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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 26-33 ، صفحه1391پاییز و زمستان ، 1، شمارة اولدوره 

  
 بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
  

  ، 4(MSc)علی ذبیحی، 3(MSc)زهرا بهشتی، 2* (MSc)سیدجواد حسینی، 1(MSc)زهرا فتوکیان

  1(MSc)، فاطمه غفاري2(MSc)پروین عزیزنژاد
  

   گاه علوم پزشکی بابلگروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی رامسر ، دانش  - 1
 گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانآمل) س(حضرت زینب پرستاري و مامایی انشکده پرستاري، دگروه   - 3
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل)س(مرکز تحقیقات باروري و ناباروري حضرت فاطمه الزهرا   - 4

   

  25/11/91: ، پذیرش23/11/91: ، اصالح26/6/91 :دریافت

  

  خالصه
دانشـجویان پرسـتاري مـی تواننـد دانـش       معتقدند کـه  آموزش پرستاري را آموزش بالینی می دانند و اصلی ترین بخش در پرستاري، برنامه ریزان آموزش :سابقه و هدف

مامـایی   پرسـتاري و  از دیـدگاه دانشـجویان دانشـکده هـاي     ت آموزش بالینیاین مطالعه با هدف تعیین وضعی .بخشند محیط کارآموزي توسعه نظري خود را با انجام کار در
  .ه استدانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد

 هـاي  دانشـکده  ردانشـجوي سـال آخـر پرسـتاري د     150بـر روي   89-90مقطعی است که درنیم سال اول سال تحصـیلی   -از نوع توصیفی این پژوهش :مواد و روشها
 آنـان  اختیـار  آموزش بالینی جهت تکمیـل در  وضعیتپرسشنامه هاي  ،سپس .گردید انجامکه به صورت سرشماري انتخاب شده بودند  رامسر آمل و ،ومامایی بابل پرستاري
  .گرفت تحلیل آماري قرار مورد تجزیه و 16نسخه spss از اطالعات با استفاده پس از تکمیل پرسشنامه ها، .قرار گرفت
محیط  برخورد با دانشجویان در و )22/9±58/2( محیط بالینی را خوب، )62/21±63/3(مربیان  عملکرد و) 94/25±61/4( هاي اهداف آموزشیدانشجویان حیطه  :یافته ها

نشجویان  بین دیدگاه دا. متوسط ارزیابی کردند را،) 32/74±87/12( وضعیت کلی آموزش بالینی و )26/8±15/2( ارزشیابی حیطه هاي نظارت و و )23/9±57/2( بالین
  .تفاوت معنی داري مشاهده نشد) شبانه روزانه و( دوره تحصیلی درمورد وضعیت آموزش بالینی با متغیرهاي سن، محل سکونت،

اثربخش به  آموزش .امکانات کافی می باشدرشته پرستاري نیازمند برخورداري از  یبا توجه به یافته هاي این پژوهش به نظر می رسد وضعیت آموزش بالین :نتیجه گیري
 .دمی گردمحیط بالین  در کارونیز احساس عالقه به  انگیزه ایجاد ،باعث تسهیل یادگیري  کهمحیط بالین مستلزم وجود پارامترهاي مختلفی است  ویژه در

  .پرستاري دانشجو، بالینی، آموزش :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشدبابل علوم پزشکی دانشگاه  8928123ره طرح تحقیقاتی به شمااصل حاین مقاله  ©

  :مسئول مقالهنویسنده  *
   e-mail:sydjvd_hosseini@yahoo.com                                                      0111-2199596 :تلفنبابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه پرستاري، : آدرس

  مقدمه 
ناخته شده است، آموزش بالینی به لحاظ اهمیت، قلب آموزش حرفه اي ش

). 1(زیرا بیش از نیمی از زمان آموزش دانشجویان پرستاري را تشکیل می دهد 
بالینی را می توان فعالیت تسهیل کننده یادگیري در محیط بالینی دانست  آموزش
هدف ازآن ایجاد  دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند و بالینی و آن مربی که در

 ).2( ر دانشجو براي انجام مراقبت هاي بالینی استگیري د تغییرات قابل اندازه
آموزش پرستاري را آموزش  اصلی ترین بخش در پرستاري، برنامه ریزان آموزش
دانشجویان پرستاري می توانند دانش نظري خود را  معتقدند که بالینی می دانند و
  نبا مشکالت ومسائل گوناگو بخشند و محیط کارآموزي توسعه با انجام کار در

