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Abstract 

 

Background and purpose: During trainings for operating room technician a student is 

familiarized with innovative technologies in different surgical procedures and would learn how to care 

and manage patients before, during and after a surgery. This study aimed at analyzing the performance of 

operating room technicians (who earned a bachelor degree) according to their college curriculum. 

Materials and methods: This qualitative study used a content analysis approach in which semi-

structured interviews were conducted among operating room technicians. Participants were purposefully 

selected and interviews lasted for 6 months until data saturation. Data (from 10 interviews) was analyzed 

using conventional qualitative content analysis. 

Results: Qualitative content analysis of data resulted in six themes reflecting the analysis of 

operating room technicians’ about their performance based on their college curriculum. The themes 

included ineffective teaching, credentialism, performance-based experience, the crisis of ignoring the 

staff dignity, learning motivation, and concerns over ignoring main modules. 

Conclusion: The main concern of the participants was inefficiency of teaching in undergraduate 

educational programs since the courses in this period are not practical. Also, common training programs 

in this field do not increase the students’ knowledge and skills to ideal level. Therefore, appropriate 

planning is recommended to provide more practical trainings. 
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 پژوهشی

 تبیین تحلیل عملکرد کارشناسان اتاق عمل: يک مطالعه کیفي
 

       1حمیده یزدی مقدم

 2محمدرضا آهنچیان

 چكیده
 و عمی  اتیا  بیا دانشیوماان آن طی  کی  اسی  پزشیی  علیم  از ایشیاه  عمی  اتیا  کارشناسی  و هاد:  سااقق 
 را بیماران اداره ب  کمک و مراقب  و شمندم  آشنا تخصص  فم  و تخصص  هایجراح  در جراح  نمان هایتینملمژی

 برنامی  اسیا  بر عم  اتا  کارشناسان عملیرد تحلی  تبیین با هدف کیف  پژوهش اان. آممزندم  عم  از بعد و حین قب ،
 .اس  شده انوا  آنان دانشگاه  آممزش

 ده بیر مشیتم  هیاداده آوریجمی  فراانید. اس  تمیمح تحلی  روایرد با کیف  ایمطالع  تحقیق اان ها مواد و روش
هیا بی  ریمرد هدفمنید انتخیاد شیدند و ناپیمسیت  اتیا  عمی  بیمد. نممنی  کارشناسان با عمیق و اافت  ساهتار نیم  مصاحب 
ا روایرد کیف  و ب محتمی آنالیز روش ب  آمده دس ب  هایداده ماه تا مرحل  اشباع ادام  ااف . تحلی  6ها ب  مدد مصاحب 

 .گرف  قراردادی رمرد

 تحلی  تبیین بیانگر شش درون ماا  ارل  گرداد ک  استخراج های مصاحب  منور ب کیف  محتمای داده تحلی  ها یافت 
حاریل  شیام ن ناکارآمیدی  هیایبیمد. درون ماای  آنیان دانشیگاه  آمیمزش برنام  براسا  عم  اتا  کارشناسان عملیرد
دغدغی  " و "انگیزه ایادگیری"، "پرسن  شأن گرفتن بحران ناداده" ،"عملیرد تورب  مداران " ،"گراا مدرک" ،"تدراس

 اس . "تمجه  ب  درو  تخصص  ب 

های آممزش  دوران کنندگان اان تحقیق ناکارآمدی تدراس در برنام های ارل  مشارک از دغدغ  استنتاج 
های آممزش  رااج فرر  کاف  رو  اان دوره اس ، زارا برنام کاربردی نبمدن دای  از دالا  آن  کارشناس  بمد ک 

سازد،  بنابراان برای رف  آن نیاز ب  برنام آل فراهم نم را در سطح اادهآنها های برای ارتقا و بهبمد آگاه  و بعض  مهارد
  شمد.احسا  م رازی رحیح آممزش  

 

 مطالع  کیف  ،ممزش برنام  آ ،عم  اتا  کارشنا  ،تورب واژه های کلیدی  
 

 مقدم 
 تربی  دانش آممهتگان با کفاا ، ضرورد و هدف

آممزش اس . دستیاب  ب  اان هیدف، نیازمنید بیازهمرد 

 نتااج آممزش از فراگیران، دانش آممهتگان و گیرنیدگان

های بهداشت  در جامع  اس  ک  اان امر مسیتلز  مراقب 

س  ک  قیادر از ابزارهاا  اها و استفاده بیارگیری روش

ب  تعمیم سیطح مهیارد باشیند، امیا بیا تمجی  بی  شیماهد 

ممجمد تاکنمن روش منفردی در اان زمین  ارائ  نگرداده 

  .(1،2)اس 

 آممهتگیان دانیشتربی  ها ممظف ب ک  دانشگاهدرحال 
 هستند ک  تماناا  کاف  برای پیشگیری، درمان و ارتقای

 

 :Ahanchi8@um.ac.ir E-mail                                 مشهدن دانشگاه فردوس  مشهد                                                                                          -محمد رضا آهنچیانمولف مسئول: 

 ، مشهد، ااراندانشگاه علم  پزشی  مشهد ،دانشیده پرستاری ماماا پرستاری، دانشومی دکتری . 1

 ، مشهد، اارانروانشناس ، دانشگاه فردوس  مشهد دانشیده علم  تربیت  و ،علم  تربیت گروه ، دانشیار. 2

  11/8/1921تاراخ تصماب ن            93/1/1921 تاراخ ارجاع جه  ارالحاد ن           22/1/1921 ن تاراخ درااف 
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 پژوهشی

. عملیییرد انسییان  و (9)بهداشیی  جامعیی  را داشییت  باشییند

 طلبیدهای مراقبت ، دانش و مهارد وسیع  می رف شااست  ح

جا ک  سنگ زاربناا  رشد و تمسع  اک حرفی ، و از آن

باشد، پرسن  اتیا  عمی  نییز ماننید آممزش آن حرف  م 

سییاار اعضییاس سیسییتم بهداشییت  درمییان  نیازمنیید اجییرای 

. با تمج  بی  افیزااش (1)باشنداستانداردهای آممزش  م 

تعداد و انماع اعمیال جراحی  همیراه بیا پیشیرف  سیرا  

 تینملمژی پزشی  تغییراد چشمگیری در زمین  تینملمژی

ازمنید هیم باشد ک  اان ممضیمع هیمد نیجراح  نیاز م 

 ها و وظااف جدادهای جراح  با نقشسطح شدن تینسین

اس . برنام  آممزشی  کنیمن  بیرای بیرآوردن نیازهیای 

. در (1)پرسن  اتیا  عمی  در آانیده کیاف  نخماهید بیمد

بخش ک  با تربی  اان نیروها، مراقب  مطلمد و اثرحال 

 از بیمییاران در مراحیی  قبیی ، حییین و بعیید از عمیی  مقییدور

پیمست  اتا  عم  نابرنام  دوره کارشناس   .(5)هماهد بمد

تربی  افراد متعهد و مسئمل ک  بتمانند همگا  با  منظمر  ب

 ئی المژی جراح  بیا ارها و تینمگسترش و تمسع  جراح 

 گیمیبهتران هدماد منطبق با ارمل عمل  پیشرفت ، پاسخ

، طراحی  شیده درمیان  جامعی  باشیند  نیازهای بهداشیت

هدف اان دوره آممزش  ارتقاس دانش، نگرش اس . لذا 

عم  برای اافیای نقیش های اتا و مهارد تینملمژاس 

ای ک  تمسط نصیراان  . در مطالع (5)اس ای همد حرف 

 آممهتگان( با عنمان همدارزااب  دانش1985و همیاران )

