً خه ها ب بچه... «

همه اين بود، مثالً بخاطر دستكش پوشيدن در هنگام 
شد كه شديداً ترسيدم و دچار شوك  تزريق برخورد مي

خيلي از اساتيد شخصيت دانشجو را خراب . عصبي شدم
  .)هشتم ترم، خانم دانشجوي( »كنند مي

تواند  دسيپلين كالس و انضباط حاكم بر كالس مي«
  .)شجوي خانم، ترم هشتمدان( »اردبگذثير أروي ياد گيري ت

لهجه بعضي از اساتيد از نظر درك اصطالحات مهم «
  .)دوم ترم، خانم دانشجوي( »است

  
  مديريت

 كنندگان هاي شركت طبقه اصلي ديگر كه با توجه به گفته
 ثيرأت از كه دو بمديريت انتزاعي مفهوم ،آمد دسته ب

 حكايت پرستاري فن درس يادگيري بر مديريتي عوامل
، شغلي وظايف شرح تعيين :مانند ابعادي داراي و دارد

 گذاري براي درس، حجم كار مربيان، تعداد دانشجو، سرمايه
 و حاكم مقرارت و قوانين، درماني پرسنل كار بر نظارت
 در كنندگان مشاركت بيانات از برخي. دوب دانشجو گزينش
 :از است عبارت مضمون اين مورد
 وقت آزاد : و ماليگذاري بيشتر شود معنوي سرمايه«

...  بيشتر براي مربي، از نظر محاسبه واحدها بيشتر
گيري راحت  مربي براي تصميم: گذاري معنوي سرمايه
  .)كارشناس، خانم مربي( »باشد
ثير دارد، صبح أخستگي استاد در كالس خيلي ت«

 خستگي در بعد از ظهر كامالً در چهره ،بخش هستند
  .)دوم ترم، خانم دانشجو( »استاد مشخص است

ها انجام شده فكر  دانشجو در مورد بعضي از تكنيك«
  بعضي از موارد اضافي گفته شده، بايد شرح وظايف،كند مي

  .)مربي خانم، كارشناس( »بهيار و كمك بهيار مشخص شود
 آيد موارد دانشجو در ابتدا مي...  قبالً يك مصاحبه بود«

 »ثير داشتأبيند روي انگيزه خيلي ت مانند بدپن را مي
  .)كارشناس، خانم مربي(
  

  محيط
 در كنندگان مشاركت بيانات از كه ديگري انتزاعي طبقه
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 ابعادي  شاملكه بود محيط مفهوم ،آمد دسته ب پژوهش
 شرايط و فيزيكي فضاي، مصرفي وسايل، تجهيزات مانند
برخي از بيانات . شد مناسب محيط براي يادگيري مي جوي

 : اين مضمون عبارت است ازموردكنندگان در  مشاركت
 روي ماكت IVدر زمان ما اگر خواستيم تزريقات «

فتند گ خانم ، جايي نداشت، سوراخ سوراخ بود،انجام دهيم
 زماني كه شما آنژيوكت به ،هاي اوليه اين ماكت در سال

فقط از نظر استاد ...  زد  مايع قرمز پس مي،زديد ماكت مي
 و در وقتي داخل بخش داديم اين كار را صوري انجام مي

زد خيلي  زديم و خون پس مي رفتيم و داخل رگ مي مي
تزريق عضالني را روي بالشت تمرين . ترسناك بود

  .)هفتم ترم، خانم دانشجوي( »كرديم مي
 تعداد دانشجو زياد ،در بيمارستان و در اتاق پراتيك«

آيد، فرصت   نفر دانشجو مي20است، در حال حاضر 
  .)ارشد كارشناس، خانم بيمر( »تمرين نيست

 ديدن ،بود بهتر بود اگر درس فن نزديك اتاق فن مي«
  .)ارشد كارشناس، آقا مربي( »ل استآ  ايده...وسايل و 

 »... اتاق پراتيك تابستان گرم و زمستان سرد بود«
  .)دوم ترم، خانم دانشجوي(

 مثالً ما از نظر قوانين بيمه ،محيط ما استاندارد نيست«
ز دو تخت مشكل است و براي شرايط مراقبت هم بيش ا

