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  چكيده
تعامل موثر و پوياي دانشجويان . آموزشي دانشجويان پرستاري به شمار مي آيد يمحيط هاي باليني بخش مهمي از برنامه يادگيري در :زمينه و هدف

هدف اين مقاله، گزارش بخشي از يك  .گرددها مياي آنمنجر به تكامل حرفه  با اعضاي تيم مراقبت سالمتي، مربيان، محيط هاي باليني و عناصر آن
  . پرداخته بود پرستاري در محيط هاي بالينيكارشناسي دانشجويان سال آخر توصيف تجارب كه به  بوداصلي  يمطالعه
و مامايي بزرگ تهران و  پرستاري يدوازده دانشجوي كارشناسي پرستاري شاغل به تحصيل در دو دانشكده ،كيفي يدر اين مطالعه :بررسي روش

داده هاي مطالعه از طريق مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته در . كارشناسي پرستاري با نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند جديد يدو دانش آموخته
  .مورد تحليل قرار گرفت) 1998(استراس و كوربين  يپايه يبا روش نظريه ،كارآموزي هاي باليني جمع آوري يدوره

فخر حرفه اي، تجربه  .نمود تظاهر فرعي كفايت حرفه اي، پذيرش از سوي ديگران و تمرين حرفه اي شدن يسه طبقه با فخر حرفه اي :يافته ها
يان دانشجو. و توسعه پيدا كردهفتم تحصيلي آغاز  يا مهمزمان با نيمسال ششآموزشي  ياي بود كه در شركت كنندگان مطالعه غالبا از اواخر برنامه

به جهت حضور طوالني در محيط هاي باليني براي تعامل و ارتباط با بيماران و  ،الزمقابليت هاي فردي و شايستگي هاي حرفه اي كسب  ضمن
 ها در اين مرحلههمچنين آن .ها را از سوي اعضاي تيم مراقبت تسهيل  نمودله پذيرش آنااين مس. پيدا مي كردند فرصت كافي اعضاي تيم مراقبت

  .آموزشي در يافتند كه بايد خود را براي حضور در محيط هاي واقعي كار آماده نمايند ياز دوره
كارآموزي در عرصه  يهمزمان با برنامه ،آموزشي يغالب شركت كنندگان مطالعه در سال آخر برنامهاي بود كه  فخر حرفه اي تجربه :نتيجه گيري

تواند ، اصالح و اجراي صحيح آن در عمل مي)اينترشيپ(كارآموزي در عرصه  يسالت و اهداف برنامهبازنگري مجدد در فلسفه، ر. احساس نمودند
براي بهبود پيشنهاداتي  .بر جاي گذارد كارشناسي پرستاري دانشجوياناجتماعي شدن و گذر نقشي  ياي در تجربهآثار و پيامد هاي مثبت و سازنده
  . ه گرديده استايار زشي دانشجويانآمو يتجارب باليني در سال آخر برنامه

 ، تجربه يادگيري، دانشجوي پرستاري، تحقيق كيفيكارآموزي در عرصه، محيط باليني ،فخر حرفه اي: واژگان كليدي

  
  مقدمه

 و توانايي كه است پرستاراني تربيت پرستاري آموزش هدف   
 داشته باليني هاي محيط در را مددجويان از مراقبت دانش

 آموزش اساسي و مهم بخش باليني به عنوان يادگيري. باشند

 اجتماعي بافت در باليني يادگيري  .)1-4(پرستاري مي باشد

 
 
 
 
 

 هايمهارت يتوسعه آن هدف كه افتدمي اتفاق ي پيچيده 

 هايمهارت عمل،كاربرد در تئوري به كارگيري دانشجويان باليني

 دگيرييا فردي، بين هايمهارت يتوسعه له،امس حل

 يحرفه انتظارات و ها پروتكل رسمي، غير و رسمي هنجارهاي

 
 
 
 
 

  دكتري تخصصي آموزش پرستاري، استاديار دانشگاه علوم پزشكي زنجان -1
 دكتري تخصصي آموزش پرستاري، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران ، مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري  -2

 تهراندانشيار دانشگاه علوم پزشكي  ،دكتري تخصصي آموزش پرستاري -3
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 هاي برنامه موفقيت .باشد مي سالمتي مراقبت نظام و پرستاري 

 تجارب اين بودن موثر به اي مالحظه قابل طور به پرستاري

دانشجويان با ارزش هاي اوليه . )5،2-7(دارد بستگي باليني
شوند و با ورود اري آشنا ميپرستاري در دانشكده هاي پرست

با توجه . )8(بندند ها را به كار ميبه محيط هاي كارآموزي، آن
كارآموزي در  به پرستاري هاي برنامه از نيمي حدود به اينكه

 دارد، اين بخش از آموزش نقش اختصاص باليني محيط هاي

 ايفاپرستاري  دانشجويان اي حرفه هويت دادن شكل در مهمي
   .)9و10(كندمي

ك ناپذير آموزش پرستاري حرفه اي آموزش باليني بخش تفكي
آموزش باليني نه تنها دانشجويان را در به  .دهدرا تشكيل مي

مراقبت به  يارايهكارگيري دانش و مهارت هاي الزم در 
نمايد مي ها فراهمآن را براي بلكه فرصتي،نمايدبيماران ياري مي

 دندرون خود نهادينه نماي را پرستاري يمراقبت دهندهتا نقش 
)11( . 

