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A b s t r a c t
Background & Aims: The experiences of research and educational service 
recipients are important for improving the quality these services. Since the 
views of the first postgraduate nursing students at Shahrekord University of 
Medical Sciences, Iran have not been investigated so far, the present study 
aimed to describe the experiences of these graduates in terms of curriculum 
implementation and thesis status.
Methods:This qualitative study was conducted using conventional content 
analysis on 19 nursing graduates, who were selected via purposive sam-
pling. Data were collected via semi-structured interviews (20-40 minutes) 
until data saturation. Data analysis was performed simultaneous with data 
collection using the OneNote software. The interview contents were re-
viewed repeatedly, and open codes were identified and categorized in the 
form of subthemes. The similar subthemes were organized as the main 
themes.
Results: The findings were classified in seven main themes, including the ne-
cessity of the change and improvement of theoretical education, the necessity 
of the change and improvement of clinical education, research improvement, 
proper performance of thesis supervisors, the necessity to improve the per-
formance of thesis advisors, proper performance of statistical thesis advisors, 
and the need to respect the students by the faculty members and educational 
personnel.
Conclusion: Although the graduates provided positive feedback regarding 
the implementation of educational and research programs, they were also 
faced with various challenges that require the revision of the educational 
curriculum by the nursing education board. Furthermore, the meticulous 
supervision of the university in the process of conducting student research 
activities is strongly recommended..
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تبیین تجارب اولین فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد پرستاری از اجرای برنامه درسی و 
وضعیت پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: یک مطالعه کیفی

معصومه دل آرام1، شهرام اعتمادی فر2، سهند شمس3

11 گروه1مامائی،1دانشکده1پرستاری1و1مامائی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد،1شهرکرد،1ایران..
21 گروه1پرستاری،1دانشکده1پرستاری1و1مامائی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد،1شهرکرد،1ایران..
31 گروه1دامپزشکی،1دانشکده1دامپزشکی،1دانشگاه1شهرکرد،1شهرکرد،1ایران..

چکیده: 

ارتقای1کیفیت1آموزش1و1پژوهش،1تجارب1دریافت1کنندگان1خدمات1آموزشی1و1 جهت1 زمینه و هدف: 
پژوهشی1مهم1بوده1و1از1آنجائی1که1دیدگاه1های1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1در1دانشگاه1
از1 آنان1 تبیین1تجارب1 تا1بحال1بررسی1نشده،1هدف1مطالعه1حاضر1 این1زمینه1 علوم1پزشکی1شهرکرد1در1

اجراي1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1بود.

روش بررسی:1در1این1مطالعه1کیفی1که1به1روش1تحلیل1محتوای1مرسوم1انجام1شد،1191نفر1از1فارغ1التحصیالن1
پرستاری1به1روش1نمونه1گیری1مبتنی1بر1هدف1انتخاب1شدند.1جمع1آوری1داده1ها1با1مصاحبه1نیمه1ساختار1
یافته1انجام1و1تا1اشباع1داده1ها1ادامه1یافت.1مصاحبه1ها1بالفاصله1پیاده1سازی1و1تجزیه1و1تحلیل1داده1ها1همزمان1
با1جمع1آوری1آنها1با1نرم1افزار1وان1نوت1صورت1گرفت.1متن1مصاحبه1ها1چند1بار1بازخوانی،1کدها1باز1استخراج1

و1بعد1در1زیر1طبقات1دسته1بندی1و1در1نهایت1زیر1طبقات1مشابه1در1طبقات1اصلی1قرار1گرفتند.

یافته ها:1نتایج1در171طبقه1اصلي1دسته1بندی1شد1که1شامل1آموزش1تئوری1نیازمند1تغییر1و1ارتقاء،1آموزش1
بالینی1نیازمند1تغییر1و1ارتقاء،1پژوهش1در1راه1تعالی،1عملکرد1مناسب1استاد1راهنما1در1هدایت1پایان1نامه،1نیاز1
به1ارتقاء1عملکرد1استاد1مشاور،1عملکرد1مناسب1مشاور1آمار1و1لزوم1رعایت1شان1دانشجو1توسط1اساتید1و1

کارکنان1دانشگاه1بودند.

و1 آموزشی1 برنامه1های1 اجرای1 در1 را1 مثبتی1 نقاط1 فارغ1التحصیالن1 مطالعه1حاضر،1 در1 اگرچه1 نتیجه گیری: 
پژوهشی1گزارش1کردند،1اما1با1چالش1هاي1مختلفي1نیز1روبرو1بودندکه1اصالح1آنها1نیازمند1بازنگري1سرفصل1
اجرای1 روند1 بر1 دانشگاه1 دقیق1تر1 نظارت1 همچنین1 پرستاری1 بورد1 هیئت1 محترم1 اعضاي1 توسط1 دروس1

فعالیت1های1پژوهشی1دانشجویان1می1باشد.1

کلید واژه ها:
تجارب1،1فارغ1التحصیالن،1

دانشجویان1پرستاری،1برنامه1
درسی،1وضعیت1پایان1نامه.
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مقدمه:
سیستم1 در1 خدمات1 ارائه1 عمده1 بخش1 عنوان1 به1 پرستاری1
بهداشتی1درمانی1دارای1نقش1ها1و1وظایف1متعددی1است1و1به1دلیل1
احساس1 به1 نیاز1 که1 است1 حرفه1ای1 خود،1 نقش1 پیچیدگی1 همین1
در1 کمبود1 هر1گونه1 رو1 این1 از1 دارد.1 زیادی1 دقت1 و1 مسئولیت1
در1 و1 و1کمیت1خدمات1 کیفیت1 بر1 مسلما1 دانشجویان1 امرآموزش1
نهایت1سالمت1افراد1جامعه1تاثیر1خواهد1گذاشت.1پس1ماموریت1
اصلی1آموزش1پرستاری1تربیت1پرستارانی1توانمند1است1که1دانش1
و1مهارت1الزم1را1برای1ارائه1مراقبت1های1پرستاری1با1کیفیت1باال1و1
حفظ1و1ارتقاء1سالمت1جامعه1دارا1باشند)21،1(.1با1توجه1به1پیچیدگی1
روزافزون1مراقبت1سالمت،1تغییرات1در1ترکیب1جمعیتی1و1افزایش1
تعداد1سالمندان1و1بروز1بیماری1های1مزمن،1پیشرفت1های1جدید1در1
ارائه1خدمات1و1روش1های1درمانی،1سیستم1های1بهداشتی1و1درمانی1
دوره1های1 1.)4 دارند)1,3 نیاز1 بیشتر1 مهارت1 و1 دانش1 با1 پرستاران1 به1
نیازهای1در1 تحصیالت1تکمیلی1در1پرستاری1برای1پاسخ1دادن1به1
حال1تغییر1جامعه1شکل1گرفته1و1هدف1از1ایجاد1این1دوره1ها،1تامین1
نیروی1انسانی1متعهد1و1متبحر1در1رشته1پرستاری1است)6،15(.1نتایج1
حاصل1از1یک1مطالعه1کیفی1که1در1دانشگاه1علوم1پزشکی1مشهد1
انجام1شده1و1به1تبیین1تجارب1دانشجویان1و1مربیان1از1اجرای1برنامه1
طبقه1 14 ظهور1 پرداخته،1 پرستاری1 ویژه1 ارشد1 کارشناسی1 درسی1
اصلی1شامل1حد1و1مرزهای1رشته:1گردابی1از1ابهام1و1سردرگمی،1
تالش1در1جهت1القای1هویت1حرفه1ای1به1دانشجو،1محدودیت1در1
کرده1 را1گزارش1 دانشجویان1 ناهمگنی1 و1 کارآزموده1 انسانی1 منابع1
دانشجویان1 تحصیلی1 رضایت1مندی1 که1 دیگری1 مطالعه1 است)7(.1
اولین1دوره1کارشناسی1ارشد1آموزش1محور1در1دانشگاه1تهران1را1
بررسی1کرده،1نارضایتی1باالیی1از1دانشجویان1را1گزارش1کرده1است1
برنامه1درسی،1 نارضایتی1را1مسائلی1همچون1کیفیت1 این1 و1دالیل1
اطالع1رسانی1 و1 امکانات1 از1 رضایت1مندی1 دوره،1 دستاوردهای1
دانشجویان1 بالینی1 آموزش1 چالش1های1 است)8(.1 کرده1 عنوان1
دیگری1 مطالعه1 در1 هم1 ویژه1 مراقبت1 پرستاری1 ارشد1 کارشناسی1
مورد1بررسی1قرار1گرفته1و1یافته1های1این1مطالعه1نشان1می1دهد1که1
عدم1هویت1حرفه1ای،1عدم1انگیزه1و1تجربه1قبلی،1تعامالت1حرفه1ای،1
عدم1همخوانی1آموزش1نظری1و1بالینی1و1ناکارآمدی1مربیان1بالینی1
مشکالت1مطرح1شده1توسط1دانشجویان1بوده1اند)9(.1سایر1مطالعات1
انجام1شده1در1این1زمینه،1مضامین1اصلي1ارتقـاي1توانمندي،1اخالق1
و1تعهد1حرفه1اي،1منابع1و1ساختار1،1اصالح1جایگاه1اجتماعي)111،10(،1
چالش1های1فرهنگی1و1هویت1حرفه1ای،1محیط1کار،1عدم1تعادل1بین1
آموزش،1پژوهش1و1بالین)12(،1انعطاف1ناپذیر1بودن1محتوای1تدوین1
کارآیی1 عدم1 دروس)13(،1 اجباری1 انتخاب1 و1 دکترا1 دوره1 در1 شده1
دانش1آموختگان1کارشناسی1ارشد1پرستاری1و1لزوم1ارائه1دوره1های1
تخصصی1بالینی1در1مقطع1کارشناسی1ارشد)14(1را1گزارش1کرده1اند.1
مراقبت1های1 پرستاری1 رشته1 فارغ1التحصیالن1 درک1 که1 مطالعه1ای1
ویژه1از1عوامل1موثر1بر1سالمت1بالینی1را1بررسی1کرده،1نتیجه1گیری1
کرده1است1که1با1توجه1به1نو1پا1بودن1این1دوره1تحصیلی1در1ایران،1
ضروری1است1عوامل1موثر1بر1صالحیت1بالینی1دانشجویان1به1منظور1
گیرد)15(.1 قرار1 توجه1 مورد1 تکمیلی1 تحصیالت1 دوره1 این1 ارتقاء1
مطالعه1ای1که1در1دانشگاه1علوم1پزشکی1کرمان1انجام1شده،1گزارش1
کرده1است1که1دانشجویان1تحصیالت1تکمیلی1رضایت1چندانی1از1
تجربه1پژوهشی1خود1نداشته1اند.1این1مطالعه1استفاده1موثر1و1مداوم1
از1ابزارهای1ارزیابی1تجربه1پژوهشی1دانشجویان1را1برای1شناسایی1
نقاط1قوت1و1ضعف1فرآیندهای1آموزشی1و1پژوهشی1توصیه1کرده1

