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Abstract
Introduction: Due to the important role of nursing in the health care system of the country, it is necessary to 
pay attention to improving the quality of clinical education. This study aimed to determine the status of clinical 
education and the factors affecting effective clinical education from the perspective of nursing students of 
Alborz University of Medical Sciences in the year 2020.
Methods: This is a descriptive cross-sectional study in which all 3rd to 8th semester nursing undergraduate 
students of Alborz University of Medical Sciences were enrolled by the census method. Data collection 
tools included a demographic questionnaire, a questionnaire to assess the status of clinical education ,and 
questionnaire to evaluate the factors affecting effective clinical education. The collected data were analyzed by 
SPSS software version 26 and descriptive statistics.
Results: A total of 155 nursing students participated in this study. According to the findings, in the status of 
clinical education questionnaire, mean scores obtained in the areas of goals and educational program (3.30±0.74) 
at the moderate level, instructor performance (3.65±0.75) at a good level, dealing with the student (2.92±0.88) 
at the moderate level, the educational environment (2.75±0.88) was at the moderate level and monitoring and 
evaluation (3.13±0.98) were at the moderate level. Also, in the questionnaire of factors affecting effective 
clinical education, mean scores obtained in the areas of student personal characteristics (3.67±0.84), personal 
characteristics of clinical instructor (3.59±0.92), clinical environment conditions (3.06±1.02), educational 
planning (3.26±1.02) ,and clinical evaluation (3.05±1.02).
Conclusions: The status of clinical education from the perspective of the students was moderate. Also, the 
two areas of student personal characteristics and personal characteristics of the clinical instructor are more 
effective in clinical education. Admitting students based on the capacity of clinical standards, providing welfare 
educational facilities, determining the duties of instructors and students in teaching hospitals, using modern 
methods of clinical education, and virtual hospital to improve and enhance the quality of clinical education is 
necessary.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه نقــش مهــم رشــته پرســتاری در سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور، توجــه بــه بهبــود و ارتقــای کیفیــت آمــوزش 
بالینــی ضــروری اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت آمــوزش بالینــی و عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی اثربخــش، از 

دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در ســال 98-99 انجــام شــد.
ــا 8 مقطــع  ــرم 3 ت ــه دانشــجویان ت ــه روش سرشــماری، کلی ــوع توصیفــی اســت کــه در آن ب ــی، از ن ــه مقطع ــن مطالع روش کار: ای
کارشناســی پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز وارد مطالعه شــدند. ابــزار گــرداوری داده ها شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیک، 
پرسشــنامه بررســی وضعیــت آمــوزش بالینــی و پرسشــنامه بررســی عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینی اثربخــش بــود. اطالعات جمــع آوری 

شــده توســط نــرم افــزار spss نســخه 26 و آمــار توصیفــی مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه در مجمــوع 155 دانشــجوی پرســتاری شــرکت کردنــد. طبــق یافتــه هــا، در پرسشــنامه بررســی وضعیــت 
آمــوزش بالینــی، حیطــه اهــداف و برنامه آموزشــی با میانگیــن )0/74±3/30( در ســطح متوســط، عملکرد مربی بــا میانگیــن )3/65±0/75( 
در ســطح خــوب، برخــورد بــا دانشــجو بــا میانگیــن )0/88±2/92( در ســطح متوســط، محیــط آموزشــی بــا میانگیــن )0/88±2/75( در 
ــن، در پرسشــنامه عوامــل  ــرار گرفــت. همچنی ــن )0/98±3/13( در ســطح متوســط ق ــا میانگی ســطح متوســط و نظــارت و ارزشــیابی ب
موثــر بــر آمــوزش بالینــی اثربخــش ، میانگیــن نمــرات کســب شــده در حیطــه خصوصیــات فــردی فراگیــر )0/84±3/67(، خصوصیــات 
فــردی مــدرس بالینــی )0/92±3/59(، شــرایط محیــط بالینــی )1/02±3/06(، برنامــه ریــزی آموزشــی )1/02±3/26( و ارزشــیابی بالینــی 

)1/02±3/05( بــود. 
نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه حاضــر، وضعیــت آمــوزش بالینــی از دیــدگاه دانشــجویان مــورد مطالعــه در ســطح 
متوســط بــود. همچنیــن دو حیطــه خصوصیــات فــردی فراگیــر و خصوصیــات فــردی مــدرس بالینــی، اثــر بخشــی بیشــتری بــر آمــوزش 
بالینــی داشــتند. پذیــرش دانشــجو بــر اســاس ظرفیــت اســتانداردهای بالینــی، فراهــم نمــودن امکانــات آموزشــی رفاهــی، تعییــن شــرح 
وظایــف مربیــان و دانشــجویان در بیمارســتان هــای آموزشــی، اســتفاده از روش هــای نویــن آمــوزش بالینــی و بیمارســتان مجــازی بــرای 

بهبــود و ارتقــاء کیفیــت آمــوزش بالینــی الزم اســت.
کلیدواژه ها: آموزش، بالینی، دانشجویان، پرستاری، اثربخشی.
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مقدمه 
پرســتاری، ترکیبــی اســت از علــم و هنــر. علــم پرســتاری شــامل 
بدنــه ای از دانــش انتزاعــی، و هنــر پرســتاری، اســتفاده خالقانــه 
از ایــن دانــش بــرای خدمــت بــه مــردم اســت. در طــول آمــوزش 
ــش  ــن دان ــادل بی ــراری تع ــواره برق ــتاری، هم ــجویان پرس دانش
ــی،  ــط بالین ــرد آن در محی ــوری و کارب بدســت آمــده در کالس تئ
ــاد  ــی ایج ــی یعن ــوزش بالین ــی آم ــوم واقع ــت ]1[. مفه الزم اس
بســتر الزم بــرای نزدیــک و همســو کــردن اطالعــات علمــی پایــه 
ــان  ــا تشــخیص و درم ــراه ب ــا هم ــارت ه ــا انجــام مه دانشــجو ب
ــه مســتلزم  ــه ای ک ــای حرف ــارت ه ــواع مه ــاران و کســب ان بیم
کســب تجربــه بالینــی از طــرف دانشــجو و تمریــن مهــارت هــای 
الزم از طریــق مشــاهده کــردن، مشــارکت، طراحــی روش درمــان 
و بــه کارگیــری آن بــا لحــاظ کــردن همــه جوانــب بالینــی، زیــر 
نظــر مربــی بالینــی اســت ]2[.  هــدف در آمــوزش بالینــی، ایجــاد 
ــرای انجــام مراقبــت  ــدازه گیــری در دانشــجو ب تغییــرات قابــل ان
ــته  ــای رش ــی از واحده ــاً نیم ــت ]3،4[.  تقریب ــی اس ــای بالین ه
هــای علــوم پزشــکی صــرف آمــوزش بالینــی مــی شــوند ]4[ و در 
واقــع آمــوزش بالینــی پایــه و اســاس آمــوزش در علــوم پزشــکی 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــتاری نی ــود. پرس ــی ش ــوب م محس
ــب آمــوزش  ــن بخــش و قل ــی، مهــم تری نیســت و آمــوزش بالین
حرفــه ی پرســتاری را تشــکیل مــی دهــد ]5،6[. آمــوزش بالینــی 
فرصتــی را بــرای دانشــجو فراهــم مــی ســازد تــا دانــش نظــری را 
بــه مهــارت هــای ذهنــی، روانــی و حرکتــی متنوعــی کــه بــرای 

