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E-mail:p.pourghane@yahoo.comگیالنلنگرود،دانشکده پرستاري و مامایی و پیراپزشکی شرق پرند پورقانع،:نویسنده مسئول*

یک مطالعه کیفی: بالینیآموزشتجارب دانشجویان پرستاري از 
1*پرند پورقانع:پژوهشگر

لنگرود، ایران،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،گیالندانشکده پرستاري و مامایی و پیراپزشکی شرق مربی، ،دانشجوي دکتري آموزش پرستاري)1

10/5/91:تاریخ دریافت مقاله
20/5/92:تاریخ پذیرش مقاله

چکیده 
بالینی انتظار می رود، محیط. داردنقش کلیدي دریادگیري دانشجویان پرستاريآموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاري است که:مقدمه

نشجویانارزیابی فرایند یادگیري بالینی بنا به تجارب دا. جهت دانشجویان باشدتجارب مفید با هدف کسب فراهم آوردن فرصتهایی قادر به 
.می تواند در شناخت موارد مهم در یادگیري بالینی دانشجویان مفید واقع گردد

.می باشدبیمارستانهاي استان گیالنبالینی درآموزشتجارب دانشجویان پرستاري از دركمطالعه،هدف:هدف
دانشگاه علوم ) 1387(دانشجوي پرستاري ترم هشتم19می باشد و جامعه پژوهش را)آنالیز محتوي(یک تحقیق کیفی،این مطالعه:کارروش 

داده ها به شیوه مصاحبه و بر اساس .گردیدجهت انتخاب نمونه ها، از نمونه گیري مبتنی بر هدف استفاده . تشکیل می دهندپزشکی گیالن
پشنهاديمراحلبهتوجهباهادادهرایند تحلیلف.باز جمع آوري گردیدسوال6پاسخ به با بالیناز یادگیري در محیطدانشجویانواقعیتجارب

.آمدبه دستاصلیدرون مایهسه،درنهایتوشدانجام)2004(و الندمنگرانهیم
محدودیتهاي / ناهماهنگی بالینی/ ارتباط نامطلوب(ايت حرفهاموضوع:استخراج سه طبقه اصلی و نه زیر طبقه بودآنالیز داده ها، نتیجه:نتایج

خدمت به / کسب مهارت/ ارتقا آگاهی( انــــگیزه/و هدف)یادگیري نامطلوب/یادگیري کارآمد( یادگیري بالینی،)ترس،همراه همیشگی/بالینی
).هم نوع

وجود برخی فاکتورهاي موثر جهت کسب تجارب مثبت، نظیر به کارگیري آموخته هاي بیانگرنتایج براساس تجارب دانشجویان،: نتیجه گیري
از آنجا که هدف . ر عمل و ارتقا تدریجی اعتماد به نفس و یا  کسب تجارب منفی، نظیر نا کارآمدي مربی بالینی و ترس در محیط بالین بودتئوري د

درجامعه می باشد، بنابر این می مطلوب کیفیت جهت ارائه خدمات بامحیط بالین اصلی از تربیت دانشجویان پرستاري، کسب تجارب مثبت در 
به کارگیري مربیان با تجربه، فراهم آوردن محیط مناسب یادگیري جهت به مرحله عمل در آوردن آموخته هاي تئوري دانشجویان در عمل، توان با

.ساختدانشجویان مهیا توسطوحمایت دانشجویان، محیط یادگیري مطلوبی را با هدف کسب تجارب مثبت 
بیمارستان ها/ يدانشجویان پرستار/ آموزش پرستاري: ه ها ژکلید وا

مقدمه
آموزش پرستاري به بخش مهمی از آموزش بالینی 

هاي حدود نیمی از زمان آموزش دانشکدهآمده وحساب 
در واقع، می توان . می دهدرا به خود اختصاص پرستاري

آموزش بالینی را مجموعه اي از فعالیتهاي تسهیل کننده 
ندازه گیري یادگیري بالینی با هدف ایجاد تغییرات قابل ا

یادگیري به عنوان یک موضوع مهم ).1(در دانشجو دانست
و پیچیده در فرایند زندگی انسان، قادر به ایجاد تغییر در 
دانش، مهارتها، نگرشها، ارزشها، هیجانات، عقاید و 

قلمرو : گفتبر این اساس می توان).2(احساسات می باشد
اطفی و یادگیري گسترده بوده و زمینه هاي شناختی، ع

یادگیري روان حرکتیکهشودمی روان حرکتی را شامل 
).3(یادگیري ذهنی همراه با فعالیتهاي عضالنی استهمانا

امروزه تاکید زیادي در توانایی به کار گیرياز آنجا که

محیط بالینی فرصتهایی،)4(آموخته ها در عمل می باشد
ین نوع  نقش مهم ا.)2(فراهم می آوردزمینهاین را در

افزایش مهارت ودر فراگیري سریعتر مطالبیادگیري 
).3(پرستاري به خوبی شناخته شده استدانشجویان

محیط یادگیري بالینی، محیطی است که دانشجویان 
براساس نیازهاي بیمار، مهارتهاي خود را با هدف حفظ و 
ارتقا سالمت بیمار، حمایت فیزیکی، روانی، معنوي و 

در واقع ).5(رویکرد کلی به کار می بندنداجتماعی با یک
محیط بالینی ،در فرایند آموزش حرفه هاي علوم پزشکی

و نقش مهمی در کسب )6،7(حائز اهمیت بسیاري است
در آموزش پرستاري نیز این ).8(تجارب مثبت یا منفی دارد

و یک ) 9(نوع از یادگیري از اهمیت ویژه اي برخوردار است
گردد میز آموزش پرستاري محسوببخش مهم و مکمل ا
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دانشجویان پرستاري را جهت ارائه اصول بالینی که
: می توان گفت.)12(فرا گرفته شده در عمل آماده می کند