هیای جداد پرستاری از کسب مهارتهای بالین  در بخش

داهل  جراحی  انویا  شید، نتیااج نشیان داد مییانگین و 

از نمیره  32/221+ 35/12 معیار نمره ک  مهاردانحراف

و در سطح همد بمد. دانیش آممهتگیان پرسیتاری  573

در سیطح متمسیط ایا های بررسی  شیده در زمین  مهارد

. با تمج  ب  نقش مهم اان گروه درمیان ، (6)همد بمدند

ها از اهمی  زاادی برهمردار اس . ارزااب  عملیرد آن

 رزااب  عملیرد کارکنان فراانیدی بسییار مهیم واچراک  

. (7)باشیددر سیازمان می داران تران مسیائ  میاز حسا 

ارزااب   جه های علم  اگر سرپرستان با طراح  روش

بتمانند از ضاا  شیدن حقیم  کارمنیدان  ،واقع  عملیرد

را از ارزایاب  ممانع  ب  عم  آورند، رضاا  کارکنیان 

ارزایاب  عملییرد بااید بی  لذا نظا   . شداهماهد  در بر

ای طراح  شیمد کی  کارکنیان را نسیب  بی  بهبیمد گمن 

اثربخشی  و  در نتیو  مشارک  در بهره وری، عملیرد و

 هیاا مشیاغ  و محییط در. (8)برتری سیازمان برانگیزنید

جیدی بی  ریمرد  مقیرراد از بااید ک  اتا  عم  مانند

 تیا باشید دانیش بیا تیمم  بااید عملیرد کرد، واژه پیروی

 اگیر کی  نممد دق  بااد چنینهم. اابد افزااش وریبهره

 انوییا  و تمانییاا  بییدون آگییاه  و دانییش دارای کسیی 

 نیاق  اادگیری باشد، آن با مرتبط ضروری هایمهارد

 در تحمالد پیمستگ  و سرع  طرف  از .(2)بمد هماهد

 هایبرنام  بازبین  دضرور ک  اس  نحمی ب  امروز جهان

 بااید مسیتمر ریمرد ب  انتظاراد جداد جه  آممزش 

 در پیژوهش و مناسیب ارزشیاب  و قرار گیرد تمج  ممرد

ااین  بیا همگیا  حرکی  جه  عمل  آممزش، ابزارهای

 آمیمزش، پیژوهش، در کیفی  ارتقاس منظمر ب  تحمالد

بیا تمجی  بی   .(13)گردنیدمی  محسمد درمان و بهداش 

ر اان مطالعی  توربی  کارشناسیان اتیا  عمی  از ک  داان

 روش بیا اسی  لیذا میدنظر آنیان آممزش  کفاا  برنام 

بی   شیده طراحی  قبی  از پرسشینام  از استفاده با و کم 

 تیرعمییق مطالعاد ب  نیاز نیس  و بررس  طمر دقیق قاب 

 هیایچیالش دنبیال بی  تحقیق اان در ما چراک  ،باشدم 

 دوران در کی  آممزش  مسائ  و کارکنان اان رویپیش

 رو بیا ااین از .باشیمم  کنند،م  ط  کارشناس  ناپیمست 

 بیا مطالعی ، شیناهت  روش در کیفی  از روایرد استفاده

 از روشین  تصیمارتمانید می  از توربییاد، واقع  درک

 سیماالد ااین . بر اان اسا ،(11)فراهم کند مؤثر عمام 

 دانشگاه ، آممزش هایبرنام  اان آاا ک  گرددم  مطرح

 کمیک کننید و توربی  تمانند ب  تحقیق ااین اهیدافم 

 آنیان آممزشی  برنامی  از کفاای  عمی  اتا  کارشناسان

 کارشناسان تورب تبیین  اس ؟ اان پژوهش با هدف چگمن 

از بیا اسیتفاده  آنیان آممزشی  برنام  از کفاا  عم  اتا 

  کیف  انوا  شده اس . اک مطالع 
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 مواد و روش ها
 بررس  جه  روش تمج  ب  هدف پژوهش بهتران با

. بییمد کیفیی  دروایییر از افییراد، اسییتفاده توییارد عمیییق

 در افیراد زنیده تویارد کشیف پ  در روایردهای کیف 

 در هییاپداییده درک بیی  و اسیی  شییانروزمییره زنییدگ 

 داده رخ کیی  شیییل  همییان بیی  و طبیعیی  هییایممقعییی 

دسیتیاب   ،ک  هدف مطالعی جاا و از آن (12)پردازندم 

کارشناسیان اتیا  عمی  بیر  تری از تورب ب  درک عمیق

 اایین رویپیییش هییایچییالش برنامیی  آممزشیی  واسییا  

کارشناسیی   دوران در کیی  آممزشیی  مسییائ  و کارکنییان

محتیمای  تحلیی  بیمد، از روش کننید،می  طی  ناپیمست 

تحلییی  محتییمای کیفیی  بیی  منظییمر  اده شیید.کیفیی  اسییتف

استخراج مضامین ارل  و کشیف الگمهیای ممجیمد در 

بنییدی رود کیی  بیا تقلییی  و طبقیی میی هییا بیی  کیار بیین داده

هییا را درک تییا معییان  آن کمشییدهییای کیفیی  میی داده

 کارشناسیان پژوهش اان کنندگان. مشارک (1،19)نمااد

گیییری مبتنیی  بییا نممنیی  بمدنیید کیی  عمیی  ناپیمسییت  اتییا 

 سیابق  ک  شدند انتخاد عمل  اتا  برهدف، کارشناسان

 را ناپیمسییت  کارشناسیی  مییدرک بییا عمیی  اتییا  در کییار

داشتند و در حال حاضر در اتیا  عمی  مشیغمل بی  کیار 

 از و رل داشتند همد تورب  ارائ  ب  چنین تماا باشند، هم

 گییرینممنی  در .بمدنیدنییز برهیمردار  همب  بیان قدرد

 کی  شیمدم  استفاده کنندگان مشارک  از هدف بر بتن م

 ممضیمع درممرد چنینهم و بمده داوطلب افراد همد اوال

. باشیند دارا را توربی  و اطالعیاد حداکثر محقق ممردنظر

 عم  اتا  ناپیمست  کارشناس  التحصیالنفارغ مصاحب  با

 کامییاد مشیهد شیهید امیداد و )عج(های قائمبیمارستان

 ساهتار نیم  مصاحب  اطالعاد گردآوری ابزار. شدانوا  

 در کننیدگانطبق هماسیت  مشیارک  هامصاحب . بمد اافت 

 بی  1929 اردابهشی  میاه از مطالع  شد. انوا  بیمارستان

اشیباع  تیا گیرینممن . اس  انوامیده طمل ب  ماه 6مدد 

هیییا اعنییی  تیییا زمیییان  کییی  کیییدهای جدایییدی در داده

معنی  ار  نشد ادام  ااف ، ب  ااینهای پااان  حمصاحب 

ک  بعد از هر مصاحب  هیچ کد اا داده جدادی ب  دسی  

. بر اان (19)نیامد و تما  سطمح مفهمم  تیمی  شده بمد

مصیاحب  رسیم  چهیره بی  چهیره نیمی  سیاهتار  13اسا ، 

کنندگان در تحقیق انویا  باز با مشارک  اافت  با سماالد

 آوریجمیی  روش در اافتیی  سییاهتار نیمیی  شیید. مصییاحب 

 و محقییق بییین ژرف و عمیییق گفتگییمی نییمع  هییاداده

. اسی  بررسی  میمرد پدایده دربیاره کننیدگانمشارک 

 گفتگیم بی  هاری  جهی  تا بیمشد ک اان بدون محقق

 توربییاد و رسیم  غییر دنیای ب  تا کندم  سع  بدهد،

 پدایده از را هیمد توربی  هاآن اابد تا دس  فرد زندگ 

 بی  شیمندگان درمصیاحب . کنند تمریف شفاه  رطم ب 

 زمیان مدد. (11)آزاد هستند همد توربیاد آوردن زبان

 و تحمی  حسب بر دقیق  23 تا 15 بین مصاحب  جلس  هر

 رونید و کیاف  زمیان داشیتن و کنندگانمشارک  تماا 

محقیییق بییی  ممضیییمعات  کییی  . متغییییر بیییمد مصیییاحب 

داد و کردنیید گییمش میی کننییدگان ابییراز میی مشییارک 

نممد تا درباره ممضیمع  کی  ها را تشماق م رجیحا آنت

در هصمص آن عالق  کم  دارند، نییز ریحب  نماانید. 