ــد ]7[. مراقبــت از بیمــار ضــروری اســت، تبدیــل کن
ــه  ــورد توج ــش م ــی اثربخ ــوزش بالین ــر، آم ــای اخی ــال ه در س
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــای مراقبت ــته ه ــگران رش ــیاری از پژوهش بس
اســت؛ چراکــه هدایــت دانشــجویان در رســیدن بــه اهــداف مــورد 
ــا و  ــار ه ــری رفت ــه کار گی ــایی و ب ــتلزم شناس ــی، مس ــر بالین نظ
عوامــل موثــر در آمــوزش بالینــی اســت ]8[. یادگیــری دانشــجویان 
ــان  ــرد مربی ــه عملک ــی از جمل ــر از عوامل ــی، متاث ــط بالین در محی
بالینــی، ویژگــی هــای فــردی دانشــجویان، ویژگــی هــای محیــط 
ــد  ــی باش ــی م ــوزش بالین ــداف آم ــزی و اه ــه ری ــی و برنام بالین
ــت  ــوص وضعی ــی در خص ــه ای تحلیلی_مقطع ]9،10[. در مطالع
ــکاران )1396(  ــی و هم ــط منصورقناع ــه توس ــی ک ــوزش بالین آم
انجــام شــد، از 150 دانشــجوی شــرکت کننــده در پژوهــش، مهــم 
ــب  ــه ترتی ــی ب ــوزش بالین ــت آم ــر وضعی ــر ب ــل موث ــن عوام تری
مربــوط بــه مربــی، اهــداف و برنامــه ریــزی آموزشــی، نظــارت و 
ارزشــیابی، دانشــجو و امکانــات بودنــد ]11[. در مطالعــات )2013( 
Ijeoma و )Girija )2013 ، صالحیــت حرفــه ای و دانــش 

ــس  ــل تدری ــارت و عام ــن مه ــم تری ــوان مه ــه عن ــس ب تدری
ــه  ــج مطالع ــد ]12،13[. نتای ــناخته ش ــان ش ــرای مربی ــش ب اثربخ
کاوســی و همــکاران )1395( نشــان داد کــه درك دانشــجویان از 
مهارتهــاي آموزشــی مربیــان در آمــوزش بالینــی اثربخــش مثبــت 
بــوده و ضــروري اســت در دانشــگاه هــاي علــوم پزشــکی بــرای 
ارتقــاء کیفیــت آمــوزش بالینــی، مربیــان از دانــش بالینــی همــراه با 
تبحــر درآمــوزش برخــوردار بــوده و در جهــت ایجــاد انگیــزه بــراي 
ــه  ــس ب ــه نف ــاد ب ــل و دادن اعتم ــرام متقاب ــظ احت ــري، حف یادگی
دانشــجویان گام بردارنــد ]6[؛ بــه ایــن دلیــل کــه آمــوزش بالینــي 
اثربخــش، نیازمنــد تأمیــن امکانــات و تجهیــزات در محیــط بالیني، 
ــري  ــه کارگی ــت ب ــي و قابلی ــاي ارتباط ــارت ه ــري مه ــه کارگی ب
ــزه  ــراي ارتقــاي انگی دانــش در عمــل توســط مدرســان بالینــي ب
و اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان پرســتاري اســت ]14[. از طرفــی 
ــادی  ــت زی ــی از اهمی ــوزش بالین ــت در آم ــزی درس ــه ری برنام
ــا کیفیــت  برخــوردار بــوده و منجــر بــه ارائــه خدمــات مراقبتــی ب
بــه بیمــاران و آمــوزش بالینــی درســت بــه دانشــجویان مــی شــود. 
ــکاران  ــدار و هم ــات پورنام ــل از مطالع ــج حاص ــاس نتای ــر اس ب
ــادی از  ــد زی ــکاران )1394(، درص ــرد و هم ــوری ف )1394( و غف
افــراد، رضایتمنــدی از وضعیــت آمــوزش بالینــی در حیطــه برنامــه 
ــد ]3،15[.  ــزارش کردن ــداف آموزشــی را متوســط گ ــزی و اه ری

ــل  ــت عوام ــد، وضعی ــی ده ــات نشــان م ــج حاصــل از مطالع نتای
رســانه ای، فرآینــد آمــوزش بالینــی مربیــان، تجهیــزات و امکانــات 
ــوق  ــای ف ــت ه ــول و فعالی ــور معم ــی، ام ــور رفاه تخصصــی، ام
برنامــه در محیــط هــای بالینــی از دیگــر عوامــل موثــر بــر آموزش 
بالینــی هســتند ]4،16[؛ بطوریکــه بــر اســاس نتایــج مطالعــه شــاه 
علــی و همــکاران )1397(، عــدم وجــود فضــای فیزیکــی و رفاهــی 
مناســب در بخــش، عــدم وجــود امکانــات بــرای ارائــه کنفرانــس 
علمــی در بخــش و تعــداد زیــاد دانشــجو در هــر گــروه کار 
آمــوزی در عرصــه از مهمتریــن مشــکالت طــرح احیــای آمــوزش 
ــد  ــدی شــاپور اهــواز بودن ــوم پزشــکی جن ــی در دانشــگاه عل بالین
ــه آمــوزش  ]17[. بدیــن ترتیــب، مطالعــات مختلفــی کــه در زمین
بالینــی انجــام گرفتــه اســت، بیــان گــر اهمیــت آمــوزش بالینــی 
ــی در  ــن وجــود کاســتی های ــروی متبحــر و همچنی ــت نی در تربی
ــتی  ــردن کاس ــرف ک ــت ]18[. برط ــی اس ــوزش بالین ــه آم زمین
ــروی  ــی، در گ ــوزش بالین ــت آم ــای وضعی ــود و ارتق ــای موج ه
ــر  ــر ب ــل موث ــی و شناســایی عوام ــوزش بالین ــت آم ــن وضعی تعیی
ــه رغــم انجــام تحقیــق  آمــوزش بالینــی اثربخــش مــی باشــد. ب
ــودن مدرســان،  ــه متفــاوت ب ــا توجــه ب ــران، ب هــای مشــابه در ای
ــات آموزشــی در  ــر نظــام و امکان ــم ت ــه مه دانشــجویان، و از هم
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هــر واحــد دانشــگاهی و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه کاربــردی 
بــودن رشــته پرســتاری و اینکــه بهبــود و ارتقــای کیفیــت آمــوزش 
ــن و  ــود و تعیی ــت موج ــتمر وضعی ــی مس ــتلزم بررس ــی مس بالین
ــت و  ــت، دریاف ــف اس ــاط ضع ــالح نق ــوت و اص ــاط ق ــت نق تقوی
ــی  ــگاهی م ــر دانش ــجویان در ه ــرات دانش ــه نظ ــی نقط بررس
ــن  ــده مســووالن باشــد. از ای ــای آین ــه ه ــد راهگشــای برنام توان
رو، مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت آمــوزش بالینــی و 
عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی اثربخــش از دیــدگاه دانشــجویان 
ــرز در ســال 1398-1399  ــوم پزشــکی الب پرســتاری دانشــگاه عل
انجــام شــد. امیــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه بتوانــد در برنامــه ریــزی 
جهــت ارتقــای کمــی و کیفــی آمــوزش بالینــی ایــن دانشــکده و 

