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 با ي پرستارينظر الت آموزش دروسك مشدر زمينه يپرستار ن تجارب دانشجويانييتب
  يفيك شناسي روش

  
  2زاده ، حسين حبيب1معصومه همتي مسلك پاك

  
   چكيده

سب ك . استي پرستارياه هدك دانشيف اصلي از وظايكي آن يت آموزش و حفظ و نگهداريفيكنان از ياطم: مقدمه
هاي  ردن آموزشكها و فراهم   آناصالح و رفع، زمينه مناسب را براي ينظردروس  آموزش التكاطالعات در مورد مش

با  يان پرستاري دانشجوكادرا  ازي پرستاريالت آموزش دروس نظركن مشييتب از اين مطالعه هدف. كند ، ايجاد ميتر اثربخش
  .است يفيكقات يرد تحقكيرو

 آوري  جمع.دن به هدف انجام شدي جهت رس،ي قرارداديفيك يل محتواي با روش تحلكيفي پژوهش كي :روش
هدف  بر گيري مبتني نمونه. دي انجام گردي پرستاري دانشجو17ت كبا شر مه ساختارمندي نعميق مصاحبه از استفاده با اطالعات

  .، صورت گرفتهي اروميي و مامايده پرستاركدانش يان پرستارين دانشجوياز ب
ان ي دانشجوينظردروس الت آموزش ك مربوط به مشطبقه چهارا ه هل دست نوشتيه و تحليزبا استفاده از تج: ها يافته

 -4 ينامناسب آموزشط يو محانات كام -3 ايرپوي غي برنامه درس-2 ر اثربخشي غمدرس -1:  شدم استخراجي از مفاهيپرستار
 يان پرستاري دانشجوك از ادراير پرستايالت آموزش دروس نظرك، از مشفرد تحت آموزش ياه يژگيو مربوط به عوامل
  .بودند

 عالوه بر ي پرستاريآموزش دروس نظرالت كمش ادراك دانشجويان از هكن پژوهش نشان داد يج اينتا: گيري نتيجه
انات و كن اميمأبا تن يولؤمس گردد ميشنهاد يپن پژوهش يج اينتاتوجه به  با .باشد ميز ي نيگريد مربوط به عواملمدرس، 

ن ي اردنكبرطرف در  ،ي ارتباطياه ت مهاريريارگك  و بهي آموزشهاي مهارت يارتقان با يمدرس و يط آموزشيزات محيتجه
  .بردارند يان پرستاريزه و اعتماد به نفس دانشجوي انگي ارتقاو  در امر آموزشيمؤثر ياه مالت گاكمش

  
  يفيك، مطالعه يان پرستاري دانشجو،ينظردروس آموزش الت كمش: ها كليد واژه

  
  14/11/1391: تاريخ پذيرش  1/8/1391: تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

  )نويسنده مسؤول(  استاديار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اروميه، ايران- 1
  hemmatma@yahoo.com: پست الكترونيكي
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١٠

   مقدمه
ران يه فراگك ي فراهم ساختن موجباتيعنيآموزش 

سب اطالعات و معلومات مورد نظر بپردازند و كبتوانند به 
ه موجب ك به دست آورند يياه ييها و توانا ن مهارتيهمچن

و هنرها شود ا، فنون ه ش رشته از دانكيتسلط آنان در 
 در يانسان توسعه يديلك عناصر از يكي يعال آموزش). 1(

 در يآموزش مؤسسات .)2(رود  مي شمار به شوركهر 
 از هك نديآ مي بر خود اهداف و فيعهده وظا از يصورت
 .)3 (باشند مطلوب تيدر وضع يآموزش تيفيك نظر

 شده يزير هبرنام و يطراح هك است مؤثر يآموزش زمان
 شناخت زين يليتحص و يآموزش ير طراحد و باشد

 يليتحص يازهاين و  دانشگاهيآموزش يها يازمندين
 .)4( الزم است ها آن يبند دسته و انيدانشجو

 ندهيآ در و بوده دانشگاه ياصل انكار انيدانشجو
 را جامعه مختلف يها و ارگان ها سازمان ياصل ركيپ

 نديرآف محور ديرا با انيدانشجو ).5 (دهند مي ليكتش
 ها دانشگاه هك ييآنجا از ).6( دانست دانشگاه در سيتدر
 يروهاين و انيدانشجو تيترب و ميتعل ميمستق تيولؤمس

 ابعاد در است الزم لذا دارند عهده به را شورك متخصص
 انيدانشجو ليتحص دوره طول يبرا يآموزش مختلف
  ).7 (ندينما يزير هبرنام

 يني بالهاي تمهار از دانش و اي هختي آميپرستار
). 8(شان است ياه هان و خانوادي مددجويازهايجهت رفع ن

نه يشي پكيشور ما از ك در يآموزش پرستاره كاز آنجا 
ل موجود در ي مسايي، شناسا برخوردار استي غنيخيتار

 موجب ها آن رفع و اصالح يو اقدام برا يآموزش پرستار
هر و ت افراد ماي به اهداف آموزش و تربيابيبهبود دست

شور ك در سطح ي و بهداشتيت خدمات درمانيفيك يارتقا
ت آموزش و حفظ و يفيكنان از ياطم ).9(خواهد بود 

 ي پرستارياه هدك دانشيف اصلي از وظايكي آن ينگهدار
 به ديبا ي پرستارياه هدكدانش يآموزش خدمات. است
 و نموده تيامن احساس رانيه فراگك شود هيارا اي هگون

  .)10 (نندك دايپ را شتري بيريادگي يبرا الزم يآمادگ
 التيتحص دوم و اول يها سال ان دريدانشجو اغلب

. شوند مي يليتحص افت و التكدچار مش شتريب ،يدانشگاه
 ن،يقوان از اطالع عدمه ك اند ه نشان داديمطالعات قبل

 و يليتحص ندهيآ  ازيآگاه عدم و يآموزش ضوابط و مقررات
 انيدانشجو يليتحص التكمش نتري مهم از يبرخ ،يشغل

