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 تبیین تجارب زیسته دانشجویان از معاینه و مراقبت از بیماران معتاد در کارآموزي
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 اصفهان، ایران پزشکی، علوم مامایی، دانشگاه و پرستاري دکتري پرستاري ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده محمد اکبري *: دانشجوي .2
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کسب تجارب مراقبتی از بیماران مختلف توسط دانشجویان به حساب می آیند. مراقبت از بیماران معتاد  محیطهاي بالینی منبع بسیار مهم و ارزشمندي  برايمقدمه : 

هدف از این مطالعه کشف همیشه تجارب نگران کننده اي براي پرسنل و بویژه در دانشجویان همراه بوده است بنابراین نبایستی تجارب دانشجویان نادیده گرفته شود. 

 ر معاینه و مراقبت از بیمار معتاد می باشد.تجارب دانشجویان د

در دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  1395این پژوهش یک مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی تفسیري در سال روش پژوهش: 

اختار قرار گرفتند. جمع آوري داده  تا اشباع ادامه یافت. و تجزیه و تحلیل داده مشارکت کننده به صورت مبتنی بر هدف تحت مصاحبه عمیق نیمه س 15ایران انجام شد. 

 انجام گردید.» دیکلمن«ها با روش 

،  "ترس: عامل بی انگیزگی"، "آگاهی دانشجویان"زیرزیر طبقه بود.  درون مایه هاي اصلی شامل  20زیر  طبقه و 5تجارب شرکت کنندگان شامل  یافته ها:

 بود.    "حس بی اعتمادي" "بینش پرسنل"، "اضطراب و استرس"

راد متفاوت می باشد و پرستاران با درك این تجارب می توانند برنامه مراقبتی : تجارب دانشجویان  مبتنی بر فرهنگ و زمینه احساسی و تجارب زندگی افنتیجه گیري

ید در دانشجویان خواهد موثري هم براي بیمار هم به نفع آموزش دانشجویان براي آنها تنظیم نمایند. که این موضوع نقش مهمی در کاهش تنشهاي موقعیتی و احساس ام

 داشت.

 

 