ــه کار گرفتــه شــود.  نیــز ســایر دانشــکده هــای مشــابه، ب

روش کار
ــی  ــه در ط ــت ک ــی اس ــوع توصیفی_مقطع ــر از ن ــش حاض پژوه
ــاه 1398  ــن م ــی 1399-1398 )بهم ــال تحصیل ــال دوم س نیمس
-  اردیبهشــت مــاه 1399( در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی البــرز انجــام شــد. از 170 دانشــجوی مقطــع کارشناســی 
ــد و  ــل کردن ــنامه را تکمی ــر پرسش ــرم 3-8،  155 نف ــتاری ت پرس
ــه  ــه مطالع ــای ورود ب ــود. معیاره ــی 91.17% ب ــزان پاســخ ده می
ــوری و  ــوزی حض ــد کارآم ــک واح ــل ی ــدن حداق ــامل گذران ش
ــه  ــل ب ــن و تمای ــط بالی ــدن در محی ــوزش دی ــه آم ــتن تجرب داش
شــرکت در مطالعــه بــود. روش نمونــه گیــری در ایــن پژوهــش بــه 
صــورت سرشــماری بــود و محقــق پس از کســب مجوزهــای الزم، 
بــا حضــور در دانشــکده پرســتاری و از طریــق لیســت دانشــجویان 
هــر دوره )تــرم 3 تــا 8(، پرسشــنامه هــا را در اختیــار دانشــجویان 
ــرم 1 و  ــرار داد. دانشــجویان ت ــه ق ــه مطالع ــرایط ورود ب ــد ش واج
ــه دلیــل عــدم گذرانــدن دوره حضــوری کارآمــوزی از لیســت  2 ب

پژوهــش حــذف شــدند. 
ابــزار گــرداوری داده هــا در ایــن پژوهــش، پرسشــنامه بــود. 
متناســب بــا اهــداف مطالعــه، از دو پرسشــنامه بــه همــراه 
ــک  ــنامه دموگرافی ــد. پرسش ــتفاده ش ــک اس ــات دموگرافی اطالع
مــواردی همچــون ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، بومــی بــودن، 
ــد.  ــی ش ــامل م ــی را ش ــرم تحصیل ــگاه و ت ــه دانش ــال ورود ب س
پرسشــنامه بررســی وضعیــت آمــوزش بالینــی، شــامل 33 ســؤال 
در قالــب معیــار لیکــرت 5 درجــه اي بــه صــورت عالــی، خــوب، 
متوســط، ضعیــف، بســیار ضعیــف، بــا نمــره گــذاري 5 تــا 1 بــراي 
بررســي 5 حیطــه بــه ایــن شــرح بــود: اهــداف و برنامــه آموزشــی 
)11 ســؤال بــا دامنــه نمــره 11 تــا 55 و امتیــازات ســطوح ضعیف، 

ــب 25-11 ، 40-26 و 41-55(،  ــه ترتی ــوب آن ب ــط و خ متوس
ــا دامنــه نمــره 9 تــا 45 و امتیــازات  عملکــرد مربــي )9 ســوال ب
ــه ترتیــب 9-21 ، 34- ســطوح ضعیــف، متوســط و خــوب آن ب
22 و 45-35(، برخــورد بــا دانشــجو )4 ســؤال بــا دامنــه نمــره 4 
ــه  ــازات ســطوح ضعیــف، متوســط و خــوب آنهــا ب ــا 20 و امتی ت
ــؤال  ــي )5 س ــط آموزش ــب 9-4 ، 15-10 و 20-16(، محی ترتی
ــازات ســطوح ضعیــف، متوســط  ــا 25 و امتی ــا دامنــه نمــره 5 ت ب
ــارت و  ــب 11-5 ، 18-12 و 25-19( و نظ ــه ترتی ــوب آن ب و خ
ارزشــیابي )4 ســؤال بــا دامنــه نمــره و امتیــازات ســطوح مشــابه 
حیطــه برخــورد بــا دانشــجو(. در هــر کــدام از حیطــه هــاي ایــن 
ابــزار میانگیــن نمــرات 3/5 و بیشــتر از آن بــه عنــوان وضعیــت 
ــط و 2/49 و  ــي متوس ــت بالین ــوب، 3/49-2/5 وضعی ــي خ بالین
کمتــر از آن وضعیــت بالینــي ضعیــف لحــاظ شــد. این پرسشــنامه 
توســط مردانــی و همــکاران )1389( طراحــی و روایــی و پایایــی 
ــر  ــواز )ب ــکی اه ــوم پزش ــگاه عل ــه در دانش ــه ای ک آن در مطالع
ــی  ــورد بررس ــد؛ م ــام دادن ــتاری( انج ــجوی پرس روی 133 دانش
ــی، بررســی  ــه روش بازآزمای ــزار ب ــی اب ــع شــد. پایای ــد واق و تایی
و ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن 2 نوبــت آزمــون )88/.( بــه 

دســت آمــد ]17[.
پرسشــنامه بررســی عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی اثربخــش، 
شــامل پنــج حیطــه کلــي خصوصیــات فــردي فراگیــر )9 ســؤال(، 
ــط  ــن )6 ســوال(، شــرایط محی ــردي مــدرس بالی ــات ف خصوصی
بالیــن )5 ســوال(، برنامــه ریــزي آموزشــي )6 ســوال( و ارزشــیابي 
بالینــي )6 ســوال( بــود کــه 32 ســؤال ایــن قســمت بــر مبنــاي 
مقیــاس لیکــرت رتبــه بنــدي و بــه صــورت خیلــی کــم تــا خیلــی 
زیــاد رتبــه بنــدی و بــه ترتیــب بــا امتیازهــاي 1 تــا 5 امتیازبنــدي 
شــدند، بــه طــوري کــه از مجمــوع 32 ســؤال در کل پرسشــنامه، 
ــن  ــود. ای ــل آن 32 ب ــب 160 و حداق ــل کس ــره قاب ــر نم حداکث
پرسشــنامه توســط طاهــری و همــکاران )1390( طراحــی و 
روایــی و پایایــی آن در مطالعــه ای کــه در دانشــکده علــوم 
توانبخشــی اصفهــان بــا حجــم نمونــه 118 دانشــجو و 28 عضــو 
ــد؛ مــورد بررســی و تاییــد واقــع شــد  هیئــت علمــی انجــام دادن
]2[. اعتبــار محتــواي پرسشــنامه از طریــق مشــاوره بــا مدرســان 
ــي  ــب پایای ــد. ضری ــد ش ــی و تایی ــوزش بررس ــان آم و کارشناس
پرسشــنامه از طریــق محاســبه شــاخص پیوســتگي درونــي )آلفای 
کرونبــاخ( بــراي هــر یــک از حیطــه هــا و بــراي کل پرسشــنامه 
محاســبه گردیــد. آلفــاي کرونبــاخ بــه ترتیــب بــراي خصوصیــات 
ــن  ــط بالی ــن )0/86(، محی ــدرس بالی ــر )0/89(، م ــردي فراگی ف
)0/83(، برنامــه ریــزي آموزشــي )0/92( و ارزشــیابي بالینــي 
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)0/89( و بــراي کل پرسشــنامه )0/94( بــود ]2[. پــس از توضیــح 
روش و اهــداف مطالعــه، از مشــارکت کننــدگان خواســته شــد تــا 
پرسشــنامه هــا را تکمیــل نماینــد. بــه منظــور رعایــت مالحظــات 
ــه  ــد و ب ــع آوری ش ــام جم ــدون ن ــا ب ــنامه ه ــی، پرسش اخالق
دانشــجویان اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات محرمانــه خواهنــد 
ــورای  ــوب در ش ــش مص ــه از پژوه ــر برگرفت ــه حاض ــد. مقال مان
ــگاه  ــجویی دانش ــات دانش ــه تحقیق ــی کمیت ــی پژوهش تخصص
علــوم پزشــکی البــرز مــورخ 98/8/20 و کمیتــه اخــالق پزشــکی 
ــه کــد اخــالق  ــورخ 98/9/6 ب ــرز م ــوم پزشــکی الب دانشــگاه عل
ــد.  ــی باش ــماره  IR.ABZUMS.REC.1398.176  م ش
ــتفاده از  ــا اس ــا، ب ــنامه ه ــده از پرسش ــع آوری ش ــات جم اطالع
نــرم افــزار SPSS نســخه 26 و بــا بــه کارگیــری شــاخص هــای 
ــن و انحــراف  ــی، میانگی ــی، درصــد فراوان ــار توصیفــی )فراوان آم

معیــار( تجزیــه و تحلیــل شــدند.

