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  چکيده

فردي قرار  مربيان باليني براي انجام موثر نقش خود نيازمند صالحيت و شايستگي الزم هستند. اين شايستگي تحت تاثير عوامل گوناگون برون اهداف:

ر عين حال اند و خيلي ناچيز به عوامل سازماني توجه کردند. د هاي عوامل فردي را گزارش نموده شده در پرستاري، ويژگي گيرد و بيشتر مطالعات انجام مي

اي برخوردار است. اين مطالعه  طور فعال درگير با اين مساله هستند، در شناخت اين عوامل از اهميت ويژه بررسي درک و تجارب ذينفعان و افرادي که به

  با هدف تبيين تجارب دانشجويان و مربيان پرستاري از عوامل سازماني موثر بر شايستگي مدرس باليني انجام شد. 

با انجام مصاحبه بدون ساختار با  ۱۳۸۸دانشگاه علوم پزشکي بابل در سال در  تحليل محتویروش  اي کيفي است که به اين پژوهش مطالعه ها: روش

آوري شد و به روش تحليل  هاي عرصه جمع ها از طريق مصاحبه بدون ساختار و يادداشت دادهمربی بالينی انجام شد.  ۱۰دانشجوی پرستاری و  ۱۲

  کيفي قراردادي مورد بررسی قرار گرفت. محتواي 

 محيط بودن برانگيزانندههای اصلی " مايه مايه تقسيم شد. درون درون ۳طبقه و  ۷که در مجموع در  کد مفهومی قرار گرفت ۲۵در  کد اوليه ۱۰۸ ها: يافته

  طبقه) بودند. ۳" (آموزشي مديريت ناکارآمديطبقه) و " ۲" (دانشجويان پرسشگريطبقه)، " ۲" (يادگيري

هاي  فردي و سازماني مثل ويژگي فردي مدرس تحت تاثير عوامل برون هاي درون شايستگي مدرسان باليني پرستاري ضمن نياز به ويژگي گيري: نتيجه

محور براي  ستهکردن سيستم شاي محيط يادگيري، خصوصيات دانشجويان و کارآمدي مديريت آموزشي موسسه قرار دارد. لذا الزم است تا ضمن  پياده

   گزينش و ارزشيابي مدرسان باليني، مجموعه عوامل فوق هم درنظر گرفته شود.

  آموزش پرستاري، آموزش باليني، مدرس باليني، شايستگي :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Clinical instructors need competency to play their role effectively and their competency is affected by 

various interpersonal factors. Most of previous nursing studies have reported individual factors and have paid too 

little attention to organizational factors. At the same time, evaluating the experience of stakeholders and people 

who are actively involved in this issue is important in recognition of these factors. Therefore, this study was 

carried out to explain the experiences of nursing students and instructors on organizational factors affecting the 

competency of clinical instructors. 

Methods: This qualitative study was carried out through content analysis method in Babul Medical University in 

2009 by unstructured interviews with 12 nursing students and 10 clinical educators. Data were collected by 
unstructured interviews and field notes and then were analyzed by contract qualitative content analysis. 

Results: 108 original codes were put into 25 concept codes, 7 classes and 3 themes. The main themes were "the 

stimulation capability of the learning environment" (2 categories), "the students’ inquiry" (2 categories) and "the 

inefficiency of educational management "(3 categories).  

Conclusion: The competency of clinical nursing instructors is influenced by organizational and interpersonal 

factors including the characteristics of the learning environment, the students’ qualifications and the efficiency of 

educational management along with the instructor’s individual characteristics. Therefore, it is necessary to 

implement a competency based system for selection and evaluation of clinical nursing instructors along with 

considering the above mentioned factors.  
Keywords: Nursing Education, Clinical Education, Clinical Instructor, Competency 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيسي محمديو  رقيه نظري  ۱۶۶

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

اي عملکردي است و آموزش باليني، بخش اعظم  پرستاري حرفه

]. کيفيت تجربه ۱دهد [ هاي دوره کارشناسي آن را شکل مي آموزش

ترين  عنوان يکي از مهم باليني يا همان آموزش باليني دانشجويان به

] و ۳، ۲، ۱عوامل موثر بر کيفيت آموزش پرستاري شناخته شده است [

]. ۴شود [ اي در پرستاري ياد مي عنوان قلب آموزش حرفه حتي از آن به

به همين دليل، توجه محققان پرستاري به اين مقوله جلب شده و 

کننده کيفيت آموزش باليني  ترين عامل تضمين مربي باليني را، اساسي

]. پر واضح است که اين مربيان ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱اند [ برشمرده