 غير اوقات گاهي ،بوده تغيير حال در دايم باليني هاي محيط

 كه كالسي هاييادگيري برخالف .هستند بيني پيش قابل

 هايمحيط هستند،در ساختارمند هاي فعاليت داراي دانشجويان

اي شده ريزي برنامه غير هايفعاليت درگير دانشجويان باليني،
 امر همين .گردندمي مراقبت يدهنده ارايه اعضاي و بيماران با

 براي مطلوب شكل به را باليني يادگيري هاي محيط طراحي

 .)2و5(نمايد مي سخت دانشجويان

 و معلم دانشجو، تعامل پوياي فرايند باليني حاصل آمادگي

 مطلوب يرييادگ محيط. باشدآن مي عناصر و باليني محيط

 اعضاي بين خوبي هماهنگي و همكاري كه است جايي باليني

 پرستاري دانشجويان دارد و وجود مطلوب فضايي در كاركنان

 و حمايت كافي احترام ،توجه مورد جوان همكاران عنوان به

كيفيت تجارب دانشجويان پرستاري . )6،2و  12(گيرندمي قرار
هاي در محيط اهفرصت هاي مختلف و متنوعي كه آنبه 

فرهنگ محيط كار و ارتباط . شوند، داردباليني با آن مواجه مي
بين مجموعه هاي آموزشي و مراكز مراقبت سالمتي در 

. باليني براي دانشجويان جايگاه ويژه اي دارد يساخت تجربه
 يارايهوليت پذيري و ودر اين ميان استقالل، افزايش مس

. باشدي برخوردار ميخاص اهميتبه دانشجويان از بازخورد 
در ادبيات پرستاري تاييد و توجه به همكاري دانشجويان در 
امر مراقبت از بيماران از سوي پرستاران و يا ناكامي و 

ها در از كار آن عدم تاييد يا تقدير يدر نتيجه آنهادلسردي 
  .)13(هاي باليني بسيار مورد تاكيد قرار گرفته استمحيط

آموزشي كارشناسي پرستاري در ايران  يدر حال حاضر، برنامه
هاي محيط در كار باليني سال و يك شامل سه سال آموزش نظري

كار باليني با عنوان  يدوره. )14(باشد بهداشتي و درماني مي
اي پرستاري حرفه يكارآموزي در عرصه، بخش اصلي دوره

هفته كارآموزي باليني تحت نظارت مربيان دانشكده  40شامل 
است كه در قالب آن، دانشجويان به مراقبت كنترل شده از 

هدف اين مقاله، گزارش بخشي از . )5(پردازند بيماران مي
توصيف تجارب سال آخر كه به  بود اصلي ييك مطالعه
پرداخته پرستاري در محيط هاي باليني كارشناسي دانشجويان 

 .بود

  
  بررسي روش

كيفي  ييك مطالعهاين مقاله گزارش بخشي از يافته هاي    
شركت  گيرينه.نم .باشدپايه مي يبزرگ با رويكرد نظريه

 صورت به تدريج به و آغاز هدفمند دگان مطالعه از طريقكنن

 انتخاب نظري گيري نمونه در .دكر پيدا ادامه نظري گيري نمونه

 يا نمونه از شده آوري جمع هاي داده به بستگي نمونه هر

 افرادي مطالعه كنندگان شركت .)15(دارد  قبلي هاينمونه

ي پديده يا موضوع مورد در كافي اطالعات و تجربه كه بودند
 ها داده. بودند پژوهش در شركت به عالقمند ، داشته نظر مورد

 از نفر 12 با يافته ساختار نيمه عميق مصاحبه طريق از

دو  در تحصيل حال در پرستاري كارشناسي دانشجويان
 جديد يدانش آموخته دوو  رانته شهر دولتي دانشگاه

نفر از شركت  ده .گرديد آوري جمع كارشناسي پرستاري
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از لحاظ سن در  ها مرد بودند ونفر آن چهاركنندگان زن و 
شركت كنندگان در  اغلب. سال قرار داشتند 26تا  20محدوده 

تحصيلي و عمدتا نيمسال ششم تا هشتم  يهاي آخر دورهسال
 انجام گر مصاحبه يك توسط ها مصاحبه يكليه. قرار داشتند

 و مراجعه كنندگان مشاركت از يك هر به محقق ابتدا .دش
 در مشاركت براي او تمايل صورت در تحقيق، هدف بيان ضمن

. دكرمي تعيين را مصاحبه انجام براي مناسب وقت تحقيق،
 و زمان در و آرام محيطي در و انفرادي صورت به ها مصاحبه
 نمودند، كنند راحتي احساس كنندگان شركت هك مناسب مكان

 يعالقه ميزان و تحمل به بسته نفر هر با مصاحبه. دگردي انجام
 مصاحبه جلسات مدت. گرفت صورت جلسه دو تا يك در وي

. بود دقيقه 90 متوسط  طورهب و دقيقه 120 الي 70 حدود
 به كلمه صورت به بالفاصله سپس و ضبط رسمي هاي مصاحبه

ماه از اول  32داده هاي مطالعه به مدت . شد وشتهن كلمه
 و آوري جمع. گرد آوري شد 1391تا بهمن سال 1389خرداد 
تحليل  روش از استفاده با و همزمان صورت به هاداده تحليل

 يدر سه مرحله) 1998(پيشنهادي استراس و كوربين 
   .)16( كدگذاري باز، محوري و انتخابي انجام گرديد