 يها سال در ژهيبه و ،ها آن موقع به حل عدم هك باشند مي
 التكمش جاديا باعث يدانشگاه ليتحص دوم و اول
  ).11-13 (گردد مي انيدانشجو يبرا اي هديعد

Lindop هندگان د شه آموزكرده است كد يكأت
در ان يدگاه دانشجويد از دي، بايريادگي ي ارتقاي برايپرستار

زا آگاه  اهش عوامل تنشك و يمورد توسعه برنامه آموزش
ان در ارتباط با عوامل يدگاه دانشجوي دكدر). 14(شوند 

ه ك يطوره  است، بياتي حيمرتبط به آموزش پرستار
Doustبه كمك يان را برايدگاه دانشجوي از دي آگاه 

ر ك ذي هدف آموزش پرستارترين مهم آنان يريادگيل يتسه
 نقش ي در برنامه آموزش پرستار).15(رده است ك

 ياتين برنامه مهم و حيامل اكان به خاطر تجربه يدانشجو
د ينندگان آموزش اساتك افتيان به عنوان دريدانشجو. است
 يالت آموزشك مشيي قضاوت و شناساين منبع برايبهتر

ز كشتر متمريشور ما بكمطالعات انجام شده در  ).16(هستند 
 كيدر  ).17-19( دارد يني بالياه شالت آموزكبر مش
 از تجارب ي و معصوميفي انجام شده توسط شريفيكمطالعه 
 و ين تئورين، اضطراب و گپ بيبالدر  يان پرستاريدانشجو

 از عوامل كيستماتي سي مطاله مروركيدر ). 20(عمل بود 
 روابط و يان پرستاري در دانشجويني باليزا تنش

 يمطالعات محدود). 21( بود ين شخصي بياه لالعم سكع
 را در مورد جوانب يان پرستاريدگاه دانشجويران ديدر ا

 تحقيقات انجام ،اند هردك ي را بررسي پرستاري نظرآموزش
از  دانشجويان ارزيابي بر بيشتر ،يزمينه دروس نظر در شده

 دنه داريك تمؤثرس يان از تدري دانشجوكدر و )22 (تدريس
الس مقدم بر كش در ه آموزك داشت توجه ديبا ).23(

 ورود به عرصه يان را براي بوده و دانشجوينيآموزش بال
دن به آموزش يرس يبراگر ي دي و از سوند،ك مي آماده ينيبال

 . داشتيآگاهم با آموزش أالت توكاز مشد يبا ي نظرمؤثر
تواند در  مي يالت آموزش نظركنه مشيانجام مطالعه در زم

.  واقع شودمؤثر ي در پرستاريشرفت و آموزش نظريپ
 نه و خصوصاًين زميمبود مطالعات در اكن با توجه به يبنابرا

الت كمش  در مورديفيكرد كي با رواي هعدم انجام مطالع
ده ي از پدتر يني و عتر عيد وسيه دك يآموزش دروس نظر

ن ييمطالعه با هدف تبن يادهد،  مي به دست يمورد بررس
، ينظرموزش  آالتك مش ازيان پرستاري دانشجوكدر
 ينظر را در مورد آموزش يان پرستاري دانشجويدگاه واقعيد

  .رده استكح يتشر
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   روش مطالعه
 ينظر الت آموزش دروسكمشه ك يياز آنجا

طور عمده ناشناخته ه ان بي دانشجوكمنظر در  ازيپرستار
 انجام مطالعه انتخاب شد ي برايفيك روش كيباشد  مي

 يز محتواي از نوع آناليفيك مطالعه كين پژوهش يا). 24(
بود كه با روش مصاحبه  )Conventional( يقرارداد

 را در يان پرستاريدانشجوتجربه ق و نيمه ساختارمند، يعم
ل يتحل . كردنييتب ينظردروس الت آموزش كمورد مش

ه به منظور كق است يك روش تحقي ي قرارداديمحتوا
) subjective interpretation (ير ذهنيتفس

در تحليل . رود ميار ك مكتوب به ياه ه داديمحتوا
هاي  طبقات به طور مستقيم از داده، محتواي قراردادي

تحليل محتوا چيزي فراتر از . شود متني استخراج مي
باشد،  هاي متني مي استخراج محتواي عيني برگرفته از داده

ها و الگوهاي پنهان را از  توان مضمون از اين طريق مي
نندگان در مطالعه نمايان ك تكهاي شر دهدرون محتواي دا

ان يدانشجوهاي تحقيق از  كننده مشاركت). 25-27(كرد 
 انتخاب شدند هي اروميي و مامايده پرستارك دانشيپرستار

 ي و با شناخت قبلهدف مبتني بر صورت به گيري نمونهو 
ان ترم ين دانشجوياز بان توسط پژوهشگرها ياز دانشجو

 ياه سالكامل از حضور در كه ه تجربك سوم به باال
ن يار حجم نمونه در ايمع.  انجام گرفت را داشتند،ينظر

 ياطالعات اشباع دن بهي تا رسيفيكمطالعه مشابه مطالعات 
 به يريگ هامد، نمونيدست نه  بداده جديدي كه ييبود و جا

 در نندگانك تكراشم تعداددر مجموع . )24 (ديان رسيپا
ا در ه ه داديورآ عبه منظور جم .رسيد  نفر17به  پژوهش

 .مه ساختارمند استفاده شدين پژوهش از مصاحبه نيا
ه ك شدند ي مصاحبه طراحي به عنوان راهنمايلكت سؤاال

ت ي داشته و پاسخ افراد، روند آن را هدايريپاسخ باز و تفس
ا عبارت ه ه مطرح شده در مصاحبي اصلسؤالرد دو ك مي

ه بر نحوه ك يود از عواملات خيدر مورد تجرب -1 :بود از
 -2؟ د يح دهي گذاشته توضتأثير شما يآموزش نظر