يافته ها
ــد، %56.8  ــل کردن ــنامه را تکمی ــه پرسش ــجویی ک از 155 دانش
 )%91( مجــرد  کننــدگان  شــرکت  اکثریــت  بودنــد.  مونــث 
بودنــد. 96.8% )150 نفــر( از دانشــجویان شــرکت کننــده در 
ــن در  ــن س ــتند. کمتری ــرار داش ــال ق ــی 25 س ــنی 19 ال رده س
شــرکت کننــدگان 19 و بیشــترین ســن 40 ســال بــود. میانگیــن 
ســنی شــرکت کننــدگان 2.33±22.05 بــود. 51% از دانشــجویان 
شــرکت کننــده بومــی بودنــد. اکثــر واحدهــای پژوهــش )%29.7( 
ــر واحــد هــای پژوهــش )%27.7(،  ــن اکث ــد. همچنی ــرم 6 بودن ت

ــه  ــوط ب ــه هــای مرب ــد. یافت ــده بودن ــوزی گذران 30 واحــد کارآم
ــه در  ــن مطالع ــدگان در ای ــرکت کنن ــک ش ــات دموگرافی اطالع
ــت  ــه وضعی ــی جداگان ــت.  در ارزیاب ــده اس ــه ش ــدول 1( ارائ )ج
ــی،  ــوزش بالین ــت آم ــی وضعی ــنامه بررس ــا در پرسش ــه ه حیط
ــن )3.30±0.74(  ــا میانگی ــی ب ــه آموزش ــداف و برنام ــه اه حیط
در ســطح متوســط، عملکــرد مربــی بــا میانگیــن )0.75±3.65( در 
ســطح خــوب، برخــورد بــا دانشــجو بــا میانگیــن )0.88±2.92( در 
ســطح متوســط، محیــط آموزشــی بــا میانگیــن )0.88±2.75( در 
ســطح متوســط و نظــارت و ارزشــیابی بــا میانگیــن )3.13±0.98( 
ــجویان  ــخ دانش ــت پاس ــت. وضعی ــرار گرف ــط ق ــطح متوس در س
ــی  ــنامه بررس ــواالت پرسش ــه س ــه، ب ــده در مطالع ــرکت کنن ش

ــه شــده اســت. ــی در )جــدول 2( ارائ ــوزش بالین ــت آم وضعی
در بررســی وضعیــت حیطــه هــا در در پرسشــنامه بررســی عوامــل 
ــرات کســب  ــن نم ــی اثربخــش، میانگی ــوزش بالین ــر آم ــر ب موث
شــده در حیطــه خصوصیــات فــردی فراگیــر )3.67±0.84(، 
خصوصیــات فــردی مــدرس بالینــی )0.92±3.59(، شــرایط 
آموزشــی  ریــزی  برنامــه   ،)3.06±1.02( بالینــی  محیــط 
)1.02±3.26( و ارزشــیابی بالینــی )1.02±3.05( بــود. یافتــه 
ــات  ــه خصوصی ــتر حیط ــی بیش ــی از اثربخش ــر حاک ــای حاض ه

ــت.     ــجویان اس ــدگاه دانش ــر از دی ــردی فراگی ف
ــه  ــه، ب ــده در مطالع ــرکت کنن ــجویان ش ــخ دانش ــت پاس وضعی
ســواالت پرسشــنامه بررســی عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول3( ارائ ــش در )ج اثربخ
 

جدول 1: اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان
درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن
25-1915096/77

<2553/23

جنس
6743.2آقا

8856.8خانم

وضعیت تاهل
14191.0مجرد
149.0متاهل

ترم تحصیلی

33220.6
43321.3
64629.7
84423

سال ورود به دانشگاه
13954428.4
13964629.7
13976541.9
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7951.0بلهبومی بودن

7649.0خیر

واحدهای کار آموزی و 
کارورزی گذرانده شده

310.6
43220.6
62516.1
774.5
810.6
144227.1
1642.6
304327.7

جدول 2 : وضعیت پاسخ دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1399-1398 به سواالت پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی

ضعیفسواالت
)درصد و تعداد(

متوسط
)درصد و تعداد(

خوب 
انحراف معیارمیانگین)درصد و تعداد(

41.33.30030.74537% )64(43.9% )68(14.8% )23(اهداف و برنامه آموزشی
43.23.22581.02278% )67(33.5% )52(23.2% )36(1- شرح وظایف دانشجو در بخش مشخص است.

61.93.54841.07022% )96(23.9% )37(14.2% )22(2- اهداف درس در اولین روز کار بالینی ارائه می شود.
383.12261.04655% )59(36.1 )56(25.8% )40(3- آموزش دانشجویان در راستای اهداف کار بالینی است.

4- بین اهداف آموزشی و انتظارات پرسنل بخش، هماهنگی وجود 
25.82.85811.01571% )40(38.1% )59(36.1% )51(دارد.

493.36130.95267% )76(35.5% )55(15.5% )24(5- تمرکز دانشجو بر روی موضوعات مربوط به درس است.
6- در محیط بالین برای افزایش توان علمی دانشجویان، کنفرانس 

54.83.37421.19059% )85(20.6% )32(24.5% )38(های هفتگی برگزار می شود.

64.53.72900.98238% )100(26.5% )41(9.1% )14(7- اخالق حرفه ای و ارتباط صحیح با بیمار آموزش داده می شود.
55.53.60000.98429% )86(31.6% )49(12.9% )20(8- پیش نیازهای دروس بالینی رعایت می شود.

52.93.43870.99403% )82(31% )48(16.1% )25(9- مراحل آموزش بالینی رعایت می گردد.
35.53.00001.13389% )55(32.3% )50(32.2% )50(10-در برنامه ریزی بالینی به نظرات دانشجو اهمیت داده می شود.

38.13.04521.08916% )59(32.3% )50(29.7% )46(11- بین آموخته های تئوری و بالینی هماهنگی وجود دارد.
62.63.65880.75721% )97(30.3% )47(7.1% )11(عملکرد مربی

69.13.83230.89602% )107(24.5% )38(6.4% )10(12- مربی به موقع در محل کار بالینی حضور می یابد.
13- مربی انتظار حضور به موقع دانشجویان را در محل کار بالینی 

74.83.99350.98361% )116(17.4% )27(7.8% )12(داشته و بر این مورد نظارت الزم را دارد.

14- مربی در محیط بالینی حمایت کامل از دانشجو به عمل می 
56.83.57421.04415% )88(28.4% )44(14.9% )23(آورد.

81.33.64520.97196% )95(26.5% )41(12.3% )19(15- مربی بالینی برخورد مناسب با دانشجو دارد.
63.33.69030.92979% )98(26.5% )41(10.3% )16(16- مربی بالینی صبر و حوصله کافی دارد.

41.23.18061.18689% )63(34.2% )53(24.6% )38(17- مربی بالینی استرس دانشجو را کاهش می دهد.
58.73.61941.02102% )91(27.7% )43(13.5% )21(18- مربی به کار بالینی عالقمند است.

62.53.69681.015030% )97(26.5% )41(11% )17(19-مربی از سابقه کار بالینی کافی برخوردار است.
60.73.69680.96950% )94(29.7% )46(9.7% )15(20- مربی مهارت کافی را در انجام امور بالینی دارد.

28.42.92900.88262% )44(44.5% )69(27.1% )42(برخورد با دانشجو
43.23.20001.14756% )67(32.9% )51(23.9% )37(21- سوپروایزر آموزشي، برخورد مناسبي با دانشجو دارد.
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32.33.04521.00868% )50(41.3% )64(26.4% )41(22- پرسنل بخش همکاري الزم را با دانشجو دارند.
24.62.76131.09949% )38(38.1% )59(37.4% )58(23- درمحیط بالیني، عزت نفس دانشجو تقویت مي شود.