  
مامایی باید عوامل موثر بر  و دست اندرکاران آموزش پرستاري ).3( روبرو شوند
   آن را تحت عنوان عوامل منفی یا بازدارنده کمیت را شناسایی نموده و کیفیت و

دانش  ،جوییپس از اتمام دوره دانش .)4و5( معرفی نمایند "مشکالت آموزش"
به  .عمل به کار گیرند سهولت در فراگرفته را به آموختگان باید بتوانند دانش

کیفیت  .عملی نشوند آموخته هاي نظري و تضاد بین کار بالینی دچار طوري که در
که ارائه دهندگان این  بیانگر آن است ،کمیت خدمات بهداشتی مراقبتی نیز و

  چنین به نظر  .باشند خدمات نتوانستند به طور موثر پاسخگوي نیازهاي جامعه
 لوب بودن کیفیت این خدمات تا حدي ممکن است ناشی ازمی رسد که نامط
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معتقد  Scheetz). 6( نواقص برنامه تحصیلی عرضه کنندگان این خدمات باشد
 .دارد است برنامه هاي آموزشی تاثیر به سزایی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

وي کاربرد مطالب نظري را در عمل عامل عمده کسب مهارت حرفه اي  
همچنین وجود مربیانی که با روش هاي جدید . )7( اعالم نموده استدانشجویان 

این امر ضرورت که  نقش موثري در یادگیري دانشجویان دارد آشنا باشند، آموزش
 امروزه .)8( نشان می دهدانگیزش را  و داراي عالقه وجود اساتیدي ماهر و

برنامه  .ه استبالینی مواج در محیط آموزش نظري و مشکالتیآموزش پرستاري با 
 آموزشی باید بکوشند تا با مساعدکردن زمینه براي استفاده بهینه از منابع ریزان
شرایطی را فراهم سازند که دانشجویان بتوانند دانش و مهارت الزم را  موجود،

   ).9( کسب نمایند
در ارزشیابی برنامه  ،با تجربه نظرات افراد استفاده ازمحققین  ،زمینهاین  در
متعددي در مورد تجارب  مطالعات ).10و11( مهم می دانند را پرستاريآموزش 

مربوط به  دانشجویان از یادگیري بالینی انجام شده است که جدیدترین آن
براساس مطالعه وي عواملی روي تجارب  .همکاران است و  Mabudaمطالعه

ایت که آن عوامل شامل فقدان حم شتهمنفی دا اثر یادگیري بالینی دانشجویان
 دروس ضعیف بین ارتباط یادگیري، جهت یادگیري،کمبود وقت هاي آموزشی و

کارمندان  و مربیان بین فردي ضعیف بین دانشجویان، تعامالت عملی و تئوري و
   ).12( بخش می باشد
نیز نشان می دهد که وجود ارتباط مثبت بین دانشجویان  Vallant مطالعه

عث افزایش یادگیري بالینی در دانشجویان در بخش با پرستاري و پرستاران شاغل
در مطالعه راهنورد و همکاران نیز مدل همکار آموزش بالینی روش . )13( می شود

مناسبی در فرآیند آموزش مهارت هاي بالینی به دانشجویان پرستاري عنوان شده، 
و بر اساس بهره گیري از تجربیات و دانش عملی پرستاران بالینی در هر بخش 

). 14(ارائه آموزش مهارت ها به دانشجویان پرستاري توصیه شده است براي 
اگرچه در مطالعه لک دیزجی و همکاران بین دو مدل آموزش بالینی متداول و 

به طورکلی ). 15(مدل همکار آموزش بالینی اختالف معنی داري دیده نشده بود 
 احی گردیده وبالین با هدف ارتقاي سطح آموزش پرستاري طر بر برنامه آموزش

                                                                . مربی می باشد معطوف به دانشجو و یادگیري آن یند آموزش وآفر
این راستا شده  در توجهی به بازخورد دانشجویان پرستاري کمتر همه،با این 

نقاط ضعف  ا اصالحآنجائی که شناسایی وضعیت آموزش بالینی به رفع ی از. است
 تربیت افراد ماهر می تواند موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزشی، کمک کرده و

این راه شاید مهمترین گام  در و ارائه خدمات مراقبتی با کیفیت باالتر شود و
این مطالعه با هدف تعیین ، لذا این نوع آموزش باشد عوامل تاثیرگذار بر شناسایی