اصل موفقیت برنامه آموزش پرستاري، با کسب تجارب 
از آنجا که ).13(مطلوب بالینی دانشجویان مرتبط می باشد

را زیادي از دوران تحصیل خوددانشجویان پرستاري مدت 
تقریبا نیمی از زمان وبالین مشغول هستندبه یادگیري در

در یادگیريصرفصرف شده در آموزش پرستاري،
درشرایطیباید بنابراین،هاي بالینی می شودمحیط
تجارب دانشجویان بتوانندتابالین فراهم باشد محیط

رغم اهمیت باالي علی .)14(در آنجا کسب کنندمفیدي را
نتایج بسیاري از تحقیقات انجام یادگیري در محیط بالینی،

گرفته در این زمینه، بیانگر عدم کسب تجارب مطلوب 
پژوهشدر).15-18(دانشجویان در این محیط بوه است

نمره قابل ،دانشجویان مورد مطالعه، معطري و رمضانی
در تحقیق).15(اندهاي بالین خود ندادهقبولی را به محیط

شریف و همکاران نیز، دانشجویان ابراز می داشتند که 
تنوعنبودندلیلبهکارآموزي،گذراندن واحدهايعلیرغم

کافیتجربه،حساسپروسیجرهايانجام بعضیدرتکررو
بودننامناسبازحاکی،هادادهاند وکسب ننمودهرا

در .)19(بودیاندانشجودیدگاهآموزش بالینی ازمحیط
در یک تحقیق کیفی که به منظور بررسی یادگیري بالینی

دانشجویان اظهار نمودند که روشهاي انجام شد،هلند
منجر به رشد عقالنی آنها ،یادگیري بالینی موجود

شود و تنها توانایی یک اپراتور را بدست می آورند که نمی
صورتی رود کارهاي معمولی را بهفقط از آنها انتظار می

پژوهشهاي دیگر نیز .)16(غیر اندیشمندانه انجام دهند
دهد که اکثر محیطهاي بالینی قادر نیستند نشان می

محیط یادگیري مثبتی را براي دانشجویان فراهم 
موقعیتها، نیروها و محرکات مختلفی در بالین ).18و17(کنند

وجود دارند که می توانند در تجارب یادگیري موثر 
که از آن جمله می توان به اساتید پرستاري، ،)5(باشند

از ).20(پرسنل بخش و چگونگی محیط بالین اشاره نمود
که کیفیت عملکرد بالینی پرستاران به علم پرستاري آنجا

وجود مشکالت احتمالی در کسب و)21(بخشدمیاعتبار
تجارب مطلوب یادگیري بالینی دانشجویان پرستاري، 

در خدماتدر نتیجه کاهش کیفیتسبب کاهش کارآیی و 
قادر به ،بالینیمحیطرود انتظار میجامعه خواهد شد،

پیوند اطالعات نظري جهت فراهم آوردن فرصتهایی 
تا آنان قادر باشند)22(باشدبا واقعیات عملی دانشجویان
توانمندیهاي ،)4(هاتجارب مفید در این محیطبا کسب 

.)21(کسب نمایندددر طول دوران تحصیل خوراالزم
هدف و سوال پژوهش از موارد مهم تعیین کننده در 

بر اساس سوال اصلی ).23(انتخاب روش تحقیق می باشند
بالینیآموزشتجارب دانشجویان پرستاري از ": تحقیق

تجارب تعیین ": و هدف کلی پژوهش"چگونه است؟
، می توان گفت که "آموزش بالینیدانشجویان پرستاري از 

رك عمیق این تجارب، تنها به صورت روش کیفی امکان د
تحقیق کیفی، به پژوهشگر اجازه ورود ، چرا که استپذیر 

ندگان را جهت تعیین و به دنیاي درونی مشارکت کن
وکشف معانی شکل گرفته در یک فرهنگ مشخص ساختن

لذا با توجه به بررسی اهمیت درك . )24(متغیرها می دهد
جویان از آموزش بالینی، پژوهش و تجارب عمیق دانش

تجارب دانشجویان پرستاري از حاضر با هدف تعیین
.صورت گرفتکیفیبه روش بالینیآموزش

کارروش
یک مطالعه کیفی از نوع تجزیه و ،این پژوهش

که درمی باشد) Content Analysis(تحلیل محتوایی
راستاي کسب اطالع از تجارب دانشجویان پرستاري از 

بادانشجویان انتخاب.بالینی انجام شده استموزشآ
میان دانشجویانازهدف،برمبتنینمونه گیريازاستفاده

واحدهاي گذراندنمشغولکه)نفر19(پرستاريچهارمسال
مطالعه درشرکتبهمایلوبیمارستانعرصهدرکارورزي

پاسخهاي نحوه جمع آوري اطالعات،.گرفتصورتبودند،
وقایع یک روز از کار آموزي -1(بودسئوال باز6به آنان

درطول یک روز -2خود را بصورت مکتوب بیان کنید
کارآموزي در بیمارستان بیشتر به چه نکاتی توجه دارید؟

از حضور در کار آموزي بالینی اشم) اهدافیا(هدف -3
پرستاري مهارتهاي بالینیآیا به یادگیري -4چیست؟

آیا تا کنون -5اگر جواب مثبت است چرا؟عالقه دارید؟
پرستاري را که به نظر شما شایسته ،در محیط کارآموزي
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اگر جواب مثبت است چه خصوصیات و دیده اید؟باشد،
از نظر شما پرستاري -6ویژگیهایی را دروي دیده اید؟

س مطالعات و بررسی متون سواالت باز بر اسا.)یعنی چه؟
باز تجارعمیقدركوقعیوااطالعاتجهت  کسب 

)Koch(کاچ.آموزش بالینی طراحی گردیدازدانشجویان
معتقد است که طرح سئواالت باز، زمینه اي را جهت 