ها ها از طراق پیش فرضکمشش برای عد  سانسمر داده

در گمش دادن و نییز و پیش ذهنیاد محقق، عد  تمرش 

در محییط و نحیمه  کننیدگانکشف تماا  ارل  شیرک 

. در (1)از تعهداد محقق بمدبرهمرد آنها با اان ممضمع 

 و هیدف تمضییح بیا ابتیدا در کننیده اان راستا مصیاحب 

شمنده،  مصاحب  رضاا  از اطمینان و پژوهش کار روش

. پرداهی  مصیاحب  هیایپرسیش طیرح با سماالد باز بی 

 شید گرفت  اجازه میالماد ضبط جه  کنندگانازشرک 

 رمرد اطالعاد ماندن محرمان  درباره بخش  اطمینان و

 گسیترده و بیاز ریمرد بی  مصیاحب  هیایپرسش .گرف 

 بی  کنندگان بعد از ضیبط،مشارک  با مصاحب . سخبمدپا

 .گرداد ثب  نمشتاری رمرد

 بی  تیانکیاری توربی  " کلی  سمال اک با مصاحب 

 عم  بعد ازکسب مدرک کارشناسی  اتا  کارشنا  عنمان

 بعدی سئماالد و شد آغاز "دهید تمضیح چگمن  اس ؟

 در و اول سییئمال بیی  کننییدگانشییرک  پاسییخ اسییا  بییر

 گرداد مطرح مطالع  تح  ممضمع نممدن شنرو جه 
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 پژوهشی

 در شما هایمهارد و کاری عملیرد در تغییرن شام  ک 

 تمضییح اس ، چگمن  کارشناس  دوره بدنبال عم  اتا 

 هیمد تحصی  دوران در ک  آممزش دانشگاه  و دهید؟

شیما  چقیدر بیرای عمی  اتیا  محیط کیاری در اادداده

 بهبیمد بیرای ادیپیشینه چ  تمضیح دهید؟ کاربرد داشت 

 مد داراد؟ عم  اتا  کارشناسان کفاا  برنام  آممزش 

ها منویر بی  گرفتند. با پیشرف  مطالع ، مصاحب  قرار نظر

 هداا  سماالد شد و محقق سماالتش را بر اسا  طبقیاد

تحلی  داده ها بی   و برجست  و مهم جه  م  داد. توزا 

و بیا ( Content Analysis) محتمای کیفی  روش تحلی 

اایین  .( انوییا  شییدConventionalروایییرد قییراردادی )

روایرد عمدتا بی  شییمه اسیتقراا  و در طیرح مطالعیاد 

هیا تمرییف عمییق کیف  استفاده م  شمد ک  هدف آن

 های ممجمد اا مطالعیاد پژوهشی اک پداده اس  و نظرا 

 .(15،16)انوا  شده درباره پداده ممرد نظر محدود اس 

تملییید درون ماایی  هییا بیی  شیییمه در اایین روایییرد، 

 های مطالع  استخراجاستقراا  و ب  رمرد مستقیم از داده

 مصیاحب  محتیمای هیر مصیاحب ، انویا  از پیسشمد. م 

 بی  هیامصیاحب  میتن و منتقی  کاغیذ روی کلم  ب  کلم 

 بیار چنیدان سپس و برگردانده شد نمشت  دس  رمرد

ای معناا  شد، سپس داده ها ب  واحده بازهمان  و مرور

هیای میرتبط بیا )کدها( در قالیب جمیالد و پیاراگراف

 معنای ارل  شیست  شد، واحدهای معنیاا  نییز چنیدان

مناسب هیر واحید معنیاا  شد و سپس کدهای  بار مرور

نمشت  شد و پس از آن، کدها بر اسا  تشاب  مفهیمم  و 

بندی و تا حد امیان فشرده شدند. روند تنزل معناا  طبق 

ها در تمیا  واحیدهای تحلیی  و طبقیاد دادهدر کاهش 

هیای طبقی سپس کدها در فرع  و ارل  جراان داش ، 

تیر بیمد، قیرار گرفی  و در تیر و مفهیمم ارل  ک  کل 

. سییرانوا  از (19)شییدند هییا اسییتخراجماایی نهاایی ، درون

یمست  اتا  عمی  تن از کارشناسان ناپ13با  طراق مصاحب 

 اعتبار از اطمینان جه . رسید اتما  ب  هاداده آوریجم 

 دقییق تمجی  بیا تیما  دوسیتان  و ریمیم  ارتبیا  هاداده

 برقییرار کننییدگان مشییارک  بییا کننییده مصییاحب  تمسییط

 آوریجمی  تر کام  و دقیق تر،بیش اطالعاد تا گرداد

 بییا اولییی  کدگییذاری از پییس مصییاحب  هرجلسیی . گییردد

 رییحیح درک از تییا شییدمیی  چییک کننییدگانرک مشییا

 حاری  اطمینیان محقیق تمسط شمندگانمصاحب  منظمر

 درون و اولیی  کدگذاری و هامصاحب  آن بر عالوه. شمد

تحقیق و چند همیار داگیر کی  در  همیار تمسط هاماا 

 مویدد بررسی  میمرد زمین  تحقیق کیف  سابق  داشیتند،

 چنید میرور بیا نتااج (Creditability)اعتبار گرف .  قرار

 مییاه اییک طییمل در تحلییی  و توزایی  مییدد دراز و بییاره

 13افیزار مییس کییمدا نیر  بیا هیا. داده(17)شید پیگیری

(MaxQda10)  شدند تحلی  و توزا. 

 

 مالحظاد اهالق 
هیییا، نامیی  کتبیی  از بیمارسییتانبیییا کسییب اجییازه

اه شیدند. کنندگان دربیاره اهیداف مطالعی  آگیمشارک 

 کنندگانهیا بیا ممافقی  مشارک زمیان و مییان میصاحب 

 از پیس اهالقی  مالحظیاد رعاای  ب  منظمرتعیین شد. 

 تمییا  از آگاهانیی  رضییاا  پییژوهش، هییدف تمضیییح

 نییا  بییمدن محرمانیی  و شیید اهییذ کننییدگانمشییارک 

 .گرداد رعاا  کنندگانشرک 
 

 یافت  ها
 پیمسییت  کارشیینا  نا 13در اایین پییژوهش کیفیی  

امیداد اتیا  عمی  ) ک  درمرد  1زن و  6اتا  عم  شام  

 بمدنیید، بیی  کییارمشییغمل ( کامیییاد و قییائم )عییجشییهید 

 بیمد. سیال 97تیا  26هیا مشارک  داشتند. دامن  سن  آن

ماایی  ارییل  درون 6پیییدااش  بیی  توزایی  و تحلییی  منوییر

حارییل  شییام ن ناکارآمییدی  هییایدرون ماایی  .گردایید

عملیییرد توربیی  " ،"گراایی ان بحییر مییدرک" ،"تییدراس

انگییییزه "، "پرسییین  شیییأنگیییرفتن نادایییده " ،"مدارانییی 

 "تیمجه  بی  درو  تخصصی دغدغ  ب " و "اادگیری

درون  لیسی  تعیدادی از درون ماای  هیا و زایر کی بمد. 