الت كد، چه مشياوري خود را در نظر بي نظرياه سالك
مدت انجام  ؟داي هردكا تجربه ه سالكن ي در ايآموزش

ده كه در اتاق مشاوره دانشك بود دقيقه 60 تا30ها  مصاحبه
تحليل هر  و تجزيه از پس . انجام شديي و مامايپرستار

 و تجزيه براي .گرفت مصاحبه، مصاحبه بعدي انجام مي
يفي از نوع ك تحليل محتواي روش از ها تحليل داده

ند يآق فرين روش از طريدر ا. شد استفاده قراردادي
 قرار يي مورد شناساطبقاتدها و ك، كيستماتي سيبند طبقه
وش بنابراين در اين مطالعه با استفاده از اين ر. رنديگ مي

هر مصاحبه ضبط شده بالفاصله بعد از هر مصاحبه كلمه 
به كلمه مكتوب شده و سپس نسخه نوشته شده چندين 

در ادامه مصاحبه . شد ها خوانده  نوبت براي آشنايي با داده
مكتوب شده در بررسي مجدد خط به خط براي تشخيص 

يند تجزيه و تحليل با آفر. شد واحدهاي معنايي خوانده 
دها، كها به  دن واحدهاي معنايي و تبديل آنخالصه كر
با رعايت قوانين معتبر انجام يافت   طبقات وزيرطبقات

ار و پنهان كها محتواهاي آش در تفسير داده). 25و27(
  .)1جدول شماره  (مدنظر بود

هاي  ها از روش به منظور افزايش قابليت اعتماد داده
 Prolonged(كار طوالني مدت با موضوع تحقيق 

engagement( بازنگري ناظران ،)External 
check (كنندگان از نظر  ها با مشاركت و كنترل يافته

 كه از ييكدها. ميزان انعكاس تجربيات آنان، استفاده شد
دگاه آنان نبود، اصالح يانگر ديكنندگان ب نظر مشاركت

ا، ه ه از مصاحبين، متن برخي ناظري بازنگريبرا. ديگرد مي
استخراج شده عالوه بر محققان توسط كدها و طبقات 

 قرار گرفت ي مورد بررسيت علمأي هين نفر از اعضايچند
. ج استخراج شده وجود داشتيان نتاي توافق در م%92كه 

 انيدانشجوپذيري، از  همچنين براي بررسي قابليت انتقال
ها با تجربيات آنان سؤال  در خصوص تطابق يافته ديگر
گيري نيز محقق در طول تحقيق براي جلوگيري از سو. شد

نوشت و از اين  نظرات خود را درباره پديده مورد بررسي مي
 هاي ديدگاه از را ها آن نمود مي سعي طريق

 ابتدا هدف در اين پژوهش در. ندككنندگان جدا  مشاركت
 براي نندگانك تكمشار حق و مصاحبه روش تحقيق،
 اصول .شد داده ها توضيح آن امتناع يا مطالعه در شركت

سب رضايت آگاهانه جهت كمحرمانه بودن اطالعات و 
برخورداري از حق . مصاحبه و ضبط گفتگو رعايت گرديد

گيري از پژوهش در هر زمان از جمله مالحظات  نارهك
  .ه رعايت شدكاخالقي بود 

  
   هايافته

 ي پرستاري دانشجو17در مجموع مصاحبه با 
ا ه هباع و تكرار داد، اشي اطالعاتي به غنايابيموجب دست
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 2كنندگان در جدول شماره   مشاركتيمشخصات فرد. شد
  .است آمده

  كد استخراج شد كه تحت189ق ي تحقياه هاز داد
 يبرنامه درس«، »راثربخشيمدرس غ« شامل يلكطبقه  4
  و»ينامناسب آموزش طي محانات وكام« ،»اير پويغ
 »د تحت آموزش فرياه يژگيو مربوط به عوامل«

 يخود داراطبقات ن ي از اكيهر . دي گرديبند هطبق
  ).3شماره جدول  ( مربوط به خود بودندرطبقاتيز

  راثربخشيمدرس غ:  اولطبقه
ن دروس يالت مربوط به مدرسك مشطبقهن يا

اي ه يويژگطبقات شامل زير. ندك ميف ي را توصينظر
  .باشد مياي تدريس ه تفردي مدرس و مهار

 ردي مدرساي فه يويژگ: طبقه اولزير
الت ك از مشيكينندگان معتقد بودند ك تكمشار
اي فردي مدرس از ه يويژگ، ي نظرياه سالكآموزش در 

ن يدر ا. ان استيمواجهه نامناسب مدرس با دانشجوجمله 
 مواجهه نامناسب يها  از مصداقيكي ياحترام يمطالعه ب

  .دير گردكذ
 يالس برسكر به يقه دي است چند دقيافكفقط «

 با تو برخورد ياحترام بين و يد چنان با توهي اسات ازيبعض
 نداره و تو از هر ي جا اصالًكيادمكط آيه در محكنند ك مي
ر يگم د مي، من نيش مي درس و آموزش هست دلسرد يچ

 ي براها وقت ي خوب بعضيالس موجه بشه ولكرفتن به 
 ) پسر ترم سوميدانشجو(» ر برسه يه دكآد  ميش يهمه پ

ه كن پژوهش معتقد بودند يگان در انندك تكمشار
ه آموزش ك يينه محتواي در زمها آند ي از اساتيبرخ
ستند ي ني از دانش تخصصي سطح قابل قبوليدهند دارا مي

  .نندك ميو بدنه دانش خود را به روز ن
ام،  ردهكسب كه ك اي هبراساس تجربه دو سال«

د يشود با مي يالسك مدرس وارد كيعنوان ه ه بك يسك
ه آماده سر كت باشه ي براش در اولواي هس به اندازيتدر
د ما ي از اساتيگم بعض ينو ميخوام ا مياد عذر يالس بك

 دلشون يشوند و هر چ ميالس حاضر ك سر يجور نيهم
ا ه لفص به سراصالًدهند و  ميه يالس اراكخواد سر  مي