، آقا سرپرستار( »اگر استاندارد الزم باشد مشكل دارد
  .)كارشناس

  
  بحث

 مورد افراد نظر از كه داد نشان مطالعه اين نتايج
 پرستاري درس يها هروي و مطالب زياد حجم ،مطالعه

 گرفته نظر در واحد ميزان و زمان به نسبت) رهاجپروسي(
 تعيين پيش از ريزي برنامه همچنين و ندارد تمطابق شده
  .ندارد وجود دانشجويان عملي تمرين براي شده

 دانشجويان اغلب براي ،دانشكده در تحصيل يها سال
 بار نيز آن عمده علت و زاست تنش مامايي و پرستاري
. است كوتاه مدت در يادگيري در وسيع و زياد اطالعاتي

 يها هحيط در كوتاه انيزم در بايد پرستاري دانشجويان
 خواسته آنها از و كنند كسب اطالعات گسترده و مختلف

 اين كه باشند داشته زيادي يت مسؤولاحساس كه دشو مي

 حتي و سرخوردگي، نگراني، استرس ايجاد آنها درمسأله 
 بنابراين، .)14(كند فشارهاي رواني و انصراف از تحصيل مي

 كاهش و درسي بمطال به دانشجويان عالقه جلب براي
 الزم است ميزان واحد و نوع واحدهايي كه ،مشكالت ايشان

 ).14(شود بيشتر مورد بررسي قرار گيرد در هر ترم ارائه مي
 هاي باليني به دانشجويان پرستاري  مهارت،بطور سنتي

 براي و شده داده آموزش باليني تمرين واحد در اول سال
 ،باليني هاي قعيتمو در يادگيري استحكام و بيشتر تمرين

 زماني در دهد مي نشان تحقيقات. يابد مي تداوم يادگيري
 عملكرد بر نظارت زمان و، زياد كالس افراد تعداد كه

 ضعيف نتايج ،است محدودها   مهارتحركتي - رواني
 يها هشيو از آموزشي مراكز از برخي ،نتيجه در ،دشو مي

 يا )peer (همكار مراه هبه يادگيري سيستم مانند تجربي
  ).6(اند آورده روي كاركنان

 از نظرات دانشجويان«نتايج مطالعه ويندسور تحت عنوان 
 از دانشجويان كه هبود آن از حاكي، »شان باليني تجارب
 تالش و فعاليت به را آنها دارند انتظار خود مربيان
 نحوه مورد در و نمايند سؤال آنها از، دارند وا بيشتري
). 15(دهند بازخورد آنها به مرتباً لينيبا هاي فعاليت اجراي

 شونده گويد يادگيري خودهدايت  مي)Goldsmith (گلداسميت
 كه افرادي ساير و همكار، مربي، استاد حمايت و كمك به
  ).6(دارد نياز دارند نقش يادگيري در

 فاصله از حاكي نوعي به پژوهش مورد افراد تجارب
 نحوه تفاوت يحت و بالين و عملي تمرين و آموزش بين

  .بود اساتيد خود ميان درها  هروي اجراي
  بررسي تجارب باليني دانشجويانبراي كه اي در مطالعه

 انجام گروهي هاي بحث تمامي در گرفته، انجام پرستاري
 استخراج بالين و آموزش بين پارچگي يك عدم شده

  ).2(است هگرديد
 در بحراني صورته ب بالين و تئوري فاصله احساس

 بين را خود آنها. دارد وجود پرستاري نشجوياندا
 .بينند مي سرگردان باليني پرستاران و مربي يها هخواست

 قادر و گيرند مي قرار متفاوتي باليني هاي وضعيت در آنها
 تفاوت). 16(بخشند عموميت خود تئوريك دانش به نيستند

 در هاي باليني بين رفتارهاي واقعي و مورد انتظار در موقعيت
 خيرأت باعث و دكن  ميايجاد تعارض پرستاري انيوجدانش
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 و  مديران آموزش،در اين راستا). 2(شود ن ميآنادر يادگيري 
 و آموزش كردن نزديك براي الزم تمهيدات بايد درمان
  .گيرند بكار بالين