در جیدول  واحدهای معنیاا  کمتیاه شیدهارائ  با  هاماا 

 ه اس .ارائ  شد 1شماره 
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 دی از درون ماا  ها و زار درون ماا  هالیس  تعدا :1جدول شماره 
 واحدهای معناا  کمتاه شده زار درون ماا  درون ماا  ارل 

 جراح  نگرش سطح  اساتید ب  مراقبتهای گپ بین طرح در  و تدراس ناکارآمدی تدراس

 تخصص   درو اا  کارحلق  مفقمده  طرح در  

 در  بعل  ب  تمجه  ب  طرح تداه  تدراس بین اساتید

 تدراس غیرکاربردی در  تینملمژی بعل  عد  لحاظ طرح در 

 تسلط ناکاف  اساتید ب  درو  اتا  عم   تخصص  نبمدن اساتید

 مرتبط نبمدن تخص  اساتید با درو  تدراس 

 غیر اهتصار  بمدن اساتید گروه اتا  عم 

 عد  تورب  کاری اساتید در اتا  عم 

 ن مربیان بالین  گروه اتا  عم غیر اهتصار  بمد

 کم بها دادن جراحان ب  تدراس در کارشناس  در کارشناس  ب  تدراسن اپزشینگرش در تعارض 

 س پزشیان فراتر از سطح کارشناس اتدر 

 نگرش پزشیان ب  تدراستاثیر 

  تیرار درو  کارشناس  با دوره کاردان  غیر کاربردی بمدن بحراندرو  تیرارین 

 عد  کاراا  کارآممزی های تیراری 

 نا  پیشرفت  درو  علیرغم تیرار آن با دوره کاردان 

 رفرنس های کارشناس  با کاردان  شاب ت
 

 علیرغم ب  عالقگ  ب  رشت  کاری تماا  ب  ارتقا   کارشناس  تحصی محرک و ثمره  ارتقا پس  سازمان  مدرک گراا 

 ارتقا  ادام  تحصی   با هدف  

 عام  تحصی  کارشناس   افزااش مزااا

 ادام  تحصی  با هدف پیشرف  در محیط کاری دوره کارشناس  گذری برای مقاط  باالتر

 پیشرف  تحصیل  عام  کسب کارشناس 

 مقاط  باال در تحصی   کسب کارشناس  حلق  طالا 
 

  اورژانس کاریتورب  در شرااط  اهمی  ان حرتبعملیرد مالزم   علم  تورب  عملیرد تورب  مداران 

 تورب  کاری علم  شدن بدنبال  عملیردتسرا   

 اعتماد سازی نتیو  علم  شدن تورب  کاری رزونانس تبحر؛ بدنبال علم  شدن تورب 

 تیمی  تورب  با تحصی  کارشناس 

 تورب  علم  عام  اعتماد ب  نفس در کار 

 اعتماد جراح عام  کاری ممثر تورب   رب ثمره توتبحر در عم  

 عل  تورب  مثمر   پیشرف  در کار ب
 

 ب  تمجه  ب  شان پرسن   احسا  زار دس  بمدن ناداده گرفتن شأن پرسن  بحران

 احسا  ناداده گرفت  شدن بعل  تفاود سطح تحصیالد  

 حس ناهمشااند ناداده گرفت  شدن

 محدود شدن کار ب  دادن وسیل  بدون حق اظهار نظر نظرعد  امیان اظهار تاسف از 

 عد  حق اظهار نظر بعل  کم بمدن تحصیالد

 سن ناراحت  از عد  حماا  سیستم از پر
 

 سختگیری اساتید درو  عممم  تأکید زااد در درو  عممم  دغدغ  ب  تمجه  ب  درو  تخصص 

 تیراری بمدن درو  عممم  با دوره کاردان  

 تیالیف زااد اساتید عممم  علیرغم تیراری بمدن درو  

 حوم زااد درو  عممم  دوره کارشناس 

 احسا  عد  کاراا  فیزاملمژی علیرغم تمج  زااد ب  آن اهمی  درو  تخصص  تمج  ب  درو  پاا  علیرغم

 کاربردی نبمدن درو  پاا  علیرغم تاکید زااد 

 غم سختگیری اساتید عد  کاراا  درو  پاا  علیر

 حوم محدود در  تینملمژی علیرغم اهمی  آن  در عین اهمی  داشتن درو  تخصص ب  تمجه  ب  

 کم تمجه  ب  درو  تخصص  بعل  حوم کم واحدی آن

 ناداده گرفتن در  تینملمژی جراح  تخصص  علیرغم کاربردی بمدن 

 علیرغم اهمی  آن ن واحد درو  تخصص دکم بم
 

 ارتقا علم  عام  اعتماد ب  نفس در محیط کار   مشم  اادگیریاعتماد سازی  انگیزه اادگیری

 کسب اادگیریمحرک  اعتماد مربیان 

 اعتماد سرپرستار مشم  علم  تر شدن

 نیاز محیط کاری انگیزه اادگیری درو   بدنبال کسب مطالب علم  بهبمد عملیرد

 راح جاعتماد عام  شدن تر علم  

 تیمی  تورب  کاری با تحصی  درو  کارشناس 

 اادگیری مشم  ارتقا تورب  کاری
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 پژوهشی

 ناکارآمدی تدراس -1 درون ماا 

تشییی  شید کی   درون ماا  زار 5از  ماا درون اان 

 نبیمدن طرح در  و تدراس، تخصصی گپ بین شام  

 در کارشناس  نگرش پزشیان ب  تدراستعارض در ،اساتید

گیپ  ین بحران غیر کاربردی بمدن بیمد.یراردرو  تو 

در  و تیدراس دارای چنیدان واحید معنیاا  بین طرح 

 ،«جراحی  هایمراقب نگرش سطح  اساتید ب »کمتاه شده؛ 

و « تخصصی  درو اا  کیارحلق  مفقیمده  طرح در »

تیمجه  بی  طیرح بعلی  بی  تداه  تدراس بین اسیاتید

سییان اتییا  در  و... بییمد. از درو  مهییم بییرای کارشنا

های جراح  اس  ک  در روند کاری و عم ، تینملمژی

در ممرد ها در حین جراح  تأثیرگذاراس . عملیرد آن

ایی  از  جراحی . هیاینگرش سطح  اساتید ب  مراقبی 

درساا  مث  تینملمژی "مشارک  کنندگان اظهار کردن 

برای ما ک  مفید نبمد، چمن اان در  هیمد در  داده 

گفتنید اریال ی ک  تمی طرح در  می ش ، اونومرنم 

. ایییییی  از (9 کننیییییدهمشیییییارک )"دادننمییییی در  

تم در  تینملیمژی بیاز  بی   "گف ن  کنندگانمشارک 

اومدنید و دوبیاره داهلی  جراحی  جای شرح عمی  می 

فهمیدام اان در  تینملمژا  دادن آهر ما نم در  م 

تداه  تدراس . (2 کننده مشارک ) "اا داهل  جراح 

تیمجه  بی  طیرح در . ایی  از عل  بی   ب اساتید بین

کی   تینملیمژی در "مشارک  کنندگان اظهیار کیردن 

 در  طیرح در کی  اونویمری شید،نمی  تدراس همد

 مثال داش  تداه  مطالب اا دادندنم  در  میشد گفت 

 اسیاتید کی  اونهیاا  بیا گفی  م  پزشک ک  را مطالب 

اشی  و گیاه  د تداه  هم با گفتن م  عم  اتا  گروه

 . (2 کننده مشارک )  "حت  متناقض بمد

اساتید دارای چندان واحد معنیاا   نبمدن تخصص 

اساتید ب  درو  تسلط ناکاف   "کمتاه شده بمد ک  شام 

، میرتبط نبیمدن تخصی  اسیاتید بیا درو  "اتا  عمی 

   و.. بمد. "عد  تورب  کاری اساتید در اتا  عم " "تدراس 

. ایی  از ب  درو  اتیا  عمی اساتید تسلط ناکاف  

 در حال  ک  اسیتادها اریال"کنندگان اظهار کردن مشارک 

همدشان اطالعیات  ندارنید سیابق  کیار در اتیا  ندارنید 

 نو میاهیل  مرتبط با اتا  عم  نیس  ها هم مدرک آن

 " مییی  دندر  و ردرسیییای تخصصییی  اتیییا  عملیییم 

  .(9کننده )مشارک 

درو  تدراسی . اسیاتید بیا  مرتبط نبمدن تخصی 

هیا هیم مربی  "کننیدگان اظهیار کیردن ای  از مشارک 

اهتصار  اتا  عمی  نیسیتند اشییال در ااین اسی  کی  

ارال کارشناس  ارشد ک  قبال کاردان اتیا  عمی  باشی ، 

و همشمن کارشنا  ارشید پرسیتاری هسیتن کی   ندارام

 .(1)مشیارک  کننیده  "کارشناسیشمن هم پرستاری بمده

. ای  از مشارک  ی اساتید در اتا  عم عد  تورب  کار

بعضی  اسیتادها  " کنندگان در ااین بیاره اظهیار داشی ن

اطالعاد کیاف  تیمی تئیمری بیرای در  دادن ندارنید. 

