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 چکیده
این برنامه با هدف مقیم  هوشمندانه است. مدیریتکارآموزی در عرصه نیازمند مراقبت و  یتجارب دانشجویان پرستاری در دوره :زمینه و هدف

  حی و به اجرا درآمد. سازی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری در مراکز آموزشی درمانی طرا
آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری در سال آخر دوره تحصیلی به صورت  تک گروهی قبل و بعد ایمداخلهاین مطالعه در  :بررسیروش 

تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زنجان های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر )عج( حضور در نوبت کاری کامل در بخش
-17شروع و تا نیمسال دوم تحصیلی  19-19همکار آموزشی بخش و مربی ارشد مستقر در مرکز برنامه ریزی گردید. برنامه از نیمسال اول تحصیلی 

ه ریزی، اجرا، نظارت و و تیم متناظر آن در مرکز آموزشی و درمانی، مسئولیت برنامادامه پیدا کرد. تیم برنامه ریز و اجرایی این برنامه در دانشکده  19
ها و تیم برنامه ریز و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. رضایت مندی دانشجویان از برنامه و واکنش و بازخورد آن ارزشیابی برنامه را به عهده داشتند.

  در این مطالعه از سطح یک مدل کرک پاتریک برای ارزیابی برنامه استفاده گردید.
ای، مسئولیت پذیری و بهبود اعتماد به نفس و استقالل کاری یان شرکت کننده در برنامه اذعان داشتند که برنامه در آمادگی حرفهاکثر دانشجو ها:یافته

ه ها در متن مقاله اشاره شدترین آنبرنامه داشتند که به مهم ها نقدهای نیز بهاست. آن تاثیر مثبت داشته Conventionalمعمول نسبت به برنامه ها آن
به اهداف آموزشی، توانسته فراگیران معتقد بودند که برنامه عالوه بر دستیابی  آموزشی درمانی است. همچنین سرپرستاران و همکاران آموزشی مرکز

  ها را نیز تعدیل نماید.ستاری بخشبار مراقبتی کارکنان پر است
های مشابه در این مقطع از دوره رسد اجرای برنامهاهداف آموزشی بود. به نظر می گر موفقیت برنامه در دستیابی بهارزیابی برنامه بیان نتیجه گیری:

تواند به تعدیل چالش کمبود نماید، بلکه در صورت اجرای موثر میدانشجویان کمک می ایشجویان نه تنها به تسهیل گذر نقش حرفهآموزشی دان
های مرتبط آموزشی رشته یای را در سال آخر دورهام مطالعاتی امکان اجرای چنین برنامهگردد با انجنیروی پرستاری کشور هم کمک نماید. توصیه می

 های پیراپزشکی بررسی نمایند.از جمله کارشناسی مامایی و دیگر رشته

  ایکارآموزی در عرصه، دانشجوی پرستاری، گذر نقشی، اجتماعی شدن حرفه، مقیم سازی کلیدی:گان واژ
 

 ت ارجاع داده شود:این مقاله بدین صور
Dinmohammadi M, Avazeh A. Designing, implementing and evaluating the settlement of the senior undergraduate 

nursing students at Zanjan University of Medical Sciences. J Med Educ Dev. 2019; 12 (33) :1-12 

 

 21 تا 2 ، صفحات89بهار، 33، شماره21 یدوره. وزش در علـوم پزشكیـی آمی توسعهمجله

http://zums.ac.ir/edujournal/ 

 .زنجان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری ،دانشکده پرستاری گروه -1

 mdinmohammadi@zums.ac.ir    .زنجان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری ،دانشکده پرستاری گروه :ی مسوولهنویسند*

https://orcid.org/0000-0003-4293-973x
https://orcid.org/0000-0003-4293-973x
https://orcid.org/0000-0002-9704-4856
https://orcid.org/0000-0002-9704-4856


 آموزشی هایبیمارستان در پرستاری کارشناسی دانشجویان سازی مقیم         1

 89 بهار ،33 یشماره ،21 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

 

 مقدمه

باید به در ایران آموزش پرستاری  هایماموریت برنامه    

جهتی هدایت گردد که هدف آن تعلیم و تربیت دانش 

دانشجویی  یآموختگانی باشد که در جریان تحصیل در دوره

های واقعی کار و حرفه نه تنها در و پس از ورود در عرصه

سازمان حل نشوند و با مطالبات آن تطبیق پیدا نکنند، بلکه 

ای را فراهم نموده و های حرفهر محیطموجبات تغییر مثبت د

 هدف سازمان را برای تغییرات مطلوب به چالش بکشانند.