الس ك ما در ياه سؤال از يبعض... نند ك ميتوجه هم ن
  ) پسر ترم پنجميدانشجو( »ندما ميجواب  بي

ه ك به دست آمده از مطالعه نشان داد ياه هداد
د در مورد ي اساتيه باورهاكان معتقدند يت دانشجويثركا

 يدياسات.  استمؤثر ها آن در نحوه آموزش يرشته پرستار
 يافكزه ي، بدون عالقه و انگخود متعهد نبودندحرفه ه به ك

  .شدند مي حاضر ي درسياه سالكدر 
 از يه در بعضك كيادمه از همون ترم يمن «

 از يه بعضكردم ك ميشدم احساس  ميا حاضر ه سالك
 ي چندان اعتقادي به رشته پرستاراصالًد خودشان ياسات

ا ه ه به صراحت به بچاصالًه كد هم ي از اساتيندارند، بعض
ن رشته انصراف داده و رشته يه بهتر است از اكگفتند  مي
 كيد ينك مير كنند، خوب شما فك را شروع يگريد

» آموزش موفق باشد؟تواند در امر  مي ين فرديهمچن
  ) دختر ترم هفتميدانشجو(

  اي تدريسه تمهار: طبقه دومزير
ه ك به دست آمده از مطالعه نشان داد ياه هداد

دشان از يه اساتكان معتقد بودند ي از دانشجويبرخ
ر كآنان ذ. نندك مين در آموزش استفاده ني نوياه شرو
 و يمحور -صورت استاده ا به سالكثر كه اكردند ك

  .شود مي اداره يسخنران
 به طورالس كخواهند از فرصت  ميها اغلب استاد«

م ي ساعت و نكي اي هچ وقفيهبدون  نند وكامل استفاده ك
 يخوب روش سخنران، دننك مي طرفه صحبت كي به طور

ه يق اولي دقا است و به نظر من بعد ازاي هنندك روش خسته
 يتوان ميست و تو ني نمؤثرگر چندان يالس، آموزش دك

» ينكالس حواست رو جمع كم ساعت اول يمثل ن
  )مپنج دختر ترم يدانشجو(

 از ي برخيافكنندگان به تجربه ناك تك از مشاريبرخ
ه كردند كر كرده و ذكالس اشاره كت يريد خود در مدياسات

ه در آن ك است اي هالس به گونك از مواقع جو يدر برخ
ه ك آموزش نهاييل بوده و هدف كردن مشكز كتمر
نندگان در ك تك از مشاريكي. افتد مي است، اتفاق نيريادگي
  :ديگو مينه ين زميا

ش از حد دارند و يطنت بيالس ما شك ياه هبچ«
 را يالسك و حفظ نظم ي برقرارييد تواناي از اساتيبعض

 ك متليالسك يها ت از ساعيه در بعضك يبه طورندارند، 
ه به تو ك هستند ييزهايچ... ل و ي موبايا و صداه هو خند
 بهتر است اصالً ينكه حواست را جمع كدهند  مياجازه ن

» شود ميم سررشته از دست استاد هم خارج يبگو
  ) دختر ترم ششميدانشجو(

وه يان از شي از دانشجوين مطالعه برخيدر ا
ه كردند ك ميان يو ب نبوده يد خود راضي اساتيابيارزش
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 با آموزش طول دوره مطابقت امالًكان دوره يامتحانات پا
 يكينه ين زميدر ا. ندك مي نيابي را ارزها آننداشته و سواد 

  :اتش پرداختيان تجربينگونه به بيان اياز دانشجو
 اصالًم يريگ ميا ه س دريه ما از بعضك يياه هنمر«
 ي دلبخواهبه طورد ي از اساتيد بعضينكست باور يعادالنه ن
 اصالًا هم ه يبعض... نند ك مياد يم و زكا را ه ينمره بعض
 الًك اصالًسند، ينو ميجا كتشان را از سؤاالست يمشخص ن

» تشان متفاوت استسؤاالدهند با  ميه ك يدرس
  ) پسر ترم چهارميدانشجو(

  اير پوي غيبرنامه درس: طبقه دوم
ف ي را توصيسبرنامه درالت مربوط به ك مشطبقهن يا

 محتواي  نامناسبيسازماندهطبقات شامل ريز. ندك مي
  .باشد مي  نامناسب زمان آموزشيو سازمانده آموزش

  نامناسبيسازمانده: طبقه اولزير
  محتواي آموزش

ه كن پژوهش معتقد بودند ينندگان در اك تكمشار
اد بوده و يا زه س حجم دريي ابتداياه م در ترمخصوصاً

ش ي پثراًكه اكشوند  ميه يخت با هم ارا سيتمام واحدها
ان اذعان ي از دانشجويگر برخي دياز سو. باشند مياز ين

  .اد استي زيلي خيه تعداد واحد دروس عمومكداشتند 
ست ترم يسان نكيا ه م ما در تري درسيزير هبرنام«

ها هم سخت  ا شلوغه و درسه ه برنامي و دو حسابكي
 تا عقب ينكا انتخاب  همه واحدها رياست تو هم مجبور

 بخش ين ترم واحدهامون و حتي االن ما در اي ولينمون
 ) دختر ترم ششميدانشجو(»  شده استكهامون هم سب
 هك ن مطالعه معتقد بودندينندگان در اك تكمشار

 دروس در خصوصاً ،رانيا يپرستار آموزش برنامه يمحتوا
 از املكنا است اي هترجم املك لكشه ب يپرستار ياصل
 كي هيارا يبرا را انيدانشجو و غرب، يپرستار ياه هبرنام

  .ندك مين آماده مطلوب و خوب يپرستار مراقبت
 را بزنم، يجراح -ي از دروس داخليمن مثال«

 ما به عنوان رفرنس ي برونر را براياه بتاكد ياسات
ن منابع يشتر از ايالس هم بكدهند و در  ميشنهاد يپ