انجام موثر نقش خود بايد صالحيت و شايستگي الزم را داشته  براي

]؛ چراکه تنها يک مدرس باليني شايسته، قادر خواهد بود ۱۰، ۶باشند [

  ]. ۱۱اي تربيت نمايد [ دانشجويان شايسته

هاي  نظران، مربيان و حتي دانشجويان، برداشت محققان، صاحب

که برخي از آنان کيفيت  يطور متفاوتي از مربي باليني شايسته دارند به

] و برخي ديگر دانش و معلومات او را ۱۳، ۱۲روابط بين فردي مربيان [

دانند. پژوهشگران ايراني  ] مهم مي۱در کنار مهارت برقراري ارتباط [

هاي اخير به مطالعه در زمينه معيارهاي اثربخشي مدرس  نيز در سال

ليني کارا را از نگاه هاي مربي با باليني پرداختند و برخي از ويژگي

هاي  ، ويژگيجويباري]. مثالً ۱۴، ۴، ۳دانشجويان و مربيان برشمردند [

مربي باليني کارا را توانمندي علمي و عملي، توانمندي مديريت 

، شناخت، نبوي حشمتي] و ۳شمرد [ آموزشي و اخالق حسنه برمي

 هاي ارتباطي، صالحيت باليني، کردن محيط يادگيري، مهارت جذاب

هاي فردي و الگوي عملکردي را براي مدرس باليني اثربخش  ويژگي

هاي فردي مدرس باليني  ]. همه اينها به توانمندي۴داند [ ضروري مي

هاي  رسد که حتي مدرس برخوردار از توانايي نظر مي گردد. اما به برمي

فوق هم براي ابراز شايستگي خود تحت تاثير عوامل گوناگون 

ها و مناطق مختلف  گيرد که اين عوامل در دانشگاه يفردي قرار م برون

هاي دانشجويان، متفاوت  تحت تاثير جو مديريتي سازمان و ويژگي

  خواهد بود. 

اگرچه مطالعات زيادي در خصوص معيارهاي اثربخشي و کارآمدي 

هاي فردي مدرسان انجام شده است  مدرسان باليني با تاکيد بر ويژگي

فردي  اي که به بررسي عوامل برون ما مطالعه]، ا۱۶، ۱۵، ۱۴، ۴، ۳[

موثر بر شايستگي بپردازد، يافت نشد. لذا هدف اين مطالعه تبيين 

تجارب دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي بابل در 

خصوص عوامل موثر بر شايستگي مدرس باليني با رويکردي کيفي 

  بود.

  