 دانش و توانایی که است پرستارانی تربیت ،پرستاری آموزش

باشند.  داشته بالینی هایمحیط در را مددجویان از مراقبت

 آموزش اساسی و مهم بخش بالینی به عنوان یادگیری

 اجتماعی بافت در بالینی یادگیری  .(1-2)باشد پرستاری می

 بالینی ای مهارت توسعه آن هدف که افتدمی اتفاق ایپیچیده

 هایمهارت کاربرد عمل، در تئوری به کارگیری دانشجویان،

 هنجارهای یادگیری فردی، بین هایمهارت توسعه مسئله، حل

 و پرستاری حرفه انتظارات و هاپروتکل رسمی، غیر و رسمی

 به پرستاری هایبرنامه موفقیت باشد.می سالمتی مراقبت امنظ

 بستگی بالینی تجارب این بودن موثر به ایمالحظه قابل طور

های اولیه پرستاری در دانشجویان با ارزش. (9-7, 2)دارد 

های شوند و با ورود به محیطهای پرستاری آشنا میدانشکده

 با توجه به اینکه. (8)بندند ها را به کار میکارآموزی، آن

 هایکارآموزی در محیط به پرستاری هایبرنامه از نیمی حدود

 در مهمی دارد، این بخش از آموزش نقش اختصاص بالینی

کند می ایفاپرستاری  دانشجویان ایحرفه هویت دادن شکل

(1 ,10).  

آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران  یدر حال حاضر، برنامه

ال کار بالینی در ـوزش نظری و یک سشامل سه سال آم

کار بالینی  ی. دوره(11)باشد های بهداشتی و درمانی میمحیط

پرستاری  یبا عنوان کارآموزی در عرصه، بخش اصلی دوره

هفته کارآموزی بالینی تحت نظارت مربیان  20شامل  ،ایحرفه

دانشکده است که در قالب آن، دانشجویان به مراقبت کنترل 

بازنگری مجدد در فلسفه،  .(9)پردازند بیماران می شده از

ر عرصه )اینترشیپ(، کارآموزی د یرسالت و اهداف برنامه

تواند آثار و پیامدهای ی صحیح آن در عمل میاصالح و اجرا

ای در تجربه اجتماعی شدن دانشجویان و گذر مثبت و سازنده

 ها بر جای گذارد.نقشی آن

وزش پرستاری و دست اندرکاران مسئولیت برنامه ریزان آم

آموزش، اساتید و مربیان پرستاری در امر آموزش، پرورش، 

های آموزشی و حمایت و راهنمایی دانشجویان در محیط

باشد. همکاری و هماهنگی نزدیک بین بالینی تعیین کننده می

ها منافع متقابل زیادی به های پرستاری و بیمارستاندانشکده

ها به عنوان اده از پرستاران شایسته بیمارستاندنبال دارد. استف

راهنما، الگوی نقشی و مربی بالینی در ایجاد جو پذیرا و عاری 

آیند. اصالح برنامه و از تنش از دیگر تدابیر الزم به شمار می

الگوهای آموزشی باید در جهتی باشد که از دانشجویان، 

 .(12) پرستارانی متکی به نفس و خود آگاه تربیت نماید

آموزشی که  یتجارب دانشجویان پرستاری در سال آخر دوره

باشد، بخش کارآموزی در عرصه می یهمزمان با برنامه

دهد و نیازمند ها را تشکیل میای آنخوشایند تجربه حرفه

ه دانشجویان ناممراقبت و تقویت هوشمندانه است. در این بر

ها و ابلیتپس از گذر از مسیری سخت و ناهموار و کسب ق

های متنوع و مختلف، شرایط الزم را برای گذر به شایستگی

اند. دانشجویان در این مرحله به جهت ای پیدا کردهنقش حرفه

نیاز شدید و اجتناب ناپذیری که برای آماده شدن برای دنیای 

کنند، فعاالنه در فرایند یادگیری و واقعی کار احساس می

شوند. انگیزه ای خود درگیر میمدیریت امور آموزشی و حرفه

دانشجویان در این مرحله برای یادگیری، کسب استقالل کاری 

های باشد. همچنین مهارتو مسئولیت پذیری بیش از پیش می

 یارتباطی دانشجویان با بیماران و اعضای تیم مراقبتی به ویژه

پرستاران به شکل چشمگیری گسترش پیدا کرده است. 
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های دانشجویان در این دوره، توانمندیپذیرش و توجه به 