تجزیهبراي).28(توصیف کاملی از تجربیات فراهم می کند
تحلیل داده هايروشاز،پژوهشاینداده هايتحلیلو

باهاي تحقیقادهدتحلیلفرایند .گردیداستفادهکیفی
- 1:شدانجامالندمنوگرانهیمپشنهاديمراحلبهتوجه

پس از جمع آوري سئواالت پاسخ داده شده، مکتوبات 
جهت درك کلی استاد راهنماچندین بار توسط محقق و 

بازخوانی رسیدن به یک درك کلیو صحیح و همچنین 
لحاظ تحلیلواحدعنوانبهمکتوباتکل-2گردیدند

که قرار بودهایییادداشتتحلیلواحدازمنظور.دشدن
کلمات،-3بگیرندقراراريکدگذوتحلیلبود تحت

نظرواحدهاي معنایی درعنوانبههاپاراگرافیاوجمالت
از کلمات وايمجموعهمعناییواحدهاي.شدندمیگرفته

. بودندمرتبطیکدیگربامحتوانظرازکهبودندجمالت
شده بنديجمعمفادشانومحتوابهتوجهباحدهاوااین

بامعنایی،واحدهايسپس-4. گرفتندقرارهمکنارو در
مفهوموانتزاعسطحدرآنها بهنهفتهمفهومبهتوجه

در این مرحله، .شدندکدها نامگذاريباورسیدهپردازي
،بیشترنیو تبیجهت روشن شدن بعضی پاسخها و توضیح 

با کمک (ونه ها مصاحبه حضوري صورت گرفت با برخی نم
گرفتن از کدهاي نوشته شده توسط دانشجویان در 

باهایشانتفاوتوتشابهاتنظرازکدها-5.)هاسربرگ
برچسبباترانتزاعیطبقاتتحتوشدهمقایسه یکدیگر

مقایسهباپایان،در-6.شدندمیمشخص دسته بندي
درنهفتهمحتوايق و دقیق،عمیتأملویکدیگرباطبقات

معرفیمطالعه)تم(عنوان درون مایهتحتهاداده
از استفادهبا،تحقیقمطالعهواستحکامصحت.)29(گردید

Guba & Lincoln)(لینکلنوگوباپیشنهاديمعیارهاي

پژوهشگر با شرکت طوالنی مدت و :)30(شدبررسی
وري کافی با شرکت کنندگان، جمع آتعاملومشارکت

،اطالعات معتبر و تایید اطالعات توسط مشارکت کنندگان
تکرار . نمودCredibility)(افزودن اعتبار تحقیقتالش بر

و  بهره گیري از،گام به گام جمع آوري و تحلیل داده ها
،نظرصاحبافرادومشاورراهنما،بازبینی توسط اساتید

) Dependability(داده هاجهت افزایش قابلیت اعتماد
داده هاتاییدپذیريجهت افزایش معیار.صورت پذیرفت

)Confirmability(، از تایید اساتید هیئت علمی دانشگاه
قابلیت انتقال .و نظرات تکمیلی آنان بهره گرفته شد

)Transferability(باتالش جهت ارائه توصیف ،مطالعه
د به منظور ارزیابی و قابلیت کاربر،غنی ازگزارش تحقیق

.صورت پذیرفت،تحقیق در سایر زمینه ها
از ریاست و معاونت محترم ، قبل از شروع مطالعه
پس از بیان در این پژوهش، .دانشکده کسب اجازه گردید

صورت تمایل به شرکت در هدف پژوهش، از نمونه ها در
قبل از شروع تحقیق، . آمدبه عمل دعوت،تحقیق

بودن شرکت در پژوهشگر توضیحاتی مبنی بر اختیاري
تحقیق، انصراف از تحقیق، هرزمان که تمایل داشته باشند، 

محرمانه امکان نیاز به مصاحبه جهت درك بهتر تجارب،
دردسترس قرارگرفتن ،درصورت تمایلو،ماندن اطالعات

پس از .نمونه هاي تحقیق ارائه نمودنتایج اطالعات، براي 
االت بین موافقت مشارکت کنندگان جهت همکاري، سئو

.نمونه ها پخش گردید
نتایج

دانشجوي 19مشارکت کنندگان دراین تحقیق، 
. داشتندپرستاري بودند که تجربه کارورزي در عرصه را 

محدوده . ، مونث بودند%)68/73(اکثریت شرکت کنندگان
از توصیف غنی و .سال بود22-26سنی شرکت کنندگان، 

د اولیه ک820عمیق مشارکت کنندگان به طور کلی،
خالصهمرور،بارچندینازپسکدها.استخراج گردید

. شدندبنديطبقهتناسب،وتشابهاساس بروسازي
طبقه سهصورتبهمقایسه،با تحلیل ودرونیمعناي
بهشانماهیتاساسبروتعیینزیر طبقه، نهواصلی 
بقات ط. گردیدندانتزاعی نامگذاريومفهومیصورت
ارتباط : طبقاتزیربا"ايت حرفهاموضوع": شامل

نامطلوب، ناهماهنگی بالینی، محدودیتهاي بالینی، ترس،
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یادگیري : طبقاتزیربا"یادگیري بالینی"،همراه همیشگی
زیربا"انــــگیزه/هدفو کارآمد، یادگیري نامطلوب

خدمت به هم نوع /کسب مهارت / ارتقا آگاهی : طبقات
).شماره1جدول(بود

هاي استخراج شده از تجارب شرکت درون مایه):1(شمارهلجدو
کنندگان در مطالعه

درون مایه هاي فرعیدرون مایه اصلی

ايت حرفهاموضوع

ارتباط نامطلوب
ناهماهنگی بالینی

محدودیتهاي بالینی
ترس،همراه همیشگی

یادگیري کارآمدیادگیري بالینی
یادگیري نامطلوب

انــــگیزه/هدف

رتقا آگاهیا
کسب مهارت

خدمت به هم نوع

بسیاري از تجارب دانشجویان، با موضوعات حرفه اي 
،گرچه ارتباط، حوزه وسیعی را شامل می شود.مرتبط بود