است)16(.
پزشکی1شهرکرد1 دانشگاه1علوم1 مامایی1 و1 پرستاری1 دانشکده1
پس1از1کسب1موافقت1وزارت1بهداشت،1درمان1و1آموزش1پزشکی1
ارشد1 کارشناسی1 دانشجوی1 پذیرش1 به1 شروع1 11393 سال1 از1
پرستاری1 و1 جراحی1 داخلی1 پرستاری1 گرایش1های1 در1 پرستاری1
طراحي1 در1 اول1 گام1 اینکه1 به1 توجه1 با1 نمود.1 ویژه1 مراقبت1های1
بررسي1 و1 موجود1 موقعیت1 تحلیل1 درسي،1 برنامه1 بازنگري1 و1
برنامه1 در1 درگیر1 افراد1 تجارب1 و1 انتظارات1 و1 برنامه1 چالش1هاي1
به1ویژه1دانشجویان1می1باشد،1انجام1مطالعه1ای1به1صورت1کیفی1که1
بتواند1مبتني1بر1تجارب1افراد1در1این1زمینه1به1چالش1ها1و1انتظارات1
با1هدف1 لذا1مطالعه1حاضر1 به1نظر1می1رسید.1 یابد،1ضروري1 دست1
تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1
اجراي1برنامه1درسی1کارشناسي1ارشد1و1وضعیت1پایان1نامه1طراحی1

گردید.
روش بررسی

روش1تحقیق1بکار1گرفته1شده1در1این1مطالعه1از1نوع1کیفی1و1
 Conventional content( مرسوم1 محتوای1 تحلیل1 روش1 به1
analysis(1بود.1جامعه1پژوهش1این1مطالعه1را1کلیه1فارغ1التحصیالن1
کارشناسی1ارشد1پرستاری1در1سال1تحصیلی991-198در1دانشگاه1
به1روش1 نفر1 تعداد1191 داده1اند1و1 علوم1پزشکی1شهرکرد1تشکیل1
نیمه1 مصاحبه1 جهت1 آنها1 از1 و1 انتخاب1 هدفمند1 نمونه1گیری1
ساختارمند1در1مکانی1آرام1و1خلوت1و1در1ساعتی1که1آنها1راحت1
دانشگاه1 اخالق1 کمیته1 توسط1 مطالعه1 آمد.1 به1عمل1 دعوت1 بودند،1
گردید.1 اخذ1 کار1 اجرای1 جهت1 الزم1 مجوزهاي1 سپس1 و1 تائید1
پژوهشگر1پس1از1دریافت1معرفي نامه1از1معاونت1پژوهشی1دانشگاه1
و1ارائه1آن1به1دانشکده1پرستاری1و1مامائی1و1پس1از1کسب1موافقت1
اولیه1مشارکت کنندگان،1ضمن1معرفی1خود1و1بیان1هدف1تحقیق1به1
آنان1بیان1کرد1که1صحبت هایشان1ضبط1خواهد1شد1و1صدای1ضبط1
شده1و1مشخصات1فردی1آنها1نزد1پژوهشگر1محرمانه1باقی1خواهد1
ماند1و1در1هر1جایی1از1مصاحبه1که1تمایل1به1ادامه1کار1نداشته1باشند،1
می1توانند1انصراف1دهند.1قبل1از1شروع1مصاحبه،1عالوه1بر1اطالعات1
شفاهی1مورد1نیاز،1فرم1کتبی1رضایت1آگاهانه1در1اختیار1آنان1قرار1
گرفت1و1توسط1شرکت1کنندگان1امضا1شد.1مصاحبه1ها1به1طور1کامل1
ضبط1و1مدت1زمان1و1مکان1انجام1مصاحبه1ها1به1انتخاب1و1راحتی1
شرکت1کنندگان1تعیین1گردید.1مصاحبه1بر1اساس1سئواالت1طراحی1
شده1در1راستاي1تجارب1افراد1از1نحوه1رویارویي1با1دوره1کارشناسي1
ارشد،1انتظاراتشان1و1پیشنهاداتي1که1براي1بهبود1روند1اجراي1برنامه1
دارند،1انجام1گرفت.1برای1مثال1از1آنها1پرسیده1شد1تجربه1شما1از1
انتظارات1شما1 آیا1 بود؟1 تکمیلی1چه1 تحصیالت1 دوره1 در1 حضور1
برآورده1شد؟1در1پاسخ1به1این1سواالت،1آن ها1به1بیان1تجارب1خود1
از1دوره1تحصیالت1تکمیلی1پرداخته1و1در1این1باره1توضیح1دادند.1
جهت1ضبط1مصاحبه1ها1از1دستگاه1ضبط1صدا1استفاده1و1پیاده1سازی1
با1استفاده1از1 آنها1 با1جمع1آوری1 وتجزیه1و1تحلیل1داده1ها1همزمان1
نرم1افزار1وان1نوت1صورت1گرفت.1جهت1تجزیه1و1تحلیل1داده1ها1از1
شیوه1تحلیل1محتوی1متنی1مرسوم1استفاده1گردید،1بدین1صورت1که1
به1دقت1توسط1پژوهشگر1 نوار1ضبط1شده1 اتمام1مصاحبه1 از1 پس1
انجام1 از1 پس1 زمان1 کمترین1 در1 جداگانه1 به1صورت1 و1 پیاده1سازی1
انتخاب1شد.1سپس1 تحلیل1 واحد1 به1عنوان1 و1 نسخه1نویسی1گردید1
از1 پس1 ابتدا1 استقرایی1 روند1 از1 استفاده1 با1 سازماندهی1 مرحله1 در1
پژوهش1 سؤال1 با1 مرتبط1 معنایی1 واحدهای1 مکرر،1 بازخوانی1های1
انتخاب1و1کدهای1باز1اولیه1برای1آن1در1نظر1گرفته1شد.1کدهای1باز1

