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تجرباه   نيا [. ا4بوده است ] يمال تيحما ليتحص نيبه کار ح

هاا،   شادن، ارزش  يتواناد اتتمااع   يما  ،يد مالعالوه بر درآم

 [.1قارار دهاد ]   ريرا تحات تاا    انينگرش و رفتاار دانشاجو  

تواناد ا ارات    يم ليتحص نيدهند که کار ح يها نشان م گزارش

داشته باشد و  انيدانشجو اتيو تجرب يريادگيبر  يمثبت و منف

با  يسازگار ،يليالتحص از فارغ دبع نيها به بال بر نحوه ورود آن

 [.0مؤ ّر باشد ] ينيبال يها تيکار و کسب صالح طيمح

 ،يمال زهيانگ رينظ يمطالعات مختلف، عوامل يها افتهي طبق

احتمال استخدام بعد از  شيتجربه، افزا شيافزا ،يفرد تيرضا

سابب تاذ     ديا باا دوساتان تد   ييو آشانا  يليالتحصا  فارغ

[. 7-0،4گاردد ]  يما  ليتحصا  نيبه سمت کار حا  انيدانشجو

کاه انجاام    يو نگرش افاراد نسابت باه کاار     يانتظارات شغل

 ييزهايها استوار بوده و آن چ آن اليها و ام بر خواست دهند يم

و  ابنديها دست  خود به آن يشغل ندهياست که آرزو دارند در آ

بر احساسات، رفتار و نگرش افراد نسبت به کاار   ياديز ريتا 

 [.9دارد ]

 يشود به صورت تهاان  يم ينيب شيکه پ ياز مشکالت يکي

 شيوتود داشته باشد، کمبود پرستار است کاه علات آن افازا   

 يهاا  ها در دهه آن دنيرس يسن پرستاران و به سن بازنشستگ

 کمبود پرساتار  نيمقابله با ا يها ياز استراتژ يکياست.  رياخ

در  يپرسااتار انيدانشااجو رشيپااذ ،يا بااه صااورت منطقااه 

مسااله   نيا است. اماا ا  ييشجودان به صورت کار ها مارستانيب

 انيدر دانشاجو  يو اتتماع يرفتار عيسر راتييتغ جاديباعث ا

هنااوز  انيدانشااجو نيااا کااه نيااا لياا[. بااه دل3شااده اساات ]

 مان يکارد ا  تهات عمال   يکاف تينشده و صالح ليالتحص فارغ

ها کاار   پرستاران در بخش ريدر کنار سا ديندارند، با يپرستار

کنناد باا    يهاا کاار ما    که باا آن  يپرستاران ني[. بنابرا15کنند ]

اشتغال  ريدرگ انيشوند. چرا که دانشجو يمواته م ييها چالش

را در دانشاکده   يتار  وقت کم جهيهستند و در نت ينيبه کار بال

هاا و   در کاالس  يحضاور ماو ر   نيچنا  کنناد. هام   يم يسپر

 هتواناد فرصات مطالعا    ياشاتغال ما   نيا ندارند. ا ها يکارآموز

هاا را   آن کيا کارد آکادم  عمل را کم کرده و متعاقباً انيدانشجو

ارائه شده  يها مراقبت تيفيک ني[. بنابرا3قرار دهد ] ريتحت تا 

مطلو  نخواهد  ،يکاف يستگيفقدان شا ليبه دل زيتوسط آنان ن

مسااله در ارائاه خادمات     نيتار  مهام  تيا فيک که يبود. در حال

 تيا فيخادمات باا ک   وبوده و ارائاه مراقبات    يدرمان يبهداشت

 يدرمان يدر نظام خدمات بهداشت تياولو کيمناسب به عنوان 

 کاه  يباشد. طور يمطرح م يخدمات پرستار نهيدر زم ژهيبه و

تحت  ها مارستانيب يبخش و اعتبار يبند در اغلب کشورها درته

 [.11آن است ] تيفيو ک يپرستار يها مراقبت ريتا 

 اني، دانشااجو(British Columbia) ايااکلمب شيتيباار در

 يمراقبات بهداشات   يهاا  ممکان اسات در مجموعاه    يپرستار

را تحاات نظااارت  يپرسااتار يهااا تياااسااتخدام شااده و فعال

و  يابيااپرساتاران انجاام دهنااد. پرساتاران نااالر مسائول ارز    

کارد   گوناه عمال   هساتند و هار   انيکرد دانشجو عمل تيريمد

 يپرساتار  انينشاجو . دا کنند يرا گزارش م منيا ريو غ يناکاف

کااه از  ييهااا تيبااا اسااتفاده از صااالح دياااسااتخدام شااده با

اند کار  کسب کرده يدر طول دوره آموزش يريادگي يها تيفعال

کارد خاود مسائول و     در خصاو  عمال   يکنند و در هر زمان

 يپرساتار  يدانشاکده از واهه دانشاجو   نيا پاسخگو باشاند. ا 

 نيريساا تامعاه و   يکناد کاه بارا    ياستخدام شده اساتفاده ما  

دانشاجو و   کيا افراد به عنوان  نيا تيمشخص باشد که وضع

 رانيا [. در ا15] يا حرفه  فرد کامالً کياست نه  رندهيادگي کي

با  ينامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک نييطبق آ زين

 نيدر باال  يگروه پرستار انينامه استفاده از دانشجو نييعنوان آ

ساال ساوم    يرشاته پرساتار   يسکارشنا اني(، دانشجو1393)

را باا   يدرس يواحدها 80ششم و به بعد( که حداقل  سال مي)ن

 يو گذرانادن واحادها   14اند )با شرط معدل  گذرانده تيموفق

. البته ندياستفاده نما ييتوانند از کار دانشجو ي( ميعموم يعمل

بار   يمبنا  رناده يکار گ هواحد ب صيو تشخ ازيبر اساس اعالم ن

محولاه و دارا باودن    فيولاا  ياتارا  يبارا دانشاجو   ييکارآ

 صيدانشاجو باه تشاخ    يا و حرفاه  يعلما  ،يعموم تيصالح

پا  از   يهاا  ساال  ميکه در نا  ياني. دانشجويدانشکده پرستار

شاوند، از اداماه کاار     يمشاروط ما   يياشتغال به کار دانشاجو 

 يگازارش مبنا   افتيگردند و در صورت در يمنع م ييدانشجو
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 تيريمااد صيبنااابر تشااخ يکاارد و از عماال تيبرعاادم رضااا

 [.12] ابدي يها، خاتمه م آن تيدانشگاه فعال يپرستار

کاه ادراکاات    امديبه دست ن يا منابع، مطالعه يتستجو با

مورد  رانيدر ا ييدانشجو کار يها چالش نهيپرستاران را در زم

کاار   يرويبا توته به کمبود ن ،يقرار داده باشد. از طرف يبررس

مبارم باه پرساتار، هناوز از      ازيا و ن ها مارستانيدر ب يپرستار

هاا اساتفاده    مارساتان يدر ب يانسان يرويبه عنوان ن انيدانشجو

کشور ما هناوز باه درسات      در ييدانشجو شود. پديده کار يم

از کاار کاردن    يريتلاوگ  يبارا  زيا ن يتبيين نشده است. قانون

[. متون 1وتود ندارد ] ليدر هنگام تحص يپرستار انيدانشجو

و تحقيقات زيادى هام در ايان زميناه وتاود نادارد و متاون       

کمّا  و در حاد    اىها  تر در چارچو  بررس  موتود هم بيش

باوده اسات.    يليتحص شرفتيبر پ ييکار دانشجو ريبررس  تا 

 يامدهايبا وتود تمام پ ايپرسش همچنان وتود دارد که آ نيا

و کمک به رفاع کمباود    انيودانشج يبرا ييدانشجو مثبت کار

کنند با چاه   يها کار م که با آن يپرستاران ،يکار پرستار يروين

حقيقاات،  شااوندد در يمواتااه ماا ييهااا مشااکالت و چااالش

توان تنها به وسيله پاژوهش   را نمي ييدانشجو کار يها چالش

ذهناي اسات و    يکمّي بررسي نمود، زيرا اين پديده، تا حادود 

باا   يکاه باه نحاو    ييهاا  دهيا پد نييتب يبرا يکمّ يها پژوهش

روبرو هستند، انعطاف و عماق ززم را ندارناد    يتعامالت انسان

شود. تحقيق کيفي  ياحساس م يفيک قيتحق کيبه  ازي[ و ن13]