 هاي هايي كه از محيط تئوري( هاي باليني توسعه تئوري
 و تئوري بين فاصله دنبر بين از در) اند شده گرفته باليني
 پيشنهاد )Rolf(رولف ). 17(باشند ثرؤم ندتوان  ميبالين
 تواند كند كه بررسي مجدد ارتباط بين تئوري و عمل مي مي
 محيط در تفكر كه دكن  ميپيشنهاد او. كند پر را فاصله اين

تواند اين فاصله  پردازان باليني مي واقعي باليني توسط تئوري
 مربيان آموزش پرستاري همچنين مديران و). 16(را كاهش دهد

براي يشگيري از سردرگمي دانشجويان بايد استانداردهاي 
  .هاي باليني مشخص نمايند عملكردي را براي رويه

 هاي باليني در انجمن پرستاري شايستگي در مهارت
 شوند اي تعريف مي  استانداردهاي عملكرد حرفهراياستراليا، ب

هاي خود را ارزيابي  كند كه مهارت به دانشجويان كمك مي و
  ).6(نموده و نيازهاي آموزشي خود را مشخص نمايند

  عدم انگيزه در ميان دانشجويان،ديگر نتايج اين تحقيق از
 رشته به عالقه عدم مانند متفاوت داليل به( پرستاري
 درس اساتيد و...) و پايين سطح كارهاي انجام، تحصيلي

  .بود پرستاري فن
 خود رشته ،دانشجويان از نيمي از بيش يا همطالع در

 اكثر). 14(بودند نكرده انتخاب فردي عالقه و آگاهي با را
 يها هرشت در نشدن قبول علت به پرستاري دانشجويان

 رشته اين در دانشگاهي مدرك اخذ دليل به يا و دلخواه
 كه لآ ايده شغل يك عنوان به را آن و ندكن  ميتحصيل
 به توجه با ).14(ندارند قبول ،است عياجتما ارزش داراي
 در دانشجوياني بايد ،پرستاري حرفه حساسيت و اهميت

 بااليي انگيزه و عالقه داراي كه شوند گزينش رشته اين
 هاي مراقبت كيفيت بتوانند تا باشند يادگيري براي

  .نمايند تضمين آينده دررا  پرستاري
 و اصول درس در كه باليني يها هروي نوع به توجه با
 هاي تكنيك را آنها اغلب ،دانشجو ،دشو  ميتدريس فنون
 مربيان و داند مي اجتماعي كالس فاقد و پايين سطح
 درست اطالعات ارائه و ريزي برنامه نوع با بايد كه هستند

 دانشجويان براي وظايف از درستي بينش ،موقع به و
  .ندكن حمايت عاطفي نظر از را آنها و كرده ايجاد

  ورواني، عاطفي نيازهاي مينأت كه نويسد مي ييزدان
 از يكي ،باليني آموزش هاي محيط در دانشجويان اجتماعي

 آن به آموزشي ين مسؤولبايد كه است مسائلي ترين مهم
 روان و جسم سالمت حفظ باعث زيرا دهند اهميت

  ).18(دشو  ميدانشجو
 بودن نييپا ،كنندگان شركت تجارب از ديگر مهم يافته

 در. بود خود كار به اساتيد عالقه و انگيزه سطح
 ،دانشجويان اغلب كه اند هرسيد نتيجه اين به اي مطالعه
) 19(ندا نموده ارزيابي تدريس به مند عالقه را خود اساتيد

 كه بودند گفته دانشجويان اكثريت اي ديگر، مطالعه درو 
 ).20(هستند مند عالقه خود كار به حدودي تا مربيان
 زياد كار حجم، همكاران ساير با تساوي دمع احساس
 در شركت، باليني و نظري آموزش در پرستاري مربيان
 عوامل از اداري هاي يت مسؤولقبول و مختلف يها هكميت
 انگيزه اينكه به توجه با .)21(دباش  ميافراد اين در زا تنش

 يادگيري براي اساسي يها گيويژ از تدريس به عالقه و
 ،محققين و ين مسؤولتا است ضروري ،)22(دباش  ميثرؤم

 اساتيد از برخي در انگيزگي بي داليل براي الزم بررسي
 ،موانع رفع با تا، كرده بررسي دقيق بطوررا  پرستاري

 ساير و پرستاري فن درس براي ثرؤم تدريس ارائه زمينه
  .شود فراهم وابسته دروس
 بودن از پژوهش مورد افراد تمامي تقريبا ما مطالعه در