اما آنچه در این مطالعه به این درون مایه مرتبط می گردد، 
با مربیارتباط تیم مراقبتی با دانشجویان، چگونگی 

،به طور کلی.مربی با پرسنل بودو همچنیندانشجویان 
زمانی که از دانشجویان خواسته شد تا تجارب خود را از 
وقایع یک روز از کارآموزي این ترم خود و اینکه بیشتر به 

به نوعی،اکثریت آنها،بنویسند،چه نکاتی توجه داشته اند
هایی از گزیده.نبود ارتباطات صحیح  اشاره داشتنداز 

داشتن شخصیت و حفظ آن چه در ":ویانجمالت دانشج
برایم ،محیط کار، چه از جانب بیمار، همراهان او و پرسنل

ولی متاسفانه اصالً به آن توجه نمی شود ..بسیار مهم است
انسانم و دوست دارم که با که من جداي از دانشجو بودنم،

ارتباط "، )مونث-4دانشجوي (".من برخورد صحیحی شود
شجو متاسفانه بسیار ضعیف و فاقد اعتماد بین پرسنل و دان

،)مذکر-2دانشجوي ("قبولمون ندارندچون هنوز...است
گاهی اون حدي مربی بد با ما برخورد می کند که "

- 5دانشجوي("حاضرم با تمام استرسش، تنها کارکنم
تصورکنید ما باید ارتباط خوب داشتن را تجربه ").مونث

ن و پرسنل بخش مثالکنیم، بعد ارتباط اکثر مربی هامو

).مذکر-11دانشجوي !! (زدنیه
تجارب اکثر دانشجویان، بیانگر ناهماهنگی دانشکده 

گزیده هایی از . و بالین و ارتباط کمرنگ تئوري و عمل بود
اصال آن چیزي که در بالین به ما گفته ":تجارب دانشجویان

ا واقع. می شد، فرسنگها با موضوعات دانشکده فاصله داشت
).مونث-9دانشجوي("بعد عادت کردیم.گیج می شدیم

دربالین تجربه ..شنیده بودیم آنچه را در تئوري آموختیم"
ولی ماچنین ارتباطی را خیلی خیلی ضعیف ...می کنیم

).  مونث- 15دانشجوي ("دیدیم
تجارب دانشجویان، نشان دهنده وجود محدودیتهایی 

یل ناکافی بودن در کسب تجارب مطلوب در بالین، به دال
تجهیزات بخش، محدودیت اختیارات عملی دانشجو و 

انتظار داشتیم در ":برخی از جمالت دانشجویان. ترس بود
بالین فرصتهایی فراهم می شد تا آنچه را که به شکل 
تئوري آموخته بودیم، در بالین به عرصه عمل درآوریم تا 

ان همیشه در ذهنم،این اطالعات با کسب تجربه و عمل
بخاطر کمبود شدید این عمل،باقی بماند، البته متاسفانه

ما اجازه خیلی "). مذکر-6دانشجوي("میسر نشدتجهیزات
بعد ما چه .نداریم، چه مربی باشد چه نباشدکارها را

)مذکر-19دانشجوي("؟!تجربه اي کسب می کنیم؟
استرس احتمال اشتباه، ترس از موارد ناشناخته و

وحامی، از علل ترس همیشگی دانشجو دغدغه نداشتن
گزیده هایی از تجارب . بودسبب کسب تجارب منفی آنان 

ترس همیشگی از احتمال اشتباه، همیشه ":دانشجویان
").مونث-1دانشجوي(شبها کابوس می دیدم.آزارم میداد

که حاال ...به جاي کسب تجارب خوب، همیشه می ترسیدم
ه یکدفعه یکی را درهم، آن ترس، در من هست که نکن

").مونث-2دانشجوي("از من کاري برنیاداورژانس بیارن و
به خصوص در اورژانس، همیشه روزم ...ترس از تنها بودن

).مونث- 12دانشجوي (را خراب می کنه
، بیانگر یاد گیري بالینیدانشجویان در زمینهتجارب 

.دو گاهی یادگیري نامطلوب در بالین بویادگیري کارآمد
دانشجویان به کارگیري آموخته هاي تئوري در 
عمل، ارتقا تدریجی اعتماد به نفس و یادگیري تحت 
حمایت مربی، پرسنل و سایر دانشجویان را از تجارب 
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برخی از بیانات . یادگیري کارآمد خود بیان نمودند
کارگیري ه ب":دانشجویان از تجاربشان بدین قرار بود

آمادگی کامل براي پیدا کردن و اطالعات تئوري در بالین 
همیشه برایم تجارب خوشایند و ،ورود به عرصه کار

حاال که خودم را"). مذکر-11دانشجوي ("کارسازي بود
با ترمهاي قبل مقایسه می کنم، می بینم چه اعتماد به 

این را از موارد خیلی مثبت تجربه واقعاً..نفسی پیدا کردم 
وقتی "). مونث- 7دانشجوي("یادگیري در بالینم می دانم

بالین هستم، حس حمایت مربی، در حال یادگرفتن در
پرسنل بخش و دوستانم خیلی برام حس و تجربه 
خوشایندي هست و حس یادگیري باالیی دارم

).  مونث- 10(
وجود موضوعات تکراري دربالین، نا کارآمدي مربی 

ران، از عوامل بالینی و به روز نبودن اطالعات برخی پرستا
تاثیرگذار در کسب تجارب منفی دریادگیري بالینی 

وقتی وارد ":برخی از تجارب دانشجویان. دانشجویان بود
به ما و تکراريبه حدي کارهاي روتین،بخش می شویم

فرصتی براي یادگیري چیزهاي هکه دیگشهسپرده می 
).مذکر-2دانشجوي ("ونهتازه تر و علمی تر، باقی نمی م

