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مقدمه :آموزش بالینی یكی از اجزای اصلی برنامههای دانشجویان پرستاری است .عدم كسب مهارتهای بالینی الزم در زمان تحصیل
ارائه خدمات پرستاری با كیفیت را در آینده شغلی دانشجویان پرستاری با مشكل مواجه مینماید .نظر به اینكه مدل همكار آموزشی
به عنوان یک الگوی آموزش بالینی شناخته شده میباشد؛ این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی مدل همكار آموزشی برمهارت بالینی
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی انجام شده است.
روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی شاهد دار است .چهل و پنج دانشجوی ترم  5پرستاری به صورت سرشماری تحت
دو شیوه آموزش بالینی متفاوت در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال  1349مورد مداخله قرار گرفتند .چهل و پنج
دانشجوی پرستاری با تخصیص تصادفی ساده به دوگروه كنترل ( 22نفر) وآزمون ( 23نفر) تقسیم شدند .قبل و بعد از مداخله
مهارتهای بالینی دانشجویان با استفاده از ابزار محقق ساخته كه روایی و پایایی آن بررسی گردید انجام پذیرفت .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مجذور كای دو ،تست دقیق فیشر ،من ویتنی یو ،ویلكاكسون و آزمون
 tبا استفاده از نرم افزار  SPSS.ver18انجام شد.
یافتهها :بین دو گروه آزمون وكنترل از نظر مهارتهای بالینی در حیطههای وظایف پرستار در گردش ،وظایف پرستار اتاق بهبودی،
و رعایت كنترل عفونت و استریلیزاسیون اختالف معناداری وجود داشت ( .)P > 7/75بین دو گروه كنترل وآزمون از نظر مهارتهای
بالینی وظایف پرستاراسكراب تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P = 7/759
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه حاكی از آن است كه مدل همكار آموزشی برای مهارت اموزی دانشجویان مناسب است ،لذا استفاده
از آن برای بهره مندی بیشتر از تجربیات و حضور مستمر در كنار دانشجویان جهت ارائه آموزش بالینی توصیه میگردد.
کلیدواژهها :مدل ،همكار ،مهارت بالینی ،دانشجویان پرستاری ،اتاق عمل
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
كار تفهیم میگردد [ .]3 ,2آموزش بالینی به منظور تربیت پرستاران
حرفهای و با صالحیت و نیل به عملكردی مستقل در موقعیتهای
مختلف شغلی حیاتی میباشد [ .]9در یک آموزش بالینی صحیح،
مباحث نظری دانش پرستاری با تجربیات و واقعیات بالینی ادغام

فرایندهای نظری ،عملی و بالینی چهارچوب آموزش پرستاری را تشكیل
میدهد .آموزش بالینی به عنوان یكی از اركان اصلی پرستاری حرفهای
تلقی میگردد []1؛ در این مرحله از آموزش ،آموختهها به عمل در
میآیند ،مهارتها آموزش داده میشوند و واقعیتهای موجود در محیط
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اثر بخشی مدل همكار آموزشی و وجود مشكالت گزارش شده در
آموزش پرستاری بالینی [ ]11پژوهشگران بر آن شدند تا مطالعهای با
هدف بررسی اثر بخشی مدل همكار آموزشی بر مهارت بالینی
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی بوشهر انجام دهند.

