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چکیذُ عزح 

: هقذهِ

تَاًایی اػضاء یک تین در کار، بزقزاری ارتباط هَثز، پیص بیٌی  ٍ رفغ تقاضاّای یکذیگز ٍ ایجاد اعویٌاى بِ دًبال 

دارین تا بزرسی کٌین اس چِ  با در ًظز داضتي ایي ًکتِ ها ًیاس. را کار تیوی گَیٌذ جوؼی اًجام فؼالیت ّای ّواٌّگ

حال با تَجِ بِ ایٌکِ بزخی  .عزقی هی تَاًین داًطجَیاى رضتِ ّای هختلف را بزای کارّای گزٍّی کارآ آهادُ ساسین

اس فؼالیت ّای کالسی ٍ ػوذُ فؼالیت ّای یادگیزی بالیٌی داًطجَیاى در گزٍُ ّای تیوی بَدُ؛ بز آى ضذین تا بِ 

ی گزٍُ ّای اػضاء تین اس سال اٍل تحصیل ًسبت بِ سال آخز تحصیل دست یابین ٍ بز اساس ضٌاختی اس ٍضؼیت پَیای

 .یافتِ ّا، بزًاهِ ّای السم جْت اصالح ٍ یا ارتقاء فؼالیت ّای تیوی تذٍیي گزدد

: رٍش کار 

اٍل ٍ سال  پژٍّص حاضز یک هغالؼِ اس ًَع  هیکس هتذ هی باضذ کِ جاهؼِ هَرد ّذف آى ضاهل کلیِ داًطجَیاى سال

گزدآٍری دادُ ّا ابتذا اس عزیق پزسطٌاهِ کار تیوی ٍ ًقطْای تیوی اس کلیِ . چْارم کارضٌاسی پزستاری هی باضذ

داًطجَیاى سال اٍل ٍ سال چْارم کارضٌاسی پزستاری صَرت گزفتِ ٍ سپس اس بیي آًْا اس چٌذ تي اس داًطجَیاى هایل 

 .ٍاّذ آهذٍ ػالقوٌذ، بِ صَرت کیفی هصاحبِ بِ ػول خ

: یافتِ ّا 

بِ ٍ  ػوذُ ػولکزد تین ّن در داًطجَیاى خاًن ٍ ّن در داًطجَیاى آقای سال آخز کارضٌاسی در حذ تبحز یافتگی

لحاػ ًقص ّای هختلف تیوی در حذ هتَسظ قزار داضتٌذ؛ در ّز دٍ گزٍُ داًطجَیاى خاًن ٍ آقای سال اٍل کارضٌاسی 

بی ًظوی، رسوی ٍ تبحز یافتگی  تقزیباً بِ یک اًذاسُ ٍلی با هیاًگیي ًوزُ در حذ پزستاری ػولکزد تین در ّز سِ حیغِ 

لحاػ ًقص ّای هختلف تیوی بِ ٍیژُ در ًقص ّای رّبز ّذایت کٌٌذُ ٍ رّبز هطارکتی در سغح پائیي ثِ  باال قزار ٍ

دیذ داًطجَیبى سبل  کذگزاسی ٍ دستِ ثٌذی اعالعبت حبصل اص هصبحجِ ّب، هفَْم کبس تیوی اص .قزار داضتٌذ
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پیص ًیاسّای کار تیوی، ٍجَد رّبز تین، ضکل گیزی : خالصِ ًوَد اٍل ٍ سبل چْبسم سا دس چْبس هحَس

 ٍ استحکام تین، فَایذ ٍ هَاًغ کار تیوی

: ًتیجِ گیزی 

. ضوزدُ اًذبِ ًظز هی رسذ داًطجَیاى سال اٍل بِ خَبی ٍیژگی ّای کار تیوی هغلغ بَدُ، آًْا را اس سٍایای هختلف بز

اها بذلیل تجزبِ کوتز در اًجام کارّای تیوی بِ بایذّا ٍ ًبایذّای کار تیوی بیطتز اضارُ کزدُ بَدًذ در حالیکِ 

داًطجَیاى سال چْارم کارضٌاسی بِ دلیل داضتي تجارب بیطتز در سهیٌِ اًجام کارّای تیوی ٍ تثبیت ًقص داًطجَ ٍ 

د ًقص پذیزی کار تیوی ٍ آًچِ در تؼاهل با یکذیگز ًوَد بیطتزی هی یابذ داضتي تؼاهالت بسیار با یکذیگز بِ ابؼا

ّوچَى استحکام رٍابظ ٍ حفؼ خَد تین ٍ ًیش باسدُ کار تیوی در جوغ بزای دیگزاى ػالٍُ بز پیص ًیاسّای هغزح ضذُ 

 .اضارُ کزدُ اًذ؛ کِ اّویت تَجِ اساتیذ ٍ بزًاهِ ریشاى آهَسضی در ایي ابؼاد را بز هی تابذ

 داًطجَیاى پزستاریکار تیوی، تحقیق کیفی، : کلوات کلیذی

 

 

 

 هقذهِ

کبس تیوی هَثش هی تَاًذ هشاقجت ّبی . تین یک گشٍُ اص افشاد است کِ ثب یکذیگش ثب یک ّذف هطتشک کبس هی کٌٌذ

افشاد اسئِ هی  ّوچٌیي سبصگبسی، تَلیذگشایی ٍ خالقیت ثیطتشی سا ًسجت ثِ تک تک. هغلَثی سا ثِ ثیوبساى اسائِ کٌذ

 Institue of)اًستیتَ پضضکی آهشیکب . کٌذ ٍ ثبعث استقبء سضبیت ضغلی ٍ حفظ ثیطتش پشسٌل دس سش کبس هی ضَد