معصومه1دل1آرام11و1همکاران.1تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد:1یک1مطالعه1کیفی
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مشابه1به1لحاظ1معنایی1در1مرحله1بعد1در1زیر1طبقات1قرار1گرفت1
و1در1نهایت1زیر1طبقات1شبیه1به1هم1در1طبقات1اصلی1جای1گرفت1
و1در1نهایت1طبقات1اصلی1با1زیر1طبقات1و1مفاهیم1استخراج1شده1
به1منظور1استحکام1بخشی1به1یافته ها1در1اختیار1همکاران1پژوهشگر1
قرار1گرفت.1تجزیه1و1تحلیل1داده1ها1به1شیوه1تحلیل1محتوای1کیفی1
انجام1شد)17(.1برای1تایید1دقت1و1استحکام1داده1ها1و1اعتبار1مطالعه1از1
روش1لینکن1و1گوبا1که1شامل1اعتبار،1تائید1پذیری،1قابلیت1اعتماد1و1
قابلیت1انتقال1است،1استفاده1گردید.1به1این1ترتیب1که1نتایج1تحلیل1
و1طبقه1بندی1ها،1به1تایید1دو1نفر1از1اساتید1رسید1و1برای1چک1اعضا1
اختیار1 در1 مصاحبه،1 از1 حاصل1 کدبندی1های1 و1 تحلیل1 نتایج1 نیز،1
تمامی1مصاحبه1شونده1ها1قرار1گرفت1که1آنها1را1تایید1نمودند.1در1
مورد1انتقال1پذیری1سعی1شد1که1تمام1جزئیات1تحقیق1از1نمونه1گیری1
گرفته1تا1فرآیند1جمع1آوری1و1تحلیل1داده1ها1به1طور1کامل1شرح1داده1
شوند1تا1در1مورد1انتقال1پذیری،1نقطه1مبهمی1باقی1نماند.1یک1ناظر1با1
تجربه1در1تحقیق1کیفی1بر1فرآیند1انجام1مطالعه،1سواالت1مصاحبه1،1
جمع1آوری1داده1ها،1نوارهای1مصاحبه،1متون1پیاده1شده،1یادداشت1ها،1

معصومه1دل1آرام1و1همکاران.1تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد:1یک1مطالعه1کیفی

داده1های1تحلیل1شده،1یافته1های1مطالعه،1معانی1استخراج1شده،1کدها1
،طبقه1بندی1ها1و1در1کل1تمامی1جزئیات1مطالعه1نظارت1داشت1و1به1
این1ترتیب1قابلیت1اعتماد1و1تاییدپذیری1مطالعه1حاصل1گردید.1به1
شرکت کنندگان1بر1اساس1ترتیب1مصاحبه1کد1داده1شد1وکدگذاری1

تا1اشباع1داده1ها1ادامه1یافت)18(.
یافته ها

در1مطالعه1کیفی1حاضر1در1مجموع1با1191نفر1از1فارغ1التحصیالن1
و1 جراحی1 داخلی-1 گرایش1 دو1 در1 پرستاری1 ارشد1 کارشناسی1
مراقبت1های1ویژه1که1به1روش1نمونه1گیری1مبتنی1بر1هدف1انتخاب1
شده1بودند،1مصاحبه1شد.1از1این1تعداد،171نفر1مرد1و1121نفر1زن1
بودند.1میانگین1سن1نمونه1ها1361سال1و1میانگین1سابقه1کاری1آنها1
تبیین1 با1 ارتباط1 در1 مطالعه1 این1 از1 حاصل1 .نتایج1 بود1 سال1 112/2
تجارب1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجراي1برنامه1
درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد1در1
17طبقه1اصلي1مندرج1در1جدول)1(1دسته1بندی1شدند1که1در1ادامه1

به1شرح1مبسوط1هر1یک1از1طبقات1پرداخته1می شود:

جدول1.1زیر1طبقات1و1طبقات1اصلی1مطالعه

طبقات1اصلیزیر1طبقات

عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1تئوری
-تدریس1خوب1توسط1تعدادی1از1اساتید،1ایجاد1انگیزه1در1دانشجو1و1واگذاری1بخشی1از1تدریس1بر1عهده1او

عوامل1بازدارنده1آموزش1تئوری
-موثر1نبودن1دوره1کارشناسی1ارشد1از1نظر1افزایش1اطالعات1علمی1پرستاری1نسبت1به1دوره1کارشناسی

-عدم1تشکیل1بعضی1از1کالس1ها1طبق1برنامه1بدون1اطالع1دانشجو1و1تشکیل1فشرده1در1پایان1ترم1بدون1بازدهی1و1
بی1توجهی1مسئولین1به1این1مسئله

پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1تئوری
-لزوم1تدریس1تخصصی1تر1در1گرایش1پرستاری1ویژه.1مثل1مراقبت1از1بیمار1قلبی،1مغزی،1دیالیزی1و1مرور1مقاالت1جدید

-لزوم1تدریس1بهتر1روش1تحقیق1چون1برای1نوشتن1پایان1نامه1ضروری1است
-لزوم1ارائه1درس1روش1تحقیق1در1ترم111تا1دانشجو1برای1انتخاب1عنوان1پایان1نامه1زودتر1تصمیم1گیری1کند

-لزوم1افزایش1تعداد1واحد1نظری1و1عملی1روش1تحقیق

آموزش1تئوری1نیازمند1
تغییر1و1ارتقا

عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1بالینی
-مفید1بودن1کارآموزی1اساتیدی1که1روی1آموزش1به1بیمار1کار1می1کردند.
-مفید1بودن1کارآموزی1برای1دانشجویانی1که1پایه1پرستاری1نداشتند

عوامل1بازدارنده1آموزش1بالینی
-مفید1نبودن1کارآموزی1ها1برای1دانشجویانی1که1پایه1پرستاری1داشتند

-1سوء1استفاده1از1دانشجو1در1کارآموزی1توسط1پرسنل1بدون1هیچ1آموزشی
پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1بالینی
-لزوم1گذاشتن1دکترای1پرستاری1برای1کارآموزی

-1لزوم1آموزش1مهارت1های1تخصصی1مثل1استفاده1از1ونتیالتور1و1انجام1اینتوباسیون1در1گرایش1پرستاری1ویژه
-1لزوم1کاربردی1شدن1آموزش1بالینی1دوره1کارشناسی1ارشد

آموزش1بالینی1نیازمند1تغییر1
و1ارتقا

عوامل1تسهیل1کننده1پژوهش
-مفید1بودن1دوره1کارشناسی1ارشد1از1نظر1یادگیری1پژوهش1و1جستجو1در1منابع1الکترونیک

عوامل1بازدارنده1پژوهش
-اتالف1وقت1دانشجو1به1علت1خراب1بودن1سایت1پژوهشی1برای1ارسال1پروپوزال

-طوالنی1بودن1روند1گرفتن1کد1اخالق
-1عدم1دریافت1هزینه1طرح1توسط1دانشجو:118نفر

پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1روند1پژوهشی1پایان1نامه
-لزوم1تسریع1روند1تصویب1پایان1نامه1و1صدور1کد1اخالق1جهت1جلوگیری1از1اتالف1وقت1دانشجو

-لزوم1گذاشتن1جلسه1توجیهی1در1ترم111و1آشنا1کردن1دانشجو1با1روش1ساب1میت1پروپوزال،1انتخاب1استاد1راهنما1و1
مشاور1و1وظایف1آنها1و1حجم1کار1پایان1نامه

پژوهش1در1راه1تعالی
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1معصومه1دل1آرام1و1همکاران.1تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد:1یک1مطالعه1کیفی

1-آموزش1تئوری1نیازمند1تغییر1و1ارتقاء:1در1این1طبقه1اصلی1
13زیر1طبقه1عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1تئوری،1عوامل1بازدارنده1
آموزش1تئوری1و1پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1

تئوری1قابل1بررسی1هستند.
1-الف:1عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1تئوری:1در1این1پژوهش1
تعدادی1از1دانشجویان1ابراز1داشتند1که1”روش1تدریس1بعضی1از1
اساتید1بسیار1خوب1بود.1آنها1مطالب1به1روز1را1به1دانشجو1انتقال1
می1دادند،1در1دانشجو1ایجاد1انگیزه1می1کردند1و1بخشی1از1تدریس1
را1هم1به1او1واگذار1می1کردند”1)دانشجوی1شماره141و1دانشجوی1