 وسايل بودن استفاده قابل غير يا و وسايل كمبود يا
 يا كارآموزي يها شبخ يا و پراتيك اتاق در موجود
 ،دانشجويان اي، مطالعه در. بودند ناراضي فيزيكي فضاي
، علمي قوانين كاربرد عدم را خود مشكالت ترين مهم

 مطرح كرده... ناكافي بودن تسهيالت و امكانات آموزشي و
 شرايط از اكثردانشجويان اي ديگر، مطالعه در .)8(بودند

 با ).8(همچنين نحوه تدريس رضايت نداشتند فيزيكي كالس و
 بايد پرستاري هاي تكنيك و فنون يادگيري اينكه به توجه
 امنيت تا شود تمرين واقعي غير هاي مدل روي بر ابتدا در

جان بيماران به خطر نيفتد و دانشجويان هم در برخورد با 
 ،رايط واقعي از اعتماد به نفس بيشتري برخوردار باشندش

 داري نگه و مسؤولين بايد نسبت به تهيه وسايل جديد و حفظ
  .بگيرند نظر در را الزم تمهيدات موجود وسايل

 در مستقيم غير و مستقيم صورته ب كه ديگري مفهوم
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 مديريتي مشكالت ،بود نهفته پژوهش مورد افراد صحبت
 با پرستاري فن درس براي گذاري سرمايه درقالب كه بود
، مالي منابع قالب در بيشتر واحد و زمان گرفتن نظر در

 و دانشجو گزينش نحوه و وظايف شرح تعيين، كار حجم
 درگيري  تصميم براي مربيان به قدرت دادن همچنين
 ازمشكالت يكي« نويسد مي كيقبادي .بود، درسي برنامه
 موارد درگيري  يمتصم قدرت عدم پرستاري مربيان
 در عدالتي جنبه به  نيزرا موارد اين. )21(»است اجرايي
 به جنبه اين :دننويس مي و دنده مي ربط مديريت اخالق

 و پرورش و آموزش در افراد مشاركت ميزان بررسي
 و مردم اصوالً آيا اينكه و ،ها گيري تصميم در آنها دخالت
 الزم صداي و يأر از دارندگيري  تصميم حق كه كساني

 آموزش منابع به برابر دسترسي. پردازد مي، برخوردارند
 بار داراي كه است جنبه اين ديگر موضوع پرورش و

 هاي ها و سياستگذاري تعيين خط مشي. اخالقي سنگيني است
گذاري و چه در سطح اجرايي   چه در سطح سياست،آموزشي

گر، از سوي دي. ممكن است منجر به رعايت حقوق افراد نشود
ها به خوبي تعيين شده  مشيو ها و خط  امكان دارد سياست

نظر اجرايي هم مشكل خاصي نباشد، ولي از نظر  باشند و از
 دو هر به كه باشد نشده عمل تخصيص منابع به درستي

 .)23(گذارد مي منفي ثيرأت قبلي جنبه
 ارتباط وجود عدم ،تحقيق اين مهم نتايج از يكي
 و آموزشي محيط در خشن يگاه و حمايتي و مناسب
 تمامي تقريباً كه بود اشتباهات زمان در برخورد نحوه

. كردند اشاره آن به اساتيد از برخي و دانشجويان
 از را آموزش در درگير افراد تجارب كه مشابه مطالعات

 موارد اما نيافتيم ،باشد كرده بررسي ارتباطات نظر
 را اسبمن ارتباط كه بود شده انجام نظرسنجي زيادي
  .بودند كرده مطرح يادگيري هاي محيط در اصلي عامل
 ،دانشجويان باليني كار مشكالت از يكي ،اي مطالعه در
 ديگر اي مطالعه در .)8(بود مربي توسط حمايت عدم
 به را معلم كالمي خشونت ،راهنمايي مقاطع آموزان دانش
 ارتباط عدم و، ناكافي حقوق، تدريس در وي ناتواني علت
ه كرد ذكر ها معلم ساير و مدرسه ن مسؤوالبين بمناس
 معلمي حرفه به عالقه عدم ها معلم خود كه حالي در ندبود
 در. )24(ندا هكرد مطرح كالمي خشونت علت عنوان به را