  ها روش

تحليل محتواي روش ت که بهاي کيفي اساين پژوهش مطالعه

با انجام  ۱۳۸۸دانشگاه علوم پزشکي بابل در سال در  قراردادي

مربي باليني  ۱۰دانشجوي پرستاري و  ۱۲مصاحبه بدون ساختار با 

صورت هدفمند وارد  انجام شد که پس از اخذ رضايت آگاهانه، به

مطالعه شدند. دانشجويان حداقل دو نيمسال تحصيلي کارآموزي را 

پري کرده و مربيان حداقل دو سال سابقه آموزش و داراي مدرک س

  نفر) بودند. ۳نفر) و کارشناسي ( ۷تحصيلي کارشناسي ارشد (

عنوان  روز در هفته به ۴ها ( محقق با حضور طوالني و عميق در بخش

مربي باليني)، تمامي مشاهدات و عملکرد مربيان و دانشجويان را ثبت 

کنندگان و محيط  اط طوالني محقق با مشارکتنمود. اين تماس و ارتب

کنندگان و نيز درک بهتر محيط  تحقيق به جلب اعتماد مشارکت

آوري و توليد  منظور جمع پژوهش توسط محقق، کمک زيادي نمود. به

وگوي دوطرفه  روش "گفت کنندگان تحت مصاحبه به ها، مشارکت داده

دقيقه و  ۴۵يان حدود بدون ساختار" قرار گرفتند. مدت مصاحبه با مرب

دقيقه بود. ابتدا مصاحبه با دانشجويان انجام  ۳۰دانشجويان در حدود 

که از  طوري ها ادامه يافت؛ به شد و سپس با مربيان تا اشباع داده

هاي  هاي مصاحبه مصاحبه بيستم، اطالعات جديدتري نسبت به داده

 دست نيامد.  قبلي به

کننده توضيح داده  ش به مشارکتبراي انجام مصاحبه ابتدا هدف پژوه

شد و پژوهشگر با ارايه يک سئوال کلي روند مصاحبه را شروع نمود و 

کنندگان خواست تا ضمن توصيف يک دوره کارآموزي  از مشارکت

شان در رابطه با تدريس باليني  خود، به توصيف تجربيات و ادراکات

با ارايه سئواالت  کننده ها، مصاحبه مربيان بپردازند. پس از ارايه پاسخ

دهنده مثل "منظورتان از اين مطلب چيست؟"، "چه  اکتشافي و عمق

احساسي در اين رابطه داشتيد؟"، "چرا رفتار اين مربي مطلوب و مورد 

نظر شما بود؟"، "چرا اين رفتار يا برنامه را در آموزش دانشجويان اجرا 

گذارد؟" و غيره  يکنيد؟"، "چه عواملي در برنامه آموزشي شما تاثير م مي

مصاحبه را هدايت کرد. متن مصاحبه ضبط شده و در همان روز 

عنوان داده اصلي  سازي و تايپ شد و به کلمه روي کاغذ پياده به کلمه

  تحقيق، مورد استفاده قرار گرفت. 

صورت همزمان و مستمر و با روش  ها به آوري و تحليل داده جمع

شده  ]. کدهاي استخراج۱۸، ۱۷[ تحليل محتواي قراردادي انجام گرفت

هاي  که در حقيقت معناي عبارات مهم حاصل از گفته

کنندگان و حاصل تجربيات آنان بود، براساس تشابه و تناسب  مشارکت

موضوع در يک دسته يا طبقه قرار داده شدند و با مقايسه طبقات و 

]. ۱۷[تر استخراج گرديد  هاي انتزاعي ها و مقوله مايه زيرطبقات، درون

شده، کدگذاري اوليه هر  ها و کدهاي استخراج براي تاييد صحت داده

شونده برگردانده و مورد اصالح و تاييد قرار گرفت.  مصاحبه به مصاحبه

ها و ليست طبقات  منظور افزايش اعتبار کدها، متن تمام مصاحبه به

توسط همکار پژوهشگر مورد بازبيني قرار گرفت. در نهايت، طي يک 

نفر از اعضاي هيات  ۵شده در اختيار  گروهي طبقات استخراج جلسه

علمي قرار داده شد و با توجه به نظرات و تفاسير آنان مورد تاييد قرار 

هاي  ها با حداکثر واريانس (دانشجويان ترم گرفت. البته انتخاب نمونه

هاي متفاوت) سبب شد تا اعتبار  ها و گروه مختلف و مربيان بخش

ايش يابد. اين مطالعه پس از تاييد شوراي پژوهشي و کميته ها افز داده
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 ۱۶۷   عوامل سازماني موثر بر شايستگي مدرس باليني؛ مطالعه کيفي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنندگان  اخالق  دانشگاه علوم پزشکي بابل انجام گرفت و مشارکت

صورت داوطلبانه و با رضايت آگاهانه (يعني با آگاهي از هدف  به

مطالعه) در مطالعه شرکت نمودند و به آنان اطمينان داده شد که 

  مانه خواهد بود.هاي آنان محر تجارب و داده

   

 نتايج

کد  ۲۵پوشانی کدها،  کد اوليه استخراج شد و پس از ادغام و هم ۱۰۸

مايه  درون ۳طبقه و  ۷دست آمد که در مجموع در مفهومی اوليه به

بودن محيط يادگيري"،  هاي اصلي "برانگيزاننده مايه تقسيم شد. درون

بودند که  "پرسشگري دانشجويان" و "ناکارآمدي مديريت آموزشي"

  ). ۱طبقه تقسيم شدند (جدول  ۳و  ۲، ۲ترتيب به  به

  