هاا را   هاا و ارزش  هاا، انگيازه   ها، ديادگاه  درک عقايد، نگرش

نمايد. محقق کيفي با حضاور در محايط طبيعاي     پذير مي امکان

در واقاع   نماياد.  فساير ماي  هاا را درک و ت  ، پديدهمردم يزندگ

هاا   سازي وقايع، هنجارها و ارزش رسالت تحقيق کيفي، روشن

[. بناابراين، از  14کنندگان در تحقيق است ] از ديدگاه مشارکت

تا که در اين پژوهش تجار  پرستاران مورد بررسي قارار   آن

شود استفاده از  ساسات و ديدگاه افراد ارزيابي ميگيرد و اح مي

از  ييدانشاجو  کاار  يها براي شناخت چالش يفيروش ک کي

کاه   نيارسد. با توته به  يتر به نظر م پرستاران مناسب دگاهيد

هرمزگاان   يدانشگاه علوم پزشک يعلم اتيپژوهشگر عضو ه

 يريا و درگ انيباشد و عمالً با مسالة اشتغال به کار دانشجو يم

از  يمختلاف و برخا   يهاا  در بخاش  انيپرستاران با دانشاجو 

 يباه بررسا   ازيا ها مواته اسات، ن  آن يها تيمشکالت و شکا

دگاه يا آن از د يهاا  چاالش  يابيا تهات ارز  دهيا پد نيا قيعم

 ليا تحل کارد يبا رو يفيک قيتحق کيپرستاران احساس شد و 

: ادراکاات  ديگرد يسوال طراح نيبه ا ييپاسخگو يمحتوا برا

 نيا هدف از ا ستديچ ييدانشجو کار يها پرستاران از چالش

 کاار  يهاا  ادراکاات پرساتاران از چاالش    نياي تب يفيمطالعه ک

 .است ييدانشجو

 

 هامواد و روش
 Qualitative) يفا يک يمحتاوا  ليا تحل کيا پژوهش  نيا

content analysis) مرسااوم کاارديبااا رو(Conventional 

approach)      است. تحليل محتاواي کيفاي ياک روش تحقياق

وزمره زندگي و هاي ر که براي کشف درک افراد از پديده است

روش بار   رود. در اين هاي ذهني به کار مي تفسير محتواي داده

کنندگان در مطالعه، مفااهيم آشاکار و    اساس توصيف مشارکت

وان ايان مفااهيم را کدبنادي،    تا  شود که مي مي صپنهان مشخ

اج کارد.  را اساتخر  نيبندي نموده و مضام سازي و طبقه خالصه

برگرفتااه از توصاايفات  ييکاادها باار اساااس واحاادهاي معنااا

 شاوند و ساپ  بار اسااس     کننادگان اساتخراج ماي    مشارکت

تحليال   [.10گردناد ]  بنادي ماي   ها طبقاه  اختالفات يا شباهت

وردن نتايج معتبر و پاياا  براي به دست آ سبمنا يمحتوا، روش

تدياد، اراياه    نشيا هاي متني به منظور ايجاد داناش، ب  از داده

[. در 18،10کارد اسات ]   حقايق و راهنماي عملي باراي عمال  

هاا   داده از ماتن  ماًيطبقاات مساتق   يقارارداد  يمحتاوا  ليتحل

 [.17شوند ] ياستخراج م

پرساتاران و   هيا مطالعاه شاامل کل   نيپژوهش در ا تامعه

شاهر   يدرماان  يآموزش يها مارستانيسرپرستاران شاغل در ب

ران تازه کار و مجار  و سرپرساتاران   بندرعباس بودند. پرستا

مختلاف کاه    يهاا  و بخاش  ها مارستانيآقا و خانم شاغل در ب

انتخا  و مورد  رند،يپذ يم ييدانشجو را تهت کار انيدانشجو

صااحبه  هاا از م  آوري داده قرار گرفتناد. باراي تماع    صاحبهم

اساتفاده شاد.    يفرد افتهيساختار  عميق، چهره به چهره و نيمه
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سوال باز مطرح شده و ساپ  ساوازت مرباوط باه      ابتدا چند

شاد. در چهاار ماورد محقاق تهات       دهيمورد نظر پرس دهيپد

کننده مراتعاه نماود و    ر دوم به مشارکتبا يبرا تر شيکاوش ب

کننادگان و   شرکت يها لت وتود ابهام در برداشت از گفتهبه ع

به انجام مصاحبه مجدد با  ازينقص در اطالعات به دست آمده ن

شاد تاا    يکنندگان خواسته م کنندگان بود. از مشارکت شارکتم

 تار  شيزمان و مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعيين کنند. با 

و اتاق استراحت پرسانل   مارستانيب انيها در اتاق مرب صاحبهم

کنناده در   ماوارد در منازل فارد مشاارکت     ريانجام شاد و ساا  

انجااام . زماان  ديااسابز پااارک انجاام گرد   يپاژوهش و فضااا 

و  فتيشا  انيا پ  از پا ،يکار فتيها قبل از شروع ش مصاحبه

شاوندگان باود.    مصااحبه  يخارج از برنامه کار زيهفت مورد ن

پژوهش، علت ضبط  افقبل از شروع هر مصاحبه راتع به اهد

مصاحبه، مشاارکت داوطلباناه، محرماناه مانادن اطالعاات و      

کننادگان   داده شد و از شرکت حيشوندگان، توض مصاحبه تيهو

هاار مصاااحبه، از  ياتااازه ضاابط صاادا اخااذ شااد. در ابتاادا

و  دينما يخود را معرف يکننده خواسته شد تا مختصر مشارکت

کنناده   مشاارکت  کيا دموگراف تيبه دنباال آن، دربااره وضاع   

شاامل   هيا اول يشد. اطالعات درخواست يمطرح م ييها پرسش

، سابقه کننده کننده، سمت مشارکت بود: سن مشارکت ريموارد ز

کار و بخش محل کار. سپ  چند سوال باز مطرح شده و پ  

شد و کنکاش  دهيمورد نظر پرس دهياز آن سوازت مربوط به پد

 کار يها خصو  چالش رکنندگان د مشارکت دگاهيدر مورد د

. بحث باا  افتي يکنندگان ادامه م مشارکت تيبا هدا ييدانشجو

 ناان يگار اطم  مصااحبه رفات کاه    يم شيتا پ حفظ زمان تا آن

کرده است. فارم   افتيدر يشده را به خوب ارائه ميمفاه افتي يم

ساؤازت  مصاحبه شامل دو دسته سؤازت بود. يک دسته کاه  

و دسته دوم کاه ساؤازت    ادندد اساسي مصاحبه را تشکيل مي

با چند سؤال  ها شدند. هر يک از مصاحبه يپيگيري محسو  م

خودتاان کاار    ايا آ دديا ا ر کردهکا ييها شما در چه بخش»باز 

مشغول باه کاار برخاورد     انيبا دانشجو اي ديا داشته ييدانشجو

آغااز  « چگونه اساتد  مارستانيدر ب انيکار دانشجو دديا کرده

شامل: نظر شما در مورد کار کاردن باا    صليشد. سؤازت ا يم

 در ارتباط با کاار  ستديچ ييدانشجو در طول کار انيدانشجو

با  شما در کل ايرسدد آ يبه ذهنتان م يا چه خاطره ييدانشجو

 لطفااً  دديا موافق يپرستار انيتوسط دانشجو ليتحص نيکار ح

  دديياستدزل خود را بفرما

نندگان به هار  ک تنمود تا پاسخ مشارک يتالش م پژوهشگر

کدام از سؤازت مذکور را باا اساتفاده از ساؤازت و تماالت     

 يوقت» اي« تر توضيح دهيدد توانيد بيش مي»کننده نظير  يپيگير

. ديا آشاکار نما  قاًيدق« ....... منظور شما چيستد دييگو يکه م

کنناده   مشارکت کهکننده بر اساس اطالعاتي  هاي پيگيري سؤال

تر شدن مفهوم مورد مطالعه مطارح   نمود، تهت روشن ارائه مي

. مادت  ديا ها حدود ساه مااه باه طاول انجام     شد. مصاحبه يم

هاا   بود. کلياه مصااحبه   ريمتغ قهيدق 155تا  40 نيها ب همصاحب

هاا تاا دساتياب  باه      پژوهشگر انجام شد. مصاحبه کيتوسط 

کنندگان،  و با اتازه مشارکت ادامه يافت يهاى عميق و کاف داده

، ضابط شاده و   MP3 Recorder)) با کمک دستگاه ضبط صدا

ين باره، بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، پ  از گوش دادن چند

کاغذ نوشاته   يها کلمه به کلمه رو در اسرع وقت متن مصاحبه

 تيا کفا ايا و  يبعاد  يهاا  مصااحبه  يشد تا بازخورد ززم برا

قارار   ليا و تحل هيا تجز دو ساپ  ماور   ديها را فراهم نما داده

کرد. بعاد از   دايها ادامه پ تا زمان اشباع داده يريگ گرفت. نمونه

حاصال   يکامل اشباع اطالعات مورد مصاحبه به طور 40انجام 

 .شد

 بودن تحقيق، معتبر دامه کار، تهت تاييد روايي و دقتا در

(Credibility)پااذيري ، اطمينااان (Dependability)  و قابلياات

 (Transferability) انتقاال  تيو قابل (Confirmability)تأييد 

پاژوهش   يهاا  افتهيها و  رد بررسي قرار گرفت. دادهمو ها داده

مساأله مساتلزم    نيا و اعتماد باشند و ا رشيقابل پذ ديبا يفيک

هاا   مصااحبه  ادتعاد  شيافزا است. يقيحق يها داده يآور تمع

ها باه   صحت داده شيافزا ياست که پژوهشگر برا يگام نياول

 ياريبه نظر بس زيها از منابع گوناگون ن داده يکار برد. گردآور

 ياي ها و روا افتهي تيمقبول شيافزا يبرا ينکته مثبت نياز محقق

توتاه باه حضاور ماداوم محقاق در       مطالعه است. با يخارت

 يهاا  ادداشتي ،يپرستار انيجودانش يها تهت کارآموز بخش
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در رابطه با موضوع پژوهش مورد استفاده قارار   زيدر عرصه ن