نماید. این امر با ایجاد ها را تقویت میحس اعتماد به نفس آن

های موجود، های یادگیری، مرتفع کردن محدودیتفرصت

ای، واگذاری مراقبت کامل های حرفهها در گروهپذیرش آن

بازخوردهای به موقع و سازنده و ارزشیابی  یبیماران، ارائه

تواند در بازیابی و حفظ تمامیت ها میانه از عملکرد آنمنصف

  .(13) ها موثر واقع شودای آنفردی و حرفه

ور ـمرور مطالعات و ادبیات موجود در خارج و داخل کش

های فراوانی است که فراروی دانشجویان گر چالشبیان

تحصیل و پرستاران جوان در  یکارشناسی پرستاری در دوره

د که ـدهان میـای می باشد. شواهد نشفهشروع کار حر

های مرسوم آموزش پرستاری ) حضور دانشجویان با روش

نظارت نزدیک و کنترل شده مربیان مربوطه( در کسب آمادگی 

ای الزم برای گذر از نقش دانشجویی به نقش مستقل حرفه

های ای موفقیت آمیز نبوده است. طراحی و اجرای برنامهحرفه

 وع برای این منظور در دنیا و از جمله داخل کشورآموزشی متن

حاکی از نگرانی مدیران و رهبران آموزش پرستاری در این  نیز

 .(12و 1، 9-7) باشدزمینه می

های مشابهی تحت عناوین های مختلف دنیا، برنامهدر کشور

مختلفی همچون؛ اینترنشیپ، پریسپتورشیپ، منتورشیپ و یا 

ها به منظور ها و بعضا در بیمارستاناکسترنشیپ در دانشکده

آماده کردن دانشجویان پرستاری یا پرستاران تازه کار برای 

ها با اهداف . این برنامهشودمیهای کار انجام ورود به محیط

مختلفی چون؛ افزایش اعتماد به نفس، تقویت تفکر انتقادی، 

های بالینی همچنین کاهش توسعه دانش، مهارت و شایستگی

گردیده است. و اضطراب این افراد طراحی و اجرا می تنش

هایی، ترین پیامد چنین برنامهای، مهمهای حرفهبرای سازمان

بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و حفظ میزان ماندگاری پرسنل 

 (.12-19های درمان و مراقبت بیان شده است )و کاهش هزینه

ی در عرصه کارآموز یتجارب دانشجویان پرستاری در دوره

تجربه نویسندگان نیازمند مراقبت و مدیریت هوشمندانه است. 

های مدیریتی، ای خود در موقعیتدر طول دوران حرفه

گر آموزش پرستاری بیان یآموزشی و پژوهشی در حوزه

های زیادی در مدیریت آموزش بالینی دانشجویان چالش

برنامه  یکارشناسی پرستاری است. این نگرانی بیشتر در نحوه

آموزش دانشجویان سال آخر  یریزی و اجرایی برنامه

رسد اجرای این کند. به نظر میپرستاری نمود بیشتری پیدا می

تسهیل گذر نقش برنامه، در دسترسی به اهداف مهمی چون؛ 

بهبود استقالل کاری و اعتماد به نفس دانشجویان، ای حرفه

های و تداوم مراقبتانسجام ، بهبود کیفیت مراقبت، دانشجویان

های ارتباطی دانشجویان با بهبود تعامل و مهارت، پرستاری

کمک در و  کاهش بار مراقبتیو اعضای تیم مراقبتی،  بیماران

 کارساز باشداجتماعی شدن دانشجویان در حرفه پرستاری 

با هدف مقیم سازی دانشجویان سال آخر  برنامه . این(13)

آموزشی درمانی طراحی و به کارشناسی پرستاری در مراکز 

  و مورد ارزشیابی قرار گرفت.  اجرا درآمد

 

 بررسی روش

ای تک گروهی قبل و بعد آموزش این مطالعه مداخلهدر     

 یبالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری در سال آخر دوره

های کاری کامل در تحصیلی به صورت حضور در نوبت

زشی درمانی حضرت های داخلی و جراحی مرکز آموبخش

ولیعصر )عج( دانشگاه علوم پزشکی زنجان تحت نظارت 

همکار آموزشی بخش و مربی ارشد مستقر در مرکز برنامه 

 ریزی گردید.  

پرستاری در کارشناسی دانشجویان سال آخر  مقیم سازی برای

به تحصیلی  نیمسال 2 به مدت که های آموزشیبیمارستان

طراحی، اجرا و ارزشیابی » ان تحت عنو برنامه، اجرا درآمد

مقیم سازی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری در 

 از« مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آموزش درمانی  مرکزدر  19-19تحصیلی نیمسال اول 

 علوم پزشکی زنجانوابسته به دانشگاه حضرت ولیعصر )عج( 



 آموزشی هایبیمارستان در پرستاری کارشناسی دانشجویان سازی مقیم         4

 89 بهار ،33 یشماره ،21 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

ادامه پیدا  19-17 و تا نیمسال دوم سال تحصیلی شروع شد

ریز و  تیم برنامهمقیم سازی،  یابتدا برای طراحی برنامه کرد.