24- در برنامه ریزي مراقبت از بیمار، دانشجو قدرت تصمیم گیري 
23.92.70971.11649% )37(29.7% )46(46.4% )72(دارد.

24.52.75740.88155% )38(32.9% )51(42.6% )66(محیط آموزشی
32.32.82581.22818% )50(28.4% )44(39.3% )61(25- تعداد دانشجو در بخش مناسب است.

51.63.41291.14974% )80(27.1% )42(21.3% )33(26-تعداد بیمار براي موارد یادگیري کافي است.
14.82.28391.14956% )23(25.8% )40(59.3% )92(27- امکانات رفاهي کافي در بخش وجود دارد.

28- در محیط بالیني از وسایل کمک آموزشي مناسب استفاده می 
28.42.74191.14437% )44(31% )40(40.7% )63(شود.

29- محیط آموزشي، انگیزه کافي را براي اشتغال به این حرفه در 
222.52261.11853% )34(28.4% )44(49.7% )77(آینده فراهم مي کند.

42.63.13550.98990% )66(38.7% )60(18.7% )29(نظارت و ارزشیابی
30- از سوی دانشکده و سوپروایزر آموزشي بیمارستان، نظارت کافي 

40.63.22581.34622% )53(34.2% )53(24.5% )38(بر روند آموزش بالیني مربی وجود دارد.

31- در شروع هر دوره بالیني، دانشجو از نحوه ارزشیابي بالیني خود، 
54.23.45811.20194% )84(24.5% )38(21.3% )33(توسط مربی مطلع می شود.

32.92.95481.14723% )51(38.7% )60(28.4% )44(32- دانشجو از نحوه ارزشیابي بالیني رضایت دارد.
35.52.90321.30321% )55(25.2% )39(39.3% )61(33- فعالیت مربي توسط دانشجو ارزشیابي می شود.

جدول 3: وضعیت پاسخ دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1398-1399 به سواالت پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی 
اثربخش

کم و خیلی کمسواالت
)درصد و تعداد(

تا حدودی
)درصد و تعداد(

خیلی زیاد و زیاد
انحراف معیارمیانگین)درصد و تعداد(

3.67670.84490خصوصیات فردي فراگیر
72.23.74841.01029% )112(12.3% )19(15.5% )24(1. احساس نیاز به سهیم بودن در فرآیند ارزشیابي

803.92900.97441% )124(8.4% )13(11.6% )18(2. عالقه به آموزش بالیني
63.33.61291.10716% )98(16.1% )25(20.6% )32(3. آگاهي دانشجویان از اهداف آموزشي بالین

59.33.58711.22627% )92(18.7% )29(22% )34(4. اعتماد به نفس
67.83.69031.11406% )105(14.2% )22(18% )28(5. انگیزش دروني

603.47101.24478% )93(11% )17(29% )45(6. مورد احترام بودن
603.48391.14163% )93(16.8% )26(23.2% )36(7. زمان کافي براي پاسخ به سواالت بالیني 

65.83.68391.19390% )102(14.2% )22(20% )31(8. عالقه به رشته
76.83.88390.98003% )119(11.6% )18(11.6% )18(9. استعداد در یادگیري بالیني

3.59890.92088خصوصیات فردي مدرس بالیني
803.98710.91869% )124(11.6% )18(8.4% )13(10. تعهد و مسؤولیت پذیري

62.63.64521.12667% )97(17.4% )27(20% )31(11. ابتکار عمل
65.13.70321.13489% )101(15.5% )24(19.3% )30(12. فراهم نمودن فرصت براي تجربه عملي دانشجو

43.23.09031.35497% )67(15.5% )24(41.3% )64(13. دادن پاداش و قدرداني از دانشجو
55.53.50321.10120% )86(23.9% )37(20.7% )32(14. بصیرت در کار بالیني

693.66451.10063% )107(12.9% )20(18.1% )28(15. رعایت زمان و وقت شناسي
3.06321.02508شرایط محیط بالیني
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16. وجود فضاي مثبت در بخش و همکاري گروهي )بین 
58.73.52261.15846% )91(16.8% )26(24.5% )38(مدرس، دانشجو، کارکنان(

36.82.86451.29473% )57(16.8% )26(46.4% )72(17. وجود منابع سمعي و بصري و اینترنت در آموزش بالیني
18. نگرش مثبت به آموزش دانشجو از سوي مسووالن بخش 

34.82.90321.25757% )54(17.4% )27(47.8% )74(ها

19. استفاده از تجارب بالیني دانشجویان سال آخر در آموزش 
38.72.96131.28368% )60(21.3% )33(40% )62(دانشجویان جدید

47.73.06451.29774% )74(11.6% )18(40.6% )63(20. تناسب امکانات و تعداد بیماران بخش با تعداد دانشجویان
3.26131.02354برنامه ریزي آموزشي

21. هماهنگي و رعایت تقدم و تأخر برنامه هاي آموزشي با 
583.45161.10014% )90(19.4% )30(22.6% )35(آموزش بالیني

54.83.44521.14041% )85(20.6% )32(24.5% )38(22. وجود برنامه مدون آموزشي براي آموزش بالیني
23. مشارکت دادن دانشجو در تدوین اهداف رفتاري مورد نظر 

50.93.17421.26977% )79(14.2% )22(34.9% )54(در بخش

47.73.18061.27142% )74(13.5% )21(38.7% )60(24. توجه به کیفیت آموزش دانشجو
25. لحاظ شدن درس تفکر انتقادي در برنامه آموزشي )تئوری 

42.63.09681.25757% )66(19.4% )30(38% )59(و کاربردی بالین(

26. وجود برنامه آموزشی منسجم  و مدون در جهت ارتقای 
493.21941.23410% )76(19.4% )30(31.6% )49(کیفیت مهارت های ارتباطی اساتید و مربیان

3.05811.02610ارزشیابي بالیني
56.23.37421.26977% )87(16.8% )26(27.1% )42(27. انجام ارزشیابي اصولی و به موقع استاد توسط دانشجو

52.23.23231.29344% )81(15.5% )24(32.3% )50(28. وجود نظام ارزشیابي بالیني مدون در دانشکده
29. نظرسنجي از بیماران بستري در مورد نحوه مراقبت دانشجو 

29.72.74841.23579% )46(21.3% )33(49% )76(در هر بخش

30. نظرسنجي منظم از مدرسان و دانشجویان در مورد میزان 
42.63.07741.17626% )66(20% )31(37.4% )58(دستیابي به اهداف آموزشي هر بخش

31. نظرسنجي از کارکنان بخش در مورد نحوه همکاري 
34.22.82581.22288% )53(20% )31(45.8% )71(اعضاي هیأت علمي و دانشجویان

32. وجود سیستم ارزشیابي دوره اي و بازخورد به مدرسان 
47.83.09031.24508% )74(14.8% )23(37.5% )58(بالیني و دانشجویان

بحث
ــی  ــوزش بالین ــت آم ــن وضعی ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
و عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی اثربخــش از دیــدگاه 
ــرز در ســال  ــوم پزشــکی الب دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل
1399-1398 انجــام شــد. بــر اســاس داده هــای حاصــل از 
ــت اهــداف  ــی، کیفی ــوزش بالین ــت آم پرسشــنامه بررســی وضعی
ــا نتایــج  ــود کــه ب و برنامــه هــای آموزشــی، متوســط و خــوب ب
ــا  ــو اســت ]3،8،15،18،19[؛ ام ــان، همس ــایر محقق ــات س مطالع
ــه از  ــان داد ک ــکاران )1393( نش ــی و هم ــه توکل ــج مطالع نتای
ــی  ــای آموزش ــه ه ــداف و برنام ــجویان، اه ــتر دانش ــدگاه بیش دی
ــا مطالعــه  شــفافیت الزم را نداشــتند ]8[؛ ایــن تفــاوت دیــدگاه ب
حاضــر، شــاید بــه دلیــل تفــاوت در کیفیــت ارایــه برنامــه هــای 