 ه،يا اول يهاا و کدگاذار   کاردن مصااحبه   ادهيا گرفتند. بعد از پ

ات ها نظر کنندگان ارائه شده و آن هاى مطالعه به مشارکت يافته

ها با تجربيات خود به محقاق   خود را در مورد هماهنگ  يافته

 .کردند يم يابيها را ارز نمودند و صحت و سقم آن يابراز م

 يا از عاده  ن،يعالوه بر محقق ،يريپذ نانيبراي تضمين اطم

خواسته شد تا متاون   زين يفيک قاتياز همکاران متخصص تحق

 ليا و تحل هيا تجز ناد يقرار دهند تا صحت فرا يرا مورد بررس

هااي ديگاري کاه در طاول انجاام ايان        شود. فعاليت يابيارز

از:  دناد پژوهش به مو ّق بودن آن کماک نمودناد عبارتناد بو   

هااي   وهش بار اسااس طارح تحقياق، ضابط گفتاه      هدايت پژ

 .ها کنندگان و مکتو  کردن آن مشارکت

شگر با حفاظ مساتندات در تماام مراحال پاژوهش      پژوه

قابليت تأييد پژوهش را تضمين نمود. عالقمندى پژوهشگر باه  

 نينالر يها، بازنگر مداوم با داده يريپديده تحت مطالعه، درگ

شاواهد و مقاازت    يتستجو برا ،يفيک قاتيو متخصصان تحق

 ايان چنين، تالش براى کساب نظارات ديگاران در     و هم ريمغا

کننده قابليت تأييد بودند. عالوه بر  ه از ديگر عوامل تضمينزمين

تيمي و با راهنمايي و نظاارت  اين، پژوهش حاضر به صورت 

هاا و هام    پذيري داده نظران انجام گرديد که هم اطمينان صاحب

 .پذير نمايد قابليت تأييد را امکان

هاا در   انتقاال داده  تيا قابل شيافازا  يدر اين پژوهش، برا

د استفاده شد و مصاحبه هدفمن يريگ از نمونه ،يريگ نمونهزمان 

حداکثر تنوع انجام شاده و نقال   کنندگان متفاوت با  با مشارکت

تاالش   نيچنا  . هام ديا هاا ارائاه گرد   و مثاال  ميمستق يها قول

قضاوت و ارزيابي  ايهاي مبسوط، زمينه بر گردد با توصيف يم

 .هم شودها فرا رد قابليت انتقال يافتهديگران در مو

باا   يفا يک يمحتاوا  ليها با روش تحل و تحليل داده تجزيه

در  يفا يک يهاا  داده يدها  انجام شد. سازمان يياستقرا کرديرو

 Open) باااز يشااامل کدگااذار يياسااتقرا يمحتااوا ليااتحل

coding)طبقااااات  جااااادي، ا(Creating categories)  و

 Kynga¨s و Elo [.18اسات ]  (Abstraction) يسااز  يانتزاع

را  يفا يک يمحتوا ليدر تحل يياستقرا يبند طرح طبقه (2557)

 [.10اند ] نموده ميترس 1 شکل رتبه صو

 باه نقال از    يفا يک يمحتاوا  ليا در تحل يياستقرا ي. طرح طبقه بند1 شکل

Elo)  2008)و Kynga¨s  (10)رفرن  شماره 

 

مهام   اريتهت کاهش اطالعاات بسا   ليواحد تحل انتخا 

شاود   ياست. بر اساس سوال پژوهش توانب محتوا انتخا  م

باشاد   ياز اطالعاات متنا   يبخش ايکه ممکن است شامل تمام 

از متن  ييها شامل بخشمطالعه  نيدر ا ليتحل ي[. واحدها19]

ها بود که با ساوال پاژوهش مارتبط     شده مصاحبه  ينو دست

هاا باا    داده ليا تحل ل،يا تحل يبودند. پ  از انتخا  واحادها 

 کيا  افتنيها و  ور شدن در آن غوطه يخواندن مکرر متن برا

از  ييابتدا يها دهيباز، ا يآغاز شد. در مرحله کدها يح  کل

باار   ني. پ  از چناد دياستخراج و فهرست گرد يمتن يها داده

 يور يخواندن لغت به لغت و خط به خط هر متن و مکث کاف

 انتخاب واحد تحلیل

غوطه ور شدن در اطالعات و ایجاد یک 

 حس کلی

 کد گذاری باز

یا مدل، سیستم پنداشتی، نقشه پنداشتی 

 طبقات

 طبقه بندی

 ورود اطالعات به برگه های کد گذاری

 گروه بندی

 انتزاعی سازی

 فاز آمادگی

 فاز سازماندهی 

فاز گزارش دهی، 

تحلیل و نتیجه 

 گیری



 هومان منوچهري و همکاران        

 

 

تواند با هدف  يکه م ييکدها يمصاحبه، تمام از يناش يها داده

. پ  از ديگرد ادداشتيمتن  هيدر ارتباط باشد در حاش قيتحق

ضابط شاده    يهاا  مجدداً به مصااحبه  ييابتدا يسينو ادداشتي

 ادداشات يفراموش شده بود  اًانيکه اح يگوش داده شد و نکات

نوبت گوش کرده و ها را در چند  . لذا پژوهشگر مصاحبهديگرد

باه طاور    ناد يفرا نيرا بارها مرور نمود. اها  متن تايپ شده آن

ها در طبقات مربوطه  آن يرياز استخراج کدها تا قرارگ وستهيپ

 يفا يک يمحتاوا  ليا در تحل ي[. کدگاذار 21،25] افات يتداوم 

 پنهاان  ايا  (Manifest content) آشاکار  يتواند به محتاوا  يم

(Latent content) [ بارا 19محتوا مربوط باشد .]يکدگاذار  ي 

کنناده   دزلات  يکنندگان و کدها از کلمات خود مشارکت ه،ياول

هاا( اساتفاده شاد. ساپ       پژوهشگران از گفتاه  يها )برداشت

 ياز واحادها  يمعن يانجام گرفت. واحدها يبعد يها مصاحبه

 يمعنا  ياستخراج شدند. سپ  با حذف زوائد واحادها  ليتحل

 ليا و تحل هيا فشرده شده و در قالب کدها قارار گرفتناد. تجز  

اطالعات انجام  يآور زمان و به طور مستمر با تمع ها، هم دهدا

 .گرفت

 ياستخراج شده با مراعات تناسب کادها  يکدها مجموعه

شده  يبند طبقه شان،يها شباهت ايها و  و بر اساس تفاوت هياول

 يبناد  دساته  رطبقاتيبرچسب، کدها به شکل ز نييو بعد از تب

تعاداد طبقاات   اطالعاات باا هادف کااهش      يبند شدند. گروه

 يا لهيمرحله فاراهم کاردن وسا    ني. هدف از ارديگ يصورت م

دانااش اساات  دياادرک و تول شيافاازا ده،يااپد فيتوصاا يباارا

 يهااا هااا، از برچسااب داده يبنااد [. بااه منظااور دسااته18،10]

 رطبقاات يشده و ز يگذار تر استفاده شد. طبقات نام ياختصاص

 نيشادند و ساپ  مضاام    يبناد  گاروه  يبه شکل طبقات اصل

 فيتوصا  کيا  جاديا يبه معن يساز ي. انتزاعدنديمشخص گرد

 .است قيتحق وعاز موض يکل

 

 نتايج
کننده پرستار و سرپرساتار باا    مشارکت 40مطالعه  نيدر ا

ساال   17تا  1سال با سنوات خدمت  45تا  23 يمحدوده سن

 ييدانشجو کار ل،يها در دوره تحص نفر از آن 19شرکت کردند. 