میگردد ،مفهوم كار تیمی به دانشجویان آموزش داده میشود؛ خالقیت
و انگیزه را در آنان ایجاد مینماید؛ مهارت مشكل گشایی را در
دانشجویان توسعه میدهد و موجب افزایش قدرت قضاوت و تصمیم
گیری در دانشجو میشود [ .]1 ,5امروزه از روشهای آموزشی متنوعی
همچون آموزش توسط مربی رابط ،آموزش توسط پرستاران بخش و
استفاده از مدل همكار آموزشی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
استفاده میشود .در كشور ما ،پرسنل پرستاری بیمارستانها ،نه تنها
مشاركت در امر آموزش دانشجویان را جزیی از وظایف خود نمیدانند،
بلكه گاهی همكاری الزم را با مربی برای آموزش دانشجویان پرستاری
ندارند و از نظر در اختیار قرار دادن برخی تسهیالت و امكانات الزم یا
مشاركت در امر مراقبت از بیمار و انتقال تجارب خود به دانشجو
همكاری الزم را نمیكنند  .با توجه به كارآیی ناكافی دانش آموختگان
در اعمال بالینی ،در دسترس نبودن مداوم مربی برای دانشجو در برخی
موارد و عدم همكاری پرسنل بخش در امر آموزش بالینی ،نیاز به
تغییرات و اصالحاتی در روش آموزش بالینی احساس میشود [ .]4نظر
به اینكه مربیان دانشكده از نظر داشتن مهارت نظری و آشنایی با
دانشجویان دارای نقاط قوت بسیار خوبی هستند و در مقابل پرستاران
بالینی كار ،به محیط بالین و بیماران احاطه خوبی دارند استفاده از یک
مدل تلفیقی كه این دو جنبه را درآموزش بالینی مد نظر قرار دهد حائز
اهمیت است .مدل همكار آموزشی بالینی ( Clinical Teaching
 )Partner Modelارائه شده توسط Shah ،Penny Packer
( )1442میتواند به تلفیق فعالیتهای مربیان آموزشی و پرستاران
بالینی در هدایت آموزش دانشجویان منجر گردد .این مدل به معنی
مشاركت و همكاری بین پرستاران حرفهای و مربیان دانشكده در امر
آموزش و ارزشیابی دانشجویان است؛ در این مدل پرستاران حرفهای به
طور عمده مسؤول آموزش و ارزشیابی دانشجویان بوده و مربی دانشكده
در حل مشكالت آموزشی ،همكار آموزش بالینی ودانشجویان را
راهنمایی نموده و بازخورد الزم را به آنها ارائه میكند [ .]9اجرای این
مدل باعث میشود كه پرسنل درمان انگیزهی بیشتری بر مطالعه پیدا
كنند و هم چنین دانشجویان در غیاب مربی ،تحت نظارت فردی با
تجربه در مسائل بالینی قرار میگیرند [ .]17 ,4در مطالعه راهنورد و
همكاران ( )1399با هدف تعیین اثر بخشی مدل همكار آموزشی بالینی
بر پیامد آموزش بالینی دانشجویان پرستاری نتیجه شد؛ هر چند مدل
همكار آموزشی بالینی تأثیر به سزایی در ارتقاء مهارتهای بالینی
دانشجویان پرستاری داشته است (راهنورد )1399؛ در حالی كه در
مطالعه محمدپور و همكاران ( )1394با هدف تعیین اثر بخشی مدل
همكار آموزشی بالینی بر پیامد آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
نتیجه شد؛ مدل همكار آموزشی بالینی تأثیر به سزایی در ارتقاء
مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری داشته است (محمدپور .)1394
در مطالعه لطفی و همكاران ( )1341با هدف تعیین پیامد كاربرد مدل
همكار آموزشی بالینی بر آموزش دانشجویان كارشناسی اتاق عمل،
استفاده از مدل همكار آموزشی نقش مؤثر و كمک كنندهای را در
آموزش دوره كارشناسی اتاق عمل نشان داد .در مطالعه Brehaut
( )1449با هدف مقایسه اثر بخشی دو مدل آموزش بالینی توسط
پرسپتور و بدون پرسپتور بر مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری ،هر
چند صالحیت بالینی در هر دو گروه افزایش داشت اما تفاوت معنا داری
در دو گروه مشاهده نشد ( .)Brehaut 1998با توجه به نتایج متفاوت