اجرایی این برنامه در دانشکده متشکل از معاون آموزشی و 

شامل  های آموزشی پرستاریمسئول امور بالینی، مدیران گروه

های پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مراقبتهای گروه

های مستقر در بیمارستان انشکدهارشد د انو مربی ویژه

بودند و تیم متناظر در مرکز آموزشی و درمانی نیز  آموزشی

شامل مترون پرستاری، سوپروایزر آموزشی، سرپرستاران 

بخش و همکاران آموزشی بودند. دانشجویان هدف شامل 

تمام دانشجویان کارشناسی پرستاری سال آخر بودند که 

ام رسانده و تقریبا اغلب واحدهای تئوری خود را به اتم

هایی تحت نظارت های بالینی را در قالب کارآموزیبخش

-قابلیت . این دانشجویانبودند مستقیم مربیان مربوطه گذرانده

های حداقلی الزم را برای حضور مستقل و کسب تجربه و 

گی برای ورود به دنیای مهارت آموزی بیشتر به منظور آماد

 ند. بود به دست آوردهواقعی کار 

های عمومی ) های بخشاین برنامه در ابتدا برای کارآموزی

های داخلی قلب و تنفس و جراحی عمومی( طراحی بخش

، قابلیت تعمیم به های پایان نیمسال تحصیلیو با ارزیابی شد

های مراقبت ویژه، کودکان، روان ها از جمله بخشدیگر بخش

تیم برنامه ریز و  داشت. در آغاز برنامه،خواهد و غیره را 

های )متشکل از معاون آموزشی، مدیران گروه اجرایی دانشکده

با برگزاری  آموزشی مربوطه و مدری آموزش بالینی دانشکده(

دانشجویان هدف را با اهداف و  ییک جلسه توجیهی، کلیه

اجرایی برنامه آشنا کردند. این تیم، جلسه دیگری را  ینحوه

رکز آموزشی و درمانی منتخب برگزار نیز با تیم متناظر در م

های برگزاری و تعامل ینمود و در مورد هدف برنامه، نحوه

فیمابین به بحث و بررسی پرداختند. در همین جلسه 

را از بین  Teaching assistant سرپرستاران، همکاران آموزشی

دارای شایستگی علمی و پرستاران شاغل در بیمارستان که 

ی ـو معرفاب ـال انتخـس 9کار حداقل  یهسابق بابالینی و 

کارآموزی به  ی. سپس دانشجویان هدف طبق برنامهکردندمی

مراکز آموزشی درمانی مورد نظر معرفی شدند. همچنین مقرر 

گردید مربی ارشد مستقر در بیمارستان، نیازهای آموزشی 

های توانمند سازی دانشجویان هدف را ارزیابی و برنامه

ای کنفرانس در بخش، ـهب برنامهـرا در قالدانشجویان 

 در هر نیمسالهای مهارتی یا سمینارهای دانشجویی کارگاه

برنامه ریزی و تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشکده 

معیار انتخاب مربیان ارشد نیز دارا بودن سوابق  برگزار نماید.

و ای های علمی، حرفهآموزشی و بالینی باال و واجد شایستگی

ود که توسط مدیران ـه بـمدیریتی در بین اساتید دانشکد

های آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده پیشنهاد و گروه

 گردید.معرفی می

ها رضایت مندی دانشجویان از برنامه و واکنش و بازخورد آن

و تیم برنامه ریز و اجرایی دانشکده و مرکز درمانی از طریق 

 Focus groupمتمرکز  های گروهبرگزاری جلسات بحث

discussions  مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از سطح

 یک مدل کرک پاتریک برای ارزیابی برنامه استفاده گردید

(17) . 

های مرسوم، در در این برنامه، دانشجویان برخالف کارآموزی

نند پرسنل پرستاری حضور پیدا های کاری کامل همانوبت

بخش، مسئولیت مراقبت  همکار آموزشیو با نظارت  کردند

به شکل مراقبت موردی بیمار( را  2-2کامل از بیماران ) تعداد 

Case method  دانشجویان طبق برنامه ریزی گرفتندبه عهده .

