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 مقدمه
آموزش  1است. ینیو بال يشامل دو بخش آموزش نظر يآموزش پرستار

و آنها را  2اشتهد انیدانشجو يا حرفه تیهو یده در شکل یاتیح تیاهم ینیبال

 يضرور یحرکت - یروان يها را به مهارت يدانش نظرتا  سازد قادر می
 در ییهر گونه کمبود و نارسا نیبنابرا 3کنند. لیتبد ماریب زجهت مراقبت ا

سالمت افراد و  تیخدمات سالمت و در نها تیو کم تیفیکآموزش،فرآیند

و به  یاساس يها کسب مهارتلذا 4.قرار خواهد داد ریتاث را تحت جامعه
 یبستگ ینیبال  طیآموزش در مح تیو کم تیفیبه ک ،شدن يا اصطالح حرفه

 5دارد.

Emanuel از  یبخش مهم را مناسب ینیبال طیمح ،)2013( و همکاران
یز ن ،)2013و همکاران ( Kaphagawani 6.دنکن معرفی می يآموزش پرستار

 يبرا ییها فرصت ینیبال يها طیدر مح انیدانشجو مطرح نمودند که اگر

 داشته باشند، یو عمل يتئور ياه د آموخته شده در کالسموار نیتمر
 شده تیهدا ینیبال طیدر مطالعه خود به مح ها آندهد.  یموثر رخ م يریادگی

 دیبا نیابنابر 7.اشاره نمودند ارتباطات خوبا ب یتیحما طیمح به عنوان یک

 يکننده بسو تیکه هدا شودفراهم  فضایی ،نیبالمحیط  تالش شود تا در

 8دهد. را ارتقا انیدانشجو ینیبوده و تجارب بال يریادگی

ثر در وعامل مهم و مبه عنوان  ینیبال طیاصوال کسب تجربه در مح
 يها برنامه تیتوان گفت، موفق یم 9.گردد یمحسوب م انیدانشجو يریادگی

 10دارد. یبستگ ینیتجارب بال نیبه موثر بودن ا يا بطور قابل مالحظه يپرستار

Mabuda مانند فقدان  یدر مطالعه خود عوامل ،)2008کاران (و هم
 يفرد نیو عمل و ارتباطات ب يتئور فیادغام ضع ،يریادگی يها فرصت

 انیدانشجو يریادگیتوانند بر تجارب  یم را به عنوان عواملی که نامناسب

 8.د، معرفی نمودندبگذارن یمنف ریتاث يپرستار
Kaphagawani یمنف ایمثبت  دند کهگزارش نمو،)2013( همکاران و 

 تجارب نیبنابرا 7گذار است.ریتاث انیدانشجو يریادگیبر  ینیبودن تجارب بال

و عمل، کاربرد  يتئور یها، همراه منجر به توسعه مهارت دیبا ینیبال
شدن در اشکال  یو اجتماع يفرد يها له، توسعه مهارتاحل مس يها مهارت

اهم نمودن امکان کسب در فر ییو نارسا 11؛گردد یرسم ریو غ یرسم

 چکیده 
هاي یادگیري براي دانشجویان، نقش مهمی در آماده سازي  محیط بالینی مناسب با فراهم سازي فرصت: زمینه و هدف

ی که تجارب دانشجویان در محیط بالینی بر کیفیت وخته شده در بالین دارد. از آنجایها جهت بکارگیري دانش آم آن
 .آموزش بالینی صورت گرفت محیط تجارب دانشجویان پرستاري ازیادگیري آنها موثر است؛ مطالعه حاضر با هدف تبیین 

لیل محتواي مرسوم انجام شد. نمونه گیري به روش هدفمند مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد تح ها: مواد و روش
بل صورت ی زایماما و در دانشکده پرستاري 1392-93طی سال تحصیلی ، دانشجوي پرستاري سال آخر 13با مشارکت 

ها از روش تحلیل محتوي  جهت تجزیه و تحلیل دادهي نیمه ساختار یافته بود.  صاحبهها م گرفت. روش جمع آوري داده
 فی استفاده شد.کی

هاي دانشجو به  کنش و ، فضاي فکريطبقه اصلی شامل تهدیدات، دورنما، نیروهاي دوگانه 5، با بررسی نتایجها:  یافته
 .طبقه فرعی استخراج گردید 10نی و محیط آموزش بالی

دگیري و تسهیل ی کننده در تحقق یاییکی از عوامل پیشگوتجارب دانشجویان  ی که شکل گیريیاز آنجا گیري: نتیجه
ز اهمیت است تا یولین و مدیران به آموزش بالینی حاوباشد، بنابراین توجه مس ها می شدن آن اي فرآیند حرفه ي کننده

ي رشته را ترمیم  دار شده ها دورنماي خدشه هاي دانشجویان را کاهش داد، با برآوردن انتظارات آن بتوان تهدیدها و دغدغه
 .ها ایجاد نمود ها و احساسات مثبتی را در آن باورها، کنش ایش داده وکرد، جذابیت حرفه را افز

 آموزش بالینی محیط تجارب، دانشجوي پرستاري،ها:  کلیدواژه
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حرفه  يبلکه برا ،انیدانشجو يتنها برا مرتبط و مناسب نه ینیبال بتجار
 12.با پیامدهایی همراه خواهد بود يپرستار

 در يپرستار انیدانشجو يضرور يها ل و چالشیمسا ییدرك و شناسا

را بعنوان  دانشجویان رشیپذ طیتواند شرا یم ،ها موثر آن مدیریتو  نیبال
مواجهه  ،)2010و همکاران ( Killam 13سازد. سریجوان حرفه م يهاروین

 ،یارتباط ،یسازمان ،یطیمح ،یاسیس يها با انواع چالش يپرستار انیدانشجو

اصوال دوره کار  14نمودند. ییرا در مطالعه خود شناسا یو اجتماع يا حرفه
 ینیه بالتجرب که يبطور ؛است یهمراه با بروز مشکالت انیدانشجو نیا ینیبال

. باشد یها مطرح م آن يعوامل اضطراب آور برا نیتر از مهم یکیبه عنوان 

دار، ترس از اشتباه کردن و  مشکل مارانیناآشنا، ب طیمح ،ینیفقدان تجربه بال
به عنوان عوامل اضطراب آور در  ،انیمرب یابیارز قرار داشتن در معرض

احساس عدم  لیبدل يرپرستا انیو دانشجو 15اند مطرح شده ینیبال طیمح

نموده و  تجربه نیبال را در تیاحساس عدم رضا و اضطراباغلب  ،یستگیشا
 نی. اشوند یم افتد، یو آنچه در عمل اتفاق م يدروس تئور نیمتوجه شکاف ب