 روش از (Credibility) ها داده مقبوليت و اعتبار تاييد براي

 براي كافي زمان صرف و ها داده با مدت طوالني شدن درگير

 توسط بازبيني ها، داده تحليل تجزيه و آوري جمع

 اعضاي تيم تحقيق توسط ها داده بررسيو  كنندگان مشاركت 

اري معي (Dependability)قابليت وابستگي .گرديد استفاده
يك رويه تصميم گيري يا  يارايه ياست كه در نتيجه

حسابرسي با توصيف جامع عرصه و بافت مورد مطالعه قابل 
براي اين امر معموال نياز به حسابرسي . دستيابي مي باشد

اصلي از اولين مرحله  يانجام مطالعه. باشدخارجي مي
سياست نهايي طبق  يپيشنهاد تحقيق تا مرحله يارايهطراحي، 

ارزياب طرح هاي پژوهشي مصوب تحت نظارت و  يكميته
. داوري حداقل دو نفر از ناظرين منتخب انجام پذيرفت

پژوهشگران با استفاده از توصيف جامع و غني از بافت و 

ال ــت انتقـد قابليـودنـالش نمـش تـپژوه يهــعرص
(Transferability) ا با هو كاربرد يافته ها را در ديگر موقعيت
به منظور تاييد . هاي مشابه افزايش دهندشرايط و ويژگي

ها سعي گرديد با تلفيق منابع داده  (Confirmability)پذيري
آموختگان مختلف،دانش هايدانشكده از كنندگان شركت انتخاب(

حداكثر تغيير پذيري و تنوع در شركت ) جديد و هر دو جنس
دهاي روش شناسي توصيف دقيق فراين. كنندگان لحاظ گردد

ها، ثبت دقيق توام از جمله روش هاي گردآوري و تحليل داده
با حفظ هوشياري و عينيت در اين مراحل، نوشتن يادآورها و 

هايي بود كه براي اين منظور به ثبت رويدادهاي مهم، روش
همچنين، بازبيني مراحل مختلف مطالعه و نظارت . انجام رسيد

در افزايش تاييد پذيري مطالعه  مي همكاران گروه تحقيقيدا
 اخالقي يكميته تصويب از پس وهشگرانپژ. نقش داشت

 مشاركت آگاهانه شركت جهت كتبي ينامه رضايت ،دانشگاه

 مورد در روشن و مختصر توضيح از پس ،تهيه كنندگان

 تا گرديد سعي تحقيق طي در. از آنان اخذ نمودندپژوهش

 يا تحقيق در شركت براي كنندگان مشاركت آزادي و رازداري

 .شود رعايت آن از خروج

 
 يافته ها

 دوازده تجاربگزارش بخشي از  مقاله اين هاييافته   

جديد  يدانش آموخته دوو  پرستاري كارشناسي دانشجوي
فخر . بود اصلي مطالعه در كننده شركت كارشناسي پرستاري

صلي به عنوان يكي از طبقات ا (Professional Pride)حرفه اي
 Professional)ايحرفهكفايت  ؛فرعي يطبقه سهمطالعه با 

Adequacy) پذيرش از سوي ديگران ،(Accepted by 

Others) اي شدنو تمرين حرفه (the Practice of Being 

Professional) پديدار گرديد. 

  دگان مطالعه ـشركت كنندر  اي، تجربه اي بود كهفخر حرفه
 يا مهمزمان با نيمسال ششآموزشي  يغالبا از اواخر برنامه
اغلب دروس  هاآن. و توسعه پيدا كردهفتم تحصيلي آغاز 
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سپري كرده را  هاي مربوطهكارآموزيتخصصي و  ،نظري
از و ارزشمندي كسب تجارب متنوع  دانشجويان ضمن. بودند
 هايتوانمنديكسب اي و حرفه هايمهارتدانش و  كسب جمله
هاي باليني فرصت ني در محيطبه جهت حضور طوال ،الزم

بيشتري براي تعامل و ارتباط با بيماران و اعضاي تيم مراقبت 
ها را از سوي اعضاي تيم له پذيرش آنااين مس. پيدا مي كردند

ها در اين مرحله از دوره همچنين آن .مراقبت تسهيل مي نمود
هاي در محيط براي حضور يد خود رايافتند كه بادر مي آموزشي

 . اقعي كار آماده نمايندو

 اين در فرعي يطبقه اولين ايحرفه كفايت :ايكفايت حرفه

 مطالعه در كننده شركت دانشجويان اكثر ديدگاه از. بود قسمت

 اين از هاآن. بود ايسازنده يدوره ،تحصيلي يدوره آخر سال

 نفس، به اعتماد بهبود جمله از متعددي شواهد ذكر با دوره

 و كاري استقالل كسب ديگران، و بيمار با ارتباط و يادگيري
 اگر دانشجويان اغلب. كردند ياد خوبي به شدن كامل احساس

 باليني هايمحيط در يادگيري دوران از خود تجارب بيان در چه

 سال در خود تجارب توصيف در اما ،نبودند خرسند چندان

 نيز عرصه در كارآموزيي دوره عنوان به كه تحصيلي آخر

 دانشجويان رسيد نظر به. كردند رضايت اظهار است، معروف

 كسب و فراوان هاي چالش گذاشتن سر پشت با مرحله اين در

 شناخت به دستيابي همچنين و مختلف هاي مهارت و تجربه

 پذيرش براي را خود ،شده عرصه وارد فعاالنه، حرفه از واقعي

 دانشجويان از يكي .ده بودنكرد آماده اي حرفه وظايف ايفاي و

 يدوره در تحصيل آخر سال تحصيل، از فراغت شرف در
 و دانست برابر خود تحصيلي قبل سال سه با را كارشناسي