ر کنار د عصر های کاری صبح ورستار بخش، در نوبتسرپ

 ارشد. مربی کردندتیم مراقبتی فعالیت میاعضاء دیگر 

مام روزهای هفته در مرکز آموزشی و درمانی دانشکده در ت

مسائل و مشکالت آموزشی و غیر  مستقر بوده و از نزدیک

همچنین، . کردآموزشی دانشجویان را پیگیری و مرتفع می

بخش،  همکار آموزشیبا مشارکت  مربی ارشد دانشکده 

 را نیز  از نظر دستیابی به اهداف یادگیری عملکرد دانشجویان

 .می دادندبی قرار مورد ارزشیا
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دانشکده  اقدامات یکلیهدر خصوص پیاده سازی این برنامه، 

شامل موارد  اجرابه ترتیب منتخب با مرکز آموزشی درمانی 

  زیر بودند.

در  کارآموزیدانشجویان در  مشکالتارزیابی  

و  FGDهای گروهی متمرکز بحثجلسات برگزاری عرصه با 

یان بالینی و همچنین پرستاران مرب ،انجام مصاحبه با دانشجویان

 های آموزشی شهر زنجانشاغل در بیمارستان

طرح موضوع مقیم سازی دانشجویان سال آخر  

شورای مدیران گروه  یکارشناسی پرستاری دانشکده در جلسه

 و تصویب طرح 1319در مرداد ماه سال 

ات خدم جلسه مقدماتی هماهنگی با مدیربرگزاری  

موزشی مراکز آموزشی درمانی حضرت آ پرستاری و سوپروایز

 1312 ماه سال اسفندولی عصر )عج( در 

بین دانشکده و مرکز عقد تفاهم نامه مشترک  

در خصوص  1319در شهریور ماه آموزشی درمانی منتخب 

مقیم سازی دانشجویان  یهمکاری برای پیاده سازی برنامه

. در این های عمومیسال آخر کارشناسی پرستاری در بخش

فاهم نامه به تعهدات طرفین در برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ت

  ها و ارزیابی برنامه اشاره شده است.هماهنگی

 جهتمعرفی همکاران آموزشی بیمارستان در  

برای حمایت و هدایت آموزشی همکاری با دانشکده 

 هدفدانشجویان 

پرستاران  برای "موزشیآهمکار  "صدور ابالغ  

در آموزش  ارستان جهت همکاریمعرفی شده از سوی بیم

توسط معاون  دانشجویان سال اخر کارشناسی پرستاری

 آموزشی دانشگاه

) مواردی از قبیل؛  تهیه و تدوین مقررات کارآموزی 

های دانشجویان، نحوه ورود و خروج، محدوده مسئولیت

پوشش دانشجویان، روش مراقبت از مددجو، نحوه ارزشیابی 

، مربی ای متشکل از مدیر گروههدر جلسدر عرصه  دانشجو(

مرکز و ارسال به  دانشکده و مسئول آموزش بالینی ارشد

-های مربوطه به همراه برنامهو بخش آموزشی درمانی منتخب

 کارآموزی ی

 به هدف ارسال برنامه کارآموزی دانشجویان 

 های عمومی برای برنامه ریزی نوبت کاریبخشسرپرستاران 

 . ماهانه بخش یدانشجویان در برنامه

در  هدف برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان 

 ،خصوص چگونگی اجرای طرح با حضور معاون آموزشی

آموزش پرستاری و مربی گروه  انمدیرمسئول آموزش بالینی، 

 ارشد بیمارستان 

مبنی بر تعریف  مرکز درمانیارسال نامه به  

حضور و ارسال گزارش  سیستم کارگزینی مرکزدانشجویان در 

 به دانشکده هاماهانه آن

نفر از اعضای هیات یک معرفی و صدور ابالغ برای  

مستقر در مرکز علمی با تجربه دانشکده با عنوان مربی ارشد 

آموزشی و درمانی حضرت ولی عصر )عج( با هدف نظارت 

و ارزشیابی برنامه ی دانشجویان هاحسن اجرای کارآموزی بر

 و عملکرد دانشجویان

با مرکز برای حضور مربی ارشد دانشکده  هماهنگی 

ها و طرح مسائل و مشکالت در جلسات سرپرستاران بخش

 مدیریت آن یاحتمالی دانشجویان هدف و نحوه

در دانشکده  تیم برنامه ریز و اجراییمنظم بازدید  

با  آنو بررسی مسائل و مشکالت اجرای  برنامهحین اجرای 

و اجرای برنامه  و مشاهدههای بالینی حضور در بخش

با دانشجویان، همکار آموزشی و همچنین مصاحبه 

 برای ارزیابی برنامه های مربوطهسرپرستاران بخش

مشترک تیم برنامه ریز و اجرایی  برگزاری جلسات 

دانشکده با دانشجویان هدف در پایان هرنیمسال و بحث و 

بررسی در خصوص مسائل مشکالت آموزشی و غیر آموزشی 

ها و بررسی واکنشدانشجویان و  مندی زیابی رضایتها، ارآن
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نظرات و  ها و تیم اجرایی مرکز درمانی و اخذبازخورد آن

