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  چکيده

اي  آموزش باليني به لحاظ اهميت قلب آموزش حرفه. دهد اي كاربردي است و آموزش باليني اساس برنامه آموزش را تشكيل مي پرستاري، حرفه :اهداف

  .انجام شد و دانشجويان پرستاري مربيان از ديدگاه وضعيت آموزش باليني منظور تعيين اين پژوهش به. شود شناخته می

مطالعه به روش سرشماري با گروه . انجام شد ١٣٨٧های علوم پزشکي تهران در سال  مقطعي در يکی از دانشگاه - اين پژوهش توصيفي :هاروش

حيطه  ٥قسمتي شامل اطالعات دموگرافيك و ٦نامه  وسيله پرسش ها به داده. مربي پرستاري به انجام رسيد ٢١دانشجوي پرستاري و  ٥٩ای شامل  نمونه

. آوري شد جمع) اهداف و برنامه آموزشي، برخورد مربی با دانشجو در محيط بالين، محيط آموزشي و نظارت و ارزشيابي(وضعيت آموزش باليني  مرتبط با

  .ويتني انجام شد  - و من ANOVAمستقل،  Tهاي آماري  با استفاده از آزمونها  تجزيه و تحليل داده

% ۱/۵۵به نظر . در حد ضعيف ارزيابي نمودند% ۴/۱در حد متوسط و % ۷/۴۵ش باليني را در حد خوب و واحدهاي پژوهش وضعيت آموز% ۹/۵۲: هايافته
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بين ). >۰۱/۰p(دار نشان داد  ويتني تفاوت ديدگاه دو گروه را معني -  آزمون آماري من. رزيابي نمودنددر حد متوسط ا% ۸۱/۲۳وضعيت را در حد خوب و 

داری وجود  هاي اهداف و برنامه آموزش، مربي و نظارت و ارزشيابي تفاوت معنی ديدگاه دانشجويان و مربيان در خصوص وضعيت آموزش باليني در حيطه

  ).>۰۵/۰p(داشت 
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Abstract 
Aims: Nursing is an applied profession and clinical training of nurses, forms the basis of its entire educational 
program. Clinical education has been recognized as the heart of professional nursing education. This study was 

carried out n order to determine the clinical education status from trainers and nursing students’ point of view. 

Methods: This cross-sectional descriptive study was carried out in one of Tehran city universities of medical 

sciences in 2008. This study was performed using census sampling method on a sample group including 59 

nursing students and 21 nursing trainers. Data was collected by a 6-part questionnaire containing demographic 

data and 5 fields related to clinical education status (aims and plan of education, trainers’ attitudes towards 

students in clinical environment, educational environment, supervision and evaluation). Data was analyzed by 

independent t-test, ANOVA and Mann-Whitney test. 

Results: 52.9 % of study units evaluated the status of clinical education as good, 45.8% evaluated it at moderate 

level and 1.4% evaluated it as weak. 55.1% of students evaluated it as moderate, 42.85% as good and 2.04% as 

weak, while 76.19% of trainers evaluated it as good and 23.8% evaluated it as moderate. Mann-Whitney test a 

statistically significant difference between the two groups’ viewpoint (p=0.01).There was a significant different 
between students’ and trainers’ viewpoint on clinical education status in fields of aims and plan of education, 

trainer and also supervision and evaluation (p<0.05).  

Conclusion: There is difference between students’ and trainers’ viewpoint on nursing clinical education status.  
Keywords: Nursing Education, Clinical Education, Nursing Students, Nursing Trainers 
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  مقدمه

تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز  ،شگاهنرسالت اصلي دا

نمودن زمينه دانش، گسترش تحقيق و فراهم يجامعه، ترويج و ارتقا

ها جهت انجام اين رسالت دانشگاه. مناسب براي توسعه كشور است

در نهايت  ها وزمينه شناخت مشكالت، تدوين و اجراي برنامهبايد در 

آموزش پرستاري ]. ۱[ اصالح آنها تالش و كوشش پيگير داشته باشند

ها سروكار دارد و بخشي از نظام آموزش عالي است كه با حيات انسان

 .اي برخوردار استكيفي آن از اهميت ويژه هاي كمي وتوجه به جنبه

، پيشگيري، درماني كيفيت خدمات يا در گرواگر سالمت جامعه ر

آموزش بهداشت و درمان بدانيم، با توجه به نقش مهم گروه پرستاري 

ه خدمات اجتماعي و تاكيد بر آموزش اين يعنوان عضوي موثر در ارابه

عنوان اي ازجمله دانشگاه بهلزوم وجود نظام منظم علمي و حرفه ،افراد

 يارتقاهمچنين  .ني غيرقابل انكار استبستر واقعي تربيت نيروي انسا

سطح كيفي آموزش پرستاري اثرات مفيد و سودمندي در جامعه خواهد 

  ].٢[ داشت

بنابراين آموزش باليني اساس برنامه  .اي كاربردي استحرفه ،پرستاري

شود كه دانشجو آموزش باليني سبب مي .دهدآموزش را تشكيل مي

عبارت ديگر به .كار گيرداز مددجو بههاي نظري را براي مراقبت آگاهي

سازد تا دانش نظري آموزش باليني فرصتي را براي دانشجو فراهم مي

 ،جهت مراقبت از بيمارضروري حركتي  ،هاي ذهني، روانيمهارت را به

كننده هاي تسهيلتوان فعاليتآموزش باليني را مي .]٣[ تبديل كند

آن مربي باليني و دانشجو به يادگيري در محيط باليني دانست كه در 

گيري يك اندازه مشاركت دارند و هدف از آن ايجاد تغييرات قابل اندازه

اين آموزش در  ].٤[ هاي باليني استدر دانشجو براي انجام مراقبت

بسياري از موارد نيمي از زمان برنامه آموزشي دوران تحصيلي 

همه دانشجويان كه  طوريهب ،دهددانشجويان پرستاري را تشكيل مي

هاي مختلف در پايان دوره تحصيلي خود بايد قادر باشند مهارت

آموزش باليني به . اجرا درآورندكميت الزم به شده را با كيفيت وآموخته

زيرا بيش از  ،است اي شناخته شده قلب آموزش حرفه ،لحاظ اهميت

س دهد و اسا نيمي از زمان آموزشي دانشجويان پرستاري را تشكيل مي

هرچه آموزش باليني پربارتر . استاي در آنان هاي حرفهكسب مهارت

تري پيش خواهد رفت و آموزش با شتاب و كيفيت مناسب ،باشد

اي تر براي فردا خواهند بود و جامعهآدانشجويان امروز پرستاراني كار

بيشتر اوقات شاهد موقعيتي  .]٥[ سالم ارمغان پرستاران كارآمد است

دانشجويان آگاه و بااطالع نيز بر بالين بيمار دچار  هستيم كه حتي

كنند و مسئوليت  توانند مستقل عملشوند و نميسرگشتگي مي

اند كه  هاي متعدد نشان دادهتحقيق. عهده گيرند مراقبت از بيمار را بر

توانند تبحر الزم جهت انجام   نمي ،هاي پرستاريتعدادي از دانشكده

تن تاريخچه بيماري و معاينه جسماني و اداره هايي از قبيل گرفمهارت

اين مطلبي است كه ذهن . بيمار را در دانشجويان باليني ايجاد نمايند

بسياري از پژوهشگران پرستاري را به خود معطوف داشته و هركس به 

توان  يها م ازجمله اين پاسخ .است  ه كردهيپاسخي براي آن ارا ،فراخور

نبودن اهداف ظري و كار باليني، مشخصبه ناهماهنگي بين دروس ن

تر هآموزش باليني، محيط پرتنش بيمارستان، تمايل كمتر مربيان باتجرب

همدلي بين مربيان و  مدعهاي آموزش باليني، براي حضور در محيط

  .]٦[ نبودن ارزشيابي اشاره كرددانشجويان و واقعي

شخصي هاي مدرسين باليني بايد دانش و مهارت كافي و ويژگي