 مارسااتانيکنناادگان در چهااار ب بودنااد. مشااارکتانجااام داده 

هرمزگاان و   يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش

و  يداخلا  هاا،  اورهان  ها، تيفور رينظ يمختلف يها در بخش

مردان، زنان و کودکان، قلب و توراک  به کار اشتغال  يتراح

کننادگان بار حساب     مشارکت کيداشتند. مشخصات دموگراف

 است. دهيذکر گرد 1ها در تدول  آن تيتنس

 هيا کاد اول  090هاا،   مصاحبه هيکل يبند ابتدا پ  از کد در

و اساتفاده از نظارات    ينيبار باازب  نيشد که پ  از چند جاديا

صورت گرفته  يها غامو پ  از کاهش، حذف و اد نيمتخصص

 نيا . اافات ي ليا کد تقل 005در مراحل مختلف، تعداد کدها به 

مضمون شاامل   4طبقه و  11طبقه،  ريز 35در  تيکدها در نها

مشکالت  ،يمشکالت آموزش ،يروان يمشکالت تسم نيمضام

 (.2قرار داده شدند )تدول  يافتگيو تکامل ن يا حرفه

 يتواند برا يم يکه داشتن تجربه کار يرغم تمام منافع يعل

تواناد سابب    يبه همراه داشته باشد، اما م يپرستار انيدانشجو

گردد کاه   يو کادر پرستار انيدانشجو يبرا زين يمشکالتبروز 

نخواهناد باود. از نظار     ريپاذ  مشاکالت تباران   نيا از ا يبرخ

مشاکالت   دتوانا  يما  ييدانشاجو  پرستاران و سرپرستاران کار

 را به همراه داشته باشد.  يا و حرفه يآموزش ،يروان يتسم

از  ياريهنوز بس انيدانشجو چون

 يکااف  نياناد و تمار   اموختاه ين يرا به خاوب  ياقدامات پرستار

به صورت مستقل و بدون  ييدانشجو اند تهت انجام کار نداشته

از باروز   کنناد و مرتبااً   يتحمل م يادياسترس ز يحضور مرب

از نظار   ياديا شاود فشاار ز   يامر سبب ما  نيترسند. ا يخطا م

به شادت خساته    جهيوارد شود. در نت ها به آن يو روان يتسم

 معماوزً  فتيکه دارناد در طاول شا    ياسترس ليشوند. به دل يم

در  يخوابند و دچار کمبود خوا  شده و در طول روز حت ينم

 اند. آلوده خوا  ها يها و کارآموز کالس

تاور   نيا خاودش باشاه. ا   يمسئول کارها ديخودش با»

باهااش   يآور باشه. به ساخت  آدم استرس يممکنه برا يطيشرا

 ،ياضافه کاار  ن،يسنگ يها فتيو ش يشب نخواب هوي. اديکنار ب

هاا،   هاا و پزشاک   بخاش، غرغار مسائول    يتاو  يهابرخورد

 نيا . باز هم باا وتاود هماه ا   شهيشروع م ها ضيمر يتينارضا
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« باده  ليا کارشاو انجاام باده و بعاد تحو     سات در ديمسائل با

ساال ساابقه    8 يپرستار خاانم دارا  -37کننده شماره  )شرکت

 ساله( 35کار 

کااهش تاوان    جاه يسبب عدم تمرکاز و در نت  يخستگ نيا

شود. باه خصاو  اگار     يدر کالس م يمطالب درس يريادگي

مرتب در حال چرت زدن باشند حضور در کاالس   انيدانشجو

 ها نخواهد داشت. آن يبرا يبازده چيه يو کارآموز

کاردن   کاار  ييتنهاا  يبرا هاشون يبعض ييتحمل و توانا »

از  يخساتگ  واقعااً  فتي. آخر شا ارنيها کم م فتيش نيکمه. ح

 ديا ند و بايدانشاجو  ها نيا که نيباره. با توته به ا يشون مچهر

. موناه يبراشاون نم  يا ياناره  چيه گهيهاشون برند د سر کالس

 هکنناد  ت)شارک « شان  يها حاضر م سر کالس يچطور دونمينم

 39ساال ساابقه کاار     10 يسرپرستار خانم دارا -20شماره 

 (ساله

در  يرياااز دساات دادن اوقااات فراغاات و درگ لياادل بااه

نسبت به  انيدانشجو نيا يحيتفر يها برنامه ،يکار يها فتيش

از مواقاع حاذف خواهاد     ياريتر و در بس کم ها يکالس هم هيبق

 فتيشا  ايا  ياز کالس و کارآموز ريغ يها شد. چون در زمان

باه خاوا  و اساتراحت     ازيا ن يتهت رفع خستگ ايهستند و 

 ييدانشاجو  کنندگان که خود سابقه کار از مشارکت يکيدارند. 

 نمود که: انيرا داشت ب ليدر دوران تحص

 يبارا  ليتمعه و تعط يروزها ها رو معموزً فتيش يليخ»

و  شاه يگذارند. تنها وقت آزاد دانشجو هام پار م   يدانشجوها م

هاا و   از درس هااش  يمونادگ  تباران عقاب   يبرا يزمان گهيد

 ييهاا  يمونه. کاارآموز  يها نم ترم انيها و م امتحان يمطالعه برا

 گاذره و واقعااً   يما  يخستگ تيبا نها يها فتيهم که بعد از ش

افتاه.   يتوش اتفاق نما  يريادگي اصالً گهينداره. د يبازده چيه

« يبخاواب  يخوابگااه و کما   يلهر بشاه کاه بار    يفقط منتظر

ساال ساابقه    2 يپرستار خاانم دارا  -24کننده شماره  )شرکت

 ساله( 20کار 

تواناد سابب    يما  يحت يشگيمزمن و هم يها يخستگ نيا

شود و شور و شاوق   ينسبت به حرفه پرستار يزدگ دل جاديا

باه حرفاه را کااهش     يو عالقمند ندهيدر آ شرفتيپ يفرد برا

 يها فتيعاقبت کار خود را به شکل ش تيدهد. چرا که در نها

 زيا ن ي. گااه نناد يب يمادت ما   يطاوزن  يهاا  يمکرر و خساتگ 

چه در  شود. چون تمام آن يم جاديا انيدانشجو يبرا ييتضادها

کمبود منابع و امکانات در  لياند به دل خوانده يتئور يها کالس

از  ياريشاوند کاه بسا    يها متوته م کنند. آن يعمل مشاهده نم

مسااله   نينشده و ا تيرعا مارياستانداردها هنگام مراقبت از ب

 .دينسبت به حرفه خواهد گرد ياعتماد يسبب ب

کارها رو  يدانشجو بعض ييدانشجو ها تو کار وقت يبعض»

« هاشاه  کاه در تضااد باا آموختاه     ناه يبيهاا م  فتيش يفقط تو

سال سابقه کاار   9 يپرستار آقا دارا -30کننده شماره  )شرکت

 ساله( 33

که به کار اشتغال دارند به  يانيدانشجو

از  ريا ندارناد و در سااعات غ   ياوقات فراغت کاف که نيا ليدل

پرساتار هساتند،    کيا به عناوان   فهيمشغول انجام ول ليتحص

را  ها يها و کارآموز مربوط به کالس يدرس فيتوانند تکال ينم

 ايانجام نشده و  ايها  آن فيتکال شهيانجام دهند و هم يبه خوب

 ليا باه دل  يکاار  شاود. داشاتن شاب    يداده م ليتحو ريبا تاخ

به حضاور   ليکند سبب عدم تما يم جاديکه در افراد ا يخستگ

افاراد در   يهاا  بات يشاده و تعاداد غ   يکاارآموز  ايدر کالس 

کنندگان که  از مشارکت يکي. ابدي يم شيافزا يتلسات آموزش

 اانجام نداده باود اما   ييدانشجو کار ييخود در دوران دانشجو

 نمود که:  انيداشتند ب ييدانشجو کار يو يها يکالس هم

خسته باودن.   شهيداشتن هم ييدانشجو که کار ييها اون »

ها رو  کنفران  نيهم بدتر ها يبخوابن. سر کارآموز خواستنيم

 فهاشاون يتکل . معموزًدادن يدادن. امتحاناتشون رو هم بد م يم

 ليا باودن کاه تحو   يينفرهاا  نيآخار  ايا  دادنيانجام نم ايرو 

ساال   کي يپرستار آقا دارا -9کننده شماره  )شرکت« دادن يم

 ساله( 23سابقه کار 

عادم   ليا به دل انيشود نمرات دانشجو يمسائل سبب م نيا

ها  درس يمکرر و مطالعه ناکاف يها بتيداشتن غ ف،يانجام تکال

ها به  آن يبرا يليشده و افت تحص انيدانشجو ريتر از سا نييپا

 کاه کاار   يانيدنبال داشته باشد. به نظر پرستاران معدل دانشجو

 است. انيدانشجو هيقتر از ب نييپا کنند معموزً يم ييدانشجو
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چون مسئول کارهاا   ييکار دانشجو اديم ييدانشجو يوقت»

 شيبده تمام ساع  ليها رو خو  تحو اون ديهاشه و با ضيو مر

ال و حوصله سار  ح گهيکه کارهاش رو انجام بده. د کنه يرو م

باه   ازيا کاه ن  شه يخسته م نقدري. امونه يکالس رفتن براش نم

 قاب هاش ع . از درسشهيتموم م شيانره گهياستراحت داره. د

 يي. اکثر دانشاجوها کنه يم دايپ يواضح يليمونه. افت تحص يم

رو دارناد. دچاار    تيوضاع  نيهم قاًيدق ييکار دانشجو انيکه م

پرستار خاانم   -20کننده شماره  )شرکت« شنيم يليافت تحص

 ساله( 29سال سابقه کار  0 يدارا

 انيدانشااجو ،ييدانشااجو در طااول کااار يگاااه متاساافانه

نداشاته و   يعلم تيکه ماه رنديگ يم ادي يو مطالب جرهايپروس

 انياناد. چاون دانشاجو    دهيتجربه به آن رس يافراد فقط از رو

ت را انجاام  اقاداما  نيا کنند که پرسنل باا تجرباه ا   يمشاهده م

را در دروس خاود   هاا  تيا دهند، هر چناد مشاابه آن فعال   يم

اقدامات را  ليقب نينگرفته باشند، اما ا ادي انيو از مرب نخوانده

که ممکن است باه هماراه داشاته باشاد      يبدون توته به عواقب

 .رنديگ يآموزند و در عمل به کار م يم

کار  طيوارد مح لشيزمان با تحص دانشجو هم نيهم يوقت»