روش کار
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی شاهد دار میباشد .كه در آن اثر
بخشی مدل همكار آموزش بالینی برمهارت بالینی دانشجویان پرستاری
در بخش اتاق عمل بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال
 1349مورد ارزیابی قرار گرفته است .برای تعیین حجم نمونه از نرم
افزار [ Gpower 3.1 ]12و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ،%45
توان آزمون  ،%97میانگین وانحراف معیار نمره مهارتهای بالینی در
گروه آزمون  197 ± 13و در گروه كنترل  ،137 ± 4حجم نمونه در
هرگروه ( 21نفر) و درمجموع ( 92نفر) محاسبه شد با توجه به اینكه
تعداد دانشجویان پرستاری دوره مد نظر  95نفر بودند حجم نمونه (22
نفر) برای گروه كنترل و ( 23نفر) برای گروه آزمون با توجه به فرمول
زیر مناسب میباشد.
2
ᵅ
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=n
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به دلیل كوچک بودن جامعه پژوهش ،روش نمونه گیری بصورت سر
شماری انجام پذیرفت .تمام دانشجویان ترم  5پرستاری دانشكده
پرستاری بوشهر ( 95نفر) انتخاب شده و بصورت تصادفی ساده به دو
گروه آزمون ( 23نفر) و كنترل ( 22نفر) تخصیص یافتند :معیارهای
ورود به مطالعه شامل :رضایت كامل دانشجو جهت شركت در مطالعه،
دانشجویانی كه درترم  5پرستاری واحد كارآموزی اتاق عمل را اخذ
كرده باشند و همچنین دانشجو شاغل به تحصیل در دانشكده پرستاری
ومامایی بوشهر و معیارهای خروج از مطالعه شامل :گذراندن فیلد اتاق
عمل بوده است .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .جهت تهیه پرسشنامه جمع آوری اطالعات ،در ابتدا اهداف
مورد انتظار از آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در اتاق عمل با
استفاده از متون و نظرات متخصصین گروه پرستاری ،اتاق عمل و
بیهوشی تعیین وگویه های پرسشنامه تدوین گردید .قبل از انجام روایی
محتوا و پایایی پرسشنامه ،پانلی با حضور  17تن از متخصصین گروه
پرستاری ،بیهوشی و اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشكی بوشهر تشكیل
شد و طی آن پیشنهادات و نظرات اعضاء در تدوین گویه های پرسشنامه
ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری در اتاق عمل جمع آوری
گردید .پس از اعمال پیشنهادات اعضای پانل ،پرسشنامه مورد نظر به
منظور تعیین روایی صوری و محتوی در دو بخش كمی و كیفی ،به 17
نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر داده شد .پس
از بررسی روایی صوری پرسشنامه در بخش كمی تمامی گویه ها از
امتیاز تأثیر ( )Impact scoreباالتر از  1/5برخوردار بودند .پس از
بررسی روایی محتوی به ترتیب نسبت روایی محتوای یا ضرورت وجود
گویه ( )CVRو شاخص روایی محتوا ا [میانگین مربوط بودن ،واضح
بودن ،ساده بودن ) (CVIمقوالت ابزار]  7 /47و  7/45محاسبه گردید.
مقادیر حاصله در بخش كمی روایی صوری و محتوی ،گویای روایی
پرسشنامه مذكور میباشد [ .]19 ,13جهت تعیین پایایی ابزار ،ثبات
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درونی آن بااستفاده از ضریب آلفای كرونباخ  7/95محاسبه شد كه
گویای پایایی مطلوب پرسشنامه میباشد .پرسشنامه مورد استفاده با
هدف ارزیابی دانش نظری و بالینی دانشجویان با  39گویه در چهار
حیطه "استریلزاسیون و كنترل عفونت" ( 4گویه)" ،وظایف پرستار
اسكراب" ( 19گویه)" ،وظایف پرستار سیركوالر" ( 4گویه) و "مراقبت
از بیمار در اتاق بهبودی" ( 9گویه) در مقیاس لیكرت  9گزینهای
طراحی شد .مقیاس پاسخگویی دانشجویان به این صورت بود كه در
صورت توضیح كامل یا انجام درست رفتار بالینی ،امتیاز  9معادل "بسیار
خوب" ،عدم توضیح كامل یا انجام ندادن یک بخش از پروسیژر ،امتیاز
 3معادل "خوب" ،توضیح یا انجام رفتار به صورت نسبی ،امتیاز  2معادل
"متوسط" و عدم پاسخ یا انجام ندادن رفتار ،امتیاز  1معادل "ضعیف"
در نظر گرفته شد .نظر به اینكه پرسشنامه مهارتهای بالینی دانشجویان
دارای  39گویه میباشد؛ لذا با احتساب حداقل امتیاز  1و حد اكثر
امتیاز  9برای هرگویه ،حداقل امتیاز كل پرسشنامه ( )39و حد اكثر
امتیاز كل پرسشنامه ( )152خواهد بود .به منظور تعیین محاسبه فاصله
نرم مقیاس  9طبقهای پرسشنامه مهارتهای بالینی دانشجویان و به
منظور تعیین كیفیت سطوح مهارتهای بالینی دانشجویان از فرمول ذیل
استفاده شد [ .]15نمره دهی پرسشنامه با احتساب حداقل امتیاز كل
پرسشنامه ( 39امتیاز) و حداكثر امتیاز كل پرسشنامه ( 152امتیاز) در
چهار سطح ضعیف ( ،)19-39متوسط ( ،)45-14خوب ( )125-41و
بسیار خوب ( )121-152طراحی شد.
پرسشنامه امتیاز كل حداكثر – پرسشنامه امتیاز كل حداقل
پرسشنامه سئواالت به گویی پاسخ طبقات تعداد