 مبتنی بر سطح اول ها برای بهبود اجرای برنامهپیشنهادات آن

 مدل کرک پاتریک

اصالحات الزم بر اساس بازخوردهای عوامل اعمال  

ن و دانشجویان اجرایی برنامه ) همکاران آموزشی، سرپرستارا

 های بعدی نیمسال هایریزی در برنامه اعمالو  برنامه در هدف(

 

 هایافته

های دانشجویان سال آخر و نتایج بازخوردها و ارزیابی    

دانشجویان در حال فراغت از تحصیل بیانگر این موضوع و 

های نظری و نگرانی بود که دانشجویان پس از تکمیل دوره

درسی ) کوریکولوم( در شش نیمسال  یامهکارآموزی طبق برن

تحصیلی خود اغلب به تکرار  یتحصیلی، در سال آخر دوره

گذرانند و تغییر های قبلی خود با همان مربیان بالینی میبخش

کنند. اغلب محسوسی از نظر محتوا و ساختار مشاهده نمی

کردند که این دو نیمسال تحصیلی بسیار یکنواخت و ذکر می

ای برای ها انگیزهی موارد خسته کننده بوده و آندر برخ

های تکراری ندارند. از سوی دیگر، اظهارات حضور در بخش

های بالنی نیز حاکی از این مربیان دانشکده و پرستاران بخش

های بالقوه در دانشجویان بود که علی رغم وجود توانمندی

حضور ها موثر ها عمال در بخشپرستاری در این مرحله، آن

-های پایینکنند و همچنان مثل دیگر دانشجویان دورهپیدا نمی

تر به مربیان خود وابسته بوده و اعتماد به نفس و انگیزه 

های پرستاری به مراقبت یکمتری برای درگیر شدن در ارائه

 دهند.بیماران و همکاری با تیم مراقبت از خود نشان می

ل امور بالینی و مدیران توسط دانشکده از طریق مسئو یبرنامه

کاران و در محیط بیمارستان از طریق هم های آموزشیگروه

دانشکده مورد پایش مستمر آموزشی تعیین شده و مربی ارشد 

مصاحبه از طریق مشاهده، قرار گرفت و در بازدیدهای منظم 

ها و واکنش هدف،با عوامل اجرایی برنامه و دانشجویان 

گردید. ضمنا دریافت میبرنامه  ها نسبت بهآنبازخوردهای 

تیم برنامه  نیمسال تحصیلی با حضورهر یک جلسه در پایان 

دانشجویان شرکت  یبا حضور کلیهریز و اجرایی در دانشکده 

کل فرایند برنامه و نقاط قوت و . گردیدمیکننده برگزار 

مورد  FGDهای گروهی متمرکز از طریق بحثضعف آن 

گرفت و نسبت به بهبود و اصالح بررسی و تحلیل قرار می

 گردید.موارد اقدام می

های آموزشی نشان نظرخواهی از همکاران آموزشی بیمارستان

کارآموزی تعیین داد که برنامه عالوه بر دستیابی به اهداف 

بار  بود، توانسته های بالینی دانشجویانشده در طرح درس

اید که از این ها را نیز تعدیل نمپرستاری بخش کارکنان کاری

 لحاظ در بهبود کمبود نیروی پرستاری نیز موفق بوده است.

از اجرای برنامه اظهار اکثر دانشجویان شرکت کننده نیز 

داشتند که برنامه در آمادگی نمودند و اذعان رضایتمندی می

ای، مسئولیت پذیری و بهبود اعتماد به نفس و استقالل حرفه

ها نقدهای نیز است. همچنین آن ها تاثیر مثبت داشتهکاری آن

 باشد.ها به شرح ذیل میترین آنبر برنامه داشتند که مهم

های )انجام مستقل رویه خاص آموزشی تامین نیازهای 

پرستاری، گزارش نویسی، حضور در راندهای بخش و تغییر 

 های بالینیاین دوره در محیط های کاریو تحول پایان نوبت

)  دانشجویان در برنامه تامین نیازهای رفاهی 

و  لباس سرویس ایاب و ذهاب، محل استراحت، رختکن

 های مختلف کاری(تامین غذا در نوبت

بهبود ارتباط و تعامل تیم اجرایی دانشکده با تیم  

 اجرایی مرکز درمانی و دانشجویان هدف

در  حق الزحمه برای دانشجویانو پرداخت تعریف  

 های کار وقت در نوبت خدمت و حضور تمام یازای ارائه

کارآموزی سال  واحدهای یتعمیم برنامه به کلیه 

 آخر پرستاری

توسط پرستاران و دیگر ها پذیرش و حفظ احترام آن 

 به عنوان همکاران آیندهاعضای تیم مراقبت 
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 بحث