فرد،  یستگیبه احساس انزوا شده، بر احساس شامنجر  یتجارب منف

 16.باشند می ارگذ ریتاث یشغل تیو احساس رضا یمیکار ت يها مهارت

که اند اشاره کرده هایی ياستراتژ بکارگیري به اهمیت مطالعات مختلف

شده را فراهم  تیهدا يریادگی طیمح کی ،يریادگی لیضمن تسه ندبتوان

در  انیدانشجو)، 2013( وهمکاران Emanuel هاي مطالعه طبق یافته 7.ایندنم
 نیکند، موثرتر یم لیتسه تیو حما قیتشو قیرا از طر يریادگیکه  یطیمح

 ریغ ،ینیب شیقابل پ ریغ طیمح چنانچهو برعکس  ؛د داشتنرا خواه يریادگی

 يریپذ بیاحساس اضطراب و آس انیدانشجو ،باشد يساختارمند و استبداد
قابل  ریغ یگاهو بوده رییدر حال تغ میدا ینیبال  طیمح از سویی، 6کنند. یم

 يدارا انیکه دانشجو یکالس يها يریادگی. بر خالف است ینیب شیپ

 ریدرگ انیدانشجو ینیبال يها طیمح درساختارمند هستند،  يها تیفعال
ها را به  طیمح نیا یامر طراح نیو هم شوند یم ، شدهن يزیبرنامه ر يها تیفعال

تجارب  تیفیک تیامر نقش با اهم نیا 13.دینما یشکل مطلوب سخت م

 ینیبال ناتیتمر رایز 11؛ایدنم میتر  را پر رنگ انیدانشجو ینیآموزش بال
دانشجو شده  يریادگیو اختالل در  زشیمنجر به کاهش انگ تواند ینامناسب م

 12رود.  می الوس ریز یبرنامه آموزش ،مشکل نیو با تداوم ا

 توان یشوند، م یم یبه اهداف آموزش یابیکه مانع دست یاز جمله مشکالت
عدم تناسب و  ان،یمربو  انیدانشجو يمشخص برا فیشرح وظا فقدانبه 

کمبود امکانات  ن،یشده و کاربرد آن در بال افتیمطالب در نیب یاهنگهم

ها،  در بخش مارانیبا ب انینامتناسب بودن تعداد دانشجو ،یو آموزش یرفاه
 17اشاره نمود. نیکمبود امکانات، ارتباط نامناسب و تنش در بال

در شکل  ینیبال طیمح تیبا استناد به موارد ذکر شده در رابطه با اهم

به عنوان  انیدانشجو يا حرفه يها يو توانمند یاساس يها مهارت یده
 انیو منحصر به فرد بودن تجارب دانشجو 5-9کسویآموزش از  ندیآفر انیمشتر

تجارب مطالعه حاضر با هدف تبیین  7،گرید ياز سو یدر هر واحد دانشگاه

 جام شد.ان ینیبال آموزش محیط از يپرستار انیدانشجو

 ها مواد و روش
به روش  محتوي لیتحل کردیرو استفاده از حاضر با یفیکمطالعه در 

 یلیسال تحص یط ینیاز آموزش بال يپرستار انیتجارب دانشجو 19،مرسوم
 يپرستار انیمورد مطالعه، دانشجو امعهج مورد بررسی قرار گرفت. 93-92

که مشغول دانشجو 13زابل بودند.  ییماماو  يسال آخر دانشکده پرستار
هدفمند  يریگ به روش نمونهدر عرصه بودند،  يکارآموز گذراندن دوره

 یانتخاب مشارکت کنندگان قیاز طر يریگ نمونه عانتخاب شدند. حداکثر تنو
متفاوت  یلیو ترم تحص يبودن، بخش محل کارآموز یکه از نظر جنس، بوم

 یط یکاف ینیتجارب بالگروه، داشتن  نی. علت انتخاب ادیگرد نیبودند، تام

پژوهش دانشکده  طیمحبود.  يو کارورز يکارآموز يها گذراندن دوره
مشارکت  لیها برحسب تما داده يزابل بود و جمع آور ییماما و يپرستار

به  دنیتا رس يریگ نمونهدرس دانشکده انجام شد.  يها کنندگان در کالس
مفاهیم به  یابیعدم دست ،ها داده به اشباع دنیرس اریمع .افتی امهها اد اشباع داده

 بود. يبعد يها در مصاحبه دیجدو کدهاي 

با استفاده از  افتهیساختار  مهین قیمصاحبه عم ،ها داده يآور روش جمع
 يبرا يروز کارآموز کی یکه در ط یعیوقا "نکهیاز جمله ا .سواالت باز بود

 يکارآموز یط يرپرستا يانشجوبعنوان د ؟ دیکن فیشما اتفاق افتاده را توص
ارات برآورده شده و چه انتظ يکارآموز یط د؟یداشت ییها چه دغدغه

و "؟دیرا تجربه نمود یچه احساسات يکارآموز یط د؟یداشت يا برآورده نشده

پژوهشگر بدون جهت دادن به بحث به شرکت کنندگان کمک نمود تا 

 یاوشدر صورت لزوم از سواالت ک نیچن. همندینما انیتجارب خود را ب
 استفاده شد.

پژوهش مراجعه نموده و از  طیکننده به مح پژوهش، مصاحبه نیدر ا

را داشتند، جهت انجام  ینیکه تجربه گذراندن آموزش بال یانیدانشجو
داده شد و  حیها توض آن يپژوهش دعوت نمود. هدف از انجام پژوهش برا

 قهیدق 45-60ها  مصاحبهزمان  مدت .صورت گرفتآرام  یطیمصاحبه در مح

 .و حوصله مشارکت کنندگان متفاوت بود طیبرحسب شرا
مرور، کد  پ،یضبط، کلمه به کلمه تاها توسط محقق  مصاحبه یتمام

 لیو تحل هیدر واقع تجز .گرفتند قرار لیو تحل هیو بالفاصله مورد تجز يگذار

 لیتحلگرفت.  اطالعات انجام يهم زمان و به طور مستمر با جمع آورها،  داده
به  صورت گرفت. به روش مرسوم يمحتو لیتحل با استفاده از رویکردها  داده

 ری، زدقت خواندهه ب هیکسب درك اول يصورت که در ابتدا هر مصاحبه برا نیا

) ثبت هیاول يکد گذار( ییشده و بصورت کدها دهیمهم آن خط کش اناتیب
 يکدها از کلمات خود مشارکت کنندگان و هیاول يکد گذار ي. برادیگرد

 ییکدها سپس .دیها) استفاده گرد تهپژوهشگر از گف يها برداشتداللت کننده(

 صیتلخ ،یمعن يجهت واضح ساز ،مشابه بودند گریکدیبا  یکه به لحاظ مفهوم
 .شدند يطبقه دسته بند ریو بصورت طبقه و ز شده