سیركوالر ،مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی ،استریلیزاسیون و كنترل
عفونت قرار گرفتند .در روز آخر كارآموزی (روز هشتم) ،مهارتهای
بالینی دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مهارتهای بالینی توسط
مربی با حضور محقق در دو گروه آزمون و كنترل مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از جمع آوری اطالعات ،دادهها در نرم افزار SPSS v.18
وارد و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی وتحلیلی انجام
گرفت .بدین صورت كه از آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی مطلق و
نسبی متغیرهای كیفی و میانگین و انحراف معیار متغیرهای كمی
استفاده شد .جهت تعیین همسانی دو گروه آزمون و كنترل از نظر
متغییر های جنس ،وضعیت بومی بودن ،وضعیت تأهل ،محل سكونت،
سابقه كار و عالقه به رشته از آزمون مجذور كای و برای مقایسه متغییر
سن نیز با توجه به نرمال نبودن توزیع سن دو گروه از آزمون من ویتنی
استفاده شده است .همچنین از آزمون  tمستقل جهت تعیین تأثیر دو
شیوه آموزش بالینی بر نمره مهارتهای بالینی دانشجویان بین دو گروه
آزمون و كنترل و از آزمون  tزوج جهت مقایسه نمرات مهارتهای
بالینی قبل و بعد در هر گروه در سطح معنا داری ( )P > 7/75استفاده
شد .در مواردی كه توزیع نمرات در دو گروه نرمال نبود از آزمون من
ویتنی جهت مقایسه دو گروه و از آزمون ویلكاكسون جهت مقایسه قبل
و بعد در هر گروه استفاده شد .از نظر مالحظات اخالقی در مورد مطالعه
و هدف آن برای نمونههای پژوهش در ابتدای پژوهش توضیحات كافی
داده و ،همچنین به كلیه مشاركت كنندگان اطمینان كامل داده شد؛
كه اختیار كامل جهت خروج از مطالعه در هر مرحلهای از پژوهش را
خواهند داشت .مطالعه حاضر در سامانه ثبت كارآزمایی بالینی به شماره
 IRCT2016040822466N11ثبت گردیده است.

