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انی 3919  سخن

 مراقبت ها تیفیدر ارتقاء ک یپرستار ستهینقش مدرسان شا
 یعیفروغ رف، یفراهان یاشقل منصوره *,یحرمت سادات امام زاده قاسمگان(: ) سندهینو

 تهران یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 emamzade@sina.tums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

فزایناده  هایپیچیادگیشایستگی معلمی مدرسان پرستاری نقش زیربنایی در ارتقاء کیفیت مراقبات هاا دارد. اماروزه باه جهات : مقدمه
و ایمن بارای بیمااران  باکیفیتپرستاران و ارائه بیش از پیش مراقبت  ایحرفهبهداشتی درمانی، ضرورت کسب شایستگی های  هایمحیط

باا شایستگی معلمی برای مدرسان پرستاری ایران، ایان مطالعاه  ٔ  درزمینهیک امر مهم و اساسی است. لذا با توجه به عدم سابقه پژوهش 
 .فرآیند کسب شایستگی معلمی پرستاری انجام گرفتتبیین  هدف

به انجاام  0323تا  0321سال های  ( در2008) Straussو  Corbinکیفی که با رویکرد گرانددتئوری و روش  ایمطالعهروش تحقیق: 
مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر اساس کدها و طبقات پدیدار شده از  گیرینمونهمدرس پرستاری، مشغول به خدمت، به روش  00رسید. 
مصااحبه عمیاق نیماه سااختاری از  06 نهایتاًافت. یادامه هادادهنظری تا اشباع  گیرینمونهبه روش  هاداده آوریجمعاولیه،  هایمصاحبه

سازماندهی و با روش مقایسه مداوم ماورد تحلیال قارار  01نسخه  MAXQDA افزارنرممشارکت کنندگان انجام گرفت که با استفاده از 
 گرفتند.
طبقات/درونمایه های اصلی استخراج شده عبارت بودند از پنج سطح که به ترتیب شامل: معلمای و پرساتاری نمایشای، پرساتاری نتایج: 

شایسته، معلمی کارآمد پرستاری، مظهر مراقبت و توجه و متعالی شدن بود. سطوح کسب شایستگی، مااهیتی باا تاوالی زماانی و شارطی 
هاای عملکاردی و تجاارب های فردی زمینه ساز، ویژگیدر دو دسته کلی عوامل درونی شامل ویژگیداشتند و عوامل ساختاری/زمینه ایی 

هاای ی مدرس و عوامل بیرونی شامل شرایط سازمانی و شرایط اجتماعی و فرهنگی بودند. هر یک از ایان عوامال در ابعااد و ویژگیآموزش
مدرس در صلح بودن "آورند که در این میان روحیه ستاری به وجود میهایی را در مسیر کسب شایستگی معلمی مدرسان پرمختلف چالش

ویژگی فردی مدرس، متغیر مرکزی پژوهش و محور اصلی حرکت در سطوح شایستگی و رسیدن به تعاالی مدرساان  ترینمهم عنوانبه، "
 پرستاری بود.

نسبت به حرفه و مفهوم شایستگی معلمی آن دارناد،  روحیه در صلح بودن مدرس و دیدگاهی که مدرسان پرستاری: گیرینتیجهبحث و 
هاای فاردی باا دیادگاهی مثبات و بر چگونگی تجربه مدرس در کسب شایستگی معلمی پرستاری مؤثر است. چنانچه مدرساان از ویژگی

نگی و ساازمانی موجاود مند نسبت به حرفه پرستاری و معلمی آن برخوردار باشند عوامل بازدارنده نظیر شرایط خاص اجتماعی، فرهعالقه
ای داشته و مدرسان پرستاری خواهند توانست با تربیت پرستاران کارآمد موجباات ارتقااء در مسیر کسب شایستگی آنان تنها نقش حاشیه

 پرستاری را فراهم سازند. یهامراقبتکیفیت 
یگراندد تئور ،یپرستار یمعلم ،یمعلم یستگیشا کلمات کلیدی:
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