گوبا و نکلنیچهارگانه ل يارهایها با استفاده از مع افتهیصحت و استحکام 

شده به  يکد گذار يها تن مصاحبهها، م افتهیاعتبار  تیجهت قابل 20شد. یررسب
و در  ندینما دییمشارکت کنندگان داده شد تا تطابق آنها را با تجارب خود تا
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کدها و  اعتماد، تیقابل اریموارد اصالحات انجام شد. به منظور تحقق مع یرخب
مورد مشورت و ، یقاتیبا صاحبنظران و همکاران طرح تحقحاصله  میمفاه

از  یاز چند نفر از همکاران درخواست شد تا برخ نیقرار گرفت و همچن یبررس

ها مورد  يتوافق کدگذار و سپس ندینما يکدگذارراها  متن مصاحبه يها قسمت
تطابق تجارب مشارکت  ،ها افتهیانتقال  تیقابل یقرار گرفت. جهت بررس یبررس

را  ینیکه تجربه گذراندن آموزش بال يگرید انیکنندگان در مطالعه با دانشجو

قرار گرفت.  یمورد بررس نکرده بودند؛اما در مطالعه شرکت  ند،داشت
 ؛محقق شد قیاز همه مراحل تحق حققم یغن فیها با توص افتهی يریپذ دییتا

 یناظران خارج یابیتا امکان ارز به دقت مستند شد قیتحق اتییجز نکهیضمن ا

 نماید.فراهم را 
آگاهانه  تینامه، کسب رضا یدر پژوهش شامل اخذ معرف یول اخالقاص

 يآنان برا اریو اخت يحفظ رازدار، ز مشارکت کنندگان جهت ضبط مصاحبها

 .شد تی، رعاترك مطالعه

 ها یافته

ارایه شده  1هاي فردي مشارکت کنندگان در جدول شماره   ویژگی

منجر به  ،ندگانشده از مشارکت کن يجمع آور يها داده لیتحلاست. 
 ،ی(خشونت مرب داتیشامل تهد یطبقه فرع 10و  یطبقه اصل 5استخراج 

اثر  یمرب يدورنما ،يکار يفضا ي(دورنما )، دورنماینیبال طیمح در  ترس
 يها (دغدغه يفکر يها)، فضا ها، دافعه (جاذبهدوگانه يروهایبخش)، ن

 يها (کنش ینیآموزش بال يدانشجو به فضا يها باورها)، کنش ،يفکر

 .)2. (جدول شماره دیناکارآمد) گرد يها کارآمد، کنش

 ات دیتهد.1
احساس  ،عوامل یبرخ ي بواسطه ینیآموزش بال یدر ط انیدانشجو

 طیمح در  ترس"و "یخشونت مرب"عوامل در دو دسته نیا .کردند یم دیتهد
 .قابل طرح هستند "ینیبال

 یخشونت مرب.1-1
 ریها تحت تاث نشان داد که آن ینیبال طیدر مح انیتجارب دانشجو

تذکر اشتباهات در حضور  و یحرمت یب ،کسر نمره،يریشامل سختگ یعوامل
 اند.  را تجربه کرده یخشونت مرب گران،ید

و  میریبگ ادی ارک میخواست یکه تازه م يموزآاول کار يها دوره"
 یاشتباه نیکرد که اگر کوچکتر یم دیمرتب تهد مونیمرب م،یاسترس داشت

 يرو دهایتهد نیکنم و ا یتون م دوره دیدم، تجد ینم یبهتون نمره قبول دیبکن
) 7ترم ،ساله 24 ،، دختر5(م "گذاشت. یم یاثر منف میما که تازه کار بود

 :نیز بیان داشت يگرید يدانشجو
 ".زدیسرمون داد م ماریب يها یهمراه يها جلو عموق یبعض مونیمرب"

 )8ساله، ترم  23،، پسر 7(م

 ینیبال طیمح در  .ترس1-2
از عوامل شامل  گرید ینشان داد، برخ انیتجارب دانشجو یبررس

ه مراقبت یمواجهه با مشکالت و کمبودها در بخش، ارا ن،یبال ياسترسورها

ها  روز احساس ترس در آنبموجب  ،گرانیو انجام مهارت در حضور د ینیبال
 شده است.

 مطرح نمود: نگونهیدانشجو ا کی
 يکه تو یاما بخاطر مشکالت ،خوشحال بودم يآمدم پرستاراول که "

کارمون رو  میتون یو نم ستین مارستانیب يامکانات تو و اصالً دمیبخش د
 )7ساله، ترم  24 ،، دختر4(م ".شدم دیخورده نا ام کی م،یدرست انجام بد

 هم اظهار داشت: يگرید يدانشجو
کنم اآلن دستم  یفکر م رم،یگ یاسترس م ستادهیسرم ا يباال یکس یوقت"

ساله، ترم  22 ،، دختر10(م "نشم. عیضا هیبق يخواد بلرزه، نگرانم که جلو یم

8( 

 دورنما.2
د تحت نتوان یداشتند که م یانتظارات ینیآموزش بال یدر ط انیدانشجو

انتظارات در  نید. انمطرح گرد ینیآموزش بال يها از فضا آن يعنوان دورنما
قابل طرح  "اثر بخش یمرب يدورنما"و "يکار يفضا يدورنما"زیر طبقهدو 

 .هستند

 يکار يفضا ي.دورنما2-1
 ياز فضا ییدورنما انینشان داد که دانشجو انیتجارب دانشجو یبررس

 یابیارزش د،یداشتند که شامل انتظار کسب تجارب جد ینیبال طیمح يکار
 ،ییگرا نیبرخورد محترمانه، موظف نبودن به روت ،ینیبر عملکرد بال یمبتن

 يریادگی، هم جنس ماریه مراقبت از بیامکان عملکرد مستقل، امکان ارا

 يبرا یو داشتن مکان يکارآموز یط يتئور يبجا یعمل يها مهارت
 نگونهیادانشجو  کیبود. از جمله  افتهیاستراحت بود که در اکثر موارد تحقق ن

 :مطرح نمود
صحبت  ییزهایباره چکه همش در میداشت یمرب هی میبود 2ترم  یوقت"

که ما  یدر صورت میخونده بود کیو تو پرات میدونست یکرد که همه م یم
 ادی دیجد يو کارها میکار کن کروستیو با م میریرگ بگ میخواست یم

 تیاز ما رضا مونیو ترم بعد مرب مینگرفت ادی يکار چیآخرم ه م،یریبگ
 )7ساله، ترم  23،ر، دخت9(م ".نیستیبلد ن يکار چیگفت چرا ه ینداشت و م

 هم گفت: يگرید يدانشجو
استراحت به نمازخانه  يبرا میخسته بود یلیکه خ يروز کارآموز هی"

کردن.  رونیما رو از اونجا ب ادیز ياما بخاطر سر و صدا ،میپناه برد مارستانیب
 رن،یاستراحت دانشجوها در نظر بگ يرو برا یحلممحترم  نیولوکاش مس