= مقیاس نرم فاصله

قبل از شروع جمع آوری اطالعات یک جلسه آموزشی به منظور تعیین
اهداف كارآموزی ،روش آموزشی ،نحوه ارزیابی دانشجویان ،حیطه
وظایف مربی و همكار آموزشی با حضور همكار آموزشی برگزار شد ،و
جداگانه اهداف پژوهش برای دانشجویان به تفكیک گروه آزمون و
كنترل در روز اول كارآموزی ارائه شد .به منظور پیشگیری از تداخل
تأثیر به كارگیری روش در دو گروه آزمون و كنترل ،دانشجویان به
صورت غیرهم زمان در بخشها حضور داشتند ،وهمچنین میزان مهارت
دانشجویان دو گروه قبل از مطالعه با استفاده از پرسشنامه مهارتهای
بالینی توسط مربی مربوطه توأم با محقق در روز اول كارآموزی مورد
بررسی قرار گرفت .قبل از انجام پژوهش ،به دانشجویان در مورد اهدف
كار آموزی (وظایف پرستار اسكراب ،وظایف پرستار سیركوالر ،مراقبت
از بیمار در اتاق بهبودی ،استریلیزاسیون و كنترل عفونت) و روش كار
توضیح داده شد .دانشجویان گروه كنترل به دو گروه هفت نفره و یک
گروه هشت نفره تقسیم شدند كه مدت كارآموزی برای هر گروه هشت
روز بود كه طبق برنامه ،تحت نظر استاد بالینی دانشكده و بدون اعمال
نظر یا دخالت پرستاران بالینی دوره كارآموزی خودرا گذاراندند.
دانشجویان گروه آزمون به دو گروه هشت نفره و یک گروه هفت نفره
تقسیم شدند كه مدت كارآموزی برای هر گروه هشت روز بود ،پژوهش
توسط استاد بالینی كارآموزی برای دانشجویان گروه آزمون تبیین و
دانشجویان گروه آزمون ،كارآموزی خود را تحت نظر و حضور پرستار
همكار آموزشی و مربی آغاز نمودند .در هر دو گروه آزمون و كنترل،
دانشجویان بر اساس برنامه آموزشی از پیش تنظیم شده تحت
آموزشهای الزم در زمینه وظایف پرستار اسكراب ،وظایف پرستار

یافتهها
دانشجویان در دو گروه ،آزمون وكنترل از نظر متغییر های سن (7/713
=  ،)Pجنس ،عالقه به رشته پرستاری ،سابقه در بالین ،وضعیت بومی،
محل سكونت و وضعیت تأهل همگن بودنند و از نظر آماری تفاوت معنی
داری نداشتند (( )P < 7/75جدول  .)1دانشجویان دختر بیشترین
درصد ( 59/1درصد) واحد پژوهش را تشكیل و بقیه را دانشجویان پسر
به تعداد  14نفر تشكیل میدادند .میانگین سن در گروه كنترل 2/49
 22 /51 ±و در گروه مداخله  21/37 ± 1/52بود .نتایج مطالعه نشان
داد قبل از مداخله میزان مهارت بالینی دانشجویان بین دو گروه آزمون
و كنترل در چهار حیطه استریلیزاسیون و كنترل عفونت (،)P = 7/219
وظایف پرستار اسكراب ( ،)P = 7/213مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی
( )P = 7/243و وظایف پرستار سیركوالر ( )P = 7/223تفاوت معنی
داری وجود نداشت ( .)P < 7/75بررسی یافتهها نشان داد بین
مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری مشاركت كننده در مطالعه قبل
و بعد از مداخله به تفكیک در هر گروه تفاوت معنی داری وجود داشت
(( )P > 7/75جدول  .)2بعد از اجرای مداخله بین دو گروه آزمون و
كنترل در حیطه استریلیزاسیون و كنترل عفونت ،وظایف پرستار
سیركولر و مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی ،اختالف معنی دار آماری
مشاهده شد ( )P > 7/75ودر حیطه وظایف پرستار اسكراب اختالف
معنی داری مشاهده نشد (( )P = 7/759جدول .)3
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جدول  :1مقایسه خصوصیات پایه افراد ،دانشجویان پرستاری شركت كننده در مطالعه به تفكیک گروه كنترل و آزمون در دانشگاه علوم پزشكی بوشهر
در سال 1349
متغیر