از دیدگاه دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بابل  وضعیت آموزش بالینی
درجهت بهبود کیفیت  تا بتوان با بررسی نظرات دانشجویان گامی ه است،انجام شد

    .آموزش بالینی برداشت
  
  

  هاروشمواد و 
مقطعی است که درنیم سال اول سال  - از نوع توصیفی این پژوهش

م انجا رامسر  مامایی بابل،آمل و و پرستاري هاي  دانشکده در 89- 90تحصیلی 
دانشگاه علوم پزشکی  پرستاريسال آخر جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان  .شد

نمونه گیري به صورت سرشماري بوده و معیارهاي ورود . دنبابل تشکیل می ده

که کلیه واحدهاي تئوري  8و  7به مطالعه شامل کلیه دانشجویان پرستاري ترم 
ذرانیده و مشغول گذراندن کارآموزي در عرصه می باشند، بوده خود را با موفقیت گ

و دانشجویان ترم هاي ) نفر 10به تعداد (ضمناَ دانشجویان پرستاري مهمان . است
و دانشجویانی ) نفر 6به تعداد (که هنوز وارد کارآموزي در عرصه نشده بودند  8و7

پرسشنامه ها را پر  که حاضر به همکاري در طرح نشده بودند و یا به طور ناقص
پرسشنامه هاي  ،سپس. ، از این مطالعه حذف گردیدند)نفر 14به تعداد (کرده بودند 

 پرسشنامه مورد .گرفت قرار آنان اختیار مربوط به آموزش بالینی جهت تکمیل در
 مشخصات فردي که شامل متغیرهاي سن، )1 .بوده استاستفاده شامل دو بخش 

وضعیت "پرسشنامه  )2) شبانه یا روزانه( ورهد محل سکونت، تحصیلی، ترم
است که ) خیر تاحدودي و بله،( سوال سه گزینه اي 33شامل  که "آموزش بالینی

 برنامه آموزشی شامل اهداف و«حیطه  پنج وضعیت آموزش بالینی را در
 محیط آموزشی ،)سوال 4( دانشجو برخورد با ،)سوال 9( عملکرد مربی ،)سوال11(
با توجه به  .مورد سنجش قرار می دهد» )سوال 4( ارزشیابی ظارت ون و) سوال 5(

 تاحدودي و بله،( نکته که نوع گزینه هاي مربوط به سواالت حیطه ها یعنی این
میزان رضایتمندي پاسخگویان به عملکرد وضعیت آموزش  نشان دهنده )خیر

 1نمره  خیر و 2 حدودي نمره تا ،3 بله نمره لذا به پاسخ هاي بالینی می باشد،
بدین  .محاسبه شد 99تا  33 از نمره نهایی ،بندي جمع تعلق گرفت که پس از

 به عنوان عملکرد 78تا  54 به عنوان عملکرد خوب، 99الی  79 ترتیب نمرات
در حیطه  .نظر گرفته شده است به عنوان عملکرد ضعیف در 53تا  33و  متوسط

 4، برخورد با دانشجو از 27تا  9یان از ، عملکرد مرب33تا  11اهداف نمره نهایی از 
بدین . محاسبه شد12تا  4و نظارت و ارزشیابی از 15تا  5، محیط آموزشی از 12تا 

به  25تا  19به عنوان عملکرد ضعیف،  18تا  11ترتیب درحیطه اهداف نمرات 
  .به عنوان عملکرد خوب محاسبه شد 33تا  26عنوان عملکرد متوسط و 
تا  15به عنوان عملکرد ضعیف،  14تا  9مربیان، نمرات در حیطه عملکرد 

در حیطه . نیز به عنوان عملکرد خوب در نظر گرفته شد 27تا  21متوسط و  20
 9تا  7به عنوان ضعیف،  6تا  4برخورد با دانشجو و نظارت و ارزشیابی، نمرات 

در حیطه محیط . به عنوان خوب در نظر گرفته شده است 12تا  10متوسط و 
به عنوان  15تا  12متوسط و  11تا  9به عنوان محیط ضعیف،  8تا  5آموزشی نیز 

این پرسشنامه  الزم به توضیح است که تدوینمحیط آموزشی خوب لحاظ گردید، 
 زمینه آموزش تجارب اساتید در دانشجویان و نظرات براساس مطالعات مختلف و