شماره161(.
1-ب:1عوامل1بازدارنده1آموزش1تئوری:1در1این1پژوهش1تقریبا1
علمی1 اطالعات1 دوره1 این1 در1 که1 داشتند1 ابراز1 دانشجویان1 تمام1
آنها1نسبت1به1دوره1کارشناسی1افزایش1نیافته1و1تنها1مطلب1جدید1
پرستاری1 تئوری1های1 براساس1 مراقبت1ها1 انجام1 لزوم1 آموزشی،1
بود1که1در1عمل1هم1اجرا1نشد.1در1این1رابطه1یکی1از1دانشجویان1
آموزشی1 مطالب1 درمورد1 بهداشت1 وزارت1 “باید1 داشت1 ابراز1
باید1 ویژه1 گرایش1 در1 مثال1 کند،1 بازنگری1 ارشد1 کارشناسی1 دوره1
قلبی،1 بیماران1 از1 مراقبت1 مورد1 در1 و1 باشد1 تخصصی1تر1 تدریس1
جدید1 مقاالت1 به1 همچنین1 شود،1 داده1 آموزش1 دیالیزی1 و1 مغزی1
از1 دیگر1 یکی1 )دانشجوی1شماره21(.1 اشاره1گردد”1 موارد1 این1 در1
اشاره1 آن1 به1 بازدارنده1 عوامل1 قسمت1 در1 دانشجویان1 که1 مسائلی1
کردند،1روش1تدریس1اساتید1بود.1در1این1باره1یکی1از1دانشجویان1
گفت”روش1تدریس1تعدادی1از1اساتید1با1دوره1کارشناسی1تفاوتی1
نداشت،1آنها1از1همان1مطالب1قبلی1استفاده1می1کردند1بدون1اینکه1
مطالب1و1مقاالت1جدید1را1مرور1کرده1باشند”1)دانشجوی1شماره1
5(.1عامل1بازدارنده1دیگر،1عدم1تشکیل1تعدادی1از1کالس1ها1طبق1
گفت”خیلی1 باره1 این1 در1 دانشجویان1 از1 یکی1 بود.1 هفتگی1 برنامه1
از1کالس1ها1طبق1برنامه1هفتگی1تشکیل1نمی1شد1و1به1دانشجو1هم1
اطالع1نمی1دادند1و1اصال1اهمیت1نمی1دادند1که1بیشتر1دانشجویان1از1
راه1دور1می1آیند،1شاغل1هستند1و1برای1این1کالس1شیفت1های1خود1
را1تنظیم1کرده1اند.1بعد1در1پایان1ترم1کالس1های1فشرده1حتی1تا181
این1 ساعت1در1روز1می1گذاشتند1و1به1علت1خستگی1دانشجویان،1
کالس1ها1بازدهی1نداشتند1و1متاسفانه1مسئولین1آموزش1نیز1نظارتی1

روی1این1مسئله1نداشتند”1)دانشجوی1شماره101(.
1-ج:1پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1تئوری:1
برای1 زیر1 بشرح1 را1 پیشنهاداتی1 دانشجویان1 اکثر1 پژوهش1 این1 در1
درس1 ارائه1 لزوم1 کردند:1 مطرح1 تئوری1 آموزش1 وضعیت1 بهبود1
روش1تحقیق1در1ترم111تا1دانشجو1برای1انتخاب1عنوان1پایان1نامه1
زودتر1تصمیم1گیری1کند،1بیشتر1کردن1تعداد1واحد1نظری1و1عملی1و1

بهتر1کردن1روش1تدریس1آن،1چون1برای1پایان1نامه1ضروری1است.
سال1 هر1 در1 اساتید1 توسط1 امتحانی1 سئواالت1 تغییر1 لزوم1 1-
تحصیلی.1چون1کسانی1که1سئوال1را1دارند1نمره1خوبی11می1گیرند1

بدون1اینکه1زحمتی1کشیده1باشند.
-1لزوم1برنامه1ریزی1آموزش1در121تا131روز1هفته1تا1شاغلین1
بتوانند1به1شیفت1های1خود1هم1برسند،1لزوم1گنجاندن1بیشتر1مطالب1
آموزشی1در1حیطه1آموزش1به1بیمار،1لزوم1افزایش1تعداد1اساتید1و1
لزوم1 داشت،1 دسترسی1 آنها1 به1 بتوان1 که1 کارآنها1 کاهش1حجم1 یا1
ارشد،1 کارشناسی1 دوره1 در1 فعال1 و1 تعاملی1 یادگیری1 و1 آموزش1
دوره1 آموزشی1 مطالب1 مورد1 در1 وزارتخانه1 توسط1 بازنگری1 لزوم1
کارشناسی1ارشد،1لزوم1ارائه1مطالب1جدید1توسط1اساتید1که1جنبه1
که1 ترم1 13 در1 آموزشی1 برنامه1ریزی1 لزوم1 باشد،1 داشته1 هم1 بالینی1
از1ترم141دانشجو1برود1سراغ1پایان1نامه،1لزوم1تدریس1درس1زبان1
بجای1 درس1 چند1 ارائه1 انگلیسی،1 زبان1 اساتید1 توسط1 تخصصی1
پایان1نامه1که1بیشتر1به1درد1دانشجو1می1خورد،1لزوم1گذاشتن1دکترای1
پرستاری1برای1کارآموزی،1لزوم1غنی1کردن1کتابخانه1از1نظر1منابع1
13 ساعت1 از1 بعد1 کالس1ها1 بودن1 برقرار1 لزوم1 و1 پرستاری1 علمی1

عصر.
ارتقاء:1در1این1طبقه1اصلی1 نیازمند1تغییر1و1 بالینی1 2-آموزش1
بازدارنده1 بالینی،1عوامل1 13زیر1طبقه1عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1
آموزش1بالینی1و1پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1

بالینی،1قابل1بررسی1هستند.
این1پژوهش1 بالینی:1در1 2-الف:1عوامل1تسهیل1کننده1آموزش1
اساتیدی1 با1 کارآموزی1 که1 داشتند1 ابراز1 دانشجویان1 از1 تعدادی1
بیمار1کار1می1کردند1خیلی1مفید1بود.1در1این1 که1روی1آموزش1به1
رابطه1یکی1از1دانشجویان1گفت1»در1کارآموزی،1اساتیدی1که1روی1
آموزش1به1بیمار1کار1می1کردند1مثال1در1مورد1کولونوسکپی،1خیلی1
بهتر1بودند1چون1با1توجه1به1سابقه1کاری1زیادی1که1داریم،1کارهای1
مراقبتی1رو1بلد1هستیم1“)دانشجوی1شماره31(.1دانشجوی1دیگری1
ابراز1داشت1»کارآموزی1برای1دانشجویانی1که1پایه1پرستاری1نداشته1
بوده1است”1 مفید1 بودند،1 آمده1 این1رشته1 به1 از1رشته1های1دیگر1 و1

)دانشجوی1شماره91(.
2-ب:1عوامل1بازدارنده1آموزش1بالینی:1بیشتر1دانشجویان1اعتقاد1
داشتند1که1اکثر1کارآموزی1ها1مفید1نبود1حتی1زمانی1که1با1پزشکان1
متخصص1ارائه1می1شد.1چرا1که1آنها1به1جنبه1مراقبتی1و1پرستاری1
کار1 بیماری1 فقط1روی1تشخیص1 و1 نداشته1 اشاره1ای1 بیماری1 یک1
“کارآموزی1 گفت1 مورد1 این1 در1 دانشجویان1 از1 یکی1 می1کردند.1
سوء1استفاده1از1دانشجو1توسط1پرسنل1بیمارستان1است1بدون1هیچ1

عملکرد1اساتید1راهنما1در1هدایت1پایان1نامه
همکاری1و1مسئولیت1پذیری1خوب1اساتید1راهنما1در1هدایت1پایان1نامه:1151نفر

-عدم1همکاری1استاد1راهنما141نفر

همکاری1مفید1اساتید1
راهنما1در1هدایت1پایان1نامه

عملکرد1اساتید1مشاور
-1همکاری1و1مسئولیت1پذیری1خوب1اساتید1مشاور1در1هدایت1پایان1نامه:1101نفر

-عدم1همکاری1استاد1مشاور:191نفر

نیاز1به1ارتقاء1عملکرد1
اساتید1مشاوردر1هدایت1

پایان1نامه

عملکرد1مشاور1آمار
-همکاری1خوب1استاد1مشاور1آمار:1181نفر

-همکاری1نسبی1مشاور1آمار111نفر

عملکرد1مناسب1مشاور1آمار1
در1هدایت1پایان1نامه
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معصومه1دل1آرام1و1همکاران.1تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد:1یک1مطالعه1کیفی

آموزشی1و1متاسفانه1ارزیابی1و1نظارت1بر1کار1دانشجو1نیز1هم1با1آنها1
است"1)دانشجوی1شماره71(.1در1این1رابطه،1تعدادی1از1دانشجویان1
این1 بودند1که1در1کارآموزی1های1 با1گرایش1پرستاری1ویژه1معتقد1
Chest Tube11دوره1ما1هیچ1مهارت1جدید1پرستاری1مثل1گذاشتن
و1CV line1را1یاد1نگرفتیم.1در1این1باره1یکی1از1دانشجویان1ابراز1
داشت1که"1دانش1و1مهارت1مربیان1بالینی1در1بخش1های1ویژه1کافی1
نبوده1و1پس1از1فراغت1از1تحصیل،1انتظارات1مدیران1بیمارستان1از1
کارشناس1 یک1 از1 بیشتر1 بسیار1 ارشد1 کارشناس1 یک1 مهارت1های1