گروه مداخله ،تعداد ()%

گروه کنترل ،تعداد ()%

جنس
مونث
مذكر

(1 )24/3
(11 )42/4

P-Value
()7/741

(13 )51/5
(1 )93/5
()7/299

وضعیت بومی
بومی
غیر بومی

(11 )42/4
(1 )24/3

(2 )9/4
(3 )13

(21 )45/5
(1 )9/5

(14 )92/1
(9 )14/9

(11 )42/4
(1 )24/3

(2 )9/4
(21 )41/3

()7/391

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل

()7/9491

وضعیت سکونت
خوابگاه
منزل شخصی

()7/195

سابقه در بالین
دارد
ندارد

(2 )9/4
(21 )41/3

(3 )13/1
(14 )99/9

()7/299

عالقه به رشته
دارد
ندارد

(27 )94
(3 )13

(11 )42/4
(1 )24/3

جدول  :2مقایسه میانگین تغییرات مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری مشاركت كننده در مطالعه بین گروه آزمون و كنترل در دانشگاه علوم پزشكی
بوشهر در سال 1349
میانگین تغییرات مهارتهای بالینی

حیطه
گروه کنترل ،میانگین  ±انحراف

گروه آزمون ،میانگین  ±انحراف

معیار

معیار

وظایف پرستار اسکراب

2/41 ± 7/19

2/92 ± 7/27

7/759

وظایف پرستار سیرکولر

2/21 ± 7/34

2/13 ± 7/29

7/771

وظایف پرستار اتاق بهبودی

2/74 ± 7/91

2/94 ± 7/24

7/771

استریلیزاسیون و کنترل عفونت

2/11 ± 7/91

2/39 ± 7/31

7/725

P-Value

جدول  :3مقایسه میانگین تغییرات مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری مشاركت كننده در مطالعه بین دو گروه آزمون و كنترل در دانشگاه علوم
گروه

حیطه

آزمون

کنترل
قبل ،میانگین ±

بعد ،میانگین ±

P-Value

قبل ،میانگین ±

بعد ،میانگین ±

P-Value

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

وظایف پرستار اسکراب

1/74 ± 7/71

3/44 ± 7/14

*7/7771

1/72 ± 7/79

3/95 ± 7/14

7/7771

وظایف پرستار اتاق بهبودی

1/14 ± 7/14

3/24 ± 7/51

*7/7771

1/79 ± 7/12

3/51 ± 7/37

7/7771

وظایف پرستار سیرکولر

1/33 ± 7/25

3/59 ± /35

7/7771

1/12 ± 7/13

3/41 ± 7/29

7/7771

استریلیزاسیون و کنترل عفونت

1/25 ± 7 /22

3/34 ± 7/94

7/7771

1/32 ± 7/29

3/47 ± 7/47

7/7771

95/57 ± 9/15

139/44 ± 4/91

7/7771

92/93 ± 2/49

192/21 ± 4/12

7/7771

نمره کل

* ویلكاكسون.

بحث
دانشجویان پرستاری مورد حمایت قرار گرفت .عالوه بر این در مقایسه
این روش با روشهای مرسوم آموزش بالینی ،مشخص شدكه این روش
تأثیر بیشتری در یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان دارد .نتایج
این پژوهش همسو با نتایج مطالعه انجام گرفته توسط خانم رهنورد و