شتر يا به بتاكن ي اياه لصف از سريشود، برخ ميس يتدر
 اند ه پرداختيم به پرستارك يلي، و خاند ه پرداختيماريبه ب

ه كتاب كنگ يوشكسون و ي آديمايآورم در مورد ب ميمثال 
 اضافه يزيد هم چندان چيرده و اساتك نيبحث چندان

  )مهفت دختر ترم يدانشجو(» دنك مين

  نامناسب زمان آموزشيسازمانده: طبقه دومزير
ن مطالعه معتقد بودند ينندگان در اك تكمشارر ثكا

ه ك، اغلب بعد از ظهر بوده ي دروس نظرياه سالكزمان 
  .ستي نيمؤثراز نظر آموزش زمان چندان 

ده كها در دانش ما بعدازظهرياه سالكثر كا«
د ينكرشو بكشود، شما ف مي خارج از شهر برگزار يپرستار

 و ياشته باش ديارآموزكمارستان يصبح تا ظهر تو در ب
 و سر يده بركس به دانشي با سرويظهر تازه بخواهبعداز

  ... وجود دارهيتوانگه يا در شما دي آينيالس درس بشك
 بده  را هم آموزشنيو بهتر ن هم باشهي بهتر استادتحاال
  ) دختر ترم هفتميدانشجو(» ؟ينك استفاده يتون ميشما 

ر كذن مطالعه يننده در اك تكان شريشتر دانشجويب
 ي درسي از واحدهاي برخيه شده برايه ساعات اراكردند ك
توانند در آن  مين ساعات ني در اها آنم بوده و ك ها آن

ان ي از دانشجويكي. نندكسب ك را يدروس دانش ضرور
  .ديشكر ين گونه به تصويل را بدكن مشيا

 ي براي جراح-ي دروس داخليد ما در برخياسات«
د ينكر كآورند، ف ميم ك ساعت اًا واقعه له تمام سرفصيارا

 را ي عفونياه يماريشه تمام سرفصل ب ميدر چهار جلسه 
 يها يماريشه به تمام ب ميا با شش جلسه ي... رد كه يارا

 را بگم ما هم ي داروشناساصالً، يابت برسيبد و دكغدد، 
» ميل دارك در آن مشي پرستاريهمه دانشجوها

  ) دختر ترم چهارميدانشجو(
  ي نامناسب آموزشطي و محاناتكام: ومطبقه س

 زاتيو تجهط يمحالت مربوط به ك مشطبقهن يا
 نامناسب يفضاطبقات شامل ريز. ندك ميف ي را توصيآموزش

 و در ي درس از منابعيدر دسترس نبودن برخ، الس درسك
  .باشد مي ي آموزشكمكل ي از وسايدسترس نبودن برخ

 الس درسك نامناسب يفضا: طبقه اولزير
ه كردند كر كن مطالعه ذينندگان در اك تكشارم

. ستي مناسب نها آن يها السك از ي بعضيكيزي فيفضا
 يصداش و سرويه نور و گنجاكردند كان ي بها آن
 يكين موضوع يباشد و ا ميق استاندارد نبشان طيالسهاك

 . استيند آموزش دروس نظريآالت مرتبط با فركاز مش
 دارم، ي عمومن ترم فقط چند واحد درسيمن ا«

 يست، صداي ما استاندارد نيها السكت يد وضعينكباور 
د داد ي استاد بااصالًآور است و   سرساميشيل گرمايوسا

 اصالً ير برسيم دكه ياگه ... بزنه تا صدا به گوش برسه 
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ه ك يني بشيي جايست و تو مجبوري نشستن ني براييجا
  )م پسر ترم هفتيدانشجو(» يالس معذب باشكتا آخر 

 از يدر دسترس نبودن برخ: طبقه دومزير
  ي درسمنابع

 در يافكصورت ه  بي درسدر دسترس نبودن منابع
 ين مطالعه برخيه در اك بود يگريالت دكتابخانه از مشك

نندگان در ك تكمشار. ان به آن اذعان داشتندياز دانشجو
 ها آن ينترنت براي به ايه دسترسكردند كان ين مطالعه بيا

ت آموزش يفيك ين موضوع رويباشد و ا ميل كمش
  .گذارد مي يي بسزاتأثيران يدانشجو

 يخوا مي و ير يتابخونه مكه به ك ها وقت يبعض«
ا ه بتاكگه  يتابخونه مكول ؤ، مسيريتاب امانت بگك كي

 در مورد ن مخصوصاًيدست دانشجوها در امانت هستش ا
نه، باور ك مي ما مثل برونرها صدق ي اختصاصياه بتاك
در  ... ينكه يشه همش را ته ميتاب گرونه و نكد االن ينك

ه كست، سرعت ينترنت هم وضع چندان خوب نيمورد ا
نترنت وصل يشه به ا ميشه نينه و در خوابگاه هم همييپا

  ) دختر ترم هشتميدانشجو(» شد
 از يدر دسترس نبودن برخ: ومسطبقه زير

 ي آموزشكمكل يوسا
ن مطالعه يه در انندك تكان شري دانشجو ازيبرخ

ل ي مدرن وساياه هوي آموزش به شيبراه كردند كر كذ
 به ي بوده و عدم دسترسمؤثر از عوامل ي آموزشكمك
  . در آموزش داردي منفتأثير ها آن

دند يشكد ما زحمت ي از اساتيكيا ه م از تريكيدر «
 باور ينند، ولكاده ي بر وب را خواستند پيو آموزش مبتن

، ثراًكوتر ما ايامپك مناسب به يدسترسعلت عدم ه د بينك
ه نشد آموزش كن يم، ايخواند مينت گرفته و يدروس را پر

  ) دختر ترم هفتميدانشجو (» بر وبيمبتن
 ياه يژگيومربوط به  عوامل: مچهارطبقه 

  فرد تحت آموزش
مربوط به عوامل ه كد ين مطالعه مشخص گرديدر ا

 در ينتظارصورت قابل اه  ب فرد تحت آموزشياه يژگيو
 يتواند منجر به بروز برخ مي  بوده و گاهاًمؤثرآموزش 