است”1)دانشجوی1شماره191(.
2-ج:1پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1آموزش1بالینی:1
برای1 زیر1 بشرح1 را1 پیشنهاداتی1 دانشجویان1 اکثر1 پژوهش1 این1 در1
بهبود1وضعیت1آموزش1بالینی1دوره1کارشناسی1ارشد1مطرح1کردند:1
بالینی1که1 به1عنوان1مربی1آموزش1 پرستاری1 لزوم1گذاشتن1دکترای1
لزوم1 دهد،1 آموزش1 بیماری1 یک1 پرستاری1 و1 مراقبتی1 جنبه1 روی1
انجام1 و1 ونتیالتور1 از1 استفاده1 مثل1 مهارت1های1تخصصی1 آموزش1
اینتوباسیون1و1لزوم1کاربردی1شدن1آموزش1بالینی1دوره1کارشناسی1

ارشد1
طبقه1 زیر1 13 اصلی،1 طبقه1 این1 در1 تعالی:1 راه1 در1 3-پژوهش1
و1 پژوهش1 بازدارنده1 عوامل1 پژوهش،1 تسهیل1کننده1 عوامل1
پایان1نامه1 پژوهشی1 روند1 شدن1 بهتر1 جهت1 پژوهشی1 پیشنهادات1

قابل1بررسی1هستند.
تعداد1 این1پژوهش1 3-الف:1عوامل1تسهیل1کننده1پژوهش:1در1
زیادی1از1دانشجویان1ابراز1داشتند1که1دوره1کارشناسی1ارشد1از1نظر1
و1 مفید1 بسیار1 الکترونیک1 منابع1 در1 و1جستجو1 پژوهش1 یادگیری1
جذاب1بوده1و1از1این1جهت1بسیار1راضی1بودند.1یکی1از1دانشجویان1
در1این1باره1گفت1»من1از1تحقیق1و1جستجو1در1منابع1الکترونیک1
هیچ1اطالعی1نداشتم1و1از1اینکه1این1کارها1را1در1دوره1کارشناسی1
ارشد1یاد1گرفتم،1بسیار1راضی1هستم"1)دانشجوی1شماره161(.1در1
این1زیر1طبقه1"مناسب1بودن1روند1اداری1کارهای1پایان1نامه1به1جز1
گرفتن1کد1اخالق”1نیز1از1مواردی1بود1که1دانشجویان1به1عنوان1نقطه1

مثبت1پژوهش1به1آن1اشاره1داشتند.1
بازدارنده1 عوامل1 از1 یکی1 پژوهش:1 بازدارنده1 عوامل1 3-ب:1
اتفاق1 به1 قریب1 اکثریت1 توسط1 که1 حاضر1 مطالعه1 در1 پژوهش1
دانشجویان1مطرح1شد1،خراب1بودن1سایت1پژوهشی1و1تلف1شدن1
وقت1دانشجویان1برای1ارسال1پروپوزال1بود.1در1این1باره1دانشجویی1
ابراز1داشت1"در1زمان1ارسال1پروپوزال،1سایت1خراب1بود1و1ارسال1
صورت1نمی1گرفت1و1این1اشکال1مدت1ها1ادامه1داشت1تا1باالخره1
مسئول1مربوطه1پذیرفت1که1این1اشکال1وجود1دارد1و1مدتی1طول1
کشید1تا1آن1را1برطرف1کرد"1)دانشجوی1شماره11(.1مشکل1طوالنی1
بودن1روند1گرفتن1کد1اخالق1نیز1از1عوامل1بازدارنده1پژوهش1بود1
که1تقریبا1تمامی1دانشجویان1آن1را1مطرح1کردند.1در1این1خصوص1
برای1 اخالق1 کد1 تا1 کشید1 طول1 ماه1 سه1 "دقیقا1 گفت1 دانشجویی1
و1 طرح1 اجرای1 مشکل،1 همین1 و1 شود1 داده1 من1 طرح1 اجرای1
نمونه1گیری1را1طوالنی1کرد"1)دانشجوی1شماره51(.1عامل1بازدارنده1
دیگر1،1عدم1دریافت1هزینه1طرح1پژوهشی1مصوب1دانشگاه1توسط1
و1 کردند1 را1مطرح1 آن1 افراد1 بقیه1 نفر،1 به1جز1یک1 که1 بود1 دانشجو1
نکرده1 ما1 با1 صحبتی1 هیچ1 مورد1 این1 در1 راهنما1 اساتید1 که1 گفتند1
و1هیچ1هزینه1ای1به1ما1نداده1اند1و1تمام1هزینه1های1اجرای1طرح1را1
خودمان1متقبل1شده1ایم.1در1این1مورد1دانشجویی1ابراز1داشت"1تا1
کنون1من1هیچ1هزینه1ای1دریافت1نکرده1ام1و1هیچ1صحبتی1هم1در1این1

خصوص1با1من1نشده1است"1)دانشجوی1شماره81(.
3-ج:1پیشنهادات1دانشجویان1جهت1بهتر1شدن1روند1پژوهشی1
این1 در1 پژوهشی1 مجموعه1 طبقات1 زیر1 از1 دیگر1 یکی1 پایان1نامه:1
پژوهشی1 روند1 شدن1 بهتر1 جهت1 دانشجویان1 پیشنهادات1 مطالعه،1

پایان1نامه1بود.1این1پیشنهادات1بشرح1زیر11می1باشد:
1-لزوم1گذاشتن1جلسه1توجیهی1در1شروع1ترم111و1آشنا1کردن1
دانشجو1با1روند1انجام1کارها،1ساب1میت1پروپوزال.1انتخاب1استاد1
راهنما1،حجم1کار1پایان1نامه،1مدت1زمان1تحصیل1و1دریافت1شهریه1
توسط1دانشگاه1در1صورت1طوالنی1شدن1تحصیل1و1وظایف1استاد1

راهنما1و1مشاور.
2-لزوم1واگذاری1مسئولیت1هماهنگی1جلسه1دفاع1از1پروپوزال1
و1پایان1نامه1به1مدیر1گروه1که1با1همه1هماهنگ1کنه.1همچنین1بهتره1
برنامه1دفاع1از1یک1ماه1قبل1مشخص1باشه1که1دانشجو1برنامه1شغلی1
خود1را1تنظیم1کنه1و1همینطور1امکان1انجام1جلسات1دفاع1در1فصل1

تابستان1وجود1داشته1باشه.
3—لزوم1انتخاب1استاد1راهنما1و1مشاور1توسط1دانشجو1بدون1
اینکه1اجباری1در1این1کار1باشد.1همچنین1پیشنهاد11می1شود1که1اساتید1
و1 شوند1 دلگرم1 کار1 به1 که1 شوند1 تشویق1 مشاور1خوب1 و1 راهنما1

انگیزه1ای1باشد1برای1کسانی1که1خوب1کار1نمی1کنند.
در1 مشاور1 و1 راهنما1 اساتید1 توسط1 دانشجو1 توجیه1 لزوم1 1-4
مورد1عنوان1پایان1نامه1که1بداند1چه1حجم1کاری1در1انتظارش1است1

و1نه1فقط1توجه1به1تعداد1مقاالت1استخراج1شده1از1پایان1نامه.1
5-1لزوم1بهتر1شدن1دیدگاه1مسئولین1دانشکده1در1مورد1انتخاب1
عنوان1حتما1 انتخاب1 به1 دانشجو1 نبودن1 مجبور1 و1 پایان1نامه1 عنوان1

مداخله1ای.1
6-1لزوم1آموزش1ثبت1پروپوزال1در1سامانه1پژوهشیار1توسط1
استاد1راهنما1یا1مشاور1چون1برای1همه1دانشجویان1مشکل1است.

بیب1 تکالیف1 که1 11 ترم1 در1 پایان1نامه1 عنوان1 انتخاب1 7-لزوم1
کارت1دروس1مختلف1روی1عنوان1پایان1نامه1باشد.

پرداختن1 و1 پایان1نامه1 دفاع1 جلسات1 نبودن1 سلیقه1ای1 8-لزوم1
صرف1اساتید1به1نگارش1و1ویرایش.