نتایج این پژوهش نشان داد آموزش دانشجویان پرستاری با روش همكار
آموزشی بالینی میتواند تأثیر بسیار خوبی بر مهارت بالینی دانشجویان
پرستاری در بخش اتاق عمل داشته باشد .بنابراین فرض پژوهش حاضر
مبنی بر «مؤثر بودن مدل همكار آموزشی بالینی» بر مهارتهای بالینی
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و  %45از عدم حمایت از سوی آنان در غیاب مربی و حتی عدم رضایت
از كارآموزی را بیان نمودهاند [ .]23كه با مدل استفاده از مشاركت
همكاران بالینی میتوان این مشكل را اصالح كرد همچنین اعضای
دانشكدهها بیان كردهاند كه ازطریق مشاركت همكاران آموزش بالینی
میتوانند بر تعداد بیشتری از دانشجویان نظارت كافی داشته باشند
[ .]29در پاسخ به تعیین تأثیر به كارگیری مدل بر مهارت بالینی
دانشجویان گروه آزمون و كنترل ،نتایج نشان داد كه گروه آزمون در
سه حیطه ،وظایف پرستار سیر كولر ،وظایف پرستار در اتاق بهبودی و
كنترل عفونت واستریلیزاسیون دارای اختالف معنی داری هستند.
همچنین در مطالعه ایی كه توسط آقاخانی و همكاران تحت عنوان
اثربخشی مدل مشاركت پرسنل پرستاری بر كارآیی آموزش بالینی
دانشجویان پرستاری ،برروی  97نفر از دانشجویان پرستاری در بخش
عفونی صورت گرفت ،نشان داد كه دانشجویان گروه آزمون در
مهارتهای بالینی نمره بیشتری نسبت به گروه شاهد كسب نمودنند
[]25؛ كه بایافته های این مطالعه هم راستا میباشد.

همكاران ( )1399تحت عنوان «تأثیر مدل همكار آموزش بالینی بر
پیامد آموزش بالینی دانشجویان پرستاری» نشان داد كه دانشجویان
گروه مداخله كه تحت نظر پرستاران بالینی آموزش میدیدند و مربیان
در فرایند آموزش آنان نظارت داشتند نسبت به گروه كنترل كه فقط
تحت نظر مربی دانشكده كارآموزی خود را شروع نمودنند به طور
معناداری میانگین امتیاز بیشتری را در مهارتهای مراقبتی وارتباطی
كسب نمودنند [ . ]11در مطالعه غیاثوندیان كه با هدف تعیین تأثیر
مدل همكار آموزشی بر كیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
انجام پذیرفت ،طی بررسی نظر همكاران آموزش بالینی در مورد مزایا و
معایب طرح نتیجه گرفته شد كه اغلب پرستاران مورد مطالعه ،این روش
را از نظر آموزشی ،برای دانشجویان مفید دانسته و بر این عقیده بودند
كه دانشجویان در ا ین روش ،بیش از پیش مسؤولیت مراقبت از بیمار
خود را میپذیرفتند .از طرفی آنان نیز برای رفع موانع موجود درآموزش
به مربی دانشكده دسترسی داشته و بدین ترتیب قادر به راهنمایی
دانشجو در تجربیات بالینی بودند [ .]14نتایج مطالعه  Nordgrenو
همكاران تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدل مشاركت بالینی در تدریس
بالینی دانشجویان سال اول دوره كارشناسی پرستاری نشان داد كه
استفاده از كارشناسان پرستاری در آموزش بالینی پرستاری بسیار
موفقیت آمیز بوده و عالوه بر افزایش رضایت دانشجویان نسبت به
آموزش سنتی ،تجربه آموزش بالینی دانشجویان نیز از سطح
مطلوبتری برخوردار است [ .]19نتایج مطالعهای كه توسط  Loتحت
عنوان «ارزشیابی فعالیتهای بالینی دانشجویان پرستاری توسط پرستار
مربی» انجام گرفت ،نشان داد روش آموزش بالینی مربی محور برای
دانشجویان بسیار مفید بوده و موجب ارتقای دانش ،مهارت و مدیریت
زمان در مراقبت از بیمار گردیده است [ .]14در مطالعه Udlis
وهمكاران ( )2779كه به بررسی روش آموزش بالینی مشاركتی با
استفاده از پرستاران بالینی پرداخته است ،ارتقای قابل توجهی در تمام
شایستگیهای یادگیری در این مدل آموزشی را نشان داد .همچنین در
حیطه صالحیتهای بالینی نیز امتیاز دانشجویان شركت كننده در این
مدل باالتر از دانشجویان دیگر بود [ .]27همچنین پارچه بافیه و
همكاران بیان نمودند استفاده از مشاركت پرستاران بالینی در بهبود
كیفیت آموزش بالینی دانشجویان مؤثرتر از مدل متداول بوده است
[ ]21كه با نتایج این پژوهش هم خوانی دارند .یكی از جنبههای قابل
توجه موفقیت از دیدگاه دانشجویان آشنایی معلم بالینی با محیط بالینی
شناخته شده است .زمانی كه مربی بالینی شاغل در همان بخش به
آشنایی و یكپارچه كردن دانشجویان در محیط كمک میكند اعتماد به
نفس دانشجویان باالتر رفته و قبول محیط برای دانشجویان آسانتر
میگردد [ .]22در بررسی و نظرسنجی از دانشجویان ،اغلب آنان ازعدم
همكاری بخش و برخورد نامناسب برخی پرسنل ونگرانی از كار با بیمار