  آمده دست ها براساس کدهای اوليه به طبقه و ها مايه بندی درون طبقه )۱جدول 

  هياول مفهومی يکدها  طبقه  هيما درون

 زانندهيبرانگ

ط يبودن مح

  يريادگي

 يدرمان يژگير ويتاث

  بخش يو مراقبت

  متفاوت بخشا ي معمول يها مراقبت

  مواردوجود تنوع 

  در بخش يبحران يها تيوجود موقع

  بخش يامکانات درمان

 يژگيور يتاث

  بخش يآموزش

 يريادگيط يبودن محآور زان استرسيم

  ينيبال

  يمرب با يآموزش محيط يزان همکاريم

  بخش عملیو  يامکانات آموزش

پرسشگري 

  دانشجويان

هاي فردي  ويژگي

  دانشجويان

  انضباط

  پويايي

  عالقمندي

  توانمندي علمي

  يلمتوانمندي ع

ذهنيت قبلي 

  دانشجو از مربي

تاثير نظر دانشجويان ديگر بر ذهنيت 

  دانشجو

تاثير نظر سيستم آموزشي درماني بر ذهنيت 

  دانشجو

  تاثير شناخت و تجربه قبلي دانشجو از مربي

ناکارآمدي 

مديريت 

  آموزشي

شيوه نامناسب 

گزينش و 

  سازماندهي مربيان

براي رفع نياز  انتخاب يا گزينش مربي صرفاً

   حضور مربي در بخش

کارگيري مربيان بدون توجه  سازماندهي و به

  به تخصص و تجربه آنها

نظارت غيراثربخش 

  بر عملکرد مربيان

  هاي سختگيرانه نظارت

  عدم نظارت سيستماتيک

  عدم توجه مناسب به ارزشيابي دانشجويان

  ابيهاي ارزشي بودن برخي فرم بينانه غيرواقع

قوانين و مقررات 

خشک و نامناسب 

  آموزشي

  ريزي غيرقابل انعطاف برنامه

  واحدهاي موظف درسي زياد

  وجود قوانين متناقض و غيرشفاف

  بودن آموزانه کم

  هاي غيرآموزشي مربيان مشغله

  