9-لزوم1افزایش1سقف1پذیرش1دانشجو1توسط1اساتید1راهنما.
دیگر1 یکی1 پایان1نامه:1 هدایت1 در1 راهنما1 اساتید1 عملکرد1 1-4
هدایت1 در1 راهنما1 اساتید1 عملکرد1 مطالعه،1 این1 اصلی1 طبقات1 از1
همکاری1 فارغ1التحصیالن،1 بیشتر1 مورد1 این1 در1 بود.1 پایان1نامه1
خوب1اساتید1راهنما،1در1دسترس1بودن1همیشگی1او،1رسیدگی1به1
مشکالت1و1پاسخ1به1موقع1به1تماس1های1دانشجو1را1گزارش1کردند.1
یکی1از1دانشجویان1در1این1مورد1گفت1“استاد1راهنما1کمک1بسیار1
موثری1در1هدایت1پایان1نامه1من1داشت1و1بسیار1هم1مسئولیت1پذیر1
بود،1اگرچه1تا1اواسط1کار1اختالف1نظر1خود1را1با1مشاور1آمار1در1
مورد1روائی1ابزار1حل1نکرد1و1هزینه1و1وقت1دانشجو1تلف1شد.1در1
به1 نیازی1 پژوهش1 آمار1می1گفت1که1چک1لیست1 این1مورد1مشاور1
تعیین1روایی1ندارد،1در1حالی1که1استاد1راهنما1معتقد1بود1که1نیاز1به1

تعیین1روائی1دارد”1)دانشجوی1شماره11(.
دیگر1 یکی1 پایان1نامه:1 هدایت1 در1 مشاور1 اساتید1 عملکرد1 1-5
هدایت1 در1 مشاور1 اساتید1 عملکرد1 مطالعه،1 این1 اصلی1 طبقات1 از1
پایان1نامه1بود1که1حدود1501درصد1دانشجویان1از1این1مسئله1ناراضی1
بودند.1آنها1گفتند1که1اساتید1مشاور1هیچ1کمکی1به1آنها1نکرده1اند.1
دسترس1 در1 اصال1 مشاور1 “استاد1 گفت1 مورد1 این1 در1 دانشجویی1
نبود.1بهتره1کمتر1دانشجو1بگیرند1که1بتوانند1به1آنها1رسیدگی1کنند"1

)دانشجوی1شماره121(.
6-1عملکرد1مشاور1آمار1در1هدایت1پایان1نامه:1در1مورد1عملکرد1
استاد1مشاور1آمار،1همه1دانشجویان1رضایت1خود1را1اعالم1داشتند1

و1هیچ1مشکلی1را1در1این1رابطه1گزارش1نکردند.
کارکنان1 و1 اساتید1 توسط1 دانشجو1 شان1 رعایت1 7-لزوم1
از1 تعدادی1 بود.1 پژوهش1 این1 در1 اصلی1 طبقه1 آخرین1 دانشگاه”1
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دانشجویان1از1اینکه1عده1ای1از1اساتید1و1کارکنان1شان1آنها1را1رعایت1
می1گفتند1 و1 بودند1 ناراضی1 نمی1گذارند،1 احترام1 آنها1 به1 و1 نکرده1
باالیی1 نسبتا1 ما1سابقه1کار1 بیشتر1 ما1گذشته1و1 از1 که1سن1و1سالی1
داریم1و1درست1نیست1که1با1ما1اینگونه1برخورد1شود.1در1این1باره1
و1 بود1 بد1 بسیار1 ما1 با1 اساتید1 از1 تعدادی1 گفت”رفتار1 دانشجویی1
مثال1خود1 نیستی.1 بلد1 که1چیزی1 القا1می1کردند1 دانشجو1 به1 مرتب1
من1رتبه121کنکور1ارشد1بودم1و1شایسته1چنین1برخوردهایی1نبودم”1

)دانشجوی1شماره71(.
در1ارائه1نتایج1پژوهش1کیفی1باید1محتوایی1متناسب1با1درونمایه1
قول1 نقل1 از1 آن1 تایید1 در1 و1 شود1 نگارش1 پژوهشگر1 ذهن1 از1
این1مطالعه1مشاهده1 یافته1های1 استفاده1شود.1در1 مشارکت1کنندگان1

نمی1شود.
بحث

نتایج1حاصل1از1تحلیل1محتوای1کیفی1در1رابطه1با1تبیین1تجارب1
فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1وضعیت1آموزش1و1
پژوهش1در1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد1منجر1به1ظهور171طبقه1
اصلي1شامل:1آموزش1تئوری1نیازمند1تغییر1و1ارتقا،1آموزش1بالینی1
نیازمند1تغییر1و1ارتقاء،1پژوهش1در1راه1تعالی،1عملکرد1مناسب1استاد1
راهنما1در1هدایت1پایان1نامه،1نیاز1به1ارتقاء1عملکرد1اساتید1مشاور1در1
هدایت1پایان1نامه،1عملکرد1مناسب1مشاور1آمار1در1هدایت1پایان1نامه1
و1لزوم1رعایت1شان1دانشجو1توسط1اساتید1و1کارکنان1دانشگاه1شد.1
آموزش1تئوری1نیازمند1تغییر1و1ارتقاء،1اولین1چالش1دانشجویان1بود.1
آنها1ابراز1داشتند1که1اگرچه1تعدادی1از1اساتید1بسیار1خوب1تدریس1
انگیزه1می1کردند،1 ایجاد1 دانشجو1 در1 بهتر1 یادگیری1 کرده1و1جهت1
برآورده1 داشتند1 این1دوره1 از1 دانشجویان1 انتظاراتی1که1 اما1در1کل1
نشده،1اطالعات1علمی1پرستاری1آنها1افزایش1نیافته1و1بیشتر1دروس1
که1 داشتند1 اعتقاد1 دانشجویان1 است.1 بوده1 کارشناسی1 دوره1 تکرار1
باید1وزارت1بهداشت1درمورد1مطالب1آموزشی1دوره1ارشد1بازنگری1
در1 و1 باشد1 تخصصی1تر1 تدریس1 باید1 ویژه1 گرایش1 در1 مثال1 کند،1
مورد1مراقبت1از1بیماران1قلبی،1مغزی1و1دیالیزی1آموزش1داده1شود،1
همچنین1به1مقاالت1منتشر1شده1جدید1در1این1موارد1اشاره1گردد.

واحدهای1 برخی1 بودن1 برتکراری1 مبنی1 مشابهی1 یافته1های1
نیز1گزارش1 با1دوره1کارشناسی1توسط1عاقبتی1و1همکاران1 درسی1
یافته1های1مطالعه1حاضر1هم1خوانی1دارد.1یکی1 با1 شده1است)7(1که1
که1 بود1 این1 کردند1 اشاره1 آن1 به1 دانشجویان1 که1 مسائلی1 از1 دیگر1
یعنی1 می1کردند1 تدریس1 کارشناسی1 دوره1 مثل1 اساتید1 از1 تعدادی1
را1 جدید1 مقاالت1 اینکه1 بدون1 قبلی1 اسالیدهای1 همان1 از1 استفاده1
مرور1کنند1و1دانشجو1را1هم1وادار1کنند1که1به1مرور1مقاالت1جدید1
بپردازد.1در1این1مطالعه1تعداد1زیادی1از1دانشجویان1به1عدم1تشکیل1
بعضی1از1کالس1ها1بدون1اطالع1دانشجویان1و1طبق1برنامه1هفتگی1
اشاره1کردند.1این1دانشجویان1ابراز1داشتند1که1کالس1های1تشکیل1
تا181ساعت1در1روز1و1 پایان1ترم1حتی1 نشده1به1صورت1فشرده1در1
بدون1بازدهی1برگزار1گردید1و1مسئولین1آموزش1هیچ1نظارتی1روی1
آنها1 اغلب1 که1 را1 دانشجویان1 شرایط1 حتی1 و1 نداشته1 مسئله1 این1
شاغل1بودند1و1برای1این1کالس1ها1برنامه1ریزی1کرده1بودند،1نیز1در1
نظر1نگرفتند.1به1نظر1می1رسد1که1الزم1است1مدیر1گروه1و1مسئول1
داشته1 کالس1ها1 تشکیل1 روی1 بیشتری1 نظارت1 دانشکده1 آموزش1
حاضر1 مطالعه1 در1 گردد.1 حفظ1 نیز1 دانشجویان1 حقوق1 تا1 باشند1
آموزش1 بهتر1شدن1 برای1 را1 پیشنهاداتی1 پژوهش1 مورد1 واحدهای1
تئوری1مطرح1کردند1که1به1مهمترین1آنها1پرداخته1می1شود.1افزایش1
تعداد1واحد1نظری1و1عملی1درس1روش1تحقیق1و1ارائه1آن1در1ترم1
برای1 درس1 این1 یادگیری1 چون1 که1 بودند1 معتقد1 دانشجویان1 1.1
پایان1نامه1ضروری1است،1اگر1در1ترم111ارائه1شود،1دانشجو1زودتر1
می1تواند1برای1انتخاب1عنوان1پایان1نامه1تصمیم1گیری1کند.1در1مطالعه1