همیین چنید مطلبای عمل  رو هم ک  م  گفتن از تورب  

 عم  کسب کرده بمدند و ارالآوردن دانشوم در اتا سال 

بمدن، چمن بیشتر همدشمن تمی اتا  عم  دس  نشست  

بمدن استادای ما پرستاری بمدن و ارال اتا  عم  نخمنده 

  .(1) مشارک  کننده "و تمی اتا  عم  کار نیردن 

 در کارشناسی  نگرش پزشیان ب  تیدراستعارض در 

کیم بهیا "دارای چندان واحد معناا  کمتاه شده چیمن؛ 

 پزشییان استدر"و  "جراحان ب  تدراس درکارشناس دادن 

جراحی   باشید. اسییرادو... م  "ر از سطح کارشناس فرات

ای  از نقش اهتصار  کارشناسان اتا  عم  اس  کی  

برای انوا  اان نقش، ارمل جراح  بااد ب  طیمر کامی  

کمیک جیراح در فراگرفت  شمد تا اان افراد بتمانند در نقیش

 درست  فعالی  نماانید. ااین درو  اهتصاری حین عم  ب 

های جراح  بااد تمسط اساتیدی ب  هصمص شرح عم 

  ک  همد جراح آن رشت  هستند، تدراس شمد.

. جراحیان بی  تیدراس در کارشناسی کم بهیا دادن 

گف    استاد م "کنندگان اظهار کردن ای  از مشارک 

ک  من فقط برای پزشیا در  م  د  و اریال نی  جیزوه 

م  گفتند امتحان   کردند و میدادند، ن  کتاد معرف  م 

 گیر  ک  هیچ کس جماد نم  تمن  جماد بده در کی  م 

چمن پزشیان میان در  میدند هیل  بیرای کارشناسی  هیا 
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ارزش قاا  نیستند و دادشان منفی  و فیر میینن ک  ااین 

اطالعاد ب  درد ما نم  همره و فقط بااد سر عم  بیرام 

 "و ب  اونا وسیل  بدام و هر چی  کی  مییگن بگییم چشیم

  (.8)مشارک  کننده 

فراتر از سطح کارشناس . ایی  از  پزشیان استدر

در کی  چیمن پزشییان کنندگان اظهیار کیردن مشارک 

میییان در  میییدن هیلیی  بییرای کارشناسیییا ارزش قاایی  

رو ک  در  م  دادن از     و مطالبینیستن و دادشان منف

  (.9سطح کارشناس  باالتر بمد ) مشارک  کننده 

کیی   ردی بییمدنغیییر کییارب بحییراندرو  تیییرارین 

تییرار دارای چندان واحید معنیاا  کمتیاه شیده چیمن؛ 

هیای رفیرنس شیاب ، تدرو  کارشناس  با دوره کاردان 

  .و ... بمد کارشناس  با کاردان 

. ایی  از تیرار درو  کارشناس  با دوره کاردان 

تیم ااین دوره درسیای  "کنندگان اظهار کیردن مشارک 

ردممن بخمره اا اریال تیراری زااده ول  مطلب  ک  ب  د

نیس  اا طبق طرح در  تدراس نمی  شی . میثال همیین 

گرافیها رو نم  دونستیم چ  جمری بذارام، از جراح هیا 

م  پرسیدام تا اانی  ااد گرفتیم حتی  بعضی  همییاران 

گاه  عیس راداملمژی رو چپ  م  گذارن چ  برس  تیا 

م بتمنند بفهمند ک  مراض چ  مشییل  داره و بتمننید اونی

بخمنند ک  اان برای ایک کارشینا  اتیا  عمی  هیلی  

بده، بدون اانی  بدون  مراض چ  مشیل  داره، بیره سیر 

 (. 1)مشارک  کننده  "عم 

. در ااین های کارشناسی  بیا کیاردان رفرنس شاب ت

اسیتادی  "باره ای  از مشارک  کننیدگان اظهیار کیردن 

  میا ک  ب  ما در  م  داد رفرنس مشاب  دوره کاردان  ب

اش تیرارایی ، فقییط معرفیی  کییرد. دوره کارشناسیی  همیی 

اسمش عمض شده مثال آنیاتمم  پیشیرفت . بیاز هیم مثی  

 دوره کاردان  اس  من هم از هر کس  ک  پرسید  هم  اان

  (.13) مشارک  کننده  "...دوره را همینطمر ط  کردند

 

 گراا   مدرک -2درون ماا  
 ارتقییا پسیی   زاییر درون ماایی ؛ 2اایین درون ماایی  از 

 

دوره  و کارشناسیی  تحصییی محییرک و ثمییره  سییازمان 

  مستخرج شده اس . گذری برای مقاط  باالترکارشناس 

 کارشناس  تحصی محرک و ثمره  سازمان ارتقا پس 

تماا  ب   " چندان واحد معناا  کمتاه شده چمن؛دارای 

ادام  تحصی   با  "و  "ارتقا علیرغم ب  عالقگ  ب  رشت  

  باشد.ارتقا و... م هدف 

از رغم ب  عالقگ  ب  رشت . ای  تماا  ب  ارتقا عل 

 زمیان کنییمر"کنندگان در اان باره اظهیار کیردن مشارک 

ک  من ارال مین نمی  دونسیتم ااین رشیت  چیی  و مربی  

گف  ک  تم اان رشیت  کنیار پرورشیممن تم دبیرستان م 

ااسییت  و شییااد جراحیی  هییم بینیی  و درکیی  جییراح میی 

حاال  ک  اومد  ب  ااین رشیت  هیلی   ناق  بمد اطالعاتم

 عالقیی  نییدار  فقییط میخییا  بییر  بییاال تییا ارتقییا پیییدا کیینم

  .(2)مشارک  کننده 

ادام  تحصی  با هدف ارتقا. مشارک  کننیدگان در 

 کی میدرکش بیرای ارتقیاممن " اان باره اظهیار کردنیدن

ادام  ها بااد ممین  چند وق  داگ  بگن فم  داپلم مفیده

وگرنی   تحصی  بدن و ما موبمر میشدام کارشناس  بگیرام

 (.9کننیده )مشارک  "ایسری حقم  و مزااا شام  ما نمیش 

 ای  کارشناسی اانی  ما  الاقلشاان دوره فقط فرمالیت   "

بگیرام ارتقا بگیرام و الاق  اک اضیاف  حقیمق  داشیت  

  (.6) مشارک  کننده  "باشیم

دارای  رای مقیاط  بیاالتردوره کارشناس  گذری بی

ادامی  تحصیی   " چندان واحد معناا  کمتاه شده چمن؛

 کسب کارشناس  "و  "با هدف پیشرف  در محیط کاری 

ادام   و... م  باشد.  "مقاط  باال در تحصی   حلق  طالا 

تحصییی  بییا هییدف پیشییرف  در محیییط کییاری. اییی  از 

تییم محیییط کییاری  "مشییارک  کننییدگان اظهییار کییردن 

دار  ایی  پیشییرفت  داشییت  باشییم الاقیی  بتییمنم تییم  دوسی 

مسائل  اظهار نظر کنم ولی  چیمن قیبلن کیاردان  بیمد  

هیل  احسا  م  کرد  نم  تمنم نظر بد  اا نظیراتم رو 

مدرکش برای ارتقاممن قبمل کنن حاال احسا  م  کنم 

 (. 9) مشارک  کننده  " هم مفیده

 مقیاط  در تحصیی   کسب کارشناس  حلق  طالای 
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 پژوهشی