  : كرد اضافه
  هاي مهارت هم و تئوري هم آخر سال يك اين تو من"
 تيم ديگر و بيماران با ارتباط برقراري و شده عالي امعملي 

 را هايي سياست ،همچنين .است كرده پيدا بهبود هم مراقبتي

  ).1ش( "كنم برخورد ديگران با چگونه كه گرفتم ياد

 .است باال دانشجو از انتظارات عرصه در كارآموزيي دوره در 
 سپري باليني هاي محيط در را بيشتري هاي زمان دانشجويان

 به بيشتري عمل آزادي دوره اين در نيز مربيان و كنندمي

 هاآن پذيري وليتومسو  استقالل مرا اين ،هند مي دانشجويان
 به كه بنديامي در دانشجويان ديگر سوي از. نمايدمي را تقويت

 پيدا تغيير مستقل پرستار نقش به دانشجويي نقش از زودي

 آماده واقعي دنياي در كار براي را خودشان بايد و كرد خواهند

 هرظا دوره اين در بيشتري آمادگي و هدف با ، از اين روسازند

  : گفت در اين رابطه  دانشجويي .شدند 
 وارد كه كنه مي احساس آدم عرصه در كارآموزي توي... "

 ،نخوامي پرستارها از كه را چيزيي همون استاد و شده كار عرصه
 محك را خودم كارمند يك مثل دارم دوست .دارد انتظار ما از

 را مريض با تعامل فرصت عرصه يدوره بودن طوالني ... بزنم

 پرسنل با عرصه تو كرد پيگيري ميشه بهتر را بيمار. دهمي ما به

 باشي باهاشون بيشتر چه هر هم اونا و داري بيشتري تعامل

 چه و بيمار با چه تعامل عرصه توي اصال ... پذيرنت مي بيشتر

  ).5ش( "شه مي بيشتر پزشكان و پرسنل با
 يرههمچنين دانشجويان مايل بودند در اين مقطع از دو 

 ،تحصيلي كم كم از مربي خود جدا شوند و با كار مستقل
اعتماد به نفس و اطمينان خود را افزايش دهند تا خود را براي 

  :يكي از دانشجويان در اين باره گفت. آينده آماده نمايند
مربي مرتب باال سرمون  ،خيلي مايل نبوديم تو عرصه... "

ام وقت باهامون بود و استاد تم ها، بخش ي ازمثال تو يك. باشه
. ...  گفت دستكش استريل بپوشيدمثال مي .دادمرتب تذكر مي

ولي اين تذكر زياد . البته ما نمي خواستيم تو روتين حل بشيم
مثال ... باعث مي شد بعضي از بچه ها استرسشون بيشتر بشه 

وقتي فرد مي خواست يك رگي بگيره خراب مي كرد در 
نداشت خيلي راحت اين كارو مي حالي كه اگر مربي حضور 

و  تو عرصه احساس مي كرديم دستمون بيشتر باز شده. كرد
  ).2ش( ".تو كارآموزي محدود مي شديم
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 و دانشجوي ديگري انتظار خودش را اين چنين توصيف 

  :كرد 
 ولي ترم هفت و هشت دوست داشتم كه مربي فقط يك ... "

بتونم راه بيفتم  نظارت بكنه و خيلي تو كارام دخالت نكنه كه
شايد كارهام در ترم هاي قبل با . كنم و اعتماد به نفس پيدا

  ولي اعتماد به نفسم رو . هاي باال خيلي فرق نداشتترم
  خواستم خواستم باال ببرم چون ديگه اين ترم ميمي

دوست  .دوست داشتم فقط يك ناظر باشه. فارغ التحصيل بشم
كه  نان و اعتماد داشته باشهدارم كه مربي اون قدر به من اطمي

اگر ببينه من تو استيشن مدتي بيكار نشستم به من ايراد نگيره 
 ).1ش(".و بپذيره كه حاال كاري نيست

پذيرش از سوي پرستاران يا ديگر : پذيرش از سوي پرستاران
كه به فخر  استديگري فرعي  يطبقه ،اعضاي تيم مراقبت

ها به جهت آن. كنده ميحرفه اي دانشجويان در اين دوره اشار
و فرصت  اندهاينكه مدت طوالني در بخش ها حضور داشت

كافي براي برقراري ارتباط با اعضاي تيم مراقبت و بيماران 
ها به و به آن گيرندمورد پذيرش بيشتري قرار مي اند،كردهپيدا 

 يتجربه ييدانشجو. ندنكعنوان عضوي از گروه اعتماد مي
  :كارآموزي در عرصه اين چنين بيان كرد يخود را در دوره

 راحت خيلي قبلي هاي كارآموزي به نسبت عرصه يدوره در"

 بيس خوب. كرديم مي برقرار ارتباط پرسنل با راحت. بوديم
 و بود تر طوالني عرصه. بود رفته باالتر هم مون علمي] پايه[