، دانش فقدان مانند هايي شاخص دانشجويان يك بررسي،
... گيري و سخت ناپذيري و پايين بودن سطح مهارت و انعطاف

 در .)25(ندا هدنمونوان موانع رسيدن به موفقيت ذكر را به ع
، مربي بودن اخالق خوش، دانشجويان ،كريمي مطالعه
 به نشتگذار احترام، دانشجو در نشاط و شوق ايجاد
 يان دانشجو رهبري و هدايت براي دانش داشتن و ايشان

  .)26(ندا هكرد ذكر مربي يك نياز مورد يها گيويژ از را
 كه آن از بيش تدريس اثربخشي گويد مي) Levy( لوي

 ثير ارتباطاتأناشي از روش شناختي تدريس باشد، تحت ت
 مطالعات در پژوهشگر .گيرد مي قرار آموزان دانش و معلم
 و فردي ميان يها  مهارتكه رسد مي نتيجه اين به خود
 و است اساسي شرط ،يادگيري براي مثبت جو حفظ
 يها  مهارتبرداشتن عالوه ،اثربخش معلمان كه گويد مي
  .)27(هستند خوبي ارتباطگران ،تدريس فني

 غير و مستقيم صورته ب كه ديگري داليل از يكي
 ايجاد نقص يادگيري و آموزش يندافر در دتوان  ميمستقيم

 افراد هاي صحبت در كه است انساني نيروي كمبود ،كند
 مشكالت از ،كيقبادي مطالعه در .بود نهفته پژوهش مورد
 كافي نظارت عدم و دانشجويان زياد تعداد ،مربيان عمده

 نتايج از همچنين. است شده ذكر دانشجويان فرد فرد بر
 در پرستاري مربيان زياد كار حجم ،مطالعهاين  ديگر

 و مختلف يها هكميت در شركت، باليني و نظري آموزش
 عوامل. دو بافراد اين توسط اداري هاي يت مسؤولقبول
 و وري بهره ،نتيجه در ،شده تنيدگي عثبا دتوان  ميفوق

 .يابد افزايش حوادث بروز و كرده پيدا كاهش كار كيفيت
 در اختالل، پرتي حواس، فكر تمركز كاهش باعث تنيدگي
  .)21(دشو مي...  كار انجام در ترديد، حافظه
 ،پرستاري در صحيح باليني آموزش عدم داليل از يكي
 براي بنابراين، .)28(است علمي تأهي اعضاي كمبود

 داشتن و مختلف يها  مهارت،ثرؤم يادگيري و آموزش
 ،آموزش مديران بايد ،تدريس زمان در باتفكر مربياني

ريزي مناسب  مين نيروي انساني كافي و برنامهأنسبت به ت
 هاي  از روش،صورت نياز  يا در وكاري اقدام نمايند

 را سانيان نيروي كمبود بتواند كه نمايند استفاده آموزشي
 كارولينا دانشگاه در كه نويسد مي كرمي. دهد پوشش
 9 تعداد براي نتواند مربي است ممكن اينكه براي ،شمالي
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 CTA ازمدل ،باشد داشته ثريؤم نقش دانشجو 12تا 
)Clinical Teaching Association (دشو  مياستفاده 

 سه تا دو يها هگرو در بيمارستاني پرسنل از آن در كه
  .)29(ندكن  مياستفاده آموزش براييي نشجودا نفره
 عوامل ثيرأت از حاكيكه  پژوهش اين نتايج به توجه با

 فاصله و ها تكنيك انجام نحوه نبودن استاندارد، آموزشي
 عوامل، ارتباطات، انساني نيروي، انگيزه، بالين و تئوري

يادگيري  فضاي فيزيكي، برآموزش و مديريتي، تجهيزات و
 يادگيري براي درس پايهكه نون پرستاري ف درس اصول و

 ضرورت دارد ،هاي باليني در حرفه پرستاري است مهارت
 و  تهيه تجهيزاتبرايمين منابع مالي أمسؤولين نسبت به ت

ريزي مناسب  نيروي انساني تالش نمايند و نسبت به برنامه
 و باشد يادگيري اي براي تسهيل تواند زمينه  كه مي،آموزشي

