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    چکیده:

تبیین عوامل مؤّثر بر ارتقای کیفیت خدمات بالینی، نیازمند شناسایی عواملی است که با بهبود ارائه  هدف: و زمینه  

خدمات بالینی مرتبط است و در این میان، عالقمندی دانشجویان به بیماران خاص، به عنوان یکی از عوامل مهم در ارائه 

ین تجربیات و بررسی عالقمندی دانشجویان به بیماران خدمات بالینی نقش بسزایی دارد؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تبی

 .خاص، با یک رویکرد کیفی طراحی گردید

گیری هدفمند، بر روی گروه منتخبی از این مطالعه یک تحقیق کیفی است که با استفاده از روش نمونه تحقیق: روش  

نشجویان و عالقمندی آنها به بیماران خاص، از های دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید و طی آن، تجربه داکلیه رشته

های پژوهش با روش تحلیل محتوا آوری گردید. دادهمصاحبه عمیق ساختاریافته، جمع 02گروه متمرکز و  5طریق کار بر روی 

 تجزیه و تحلیل شد.

شامل: بیماران غیرقابل بخش مضامین گرایش به بیماران خاص  0ها در شده، دادهکد شناسایی 55از مجموع  ها:یافته  

ها، تجربه و خلق مثبت و مضامین عدم گرایش به بیماران شامل: دردمندی، بیمار معترض و بینی، کنکاش در ناشناختهپیش

 بیمار متنفر، را به خود اختصاص داد.

اشند. با توجه گردد که دانشجویان به بیماران خاص عالقمندی بیشتری داشته بعوامل مختلفی باعث می گیری:نتیجه  

های علوم پزشکی به دانشجویان انجام های منحصر به فرد رشتهبه این امر، الزم است توجیحات مناسب در خصوص ویژگی

ای شدن معیارهای اخالق حرفهشود. تا با نهادینهگیرد؛ همچنین لزوم توجه به اصل عدالت در مراقبت از بیماران تأکید می

 الینی در جامعه مؤّثر باشیم.بتوانیم در اجرای حاکمیت ب

 

 تحقیقی فنون ،بیمار و پرستار روابط ،پرستاری دانشجویان ،پرستاران ،بیمار از مراقبت کلیدی: هایواژه
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