 88/0 باالي نموزآزمون بازآ ،مطالعات متعدد به روش پایائی آن در بالینی بوده و
این  مطالعاتی در است که نشان دهنده اعتبار آن براي استفاده در گزارش شده

مطالعه حاضر نیز روایی محتوا توسط  عالوه در به ).2و7( زمینه می باشد
محاسبه   80/0 پایائی آن از طریق آزمون مجدد، و شد نظرخواهی از مربیان انجام 

  . شد
 SPSS  اطالعات با استفاده جمع آوري رسشنامه ها وپس از تکمیل پ

این  الزم به توضیح است که در .گرفت تحلیل آماري قرار مورد تجزیه و 16 نسخه
 )ANOVA( استنباطی و )انحراف معیار میانگین و( توصیفی آمار مطالعه از
  محاسبه  و سرشماريبا توجه به روش نمونه گیري  نمونه، حجم .استفاده شد

  دانشگاه علوم پزشکی بابل  سال آخر نمونه کل دانشجویان پرستاريحجم 
دانشجویان مهمان به دلیل شرایط خاص  الزم به توضیح است که .نفر بود 180

نفر  150پژوهش  لذا حجم نمونه کل شرکت داده شده در .خود وارد مطالعه نشدند
  .بود
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  و همکارانزهرا فتوکیان ؛ بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري از وضعیت آموزش بالینی در

 

  یافته ها
 24/22±76/0 جویانمیانگین سنی دانش ل شده،یپرسشنامه تکم 150 از
تعداد  .شبانه تحصیل می کردند دوره در نفر 71 روزانه و دوره در نفر 79 .سال بود

پرستاري  هاي دانشکده دانشجویان پرستاري شرکت کننده در این پژوهش از
مورد  دیدگاه دانشجویان در. نفر بودند 46و  49، 55به ترتیب بابل  رامسر، آمل و

بیانگر آنست که مهم ترین  ارائه شده است و 1دول ج ت آموزش بالینی دریوضع
 6 ،)%3/89( 13 به ترتیب شامل سواالت وضعیت آموزش بالینی نقاط قوت

نیز شامل نقاط ضعف مهم ترین و  )%88(2 و )62%(1 ،)66%(12 ،)3/79%(
به طور کلی نتایج  ).1 جدول( بود )%3/15(29 و )%7/14(27 ،)%3/13(28سواالت 

ین وضعیت آموزش بالینی با نوع دانشکده ارتباط معنی داري وجود نشان داد که ب
  اما بررسی نمرات در سه دانشکده بیانگر آن بود که باالترین نمرات مربوط . ندارد

  
نتایج آنالیز آماري نشان داد که همچنین  .به دانشکده پرستاري رامسر بوده است

 نشکده تفاوت معنی داردا 3 گانه آموزش بالینی بین 5 بین وضعیت حیطه هاي
دوره  محل سکونت،، سنمتغیرهاي بین ). =018/0p(رد ندا آماري وجود

با وضعیت آموزش بالینی تفاوت معنی داري مشاهده ) شبانه روزانه و( تحصیلی
 عملکرد و) 94/25±6/4( حیطه هاي اهداف آموزشی ضمناَ دانشجویان،. نشد

برخورد با و ) 22/9±58/2( محیط بالینی را خوب، 62/21±63/3( مربیان
 ارزشیابی حیطه هاي نظارت و، )23/9±57/2( محیط بالین دانشجویان در

متوسط ارزیابی  را، )32/74±87/12( وضعیت کلی آموزش بالینی و) 15/2±26/8(
میانگین و انحراف معیار حیطه هاي مختلف  2همچنین جدول  .)2جدول( کردند

  .ه دانشکده را نشان می دهدآموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان س
  

  بالینی آموزش وضعیت حیطه پنج گزینه هاي به بابل پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشجویان پاسخ )درصد(  مطلق فراوانی توزیع. 1 جدول