. كار گيرندوقت و چگونه آنها را بهخاصي داشته باشند و بدانند چه

هاي آموزشي و دانش در حوزه اصول عالوه آگاهي از راهبرد هب

هاي باارزشي براي مدرسين و فراگيران يادگيري، فرصت -ياددهي

ماهيت . نديشنديهاي گوناگون مراقبت بيمار بسازد تا به جنبهيفراهم م

اي است گونهپرستاري و محدوده وظايف پرستاران در جامعه بهحرفه 

له هماهنگي بين دروس نظري و خدمات باليني را اكه حساسيت مس

بنابراين با توجه به مسئوليت پرستاران در حفظ و . سازددوچندان مي

اي به كيفيت آموزش باليني گسترش سطح سالمتي بايد توجه ويژه

جهت بهبود كيفيت آموزش  .]٧[ داشتدانشجويان پرستاري مبذول 

لذا ارزيابي ]. ٨[ باليني وضعيت آن همواره بايد مورد ارزشيابي قرار گيرد

هاي روش يابي بهمجدد فرآيند آموزش در علوم باليني جهت دست

اندركاران آموزش پرستاري  دست. رسد ينظر مموثر آموزشي ضروري به

ي نموده و عوامل يش را شناسابايد عوامل موثر بر كيفيت و كميت آموز

منفي و بازدارنده آموزشي را تحت عنوان مشكالت آموزشي معرفي 

يد شناخت مشكالت اولين گام براي كاهش آنها دبدون تر .]٩[ نمايند

ترين منابع خود دانشجويان بهترين و قابل اطمينان رود و شمار مي به

و تعاملي  چراكه حضور ،جهت بررسي مشكالت آموزش باليني هستند

عنوان هب آنها .]١٠[ واسطه با اين فرآيند دارندمستقيم و بي

ي ياي مدرسان، بهترين منبع براي شناسانندگان خدمات حرفهک دريافت

ل يي مسايشناسا. ]۱۱[ رفتارهاي آموزشي باليني مدرسان خود هستند

موجود در آموزش باليني دانشجويان و سپس اقدام در جهت رفع و 

يابي به اهداف آموزشي و در نهايت موجب بهبود دستاصالح آن 

. ]۱۲[ دشومراقبتي با كيفيت باال مي ه خدماتيتربيت افراد ماهر و ارا

ديدگاه تعيين با هدف  مطالعهاين  ،اهميت آموزش باليني توجه به با

 پرستاري وضعيت آموزش در مورد مربيان و دانشجويان پرستاري

  .گرفتباليني انجام 

  

  هاروش مواد و

در اين مطالعه  .استمقطعي از نوع  اي توصيفيين پژوهش، مطالعها

كليه دانشجويان ترم پنجم و هشتم كارشناسي پژوهش شامل جامعه 

پيوسته پرستاري، دانشجويان ترم چهارم كارشناسي ناپيوسته پرستاري 

های علوم پزشکی  يکی از دانشگاه و مربيان باليني دانشكده پرستاري

مطالعه در کليه اعضای  .بودند ١٣٨٦-٨٧در نيمسال اول  انشهر تهر

دانشجو به روش  ٥٩مربي پرستاري و  ٢٩جامعه پژوهش شامل 

تنها شرط خروج از مطالعه، عدم تمايل به . سرشماري صورت گرفت

  .همکاری بود

اطالعات (قسمتی ٦ اي نامهآوري اطالعات از پرسش جمع منظور به
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محيط ، دانشجو برخورد با، مربي، برنامه آموزشياهداف و  دموگرافيك،

يی آن قبال  تاييد شده رواپايايی و  که) نظارت و ارزشيابيو  آموزشي

برای اطمينان بيشتر، پايايي آن با استفاده از ]. ١٣[استفاده شد  بود

حداكثر امتياز . برآورد شد ٨٤/٠روش آلفاي كرونباخ مجددا  معادل 

-٤٤شاخص آموزش باليني ضعيف،  ٠- ٢١از بود؛ امتي ٦٦نامه  پرسش

شاخص آموزش باليني  ٤٥-٦٦شاخص آموزش باليني متوسط و  ٢٢

های الزم با مسئوالن دانشکده  هماهنگی .خوب درنظر گرفته شد

تحليل  تجزيه و برای .عمل آمدها بهآوري دادهمربوطه قبل از جمع

و  مستقل T ،ويتني - من مجذور كاي، هايآزموناطالعات از 

ANOVA افزار آماری  تحت نرمSPSS 11.5  شداستفاده. 

  

  
مقايسه پاسخ دانشجويان و مربيان در خصوص سطح همكاري ) ۱نمودار 

  هاي باليني محيط

  