  بودن محيط يادگيري  برانگيزاننده

مايه از چند طبقه تشکيل شده است که در اين طبقات ميزان  اين درون

هاي  آوربودن محيط يادگيري باليني، ماهيت بخش، مراقبت استرس

ي با مربي، تنوع ها، ميزان همکاري فيلد آموزش روزمره و متفاوت بخش

هاي بحراني در بخش و امکانات آموزشي  ها، وجود موقعيت کيس

کنندگان در اين مطالعه بيان داشتند  درماني آن، جاي دارند. مشارکت

هاي محيط آموزشي ممکن است يک مربي را  که اين شرايط و ويژگي

  تر نشان دهد يا برعکس، از شايستگي او بکاهد. شايسته

وجود موارد متنوع آموزشي و تاثير آن بر بروز شايستگي  مربيان از تاثير

دونيد چرا اين بخش رو بهتر  عنوان مربي ياد کردند. "مي خود به

توني با قدرت  پسندم. براي اينکه موارد بيشتري داره و تو مي مي

). "خانم ... سرپرستار ۲بيشتري با دانشجوها کار کني" (نقل از مربي 

ده، همکاري خوبي هم داره.  خيلي به آموزش اهميت مي ICUبخش 

وجوي نظرات جديده. حتي به پرستارايي که همکاري  هميشه در جست

کنيم و به اونها  ده. ما تو اون بخش علمي کار مي ندارن هم تذکر مي

هاي ديگه نيست که اول حواسمون به  ديم. مثل بخش هم انتقال مي

). "پرستار تاکيد ۵لمي" (نقل از مربي روتين بخش باشه و بعد اگه شد ع

کنه که دستکش استريل دوتا بيشتر نيست. اصالً برنداريد. من  مي

  ).۷تونم بکنم؟" (نقل از مربي  مربي چيکار مي

دانشجويان نيز از تاثير امکانات و وجود موارد متنوع بخش در اين 

هاي قبلي که بخش روان رو  حال بچه قسمت ياد کردند. "خوش به

رو  يرفتند ... اون بخش همه جور کيسي بود و مربي همه چيم

ها تعداد ما از  باهاشون کار کرد و اونا ديدند. اما ما چي؟ بعضي وقت

ها هم هيچي نداشتند. مربي هم  ها بيشتر بود و کيس تعداد مريض

ها  ). "بخش۱۲مجبور بود بيشتر تئوري کار کنه" (نقل از دانشجوي 

خواد" (نقل از  ارند. ولي مربي از ما کار پراتيکي ميامکانات پراتيکي ند

  ). ۷دانشجوي 

  پرسشگري دانشجويان 

کننده در مطالعه اذعان نمودند که خصوصيات  همه مربيان شرکت

شود. آنان بيان  دانشجويان باعث تغيير در رفتار آموزشي مربيان مي

نمودند که دانشجوي قوي، منضبط، پرسشگر و عالقمند که سطح 

هاي علمي و عملي  علمي باالتر داشته باشد، سبب افزايش فعاليت

شود. "يک گروه دانشجو، هم عالقمندند و  مربي و نيز توانمندي او مي

گيرند. مسلماً من با  رو مي دنبال مطلب ميرند و هم اينکه خوب مطلب

). "من توي کارآموزي، ۴کنم" (نقل از مربي  کار مياونا بهتر و بيشتر 

برم. اما هميشه چند چيز خاص براي اونايي  ها را با گروه پيش مي بچه

گذاشتم و روي دانشجوهاي خاص  که از نظر علمي باالتر بودند مي

  ).۱۰کردم" (نقل از مربي  گذاري مي سرمايه

دانشجويان باشد. از نظر مربيان، سطح آموزش مربيان بايد متناسب با 

 و شه مي خراب و پوسه مي بدي آب زياد اگر گياهه. و گل مثل "دانشجو

  ).۱۰ مربي از (نقل شه" مي خراب و شه مي خشک بدي، آب کم هم اگر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               3 / 6

https://edcbmj.ir/article-1-183-fa.html
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