 انيزه بودن دانشجويانگ بي. الت در امر آموزش گرددكمش
 از جمله ي دروس نظرياه سالك در ها آن يو عدم آمادگ

  .بود  فرد تحت آموزشيط درونيمربوط به محالت كمش
  زه بودنيانگ بي: طبقه اولزير
ن پژوهش معتقد ين در انندگاك تكشر از يتعداد

در  درس خواندن ندارند و ي برااي هزي انگهكبودند 
ان ي از دانشجوي برخ.نندك ميت ك شررغبتا بدون ه سالك

ن مطالعه به رشته خود عالقه نداشته و يننده در اك تكشر
 عمل مؤثر در برابر آموزش يعنوان مانعه  بيعالقگ بين يا

  .ردك مي
خونه با  مي درس هك يسكط ين شراياالن با ا«

 باالخره همه هنك مي نيخونه فرق مينس ره دك ياون
 يشانس و روابط خوبه ك يشوند و اون ميل يالتحص فارغ

 از اه سالكد در يد اساتينكباور ... شه  ميداره استخدام 
 اي ه عدكيشند، با ك مي زجر يلي خ دانشجوهايدست بعض
 ... د به رشته خود ندارناي هچ عالقيه هك يطرف باش

من بعد از اتمام درسم ...  نداره يگه معنيآموزش خوب د
 يخوام فرد مينم، من كار كخوام در رشته خودم  مين

نم فرد از ك مير ك من فيمستقل باشم در رشته پرستار
 »ينكد فقط دستور اجرا ي نداره و باياريخودش اخت

  ) پسر ترم ششميدانشجو(
  السك در يعدم آمادگ: دومطبقه زير
ه ك به دست آمده از مطالعه نشان داد ياه هداد

 بدون السكردن در كت ك شر،اني از دانشجويبعض
  .ردندكر كذالت مربوط به آموزش كاز مش  رايقبل يآمادگ

ه درس جلسه كدهم  ميشه به خودم قول يمن هم«
 اغلب يالس آماده حاضر بشوم، ولكقبل را بخوانم و سر 

ره بدون ي و غيمبود وقت و تنبلكبه علل مختلف مثل 
رم، استادم داره مطالب جلسه قبل را  ميالس كخواندن سر 

 اون صحبت يافته، وقت ميده خوب برام خوب جا ن ميامه دا
 ،سم استي آنورين جا برايتر عيس شايليه حلقه وكنه ك مي
جاست، مطمئنا آموزش كس يليه حلقه وك من ندونم يوقت

  )مچهار ترم دختر يدانشجو(» رهيگ مي قرار تأثيرتحت 
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  د ك پنهان و يار ، محتواك آشيمثالي از واحد معنا، محتوا - 1جدول 
  دك   پنهانيمحتوا  ارك آشيمحتوا  واحد معنا

شدم احساس  ميا حاضر ه سالك از يه در بعضك كيادمه از همون ترم يمن «
 ي چندان اعتقادي به رشته پرستاراصالًد خودشان ي از اساتيه بعضكردم ك مي
ه بهتر كگفتند  ميا ه ه به صراحت به بچاصالًه كد هم ي از اساتيرند، بعضندا

ر كنند، خوب شما فك را شروع يگرين رشته انصراف داده و رشته دياست از ا
  »تواند در امر آموزش موفق باشد؟ مي ين فردي همچنكيد ينك مي

د يعدم اعتقاد اسات
  يبه رشته پرستار

د يعدم تعهد اسات
  يبه حرفه پرستار

 و اي هعدم تعهد حرف
د يعدم اعتقاد اسات

   به رشته خوديپرستار

  
  نندگانك ت مشاركيوگرافيب - 2جدول 

  17  نندگانك تتعداد مشارك
  87/21  )سال(ن سنيانگيم

  45/16  ن معدل كل دانشجويانگيم

  )درصد(تعداد: زن  تيجنس
  )درصد(تعداد: مرد

)83/58(10  
)17/41 (7  

  
  يان پرستاري دانشجوك از ادرايس نظرالت آموزش دروكمش - 3جدول 

  راثر بخشيمدرس غ
 اي فردي مدرس ه يويژگ •  
  تدريس اي ه تمهار •  

  ايپوري غيبرنامه درس
   محتواي آموزش نامناسبيسازمانده •  
  نامناسب زمان آموزش يسازمانده •  

  يط نامناسب آموزشيانات و محكام
 الس درسك نامناسب يفضا •  
 ي از منابع درسيبرخدر دسترس نبودن  •  
 ي آموزشكمكل ي از وسايدر دسترس نبودن برخ •  

  فرد تحت آموزشياه يژگيعوامل مربوط به و
 زه بودنيانگ بي •  
 السك در يعدم آمادگ •  

  
   بحث

عوامل چندگانه ه كانگر آن بود ين مطالعه بيج اينتا
ان ي دانشجوي فرارويالت آموزشكجاد و توسعه مشيدر ا
ط ي، محين، برنامه درسيمدرسز بر كه متمركشد با مي مؤثر

  افراد تحت آموزشياه يژگيو و ي آموزشزاتيو تجه
 مثالً گر قرار دارند،يدكي تأثير تحت ن عوامليا. باشند مي
 بوده فضا و امكانات تأثيراي تدريس مدرس تحت ه تمهار

  .باشد مي مدرس از ثرأز متي نو عالقمندي دانشجويان
 از يه تعدادكد نشان داالعه ن مطي اياه هافتي
 و عدم تسلط يالسداركد در ي اساتييناتواناان يدانشجو

الت آموزش ك از مشيكي را ي درسي به محتواها آن
جه مطالعه ثناگو و ي نت.دندرده بوكر كذ ينظردروس 
ه به كسته، ي شاي مربكي يها يژگي با عنوان وجويباري