 اعتماد ما به. كني پيدا نقشي يك بخش تو كه شد مي باعث اين

 حساب ما روي و كردند مي قبول بخش از عضوي و كردند يم

  ). 2ش( ".كردند مي باز
دانشجوي ديگر، كارآموزي در عرصه را عامل مهمي در 

نمود و   يپذيرش خود به عنوان عضوي از تيم مراقبتي معرف
  :اظهار كرد

تجربه ام و اطالعاتم ] كارآموزي در عرصه[تو اين مدت ...  "
نيد چون تو عرصه بيشتر و طوالني تر تو مي دو. باالتر رفت

پرستاران [ها بخش ها مي مونيم مطالعه مون بيشتر ميشه و آن
ها مي شناسند مارو و ارتباطمون با آن] و اعضاي تيم مراقبتي

 "...و در واقع خودتو جزيي از تيم مي دوني شهبيشتر مي
  ).1ش(

 يقهبه عنوان طب شدن اي حرفه تمرين: تمرين حرفه اي شدن
 كسب اي،حرفه نقش كسب با كهاي بود تجربه ،سومفرعي 

 پذيري وليتومس و تعهد حس كسب مددجو، به انساني نگاه

دانشجويان در . گرددمي مشخص حرفهو  مددجويان قبال در
هاي واقعي د كه به زودي بايد وارد محيطبنيااين مرحله در مي

ليت هاي حرفه وومس يارايهكار شوند و به عنوان پرستار به 
ند خود را نكتالش ميدانشجويان از اين رو . اي اقدام نمايند

از قالب و نقش دانشجويي رها نموده و با ايفاي نقش فعال در 
، خود را آماده ورود به دنياي آموزشييادگيري و اداره امور 

آنها در اين دوره تالش مي كردند . واقعي كار و حرفه نمايند
بودهاي علمي و عملي خود را مرتفع از منابع مختلف، كم

  .نمايند
يكي از دانشجويان سال آخر دغدغه خود را براي آماده شدن 

  :براي محيط كار آينده اين گونه توصيف كرد
با مربي، پرستار يا خودمون چند نفري  ها اولديگه اينكه ... "

ي ها ترمولي . رفتيم يمبراي انجام يك پروسيجري سر بيمار 
سر بيماري حدود ده دقيقه وقت  يترم هشت من باالباال، مثال 

اون موقع پرستار . ]بد رگ بود[براي زدن آنژيو صرف كردم 
  ياد ولي من گفتم من چند ماه ديگه بخواست كه با من 

يشم اونجا چيكار كنم؟ من سعي كردم و مفارغ التحصيل 
باالخره موفق شدم و اين تو اعتماد به نفس من تاثير داشت و 

  ).10ش( ".ذت بردممن ل
چگونگي حس جدايي از نقش دانشجويي و  دانشجويي

  : پذيرش نقش پرستاري را اين گونه توصيف كرد
 از پذيرفتم واقعا را ام حرفه و نقش من كي از اينكه اما... "

 خيلي من در حس اين ولي بود بعد يا قبل كمي يا عرصه شروع
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 اين باعث تدريجي و مختلف هاي تجربه و نبود آني و واضح

  ).4ش( ".گرديد من در حس
ضمن تاييد اين موضوع، احساس تعهد  ديگري دانشجوييا  

  :نمودحرفه اي خود را به دنبال اين اتفاق چنين توصيف مي
 احساس كه بوديم ICU ويژه بخش كارآموزي در هفت ترم... "

 زمينه نبوده، دفعه يك موضوع اين و ميشم پرستار دارم كردم

 خودم به و بردم بين از را ها شك همه موقع اون و شده سازي

 هيچ كه جايي حتي جامعه توي كه شوم مي پرستاري من گفتم

 داشته مفيدي نقش توانم مي نداره من كاري محيط به ربطي

  ). 2ش( ".باشم

  
  بحث

 اي حرفه رشد از مهمي بخش باليني، هاي محيط در يادگيري   

 به ورود با دانشجويان. )17(باشد مي پرستاري دانشجويان

 تفاوت كه شوندمي روبرو جديدي دنياي با باليني هاي عرصه

. دارد دانشگاهي هاي محيط در تحصيل دوران با اساسي
 هايفعاليت داراي دانشجويان كه كالسي هاي يادگيري الفبرخ

 فعاليت به كرات به باليني هاي محيط در هستند، ساختارمندي

 تيم اعضاي ديگر و بيماران با شده ريزي نامهبر غير هاي

نتايج اين مطالعه ضمن  .)5( شوند مي وارد سالمتي مراقبت
تاييد يافته هاي مطالعات مشابه، با نتايج برخي ديگر از 

 .مطالعات در تقابل مي باشد

 بااصلي  ييكي از طبقات مهم مطالعه عنوان به فخر حرفه اي

و  پذيرش از سوي ديگران حرفه اي، كفايت فرعي يطبقه سه
 تشرك تجربيات بررسي .گرديد پديدار تمرين حرفه اي شدن

 محيط در چرخش ضمن هاآن داد كه نشان مطالعه گانكنند

 كه نمودند كسب را گوناگوني تجارب ،مختلف باليني هاي

 ها، برداشت ناخوشايند، و خوشايند احساسات از تركيبي

 با كه همچنان هاآن. بود مختلف هاي توانمنديو  ادراكات،

   مواجه هامحروميت و هاناكامي ها، محدوديت كمبودها،
 كم كم ديگر هايتوانمندي و نگرش دانش، كسب با ند،دشمي