 یبازنگری مجدد در فلسفه، رسالت و اهداف برنامه    

اجرای صحیح آن  اینترشیپ(، اصالح و کارآموزی در عرصه )

ای در گذر تواند آثار و پیامدهای مثبت و سازندهدر عمل می

 بر جای گذارد. دانشجویان ایحرفه نقش

های هایی توسط دانشکدهتالش 1387و  1389های در سال

مقیم سازی دانشجویان  یپرستاری و مامایی کشور در زمینه

گرفت ها صورت سال آخر کارشناسی پرستاری در بیمارستان

ها و سپس وزارت متبوع و مکاتباتی در این زمینه با دانشگاه

های اخیر دانشگاهصورت گرفت که به نتیجه نرسید. در سال

های تهران طرح های علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی

ها اگرچه اند. این برنامهمشابه و اقداماتی در این زمینه داشته

ی نبودن به طرح و آیین اند، ولی به علت متکتوفیقاتی داشته

ها با چالش نامه اجرایی و مصوب وزارت متبوع، تدوام آن

  .(18مواجه بوده است )

اجرای برنامه در مدت چهار نیمسال تحصیلی و ارزیابی آن، 

ساخت که نقاط ضعف تیم برنامه ریز و اجرایی آن را قادر می

و قوت برنامه را پایش نموده و اقداماتی در جهت مرتفع 

مودن این نقاط ضعف برداشته و جهت حفظ و بهبود نقاط ن

که دانشجویان های اساسی بردارند. از آنجائیقوت برنامه گام

های طبق برنامه ریزی انجام شده مدت بیشتری را در بخش

گذراندند و همانند کارکنان پرستاری و تیم عمومی منتخب می

اشتند، ها حضور دمراقبت در یک نوبت کامل کاری در بخش

ها با تیم مراقبت و پذیرش مسئولیت های ارتباطی آنمهارت

کامل مراقبت از مددجو و متعاقب آن حس اعتماد به نفس و 

ها بهبود قابل توجهی پیدا کرده بود. استقالل کاری در آن

-همچنین بازخوردهای کالمی و مکتوب سرپرستاران بخش

گر رضایت های منتخب و سوپروایز آموزشی مرکز نیز بیان

ها معتقد بودند که حضور ها از عملکرد دانشجویان بود. آنآن

دانشجویان در قالب این برنامه توانسته است بار مراقبتی قابل 

 توجهی را از دوش تیم مراقبت بخش بردارد. 