فقط از روي اجبار و پاس کردن واحد و براي اینکه بتوانم "
وگرنه هیچ ...جزء رتبه اول تا سوم کالس باشم می آم

دانشجوي ("تکراري ندارمياي براي انجام این کارهاانگیزه
و مربی بالینی با هاگر شانس با ما یار باش").مونث-8

د و ، آن روز براي ما بسیار مفیبشودتجربه اي نصیب ما 
شیرین خواهد بود، ولی متاسفانه برخی از مربیان بالینی، 
بدلیل عدم مهارت خودشان ، اجازه کاري را به ما هم  نمی 

خیلی از زمانها ما در بخش "). مونث-9دانشجوي ("دهند
کاري برامون ...حاال اگر سوالی..مربی ما نیست..تنها هستیم

درمانهاي .یدبعضی از پرسنل، از اطالعات جد...پیش بیاد
). مونث-7دانشجوي("جدید خبري ندارند

هدف و اکثر شرکت کنندگان در تحقیق، تجارب
از یادگیري در بالین، ارتقا آگاهی،کسب آنها را انگیزه  

گزیده هایی از . مهارت و خدمت به هم نوع نشان می داد
: تجارب دانشجویان

ردنهدف اصلی من از کار و یادگیري در بالین، باال ب"

بسیاري از چیزها فقط در اینجا یاد .اطالعات خودم هست
از کارورزي مهدف"). مونث-13دانشجوي ("گرفته میشه

افزایش یادگرفتن صحیح مهارتهاي عملی ودر بالین،
انگیزه من"). مذکر-18دانشجوي (»م هستسرعت عمل

حس انسان هم نوع خودم و مفید بودن براي جامعه و 
مزایاي وگرنه خستگی هاي زیاد و حقوق و...هستدوستی 

اندك به هیچ وجه جوابگوي زحمات پرستاران 
).مونث-17دانشجوي ("نیست

نتیجه گیريبحث و
که بیان تجارب عینی ،یافته هاي این پژوهش

بیانگر برخی تجارب شرکت کنندگان در مطالعه می باشد، 
بررسی و مقایسه . مطلوب و برخی تجارب نامطلوب بود

افته هاي این پژوهش با نتایج سایر مطالعات، وجود ی
تشابهاتی را بین تجارب شرکت کنندگان در مطالعه حاضر 

.و سایر مطالعات نشان می دهد
، موضوعات حرفه اي شاملتجربیات مرتبط با 

ارتباط نامطلوب، ناهماهنگی بالینی، محدودیتهاي بالینی و 
.همراه همیشگی بودترس،

تجارب دانشجویان در این تحقیق، :ارتباط نامطلوب
این موضوع در . بیانگر عدم ارتباط مطلوب در بالین بود

حالی است که ارتباطات مناسب حرفه اي، به تعیین هویت 
)Mongwe("مونگ وي"درتحقیق).4(افراد کمک می کند

دانشجویان متذکر شدند که وجود یک ارتباط همکاران، و
نشجویان و بیمار، سبب به مطلوب با مربی، پرسنل، سایردا

وجود آمدن یک محیط  دلپذیر یادگیري و کسب تجارب 
همچنین در تحقیق علوي و . )5(بالین می گرددمطلوب  در

عابدي، دانشجویان مدعی بودند که آموزشی به یادگیري 
بهتر منجر خواهد شد که در فضاي ارتباطی مطلوبتر و 

گر از ارتباطات یکی دی).31(دوستانه تري تجربه شده باشد
نامطلوب بر اساس تجربیات دانشجویان پرستاري، تعامل 

در تحقیق برهانی و . نامناسب پرسنل با دانشجو بود
احساسدانشجویان،دغدغه هايازیکیهمکاران، 

بودن ارتباطاتناکارآمددلیلبهبالینیمحیطبابیگانگی
همچنین در. )32(پرستاري بودپرسنلودانشجویانبین

تحقیق دیگري، در رابطه با ارتباط دانشجویان با پرسنل 
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درصد از دانشجویان از چهارچوب 15/92پرستاري، 
21/84ارتباطی مناسب با پرسنل ناراضی بودند و در حدود 

درصد از دانشجویان، معتقد بودند حقوق فردي ـ اجتماعی 
دانشجو از طرف پرسنل در نظر گرفته نمی شود، و یا 

).15(از طرف پرسنل مورد انتقاد قرار می گیرنددانشجویان 
براساس نظرات اساتید این موضوع در حالی است که 

نشجویان در تحقیق سلیمی و همکاران، دابالینی و
به احساسمنجرپزشکانوبخشپرستارانرفتارهاي

کیفیتوبهترکارارائهبرايرضایتمندي دانشجویان
.)33(می گرددمراقبت باالتر

عامل نامناسب مربی بالینی با دانشجو از دیگر ت
از آنجا که چگونگی ارتباط مربی . تجربیات دانشجویان بود

در چگونگی یادگیري بالینی و زیاديبادانشجویان، تاثیر 
بنابراین یک .)5(داردکسب تجارب مثبت دانشجویان 

مدرس بالینی باید ارتباط خوب و دو طرفه اي با 
در تحقیق علوي و عابدي ).34(ه باشددانشجویان خود داشت

مربیانی که مهارتهاي ارتباطی : نیز، دانشجویان ابراز داشتند
باالتري داشته اند، عالوه بر توانایی بیشتر در انتقال مفاهیم 
و تجارب، توانسته اند با خلق فضاي مناسبتر، انگیزه و 

تجارب دانشجویان ).31(عالقه بیشتري در آنان ایجاد نمایند
نشان دهنده تعامل نامناسب برخی ازمربیان بالینی با 

در تحقیق همتی و همکاران، دانشجویان بیان . پرسنل بود
صورت برقراري ارتباط مطلوب مربی بادرداشتند که