، 10(م  "برن کتابخونه. راحتاست ين فقط برارجبوچون اغلب دانشجوها م
 )8ساله، ترم  22 ،دختر

 اثر بخش یمرب يدورنما.2-2
 تگرانه،یاثر بخش به صورت انتظار حضور حما یها از مرب آن يدورنما

ن أش داشتن رفتار دوستانه، حفظ ،ینیو بال یعلم ينبودن، توانمند ریسختگ
قبل از انجام  یعاطف تین دانشجو، حمابا توجه به توا فیتکال نییدانشجو، تع

استقالل  نهیزم نمودنفراهم  ان،یدانشجو نیب فیمناسب وظا میمهارت، تقس
 شبردیبودن و تمرکز بر پ ری، انتقاد پذبازخورد مناسبارایه در دانشجو، 
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تحقق  يبود که در موارد يبر مطالب تئور دیتاک يجاه ب ینیبال يها مهارت
 مطرح کرد: نگونهیدانشجو ا کیبود. چنانچه  افتهین

کنه که قشنگ صحبت کنه،  تیرعا دیتو رفتارش با دانشجو با یمرب"
مت که هم حرمت دانشجو و هم حر يدر حد ،دانشجو باهاش راحت باشه

 )7ساله، ترم  24 ،، پسر12(م "استاد حفظ بشه و شکسته نشه.

 کرد: انیب نطوریهم ا گرید يدانشجو کی 
ه بده یخواد انجام بده ارا یکه م يدر مورد کار حیتوض کی دیبا یمرب"

انجام بده و بعد ما اون کار رو  ماریبتا  2 يو بعد خودش همون کار رو رو
 )8ساله، ترم  22 ،، دختر10(م  ".میانجام بد

 دوگانه  يروهاین.3
مخالف که  يرویقرار گرفتن تحت دو ن ،ینیآموزش بال یط انیدانشجو

 ،ندبود ینیآموزش بال يآنها از فضا ي ر کنندهدو يگریجذب کننده و د یکی
موزش آ يدر فضا "ها دافعه"و "ها جاذبه"کرده بودند که در دو دستهرا تجربه 

 قابل طرح هستند. ینیبال

 ها .جاذبه3-1
 ناسببودن، ارتباط م دیاحساس مف گران،یاز کمک به د تیحس رضا

عملکرد  ،يمعنو تیحس رضا مار،یب يبهبود مار،یب یقدر شناس مار،یبا ب
کسب استقالل در  د،یکسب تجارب جد ،ینیبال تیحس کفا ،یمرب يا حرفه

 تیرضا و ماریب يتمندیرضا ل،ارتباط دوستانه با پرسن يبرقرار عملکرد،
 انیاز دانشجو یکیداشته است. چنانچه  تیجذابدانشجویان  ي، برایمرب

 مطرح نمود: نگونهیا

که کارم رو درست انجام داده  شهیم یتجاربم مربوط به مواقع نیبهتر"
 )7ساله، ترم  22 ،، پسر6(م ".ها ازم تشکر کرده باشن ضیباشم و مر

 :ردک انیهم ب يگرید يدانشجو
 تیو رضا یهستم احساس خوشحال يپرستار يدانشجو نکهیاز ا"

داره،  ينوع خودم کمک کنم و برام حس معنو تونم به هم یچون م ،کنم یم
 )7ساله، ترم  24 ،، دختر5. (م"رشته مقدسه هی ياصال بنظر من پرستار

 ها دافعه.3-2
در  تیبد حال، عدم موفق ماریاز موارد شامل مراقبت از ب گرید یبرخ

دانشجو،  تیبه شخص نیتوه ن،یبال طیها، کمبود امکانات مح انجام مهارت
 یابیپرسنل، ارزش ياز سو ییگرا نیاجبار به روت مار،یمرگ ب مار،یب یتینارضا

 یشلوغ نس،جهم ریغ ماریمراقبت از ب ،يگارینادرست، احساس انجام ب ینیبال
 ،يبودن زمان کارآموز یطوالن مار،یارتباط با ب يدر برقرار ی، ناتوانبخش

دانشجو دافعه داشته است. چنانچه  يبرا ،یبا پرسنل و مرب يا حرفه ریارتباط غ
 کرد: انیب انیاز دانشجو یکی

کشن، اگر به  یم يگاریکنن و ب ید برخورد مب یلیاز پرسنل خ یبعض"
 )8ساله، ترم  23 ،، پسر8(م".رونیب نیگن از بخش بریم میحرفشون گوش نکن

 مطرح نمود: نگونهیهم ا گرید يدانشجو کی

 يتالش دارم تا کارمو درست انجام بدم و اگه کار ینیبال طیمح يتو"
 برهیخوابم نمشبشم  یو شده که حت رمیگ یرو خراب کنم عذاب وجدان م

 )7ساله، ترم  24 ،، دختر4(م ".مگه با مسکن

  يفکر يفضا.4
را در ذهن خود  يظهور افکار ،ینیدوره آموزش بال یط انیدانشجو

 ینیآموزش بال یآنها در ط يفکر يتجربه کرده بودند که تحت عنوان فضا

 قابل طرح "باورها"و  "يفکر يها دغدغه" مطرح بوده و در دو دسته
 .دباشن می

 يفکر يها .دغدغه4-1
 میتصم مشکل بودن ،یمهارت یبا پرسنل، احساس ب يا فقدان ارتباط حرفه

 ،يماریو انجام کار درست، امکان ابتال به ب ماریانجام خواست ب نیب گیري

و امکان  گرانیدر حضور د یرباحتمال سرزنش م ،يموزآنمره کار تیکم
 هاي فکري دانشجویان به عنوان دغدغه نده،یدر آ یشغل تیعدم موفق

 شدند. ییشناسا
 مطرح کرد: انیاز دانشجو یکی
، 11(م ".سر نمره است يموزآکار يدانشجوها تو ي دغدغه نیشتریب"

 )7ساله، ترم  22 ،دختر
 مطرح کرد: نگونهیا گرید يدانشجو کی
ترس از غلط انجام دادن اقدامات  ،انیدانشجو يها یاز نگران یکی"

، 12(م ".است ياقدامات پرستار گریو د وکتیآنژمناسب مثل اشتباه زدن 
 )8ساله، ترم  24 ،پسر

 .باورها4-2
شد که  ها آندر  ییباورها يریموجب شکل گ انیدانشجو ینیتجربه بال

عامل  یمرب ارتباط خوبِ ،يریادگیعامل  به عنوان یمرب دیتهد عبارتند از
 یمرببه  عدم اعتماد، یعالقگ یعامل ب رانهیسختگ يکارآموز،يریادگی

دانشجو عامل عملکرد  يها دغدغه ،پرسنل خوب بودنِ تگریحما ،یطرح
دانشجو  کیچنانچه  .نوع کمک به همخوب هنگام  احساس معنويِنادرست، 