ــاوت  ــت متف ــوع برداش ــف، ن ــای مختل ــکده ه ــی دانش آموزش
ــداف و  ــورد اه ــب در م ــب مطل ــال نامناس ــا انتق ــجویان ی دانش

ــد. ــی باش ــه آموزش برنام
ــه نظــر دانشــجو  ــت ب ــه شــامل اهمی ــن حیطــه، ســه گوی در ای
ــن اهــداف آموزشــی و  ــی،  هماهنگــی بی ــزی بالین ــه ری در برنام
ــه هــای تئــوری و  ــان و هماهنگــی بیــن آموخت انتظــارات کارکن
ــه عنــوان نقطــه  ــد و ب ــاز برخــوردار بودن بالینــی از کمتریــن امتی
ــا مطالعــه  ضعــف برنامــه هــای آموزشــی شــناخته شــدند کــه ب
ــکاران )1397( و  ــاه علی و هم ــکاران )1398(، ش ــولی و هم رس
ــرد و همــکاران )1394( مطابقــت داشــت ]7،15،16[.  ــوری ف غف
در ایــن بــاره Andrews و همــکاران )2006( می گوینــد:" 
آمــوزش بالینــی بایــد شــرایط برقــراری ارتبــاط دانشــجو بــا بیمــار 
را در محیــط واقعــی فراهــم کنــد. در آمــوزش بالینــی بایــد اهداف 
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ــوزش  ــه دانشــجویان آم مشــخص گــردد و مفهــوم کار تیمــی ب
ــایی،  ــکل گش ــارت، مش ــش مه ــا افزای ــن ب ــود. همچنی داده ش
قضــاوت حرفــه ای، قــدرت تصمیــم گیــری، خالقیــت و ایجــاد 
انگیــزه ســبب پیــدا کــردن هویــت حرفــه ای در دانشــجویان مــی 
ــه  ــه در زمین ــن نکت ــان مهمتری ــده محقق ــه عقی ــود" ]20[. ب ش
ــه  ــی اســت ک ــردن اهداف ــزی آموزشــی، مشــخص ک ــه ری برنام
واقــع بینانــه بــوده و متناســب بــا امکانــات و شــرایط باشــد. ایــن 
ــر  ــی تاثی ــوزش بالین ــت آم ــای کیفی ــد در ارتق ــوع می توان موض
گذاشــته و بــه همیــن دلیــل همــواره بایــد در تدویــن برنامه هــای 

آموزشــی مدنظــر قــرار گیــرد ]21[. 
ــده در  ــدگاه دانشــجویان شــرکت کنن ــج، از دی ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــوت  ــاط ق ــه نق ــی، از جمل ــی بالین ــرد مرب ــه، عملک ــن مطالع ای
آمــوزش بالینــی بــود؛ چراکــه طبــق یافتــه هــای مطالعــه حاضــر، 
ــد و  ــی ش ــوب ارزیاب ــی در ســطح خ ــرد مرب ــه عملک ــط حیط فق
بقیــه حیطــه هــا در ســطح متوســط بودنــد. در مطالعــه رضائــی و 
هادیــان )1396(، عملکــرد مربــی از دیــدگاه دانشــجویان، متوســط 
ــد ]22[. در  ــی ش ــوب ارزیاب ــطح خ ــان، در س ــدگاه مربی و از دی
مطالعــه حیــدری و همــکاران )1390(، بیشــترین مشــکالت 
آمــوزش بالینــی در پرســتاری، مربــوط بــه حیطــه مربــی بالینــی 
بــود کــه غیرهمســو بــا مطالعــه حاضــر اســت ]23[. ایــن تفــاوت 
مــی توانــد بــا محیــط آموزشــی و رویکــرد متفــاوت مربیــان بالینی 
در هــر دانشــکده در ارتبــاط باشــد. محقــق بــر ایــن بــاور اســت 
کــه بــا افزایــش تعــداد دانشــجویان و محیــط آموزشــی بزرگتــر، 
ــرای آمــوزش دانشــجویان  ــان ب ــوان و فراغــت مربی فرصــت و ت
کمتــر خواهــد شــد. بــی تردیــد عملکــرد مربیــان یکــی از عوامــل 
مهــم تعییــن کننــده کیفیــت آمــوزش بالینــی اســت کــه می توانــد 
بــر بهبــود آمــوزش بالینــی موثــر باشــد. زیــرا مربــی بــا برقــراری 
ــجویان  ــه دانش ــود را ب ــارب خ ــش و تج ــش، دان ــاط اثربخ ارتب
ــری و  ــای نظ ــوزش ه ــان آم ــی می ــل ارتباط ــرده و پ ــل ک منتق
Hsu( بالینــی محســوب مــی شــود ]8[. همچنیــن نتایــج مطالعــه
ــاد  ــجویان در ابع ــا دانش ــان ب ــار مربی ــه رفت ــان داد ک 2006( نش
مختلــف اعــم از مهــارت هــای علمــی، دانــش عملــی و اخالقــی 
در ســطح متوســطی قــرار دارد و بیــان کــرد مربیــان بالینــی بایــد 
ــرای  ــش و مهــارت مناســب را ب ــا دان ــد باشــند ت ــال و توانمن فع
ــرار  ــار دانشــجویان ق ــه نیازهــای بیمــاران در اختی پاســخگویی ب
دهنــد ]24[. از دیــدگاه اکثریــت دانشــجویان ایــن مطالعــه، مربیان 
بالینــی توجــه زیــادی بــه حضــور مرتــب و بــه موقــع دانشــجویان 
در محــل کارآمــوزی دارنــد و از دانشــجویان حضــور و غیــاب بــه 
عمــل می آورنــد کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــه پیمــان و همــکاران 

ــود  ــتا ب ــم راس ــکاران )1396( ه ــی و هم )1389( و منصورقناع
 .]11،25[

در مطالعــه حاضــر حیطــه برخــورد بــا دانشــجو در ســطح متوســط 
ارزیابــی شــد و عــدم قــدرت تصمیــم گیــری دانشــجو در برنامــه 
ــاز را دریافــت کــرد، کــه  ریــزی مراقبــت از بیمــار کمتریــن امتی
بــا مطالعــات غفــوری فــرد و همــکاران )1394( و پیمــان و 
همــکاران )1389( همخوانــی دارد ]15،25[. طبــق نتایــج تحقیــق 
Henderson و )Twentyman )2006کــه بــر روی 389 
دانشــجوی پرســتاری انجــام شــد، دیــدگاه دانشــجویان در 
اکثریــت مــوارد در خصــوص برخــورد بــا آنهــا در محیــط آمــوزش 
بالینــی در حــد متوســط بــوده اســت ]26[.  از عوامــل اثربخشــی 
آمــوزش در محیــط بالیــن مــی تــوان بــه وجــود عوامــل مختلفــی 
همچــون جــو حاکــم بــر فضــای آموزشــی اشــاره کــرد. فضــای 
آموزشــی و برخــورد بــا فراگیــر درصورتــی کــه همــراه بــا ارتبــاط 
ــس،  ــه نف ــاد ب ــای اعتم ــبب ارتق ــد، س ــل باش ــرام متقاب و احت
کاهــش اســترس، تســهیل یادگیــری در محیــط بالیــن و افزایــش 
ــط  ــاران و محی ــا بیم ــه کار ب ــدی ب ــت و عالقمن ــاس رضای احس