حیاال هیم " . ای  از مشارک  کنندگان اظهار کیردنباال

ک  اومد  ب  اان رشت  بااد اان دوره را پا  کنم تا بتمنم 

بییر  چمنییی  ادامیی  تحصیییلش رو از  کارشناسیی  بگیییر 

بییرای ادامیی  تحصییی  در هییای داگیی  برداشییتن و رشییت 

کارشناس  ارشد حاال تم هر رشت  ای بااد ااین مقطی  رو 

  (.7ک  کننده )مشار "ط  کنم
 

 عملیرد تورب  مداران  -9درون ماا  
زاییر درون ماایی ؛  9اایین درون ماایی  مسییتخرج از 

رزونانس تبحر " ،"ان تبحرعملیرد مالزم   علم  تورب "

 ثمره تورب تبحر در عم   "و  "شدن تورب بدنبال علم  

  .شده اس  مستخرج "

دارای چنیدان  ان تبحرعملیرد مالزم   علم  تورب 

توربیی  در  اهمییی  " حیید معنییاا  کمتییاه شییده چییمن؛وا

 علم بدنبال  عملیردتسرا   "و  " اورژانس کاریشرااط 

  و... م  باشد. "تورب  کاری شدن 

. در ااین اورژانیس کیاریتورب  در شیرااط  اهمی 

تیمی اتیا  "باره ای  از مشارک  کنندگان اظهار کردن 

ی عم  هم  کیارا روایتن و تیرارای ، هییچ چییز جداید

نیس ، اول شیف  ربح بااد واشینگ کنیم بعد مشخ  

 کنیم ک  اسیراد باش  و همیار داگ  هم سییرکملر باشی ،

و اورژانسی   ول  اگ  زمان  مراض بدحال داشت  باشییم 

تمن  همره و م تورب  داشت  باش  هیل  ب  درد م باش  

  (.5کننده )مشارک  "هیل  سرا  کارد رو انوا  بدی

. توربی  کیاریعلمی  شیدن بیدنبال  ردعملیتسرا  

بیرای کیار تیم " کنندگان اظهار کیردنای  از مشارک  

اتا  عم  تورب  هیل  ب  درد م  همره بااد تورب  داشت  

 مثال برای اک عم  بست  ب  شرااط مراض مییدونیمباش . 

االن بااد چییار کنیم قب  از اانیی  جیراح بگی  کی  ااین 

و هم باعث اعتمیاد همدش هم باعث سرع  عم  میش  

جراح ب  ما میش  ک  تم وق  ررف  جیما  شیده و حتی  

  (.2) مشارک  کننده  "تم سالم  مراض هم تاثیر داشت 

دارای  توربیی  شییدنتبحییر بییدنبال علمیی  رزونییانس 

اعتمادسیازی  چندان واحید معنیاا  کمتیاه شیده چیمن؛

، تیمی  تورب  با تحصی  نتیو  علم  شدن تورب  کاری

اعتماد سازی نتیو  علم  شیدن  باشد.... م کارشناس  و

کننیدگان در میمرد نقیش کیاری. ایی  از مشیارک  تورب 

درو  دانشییگاه  در بهبییمد کییاری کیی  تلفیقیی  از توربیی  

اان دوره همبیش اان بمد کی  حیاال  " اظهار کردن اس ،

 رفتم، همیمنوقت  تم دوره کارشناس  دوباره سر کال  م 

سیرکال   ردان  ااد  رفت  بمدمطالب  رو ک  تم دوره کا

گرفتم و اد م ا ممطلبشد ااداوری م داد  گمش م ک  

و اعتمیاد  تر شیدهم علم اکارتورب  هیل  برا  مفید بمد ک  

  (.8)مشارک  کننده  "ب  نفس همدمم بیشتر شده 

دارای چنییدان واحیید  ثمییره توربیی تبحییر در عمیی  

امی  عکیاری میمثر توربی  " معنیاا  کمتیاه شیده چیمن؛

 "پیشرف  در کیار بعلی  توربی  مثمیر"و  "اعتماد جراح

 و... تشیی  شده اس .

در ااین بیاره  .اعتماد جراحعام  کاری ممثر تورب  

هیم ااین توربی   "مشارک  کنندگان اظهار کردنید کی ن

جیما  باعث اعتماد جراح ب  ما میش  ک  تم وقی  ریرف 

 "شییده و حتیی  تییم سییالم  مییراض هییم تییاثیر داشییت 

 (.2  کننده )مشارک

در اایین بییاره پیشیرف  در کییار بعلیی  توربی  مثمییر. 

من ک  توربم زایاد "کنندگان اظهار کردند ک نمشارک 

بمد حاال ک  کارشناسیم رو هیم کی  گیرفتم داگی  حیاال 

مسئمل شیف  میشم چمن ک  توربم زااده، الاقی  داگی  

  (6)مشارک  کننده  "االن شیف  شبا  کم میش  ...

 
 ناداده گرفتن شأن پرسن  بحران -1درون ماا  

زاییر درون ماایی ؛  2اایین درون ماایی  مسییتخرج از 

 عد  امیان اظهار نظرتاسف از  ،زار دس  بمدناحسا  

باشد. رااس  تیم جراحی  در حیین عمی  همیماره بیا م 

دهید، ولی  جراح  اس  ک  عم  جراح  را انویا  می 

روه حیاد بیمار بستگ  ب  لیاق  و کاردان  هم  افراد گی

از جمل  پزشیان، متخصصیین بیهمشی ، پرسیتاران اتیا  

عم ، همشیبری و سیاار افیراد اتیا  عمی  دارد. در بیین 

تمام  اعضای تیم بهداشیت  درمیان  پزشییان و پرسین  
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تیران روابیط کیاری را بیا اتا  عم  بیشیتران و نزدایک

ایداگر در اتیا  عمی  دارنید. ااین ارتبیا  ماننید سیاار 

انند نتیو  همد ایا ناراحی  کننیده تمعمام  درمان  م 

  ب  دنبال داشت  باشد.

دارای چندان واحد معناا   زار دس  بمدن احسا 

 حس ناهمشااندتمجه  ب  شان پرسن ، ب  شده چمن؛کمتاه

 کننیدگانمشیارک باشد. ای  از و... م  ناداده گرفت  شدن

تم اان رشت  ب  شأن افراد هیلی  " در اان باره اظهار کردن

ش  و همیش  زار دس  هست  و حیق بیا می  داده نم اه

 (. 1)مشارک  کننده  "جراح  حت  اگ  اشتباه کن  

دارای چندان واحد  نظراظهار عد  امیان تاسف از 

محیدود شیدن کیار بی  دادن  معناا  کمتیاه شیده چیمن؛

وسیل  بدون حق اظهار نظر، عد  حیق اظهیار نظیر بعلی  

دانیش آممهتگیان  .باشیدکم بیمدن تحصییالد و... می 

ای در کارشناسییی  اتیییا  عمییی  دارای وظیییااف  حرفییی 

های مراقبت ، ارتباط ، پژوهش  و... م  باشیند کی  نقش

دادن وساا  و توهییزاد بی  جیراح و کمیک جیراح بیر 

ها تنها ای  از وظااف در طیمل عمی  کی  اسا  نیاز آن

ای ب  عنمان اسییراد اسی . زار موممع  وظااف حرف 

تا  عم  ن  تنها ب  عنمان اک کارشنا  اک کارشنا  ا

مسائ  عممم  اتا  عم ، بلی  بی  طیمر اهتصاری  نییز 

قادر بی  ارائی  هیدماد اثیربخش و مقیرون بی  ریرف  در 

جهیی  اعییتالی سییطح سییالم  جامعیی  و بهبییمد کیفییی  

اعمال جراح  هماهند بیمد. و ااین در حیال  اسی  کی  

هیای در محییط "کنندگان اظهار کردن ای  از مشارک 

آممزش  حق اظهار نظر نداری، چیمن رزایدن  اسی  و 

هسییتند داگیی  جییاا  بییرای نظرمییا  2و کمییک 1کمییک 

نیس ، نقش ما در حد دادن و شیناهتن وسییل  هاسی  و 

هیچ نظری نم  تمنیم بدام و اهمیت  نداره ک  اطالعیاد 

  (.13)مشارک  کننده  "شیم اا ن داشت  با

 

 درو  تخصص دغدغ  ب  تمجه  ب   -5درون ماا  
در تأکیید زایاد زار درون ماا ؛  9اان درون ماا  از 