Medicine)  اّویت کبس تیوی سا تبکیذ ًوَدُ ٍ ثشًبهِ ّبی هخصَصی جْت آهَصش تیوی ثِ هٌظَس تَسعِ تین

اص اضتجبّبت ثِ علل اًسبًی سخ دادُ کِ ثب استجبعبت تیوی  ٪70-80ثِ عالٍُ . ّبی دسهبًی کبسآ پبیِ سیضی کشدُ است
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اص اضتجبّبت داسٍیی  ٪60اًجوي پشستبساى هشاقجت ّبی ٍیژُ آهشیکب ًیض گضاسش کشدُ کِ . ضعیف ّوشاُ ثَدُ است

اگش پشسٌل هشاقجت سالهتی .  (Xyrichis, 2007)ثعلت اضتجبّبت دس استجبعبت ثیي فشدی پشستبساى سخ دادُ است

ًقص یکذیگش سا ثطٌبسٌذ خَاٌّذ تَاًست ثصَست هَثشی ثب یکذیگش کبس کٌٌذ ٍ کیفیت ثبالتشی اص هشاقجت ّب اسائِ 

هعتقذ است اگش افشاد قشاس است ثب  (The National League for Nursing)لیگ هلی پشستبسی آهشیکب . دٌّذ

یکی اص . ثجیٌٌذ تب اّذاف هطتشکطبى سا دسک کٌٌذیکذیگش ثِ صَست ثب کیفیتی کبس کٌٌذ، ثبیذ ثب یکذیگش ّن آهَصش 

کبس . (Begley, 2009)سٍش ّبی اجشای آهَصش ّبی هطبسکتی استفبدُ اص هْبست ّبی گشٍُ ّبی کبسی است

الصم است اعضبء تین یبد ثگیشًذ ثب یکذیگش کبس . تیوی حبصل اص قشاس گشفتي اتَهبتیک ٍاس افشاد دس یک هکبى ًیست

کبس تیوی هجوَعِ ای اص سفتبسّبی هشتجظ ثِ . فِ ای ٍ هسئَلیت ّبی ّش فشد سا ثطٌبسٌذکشدُ ٍ ًقص ّبی حش

یک کبس تیوی ًیبصهٌذ تَاًبیی پیص ثیٌی ًیبصّبی دیگشاى، سبصگبسی ثب . یکذیگش، ضٌبخت ّب ٍ ًگشش ّبست

. ّتشیي ًتبیج استعولکشدّبی یکذیگش ٍ تغییشات هحیظ ٍ داضتي ضٌبخت هطتشکی اص ًحَُ اًجبم فعبلیت ّب ثشای ة

کبس تیوی ثشای اداسُ هَثش ثیوبساى الصم است صیشا ٍظبیف تخصصی ٍ پیچیذُ ٍ خغشات ّوشاُ ثب دسهبى ّبی اًتخبثی 

.  (Lerner, 2009)افضایص یبفتِ ٍ ّوچٌیي ًیبصهٌذ ثِ اعویٌبى اص اًجبم هشاقجت ّبی هٌبست ٍ اهٌیت ثیوبساى ّستین

ًیبص داسین تب ثشسسی کٌین اص چِ عشقی هی تَاًین داًطجَیبى سضتِ ّبی هختلف سا  ثب دس ًظش داضتي ایي یبفتِ ّب هب

.  (Begley, 2009)ثشای کبسّبی گشٍّی کبسآ آهبدُ سبصین

هتعذد ثِ عول آهذُ کبس تیوی دس حشف سالهتی فشآیٌذی پَیب ثَدُ کِ ضبهل دٍ یب چٌذ عضَ حشفِ عجق تحلیل ّبی 

جسوی ّوبٌّگ ى هْبستْب، تقسین اّذاف سالهتی هطتشک ٍ توشیي فعبلیت ّبی هکول ثَدى، داضتپس صهیٌِ ای ثب 

ایي اهش ثب هطبسکت ثیٌبثیٌی افشاد، . ٍ رٌّی دس ساستبی ثشسسی، ثشًبهِ سیضی یب اسصضیبثی هشاقجت اص هذدجَیبى است

ُ جْت ثیوبساى، کِ دس ًْبیت ثِ پیبهذّبی اسصش افضٍد. استجبط ثبص ٍ تصوین گیشی ّبی هطتشک هیسش خَاّذ ضذ

دس سِ دِّ اخیش تالش ّبی فشاٍاًی دس کطَسّبی تَسعِ . (Xyrichis/2007)سبصهبًْب ی پشسٌل خَاّذ اًجبهیذ 
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یبفتِ ثَیژُ ایبالت هتحذُ اًگلستبى ٍ کبًبدا صَست گشفتِ است تب آهَصش علَم پضضکی ٍ ّوچٌیي آهَصش هذاٍم 

س تیوی ثِ عٌَاى یکی اص کلیذی تشیي ساُ کبسّبی استقبء کیفیت ُ ثیطتش ثب هفَْم هطبسکت ٍ کبچّش جبهعِ پضضکی، 

 .(1384ایشج پَس، )خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ثیي اعضبء تین سالهت عجیي گشدد 

حبل ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثشخی اص فعبلیت ّبی کالسی ٍ عوذُ فعبلیت ّبی یبدگیشی ثبلیٌی داًطجَیبى دس گشٍُ ّبی 

ثِ ضٌبختی اص ٍضعیت پَیبیی گشٍُ ّبی اعضبء تین اص سبل اٍل تحصیل ًسجت ثِ سبل تیوی ثَدُ؛ ثش آى ضذین تب 

آخش تحصیل دست یبثین ٍ ثش اسبس یبفتِ ّب، ثشًبهِ ّبی الصم جْت اصالح ٍ یب استقبء فعبلیت ّبی تیوی تذٍیي 

. گشدد