خوبیهجایگا، بالین، نپزشکاولین ومسؤ،بخشنکنارکا
همچنین در این . خواهد بودیاننشجودايگیردیاايبر

از یکی ،قبتیامرتیمبامربیتباطیاريهاترمهاتحقیق، 
در).35(شناخته شدثربخشابالینیزشمودرآمؤثرملاعو

، ننشجویادانیزهمکارانو)Guzman(گازمنمطالعه
یژگی ومهمترینرا ديفربینطتبااراريبرقررتمها
مدرسی یعنی.)36(نددکرتوصیفثربخشابالینیرسمد
و ريهمکادیجاااي،حرفهتطاتبااراريبرقرتواناییکه

).37(میباشدداراراسالمتتیميعضااسایرباهماهنگی
بین بخش آموزش و سازگاري،در حرفه پرستاريدر واقع
هاي مستلزم همکاري مربیان دانشکده،بالینمحیط

تحقق این وباشداي میپرستاري و پرستاران حرفه

رفه کننده پیشرفت حدر نهایت تضمینیهماهنگ
مربیان دانشکده از لحاظ چرا که.پرستاري خواهد بود

دانش نظري و آشنایی با دانشجویان داراي مزایا و نقاط 
قوتی هستند و در مقابل پرستاران بالینی به محیط بالین و 

تجارب ).38(بیماران اشراف و آشنایی بیشتري دارند
دانشجویان در این مطالعه، بیانگر ناهماهنگی دانشکده و

در تحقیق . بالین و ارتباط کمرنگ تئوري و عمل بود
دانشکده هادرکهآنچهبیندیگري نیز نشان داده شد که 

تفاوت می شود،انجامعملدرکهآنچهوفراگرفته شده
، همچنین در تحقیق الهی و همکاران).32(وجود دارد

موانعبالین، ازدرنظريهايآموختهنبودنکاربردي
.)39(شناخته شده استدانشجویانبالینیديتوانمنکسب

از آنجا که نتایج تحقیقات مختلف، پیشرفت پرستاري را در 
بایستی با ،)38(می دانندگرو هماهنگی بین تئوري و عمل

بررسی عوامل آموزشی، نیروي انسانی و محیطی هماهنگی 
.الزم در این زمینه فراهم آید

اختیارات ناکافی بودن تجهیزات بخش، محدودیت 
دانشجو نشات گرفته از بی اعتمادي به او، و ترس به عنوان 
یک همراه همیشگی، از عوامل ایجاد عدم کسب تجارب 

نتایج . مثبت و مطلوب یادگیري بالینی در دانشجویان بود
بسیاري از تحقیقات دیگر نیز تاییدي بر یافته هاي این 

و)35(همکاراندر تحقیق همتی و. تحقیق می باشد
مناسب تمکاناو ااتتجهیزفقدان،)40(و همکارانمقیمی

در بالین، از موانع آموزش اثر بخش در بالین شناخته شده 
این در حالی است که وجود امکانات آموزش بالینی . است

می باشد و یکی از موارد مهم جهت ایجاد انگیزه یادگیري
سبب دلسردي و نداشتن هدف در،این امکاناتنبودعدم 

در واقع، دانشجویان باید آنچه را . یادگیري بالینی می شود
،اند، با وجود تجهیزات مناسبکه به طریق تئوري آموخته
صورت بروز موارد اورژانس که در عمل به کار گیرند تا در

، دچار دلهره و داردنیاز به عملکرد صحیح و سریع آنها 
حیت و استرس نگردند و هنگام فراغت از تحصیل نیز، صال

محدودیت ).14(شایستگی الزم را دراین زمینه کسب کنند
لی دانشجو از طرف پرسنل، از دیگر اختیارات عم

محدودیتهاي تجربه شده دانشجویان هنگام یادگیري در 
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نشانهمکاران نیزوعلويمطالعه کیفینتایج. بالین بود
وفرصتازقسمتیبالین،محیطدردادکه دانشجویان

سپريبالینیکارکنانباتضادوچالشرا درخودتوان
هنوزپرستاري،کارکنانهستندآنان مدعی.کنندمی 

این موضوع، ونپذیرفتهگروهازعنوان عضويبهرادانشجو
وتلختجربه هايبهبالینرا درآنانحضورروزهاي

موضوع مهم در این زمینه .)11(استساختهمبدلثمربی
، دانشجوي پرستاري باید بداند بر اساس ترم این است که

تحصیلی خود تا چه حد مجاز به انجام کارها به صورت 
مستقل می باشد، چرا که آنان جهت کسب تجارب مطلوب 
یادگیري، نیاز دارند تا در برخی موارد، تجاربی همانند 

اگر به دانشجو اعتماد شود، و. پرستاران بخش داشته باشند
ري براي یادگیري در بالین خواهداو انگیزش بیشت

ترس به عنوان یک همراه همیشگی، به عنوان ).5(داشت
یک محدودیت جهت کسب تجارب یادگیري بالینی در 

در یک تحقیق، دانشجویان محیط . نمونه هاي تحقیق بود
در تحقیق.)19(آموزشی پرستاري رااسترس زا بیان نمودند

بالینی را به عنوان علوي و همکاران، دانشجویان، تجارب 
مهمترین منبع اضطراب خود در طول دوره تحصیل معرفی 

عوامل مختلفی می توانند سبب تجربه ترس و ).11(کردند
در این تحقیق،  ترس از . اضطراب در دانشجویان گردند

احتمال اشتباه در عملکرد، ترس از موارد ناشناخته و 
وب دغدغه نداشتن حامی، از علل کسب تجارب نامطل

و همکاران، )Mongwe(مونگ ويتحقیقدر. شناخته شد
دانشجویان یکی از عوامل ترس و اضطراب را در محیط 