عاقبتی1و1همکاران1نیز1دانشجویان1به1ناکافی1بودن1تعداد1واحدهای1
آمار1و1روش1تحقیق1اشاره1کرده1اند)7(1که1با1یافته1های1مطالعه1حاضر1

هم1خوانی1دارد.
لزوم1تغییر1سئواالت1امتحانی1توسط1اساتید1در1هر1سال1تحصیلی1
که1 دانشجویانی1 بودند1 معتقد1 آنها1 بود.1 دانشجویان1 دیگر1 پیشنهاد1
سئوال1را1دارند1نمره1خوبی1میگیرند1بدون1اینکه1زحمتی1کشیده1
تا131روز1 12 در1 آموزشی1 برنامه1ریزی1 لزوم1 بعدی1 پیشنهاد1 باشند،1
هفته1بود1تا1دانشجویان1شاغل1بتوانند1به1شیفت1های1کاری1خود1هم1
برسند.1لزوم1ارائه1مطالب1جدید1و1به1روز1توسط1اساتید،1آموزش1
برنامه1 کردن1 فشرده1 لزوم1 آن،1 کردن1 کاربردی1 و1 فعال1 و1 تعاملی1
و1 پایان1نامه1 برود1سراغ1 دانشجو1 14 ترم1 از1 که1 ترم1 13 در1 آموزشی1
انگلیسی،1 لزوم1تدریس1درس1زبان1تخصصی1توسط1اساتید1زبان1
پیشنهادات1اساسی1دیگری1بودند1که1توجه1به1آنها1می1تواند1وضعیت1

آموزش1تئوری1را1بهبود1بخشد.
طبقات1 از1 دیگر1 یکی1 ارتقاء،1 و1 تغییر1 نیازمند1 بالینی1 آموزش1
اصلی1این1پژوهش1بود.1تعداد1زیادی1از1دانشجویان1ابراز1داشتندکه1
در1کارآموزی1ها،1اساتیدی1که1روی1آموزش1به1بیمار1کار1می1کردند،1
مطالب1زیادی1به1ما1یاد1دادند.1آن1ها1اعتقاد1داشتند1که1با1توجه1به1
اما1در1 بلد1هستیم،1 ما1کارهای1مراقبتی1را1 سابقه1زیاد1کاری،1همه1
بیمار1مشکل1داریم1و1بهتره1در1این1مورد1بیشتر1 زمینه1آموزش1به1
آموزش1ببینیم.1به1طور1کلی1دانشجویان1اکثر1کارآموزی1ها1را1اتالف1
وقت1دانستند.1آنها1اعتقاد1داشتند1که1کارآموزی1حتی1اگر1با1پزشکان1
متخصص1هم1ارائه1شود1فایده1ای1ندارد،1چون1آنها1به1جنبه1مراقبتی1
و1پرستاری1یک1بیماری1اشاره1ای1نمی1کنند.1نظر1دانشجویان1این1بود1
بیمارستان1 پرسنل1 توسط1 دانشجو1 از1 استفاده1 سوء1 کارآموزی1 که1
کار1 بر1 نظارت1 و1 ارزیابی1 متاسفانه1 و1 آموزشی1 هیچ1 بدون1 است1
دانشجو1نیز1هم1با1آنها1است.1در1این1رابطه1تعدادی1از1دانشجویان1
مهارت1 ما1هیچ1 کارآموزی1ها1 در1 که1 بودند1 معتقد1 با1گرایش1ویژه1
جدید1پرستاری1مثل1گذاشتن1Chest Tube1و1CV line1را1یاد1
بالینی1در1بخش1های1 نگرفتیم1و1همینطور1دانش1و1مهارت1مربیان1
آموزش1 در1 اساتید1 اندک1 آگاهي1 کردند.1 قلمداد1 ناکافی1 را1 ویژه1
بالینی1در1مطالعات1دیگر1نیز1گزارش1شده1است)231،1221،21،1201،19(1که1
با1یافته1های1مطالعه1حاضر1هم1خوانی1دارد.1مطالعات1متعدد1دیگری1
هم1کمبود1نیروي1آموزش1دهنده1ماهر1را1به1عنوان1یکي1از1اصلي1ترین1
بهتر1 جهت1 کرده1اند)24،25،26(.1 مطرح1 پرستاري1 آموزش1 چالش1هاي1
شدن1آموزش1بالینی،1پیشنهاداتی1همچون1گذاشتن1دکترای1پرستاری1
به1عنوان1مربی1آموزش1بالینی،1آموزش1مهارت1های1تخصصی1مثل1
استفاده1از1ونتیالتور1و1انجام1اینتوباسیون،1افزایش1تعداد1اساتید1و1یا1
کاهش1حجم1کار1آنها1جهت1دسترسی1بیشتر1دانشجویان1و1کاربردی1
کردن1آموزش1بالینی،1توسط1دانشجویان1در1پژوهش1حاضر1مطرح1
و1 کارآموزی1ها1 در1 جدید1 مهارت1های1 یادگیری1 عدم1 است.1 شده1
اتالف1وقت1دانشجو1در1مطالعات1دیگر1نیز1گزارش1شده1است)7(1
که1با1یافته1های1مطالعه1حاضر1هم1خوانی1دارد.1تبریزی1و1همکاران1
نیز1گزارش1کرده1اند1که1از1دیدگاه1دانشجویان،1کارآموزی1های1دوره1

کارشناسی1ارشد1تفاوت1چنداني1با1دوره1کارشناسی1ندارد)27(.
پژوهش1در1راه1تعالی،1طبقه1اصلی1دیگری1بود1که1از1کدهای1
دوره1 که1 داد1 نشان1 بخش1 این1 یافته1های1 گردید.1 استخراج1 اولیه1
منابع1 در1 جستجو1 و1 پژوهش1 یادگیری1 نظر1 از1 ارشد1 کارشناسی1
الکترونیک1بسیار1مفید1و1جذاب1بوده1و1دانشجویان1از1این1جهت1
اداری1 روند1 بودن1 مناسب1 به1 همچنین1 آنها1 بودند.1 راضی1 بسیار1
خراب1 داشتند.1 اشاره1 اخالق1 کد1 گرفتن1 به1جز1 پایان1نامه1 کارهای1
ارسال1 برای1 دانشجو1 وقت1 شدن1 تلف1 و1 پژوهشی1 سایت1 بودن1
پروپوزال،1طوالنی1بودن1روند1گرفتن1کد1اخالق1و1عدم1دریافت1
عوامل1 از1 دانشجو1 توسط1 دانشگاه1 پژوهشی1مصوب1 هزینه1طرح1

1معصومه1دل1آرام11و1همکاران.1تبیین1تجارب1اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1درسی1و1وضعیت1پایان1نامه1در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد:1یک1مطالعه1کیفی
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بازدارنده1پژوهش1بودند.1پیشنهادات1دانشجویان1شامل1موارد1زیر1
بود:1گذاشتن1یک1جلسه1توجیهی1در1شروع1ترم111جهت1انتخاب1
با1مسائلی1مثل1 آنها،1آشنا1شدن1 استاد1راهنما1و1مشاور1و1وظایف1
پایان1نامه،1مدت1زمان1تحصیل1و1 کار1 پروپوزال،1حجم1 ساب1میت1
دریافت1شهریه1در1صورت1طوالنی1شدن1تحصیل،1انتخاب1عنوان1
بیب1کارت1دروس1 تکالیف1 اول1 از1همان1 ترم111که1 پایان1نامه1در1
مختلف1روی1عنوان1پایان1نامه1باشد،1توجیه1دانشجو1توسط1اساتید1
راهنما1و1مشاور1در1مورد1عنوان1پایان1نامه1که1بداند1چه1حجم1کاری1
در1انتظارش1است1و1نه1اینکه1فقط1به1تعداد1مقاالت1استخراج1شده1
باشند،1اختیار1عمل1دادن1به1دانشجو1در1 پایان1نامه1توجه1داشته1 از1
مورد1انتخاب1اساتید1راهنما1و1مشاور1پایان1نامه،1آموزش1به1دانشجو1
باز1بودن1دیدگاه1 مورد1ثبت1پروپوزال1در1سامانه1پژوهشیار،1لزوم1
مسئولین1دانشکده1در1مورد1انتخاب1عنوان1پایان1نامه1توسط1دانشجو1
و1حتما1مداخله1ای1بودن1آن،1لزوم1هماهنگ1کردن1جلسات1دفاع1از1
پروپوزال1و1پایان1نامه1با1مدیر1گروه،1مشخص1بودن1برنامه1دفاع1از1
یک1ماه1قبل1که1دانشجو1بتواند1آمادگی1الزم1را1پیدا1کند1و1امکان1
داشته1 وجود1 تابستان1 فصل1 در1 پایان1نامه1 از1 دفاع1 جلسات1 انجام1