و  ييدانشاجو  طيزمان دو محا  و هم دهيم فتيو ش شهيم يواقع

داره. تاو   يباراش بادآموز   يلا يخ کناه،  يرو تجرباه ما   يواقع

باود   دهيند ييدانشجو طيکه تو مح نهيبيرو م ييها کارها فتيش

 -30کنناده شاماره    )شارکت « باراش  شهيباعث تضاد م نيو ا

 ساله( 33سال سابقه کار  9 يآقا دارا پرستار

 ينظر پرستاران با توته به مشاکالت  به

از  ياريدارد، بسا  يدر پا  يپرساتار  انيکه کار کردن دانشاجو 

 ييدارناد و باا کاار دانشاجو     يتيابراز نارضا يپرستار دياسات

 انياز دانشجو يارياز کار بس زيپزشکان بخش ن يمخالفند. حت

 التيکاه تحصا   يدهناد پرساتاران   يم حينداشته و ترت تيرضا

را بار عهاده    مااران ياناد مراقبات از ب   رسانده انيپاخود را به 

همراه با پرستاران بار   ت،يزيدارند هنگام و ليها تما . آنرنديبگ

 .يپرستار انيحاضر شوند نه همراه با دانشجو ماريب نيبال

دانشگاه و درس  فيند. کارها و تکالادانشجو ها نيچون ا»

درسشااون رو بخااونن.  ديااو باهاشااون ساار تاشااه  و امتحااان

 يبرا ها نياضافه بر ا گهيکار د هي. حاز رنيهم که م يکارآموز

 نينه ا دنيخودشون درست کردن که نه اون رو درست انجام م

 اناد،  يناراضا  دياساات  کناه،  يهاشون افت ما  رو. از اونور معدل

شاب دووم   فتيتاو شا   يور باه ساخت   نيندارند و از ا يبازده

ساال   9 يپرساتار آقاا دارا   -38کننده شماره  )شرکت« ارنيم

 ساله( 32سابقه کار 

 ياريدر بسا  زيا ها ن آن يها و خانواده مارانيمواقع ب يبرخ

مراقبات از   يتوان بادون مربا   يدانشجو کي که نيمواقع از ا

 نيا کنناد و ا  يما  يتيها را به عهده داشته باشد ابراز نارضاا  آن

ها  و همراهان آن مارانيب تيمساله سبب بروز سروصدا و شکا

 يدرسات  به ماريها معتقدند منشور حقوق ب خواهد شد. چون آن

 گرفته شده است. دهيناد مارينشده و حق ب تيرعا

 يبر دي. بااديدر م ها ضيمر يکنن صدا يم ياشتباه يگاه»

بده. بگو  حيو همراهش توض ضيبه مر ي. حاز هيدرستش کن

 يکنه. خالصه بعضا  ياشتباه م يکس هم همکارمونند. هر ها نيا

پرستار خانم  -45کننده شماره  )شرکت« شنيها دردسر م وقت

 ساله( 31سال سابقه کار  8 يدارا

تواناد سابب شالوغ شادن      يدر بخش م انيدانشجو وتود

 شيافازا  يپرستار يشود. بروز خطاها ينظم يب جاديبخش و ا

 ديبه وتود آ ينديممکن است حوادث ناخوشا يو حت ابدي يم

پرستاران معتقدناد   يداشته باشد. حت يريناپذ که عواقب تبران

سابب   ،يانسان يرويها به عنوان ن فتيدر ش انيحضور دانشجو

 شود. يم مارانيب ريمرگ و م زانيم شيافزا

در ارائاه   ييبخش و نارساا  يباعث شلوغ ييدانشجو کار»

دانشاجو تاو هار     کياز  تر شياگه ب . مخصوصاًشهيخدمات م

 يباشه وتاود دانشاجو مشاکل    بليباشه. اگه بخش است يفتيش

بادحال   ضيبخش شلوغه، چند تا مر يوقت يول کنه ينم جاديا

چون دانشجوها هنوز به کارها مسلط نشدند وتودشاون   ميدار

کنناده شاماره    )شارکت « کننده تا کمک رهيو پا گ تدس تر شيب

 ساله( 24سال سابقه کار  2 يپرستار خانم دارا -10

کنندگان در مطالعه به مسااله کمباود    از مشارکت يکي البته

و اسااتفاده از خاادمات  هااا مارسااتانيدر ب يپرسااتار يروياان
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 ديشا نيکمبود اشاره کرده و بنابرا نيتهت تبران ا انيدانشجو

 .ديتر نما پرسنل را کم يبار کار يبتواند تا حد ييدانشجو کار

ناه  کماک ک  يدرمان ستميتونه هم به س يم ييدانشجو کار»

تونه باه خاود    يتبران کنن. هم م يرو تا حدود رويکه کمبود ن

کنناده شاماره    )شرکت« رنيبگ اديدانشجوها کمک کنه که کار 

 ساله( 24سال سابقه کار  2 يپرستار خانم دارا -4

مطالعه در  نيکننده در ا مشارکت پرستاران

 يباروز مشاکالت  ساز  نهيتواند زم يکه م يخود به عوامل اناتيب

عوامال باه شاکل     نياند. ا باشد اشاره نموده ييدانشجو در کار

. باه نظار   دناد يگرد يبناد  دسته يافتگيبا نام تکامل ن يمضمون

و آشنا  انيتوسط دانشجو يکاف يعمل يها ها نداشتن مهارت آن

در  انيشاود دانشاجو   يسبب م ياقدامات پرستار هيبا کل نبودن

در  جاه ينداشته و در نت زين يکافسرعت عمل  ،يتجربگ يکنار ب

عمال ننماوده و مراقبات     مان يا به طور کامالً ماريمراقبت از ب

 زهيا بودن انگ نييپا رينظ ي. عواملنديارائه ننما يو اصول حيصح

 يبرقرار حيصح يها وهيشبا  يناکاف ييو اعتماد به نف  و آشنا

باشاد.   يساز بروز مشکالت نهيتواند زم يم زين گرانيارتباط با د

باه   انيدانشاجو  نيا ا التيتحصا  يبه عالوه چون دوره آموزش

 ياريو بسا  ستين يها کاف آن ياطالعات تخصص ده،ينرس انيپا

 شناسند. يها را نم داروها و عوارض آن جرها،ياز پروس

 يتموم بشه تا فرد آمادگ ييدوره دانشجو ديبه نظر من با»

 فتيپرستار رو داشته باشه و بتوناه شا   کيانجام کار به عنوان 

 يبارا  يهم عملا  يتئور يها يبده. چون تو دانشگاه هم آمادگ

ززم رو دانشجو به دست  يها . اون مهارتشهيدانشجو فراهم م

محال کاارش و    انبشه باه عناو   مارستانيتا بتونه وارد ب ارهيم

مراقبات   کي. بتونه رهيها رو به عهده بگ ضيتون مر تيمسئول

 کانم  يداشاته باشاه. فکار ما     ضيمار  يرو برا منيدرست و ا

 شاه يارائاه م  هاا  فتيش يدانشجو تو کي لهيکه به وس يمراقبت

کنناده   )شارکت « روش حساا  کارد   ديا . نباستين فيش اصالً

 ساله( 33 رسال سابقه کا 9 يپرستار آقا دارا -30شماره 

رو خو  بلد  يعمل يکارها ييدانشجو تو کار دانشجوها»

 زيروش آمااده کاردن، تجاو    شناساند،  يداروها رو نما  ستند،ين

کار  تونند يبدحال نم ضيبا مر ستند،ياز داروها رو بلد ن يليخ

 «سااتنديآشاانا ن کااامالً مارسااتانيکننااد، بااا کااار کااردن تااو ب

سال سابقه کاار   1 يپرستار آقا دارا -11کننده شماره  )شرکت

 ساله( 23

 ياريمشکل دارند. بسا  زيارتباط ن يدر برقرار انيدانشجو

همکااران   ريو سا مارانياند چطور با ب نگرفته اديها هنوز  از آن

. ناد ينما ينم تيرعا يو اصول ارتباط را به خوب نديبرخورد نما

از مشاکالت   ياريساز باروز بسا   نهيتواند زم يم زيمساله ن نيا

 گردد.