در تحقیق).5(بالین، ترس از بروز اشتباه ذکر نموده بودند
تجارب ،همکاران، احساسات ناخوشایندکرمان ساروي و

به ،ارتباطات بین فرديوتحقیر آمیز، تجربیات بالینی
عوامل استرس زاي آموزش محیط مهمترین از،ترتیب

نتایجهمچنین ).41(بالین از دیدگاه دانشجویان بودند
مهمترین ازیکیداد ننشا،کنگهنگرکشودرايمطالعه
زشوـمآيهامحیطدرريپرستاننشجویاداسسترامنابع

در).42(هاستآنبابالینینمربیاردبرخوهنحو،بالینی
اضطراب یري ناآشنا، می تواند سبب ایجادواقع محیط یادگ

دانشجویان پرستاري جهت کسب در دانشجویان گردد و

حمایت یک مربی تجارب مثبت یادگیري بالینی، نیاز به 
در یک تحقیق کیفی نیز، از نظر ).5(بالینی کارآمد دارند

دانشجویان، ارتباط مناسب از جانب مربی و رعایت احترام 
نفس دانشجو، می تواند حمایت و تقویت اعتماد به 

دراین زمینه ).31(بیشتري را براي دانشجو فراهم آورد
برخورد مناسب با اشتباهات جزئی : می توان گفت

پرسنل و مربی، سبب کسب تجارب دانشجویان از طرف
مطلوب یادگیري بالینی در دانشجو و کاهش استرس او

حمایت کادر همچنین از نظر دانشجویان، ).5(خواهد گردید
پرستاري از دانشجویان در موقعیتهاي جدید، موجب 

).43(افزایش اعتماد به نفس آنان می شود
تجارب برخی دانشجویان در این تحقیق، بیانگر 
یادگیري کارآمد و همچنین در برخی دیگر، یادگیري 

.نامطلوب بود
یادگیري کارآمد با به کارگیري از نظر دانشجویان، 

ارتقا تدریجی ي در عمل، حمایت وئورآموخته هاي ت
، دانشجویان، درتحقیقی. اعتماد به نفس کسب می گردید

یکی ازتجارب مثبت یادگیري بالینی را ارتباط تئوري و 
امروزه تاکید زیادي در به کارگیري . )5(عمل ذکر نمودند

و توسعه تجارب )4(آموخته هاي تئوري در عمل می شود
یادگیري مطلوب می تواند با ارتباط نزدیک دانش تئوري و 

.  )5،34(عملی فراهم گردد
در این تحقیق، دانشجویان یادگیري تحت حمایت 
مربی، پرسنل و سایر دانشجویان را از تجارب مطلوب 

فراهم آوردن حمایت براي . یادگیري بالینی خود برشمردند
یل کننده یادگیري در بالین دانشجویان، از عوامل تسه

جهت کسب تجارب مطلوب ).34(دانشجویان می باشد
بالینی دانشجویان، همراهی مربی با دانشجو به خصوص در

زمان مقابله با موارد تازه، به مرور، سبب ارتقا اعتماد به 
باال موجبنفسبهو اعتماد )5(نفس دانشجو می گردد

همچنین، نتایج سایر ).35(بهتر دانشجو می گردديگیردیا
)44(تحقیقات، بیانگر نقش تاثیرگذار حمایتی پرسنل بخش

کسب تجارب در یادگیري بالینی و )5(و سایر دانشجویان
دیدگاه دانشجویان در تحقیق شریف و . مطلوب می باشند

همکاران نیز، بیانگر وجود یک محیط یادگیري بالینی 
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دانشجویان مناسب با حضور ارتباطات مثبت حرفه اي بین
دربالین،وجود موضوعات تکراري).19(و پرسنل بود

نا کارآمدي مربی بالینی و به روز نبودن اطالعات برخی 
پرستاران، از تجارب نامطلوب دانشجویان دریادگیري 

نتایج مشابه در سایر تحقیقات نیز به چشم . بالینی بود
انشجویان ابراز در تحقیق برهانی و همکاران، د. می خورد

انجام می داشتند که بیشترین اعمال آنها در بخش،
قطرات سرم است تنظیمو دادنداروکارهاي روتین مثل

همچنین در .)32(دادندمیانجاماولترمابتدايازکه
ابراز می داشتندخرآلساينشجوهاداهمتی و همکاران، تحقیق

، انجام هانستاربیمابرخیدر که بیشترین اقدامات آنها 
این موضوع در حالی است که ).35(کارهاي اولیه است

نتیجه یک مطالعه کیفی نشان داده است که دانشجویان، 
تنوع و تکرر تمرینهاي بالینی را فرصتی جهت افزایش 

با حمایت حال).19(مهارت بالینی خود می دانستند
، ریک بیماتمامیتروي آنان دانشجو، و در صورت تمرکز 

نمونه هاي ).32(د گیري آنان بیشتر و موثرتر خواهد بودیا
تحقیق، ناکارآمدي مربی بالینی را، یکی از دالیل تجارب 

تجارب . وب یادگیري بالینی خود برشمردندنامطل
دانشجویان در برخی تحقیقات دیگر نیز بیانگر عدم تسلط 

اکثر مربیان جهت آموزش بالینی بوده استو توانمندي 
آگاهی باعالقهکممربیاناز نظر دانشجویان، ).43و1(

خودآگاهیکسبدرناتوانیوسردرگمیموجبناکافی، 
این موضوع در حالی است که .)32(دنشودر دانشجویان می

در مطالعات مختلف، نقش مهم مربی بالینی همواره مورد 
به روز نبودن اطالعات برخی ).45و39و4(بحث بوده است
کسب تجارب نامطلوب یادگیري بالینی در پرستاران، سبب

وجود پرسنل با در حالی که. نمونه هاي تحقیق می گردید
اطالعات باال و ماهر و با تجربه می تواند به عنوان یک 
منبع ارزشمند دانش و مهارت براي دانشجویان محسوب 