از طرف ديگر، مربيان بيان داشتند که ذهنيت قبلي دانشجويان از يک 

يرش يا داوري در مورد او و تاثير بر پذ مربي (خوب يا بد) سبب پيش

شود. آنان معتقد بودند که وقتي مربي از  عدم پذيرش دانشجويان مي

هاي  تواند شايستگي سوي دانشجويان مورد پذيرش قرار گيرد، بهتر مي

کرديم شما آدم غيرقابل انعطاف و  خود را بروز دهد. "ما هميشه فکر مي

گيري هستيد. از اينکه تو برنامه اسم شما رو ديديم احساس  سخت

ي نداشتيم. روزهاي اول خيلي سخت بود اما االن که چند روز از خوب

مون گذشته، نظرمان کامالً عوض شده. ما درباره کسي که  کارآموزي

کرديم نه شما. حاال فهميديم خانم ...  پست ... داشت قضاوت مي

  از دانشجويان). ۶واقعي کيه" (نقل مربي 

  ناکارآمدي مديريت آموزشي 

کننده در مطالعه اذعان داشتند که ميزان  ن شرکتدانشجويان و مربيا

کارآمدي مديريت آموزشي موسسه، شايستگي مدرسان باليني را تحت 

مايه متشکل از سه طبقه "نظام گزينش و  دهد. اين درون تاثير قرار مي

سازماندهي مربيان"، "نحوه نظارت بر عملکرد مربي" و "قوانين و 

خصوص نظام گزينش و سازماندهي مقررات حاکم بر سيستم" بود. در 

مربيان، برخي دانشجويان بيان داشتند که انتخاب مربيان براساس نياز 

شود که مربي  و براي پرکردن بخش و نه براساس شايستگي، سبب مي

در بخش جديد از شايستگي کافي برخوردار نباشد حال آنکه در بخش 

خش ... هم تخصصي خود مدرسي شايسته بوده است. "مثالً مربي ب

التحصيل  ام، اون هم تازه فارغ سن خود ماست. من دانشجوي عرصه

کارشناسي شده. تازه تجربه کار تو اين بخش رو هم نداره. پس اون 

مربي ما نبود مبصر ما بود که توي بخش مواظب ما باشه" (نقل از 

ايي  ). "يکبار آموزش، بخش منو عوض کرد. بخش ويژه۱۲دانشجوي 

در اون تجربه داشتم را از من گرفت و به يک مربي  ها که من سال

تجربه داد و در عوض منو فرستاد يه بخش عمومي که البته  تازه و بي

اي هم نداشتم ... واسه اينکه برنامه جور در بياد" (نقل از  هيچ تجربه

  ).۳مربي 

همچنين بيشتر دانشجويان معتقد بودند که هرچه ترم آنها باالتر 

هاي فوق ليسانس و  تري داشته باشند. "مربي مربي شايستهرود، بايد  مي

هاي ترم پاييني اونوقت براي عرصه،  هيات علمي رو ميذارن براي بچه

  ).۷و  ۵مربي تازه کار ليسانس" (نقل از دانشجويان 

در خصوص نظارت بر عملکرد، مربيان اذعان داشتند که برخي 

و ابتکار را از آنها سلب هاي سختگيرانه که آزادي عمل، اختيار  نظارت

گذارد. "مثالً همين ارزش بيش از  کند، بر کارشان اثر منفي مي مي

شه که بعضي  دن، باعث مي حدي که به ارزشيابي آخر ترم دانشجو مي

مربيا توي بخش يه جوري عمل کنند که آخر ترم دانشجو براشون 

ل از جاي اينکه دنبال هدف آموزشي باشن" (نق خوب عالمت بزنه. به

  ).۵مربي 

توجهي مسئوالن نسبت به ارزشيابي آنها از  البته دانشجويان هم از بي

دن که ما پر کنيم ...  مربيان، شاکي بودند. "هر ترم يه عالمه برگه مي

آخرش که چي؟ هيچ تاثيري نداره. مثالً همين ... ترم پايين، مربي ما 

م مربي همون بود. يادمه کل گروه ازش ناراضي بوديم. ولي هنوز ه

بخشه. بدون اينکه تغيير در سطح علمي يا مربيگري خودش ايجاد 

  ).۲کرده باشه" (نقل از دانشجو 

در خصوص قوانين و مقررات حاکم بر موسسه، بيشتر مربيان به تاثير 

ريزي غيرقابل انعطاف، واحدهاي درسي زياد، وجود قوانين  منفي برنامه

بودن مبلغ  هاي ارزشيابي و کم بودن فرم بينانه متناقض، غيرواقع

التدريس اذعان نمودند و وجود مقررات پشتيبان براي مربيان نوآور  حق

کنندگان،  ترين عواملي که شرکت را ضروري دانستند. يکي از مهم

خصوصاً مربيان، بر شايستگي مربي باليني موثر دانستند، مشغله کاري 

قدر واحد موظف داره مربيان بود. "مربي (هيات علمي) در طول ترم آن

که فرصت کافي براي مطالعه و پيشرفت نداره. وقتي من چند روز در 

هفته کارآموزي ميرم. دو روز هم بعد از اون بايد کالس برم. عالوه بر 

تونم همه  جوري مي اون، فعاليت پژوهشي و مشاوره و ... سر جاش. چه

الي باشم؟ تونم همه جا ع جوري مي روز و توانمند باشم؟ چه جا به

  ).۸رسه" (نقل از مربي  باالخره يه جاي کار آسيب مي
  

  بحث

کننده در اين مطالعه، ميزان شايستگي  دانشجويان و مربيان شرکت

مدرسان باليني يا ميزان نمود شايستگي آنان را در محيط باليني، تحت 

هاي محيط يادگيري باليني، دانشجويان و نظام آموزشي  تاثير ويژگي

هم به تاثير برخي عوامل مربوط  ۱۳۸۸سال  رمضانيمطالعه  دانستند.

] که البته ۷کند [ به محيط فيزيکي بر کارآمدي يک مدرس اشاره مي

به آموزش باليني اختصاص داده نشده است. اکثر مطالعات در خصوص 

هاي  معيارهاي اثربخشي و کارآمدي مدرسان باليني باتاکيد بر ويژگي

اي که  ]، اما مطالعه۱۶، ۱۵، ۱۴، ۴، ۳است [فردي مدرسان انجام شده 

  فردي موثر بر شايستگي بپردازد، يافت نشد. به بررسي عوامل برون

کنندگان در اين  در خصوص محيط يادگيري باليني، تجارب مشارکت

مراقبتي  - مطالعه حاکي از اين بود که همسويي اهداف درماني

ر مثبت بر شايستگي تواند تاثي ها با اهداف آموزشي مربيان مي بخش

مربي بگذارد. چراکه اين همسويي سبب مهياکردن تجارب باليني مفيد 

شود که اين خود از عوامل اصلي يادگيري موثر از  براي دانشجويان مي

] و ۱۸بوده است [ آلهاکويکننده در مطالعه  ديدگاه مدرسان شرکت

رب کند که بتواند تجا تر توصيف مي اي را شايسته دانشجو، مربي

يادگيري مفيدتري را براي او خلق کند. همين توجيه (يعني مهياشدن 

تجارب يادگيري مفيد)، در خصوص وجود تنوع در موارد بستري و 

نيز در مطالعه خود عدم  جويباريامکانات بخش هم صادق است. 