 يبرقرار حيها، روش صح ضيتو برخورد با همراها و مر»

تاا   رنديبگ ادي ديرو با زهايچ يلي. هنوز خدونند يارتباط رو نم

کننده شماره  )شرکت« کار کنند يا پرستار حرفه کيبتونند مثل 

 ساله( 23سال سابقه کار  1 يپرستار آقا دارا -11

اناد و   کار آشانا نشاده   طيبا مسائل مختلف مح انيدانشجو

چگوناه   ديا آ يکاه باه وتاود ما     يمختلف طيدانند در شرا ينم

تواناد در   يما  يبا مساائل حقاوق   يي. عدم آشنانديبرخورد نما

از  ياديا ساز باشد و متاسفانه تعداد ز از موارد دردسر ياريبس

و  رپرساتار، حقاوق پرساتا    فيهنوز با شرح ولاا  انيدانشجو

 ندارند. يکاف ييمربوطه آشنا يو مسائل حقوق ماريب

و  ساتند يباا بخاش آشانا ن    کامالًدانشجوها هم که هنوز »

رو بهشون سپرد. هنوز همه کارها رو  ها تيمسئول يليخ شهينم

« شان يم يمشکالت جاديها هم باعث ا وقت ينگرفتند. بعض ادي

ساال ساابقه    2 يپرستار خاانم دارا  -23کننده شماره  رکت)ش

 ساله( 20کار 

کسب نکرده،  يدانشجو از اسمش معلومه. هنوز دانش کاف»

هاا رو   مراقبات  يبعضا  تينشده، هنوز اهم ليالتحص هنوز فارغ

تاو وتاودش شاکل     در تياحسااس مسائول   يليدونه، خ ينم

 يينداره. ممکنه خطاها يآگاه يمسائل حقوق يلينگرفته، از خ

 -30کننده شماره  )شرکت« ستيازش سر بزنه که قابل تبران ن

 اله(س 33سال سابقه کار  9 يپرستار آقا دارا

 يتهت ورود به رشته پرساتار  انياز دانشجو ياديز تعداد

سه سال هنوز هم  اياند و بعد از گذشت دو  نداشته يکاف زهيانگ

به حرفه و  ياديعالقه ز جهياند. در نت را کسب نکرده زهيانگ نيا

هاا،   مساله هنگام کار کردن با آن نيدر حرفه ندارند. ا شرفتيپ
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اعتماد باه   يدارا زين يدخواهد شد. تعدا يسبب بروز مشکالت

از  يلاايو تاار ت انجااام خ ييبااوده و توانااا ينيينفاا  پااا

 را به طور مستقل ندارند. جرهايپروس

باا   يبرخورد سرسر ايعالقه است  يکه به کارش ب يکس»

 تيا فيک شه،يرد م ياز همه چ يمسائل مختلف داره و به سادگ

 يپرستار آقاا دارا  -38کننده شماره  )شرکت« نداره ييکار باز

 ساله( 32سال سابقه کار  9

 يلا يتجرباه هساتند. خ   يب تو بخش کامالً انياولش که م»

لرزه. البته  ي. دستشون منهيياسترس دارند. اعتماد به نفسشون پا

پرساتار آقاا    -10کننده شاماره   )شرکت« باز هم بهترنپسرها 

 ساله( 27سال سابقه کار  0 يدارا

 تيبه احساس مسئول ازياست و ن يرخطحرفه پر يپرستار

هنوز در  تياحساس مسئول نيدارد. اما ا فيباز در انجام ولا

رشد نکارده و در برابار    يبه خوب انياز دانشجو يوتود تعداد

تااا کااه  ندارنااد. از آن يکاااف تياحساااس مساائول فشااانيولا

 ازدر انجاام کارهاا و مراقبات     يهنوز تجربه کااف  انيدانشجو

خاود را باه    يهاا  تيفعال توانند ياند نم را کسب نکرده مارانيب

 يمحوله را به خاوب  فيولا جهيو در نت ندينما تيريمد يدرست

 دهند. يانجام نم

تو وتودش نباشه  تياحساس مسئول که اصالً يچون کس»

کاه   هيهام شاغل   يدرساتش کارد. پرساتار    شهينم يتور چيه

ززم داره. چون با تون افراد سار   يليرو خ تياحساس مسئول

کنناده   )شرکت« بود اليخ يکار کرد و ب يالک شهيو کار داره. نم

 39ساال ساابقه کاار     10 يسرپرستار خانم دارا -20شماره 

 (الهس

 يهمون کاار  ،يچيکه ه دند ينم  يکمک درست و حساب»

« کنناد  يکاار ما   يکنناد. الکا   يکنناد دقات نما    يرو هم که ما 

سال سابقه کاار   1 يپرستار آقا دارا -11شماره کننده  )شرکت

 ساله( 23

 

 مشارکت کنندگان در پژوهش کيمشخصات دموگراف. 1تدول 

 تنسيت

 هاي دموگرافيک ويژگي

 مجموع زن مرد

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 155 40 00/ 8  35 33/ 3 10 تعداد مشارکت کنندگان
ل(
سا
ن )
س

 

29-23  4 8 /20 17 5 /05 22 7  /47 

30-35 9 5  /05 8 3  /23 10 0  /30 

45-30 2 3  /13 0 8  /10 8 0  /10 

 29/  88 ± 0/  52 29/  20 ± 0/  29 35/  75 ± 4/  42 ميانگين  ±انحراف معيار 

ار 
ه ک
ابق
س

(
ل(
سا

 

3-1 3 5  /25 13 4  /43 10 0  /30 

15-4 9 5  /05 15 3  /33 19 2  /42 

25-11 3 5  /25 8 3  /23 15 2  /22 

 0/  08 ± 4/  89 0/  15 ± 0/  5 8/  03 ± 4/  34 ميانگين  ±انحراف معيار 

ت
سم

 

 75/  5 30 70/  0 20 00/  8 15 پرستار

 25/  5 9 13/  4 4 33/  3 0 سرپرستار

 سابقه انجام کارداشجويي
 42/  22 17 45/  5 12 40/  00 8 داشته

 08/  87 28 05/  5 17 03/  33 7 نداشته
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 هاي مختلف کاردانشجويي . ديدگاه پرستاران در خصو  چالش2تدول 

 مضامين طبقات زيرطبقات

 ايجاد استرس

 ايجاد خستگي

 کاهش توان يادگيري مطالب درسي

 ايجاد تضاد

 دوگانگي نقش

 مسائل رواني ذهني
 

 مشکالت تسمي رواني

 حذف برنامه هاي تفريحي

 عدم مشارکت در فعاليتهاي دوستانه
 کاهش فعاليتهاي اتتماعي

 ايجاد دلزدگي نسبت به حرفه پرستاري

 کاهش تمايل به ادامه تحصيل

 تغيير ديدگاه
 

 انجام ندادن تکاليف درسي

 غيبت در تلسات آموزشي

 افت تحصيلي

 اختالل در پيشرفت تحصيلي
 

 مشکالت آموزشي

 يادگيري مطالب غير علمي

 يادگيري پروسيجرها به شکل نادرست
 بدآموزي

 ايجاد نارضايتي در اساتيد

 ايجاد نارضايتي در پزشکان

 ايجاد نارضايتي در بيماران

 کاهش رضايتمندي
 

 مشکالت حرفه اي

 وقوع حوادث ناخوشايند در بخش

 افزايش بار کاري ساير پرسنل
 درون بخشيايجاد مشکالت 

 اطالعات تخصصي ناکافي

 عملکرد غير ايمن
 کافي نبودن دانش پرستاري

 تکامل نيافتگي

 عدم آشنايي با روش صحيح برقراري ارتباط با ديگران

 عدم آشنايي با محيط کار

 عدم آشنايي با مسائل حقوقي

 اتتماعي شدن ناکافي

 کمبود انگيزه

 اعتماد به نف  پايين

 مسئوليتفقدان احساس 

 ناپختگي ويژگيهاي فردي

 فقدان توانايي هاي مديريتي

 فقدان شايستگي
 ناکامل بودن ويژگيهاي حرفه اي

 

 يپرساتار  انياز پرستاران، دانشجو يکل، به نظر تعداد در

اناد.   کسب نکارده  يرا به خوب ماريمراقبت از ب يستگيهنوز شا

را به اتمام برساانند تاا باه     سان يدوره ل التيتحص ديها با آن

ززم را  يهاا  يستگيشا ليبتوانند بعد از فراغت از تحص جيتدر

 .نديکسب نما

هااا هنااوز  . اونرنياابگ ادياادانشااجوها اوماادن کااه کااار »

رو ندارند که به عنوان پرستار  تشينشدن. صالح ليالتحص فارغ

مساائل   يلا ي. باا خ ستنديکارها رو بلد ن يليکار کنند. هنوز خ

 0 يپرستار آقا دارا -13کننده شماره  )شرکت« ندارند ييآشنا

 ساله( 35سال سابقه کار 
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 گيريبحث و نتيجه
 ينيباال  يها مطالعه در بخش نيکنندگان در ا تمام مشارکت