 كفايت كسب با ، شده قيفا باليني ناخوشايند هايجنبه اين به

 در تري فعال نقش ،شدن اي حرفه مسير در حركت و الزم

 باليني هاي جنبه اگرچه .دردنكمي پيدا باليني هاي عرصه

 در داشت، نجريا هاآن تحصيلي يدوره سراسر در ناخوشايند

 نمود عرصه در كارآموزي دوره در ويژه به آخر هاي سال

  . داشت تري ضعيف

 براي حداقل هاي توانمندي كسب بر داللت حرفه اي كفايت

 كار واقعي محيط در رسمي پرستار يك موقعيت در نقش ايفاي

 و ارتباط نفس، به اعتماد بهبود اظهار با كه تجربه اين. دباش مي
 هاي گفته در شدن كامل حس و كاري استقالل كسب يادگيري،

 اي مرحله به آنها كه است آن از حاكي بود، مشهود دانشجويان

 در را توانايي اينو  اند يافته دست اي حرفه تكامل و رشد از

 و كار واقعي هاي محيط به ورود با كه كنند مي احساس خود
 . بگيرند هدهع به را بيماران از مراقبت كامل وليتومس بتوانند حرفه

آموزشي  يبرنامه سال آخرين در عمده طور به قابليت اين 
 باليني مختلف هايمحيط درها آن كه زماني ،دانشجويان 

 دوره اين در دانشجويان. ديآمي دست به ،بينندمي آموزش

 كامل حس. ندوشمي درگير خود باليني هاي يادگيري در فعاالنه

 بهبود مددجويان، يارهاد كامل وليتومس پذيرفتن شدن،

 به مراقبتي تيم اعضاي ديگر و همراهان مددجويان، با تعامالت

 براي تدريج به دانشجويان وبند امي توسعه توجهي قابل طور

نتايج . ندوش مي آماده حرفه واقعي دنياي در نقش ايفاي
با هدف توصيف ) 2012(كيفي دادگران و همكاران  يمطالعه
ني دانشجويان كارشناسي پرستاري نشان يادگيري بالي يشيوه

مي است كه يداد كه يادگيري در شكل ماكرو، فرايندي دا
هاي ناخوشايند شامل تمامي طبقات از قبيل مواجهه با واقعيت

هاي باليني، اتصال باليني، تصميم گيري مناسب در موقعيت
شكاف بين تئوري و عمل، تالش براي استقالل باليني و 

پيوستار است كه بيانگر تالش دانشجويان براي پويايي در يك 
 يدانشجويان پرستاري از همه. باشدباليني مي كسب شايستگي

اين مراحل با همه مشكالت موجود تنها به اميد دستيابي به 
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تالش مستمر  ياين در نتيجه. كنندشايستگي باليني عبور مي
پذيرش از سوي  .)18(ها در يادگيري باليني بوده است آن

ويان فرعي ديگر فخر حرفه اي بود كه دانشج يطبقه ،ديگران
كارآموزي " آموزشي در قالب برنامه ي يدر سال آخر برنامه

حضور بيشتري در محيط هاي باليني داشته و زمان  "در عرصه
بيشتري را به تعامل با بيماران، پرستاران و ديگر اعضاي تيم 

اين امر موجب پذيرش دانشجويان در . ندنكمراقبت صرف مي
) 2005(دي و همكاران  .ودشگروه و اعتماد بيشتر به آنها مي

دانشجويان در پايان سال چهارم با زبان و واژه : مي نويسند
هاي باليني با ها در بخشآن. هاي حرفه اي صحبت مي كنند

ها را به پرسنل پرستاري صميمي شده و اين امر پذيرش آن
دانش و مهارت . نمودعنوان عضوي از پرسنل ممكن مي

ن مورد قبول و پذيرش قرار دانشجويان نيز از سوي پرستارا
هاي ديگر نيز تاييد  اين موضوع در مطالعه. )19(مي گرفت 
   .)6و20(شده است

. بودفرعي در اين رابطه  يديگر طبقه ،شدن اي حرفه تمرين
 پذيري، وليتومس حس كسب چون مواردي طبقه اين تحت

 و اي حرفه نقش كسب مددجو، به انساني نگاه اي، حرفه تعهد
 همكاران و دان يمطالعه در . كندمي پيدا ظهور هويت بيان

 دوستي نوع مطالعه اصلي هايمضمون از يكي )2000(
(Altruism)  شدن ايحرفه هايشاخص از يكي كه بود 

 و رضايت احساس شكل به حس اين. گردد-مي محسوب
 حاصل بيماران جمله از ديگران به خدمت يارايه از خرسندي

 نيز )2005( همكاران و پيروي يمطالعه در .)21(گردد مي

 يتجربه بررسي در ،محور مراقبت اصلي ارتباطات مضمون
 به نگر جامع نگاه از حاكي كه گرديد ظاهر دانشجويان باليني

 باشدمي روحي و اجتماعي رواني زيستي هاي جنبه از بيماران

 به انساني نگاه كسب شكل به نيز ما يمطالعه در كه )10(

درك  هدف با كه ديگري يمطالعه .كرد پيدا نمود مددجو
 انجام باليني يادگيري هايمحيط اجتماعي رواني هايويژگي

 به مشاركت طريق از دانشجويان تعهد كه نشان داد ،گرديد

 در قاتفا اين و كندمي پيدا توسعه مراقبتي تيم از عضوي عنوان

 اين در زيرا، است مشهود بيشتر دانشجو تحصيل سال سومين

كنند مي سپري هابخش در را بيشتري زمان دانشجويان دوره
هاي در مقابل، مطالعات ديگري نيز وجود دارد كه يافته .)6(
پرستاري رفتار هاي مراقبتي در دانشجويان  ،دهدها نشان ميآن