ها براي آموزش و پيروي از عادات  کفايت امکانات باليني بخش

ي را از مشکالت محيط باليني دانسته که نادرست حاکم بر محيط بالين

]. اين ۳شوند [ سبب ضعف مربيان پرستاري در امر آموزش باليني مي

دهنده الزام توجه مديران آموزش پرستاري و مدرسان اين  نکات نشان

رشته به انتخاب محيط باليني متناسب با سطح دانشجو، اهداف آموزش 

  و توانمندي مدرسان است.
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، خصوصيات دانشجويان از عوامل تاثيرگذار بر در مطالعه حاضر

شايستگي مدرس باليني معرفي شده است. اگرچه محققان شواهد و 

داليل زيادي مبني بر معتبربودن نظر دانشجويان در مورد اساتيد و 

علت صداقت  ] و به۷، ۱اند [ کيفيت عملکرد آموزشي آنان ارايه داده

]، ۱۹اند [ شايستگي اساتيد شده آنان خواستار دخالت آنها در ارزشيابي

هاي دانشجويان مثل  دهند که برخي از ويژگي اما شواهد نشان مي

انضباط، سطح علمي، عالقمندي به رشته و نيز ذهنيت قبلي ايشان از 

مدرس مربوطه بر روايي و پايايي نظر دانشجويان براي تشخيص 

نظر  زم بهاثربخشي آموزش و شايستگي مربي، تاثيرگذار است. لذا، ال

رسد که در ارزشيابي شايستگي يک مدرس باليني از نظر همکاران  مي

  ].۱و خودارزيابي هم استفاده شود [

خصوص مربيان، بر  کنندگان، به سومين عاملي که از نظر مشارکت

شايستگي مدرسان باليني تاثيرگذار بود، شرايط و کارآمدي مديريت 

برنامه آموزش و راهبردهاي آموزشي است. مطالعات ديگر نيز به نقش 

که  ] و از آنجايي۱۵اند [ آموزشي حاکم بر سيستم آموزشي توجه کرده

صالحيت و شايستگي مدرس باليني براساس دانش، مهارت و 

هاي خاص در سطح و  هاي مورد نياز او براي ارايه مهارت توانايي

اي از کيفيت که مورد نظر سيستم آموزش حاکم است، سنجيده  درجه

شود، نقش نظام آموزشي و قوانين و مقررات حاکم بر آن، در امر  مي

کند. لذا نياز به  گزينش، ارتقا و نظارت بر عملکرد مربيان خودنمايي مي

] که ۲۰محور [ اندازي سيستم گزينش و ارزشيابي شايسته طراحي و راه

در آن نظر مدرسان، دانشجويان و مسئوالن هر دانشگاه درنظر گرفته 

  رسد. نظر مي ضروري به شود، مي

کنندگان اين مطالعه بر  ترين عواملي که از نظر شرکت از جمله مهم

کسب و ارتقاي شايستگي مربيان باليني تاثير منفي داشت، مشغله 

کاري و واحدهاي موظف زياد مربيان عضو هيات علمي بود. اين 

 منظور شود که مدرسان باليني به موضوع يعني حجم کار زياد سبب مي

ارتقاي توانمندي و شايستگي خود، زمان کافي نداشته باشند. لذا 

هاي مشارکت علمي بيشتر  کردن زمينه شود تا براي فراهم پيشنهاد مي

شده و زمان کافي   اعضاي هيات علمي، از حجم کاري آنان کاسته

  هاي الزم در اختيار آنان گذاشته شود.  براي کسب و ارتقاي صالحيت

  

  گيري نتيجه

هاي  ستگي مدرسان باليني پرستاري ضمن نياز به ويژگيشاي

فردي و سازماني مثل  فردي مدرس تحت تاثير عوامل برون درون

هاي محيط يادگيري، خصوصيات دانشجويان و کارآمدي  ويژگي

مديريت آموزشي موسسه قرار دارد.  لذا الزم است تا ضمن  پياده 

ابي مدرسان باليني، محور براي گزينش و ارزشي کردن سيستم شايسته

  مجموعه عوامل فوق هم درنظرگرفته شود. 
  