  
  خیر  تاحدودي  بلی  حیطه ها وموضوعات آن

  اهداف 
  و برنامه
  آموزشی

  0  )38(57  )62(93  است مشخص بخش در دانشجو وظایف شرح- 1
  )2(3  )3/39(59  )7/58(88  اهداف درس در اولین روز کارآموزي ارائه می شود- 2
  )3/15(23  )7/42(64  )42(63  است آموزي کار اهداف راستاي در دانشجویان آموزش- 3
  )6/20(31  )7/50(76  )7/28(43  دارد وجود هماهنگی بخش پرسنل انتظارات و آموزشی اهداف بین- 4
  )3/5(8  )52(78  )7/42(64  است درس با مرتبط موضوعات روي دانشجو مرکزت- 5
  )4/7(11  )3/13(20  )3/79(119  شود می برگزار هفتگی کنفرانسهاي دانشجویان، علمی توان افزایش براي بالین محیط در- 6
  )3/5(8  )4/39(59  )3/55(83  شود می داده آموزش بیمار با صحیح ارتباط و اي حرفه اخالق- 7
  )3/9(14  )40(60  )7/50(76  شود می رعایت کارآموزي دروس نیازهاي پیش- 8
  )3/9(14  )4/49(74  )3/41(62  گردد می رعایت )مستقل عملکرد یا عملکرد مشاهده(بالینی آموزش مراحل- 9

  )38(57  )84/41(61  )16/20(32  شود می داده اهمیت دانشجو نظرات به کارآموزي برنامه ریزي در-10
  )7/18(28  )3/57(86  )24(36  دارد وجود هماهنگی بالینی فعالیتهاي و تئوري هاي آموخته بین-11

  عملکرد
  مربی

  )3/1(2  )7/32(49  )66(99  مربی بالینی به موقع درمحل کارآموزي حضور می یابد-12
  )3/1(2  )3/9(14  )4/89(134  مربی بالینی،انتظار حضور به موقع دانشجویان را درمحل کارآموزي دارد-13
  )3/11(17  )56(84  )7/32(49  مربی درمحیط بالینی حمایت کاملی از دانشجو به عمل می آورد-14
  )3/7(11  )7/46(70  )46(69  مربی بالینی برخورد مناسب با دانشجویان دارد-15
  )10(15  )7/42(64  )3/47(71  مربی بالینی صبر وحوصله کافی دارد-16
  )24(36  )50(75  )26(39  نشجو را کاهش می دهدمربی بالینی استرس دا-17
  )4(6  )46(69  )50(75  مربی بالینی به کار بالینی عالقمند است-18
  )3/11(17  )7/48(73  )40(60  مربی بالینی از سابقه کار بالینی کافی برخوردار است-19
  )3/5(8  )4/53(80  )3/41( 62  مربی بالینی مهارت کافی را درانجام امور بالینی دارد-20

  برخورد
  با دانشجو

  )3/21(32  )7/52(79  )3/25(38  سوپروایزر آموزشی برخورد مناسبی با دانشجو دارد-21
  )16/7(25  )7/60(91  )7/22(34  پرسنل بخش همکاري الزم را بادانشجو دارند -22
  )7/25(38  )6/43(65  )7/30(46  درمحیط بالین اعتماد به نفس دانشجو تقویت می شود-23
  )3/37(56  )7/33(50  )29(44  دربرنامه ریزي مراقبت از بیمار دانشجو قدرت تصمیم گیري دارد-24

  محیط
  آموزشی

  )4/29(44  )3/31(47  )3/39(59  تعداد دانشجو دربخش مناسب است-25
  )18(27  )42(63  )40(60  کافی است )موارد یادگیري (تعداد بیمار-26
  )54(81  )3/31(47  )7/14(22  دارد امکانات رفاهی کافی دربخش وجود-27
  )7/52(79 )34(51  )3/13(20  درمحیط بالینی از وسائل کمک آموزشی استفاده می شود-28
 )46(69  )7/38(58  )3/15(23  محیط آموزشی انگیزه کافی را براي اشتغال به این حرفه درآینده فراهم می کند-29

  نظارت 
  وارزشیابی

  )14(21  )50(75  )36(54  ش بالینی وجود داردنظارت کافی بر روند آموز-30
  )3/13(20  )40(60  )7/46(70  درشروع هردوره کارآموزي دانشجو از نحوه ارزشیابی بالینی مطلع می شود-31
  )7/38(58  )3/45(68  )16(24  دانشجو از نحوه ارزشیابی بالینی رضایت دارد-32
  )4/37(56  )3/31(47  )3/31(47  فعالیت مربی توسط دانشجو ارزیابی می شود-33
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  دانشکده هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بابل در حیطه هاي مختلف آموزش بالینی  دیدگاه دانشجویانمیانگین و انحراف معیار . 2جدول 
  