  نتايج

سال و ميانگين سن مربيان  ۱۳/۳۳±۷۹/۱۰ميانگين سن دانشجويان 

همه مربيان متاهل، استخدام رسمی قطعی، . سال بود ۰۵/۴±۶۸/۴۳

سال سابقه خدمت و  ۲۰تا  ۱۵گری و  سال سابقه مربی ۱۰تا  ۳ داراي

% ۶/۶۸ .دارای مدرک كارشناسي ارشد با گرايش داخلي جراحي بودند

های به غير از تهران  ساکن شهرستان% ۴/۷۸دانشجويان مجرد و 

 .بودند
 

های مختلف وضعيت  مقايسه نظرات مربيان و دانشجويان در حيطه) ۱جدول 

  آموزش بالينی

سطح (گروه 

  ←)ارزيابی

  حيطه↓

سطح   دانشجو  مربی

  داری معنی

  )ويتنی -من(
  ضعيف  متوسط  خوب  ضعيف  متوسط  خوب

اهداف و 

برنامه 

  آموزش

   ۰۰۴/۰  ۲  ۳۲  ۲۵  صفر  ۴  ۱۷

   ۰۰۱/۰  صفر  ۱۷  ۴۲  ۱  ۲  ۱۸  مربي

برخورد با 

  دانشجو
۱۰  ۱۰  ۱  ۱۷  ۳۴  ۸  ۰۵۴/۰  

محيط 

  آموزشي
۳  ۱۳  ۵  ۹  ۳۳  ۱۷  ۹۷۲/۰  

نظارت و 

  ارزشيابي
۱۳  ۶  ۲  ۲۲  ۲۳  ۱۴  ۰۰۶/۰   

در حد % ۸/۵۸خوب،  دانشجويان مربيان دانشكده را در حد خيلی% ۹/۳

% ۹/۵۲. در حد بد ارزيابی کردند% ۹/۵در حد متوسط و % ۴/۳۱خوب، 

هاي باليني را در  مربيان سطح همكاري محيط% ۷/۵۱دانشجويان و 

  ).۱نمودار (حد خوب ارزيابي کردند 

های اهداف و برنامه  اختالف نظرات مربيان و دانشجويان در حيطه

های  دار بود، ولی در حيطه آموزشی، مربی و نظارت و ارزشيابی معنی

داری مشاهده نشد  برخورد با دانشجو و محيط آموزشی اختالف معنی

  ).۱جدول (

  

  بحث

بيشتر دانشجويان عملكرد مربيان خود را در آموزش باليني پرستاري 

دانشجويان پرستاري % ۷۵/۵۶، دارابيدر مطالعه . خوب ارزيابي كردند

]. ۱۴[کنند  عملکرد کلي مربيان باليني را خوب و متوسط ارزيابي می

از ديدگاه دانشجويان، اساتيد از لحاظ علمي در  معتقد است که كلباسي

در مطالعه ]. ١٥[ي هستند و از مهارت كافي برخوردارند سطح خوب

عملكرد مربيان   ، دانشجويان كيفيت آموزش باليني در حيطهرحيمي

  ].۱۶[نمايند  باليني را در حد نسبتا  مطلوب گزارش می

هاي باليني را بيشتر واحدهاي پژوهش در اين مطالعه، همکاري محيط

، نظرات دانشجويان و دارابی در مطالعه. در حد خوب ارزيابي کردند

داري مربيان در حيطه برخورد با دانشجو در محيط باليني اختالف معني

ندارد و مربيان و دانشجويان وضعيت آموزش باليني در حيطه برخورد 

% ۳۷/۲۸. نمايند با دانشجو در محيط باليني را يكسان ارزيابي می

% ۶۲/۲۱توسط و دانشجويان پرستاري، همکاري کارکنان را خوب و م

  ].۱۴[کنند  ضعيف ارزيابي می

دانشجويان اين مطالعه، وضعيت آموزش باليني را در حيطه % ۲۳/۵۴

مربيان در حد خوب % ۸۰اهداف و برنامه آموزشي در حد متوسط و 

شايد علت اين اختالف . داری داشتارزيابي كردند که اختالف معني

درس باليني به آموزش آن باشد که بيشتر مربيان، صرف ارايه طرح 

دانند  دانشكده و دانشجويان را انجام کليه وظايف خود در اين حيطه می

و از طرف ديگر، دانشجويان با مشاهده عدم تعهد مربيان به اجراي 

دقيق و كامل طرح درس و جدول زماني كارآموزي، اشكاالت محيط و 

هد تلقی ای برای عدم انجام تع نبود موارد باليني را بيشتر بهانه

با توجه به ارزيابي متوسط دانشجويان در اين مورد و اهميت . نمايند می

نظر و رضايت آنان، ضروري است كه مديران آموزش باليني در رابطه 

خصوص در مورد ريزي و اجراي آن در بالين بههاي برنامهبا شيوه

در . عملكرد مربيان تجديدنظر نموده و اصالحات الزم را انجام دهند

ريزي واحدهاي دانشجويان نحوه برنامه% ۳/۴۳نيز،  مجابيمطالعه 

هاي گروهي شرکت در بحث% ۳/۶۳عملي را در حد متوسط و 

ريزي اساتيد، برنامه% ۵۰که  دانند؛ در حال ها را ضعيف می بخش

هاي داخل بخش دانشجويان ، فعاليت%۴۶واحدهاي عملي را خوب و 

  ].۱۷[كنند  را ضعيف ارزيابي می

مربيان، عملكرد مربيان در آموزش باليني % ۷/۸۵دانشجويان و % ۲/۷۱
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داري بين نظرات دو را خوب ارزيابي نمودند که اختالف آماری معني