نتیجه گیری
به طوركلی نتایج این مطالعه نشان داد مدل همكار آموزش بالینی
موجب افزایش مهارت بالینی در دانشجویان گروه مداخله شده است.
ازطریق كاربرد این مدل میتوان با ایجاد زمینههای مشاركتی بین
دانشجویان و مربیان و پرسنل پرستاری در ارتقا كیفیت كارآموزیها
كمک كرد .نتایج این مطالعه ما را به این سمت رهنمون مینماید كه
مشاركت پرسنل باتجربه در امر آموزش و ارائه حمایتهای علمی و
روانی آنان به گروه دانشجویی زمینه افزایش مهارتهای بالینی را در
دانشجویان فراهم مینماید؛ و میتوان از این شیوه آموزشی به خصوص
در بخشهای تخصصی بهره بیشتری حاصل نمود .با اجرای این مدل با
حجم نمونه باالتر در سایرمراكز آموزشی ،تأثیر آن را بر رضایت
دانشجویان ،همكاران آموزش بالینی ،مدیران پرستاری و بیماران بطور
وسیعتری مورد بررسی قرار گیرد .و با آشنا ساختن مدیران پرستاری و
پرستاران با این مدل آموزشی آمادگی الزم جهت اجرای این مدل ،در
محیط بخشهای بیشتری فراهم گردد.

سپاسگزاری
محققین بر خود الزم می دانند تا ازمسئولین دانشكده پرستاری ومامایی
بوشهرو تمامی دانشجویان شركت كننده در پژوهش كه ما را در انجام
این مطالعه یاری نمودند ،كمال تشكر را داشته باشند .پژوهش حاضر
محصول طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری
با كد اخالق از دانشگاه علوم پزشكی بوشهر به شماره
 ir.bpums.rec.1394.16میباشد.
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Abstract
Introduction: Clinical training is one of the main components of nursing students’ programs. In
case of a lack of clinical skills during academic study, providing quality nursing care will be difficult
for future nursing jobs. Given that the Clinical Teaching Partner Model is known as a clinical
training pattern, this study aimed at evaluating the effectiveness of Clinical Teaching Partner Model
on clinical skills in nursing students of Bushehr University of Medical Sciences.
Methods: This was a quasi-experimental study. Forty-five of fifth semester nursing students were
selected by census from the Persian Gulf Martyrs Hospital of Bushehr, during year 2015. Forty-five
nursing students were assigned to 2 groups of control (n = 22) and case (n = 23) by simple random
allocation. Before and after the training period, students' clinical skills were evaluated with a
questionnaire. Face and content validity of the questionnaire were assessed. In order to analyze the
data, descriptive and inferential statistics, such as chi square test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney
U, Wilcoxon and t test, were performed using the SPSS version 18 software.
Results: There was a significant difference between the experimental and control groups in terms
of clinical skills in the areas recovery, infection control, and sterilization (P < 0.05). There was no
significant difference between the experimental and control groups in terms of duties of the circuling
nurse (P = 0.058).
Conclusions: The results of this study suggest that the education associate model is suitable for
students' learning skills, thus its use in clinical teaching is recommended.
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