  دانشکده            
  حیطه هاي آموزش بالینی

  نتیجه آزمون آنالیز واریانس  کل  رامسر  بابل  آمل

  =4/0p  94/25±61/4  52/26±65/3  28/25±25/6  91/25±70/3  شیبرنامه آموز اهداف و
  =00/0p  62/21±63/3  29/22±65/3  69/19±81/2  69/22±62/3  عملکرد مربیان

 =91/0p  23/9±57/2  12/9±83/2  34/9±43/2  24/9±45/2  محیط درمان برخورد با دانشجو در
  =95/0p  22/9±58/2  12/9±83/2  34/9±46/2  22/9±43/2  محیط آموزشی

 =15/0p  26/8±15/2  65/8±21/2  82/7±95/1  24/8±22/2  ارزشیابی نظارت و
 =18/0p  32/74±87/12  62/75±23/13  43/71±89/12  53/75±23/12  )جمع(آموزش بالینی 

  
  بحث و نتیجه گیري

دانشجویان  اکثر عملکرد مربیان، برنامه آموزشی و حیطه هاي اهداف و در
عملکرد مربیان را  برنامه آموزشی و عیت اهداف ووض سه دانشکده پرستاري، هر در

در ). 16(، که با نتایج مطالعه محمودي فر همخوانی دارد خوب گزارش کردند
مطالعه حسن پور و بانی مهمترین مشکالت از دیدگاه دانشجویان، مشخص نبودن 

برنامه آموزشی  حیطه  اهداف و در) 17(اهداف و برنامه آموزش بالینی بوده است 
برگزاري کنفرانس هاي  -1: پاسخ هاي مثبت دانشجویان مربوط به یشترینب

مشخص بودن  - 2. هفتگی در محیط بالین جهت افزایش توان علمی دانشجویان
است برنامه هاي  معتقد Scheetz .شرح وظایف دانشجویان در بخش بوده است

د مطالب وي کاربر .ر موفقیت تحصیلی دانشجویان داردبآموزشی تاثیر بسزایی 
کسب مهارت بالینی  عامل عمده کسب مهارت حرفه اي و عمل، در نظري را

درحالیکه حشمتی نبوي و همکاران در راستاي  ).7( دانشجویان اعالم نموده است
ارتقاي کیفیت آموزش بالینی به برقراري ارتباط بین مربیان و پرستاران بالینی 

یشتري در اختیار دانشجویان قرار تاکید داشته که در این صورت فرصت یادگیري ب
  ).18(می گیرد 
  مربوط به  پاسخ هاي مثبتحیطه عملکرد مربیان نیز بیشترین  در

محل  انتظار حضور به موقع دانشجویان را در مربی بالینی، -1: گزینه هاي
   محل کارآموزي حضور می یابد مربی بالینی به موقع در - 2 کارآموزي دارد

 ).2-4( ایران همخوانی دارد با نتایج مطالعات متعددي دراین یافته  .می باشد
بدون تردید یکی از مهم ترین تعیین کننده  :دگویاین باره می  در ردنجانیپبراز

کسی است که مربی زیرا  عملکرد مربیان می باشد، هاي آموزش بالینی اثربخش،
تجارب خود را به  دانش و با داشتن خصوصیاتی مثل برقراري ارتباط اثربخش،

بالین  می توان گفت که پل ارتباطی بین تئوري و دانشجویان منتقل می نماید و
یکی از موارد مهم باید برنامه ریزي ها براي بهبود آموزش بالینی  لذا در می باشد و

همچنین در مطالعه سیاوش وهابی و  ).2( عملکرد وي باشد قابل توجه، مربی و و
عملکرد مربیان خود را در آموزش بالینی خوب %) 71(یان همکاران بیشتر دانشجو

مربیان بالینی داراي مدرك کارشناسی  اکثر پژوهش حاضر، در ).19(ارزیابی کردند 
  کالس ارائه  میان همان مربیانی بودند که دروس نظري را در از بوده و ارشد

ریک از تخصص خود براي ه انتخاب هر مربی با توجه به توانایی و .می دادند
می تواند از  بخش، تمام اوقات کارآموزي در همچنین حضور مربی در و بخش ها

ارتباط مستقیمی با ویژگی  کسب مهارت هاي بالینی، یادگیري و .باشد دالیل دیگر
  یادگیري از  -به نظر می رسد اجراي فرایند یاددهی هاي مدرسان بالینی دارد و

  
  

ند دانشجویان را قادر سازد تا حداکثر استفاده می توا کارآمد، طریق مربیان الیق و
معتقدند که مربیان بالینی تاثیر  انمتخصص .مطلوب را از توانایی هاي خود ببرند