وابساته باه دانشاگاه علاوم      يدرماان  يآموزشا  يها مارستانيب

هرمزگان مشغول به کار بودند. ادراکاات پرساتاران و    يپزشک

مطالعاه باه    نيا در ا ييدانشجو کار يها ران از چالشسرپرستا

مشکالت  ،يروان يشامل مشکالت تسم ييها هيما شکل درون

اسااتخراج  يافتگيااو تکاماال ن يا مشااکالت حرفااه ،يآموزشاا

 ييدانشاجو  در خصو  ا ارات کاار   ياديز يها . بحثديگرد

کاه حاصال    زيا مطالعه ن نيا يها افتهي[ و 1ست ]مطرح شده ا

اسات کاه باا     يو ادراکات پرساتاران و سرپرساتاران   اتيتجرب

کنناد،   يها کار م در بخش ميبه طور مستق يپرستار انيدانشجو

 اهاداف کاار   نيتار  از مهام  يکيشود.  يها اضافه م بحث نيابه 

تباران   يپرساتار  انيو استفاده از خدمات دانشجو ييدانشجو

هار چناد    ي[ که بتواناد باار  12است ] يپرستار يرويکمبود ن

 دهيا پد نيا مختلف ا لياندک از دوش پرسنل بردارد. اما به دز

کاار   انيدانشاجو  نيا را که با ا يو هم پرستاران انيهم دانشجو

کننادگان در   . مشاارکت دينما يمواته م ييها کنند با چالش يم

 انيدر دانشاجو  يروانا  يمطالعه به بروز مشاکالت تسام   نيا

مشاابه   يجيبه نتا زي( ن1999و همکاران ) Lee اند. اشاره کرده

 ،ييدانشاجو  نمودند در ا ر کار انيها ب . آندنديپژوهش رس نيا

تامعاه   و حضاور در  وادهخود، خان يبرا انيکه دانشجو يزمان

در کناار   ليدهند محدود شده و با داشتن کار و تحصا  يقرار م

وارد شاده و   انيبار دانشاجو   يو روانا  يهم، اساترس تسام  

 يو احساس کمبود انره يريپذ کيتحر ،يمثل خستگ يعوارض

 انياا( ب2559و همکاااران ) Rochford [.22رخ خواهااد داد ]

 يخستگ جاديسبب ا واندت يم ييدانشجو کنند اشتغال به کار يم

 ي[. مسائل23شود ] ياتتماع يها تيدر فعال يريو کاهش درگ

 زمان باا کاار   هم زيش و تجربه تنش و تضاد ننق يمثل دوگانگ

تانش در ا ار    جاديشوند. در خصو  ا يمشاهده م ييدانشجو

 زماان،  باه طاور هام    يو پرسانل  ييداشتن دو نقاش دانشاجو  

Brennan  وMcSherry (2558اشاره م )که باا داشاتن    کنند ي

ممکان اسات    يو کمک پرساتار  ييزمان دو نقش دانشجو هم

هاا را در معارض    شاود و آن  جاديا انيدانشجو يبرا يمشکالت

 ريو کار باعث تاا   ليتحص ي[. همراه24قرار دهد ] ييها تنش

و ساطوح   ياتتماع يزندگ تيشود. محدود يبر هر دو مورد م

 انيدانشجو توسطبه طور مکرر  يو روان ياسترس تسم يباز

 کاار  ريا درگ انيتعاداد دانشاجو   شيگزارش شده اسات. افازا  

باعاث   ينيبال يها مهارت شيبه منظور کسب و افزا ييدانشجو

دوره  يازهاا يبرخاورد باا ن   نيتنش با  نيچن است. هم ينگران

 يبارا  يمتضاد يها تواند نقش يم ،يکار يازهايو ن ييدانشجو

 يلاذت از زنادگ   يبارا  يکرده و فقدان آزاد جاديا انيدانشجو

 [. 22داشته باشد ] يرا در پ ييدانشجو

 يرا بررسا  انيکار بر دانشجو يا رات بهداشت زين يمطالعات

 يکاه مشاکالت ماال    يانياناد دانشاجو   اند و ذکار نماوده   کرده

کنناد. طباق    يرا تجربه م يتر شيب يدارند فشار روان يتر شيب

و نداشاتن درآماد    يبده ،يمثل مشکالت مال يمطالعات عوامل

 شيفازا دارناد. باا ا   انيدانشجو يبر زندگ يمنظم، ا رات مضر

باه دنباال    تار  شيبا  انيدانشجو ،ياز مشکالت مال يناش فشار

 نيا کار پاره وقت به منظور کسب درآمد هساتند و ا  کي افتي

 [. 20مو ر خواهد بود ] انيدانشجو يزندگ تيفيمساله بر ک

 يليکارد تحصا   بار عمال   يسبب ا رات منف ييدانشجو کار

ها  مثل عدم حضور در کالس يشود و در موارد يم انيدانشجو

تار از کتابخاناه و عادم انجاام      استفاده کم ،يتلسات آموزشو 

کااهش  [. 23کند ] يم جاديا انيدانشجو يبرا يمشکالت فيتکال

 تکاهش ساعات مطالعه و پر شدن اوقا ان،يوقت آزاد دانشجو

کننادگان   است که مشاارکت  ياز تمله نکات انيفراغت دانشجو

 انيکه دانشجوشود  يبه آن اشاره کرده بودند. امروزه مشاهده م

 يتجربه دارند. کسب درآمد ماال  شيتهت افزا يتر شيب ليتما

اشتغال به کار است. اماا کاار    يها برا مهم آن يها زهياز انگ زين

دهاد. باه    يقرار م ري ها را تحت تا آن يليتحص شرفتيکردن پ

از  ياري( بسا 2550و همکااران )  Carneyدر مطالعه  که يطور

ا رات مضر اشتغال به کار را به شکل از دست دادن  انيدانشجو

 دياساات  يحضور در تلسات ساخنران  ييها و عدم توانا کالس

 [. 20اند ] گزارش کرده

ماو ر   زيا ن انيتواند در آموزش دانشجو يم ييدانشجو کار

هاا   آن يبارا  يسابب بادآموز   يگااه  کاه  نيبوده و عالوه بر ا
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قارار دهاد.    ريا تحت تا ها ر آن يها دگاهيو د ديگردد، عقا يم