 كلباسيو  ارابينتايج اين مطالعه با نتايج مطالعات د. گروه مشاهده شد

% ۷۵/۵۶، دارابيدر مطالعه . در خصوص عملكرد مربيان همخواني دارد

يان پرستاري و مامايي عملکرد کلي مربيان باليني را خوب و دانشجو

، کلباسیاز ديدگاه دانشجويان در مطالعه . ]۱۴[کنند  متوسط ارزيابي می

اساتيد از لحاظ علمي در سطح خوبي هستند و از مهارت كافي 

  ].١٥[برخوردارند 

نتايج اين مطالعه در مجموع در رابطه با نوع برخورد و همكاري 

بخشي در اين خصوص کارکنان بخش نشان داد كه وضعيت رضايت

تواند ناشي از وجود فاصله بين آموزش و اين مساله مي. وجود ندارد

درمان باشد؛ بدين معنی که درک خوبي بين دو گروه وجود ندارد يا 

ژوهش   نتايج اين مطالعه با پ. نسبت به وظايف يكديگر توجيه نيستند

دانشجويان در مورد امکانات و % ۹۰ديدگاه . همخواني داردميترا 

در مورد همکاري کادر % ۷۸در مورد فضاي فيزيکي و % ۸۰تجهيزات، 

  ].۱۸[درمان نامناسب است 

مربيان، وضعيت محيط آموزشي را % ۹/۶۱دانشجويان و % ۹/۵۵

اين نتيجه . دار بود متوسط ارزيابي نمودند كه فاقد اختالف آماری معنی

ت و ضرورت دارد مسئوالن بخش درمان در اين بخش نيسرضايت

موضوع توجه بيشتري نموده و باور كنند كه آموزش باليني پرستاري به 

نتايج اين مطالعه با مطالعه . محيط باليني كامل و مجهز نياز دارد

بيشتر مربيان وضعيت آموزش در عرصه را . همخواني دارد حسينيان

امكانات آموزشي و رفاهي، عدم دسترسي ناكافي به . دانند متوسط می

هاي همكاري تيم بهداشتي و درماني و پراكندگي كارورزي در بخش

زاي عمده است باليني مختلف از ديدگاه مربيان جزء عوامل مشكل

]۱۰ .[  

مربيان وضعيت نظارت و ارزشيابی را % ۹/۶۱دانشجويان و % ۳/۳۷

. دو گروه داشت داري بينخوب ارزيابي نمودند كه اختالف آماری معني

دانشجويان پرستاري و مامايي ارزشيابي % ۲۴/۴۳، دارابيدر مطالعه 

از نظر دانشجويان، يكي از ]. ۱۴[کنند  باليني را متوسط ارزيابي می

کافي مربيان  ترين مشکالت آنها در آموزش در عرصه عدم نظارتمهم

 تواند در بهبود وضعيتاست و رسيدگي به نحوه آموزش مربيان مي

  ]. ۱۹[آموزش باليني مفيد واقع شود 

  

  گيرينتيجه

ترين مرحله آموزش در ترين و اصليآموزش باليني در پرستاري، مهم

ريزي تحقق اهداف تربيت پرستاري مستلزم برنامه. اين رشته است

اهداف، محتوی، مربيان و (مطلوب در هريك از عناصر و عوامل موثر 

الذكر در هاي فوقيافته با توجه به .در آموزش باليني است) ارزشيابي

هاي متوسط در بعضي از موارد، بازنگري در اين مطالعه و ارزيابي

 .هاي آموزش باليني پرستاري ضرورت داردبرنامه

  

از همكاران محترم، رئيس مركز مطالعات و : تشکر و قدرداني

هاي  توسعه آموزش پزشكي دانشگاه، رياست محترم دانشگاه، معاونت

حترم پژوهش و آموزش، مديريت محترم پژوهش، كارشناسان م

محترم آموزش و كليه اعضا هيات علمی دانشکده، دانشجويان محترم 

هاي پنجم و هشتم پيوسته  پرستاري ترم چهارم ناپيوسته و ترم

 .شود قدرداني مي
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