 انيدانشجو اتيه تجربك انجام شد، نشان داد يفيكروش 
 ياه يژگي وترين مهم از آنان منظر از هك است آن يايگو
 يآموزش تيريمد به مربوط ياه يتوانمند خوب يمرب كي

زاده و يمطالعه علان در يت دانشجويثركا). 28(است 
 ياديد را در حد زي توسط اساتيافكعدم آموزش  يمل احيس

 و ير مطالعه قنب).29(دانسته بودند  مؤثرت آموزش يفيكدر 
د، تسلط ي اساتيقدرت اداره و رهبر هك نشان داد يوسفي

ه شده و يبا مطالب ارا السك زان تناسبيبر مطالب، م
 از  مربوط به هر درسيح از وقت آموزشياستفاده صح

رد كعنوان عمله  را بها آنان يه دانشجوك بودند يعوامل
 و يري در مطالعه نص).30(رده بودند ك يابيد خود ارزياسات
عنوان ه  درس بيزان تسلط استاد به محتواياران مكهم
 يك پزشيالت آموزشك مشيروگذار برتأثير از عوامل يكي
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با توجه به  ).31( شده بود يتوسط پژوهشگران بررس
 ين آموزشيولؤ، مسيت مدرس در آموزش دروس نظرياهم

 ين امر توجه نموده و در جهت ارتقايا نسبت به اه هدانشگا
 يد پرستاري اساتيير استخدام و بازآموز ديآموزش پرستار

  .نديتالش نما
 يان پرستارين مطالعه، دانشجوي اياه هافتيبراساس 

را به  دانشجو يالت مقرراتكمواجهه نامناسب مدرس با مش
، ي پرستاريالت آموزش دروس نظرك از مشيكيعنوان 

 انجام شده توسط يفيكدر مطالعه . ردندكد يكأت
س ي در تدرين اصلي از مضاميكين اراكو هم كلياني ينجف
 بودد ي اساتيگذار  ارزش،يان پرستاريمنظر دانشجو  ازمؤثر

در ). 23( است ين فردي از ارتباط مناسب بيه مصداقك
 دگاهيد از، ونكي و ي انجام شده توسط حشمتيفيكمطالعه 
 به اثربخش ينيبال مدرسان پژوهش نندگانك تكمشار
 و ردهك برقرار ارتباط ضااع ريسا با ميت از يعضو عنوان

ه توسط ك يگري در مطالعه د).33 (دشتندا مؤثر ياركهم
Schonwetterان ياران انجام شد، دانشجوك و هم

ز رابطه استاد و دانشجو در ي و بهداشت دهان نيكدندانپزش
س ي مهم تدريها  از شاخصيكيالس درس را به عنوان ك

 نيتر  مهمKelly ).34(ردند كر ك ذيالسك مؤثر
 ياه ت را مهاريني در آموزش بالمؤثرس يت تدريخصوص
ن ي ااين كهبا توجه به . )32(رده است كر ك ذيارتباط

الس و آموزش كبخش در س اثريمطالعات در مورد تدر
س مشابه ي در تدرمؤثر عوامل ي انجام شده است، ولينيبال

 ها آنه در مطالعه ما عدم وجود ك است يياه هافتيهمان 
  .گردد مي يالت آموزش دروس نظركد مشمنجر به وجو
گر از ي ديكيد ي نامناسب توسط اساتيابيارزش

نندگان به آن ك تكن پژوهش شريه در اك بود يالتكمش
 انجام شده توسط يفيك در مطالعه .رده بودندكاشاره 

س ي در تدرين اصلي از مضاميكياران ك و همكلياني ينجف
). 23( بود يابي ارزشيان پرستاريمنظر دانشجو  ازمؤثر

ا ه هت نمونيثركه اكاران نشان داد ك و هميريمطالعه نص
ان دوره با آموزش ي پاياه ن و آزمويابيعدم انطباق ارزش

 مطرح نمودند يالت آموزشكعنوان مشه  ب رادر طول دوره
 يه برخكانگر آن بود يز بي ني مطالعات انجام شده قبل).31(

وره خود را نامناسب ان دي پايابيوه ارزشيان شياز دانشجو
س يد اطالع داشت اگر تدريبا ).36و35(رده بودند ك انيب

رد، يران صورت نگي از فراگي مناسبيابي باشد، اما ارزشمؤثر
افته و منجر به ياهش كان يت دانشجويزان موفقيم

 ياه يابيلذا انجام ارزش.  در آنان خواهد شديتينارضا
د از يس باين تدري نوياه هوي مناسب با شياني و پاينيوكت
  .ردي قرار گي پرستارياه هدكن دانشي مدرسياه تيلووا

رده بودند كان ينندگان بك تكن مطالعه مشاريدر ا
اد بوده و يشان زيا حجم درسهاه م از تريه در برخك

م و ك ها آن ي درسي از واحدهاين ساعات برخيهمچن
ن اساس ي بر اي آموزشياه هاست برنامي س. استيافكنا

 ي نموده و با ارتقاي طراحياملك ياه ه بتواند برنامهكاست 
 شوند يت آموزشيفيك ي، موجب ارتقاي آموزشيندهايفرآ

نشان داد  پور حاتمي و يرازيش انيج مطالعه غفاري نتا).31(
 ياه هر در برنامييخواستار تغان ي از دانشجويه گروهك

 در ).37( بودند ي در بخش دروس عموم خصوصاًيآموزش
  درييآرا دار معدن توسط هك يگريد شده نجاما پژوهش
 يليتحص تيموفق و شرفتيپ ياه هزيانگ با رابطه

 است، شده انجام اصفهان دانشگاه ان موفقيدانشجو
 يآموزش يزير ه برناميمحتوا و يليتحص رشته ياه يژگيو
 انيدانشجو يت آموزشيفيك در مؤثر عوامل ترين مهم از

ه برنامه كقت ين حقيبه ا با توجه ).38 (است شده عنوان
دانشجو  يازهايد براساس ني بايان پرستاريآموزش دانشجو