Happell (2552تجرب )را که به کار  يپرستار انيدانشجو اتي

 نيافت اينمود و در يمراقبت از سالمندان اشتغال داشتند بررس

 کيا  جااد يدارد از تملاه:  ا  يدر پ ياشتغال به کار ا رات منف

 ياز حد، تکارار  شياز کار به علت خسته شدن ب يمنف ريتصو

 جاديکار، ا طيمح نديناخوشا تيماه جان،يبودن کار و فقدان ه

 يکاه بارا   دگاهيد نيا جادينسبت به سالمندان و ا يمنف دگاهيد

 يهاا  يژگا ياطالعاات و و  شاتن به دا ازيمراقبت از سالمندان ن

 [.20] ستين يخاص

پرسنل و  د،ياسات يتينارضا مشکالت مسلماً ليقب نيا بروز

اساتفاده از   که نيرغم ا يرا به همراه خواهد داشت و عل مارانيب

 يرويا در تهات کااهش کمباود ن    يگاام  انيخدمات دانشجو

عاادم وتااود  ليااهااا اساات امااا بااه دل مارسااتانيدر ب يانسااان

 ان،يتهات اشاتغال باه کاار دانشاجو      يضرور يها رساختيز

 .وستيبه وقوع خواهند پ يا مشکالت حرفه

 يناکااف  ليا از قب يمطالعه ماوارد  نيکنندگان در ا مشارکت

 يناااپختگ ،يشاادن ناکاااف ياتتماااع ،يبااودن دانااش پرسااتار

را از  يا حرفاه  يهاا  يژگا يو ناکامل بودن و يفرد يها يژگيو

 و عامل بروز مشکالت مرتبط با کاار  يافتگيتکامل ن قيمصاد

عوامال   يخاود باه برخا    اناتيها در ب دانند. آن يم ييدانشجو

کاار و   طيباا محا   ييناآشانا  من،يا ريکرد غ عمل رينظ يا نهيزم

اشاره  يستگياعتماد به نف  و شا زه،يفقدان انگ ،يمسائل قانون

در طاول   انيدانشاجو  ينيبال اتيمعتقدند تجرب نيکردند. محقق

ها را به انادازه   آن يريادگي يازهاين ،يپرستار يبرنامه آموزش

 انيدانشاجو کارد   عمال  ني[. بنابرا1،28کند ] يبرآورده نم يکاف

 يا ها باا مساائل حرفاه    آن ييبوده و آشنا منيا ريغ يپرستار

 نياز ا يکنندگان در پژوهش حاک مشارکت اناتي. بستين يکاف

کاار   يرويا ها به عناوان ن  در بخش انياست که وتود دانشجو

هاا سابب باروز     آن يناکاف تيو صالح يو ناکارآمد يپرستار

 يباوده و باار کاار    ريناپاذ  تباران  شود که بعضاً يم يمشکالت

 نيا از ا يا ارات ناشا   نيا ا ديدهد. شا يم شيپرستاران را افزا

 يبه اندازه کاف يپرستار انيباشد که کار کردن دانشجو قتيحق

 نيتاام  ييدانشاجو  از کاار  يو هدف اصال  ستين افتهيساختار

 يکناون  طيتهت رفع کمبود پرستار در شارا  روين تر شيتعداد ب

 که مجوز انجاام کاار   يپرستار نايجودانش که ياست. با وتود

ها  آن تيهستند که صالح يافراد ند،ينما يم افتيدر ييدانشجو

ندارند و  نييشده، معدل پا دييتا يپرستار يها توسط دانشکده

 هيا اماا هناوز هام کل    ناد، ينما يما  ليدر ترم شش به باز تحص

و کاار   ماريمراقبت مناسب از ب يو دانش ززم برا ها يتوانمند

 اند. را کسب ننموده يواقع طيدر شرا

که پرستاران هنگام کار باا   يچالش نيتر توان گفت مهم يم

باه   منيشوند، مساله ارائه مراقبت ا يبا آن مواته م انيدانشجو

دارد کاه موسساه    تيا اهم ييموضوع تا تا نياست. ا مارانيب

عناوان   يپرستار انياستخدام دانشجو نيدر قوان ايکلمب شيتيبر

 تيريو ماد  يابيا مسائول ارز  ديا پرستاران ناالر با کند که  يم

 يکرد ناکاف گونه عمل بوده و ززم است هر انيکرد دانشجو عمل

آماوزش داده شاده در    يها تيو مخالف با صالح منيا ريو غ

 ناد يرا گزارش نموده و با آن برخاورد نما  يطول دوره آموزش

[15 .] 

اختالل در تواند سبب  يم يا نهيعوامل زم نيتوته به ا عدم

حرفاه   يها و ارزش مارانيب تيشده و امن ماريامر مراقبت از ب

 يافتگيا تکامال ن  قيمصااد  يبررسا  نيرا به خطر اندازد. بنابرا

 تيا فيها سبب بهباود ک  و رفع آن ييدانشجو در کار انيدانشجو

 نيرا تضام  ماار يمراقبت از ب تيشده و امن انيخدمات دانشجو

 يهاا  باا مراقبات   انيکامل دانشاجو  ييخواهد نمود. عدم آشنا

ها عامال باروز    ن از آ يکم برخ تيو احساس مسئول يپرستار

ززم باشاد   دياست. شا ييدانشجو از مشکالت در کار ياريبس

نظر شده  ديتجد ييدانشجو به کار انيورود دانشجو طيدر شرا

در نظر  زين يگريد يارهايمع ،يعلم يها تيو عالوه بر صالح

شود. البته  دهيسنج يمناسب يا استفاده از ابزارهاگرفته شده و ب

در  يپرسااتار انياساات کااه اکثاار دانشااجو يخوشااحال يتااا

 ناده يو آ يليشوند که با رشته تحصا  يمشغول به کار م يمشاغل

 يکارد پرساتار   عمال  يها را بارا  ها مرتبط بوده و آن آن يشغل

 يپرستار ياصل يها مهارت و فيبا ولا ييکند. آشنا يآماده م

 يآماادگ  شيو نظارت بار کارهاا سابب افازا     تيريو نحوه مد

 ديا شاود. اماا با   يما  ينيکرد بال ورود به عمل يبرا انيدانشجو
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در  تيفاقد صالح انيدانشجو نيتوته داشت که کار کردن با ا

در ارائاه خادمات    يتواند مشکالت متعادد  يها، م فتيطول ش

مطالعاه تاا    نيا پرستاران در ا يها دگاهيد نييکه تب دينما جاديا

 مشکالت را آشکار نمود.  نيا يحد

مطالعاه باا    نيبود که ا نيپژوهش، ا نيا يها تيمحدود از

دانشاگاه   کيا ادراکات پرساتاران و سرپرساتاران در    يبررس

 يهاا  مارساتان يکاه در ب  ييهاا  . با توته به تفاوتديانجام گرد

پرسانل   ديبا ساطوح متفااوت وتاود دارد، شاا     يها دانشگاه

از  يمتفااوت  اتيا هاا تجرب  در آن دانشگاه انيو دانشجو يدرمان

 . ديفزايمطالعه ب نيا يها افتهيداشته باشند که بر  ييدانشجو کار

هاا   در بخاش  انيمطالعه نشان داد که حضور دانشاجو  نيا

مشاکالت   لياز قب يهمراه باشد. مشکالت يتواند با مشکالت يم

ت و مشااکال انيدانشااجو يباارا يو آموزشاا يرواناا يتساام

 باا کاار   يارائاه خادمات بهداشات    يهاا  ستميس يبرا يا حرفه

 انيدانشاجو  نيکه با ا يهمراه خواهند بود. پرستاران ييدانشجو

شاوند. فقادان    يمواتاه ما   يمتعدد يها کنند با چالش يکار م

 مااران، يبه ب منيتهت ارائه مراقبت ا انيکامل دانشجو يآمادگ

تهت  انيدانشجو ليمشکالت است. تما نيا نيتر از تمله مهم

 زيا کشورها ن ريتجربه، در سا نيو کسب ا ييدانشجو انجام کار

 تيا تمام بر يتواند ا رات يم ليتحص نيشود. کار ح يمشاهده م

 جاديداشته و عالوه بر ا انيدانشجو ينيبال اتيو تجرب يريادگي

 يزنادگ  ،ياتتمااع  يزمان فارد در زنادگ   هم يريتنش با درگ

 رييا را دساتخوش تغ  يتعاادل و  ،يا حرفه يو زندگ ييدانشجو

شدن دانشجو  يبر اتتماع يتواند ا رات يتجربه م نيقرار دهد. ا

 رياو را تحت تاا   يا حرفه ندهيو آ تيشخص ،يريادگيداشته و 

باا   ديا با يو بهداشات  يآموزش يها استيس نيقرار دهد. بنابرا

و  يبر رشاد فارد   يياز ا رات بالقوه تجربه کاردانشجو يآگاه

از  يکيگشته و به عنوان  ليتعد يپرستار انيدانشجو يا حرفه

در نظر گرفته شود. باه   انيدانشجو يمسائل مهم مو ر بر بازده

تکامل  قيبروز مشکالت و مصاد يا نهيزم واملع يعالوه بررس

 يعوامل و تالش در تهت ارتقا نيو رفع ا انيدانشجو يافتگين

 کاه مجاوز انجاام کاار     يپرساتار  انيدانشجو تيسطح صالح

 يهاا  تواند چاالش  يم يتا حدود ند،ينما يرا اخذ م ييدانشجو

 يهاا  مارساتان يمختلاف ب  يهاا  پرستاران در بخش يرو شيپ

 يتار  شيبا  ليا تما زيها ن را کاهش دهد و آن يدرمان يآموزش

ها خواهند داشت. انجاام   و آموزش آن انيتهت کار با دانشجو

 ليتحصا  نيکار حا  يبعد جيتهت کشف ا رات و نتا يمطالعات

پرساتار تاازه    کيهنگام ورود به کار در نقش  انيدر دانشجو

شود عالوه  يم هيتوص نيچن گردد. هم يم شنهاديپ ليالتحص فارغ

 انيدانشاجو  يها دگاهيبخش، د نيپرستاران و مسئول اتبر نظر

 يابيا مورد ارز زياشتغال دارند ن ييدانشجو که به کار يپرستار

 .رديقرار بگ

 

 تشكر و قدردانی
باشاد   يما  يپرستار ينامه دکترا انياز پا يمطالعه بخش نيا

مورخ  281/1555شماره  ir.sbmu.iasb.rec يکه با کد اخالق

مقاله مراتاب تشاکر و    سندگاني. نوديگرد بيتصو 35/4/93

و داوران محترم که با ارائه نظارات   نيخود را از نالر يقدردان

دارناد.   يما  رازابا  دنديعه گردسبب پربارتر شدن مطال ياصالح

مطالعه شرکت  نيکه در ا ياز پرستاران و سرپرستاران نيچن هم

 .شود يم ينمودند تشکر و قدردان
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Introduction: Many nursing students have clinical work while studying full-time. The nurses, who work 

in clinical wards with these students, encountered some challenges. The purpose of this qualitative study 

was to explain the nurses' perceptions of work during studying challenges. 

Materials and Methods: This qualitative study was conducted in four teaching hospitals of Hormozgan 

University of Medical Sciences. Individualized deep and semi-structured interviews and field notes were 

used for data collection. The interviews were written verbatim to provide feedback for the next interview 

and the adequacy of the data. Data were analyzed using qualitative inductive content analysis with phases 

of open coding, creating categories and abstraction.  

Results: In this study, 45 graduate nurse and head nurse aged 23 to 40 years were participated. In this 

way, 695 initial codes were extracted, and finaly, after the reduction, elimination and integration took place 

at different stages; themes of physical and mental health problems, educational problems, professional 

problems and underdevelopment were extracted.  

Conclusion: In the perspective of nurses, students work creates some challenges for students who have 

not peyed attention to these challenges and may interfere with patient care and threaten patient safety and 

professional values. 
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