تمجیی  بی  درو  پاایی  علییرغم اهمییی   ،درو  عمیمم 

در عیین  درو  تخصص تمجه  ب  ب درو  تخصص  و 

 هیاای ک  در تما  مصاحب مستخرج شد. نیت  اهمی  داشتن

مشهمد بمد ااین اسی  کی  در ااین دوره بی  درو  غییر 

درو  عممم  هیل  اهمی  داده تخصص  ب  هصمص 

شییده و اسییاتید آن از اسییاتید درو  اهتصاریی  ماننیید 

ری بی  درو  تینملمژی جراح  هیم حتی  تأکیید بیشیت

دارای چنیدان  درو  عمیمم در تأکید زایاد دادند. م 

واحد معناا  کمتاه شده چمن؛ سختگیری اساتید درو  

عممم ، تیراری بمدن درو  عممم  با دوره کیاردان  

باشید. در ااین طبقی  مشیارک  کننیدگان اظهیار ... می و

درسهای عممم  ک  ارال باز هم تییراری  "کردند ک ن 

بمد همش تیرار میررات  و چیز جدادی ایاد نگیرفتیم و 

هیای عمیمم  جالب اان کی  استاداشیمن در میمرد در 

  (.2)مشارک  کننده  "هیل  هم سختگیری داشتن

ییی  درو  رغییم اهمتمجیی  بیی  درو  پاایی  علیی 

دارای چندان واحد معناا  کمتاه شیده چیمن؛  تخصص 

رغیم تاکیید زایاد، عید  نبمدن درو  پاای  علی کاربردی 

رغییم سییختگیری اسییاتید و.. پاایی  علیی  کییاراا  درو 

کننیدگان اظهیار کردنیدن مشیارک باشد. در اان باره م 

تیر نبیمد درو  پاا  هم مث  دوره کاردان  بمد و پیشرفت 

هیم کی  هیلی  رغیم ااینزااده علی هیل   ول  واحداش

مثی  اهتصاری  کی  درسیای برای ما مفید نبمد در حیال 

برای ما مفیده کی  فقیط  هیل    نمانحالپاراسیمپ  و جرا

   (.1کنندهمشارک چند جلس  در  میدادن )

 در عین اهمی  داشتن درو  تخصص تمجه  ب  ب 

دارای چندان واحید معنیاا  کمتیاه شیده چیمن؛ حویم 

رغییم اهمییی  آن، کییم محییدود در  تینملییمژی علیی 

عل  حویم کیم واحیدی  ب  درو  تخصص  ب تمجه 

کنندگان آن و... م  باشد. در اان طبق  ای  از مشارک 

مثیی    کارشناسیی  فقییط درسییاا یدرسییا" کییردناظهییار 

کیی  اونییا   الپاراسیییمپ  و جراجیی  نییمان مفییید بییمد

 بقییی  تیییراری بییمد، درسییهای واحدشییمن هیلیی  کمیی 

اهتصار  مثی  پیمنید کلیی  و الپاراسییمپ  ایا وسیاا  

 وهیل  هم روی اونا تاکید نم  شید  جداد رو گفتن ک 
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 "ب  ااین درسیای تخصصی  واحید زایادی تعلیق نمییدن

 .(2)مشارک  کننده 
 

 انگیزه اادگیری -6درون ماا  
انگیزه، حاالد درون  فرد اس  ک  ممجیب تیداو  

 مهم بسیار عام  انگیزه شمد.رفتار تا رسیدن ب  هدف م 

گاه  از آن بی   و اس  اادگیری شر  ترانمهم اغلب و

با بررسی  و بیازهمان   .شمدعنمان هدف نیز نا  برده م 

اان واحدهای معناا  کمتاه شیده و زایر درون ماای  هیا، 

مشیم  اعتماد سیازی زار درون ماا ؛  2اان درون ماا  با 

مطالیب علمی   دنبال کسیب ب بهبمد عملیرد اادگیری و

 مشیم  ایادگیری دارای چنیداناعتمادسازی استخراج شد. 

ارتقا علم  عام  اعتمیاد  واحد معناا  کمتاه شده چمن؛

کسیب محیرک  اعتمیاد مربییان ب  نفس در محییط کیار،

 کنندگانو... اس . در اان باره ای  از مشارک  اادگیری

م گرفتاد م اتم دانشگاه اگر هم مطالب  رو " اظهار کردن

رفتم مثال جیاا  کی  بلید نبیمد  دنبیال همد  دنبالش م 

گیرفتم و اونویمری کی  در دانشیگاه رفیتم و ایاد می م 

گفتند چیزی بی  میا کردند و تم طرح در  م تاکید م 

 گفتند ک  شما تم کاردان  قبال همنداندادند و م اد نم ا

دادن تیا و تیرار مطالب قبلی  و همش ب  ما کنفرانس م 

بهبیمد  (.7)مشارک  کننده  "من درسا را ارئ  بدامهمدم

دنبییال کسییب مطالییب علمیی  دارای چنییدان  بیی عملیییرد

نیاز محیط کیاری انگییزه واحد معناا  کمتاه شده چمن؛ 

جیراح و... اعتمیاد عام  شدن تر علم اادگیری درو ، 

باشد. در اان باره ای  از مشیارک  کننیدگان اظهیار م 

اد نگیرفتم بلیی  ایتم دانشیگاه  من اان مطالب رو"کردن 

همد  چمن نیاز داشتم و بااد اان مطلبا رو م  دونستم تا 

اد گرفتم. مثال مین ابتمنم بهتر و درس  کار کنم، رفتمم 

کینم کلی  مطلیب در ک  تم اتا  عم  ارتمپدی کار می 

های ارل ، شیراانها و چییزای ها، عصبممرد شیستگ 

اد گیرفتم و اد  تا داگ  ک  در ممرد ارتمپدی اس  همن

اد ندادن فقط میگفتن شما اگرن  استادا چیز زاادی ب  من 

دانشوماید و بااد دنبال مطلب باشید و براممن کنفیرانس 

  (.5کننده )مشارک  "میگذاشتن

 قحث
  ک  با هدف تبیین تورب  کارشناسان در مطالع  حاضر

 

تران اتا  عم  از کفاا  برنام  آممزش  انوا  شد، مهم.

توارد کارشناسان اتا  عم  بر اسا  توزای  و تحلیی  

 هیاا  چیمنهیایهیای مطالعی  بصیمرد درون ماای اافت 

گراایی ، عملیییرد توربیی  ناکارآمییدی تییدراس، مییدرک

 پرسین ، انگییزه ایادگیری و شیأن گرفتن ناداده مداران ،

هیا تیمجه  بی  درو  تخصصی  بیمد کی  از بیین آنب 

هیا، عملییرد د کاری آنتران عمام  ممثر بر عملیرمهم

 توربییی  مدارانییی  و انگییییزه ایییادگیری مطیییرح گرداییید.