دانش کافی پرسنل از اهداف یادگیري فقداند،گرد
منفی در کسب تجارب مطلوب دانشجویان پرستاري، تاثیر

اکثریت نمونه هاي ).5(بالینی دانشجویان خواهد داشت
تحقیق، هدف و انگیزه خود را از کسب تجارب یادگیري 
بالینی، ارتقا آگاهی، کسب مهارت و خدمت به هم نوع 

هدف نتایج یک تحقیق کیفی نشان داد که  . بیان نمودند
ویان، ارتقا کسب تجارب یادگیري بالینی در دانشجاز

وجود عوامل فردي ).5(دانش، آگاهی و کسب مهارتها بود
نقش حرفه،بهمنديعالقهوانگیزهجملهازکمک کننده، 

نتیجه ).46(کسب تجارب مطلوب بالینی دارددرمهمی
شتنداکه تحقیق دیگر انجام شده در این زمینه، نشان داد 

شده و ایجاد عالقه در دانشجویان ، سببکافیهنگیزا
چندهر. )35(سطوح باالیی از یادگیري را فراهم می کند

می نماید،نقش موثري در یادگیري ایفافردي،هايانگیزه
وفرديهايویژگیتنوعبهپرستاري، بایدمدرسیناما

اقداماتباوتوجه خاص کردهدانشجویان،هايانگیزه
مایندنآنان فراهمبرايرامناسبییادگیريتجربهمثبت، 

از اهداف دیگر نمونه هاي تحقیق  خدمت به هم نوع، . )47(
و همکاران نیز نشان دادDuuns)(دانزبود، نتایج تحقیق

دوست دارند به دیگران کمک کنند و در ،دانشجویانکه 
و از احساس توانایی خود نان تغییر به وجود بیاورندآحال 

ییر در در جهت برآوردن نیازهاي بیماران و ایجاد تغ
.)48(کنندوضعیت بیماران احساس رضایت می 

یادگیري تحت نتایج نشان داد که عواملی نظیر 
به کارگیري ،حمایت مربی، پرسنل و سایر دانشجویان

آموخته هاي تئوري در عمل و ارتقا تدریجی اعتماد به 
تجارب یادگیري بالینی مطلوب دانشجویان بوده نفس از

اي مناسب، جهت هآوردن زمینه می توان، با فراهم. است
بهره برداري دانشجویان برقراري ارتباط مطلوب حرفه اي،

سازگاري مناسب بین تئوري و عمل با ازمنابع حمایتی،
،عوامل آموزشی، نیروي انسانی و محیطیبررسی و ارزیابی 

وضوح نقش امکانات مناسب آموزشی در بالین،تامین
ي مربی بالینی توانمند و در بالین، به کارگیردانشجویان

تفاوتهاي فردي مربیان بالینی به عالقه مند به حرفه، توجه 
تجربهمثبت آنان،هايتشویق انگیزهودانشجویان،

نتایج .نمودبراي دانشجویان فراهمرامناسبییادگیري
تحقیق می تواند منجر به ایجاد انگیزه جهت انجام 

با توجه .ر نقاط گرددتحقیقات بیشتر در این زمینه در سای
،به ماهیت کیفی مطالعه، احتمال فراموشی برخی خاطرات

برخیبراي  بیان واقعیدانشجویانو یا عدم تمایل
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که می تواند محدودیتی  ، احساسات وجود داردتجربیات و 
با توجه به همچنین .براي  تحقیق در نظر گرفته شود

شود تحقیقات پیشنهاد می دانشکده،انجام تحقیق در یک
گسترده تري در دانشکده هاي دیگر نیز انجام گردد تا با 

دانشکده ها در مناطق آگاهی از تجربیات دانشجویان سایر
تر و فراهم آوردن مختلف، قادر به برنامه ریزي جامع

تر جهت یادگیري بالینی دانشجویان محیطی مطلوب
.   باشیم

قدردانیوتشکر
محترم جناب استادهاي نماییبه این وسیله از راه

همچنین . آقاي دکتر رسول تبري قدردانی به عمل می آید
معاونت و دانشجویان پرستاري که در انجام این ازریاست،

.تشکر می شود،پژوهش همکاري صمیمانه اي داشتند
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Abstract
Introduction: Clinical education is important part of nursing education that has a key role in the
learning of nursing students. It is expected that clinical environment provides opportunities for
students to gain valuable experiences. Assessment of clinical learning process based on students’
experiences can be useful in identifying important factors in students' clinical learning.
Objective: The aim of this study was to understand the experiences of nursing students' from
clinical education in hospitals of Guilan.
Methods: This is a qualitative study (content analysis) and study sample consisted of 19 senior
nursing students (term 8) in Guilan University of Medical Sciences (1387). Purposive sampling was
used to select samples.
Data collection was performed through interview and based on actual experiences of students from
learning in the clinical environment with answer to 6 open questions. Data analysis accomplished
according to proposed steps by Graneheim and Lundman (2004).  Three main themes emerged.
Results: Results of data analysis included three main categories and nine subcategories:
Professional issues (Unsatisfactory relation, Clinical heterogeneity, Clinical restrictions, Fear,
continual Concomitant), clinical learning (Efficient learning, inappropriate Learning), Purpose /
Motivation (Promotion of Awareness / Obtain of skills / service to fellow).
Conclusions: The results based on students' experiences showed some effective factors on
obtaining positive experiences like presence of appropriate environment in order to apply
theoretical knowledge in practice and support and or obtain of negative experiences like ineffective
clinical instructors and fear in clinical environment. Since the main purpose of educating nursing
students is to obtain positive clinical experience to provide quality services in the community, so we
can provide optimal clinical learning environment aiming positive experience for students using
experienced clinical instructors, and environment to apply theoretical knowledge in practice for
students.
Key Words: Nursing Education / Nursing Students / Hospitals
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