 مطرح کرد:
 يزهایچ ،کردن یبا دانشجو برقرار م يکه ارتباط بهتر ییها یاز مرب"

  )8ساله، ترم  22 ،، دختر10(م "گرفتم. ادی يشتریب
 هم گفت: يگرید يشجودان

، 12(م ".نباشه یخوبه که هم اطالعاتش خوب باشه و هم طرح اي یمرب"
 )8ساله، ترم  24 ،پسر

 ینیآموزش بال محیطدانشجو به  يها .کنش5
از جمله  ینیآموزش بال محیطحاکم بر  طینسبت به شرا انیدانشجو
ز خود نشان را ا ییها واکنش، ها ها و دافعه جاذبه دها،یتهد ،یعملکرد مرب

مطرح  ینیآموزش بال محیطدانشجو به  يها که تحت عنوان کنش ادندد یم

 .دنباش یو ناکارآمد قابل طرح م دکارآم يها بوده و در دو دسته کنش

 مدرآکا يها .کنش5-1
 نیبال طیدر برابر تجارب کسب شده در مح انیدانشجو يها عکس العمل

ارتباط  مار،یز توجه قرار دادن بو به صورت مرک همد بودآموارد کار یدر برخ
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توجه به بعد  مار،یب یتوجه به بعد روان مار،یدادن به ب یآگاه مار،یمناسب با ب
و خانواده،  ماریبا ب يهمدرد مار،یبر مشکل ب یمراقبت مبتن مار،یب يمعنو
مطرح  نگونهیا یی. چنانچه دانشجوباشد می مطرح يا اخالق حرفه تیرعا

 نمود:

استرس داشت،  یلیبود که زخم بستر گرفته بود و خ ینخاع ماریب کی"
 يکارها نکهیروش انجام بشه، من در ضمن ا يا گهیآخه قرار بود عمل د

کردم  یصحبت م شدادم، باها یرو براش انجام م يو اقدامات پرستار ییدارو
 )7ساله، ترم  23 ،، دختر9(م "دادم. یم يدواریو بهش ام

 مطرح نمود: نگونهیا نایاز دانشجو گرید یکی نیهمچن

اعتقادات  ات،یکنم به عرف و اخالق یم یسع ماریمن ضمن مراقبت از ب"
 ".توجه کنم و احترام بگذارم مارانیو رسم و رسوم ب یشخص دیو عقا یمذهب

 )8ساله، ترم  23 ،، پسر1(م

 مدآناکار يها .کنش5-2
بت و به صورت مراق همد بودآناکار زین انیدانشجو يها از کنش یبرخ
نمود  یمباالت یو ب نیدر بال يتمرکز بر تئور ،ییگرا نیروت ،یجسم يتک بعد
 مطرح نمود: نگونهیا انیاز دانشجو یکی. چنانچه کردند پیدا می
 مید یکه انجام م ییکارها نیشتریب ،مختلف يها يما در طول کار آموز"

 یپانسمان و سرم تراپ ضی، تعوABG، انجام ECG، گرفتن V/Sکنترل 
 )7ساله، ترم  22 ،، پسر6. (م"است

 
 

 کنندگان مشارکت يفرد يها یژگیو: 1جدول 
 تعداد(درصد) متغیر

 7)8/53( پسر جنس

 دختر
 

)2/46(6 

 

 بومی بودن

 8)5/61( بلی

 خیر
 

)5/38(5 

 2)3/15( سی سی یو بخش محل کارآموزي
 2)3/15( آي سی یو

 3)2/23( داخلی
 4)9/30(4 جراحی

 اورژانس
 

)3/15(2 

 7)8/53( 7ترم  ترم تحصیلی
 6)2/46( 8ترم 

  08/23 ± 9/0 انحراف معیار ± نیانگیم سن(سال)

 

  استخراج شده از تحلیل داده ها طبقات اصلی و زیر اتطبق: 2جدول 

 طبقات زیر طبقات

  خشونت مربی
 

 تهدیدات
 محیط بالینی در  ترس

 دورنماي فضاي کاري
 

 

 دورنما
 ي مربی اثر بخشدورنما

 

 ها جاذبه
 

 
 نیروهاي دوگانه

 ها دافعه 

 هاي فکري دغدغه

 

 

 فضاي فکري 
 باورها

 کارآمدهاي  کنش
 

 
 

 ناکارآمدهاي  کنش آموزش بالینی هاي دانشجو به محیط کنش
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 بحث

 ي ه واسطهبها  نشان داد که آن ینیبال از آموزش انیتجارب دانشجو
مطالعات مختلف به عوامل  .کردند می دیتهداحساس  عوامل يکسری

تذکر استاد در حضور  .اند رابطه اشاره کرده نیدر ا يمتعدد يزا تنش

 مارانیب دنیمشاهده زجر کش، در بخش یامکانات رفاه وجودپزشکان، عدم 
نجام امور محوله و ترس از در ا تیاحساس شکست و عدم موفق 21،بدحال
 12،ینیبال طیکار در مح هیارها، متفاوت بودن روکند بودن در انجام ک22،اشتباه

اعمال  23ها، یارتباط با مالقات ياز جانب پرستار، برقرار یعدم مراقبت کاف
، تذکر استاد در حضور یرماند میت ياز سوها  رشته ریسا انیبا دانشجو ضیتبع

در  تیولودر بخش، احساس مس یعدم جاذبه کاف ان،یبخش و همراه مارانیب
از جمله عوامل تهدید کننده  24رداریواگ يماریاز انتقال ب یو نگران ماریقبال ب

مطالعه حاضر مشابه  هاي یافته بادر برخی موارد  در مطالعات مطرح شدند که
پژوهش  طیتفاوت در جامعه و مح احتماالً. متفاوتند موارد یبرخدر بوده و 

 ،يا نهیخت علل زمرسد، شنا یبنظر م يآنچه ضرور. باشد میامر موثر  نیدر ا

 يها زا و آموزش روش مقابله با عوامل تنش يمناسب برا ماتیاتخاذ تصم
 رسورهااست نیا ج،یکه طبق نتا خصوصاًاست.  انیمقابله با تنش به دانشجو

 آنها دارد. ینیبال يریادگیاز جمله  انیبر دانشجو يا همه جانبه یمنف ریتاث

و همکاران  فیو شر )1391( پور و همکاران پژوهش جهان جینتا
 يریادگیاز موانع موثر بر  یکینشان داد که احساس تنش   ،)2005(

مطالعه  دگانکنن مشارکت دیاز د 12,15است. نیبال طیدر مح انیدانشجو
است و  برخوردار یخاص تیو دانشجو از اهم یارتباط موثر مرب ،پور جهان

 ،)1392( و همکاران این یبعقوی 12دارد. انیدانشجو يریادگیرا بر  ریتاث نیشتریب
 یمثبت يامدهایپ باارتباط مناسب استاد و دانشجو  د،نسینو یرابطه م نیدر ا