 در برنامه يني جامعه باشد، لذا انجام بازبي بهداشتيازهايو ن
 به نظر ي ضروريان پرستاري دانشجويولوم آموزشكيوركو 
  .رسد مي

ه كان داشتند ينندگان بك تكن مطالعه مشاريدر ا
منابع و بودن نر دسترس الت آموزش، دكاز مش يكي

 و زارعيانج مطالعه ينتا.  استيافك  آموزشكمكل يوسا
ن نقاط ضعف آموزش عدم يتر ه از مهمك نشان داد آرام دل

 و يج مطالعه دهقانينتا). 19(باشد  مي يانات رفاهكوجود ام
دگاه يالت آموزش از دك از مشيكيه كاران نشان داد كهم
 به يافك نايسترس، ديان پرستاريان و دانشجويمرب
ت يبا توجه به اهم). 39( است ي و آموزشيانات رفاهكام

ن يولؤ در امر آموزش، الزم است مسيرانساني غمنابع
ن امر توجه نموده و در يا نسبت به اه ه دانشگايآموزش

 ياه ه از حرفيكي به عنوان ي آموزش پرستاريجهت ارتقا
  .ندي تالش نماي و درمانيمهم در مراقبت بهداشت

ان ين پژوهش دانشجوي اياه هافتيبراساس 
الت ك از مشيكي و عالقه را زهي انگ نداشتنيپرستار

 و يميج مطالعه رحي نتا. برشمردندينظرآموزش دروس 
 زهيانگ و عالقه وجود ه عدمك نشان داد احمدي
ان يدانشجو مانع آموزش نيتر مهم عنوان به انيدانشجو
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اران با ك و هميريج مطالعه نصينتا). 6( است يپرستار
 يني بالهاي مهارت يريادگي بر مؤثرعوامل «عنوان 
ه ك نشان داد »انيان و دانشجويدگاه مربي از ديپرستار

 هاي مهارت يريادگي يزه برايجاد انگيان اياز مرب% 100
در  ).31 (اند هن عامل دانستيترمؤثران را ي در دانشجوينيبال

 به رشته يد و عالقمنيافكزه يبحث آموزش داشتن انگ
رسد  مي برخوردار است، به نظر ياديت زي از اهميپرستار

نش يل گزكن مشيردن اك برطرف ياه ه از رايكي
ن رشته ي از افراد عالقمند به ايان پرستاريدانشجو

د عالقمند و ي با استفاده از اساتگري ديباشد، از سو مي
 ي اول آموزش پرستاريها  در سال مخصوصاً،اي هحرف
ان ي آموزش دانشجويزه و ارتقايش انگيدر افزاتوان  مي

  . برداشتيمؤثر گام يپرستار
 يان پرستارين پژوهش دانشجوي اياه هافتياساس بر

الت ك از مشيكيالس درس را ك حضور در ينداشتن آمادگ
 انجام شده يفيك در مطالعه . برشمردنديآموزش دروس نظر

 در ين اصلي از مضاميكياران كو همكلياني  ينجفتوسط 
به   بود،ي آمادگيان پرستاري از منظر دانشجومؤثرس يتدر
 استاد و ي آمادگيان پرستاريدگاه دانشجويه از دك يطور
الس كس اثربخش در ي دانشجو منجر به تدريآمادگ
ن مطالعه احتمال ي اياه تياز محدود ).23 (شده است مي

ا و ه ها و مصاحبه هدانشجو بر كيفيت داد - ارتباط استاد تأثير
ط دوستانه يجاد محيه با اك. خودسانسوري دانشجو بوده است

 دانشجو ياه هه تمام گفتكن مورد يح ايدر مصاحبه و توض
 .ل شدكن مشي در رفع اي، سعمحرمانه خواهد ماند

  
  گيري نتيجه

ه كرد كتوان اذعان  مين مطالعه يج ايبا توجه به نتا
زش الت آموكامل از مشكن آموزش با شناخت يولؤمس

توانند با  مي، يان پرستاريدگاه دانشجوي از ديدروس نظر
انات و ك آموزش از نظر اميها طيط محيبهبود شرا

 با ها آنه كنند ك كمك را يزات، مدرسان پرستاريتجه
 هاي مهارت كارگيري به و سي تدرياه ت مهاريارتقا
ان شده و يش اعتماد به نفس دانشجوي باعث افزايارتباط
  .نديزه نمايانگ  عالقمند و بايريادگي يراران را بيفراگ

  
   تشكر و قدرداني

 يپرستار محترم انيدانشجو هيلك از له،يوس نيبد
ن يا انجام در هك هي اروميي و مامايپرستار دهكدانش

 و ريتقد نمودند، ياركهم نندهك تكعنوان مشاره  بپژوهش
 .گردد مي ركتش
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Exploration of students' perceptions of issues in nursing 
theoretical courses: a qualitative research 

 
 
Hemmati Maslakpak1 M (Ph.D) - Habibzadeh2 H (Ph.D). 
 
 

Introduction: Ensuring the quality of education is one of the responsibilities of 
nurse instructors. Understanding the educational issues related to theoretical courses 
to improve the quality of nursing education. The purpose of this study was to explore 
students' perceptions of issues in nursing theoretical courses. 

Methods: A qualitative design using a conventional content analysis approach 
was used to collect and analyze data. Semi structured interviews were conducted with 
17 nursing students chosen using purposeful sampling. 

Results: During data analysis, four main categories were developed: “ineffective 
instructor”, “non-dynamic curriculum”, “problems regard to external environment of 
education”, and “factors related to the individual student”. 

Conclusion: It was shown that education issues are caused by different factors. It 
is suggested that educational administrators should provide educational facilities and 
help with the improvement of instructors' teaching and communication skills in order 
to take effective steps in removing educational issues, and enhance students' 
motivation and confidence. 

 
Key words: Theoretical courses, educational issues, nursing students, qualitative 
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