می توانند تجارب بالینی را براي  افزایش کیفیت آموزش بالینی دارند و شگرفی در
 نشان می دهد که درحیطه 2و  1بررسی جدول  ).16( دانشجو لذت بخش کنند

گزارش شده  "متوسط"هاي برخورد با دانشجو و محیط آموزشی میانگین نمرات 
مواردي بودند که دانشجویان  29، 28، 27، 25، 24است که در این میان عبارات 

باید متذکر شویم که یکی از عوامل موثر برآموزش، جو . امتیاز کمی به آنها دادند
ط و برخورد پرسنل و دست حاکم بر محیط آموزشی است که شامل نحوه ارتبا

اندرکاران محیط آموزشی است و مربیان نیز در ایجاد این جوذهنی نقش بسزایی را 
و همکاران نشان داد دانشجویان زمانی محیط  Pappنتایج تحقیق  .ایفا می کنند

را مناسب ارزیابی می کنند که ارتباط خوبی بین پرسنل وجود داشته و  آموزشی
همکار جوان مورد پذیرش قرار گیرند، از نظر دانشجویان  دانشجویان بعنوان یک

محیطی مناسب یادگیري است که به دانشجویان احترام گذاشته و فرصت مناسب 
لذا توصیه می شود که به ). 20(براي یادگیري و دستیابی اهداف به آنها داده شود 

روه دانشکده از آن جمله معاونین و مدیران گ: این مقوله توجه بیشتري مبذول شود
هاي پرستاري نقش بسیار مهمی دارند که یکی از این راهکارها، انتخاب مربیان 

  .کارآزموده، با تجربه و با معلومات کافی می باشد
گانه، 5در مقایسه سه دانشکده از نظر وضعیت آموزش بالینی و حیطه هاي 

میانگین نشان می دهد که  2اختالف معنی داري وجود نداشت، اما بررسی جدول 
نمره وضعیت آموزش بالینی در دانشکده پرستاري رامسر و آمل بیش از دانشکده 
پرستاري بابل بوده است که این موضوع می تواند به دلیل عدم وجود دانشکده 
پرستاري بابل بوده که در حال حاضر به صورت یک گروه آموزشی که جزیی از 

این در حالی است که شهرهاي  .ددانشکده پزشکی دانشگاه می باشد، اداره می شو
رامسر و آمل از ساختار یک دانشکده پرستاري مستقل برخوردار می باشند و این 
خود گواه این مسئله بوده که دو دانشکده فوق از امکانات آموزشی به مراتب 

  . بیشتري برخوردارند
محیط  یکی از مشکالت یا نقاط ضعف آموزش بالینیدر این مطالعه 

وان گردیده، که باعث عدم انگیزش کافی براي اشتغال به این حرفه آموزشی عن
این یافته با نتایج مطالعات مشابه دیگر همخوانی دارد  .درآینده می شود

محیط یادگیري دانشجویان شامل  :سلمانی دراین رابطه می نویسد .)2و4و21و23(
 .ر می گیردگیري تحت تاثیر قرادنیروهایی است که ازطریق آن یا همه شرایط و
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  و همکارانزهرا فتوکیان ؛ بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري از وضعیت آموزش بالینی در

 

 محیط یادگیري دانشجویان ترکیبی روان شناسانه است که شامل عوامل شناختی،
انگیزشی است که از طریق آن  عاطفی، تحصیلی و روانی، اجتماعی، فرهنگی،

ایت ضدستیابی به بازده یادگیري ر .با یکدیگر کار می کنند دانشجویان  و درسانم
بنابراین آنچه  .سیار مشکل خواهد بودب بخش بدون وجود محیطی با عناصر سالم،

فراهم کردن محیطی با عناصر سالم  ابتداي امر مورد توجه قرار گیرد، که باید در
لذا توصیه می شود که دست اندرکاران به این نکته مهم که باعث  ).23( می باشد

ایجاد تنش و کاهش انگیزه یادگیري در دانشجویان می شود، توجه خاصی مبذول 
  همچنین توصیه . و از راهکارهاي مناسبی در این زمینه استفاده نمایند نمایند

می شود که همکاري با دانشجویان از سوي کارکنان بخش به عنوان یک معیار 
از سوي دیگر مربیان با اقتدار و درایت . ارزشیابی ساالنه پرسنل درنظر گرفته شود