باشد.1
یکی1 پایان1نامه،1 هدایت1 در1 راهنما1 اساتید1 مناسب1 عملکرد1
ابراز1 دانشجویان1 بیشتر1 بود.1 مطالعه1 این1 اصلی1 طبقات1 از1 دیگر1
ما1 به1مشکالت1 بود،1 استاد1راهنما1همیشه1در1دسترس1 داشتند1که1
که1 مطالعه1ای1 می1داد.1 پاسخ1 ما1 تماس1های1 به1 و1 رسیدگی11می1کرد1
شده،1 انجام1 تهران1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت1 دانشکده1 در1
میزان1رضایت1دانشجویان1تحصیالت1تکمیلی1را1از1نحوه1هدایت1و1
راهنمائی1پایان1نامه1ها1توسط1اساتید1مطلوب1گزارش1کرده1است)28(1
که1با1یافته1های1مطالعه1حاضر1هم1خوانی1دارد.1یکی1دیگر1از1طبقات1
اصلی1در1این1مطالعه،1عملکرد1اساتید1مشاور1در1هدایت1پایان1نامه1
بود1که1حدود1501درصد1دانشجویان1از1این1مسئله1ناراضی1بودند.1
آن1ها1گفتند1که1اساتید1مشاور1هیچ1کمکی1به1آنها1نکرده1اند.1در1مورد1
عملکرد1استاد1مشاور1آمار،1همه1دانشجویان1رضایت1خود1را1اعالم1

داشتند1و1هیچ1مشکلی1را1در1این1رابطه1گزارش1نکردند.
“لزوم1رعایت1شان1دانشجو1توسط1اساتید1و1کارکنان1دانشگاه”1
قرار1 بررسی1 مورد1 پژوهش1 این1 در1 که1 بود1 اصلی1 طبقه1 آخرین1
و1 اساتید1 از1 عده1ای1 اینکه1 از1 دانشجویان1 از1 تعدادی1 گرفت.1
کارکنان1شان1آن1ها1را1رعایت1نکرده1و1به1آن1ها1احترام1نمی1گذارند،1
ناراضی1بودند1و1می1گفتند1که1سن1و1سالی1از1ما1گذشته1و1بیشتر1
ما1سابقه1کار1نسبتا1باالیی1داریم1و1درست1نیست1که1با1ما1اینگونه1
توسط1 دانشجو1 تحقیر1 مورد1 در1 مشابهی1 یافته1های1 برخورد1شود.1
اساتید1در1مطالعات1دیگر1نیز1گزارش1شده1است1که1اغلب1آنها1در1
دوره1آموزش1بالینی1رخ1داده1است1که1با1یافته1های1مطالعه1حاضر1

هم1خوانی1دارد)301،29(.
نتیجه گیری

نتایج1حاصل1از1مطالعه1کیفي1حاضر1در1ارتباط1با1تبیین1تجارب1
اولین1فارغ1التحصیالن1کارشناسی1ارشد1پرستاری1از1اجرای1برنامه1
شهرکرد،1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 در1 پایان1نامه1 وضعیت1 و1 درسی1
اگرچه1نقاط1مثبتی1هم1چون1مناسب1بودن1روش1تدریس1تعدادی1
یادگیری1 کارآموزی،1 در1 بیمار1 به1 آموزش1 روی1 تاکید1 اساتید،1 از1
تحقیق1و1جستجو1در1منابع1الکترونیک1و1مناسب1بودن1روند1اداری1
برخی1از1کارهای1پایان1نامه1و1مناسب1بودن1عملکرد1اساتید1راهنما1و1
مشاور1آمار1در1هدایت1پایان1نامه1را1گزارش1کرد،1اما1فارغ1التحصیالن1
از1 که1 بودند1 روبرو1 نیز1 مختلفي1 چالش1هاي1 با1 تحصیل1 دوره1 در1
جمله1آن1ها1می1توان1به1موارد1زیر1اشاره1کرد:1عدم1افزایش1اطالعات1
از1کالس1ها1 تعدادی1 تشکیل1 عدم1 دوره،1 این1 در1 پرستاری1 علمی1
طبق1برنامه1هفتگی1بدون1اطالع1دانشجو1و1تشکیل1فشرده1در1پایان1

ترم1بدون1بازدهی،1مفید1نبودن1بیشتر1کارآموزی1ها1و1اتالف1وقت1
بالینی،1عدم1همکاری1 مربیان1 مهارت1 و1 دانش1 بودن1 دانشجو،1کم1
استاد1مشاور1در1هدایت1پایان1نامه،1طوالنی1بودن1روند1گرفتن1کد1
خراب1 پژوهشی،1 طرح1 به1عنوان1 پایان1نامه1 تصویب1 اخالق1جهت1
ارسال1 برای1 دانشجو1 وقت1 شدن1 تلف1 و1 پژوهشی1 سایت1 بودن1
دانشجو.1 توسط1 پژوهشی1 طرح1 هزینه1 دریافت1 عدم1 و1 پروپوزال1
با1نگاهي1بر1سایر1مطالعات1انجام1شده1در1کشور1می1توان1فهمیدکه1
چالش1های1آموزشی1در1سایردانشگاه1ها1نیز1وجود1دارند1و1اصالح1
آن1ها1نیازمند1بازنگري1اساسي1در1سرفصل1برنامه1درسي1کارشناسي1
ارشد1پرستاري1توسط1اعضاي1محترم1بورد1می1باشد.1از1طرف1دیگر1
اجرای1 روند1 بر1 دقیق1تری1 و1 بیشتر1 نظارت1 دانشگاه1 است1 الزم1
قالب1 در1 تکمیلی1 تحصیالت1 دانشجویان1 پژوهشی1 فعالیت1های1
پایان1نامه1داشته1باشدکه1به1این1ترتیب1بتوان1چالش1های1تجربه1شده1

دانشجویان1را1کاهش1داد.
اعضای1 به1 دسترسی1 عدم1 مطالعه1 این1 در1 اصلی1 محدودیت1
انجام1 نبود1وقت1کافی1جهت1 بدلیل1 محترم1هیئت1بورد1پرستاری1
مصاحبه1بود.1پیشنهاد1می1شود1که1مطالعه1مشابهی1به1صورت1گراندد1
تئوری1در1سایر1دانشکده1های1پرستاری1در1ایران1انجام1شود.1به1این1
دلیل1که1مهمترین1هدف1گراندد1تئوري1بررسي1چگونگي1مواجهه1
دغدغه1 با1 مواجهه1 در1 یکدیگر1 با1 فردي1 تعامالت1 طي1 در1 افراد1
راهکارهایی1 از1 می1توان1 مطالعه1 این1 با1 همچنین1 مي1باشد.1 اصلي1
استفاده1 اصلي1 دغدغه1 با1 رویارویي1 براي1 مشارکت1کنندگان1 که1
جهت1 را1 راهکارها1 بهترین1 آنها1 مبنای1 بر1 و1 شد1 آگاه1 می1کنند،1
اصالح1چالش1هاي1موجود1در1رابطه1با1نحوه1اجراي1برنامه1درسي1

کارشناسي1ارشد1پیشنهاد1داد.
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

به1 آموزش1 روی1 بالینی1 اساتید1 تاکید1 کیفی،1 مطالعه1 این1 در1
بیشتر1 نبودن1 مفید1 و1 بالینی1 آموزش1 تسهیل1کننده1 عوامل1 از1 بیمار1
کارآموزی1ها1و1اتالف1وقت1دانشجو1و1کم1بودن1دانش1و1مهارت1
و1 بالینی1مطرح1شدند1 آموزش1 بازدارنده1 از1عوامل1 بالینی،1 مربیان1
به1طور1کلی1آموزش1بالینی1دانشجویان1کارشناسی1ارشد1پرستاری1

نیاز1به1بررسی1و1بازنگری1اساسی1داشت.
تشکر و قدرداني

در1 که1 بود1 12885 شماره1 تحقیقاتی1 طرح1 حاصل1 مقاله1 این1
دی1ماه1971با1کد1اخالق1IR.SKUMS.REC.1397.2381در1
دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد1تصویب1شد.1بدینوسیله1از1معاونت1
کارشناسی1 فارغ1التحصیالن1 کلیه1 و1 پژوهشی1 و1 آموزشی1 محترم1
صمیمانه1 نمودند،1 همکاري1 طرح1 اجراي1 در1 که1 پرستاری1 ارشد1

قدرداني1و1تشکر1مي1شود.1
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