و  يریادگی زهیانگ اارتقاعتماد به نفس،  شیافزابراي دانشجویان از جمله 

، کاهش ترس و اضطراب ،يریادگی، تجارب مثبت يا حرفه يها مهارت
 شتریب تیحما کسبو  يا حرفه تیهو ارتقا ،یلیکاهش احتمال شکست تحص

 جادیتواند در ا یم نوع ارتباط قتیحق. در همراه استدر زمان انجام مراقبت 
به آموزش ستی یبا نیبنابرا 25کمک کننده باشد. ینیبال طیمح يویسنار نیبهتر

 نمود. ویژهتوجه  یارتباط يها مهارت

 ینیلموزش باآ يفضا يدورنما که نشان داد انیتجارب دانشجو یبررس
و  Dunnمطالعه  جینتایکی از بود.  افتهیاکثر موارد تجسم نبراي آنها در

در  ستمیس کیاعضا  ییها بود که اشاره به توانا )، ادغام نقش2000همکاران (
و درست نسبت به  قیعم دگاهید کیبه  دنیدانش و مهارت و رس قیتلف

شده  سببر دانش ک یعملکرد مبتن تیاهم ي و نشان دهنده دارد فیوظا
داشتند.  ینیبر عملکرد بال یمبتن یابیانتظار ارزش انیدانشجو نیهمچن 26باشد. یم

مرتبط با  ینیآموزش بال شکالتم زین ،)1390(و همکاران يدریدر مطالعه ح
 يبرا یمکان نیاز به در مورد 17زده شد. نیدرصد تخم 60 ینیبال یابیارزش

 ینیمشکالت آموزش بال ،)1387(و همکاران ینیه عابددر مطالع ز،یاستراحت ن

 یآموزش التیبودن امکانات تسه یو ناکاف یمرتبط با کمبود امکانات رفاه

در  انیانتظارات مشترك دانشجو ي مطالعات نشان دهنده نیا 5مطرح شدند.
 باشد. یها م به آن یو لزوم توجه کاف ینیآموزش بال مختلف يها طیمح

 طیانتظار عملکرد مستقل در مح يپرستار انیدانشجو ،در مطالعه حاضر

بدنبال  ،)2003( و همکاران Papp قیمفهوم در تحق نیا .را داشتند نیبال
) Self- direction( یتیخود هدابه صورت  يپرستار انیمصاحبه با دانشجو

 يها تیاستقالل در انجام فعال انیدانشجو ،مطالعه نیمطرح شده بود. در ا
شدن مطرح  يا حرفه ندیآاز فر ییها را جز را با ارزش دانسته و آن يپرستار
 يبرا که مطرح کردند زین ،)2013( و همکاران Kaphagawani 27کردند.

 يبرا ییها فرصت ینیبال يها طیدر مح انیبه دانشجو دیتر باموثر يریادگی
از  یسنج نظر لذا 7آموخته شده، داده شود. درسانجام آنچه در کالس 

و تالش در  ینیدوران تجربه بال ت و ضعفنقاط قو نهیدر زم انیدانشجو
 رسد. ضروري بنظر میجهت رفع اشکاالت موجود 

از  ینیو بال یعلم يانتظار توانمند يپرستار انیدانشجو کنونی،در مطالعه 

ها نشان داد  افتهی زین ،)1391پور و همکاران ( داشتند. در مطالعه جهان انیمرب
 12باشد. یم يریادگیاز عوامل موثر در  ینیبال یمرب يو کارآمد تیکه صالح

مرتبط با  ینیآموزش بال مشکالت  ،)1390( و همکاران يدریدر مطالعه ح
مطالعه نشان دهنده وجود  نیا جینتا. زده شد نیدرصد تخم 70 ،ینیبال یمرب

و  یمرتبط با مرب يها طهیدر ح خصوصاً ینیمشکالت در آموزش بال

با  انیکمبود مرب،)1387( و همکاران ینیبددر مطالعه عا 17بود. انیدانشجو
قانع  پورمشارکت کنندگان مطالعه  تیاکثر نیهمچن 5مطرح شد. تجربه

اشاره  ینیآموزش بال یکارآمد ط یِنیبال یبه نبود مرب ینوعه ب زین ،)1392(
کردند که ضعف  انیخود ب تحقیق در زین ،)1391و همکاران( یاله 28.داشت

احساس  انیدانشجو تامدرسان موجب شده است  يا حرفه هاي در مهارت

 29نداشته باشند. ماریمراقبت از ب يبرا یکاف يو توانمند یستگیشا
بود.  تگرانهیحضور حما ،مطالعه حاضر انیاز جمله انتظارات دانشجو

Kaphagawani که مطالعه خود مطرح کردند  در زین ،)2013( رانو همکا
کسب  تیر صورت نظارت توام با حماد ینیبال يها طیموثر در مح يریادگی
 تیبا صالح انیمرب يریضرورت بکارگ ي مطالب نشان دهنده نیا 7گردد. یم

که بتوانند با نظارت و  باشد می انیدانشجو تیدر امر هدا یکاف یو عمل یمعل
 .ندیورود به حرفه آماده نما يرا برا انیدانشجو، حیصح تیحما

 يریعوامل موجب شکل گ که برخی نشان داد انیتجارب دانشجو
 جادیاز عوامل موجب ا گرید یحرفه و برخ تیجذاب افزایش تصورات مثبت و

 و همکاران Edwardگردند.  یو دافعه نسبت به حرفه م یتصورات منف
نه تنها بر  ینیبال طیمح گزارش نمودند کهخود  پژوهشدر ، )2004(

ها از  آن تیاتواند رض یاست، بلکه م وثرم انیدانشجو ینیبال تیصالح
 يپرستار انیچنانچه در مطالعه حاضر دانشجو 11بخشد. را ارتقا ینیبال اتیتجرب

و  Dunn قیکردند. در تحق انیرا ب گرانیاز کمک به د تیحس رضا

 گرانیکردند که دوست دارند به د انیب انیدانشجو زین ،)2000( همکاران
 جادیو ا مارانیب يازهایخود در جهت برآوردن ن ییو از توانا کمک کنند
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مطالعه  هاي یافته که با 26کنند می تیاحساس رضا ها، آن تیدر وضع رییتغ
از  زین  ،)1392قانع ( باشد. مشارکت کنندگان مطالعه پور یحاضر همسو م

نام  ینیبال يریادگی یاز اهداف خود ط یکینوع به عنوان  مه هخدمت ب
 28بردند.