بالیــن مــی شــود ]25[. 
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ، %52.9 از دانشــجویان وضعیــت 
محیــط آموزشــی را متوســط و %31.6 ضعیــف ارزیابــی کردنــد. در 
مطالعــه وهابــی )1389(، %59.9 از دانشــجویان وضعیــت محیــط 
 wolf آموزشــی را متوســط ارزیابــی نمودنــد ]18[. نتایــج تحقیــق
ــط  ــی دانشــجویان از محی ــکاران )2004( نشــان داد، ارزیاب و هم
آموزشــی بالینــی کــه پــرورش دهنــده مهــارت هایشــان اســت، در 
حــد متوســط بــوده اســت ]27[. در مطالعــه پورنامــدار و همــکاران 
)1394( رضایــت دانشــجویان در حیطــه ی محیــط آموزشــی 
ــه 75.4%  ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــوب ب ــبت مطل ــه نس ــت ب وضعی
دانشــجویان وضعیــت را خــوب دانســتند ]3[. در مطالعــه پیمــان و 
همــکاران )1389( نیــز دانشــجویان وضعیــت نامناســب محیــط و 
امکانــات آمــوزش بالینــی را ازجملــه مشــکالت اساســی آمــوزش 
بالینــی برشــمردند ]25[. تعــداد زیــاد دانشــجو در بخــش، کمبــود 
ــک  ــایل کم ــتفاده از وس ــدم اس ــش، ع ــی در بخ ــات رفاه امکان
ــی  ــط بالین ــگ محی ــش کمرن ــی مناســب در بخــش و نق آموزش
ــه  ــن حرف ــه ای ــتغال ب ــرای اش ــجو ب ــزه در دانش ــاد انگی در ایج
ــوند  ــی ش ــوب م ــه محس ــن حیط ــف در ای ــاط ضع ــده، نق در آین
ــی و  ــاه عل ــکاران )1391( و ش ــه دل آرام و هم ــا مطالع ــه ب ک
همــکاران )1397( همخوانــی دارد ]16،28[. در پژوهــش رســولی 
و همــکاران )1398( مهمتریــن مشــکل در آمــوزش بالینــي، تعداد 
زیــاد دانشــجو در گــروه هــای کارآمــوزی در بخــش گــزارش شــد 
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ــه  ــن نتیج ــود ای ــه خ ]Jiho .]7 و Miwon )2013( در مطالع
ــدت  ــه ش ــزرگ ب ــای ب ــتان ه ــه بیمارس ــد ک ــوان کردن را عن
ــوزش پرســتار هســتند و ایجــاد اســتانداردهایی  تحــت فشــار آم
ــوزش  ــان از آم ــرای اطمین ــی ب ــای آموزش ــتان ه ــرای بیمارس ب
ــی  ــه محب ــت ]29[. در مطالع ــروری اس ــر ض ــت باالت ــا کیفی ب
و همــکاران )1391( و مقــرب و همــکاران )1390(، وضعیــت 
امکانــات، تجهیــزات و فضــای فیزیکــی بخــش هــای بالینــی از 
نظــر بیشــتر دانشــجویان و مربیــان، عالــی ارزیابــی شــد کــه بــا 
نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی نداشــت ]4،30[. تفــاوت در مراکز 
ــات متفاوتــی کــه هــر  ــه دانشــگاه هــا و امکان بالینــی وابســته ب
کــدام از مراکــز دارنــد، مــی توانــد علــت ایــن تفــاوت در یافتــه 
هــا باشــد؛ همچنیــن جمعیــت کمتــر اســتان البــرز در مقایســه بــا 
ســایر اســتان هــا، امــکان وجــود کیــس هــای مختلــف بالینــی 
ــد.  ــی ده ــش م ــری را کاه ــرای یادگی ــار ب ــی بیم ــوارد کاف و م
Manap و همــکاران در ســال 2019 مطــرح کردنــد کــه یــک 
محیــط یادگیــری بالینــی خــوب از طریــق همــکاری خــوب بیــن 
دانشــکده پرســتاری و کارکنــان بالینــی ایجــاد مــی شــود و الزم 
اســت مربیــان بالینــی، عواملــی کــه مــی تواننــد فرآینــد یادگیــری 
دانشــجویان را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، شناســایی کننــد ]31[. 
ــن  ــط آموزشــی یکــی از مهــم تری ــات محی ــا و امکان ویژگــی ه
مســائل آمــوزش بالینــی اثربخــش بــوده و محیــط بالینــی مکانــی 
ــرای دانشــجویان پرســتاری و مامایــی محســوب مــی  کلیــدی ب

شــود ]32[. 
ــه،  ــن مطالع ــی در ای ــورد بررس ــای م ــه ه ــر از حیط ــی دیگ یک
نظــارت و ارزشــیابی بــود. در ایــن حیطــه 23.2% از دانشــجویان، 
ــی  ــف ارزیاب ــط و 19.4% ضعی ــوب، 57.4% متوس ــت را خ وضعی
کردنــد. ایــن نتایــج بــا مطالعــه غفــوری فــرد و همــکاران )1394( 
ــکاران )1393(  ــی و هم ــه توکل ــی دارد ]15[. در مطالع همخوان
ــت نداشــتند  بیشــتر دانشــجویان از نحــوه ارزشــیابی خــود رضای
]8[، امــا در مطالعــه پورنامــدار و همــکاران )1394(  دانشــجویان 
از ایــن حیطــه راضــی بودنــد ]3[. ایــن تفــاوت مــی توانــد ریشــه 
در روش هــای ارزشــیابی متفــاوت در دانشــکده هــا داشــته باشــد؛ 
ــه  ــف. ب ــوك هــای مختل ــر اســاس الگ ب ــه ارزشــیابی ب از جمل
ــه  ــیابی ک ــای ارزش ــتفاده از روش ه ــه اس ــد ک ــی رس ــر م نظ
ــط بالینــی  ــب عملکــرد دانشــجویان در محی ــد تمامــی جوان بتوان
ــه  ــیابی 360 درج ــکی و ارزش ــون آس ــون آزم ــنجد، همچ را بس
ــی  ــار مهم ــی، معی ــیابی بالین ــد ارزش ــد. فرآین ــر باش ــب ت مناس
بــرای تعییــن میــزان یادگیــری، دسترســی بــه اهــداف آموزشــی 
و مهــارت هــای مــورد انتظــار و همچنیــن بــه عنــوان بازخــوردی 

بــرای فراگیــر در جهــت پــی بــردن بــه نقــاط ضعــف خــود اســت. 
از ســوی دیگــر، مبنایــی اســت بــرای برنامــه ریــزی هــای بعــدی 
جهــت ارتقــای کمــی و کیفــی فرآینــد یاددهــی یادگیــری؛ از ایــن 
رو، الزم اســت همــواره بــر اســاس دریافــت بازخوردهــای موثــر 
ــیابی  ــای ارزش ــی، روش ه ــان بالین از ســوی دانشــجویان و مربی

بطــور مســتمر و دوره ای اصــالح و بازنگــری شــوند ]32،33[.
دومیــن هــدف در ایــن مطالعــه، تعییــن عوامــل موثــر بــر 
ــر اســاس داده هــای حاصــل  ــود. ب ــی اثربخــش ب ــوزش بالین آم
از پرسشــنامه بررســی عوامــل موثــر بــر آمــوزش بالینــی 
ــه  ــب ده گوی ــه ترتی ــجویان، ب ــرات دانش ــق نظ ــش، طب اثربخ
تعهــد و مســئولیت پذیــری، عالقــه بــه آمــوزش بالینــی، اســتعداد 
در یادگیــری بالینــی، احســاس نیــاز بــه ســهیم بــودن در فرآینــد 
ارزشــیابی، فراهــم نمــودن فرصــت بــرای تجربــه عملی دانشــجو، 
ــت  ــان و وق ــت زم ــته، رعای ــه رش ــه ب ــی، عالق ــزش درون انگی
شناســی، ابتــکار عمــل و آگاهــی دانشــجویان از اهــداف آموزشــی 
بالیــن، از مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار در ایــن مطالعــه بودنــد. 
در مطالعــه طاهــری و همــکاران )1390( در جزئیــات حیطــه 
ــر، دانشــجویان تأثیرگــذاری بیشــتری  ــردی فراگی ــات ف خصوصی
ــی،  ــی بالین ــداف آموزش ــجویان از اه ــی دانش ــوارد آگاه ــرای م ب
ــری  ــتعداد در یادگی ــته و اس ــه رش ــه ب ــس، عالق ــه نف ــاد ب اعتم
بالینــي قائــل بودنــد، کــه بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد ]2[. 
طبــق نتایــج مطالعــه همتــی و همــکاران )1390(، داشــتن انگیــزه 
ــده و  ــا ش ــدی آنه ــه من ــه عالق ــر ب ــجویان منج ــی در دانش کاف