ب براي همکاري با خود، می توانند نقش بسیار موثري در ایجاد جو مناس
دانشجویان از سوي پرسنل فراهم نمایند تا آینده سازان این رشته با خیالی آسوده 

در این مطالعه ارزیابی دانشجویان از . و انگیزه باالتر به کسب دانش و علم بپردازند
تجهیزات و امکانات محیط بالینی در سطح ضعیف گزارش شده است که با سایر 

در مواردي که براي یادگیري در بخش ). 20و24و25(بقت دارد مطالعات ایرانی مطا
ها تعداد کافی بیمار وجود ندارد و دانشجو به اهداف آموزشی الزم نائل نمی 
گردد،با تهیه فیلم و ایجاد مراکز مهارتهاي بالینی می توان یادگیري و دسترسی به 

                                              ).  26(اهداف آموزشی را تسهیل کرد 
 اغلب گزینه هاي حیطه اهداف آموزشی و دیدگاه دانشجویان در به طورکلی،

و محیط آموزشی  حیطه برخورد با دانشجو در و "خوب"عملکرد مربیان بالینی 
بنابراین به نظر می رسد وضعیت آموزش بالین رشته  .گزارش گردید "متوسط"

 .ویان استجاثربخش با دانش اط مناسب وپرستاري نیازمند برخورداري از ارتب
مختلفی است که  عواملمحیط بالین مستلزم وجود  آموزش اثربخش به ویژه در

فضاي آموزشی توام با  .جو حاکم بر فضاي آموزشی می باشد ،مواردیکی از این 
ارتقاء اعتماد به نفس در فراگیران  احترام متقابل باعث کاهش استرس و ارتباط و

بلکه باعث  بالین می شود، ه این امر نه تنها باعث تسهیل یادگیري درمی گردد ک
کار با بیماران می شود  نیز احساس عالقه به محیط بالین و و  منديرضایت ایجاد

اقداماتی . که خود می تواند منجر به ارائه مراقبت هاي اثربخش تر به بیماران گردد
رفتن توانایی و تخصص آنها، سهیم از قبیل استفاده از مربیان مجرب، با در نظرگ

نمودن پرسنل بهداشتی و درمانی درآموزش دانشجویان و ایجاد انگیزه و مسئولیت 
آنان براي شرکت در آموزش دانشجویان، فراهم کردن تجهیزات و وسایل الزم 
درمحیط بالینی براي پیاده کردن اصول پراتیک دربالین وارائه مراقبت هاي علمی 

ار و همچنین آموزشی نمودن هرچه بیشتر محیط هاي آموزشی و صحیح از بیم
فعلی، طراحی یک معیار ارزشیابی صحیح، دقیق، عینی و به دور از قضاوت 
شخصی براي سنجش مهارت هاي علمی و عملی دانشجویان براي اصالح شرایط 

  .کنونی پیشنهاد می شود
  

  
  تشکرتقدیر و 

وهشی دانشگاه علوم معاونت پژ و EDCاعضاي محترم  ریاست و از
اعضاي شوراي پژوهشی دانشکده  همچنین مسئول محترم و پزشکی بابل و

   .میتشکر را دار پرستاري رامسر  نهایت تقدیر و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nursing education planners know that clinical education has the most 
importance of role in nursing education and nursing students can develop their theoretical knowledge with practicing in 
field.This study was done for determining of clinical education status from viewpoint of nursing students in nursing 
schools of Babol medical sciences university. 
METHODS: This study is cross-sectional, descriptive that was done on 150 nursing students in the terms7&8 in 
Babol, Amol and Ramsar nursing schools. After sampling, the clinical education questionaaires were filled by nursing 
students. Then, data was analyzed with spss (version 16). 
FINDINGS: In general, education goals (25.94±4.61), tutorial performance (21.62±3.63) and clinical practice were 
evaluated well and communication with students, evaluation and global clinical education status were reported 
moderate by nursing students. Results don’t show meaningful correlation between age, city, course, and viewpoint of  
nursing students about clinical education status 
CONCLUSION: Generally, viewpoint of nursing students about educational goals and tutorial performance was 
reported positive and student interaction, was moderate. Therefore, sufficient facilities  in clinical education of nursing 
schools must be supplied. Effective education, specially in clinical practice needs different parameters that cause to 
develop easy learning, motivation and interest in work in clinical practice. 
 
KEY WORDS: Clinical education, Student, Nursing. 
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