از تجارب  گرید یکی ،ها ارتدر انجام مه تیترس از امکان عدم موفق
همراه  کیاز ترس به عنوان  زین ،)1392(قانع  مطالعه پوردر  .بود انیدانشجو

با  دیموارد، با نیبا توجه به ا 28.یاد شده بود ینیآموزش بال یط یشگیهم
فراهم  انیدانشجو يبرا یمطلوب يفضا ن،یولومس نیب یو هماهنگ يهمکار
به حداقل  ،نیبال طیدافعه نسبت به مح ي ندهکن جادیکه در آن عوامل ا گردد

 ها به حداکثر برسند. تیو جذاب دهیرس
و حس  دیکسب تجارب جد ،مطالعه حاضر انیبر اساس تجارب دانشجو

 ، )1391پور و همکاران ( . در مطالعه جهانهمراه بود تیجذاب با ینیبال تیکفا
و  ییرو هاز روب انیدانشجو تیبدست آمده، احساس رضا نیاز مضام یکی زین
در  دارد. یکه با مطالعه حاضر همخوان 12بود دیجد يها مهارت يریادگی

ارتباط دوستانه با پرسنل و ارتباط  ياز برقرار انیدانشجوپژوهش حاضر، 
مطالعه  کنندگانِدند. مشارکت جذاب نام بر یبه عنوان تجارب ماریموفق با ب

و  انیدانشجو نیروابط ب که مطرح کردند زین ، )1391( پور و همکاران جهان
از  یبعض که يبه طور ؛دارد ینیبر جو آموزش بال يادیز ریتاث ،پرستاران

با ارتباط  گرید رخیکننده و ب لیمناسب خود، تسه با ارتباط تارانپرس

 نیمشارکت کنندگان ارتباط ب نیا. هستند ینیبال يریادگیمانع  ،نامناسب خود
دانستند  یخود موثر م ینیبال يریادگیدر  زینرا  يپرستار انیپزشکان و دانشجو

 فیخود توص ياه از پزشکان را در نوشته یبعض یو منف زیآم ریو نگرش تحق
متذکر شدند  انیدانشجو ،)2007( و همکاران Mongwe قیدر تحق 12نمودند.

سبب  ،انیدانشجو ریپرسنل و سا ،یارتباط مطلوب با مرب کیکه وجود 
و کسب تجارب مطلوب و مثبت در  يریادگی رِیذدلپ طیمح کیبوجود آمدن 

 30گردد. یم نیبال

. از یان وجود داشتدانشجو يبرانیز  ها دافعه یبرخ ،در مطالعه حاضر
 کینادرست به عنوان  ینیبال یابیاز ارزش انیدر اکثر موارد دانشجو ،جمله

توانست  یکردند که م ادی نیبال طیدر مح یکننده احساسات منف جادیعامل ا
آماده  یشود و از طرف ینیتجارب نامطلوب از آموزش بال يریمنجر به شکل گ

 .دیبا مشکل مواجه نما زیرا ن ینیانجام امور بال يبرا انیدانشجو يساز
ضعف در  ،)1391و همکاران ( یاله هاي مطالعه بر اساس یافته 

احساس  انیمدرسان موجب شده است که دانشجو یابیروند ارزش يکارآمد

 29نداشته باشند. ماریمراقبت از ب يبرا یکاف يو توانمند یستگیشا
Kaphagawani ) عنوان ه ب انیبازخورد مرب تیفیاز ک ،)2013و همکاران

از عملکرد  ماریب یتینارضا 7موثر نام بردند. يریادگی يبرا نهیزم شیپ کی
. شد یها م بود که منجر به بروز دافعه در آن يگریاز جمله موارد د انیدانشجو

 تمایل ،)2013و همکاران ( Shoqiratبدست آمده از مطالعه  نیاز مضام یکی

 نیبه ا توجه با 16بود. انیدانشجو عدم دریافت مراقبت از سويبه  مارانیب

 انیکننده دافعه در دانشجو جادیبه عوامل ا نیولوو مس انیمرب مرکزت ،موارد
 رسد. ینظر مب يضرور، يکارآموز تیجذاب ها و ارتقا در جهت رفع آن
کننده دافعه در  جادیاز جمله عوامل ا زین يا حرفه ریارتباطات غ

در مطالعه خود از ارتباطات  ،)2008و همکاران ( Mabudaبود.  انیدانشجو

موثر بر  یبعنوان عامل منف ،و پرسنل انیمرب ان،یشجوبا دان يفرد نیب فیضع
  ،)1390و همکاران( یانبره قیدر تحق 8نام بردند. انیدانشجو ینیبال يریادگی
 لیبه دل ینیبال طیبا مح یگانگیاحساس ب ان،یدانشجو يها از دغدغه یکی زین

 طالعهدر م 31بود. يو پرسنل پرستار انیدانشجو نیناکارآمد بودن ارتباطات ب
 يها افتهیاز  یکیبه عنوان  يخشونت عمود ،)1393( و همکاران يمحمد نید

پرسنل  ،نآاز  يا بخش عمده ولِومسمطالعه مطرح شد که  یمهم و اصل
در جهت  یتالش مرب تیموارد مطرح شده نشان دهنده اهم 13ها بودند. شبخ

به  يضرور يها ه آموزشیارا از طریقو پرسنل  انیارتباط دانشجو میتحک
نادرست   يتارهافر یدر مقابل برخ انیاز دانشجوبیجا  تیو حما انیدانشجو

 باشد. یم گرید يپرسنل از سو

احتمال سرزنش شدن از  و یمهارت یاحساس ب ،مطالعه حاضر جیبق نتاط
اعتماد به  قاکسب اعتماد و ارت که یدر حال ؛بود انیدانشجو يها جمله دغدغه

راستا،  نیدر هم .است نیبال طیاز ملزومات کار در مح یکینفس دانشجو 
 نانی)، اطم2000و همکاران ( Dunn قیمطرح شده در تحق نیاز مضام یکی

در  اتیگذراندن تجرب یبه خود ط نانی(اعتماد) بود که اشاره به کسب اطم

له است که کسب احساس اعتماد و امس نیعرصه داشته و مطرح کننده ا
تواند تعهد افراد به حرفه را  یم ،ییاحساس خودکفا شیضمن افزا نانیاطم
 تیخود از هو العهدر مط ،)1393(و همکاران یبرازپردنجان 26دهد. شیافزا

 - ين و منزلت فردأش ي شده مالیدار که همراه با احساس پا خدشه يا حرفه

که  نام برده است يپرستار انیدانشجو یتیبعنوان عامل نارضا ؛است یاجتماع
 يتالش کمتر برا زه،یکاهش انگ ن،یدر بال فیضع یموجب عملکرد مراقبت

 32گردد. یم يریادگی طیکم در مح یو شادمان يریادگی
در حضور  یو احتمال سرزنش شدن توسط مرب يماریبتال به بامکان ا

 جهیمطالعه حاضر بود که با نت انیدانشجو يها از جمله دغدغه زین ،گرانید

از  یبرخ 21دارد. یهمخوان ،)1387و همکاران ( فرد خواه زدانیمطالعه 
پور و  جهان مطالعهدر  .داشتند یمهارت یاحساس ب ،مطالعه حاضر انیدانشجو