، نمايد جبران را تجهيزات و انساني نيروي بودكم حدي تا
 بين فاصله بردن بين از  برايو آورده عمل به الزم اقدام

 ن مديران بالين و دانشگاهي بايد هماهنگي ب،آموزش و بالين
 محيط از كه شود تدريس هايي تئوري و گيرد صورت

باليني برخواسته باشد و امكان اجراي آنها با توجه به شرايط 
 يكسان برايشود  پيشنهاد مي. اي وجود داشته باشد همنطق

 هاي كالس، مربيان هاي باليني در ميان خود شدن انجام رويه
 گذاشته )expert panel (آموزشي و جلسات گروهي اهل فن

  .گردد ليست ها تكنيك مراحل قدم به قدم تمامي د، ووش
 و آموزشي محيط در ارتباطات نقص به توجه با
 در انگيزه سطح بودن پايين و دانشجو و تاداس بين تعامل
 تمامي صحبت در كه ،پرستاري دانشجويان و مربيان بين
 و آموزش براي اساسي اصول ازكه  پژوهش مورد افراد

 دگرد  ميپيشنهادوجود داشت،  هستند صحيح يادگيري

 يندافر از جنبه اين روي پرستاري آموزش ينمسؤول
 بيشتري توجه آن ايجادكننده عوامل رفع و آموزشي
 به نسبت هم پرستاري آموزش محققين و دارند مبذول
 حل راه يافتن وها  هنقيص اين اصلي عوامل شدن روشن

 در البته. نمايند طراحي را مطالعاتي ،آن براي كاربردي
 اين روي اجرايي مطالعه برايتوان   ميامكان صورت
  .داد انجام عملكردي تحقيق موضوع

  
  گيري نتيجه

ريزي  اشكال در برنامه از حاكي پژوهش اين نتايج
 نقصآموزشي و نحوه اجراي رويه باليني و همچنين 

 و دانشجو ارتباطات در محيط آموزشي و تعامل بين استاد و
 دانشجويان و مربيان بين در انگيزه سطح بودن پايين

به عالوه، محيط آموزشي، مديريت و . است پرستاري
ر بر يادگيري اين تجربه نيروي انساني از عوامل مؤث

 يادگيري و آموزش براي اساسي اصول از كه بودند
 آموزش ين مسؤولكه دگرد  ميپيشنهاد .هستند صحيح

 عوامل رفع و آموزشي يندافر از جنبه اين روي پرستاري
  .دارند مبذول  رابيشتري توجه آن ايجادكننده

  
  قدرداني

 رسنلپ، دانشجويان، اساتيد كليه همكاري و زحمات از
 پژوهش اين كه ،دانشكده گرامي ينمسؤول و پرستاري

 شود مي قدرداني ،نبود ميسر آنها مساعدت و ياري بدون
  .آرزومنديم را آنها روزافزون توفيق متعال خداوند از و
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Nursing Students' and Instructors' Experience about Nursing 
Fundamental Course: A Qualitative Study 

 
Mahmoudirad G, Alhani F, Anousheh M. 

 
Abstract 
 
Introduction: The situations affecting teaching and learning nursing fundamental course may influence 
acquiring competencies in primary clinical skills. Several reasons have been mentioned for this problem. 
The aim of this study was to describe the experiences and viewpoints of nursing students and instructors on 
nursing fundamental course. 
Methods: This was a qualitative study using thematic analysis method. Fifteen nursing students, 4 nursing 
instructors, the head nurse of operating ward, and two nurses graduated from the university in which the 
study was performed, were selected through purposive sampling and interviewed. All interviews were 
transcribed, analyzed. 
Results: Using thematic analysis, a significant number of preliminary themes and 7 main themes each 
having few other sub-themes, were extracted. The main themes included educational factors, not respecting 
the standards in performing the techniques, the gap between theory and practice, motivation, human 
resources, communications, management staff, equipments, and physical environment.  These main themes 
and other sub themes have been explained in the main article using direct statements of study samples. 
Conclusion: The results of this study revealed problems in communication in educational environment and 
interaction between instructor and students as well as lack of motivation among nursing instructors and 
students. These are the main principles of the appropriate teaching and learning. It is recommended that 
nursing education administrators pay more attention to these aspects of educational process and remove the 
causing factors. 
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