ــد ]14[. ــي کن ــم م ــری را فراه ــی از یادگی ــطوح باالی س
در مطالعــه حاضــر هماهنگــی و رعایــت تقــدم و تاخــر برنامه هــای 
ــدگاه دانشــجویان بیشــترین  ــی از دی ــوزش بالین ــا آم آموزشــی ب
فراوانــی را دریافــت کــرد. در جزئیــات حیطــه ارزشــیابی، انجــام 
ــتر  ــجو بیش ــط دانش ــتاد توس ــع اس ــه موق ــی و ب ــیابی اصول ارزش
ــکاران  ــری و هم ــه طاه ــا مطالع ــه ب ــرد، ک ــت ک ــره را دریاف نم
)1390( مطابقــت داشــت ]2[. در مــورد حیطــه محیــط آموزشــی 
بایــد گفــت کــه محیــط آموزشــی ابعــاد مختلفــی، از تجهیــزات 
گرفتــه تــا کارکنــان را شــامل می شــود. در مطالعــه حاضــر 
ــش و  ــت در بخ ــای مثب ــود فض ــد، وج ــد بودن ــجویان معتق دانش
همــکاری گروهــی تاثیــر بســزایی در آمــوزش بالینــی آنــان دارد 
کــه بــا ســایر مطالعــات همخوانــی دارد ]2[. طبــق مطالعــات بــه 
ــن  ــوب و مشــترك بی ــکاری خ ــاد هم ــا ایج ــد، ب ــی رس ــر م نظ
دانشــکده پرســتاری و کارکنــان بالینــی مــی تــوان فضــای مثبتــی 
ــی ایجــاد کــرد ]31[. ــری بالین ــرای یادگی ــن ب ــط بالی را در محی

ــی  ــه طوالن ــوان ب ــی ت ــای پژوهــش حاضــر م ــت ه از محدودی
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بــودن پرسشــنامه هــا اشــاره نمــود کــه مــی توانــد ســبب کاهــش 
دقــت در پاســخگویی دانشــجویان شــود. از ســوی دیگــر، بــا توجــه 
ــام  ــجویان انج ــطح دانش ــط در س ــر فق ــه حاض ــه مطالع ــه اینک ب
ــه اســت، عــدم دقــت، تســلط و احاطــه کافــی دانشــجویان  گرفت
بــه مســائل آموزشــی، مــی توانــد محدودیــت هایــی را در بررســی 
ــی  ــازنده آموزش ــای س ــه راهکاره ــز ارائ ــود و نی ــت موج وضعی
ــه در  ــود ک ــی ش ــنهاد م ــن پیش ــد؛ بنابرای ــته باش ــال داش ــه دنب ب
ــی، و  ــات علم ــای هی ــان و اعض ــرات مربی ــدی نظ ــات بع مطالع
ــز مــورد بررســی و تحلیــل قــرار  ــارغ التحصیــالن پرســتاری نی ف
ــر  ــق ت ــی دقی ــرای بررس ــود ب ــی ش ــه م ــن توصی ــرد. همچنی گی
ایــن موضــوع و کســب اطالعــات تکمیلــی تــر، در پژوهــش هــای 
ــایر روش  ــار س ــز در کن ــی نی ــق کیف ــای تحقی ــدی از روش ه بع
ــک  ــاهده و چ ــون مش ــا، همچ ــع آوری داده ه ــی جم ــای کم ه

لیســت اســتفاده شــود.

نتیجه گیری 
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر، حاکــی از آن اســت کــه کیفیــت کلی 
ــدگاه دانشــجویان مــورد مطالعــه در ســطح  ــی از دی آمــوزش بالین
ــه آموزشــی،  ــای اهــداف و برنام ــود. اگرچــه حیطــه ه متوســط ب
عملکــرد مربــی و نظــارت و ارزشــیابی در ســطح متوســط و خــوب 
بــود؛ امــا حیطــه هــای برخــورد بــا دانشــجو و محیــط آموزشــی در 
ســطح متوســط و ضعیــف ارزیابــی شــدند. ایــن یافتــه نشــان مــی 
دهــد حرکــت در مســیر بهبــود مســتمر کیفیــت آمــوزش بالینــی، 
ــن  ــاد ذکــر شــده اســت. همچنی ــه ابع ــد توجــه بیشــتری ب نیازمن
ــش  ــی اثربخ ــوزش بالین ــر آم ــر ب ــه موث ــل پنجگان ــان عوام از می
)خصوصیــات فــردی فراگیــر، خصوصیــات فــردی مــدرس بالینــی، 
ــیابی  ــی و ارزش ــزی آموزش ــه ری ــی، برنام ــط بالین ــرایط محی ش

ــات  ــر و خصوصی ــردی فراگی ــات ف ــه خصوصی ــی(، دو حیط بالین
فــردی مــدرس بالینــی، اثــر بخشــی بیشــتری بــر آمــوزش بالینــی 
ــه  ــری، عالق ــارت دیگــر، تعهــد و مســئولیت پذی ــه عب داشــتند. ب
بــه آمــوزش بالینــی، اســتعداد در یادگیــری بالینــی، احســاس نیــاز 
ــد ارزشــیابی، فراهــم نمــودن فرصــت  ــودن در فرآین ــه ســهیم ب ب
ــه  ــه ب ــی، عالق ــزش درون ــجو، انگی ــی دانش ــه عمل ــرای تجرب ب
ــکار عمــل و آگاهــی  ــان و وقــت شناســی، ابت ــت زم رشــته، رعای
ــل  ــن عوام ــم تری ــن، از مه ــی بالی ــداف آموزش ــجویان از اه دانش
ــاء  ــود و ارتق ــتای بهب ــد. در راس ــه بودن ــن مطالع ــذار در ای تاثیرگ
شــرایط آموزشــی در محیــط هــای بالینــی، اقداماتــی نظیــر ایجــاد 
ــم  ــی و آموزشــی، فراه ــا کادر درمان ــار ب ــداد بیم ــن تع تناســب بی
نمــودن امکانــات آموزشــی و رفاهــی بــرای دانشــجویان، پذیــرش 
دانشــجو بــر اســاس اســتاندارد هــای محیــط بالینــی، تعییــن شــرح 
ــی  ــای آموزش ــتان ه ــجویان در بیمارس ــان و دانش ــف مربی وظای
بــه طــور دقیــق و اســتفاده از روش هــای نویــن آمــوزش بالینــی 
هماننــد قابلیــت هــای بیمارســتان مجــازی پیشــنهاد مــی شــود.  

سپاسگزاری
پژوهشــگر مراتــب ســپاس و قدردانــي خــود را از کمیتــه تحقیقــات 
دانشــجویی و  معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی البــرز کــه حمایــت مالــی ایــن پژوهــش بــا )کد پژوهشــی 
3511( را بــر عهــده داشــته و کلیــه همــکاران و دانشــجویان عزیــز 
و بزرگــواری کــه در مطالعــه حاضــر شــرکت نمودنــد، اعــالم مــی 

دارد. 
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