پژوهشگران از مشارکت و همکاري صميمانه  تشکر و قدرداني:

کننده در اين مطالعه، حمايت مالي معاونت  مربيان و دانشجويان شرکت

محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل و مسئوالن و اعضاي 

  نمايند. اري آمل سپاسگزاري ميمحترم هيات علمي دانشکده پرست

  
  

 منابع

1- Pollard C, Stringer E, Cockayne D. Clinical education: A 
review of the literature nurse education in practice. Nurse Educ 

Pract. 2007;7(5):315-22. 
2- Jouybari L, Sanagoo A. An effective instructor: A deep look 

at students and instructors’ experiences and perspectives. Dev 

Med Educ. 2009;6(2):119-28. [Persian] 
3- Heshmati-Nabavi F, Vanaki Z. Professional approach: The 

key feature of effective clinical educator in Iran. Nurse Educ 
Today. 2010;30(2):163-8.  

4- Nazari R, Beheshti Z, Arzani A, Haji Hossaini F, Saatsaz S, 
Bijani A. Stressor agents in clinical education of nursing 
students in Amol. JBUMS. 2007;9(2):45-50. [Persian] 

5- Kally C. Student’s perceptions of effective clinical teaching 
revisited. Nurse Educ Today. 2007;27:885-92. 

6- Guzman A, Ormitaa M, Palada C, Panganibana Pristina M. 
Filipino nursing student’s views of their clinical instructors, 
credibility. Nurse Educ Today. 2006;27(6):529-33. 

7- Ramezani T, Dortaj Ravari E. Characteristics of effective 
teachers and pertinent effective educational factors according 

to the teachers and students’ point of view in schools of 
nursing, Kerman. Dev Med Educ. 2009;6(2):139-48. [Persian] 

8- Nahas VL, Nour V, AL-Nobani M. Jordanian undergraduate 

nursing students, perceptions of effective clinical teachers. 
Nurse Educ Today. 1999;19:639-48. 

9- Elcigil A, Yildirim Sari H. Determining problems 
experience by student nurse in their work with clinical 

educators in turkey. Nurse Educ Today. 2007;27(5):491-8. 
10- Beitz J, Wiel D. Analyzing the teaching effectiveness of 
clinical nursing faculty of full- and part-time generic BSN, 

LPN-BSN and RN-BSN nursing students. J Prof Nurs. 
2005;21(1):32-45. 

11- Landers MG. The theory-practice gap in nursing: The role 
of the nurse teacher. J Adv Nurs. 2000;32(6):1550-6. 
12- Lee WS, Cholowski K, Williams AK. Nursing students' 

and clinical educators' perceptions of characteristics of 
effective clinical educators in an Australian university school 

of nursing. J Adv Nurs. 2002;39(5):412-20. 

13- Boor K, Teunissen PW, Scherpbier AJ, Vleuten CP, Lande 
J, Scheele F. Residents' perceptions of the ideal clinical 

teacher: A qualitative study. Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2008;40(2):152-7. 

14- Ullian JA, Bland CJ, Simpson DE. An alternative approach 
to defining the role of the clinical teacher. Acad Med. 

1994;69(10):832-8. 
15- Davis D, Stullenbarger E, Dearman C, Kelley JA. 

Proposed nurse educator competencies: Development and 

validation of a model. Nurs Outlook. 2005;53(4):206-11. 
16- Alavi M, Abedi H. Nursing students' experiences and 

perceptions of effective instructor in clinical education. Iran J 
Med Educ. 2008;7(2):325-34. [Persian] 
17- Burns N, Grove S. The practice of nursing research, 

appraisal, synthesis and generation of evidence. 6th ed. 
Killington: Sanders Elsevier; 2009.  

18- AlHaqwi AL, Vandermolen HT, Schmidt HG, Magzoub 

ME. Determinates of effective clinical learning: A student and 
teacher perspective in Saudi Arabia. Educ Health. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               5 / 6

https://edcbmj.ir/article-1-183-fa.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيسي محمديو  رقيه نظري  ۱۷۰

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

2010;23(2):8. 
19- Shakornia A, Motlagh ME, Malaiery AR. Students’ 
opinion on factors affecting faculty evaluation in Jondishapoor 

medical university. IJME. 2005;5(2):101-9. [Persian] 
20- Buchel Tl, Edwards FD. Characteristics of effective 
clinical teachers. Family Med. 2005;37(1):30-5. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://edcbmj.ir/article-1-183-fa.html
http://www.tcpdf.org