کنندگان در اان تحقیق ناکارآمدی تیدراس را مشارک 

های آممزش  های همد از برنام ب  عنمان ای  از دغدغ 

دوران کارشناسیی  مطییرح کردنیید. اایین مسییال  نتیوهیی  

درو  دوره کارشناس  ناپیمست  اسی ،  نبمدن کاربردی

 بیرای کیاف  فرری  راایج آممزشی  هایک  برنام  چرا

 کارشناسیان هیایمهیارد بعضی  و آگاه  بهبمد و ارتقا

سیازد نمی  فیراهم آلااده سطح در را عم  اتا  ناپیمست 

 آممزشی  ریحیح رایزیبرنامی  بی  نیاز آن رف  لذا برای

 در بعضی  .شمداحسا  م  عم  کارشناس  ناپیمست  اتا 

م  پزشیی  نییز چنیین مشییل  بی  های علیداگر از رشت 

 کی  تمسیط ک  نتیااج پژوهشی طمری همرد. بچشم م 

Bahar ( انوا  شد، نشان2331و همیاران ) ک  مییزان داد 

 پیااین در سطح نیز پزشی  دانشوماان مهارد و آگاه 

 آممزشی  هیایبرنام  گرف  نتیو  و دارد قرار متمسط و

 تماناا  و نیس  بخشرضاا  پزشی  علم  هایدانشیده

 دانییش انتظییار مییمرد آگییاه  و دانییش سییاهتن بییرآورده

 ای کی  تمسیطمطالعی  در .(9)نیدارد را جداد آممهتگان

Moercke ( از هییمد ارزاییاب 2332و همیییار ) پزشیییان 

 هیاآن از کیدا  کی  هییچ داد نتیااج نشیان آممهت  نشدا

 در حتی  را مطالعی  ممرد مهارد 213 هم  انوا  تماناا 

 انویا  تمانیاا  دررید 8 فقیط و نداشیتند حیداق  سطح

 دهنیدگانپاسخ نصف تنها ها را داشتند.مهارد دررد از23

در  .(18)داشییتند را هییامهییارد درریید 71 انوییا  تمانییاا 

کننیدگان، هیای مشیارک نتااج توزا  و تحلی  مصاحب 
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ناداده گرفتن شأن افراد و عد  اظهار نظر آنیان در اتیا  

 عم  مطرح گرداده اس  ک  اان مسائ  منور بی  نارضیاات 

ادامی   تماند منور ب  تیرک ااین رشیت  وشغل  شده و م 

های داگر شمد. چراک  نارضاات  شغل  تحصی  در رشت 

منور ب  کاهش عملییرد و اشیتباهاد کیاری زایادی در 

شمد. در چهی  سیال گذشیت  تیاکنمن نتیااج کارکنان م 

اند کی  فشیارهای روانی  های مختلف نشان دادهپژوهش

مربم  ب  کار فقط عل  بیماری و غیب  نیستند، بلی  بیر 

ها رکنان و کاهش کارآمدی و عملیرد آنجاا  کا جاب

در سازمان نیز ممثرنید. در مطالعی  عسیگری و همییاران 

 هیای ( با عنیمان بررسی  رضیاا  شیغل  تینسیین1923)

هیای دانشیگاه علیم  پزشیی  شیهر اتا  عم  بیمارسیتان

، نتااج نشان داد مییزان رضیاا  شیغل  در 1923همدان، 

حد متمسط رو ب  های اتا  عم  شهر همدان در تینسین

 .(12)کم بمده اس 

هیای ( بیا عنیمان تیأثیر تینش1923در مطالع  شاره )

شغل ، راهبردهای مقابل  با تنش، تیاد آوری و سیالم  

هیای بیهمشی ، نتیااج رضاا  شیغل  تینسیینروان  در 

نشان داد کاهش تنش شغل  و افزااش استفاده از راهبرد 

هییا حیی  مسییئل  باعییث افییزااش رضییاا  شییغل  تینسییین

. تحقیقییاد متعییدد نشییان داده کیی  روابییط (23)شییمدمیی 

ضیعیف بیین پرسین  و پزشییان در  ای نامتناسب وحرف 

سراسر دنیا نیز گیزارش شیده کی  ااویاد و ابقیای رابطی  

مثبی  بیین پزشیک و پرسیتار از طرایق برقیراری روابیط 

ای انسان  ممثر از طرف هر دو گروه برای رف  اان حرف 

ممضمع ممثرهماهید بیمد. نارسیاا  در برقیراری ارتبیا  

تاران شده و ای باعث افزااش مسئملی  پرسمناسب حرف 

در  .(5)ای را میمرد تهداید قیرار هماهید داداعتبار حرفی 

 کنندگان انگیزه ایادگیرینتااج حار  از توارد مشارک 

گراا  ب  عنیمان عمامی  تاثیرگیذار بیر کسیب  و مدرک

کی  مدرک کارشناسی  مطیرح گرداید. باتمجی  بی  ااین

های تحصیل  علیم  پزشیی  کاردان  اتا  عم  از رشت 

شناس  پیمست  تبیدا  شیده حذف گرداد و ب  دوره کار

هیای اتیا  عمی  در محییط کیاری هیمد بیا لذا تینسیین

التحصیالن کارشناس  اتا  عم  روبرو هماهند بمد فارغ

های سابق  و تورب  کاری و با تمج  ب  اانی  اان تینسین

 باال دارند ول  بدون کسب مدرک کارشناس  از بسییاری

ارتقای ها با هدف از مزااا محرو  ماندند، لذا اان تینسین

و در  کاری، ادام  تحصی  در مقطی  تحصییالد تیمیلی 

هیای بیاالتر، اقیدا  بی  تحصیی  در مماردی کسب پسی 

نتیااج نماانید. مقط  کارشناس  ناپیمسیت  اتیا  عمی  می 

 ادامی  انگییزه کی  داد ( نشیان2331مطالع  امین ساداد )

 سیاار بیا تمانیدمی  پزشی  علم  دانشوماان در تحصی 

 بخش اقتصادی مسائ  ک حال  در. باشد متفاود هات رش

 اان در اما دهدم  شی  را تحصی  ادام  انگیزه از مهم 

 معیارهیای شیام  اجتمیاع  هیایانگییزه تیربیش هارشت 

 و تمانیاا  حیداکثر ب  رسیدن می  روان ، شخص  درون

 ااین .(21)انیدشیده معرفی  اریل  انگییزه عنمان ب  کمال

 فراانیدهای بی  تمجی  کی  بیانگر اان مطلیب اسی  مسأل 

 و مهم اسی  اندازه چ  تا تحصی  ادام  در فرد انگیزش 

 سیرع  با تمج  بی . اس  تمج  گسترده مسئملین نیازمند

 بیازبین  امروز، ضیرورد جهان در تحمالد پیمستگ  و

 ریمرد بی  جداید دانتظیارا جه  آممزش  هایبرنام 

 متناسیب ارزشییاب  و گییرد قیرار تمج  ممرد بااد مستمر

 ارتقیاس منظیمر بی  تحیمالد اان با همگا  حرک  جه 

انویا   هیای علیم  پزشیی آممزش در رشیت  در کیفی 

 آممزش عم ، اتا  کارشناسان عملیرد ب  تمج  با گیرد.

 اتیا  کارشناسیان بیرای نییاز میمرد هیایگسترده مهارد

شمد. در نتااج توزای  و تحلیی  تویارد م  ری تم عم 

تییمجه  بیی  درو  تخصصیی  و کننییدگان بیی مشییارک 

ناکارآمدی تدراس مطرح شده، لذا بازنگری در درو  

 اییادگیری اییادده  هییایسییبک بیی  اایین دوره و تمجیی 

 گییرو در را جامعیی  سییالم  اگییر. باشیید مفییید تمانییدمیی 

 مزشآمی امر در پزشی  علم  هایگروه هدماد کیفی 

 در گیروه اان تأثیرگذار نقش ب  تمج  با بدانیم؛ درمان و

 بیرای ک  حقیق  اان و بشری؛ جمام  اجتماع  هدماد

 نیاز اس ، ایحرف  و علم  منظم سیستم اک ب  آممزش

  هیاگیروه ااین در دانشیگاه  آمیمزش اهمی  و جااگاه
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 تییمان چنییینمیی  مومییمع شییمد. درتییر میی مشییخ 

توارد اان کارشناسان و  شناه  با کرد ک  گیرینتیو 

 مسمولین مشیالد عملیردی منتج از آممزش غیر ممثر،

 دانشیگاه  آمیمزش هیایبرنامی  کی  بیمد هماهنید قادر

 کیفییی  ارتقییا سییبب و کییرده راییزیطییرح را مطلییمد

 .گردند درمان  هایگروه اان عملیرد

 

 سپاسگزاری
 شااست  اسی  مراتیب سیپا  قلبی  از تمیا  پرسین  

امیداد شیهید ارشنا  اتا  عم  بیمارستان های کمحتر  

بی  دانشیگاه علیم  پزشیی  و قائم )عج( وابسیت   کامیاد

ب  بازگما  توارد هماش پرداهت  و  مشهد ک  ربمران 

با همیاری رادقان  همد زمین  اجرای پژوهش را فیراهم 

  آوردند، ابراز دارام.
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