های بالینی و واگذاری مقیم سازی دانشجویان در محیط

ها با به آن مسئولیت کامل مراقبت تعداد محدودی از بیماران

نظارت همکار آموزشی بخش و مربی ارشد دانشکده فرصتی 

دهد که با شرایط واقعی را در اختیار دانشجویان قرار می

محیط کار آشنا شده و به تدریج از نقش دانشجویی وابسته به 

دهد که مطالعات نشان میای گذر نمایند. نقش پرستار حرفه

جر به رشد و توسعه های بالینی منحضور طوالنی در بخش

ها با بیماران و تعامل موثر با اعضای های ارتباطی آنمهارت

 (.11-22، 13گردد )تیم مراقبت می

ترین نقاط ضعف برنامه که در بازخوردهای دانشجویان از مهم

ضعف کمی و کیفی در شناخت  .هدف منعکس گردید

-نیازهای آموزشی دانشجویان در این دوره و برگزاری دوره

ها از سوی دانشکده و مرکز ای آموزشی متناسب با نیاز آنه

رسید که با اجرای این آموزشی درمانی مربوطه بود. به نظر می

برنامه ارتباط دانشجویان با دانشکده کمتر شده و نقش 

  .باشدتر شده آموزشی دانشکده در این میان کم رنگ

 یز آنجایاهای نیز همراه بود. اجرای این برنامه با محدودیت

درسی )  یکه دانشجویان کارشناسی پرستاری مطابق برنامه

تمامی  کوریکولوم( متمرکز پیشنهادی وزارت بهداشت در

های کارآموزی به همراه و تحت نظارت مربیان در برنامه

کردند، عدم حضور مربیان های بالینی حضور پیدا میمحیط

کرد که یجاد میها ابالینی در شروع برنامه، مشکالتی برای آن

در بازدیدهای انجام گرفته و جلسات مشترک پایان نیمسال 

ها ابراز تحصیلی در قالب اعتراض و نارضایتی از سوی آن

گردید. این مشکل با گذشت دو نیمسال تحصیلی و بهبود می

تعامل بین مربی ارشد و همکار آموزشی بخش مربوطه به 

های عمومی در بخشتدریج مرتفع گردید. این برنامه عمدتا 

های داخلی و جراحی اجرا مرکز آموزشی درمانی مثل بخش

های دیگر این برنامه، عدم گردید. از این رو از محدودیت

و  ICU ،CCUهای مراقبت ویژه )اجرای آن در بخش

هایی چون کودکان، روان و اورژانس بود دیالیز( و دیگر بخش
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ها، ر این بخشمراقبت د یکه به خاطر ماهیت خاص ارائه

 ساخت. اجرای این برنامه را با چالش مواجه می

-های حاصل از اجرای برنامه و شناخت قابلیتبر اساس یافته

های آن، تیم برنامه ریز و اجرایی به این نتیجه رسید که با 

توان اجرای آن، می یایجاد تغییراتی در ساختار و نحوه

های ر دیگر بخشرا د ایهای مشابه و تعدیل شدهبرنامه

های مراقبت ویژه نیز تعمیم داد. بیمارستانی از جمله بخش

ای را برای دانشجویان توان اجرای چنین برنامههمچنین می

های کارشناسی های مرتبط دیگر از جمله رشتهسال آخر رشته

 مامایی، اتاق عمل و هوشبری نیز توسعه داد.

 

 نتیجه گیری

سازی دانشجویان سال آخر  این برنامه با هدف مقیم    

کارشناسی پرستاری در مراکز آموزشی درمانی طراحی و به 

های مشابهی از نظر ساختار و اجرا اجرا درآمد. اگرچه برنامه

های علوم پزشکی کشور طراحی و اجرا در معدود دانشگاه

 یشده است، این برنامه برای اولین بار در سطح دانشکده

شگاه علوم پزشکی زنجان طراحی و پرستاری و مامایی و دان

های دانشجویان اجرا گردید. برنامه در آغاز اجرا با مقاومت

مشکالتی در هماهنگی و  گاهی و همچنین بود همراه

گردید، های منتخب در اجرای آن مشاهده میهمکاری بخش

با گذشت یک نیمسال تحصیلی، پایش مستمر برنامه و ایجاد 

موثر با افراد درگیر در اجرا نه تنها تغییرات الزم و تعامالت 

این مسائل مرتفع گردید بلکه برنامه چه از سوی دانشجویان 

-هدف و چه مسئولین مرکز و اعضای تیم مراقبت در بخش

 های مربوطه مورد پذیرش و تبعیت قرار گرفت.

ارزیابی برنامه و دریافت بازخوردهای مثبت از طرف 

امه نشان از موفقیت برنامه دانشجویان هدف و تیم اجرایی برن

رسد در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بود. به نظر می

 یهای مشابه در این مقطع از دورهاجرای این برنامه و برنامه

نه تنها به تسهیل گذر نقشی دانشجویان  ،آموزشی دانشجویان

نماید، بلکه در صورت اجرای موثر این قابلیت را کمک می

ها به پرستاران این بخش کاریسپردن بخشی از بار  دارد تا با

تعدیل چالش کمبود نیروی پرستاری کشور هم کمک شایانی 

 نماید.

های پرستاری با الگوگیری مناسب از گردد دانشکدهپیشنهاد می

-برنامه را در دیگر بخش ایناین برنامه، امکان تعمیم اجرای 

گردد با وصیه میتهای مراکز درمانی فراهم نمایند. همچنین 

در سال آخر  ای رابرنامه چنین انجام مطالعاتی امکان اجرای

های مرتبط از جمله کارشناسی مامایی و آموزشی رشته یدوره

 بررسی نمایند. های پیراپزشکیدیگر رشته

 

 تقدیر و تشکر

های معاونت تیم برنامه ریز و اجرایی این برنامه از حمایت    

 یم پزشکی زنجان، ریاست دانشکدهآموزشی دانشگاه علو

پرستاری و مامایی زنجان و مسئولین مرکز آموزشی درمانی 

ها در طی اجرای حضرت ولیعصر )عج( به جهت حمایت آن

 .نماینداین برنامه قدردانی می
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