ك ـي نزديـي برنامه آموزشـهاي پايانج كه به سالـبه تدري
رغم يدانشجويان عل. )22،5-24(گرددتر ميشوند، كم رنگمي

كنند، در پايان اينكه پرستاري را با شور و اشتياق آغاز مي
هاي عاطفي پرستاري مايوس و نااميد شده و كمتر در جنبه

و درك انسان وراي بيماري  هدهمشا قادر به هاآن.شونددرگير مي
با  (Coping) اين امر ممكن است ناشي از كنارآمدن. باشندنمي

 ،ها بودههاي آنآلپذيري ايده هاي كاري و دوامواقعيت فشار
ندارد  اي به دنبالس و نارضايتي حرفهاپيامدي جز احساس ي

  .باشدحاضر در تناقض مي يها با نتايج مطالعهاين يافته. )25(
 يتجربه يدر زمينه) 2005(اي كه نيكبخت و همكاران مطالعه

حرفه اي شدن پرستاران جوان به انجام رساندند، نشان داد كه 
ر كارآموزي در عرصه د يپرستاران جوان از تاثير مثبت دوره

  . نمودندسال آخر آموزش پرستاري خود اظهار رضايت مي
-به اين دوره فرصتي را فراهم مي ها معتقد بودند كه ورودآن

كرد تا آنها به كسب تجربه و استقالل بيشتر بپردازند و با 
پذيرش كامل مراقبت از مددجويان براي ورود به محيط هاي 

  . )26(واقعي حرفه اي و كار آماده گردند 
دانشجويان كارشناسي پرستاري در مدت چهار سال آموزش 

هاي محيط را در هاي خوديادگيري از بخش اعظمي در پرستاري
ل و يدرك و شناسايي مسااز اين رو  ،نمايندباليني سپري مي

هاي باليني در محيط پرستاري هاي فراروي دانشجويانچالش
مشاركت و . سزايي داردهاهميت بها موثر آن يو اداره

براي فراهم كردن  بالينيهاي آموزشي و بين مجموعه هماهنگي
هاي باليني عالوه مايت كننده در عرصهپذيرا و ح فضاي امن،

بر ايجاد شرايط ياددهي و يادگيري مناسب، حس ارزشمندي، 
احترام و مورد توجه قرار گرفتن دانشجويان پرستاري را به 
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ها را به عنوان نيروهاي جوان دنبال دارد و شرايط پذيرش آن
وليت برنامه ريزان و دست اندركاران ومس.نمايدحرفه ميسر مي

هاي آموزشي و در امر مديريت موثر عرصه وزش پرستاريآم
تعيين  پرستاري دانشجويانباليني در جهت حمايت و هدايت 

تجارب دانشجويان پرستاري در سال آخر دوره . باشدكننده مي
باشد، كارآموزي در عرصه مي يآموزشي كه همزمان با برنامه
هد و د-ها را تشكيل مياي آنبخش خوشايند تجربه حرفه

در اين برهه . نيازمند مراقبت و تقويت هوشمندانه است
دانشجويان پس از گذر از مسيري سخت و ناهموار و كسب 
قابليت ها و شايستگي هاي متنوع و مختلف، شرايط الزم را 

هاي آنچه كه از يافته. كنندميبراي گذر به نقش حرفه اي پيدا 
به جهت نياز شديد آيد دانشجويان در اين مرحله مطالعه بر مي

و اجتناب ناپذيري كه براي آماده شدن براي دنياي واقعي كار 
كنند، فعاالنه در فرايند يادگيري و مديريت امور احساس مي

دانشجويان  يانگيزه. شوندآموزشي و حرفه اي خود درگير مي
در اين مرحله براي يادگيري، كسب استقالل كاري و 

همچنين مهارت هاي . باشد وليت پذيري بيش از پيش ميومس
ارتباطي دانشجويان با بيماران و اعضاي تيم مراقبتي به ويژه 

براي حفظ . كندميپرستاران به شكل چشمگيري گسترش پيدا 
ها، تدابير و آن ياين تجارب حرفه اي و تقويت و توسعه

  . گردديافته هاي مطالعه پيشنهاد مي تمهيداتي مبتني بر
 ،هاي دانشجويان در اين مرحلهانمنديپذيرش و توجه به تو
اين امر با ايجاد . نمايدها را تقويت ميحس اعتماد به نفس آن

هاي موجود، هاي يادگيري، مرتفع كردن محدوديتفرصت
اي، واگذاري مراقبت كامل هاي حرفهها در گروهپذيرش آن

بازخوردهاي به موقع و سازنده و ارزشيابي  يارايهبيماران، 
تواند در بازيابي و حفظ تماميت ها مينه از عملكرد آنمنصفا

بازنگري مجدد در   .ها موثر واقع شوداي آنفردي و حرفه
كارآموزي در عرصه  يفلسفه، رسالت و اهداف برنامه

تواند ، اصالح و اجرايي صحيح آن در عمل مي)اينترشيپ(
 اي در تجربه اجتماعي شدنآثار و پيامدهاي مثبت و سازنده

در اين رابطه  .ها بر جاي گذارددانشجويان و گذر نقش آن
آزمون نهايي در قالب  ياحيا: مطرح مي باشد يپيشنهادات