 ي بواسطه ماریاز احتمال صدمه رساندن به ب انیدانشجو نیز ،)1391ران (همکا
بجا و درست از  تیبا حما دیبا نیبنابرا 12.نگران بودند ینداشتن مهارت کاف

دار نشده  خدشه ها آناعتماد به نفس و احساس منزلت  تالش گردد تا ،دانشجو

 خود غلبه کنند. یمهارت یبر احساس ببتوانند و 
Emanuel یطیدر محرا  يریادگی نیموثرتر ،)2013( و همکاران 
 ینیتجربه بال حاضر، در مطالعه 6.دنکن معرفی می تیو حما قیسرشار از تشو

شد که  یها م در آن یدرست و غلط يباورها يریموجب شکل گ انیدانشجو
 .برد نیغلط را از ب يباورها يریشکل گ طیشرا ،ها آن یابی نهیبا زم دیبا

در برابر  انیدانشجو يها پژوهش حاضر نشان داد که کنش يها افتهی
موارد  یبرخ در موارد کارآمد و یدر برخ نیبال طیتجارب کسب شده در مح
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ارتباط و توجه همه جانبه به  يها، برقرار کنش نیاز ا یکیناکارآمد بودند. 
 ي مهرا الز ماریارتباط مناسب با ب يبرقرار انیدانشجو که يبطور ؛بود ماریب

 ماریدادن به ب یآگاه شیو تالش در جهت افزا ماریبه ب یو روان یتوجه عاطف
بودن ارتباط  کینزد، )1384(و همکاران يرویمطالعه پدر کردند.  انیب

منحصر به فرد ارتباط  یژگیاز و یبه صورت آگاه، مارانیبا ب دانشجویان

اس بود که احس یها ارتباط از نظر آن کینزد تباطار. شده بود فیتوص
 9.آوردبوجود  ماریرا به طور دو جانبه هم در دانشجو و هم در ب یکینزد

را به  مارانیب يو معنو یتوجه به ابعاد روان ،انیدر مطالعه حاضر دانشجو
 و همکاران يرویخود مطرح کردند. در مطالعه پ ینیاز تجارب بال یکیعنوان 

ا مطرح کردند. ر مارانیجامع نسبت به ب يدیداشتن د ، دانشجویان)1384(

-یستیز يها بهجن یدر تمام ازین يکه دارا یرا به عنوان انسان ماریها ب آن
با  ستیضرور 9ت، مورد توجه قرار داده بودند.اس معنوي -یاجتماع-یروان

مثبت  يها کنش شتریبروز هر چه ب يرا برا نهیزم ،یمنف يها کنش یابی شهیر
 فراهم نمود.

 نیبال طیها در مح دغدغه یوجود برخ ي نشان دهنده انیتجارب دانشجو

و ترس از نداشتن  فیضع یعلمسطح  ،یشگیهم يها از دغدغه یکیبود. 
و کسب مهارت  یآگاه از ارتقا ، دانشجویانزین تحقیقی مشابهدر  .مهارت بود

 برخی اوقاتها  آن .یاد کرده بودند ینیآموزش بال یط زهیبعنوان هدف و انگ
و  ینگران زمنجر به برو امر نیسنل نگران بوده و همپر يا حرفه ریاز ارتباط غ

آموزش  یط حیارتباطات صح فقدانبه ها  آن غلبِشد. ا یها م استرس در آن
 28ب پرسنل با دانشجو اشاره داشتند.تعامل نامناس خصوصاً ،ینیبال

بودن  میقابل تعم ریغتوان به  هاي مطالعه حاضر، می از جمله محدودیت
 اشاره نمود.، ماهیت کیفی آنه با توجه ب نتایج

 

 گیري نتیجه
در  يپرستار انیمطالعه نشان داد، دانشجو نیحاصل از ا يها افتهی

را تجربه کرده بودند،  ییها و دغدغه دهایتهد ینیآموزش بال يها طیمح
عوامل جاذبه و  یدار شده بود، برخ که از رشته داشتند خدشه ییدورنما

 يریها بوجود آورده و موجب شکل گ آن را نسبت به رشته در ییها دافعه
 ییکه گاه ناکارآمد بودند، شده بود. از آنجا ییها باورها و بروز کنش یبرخ

کننده در تحقق  ییشگویاز عوامل پ یکی انیتجارب دانشجو يریکه شکل گ
 يا حرفه ندیفرآ ي کننده لیتسه نیو همچن نیبال طیها در مح آن يریادگی

 زیحا ینیلبه آموزش با رانیو مد نیتوجه مسوول نیبرابنا باشد؛ یها م شدن آن
را کاهش داد، با  انیدانشجو يها و دغدغه دهایاست تا بتوان تهد تیاهم

کرد،  میرشته را ترم ي دار شده خدشه يها دورنما برآوردن انتظارات آن
را در  یها و احساسات مثبت داده و باورها، کنش شیحرفه را افزا تیجذاب

 نمود. جادیها ا آن

 يها و دوره یدرس يها برنامه يزیر در طرح تواند یمطالعه م نیا جینتا
و  یآموزش رانیآن، مورد توجه مد یفیو ارتقا ک يپرستار ینیآموزش بال

بکار  انیدانشجو يریادگیارتقا  يرا برا ییهایتا استراتژ ردیقرار گ ینیبال انیمرب
ان سال آخر انجام شد، یدانشجو يمطالعه تنها بر رو نیکه ا یی. از آنجارندیگ
 یبررس زین انیدانشجو ریتجارب سا ،يبعد قاتیدر تحق شود یم شنهادیپ

 .گردد
 

 تعارض منافع
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ
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 مقاله
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ABSTRACT 
 

Background and Objective: Appropriate clinical environment has an important role in 
preparing students to use learned knowledge in practice through providing learning 
opportunities. Since the students’ experiences in the clinical setting affect on quality of their 
learning, the current study aimed to explain the experiences of nursing students concerning 
clinical education setting.  
Materials and Method: The current study was conducted based on conventional content 

analysis. Sampling was done purposively and the participants were 13 last year nursing 
students in Zabol Nursing and Midwifery School in 2013-2014. Data collection was done 
through in-depth semi-structured interviews. Data analysis was conducted through 
qualitative content analysis approach. 
Results: Based on the results, five major categories including threats, vision, dual forces, 

mindset and students’ action to clinical education and also10 subcategorie were identified. 
Conclusion: Since the formation of students’ experiences in these environments is one of 

the predictive factors in achieving their learning and in facilitating the professionalization 
process, thus; the attention of managers in clinical settings is very important for decreasing 
the threats and concerns for students. In this way, the marred prospects of profession can be 
recovered through the meeting students’ expectations, attractiveness of the profession can be 
increased and the positive belief, actions and feelings can be created in students. 
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