با هدف ) آزمون پره انترني(آزمون پيش كارآموزي در عرصه 
كارآموزي در  يتوانمندسازي دانشجويان قبل از ورود به دوره

ها و محيط  از دانشكده لگوهاي شايستهبه كارگيري ا؛ عرصه
تنظيم ؛  دانشجويان پرستاري در تربيت و آموزش هاي باليني

 يدر قالب برنامه در عرصه كارآموزي يو برنامه ريزي برنامه
 يبراي درك و تجربه) نوبت كاري كامل(پرسنل پرستاري 

نياز سنجي منظم، تدوين ؛ و حرفه اي كامل فرايند هاي كاري
تني بر نياز دانشجويان در برگزاري برنامه هاي آموزشي مبو 

جبران خدمت دانشجويي در ؛  كار آموزي در عرصه يدوره
قالب حق الزحمه براي مرتفع كردن نسبي نيازهاي كمبود 

و ) با لحاظ تمهيدات و مراقبت هاي الزم(  نيروي كاري
پيشگيري از كارهاي دانشجويي پراكنده ، خارج از كنترل و 

ن ملزومات و نيازهاي رفاهي و فراهم نمود؛ تبعات ناشي از آن
  .تجهيزاتي دانشجويان و مربيان در مراكز بهداشتي و درماني

 
  نتيجه گيري

آموزشي  يمهمي از برنامه هاي باليني بخشمحيط در يادگيري   
تعامل موثر و پوياي . آيددانشجويان پرستاري به شمار مي

هاي طدانشجويان با اعضاي تيم مراقبت سالمتي، مربيان، محي
   .گرددها مياي آنمنجر به تكامل حرفه باليني و عناصر آن

غالب  ياي تجربهفخر حرفههاي مطالعه، بر اساس يافته
آموزشي  يشركت كنندگان مطالعه را در سال آخر دوره

شركت كنندگان  در باليني رفخ يتجربه تداوم و آغاز.دادمي تشكيل
از لحاظ زماني تجربه  اين .نبود روشنمطالعه چندان واضح و 

شركت كنندگان  ايهاي آموزشي و حرفهزمينهو فرد  به بسته نيز
 يدانشجويان در اين مرحله از دوره .متفاوت بود مطالعه

اي فردي و حرفههاي و توانمندي بلوغاي از آموزشي به درجه
ها را در ايجاد انسجام در تماميت و كه آن دست يافته بودند
 .و حرفه اي شان توانمند ساخته بود يكپارچگي فردي
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 يمرحله دانشجويان نقش نسبتا فعالي در اداره در اينهمچنين،
ينده آبراي خود و  ،خود داشته ر آموزشي و حرفه اي امو

هاي كفايت و شايستگي كسب .مودندن  گيري تصميم شان اي حرفه
هاي ارتباطي با بيماران و مربيان و مهارت ياي، توسعهحرفه

اي عضاي تيم مراقبت، بهبود اعتماد به نفس، حس تعهد حرفها
و پذيرش از سوي پرستاران از جمله عواملي بودند كه شرايط 

 آمادگي و ، مهيا نموده سازگاري تدريجي دانشجويان را با حرفه

  .اي تسهيل مي نمود حرفه نقش پذيرش براي ها راآن
 

  تشكرتقدير و 
ي ـكيف يهـي از مطالعـبخشوان ـه عنـبمطالعه  نـاي      
 اريـت هاي پرستـات مراقبـركز تحقيقـوب مـزرگ مصـب
از ران ـگاه علوم پزشكي ايـدانش )م ت 468اره ـشم(

 .تـوده اسـوردار بـركز برخـن مـي ايـاي مالـهتـايـحم
اركت كننده ـوان مشـه به عنـاني كـويـاز دانشج پژوهشگران

داشته اند، تقدير و تشكر  در اين مطالعه حضور موثر و فعال
  .دننمايمي
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Background and objective:  Clinical practice is considered a very important part of the nursing education. 
Effective and dynamic interactions among the students, Health care providers, instructors, and the clinical 
environment and its elements affect their professional development. This report is part of a major study that 
describes the final year experience of BSN student in the clinical environment. 
 
Materials and Methods: Through this qualitative study, the data was collected from 12 undergraduate 
nursing students in two large nursing and midwifery schools and two new graduate students. In-depth semi-
structured individual interviews were conducted with a purposive sample of participants during their clinical 
placements and after graduation. The data were analyzed using the Straussian version (1998) of grounded 
theory method. 
 
 Results: Professional pride as one of the significant findings of study was evident in experiences of 
participating students in the final year of their study. Professional pride as one of the most important results 
of the seminal study consisted of three subcategories: professional adequacy, being accepted by others, and 
professional practice. This feeling initiated and developed through the last three semesters. Participants while 
acquiring individual capabilities and professional competencies, due to prolong presence in clinical 
environments had much more opportunities to interact and to make relationship with patients and health care 
members. In addition, they found that they must be ready to practice in workplace. 
 
Conclusion: Professional pride experienced by student nurses coincided with entering the Internship 
program. Revision of the philosophy, mission, and goals of the Internship program and make any 
modifications in execution of program in the clinical settings can result in positive effects on socialization 
and role transition of the student nurses. Recommendations to enhance the clinical experiences of student 
nurses in the final year of their study were outlined. 
 
Keywords: Professional pride, Internship, Clinical environment, Learning experience, Nurse student, 
Qualitative study 
 

 


