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 مجله پرستاري و مامايي تبريز  

57-64ص) 1389تابستان ( 18شماره     

مدرسان پرستاري ) اجتماعي محور-فرهنگي( مقبوليت راهبردهاي آموزشي باليني

  1389دانشگاه علوم پزشكي تبريز و اروميه 

 

  )نويسنده رابط(كارشناس ارشد پرستاري :ممقاني ابراهيم علي افسري

Email: ealiafsari@gmail.com      

  دكتراي پرستاري، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي تبريز :زادهدكتر وحيد زمان

 دكتراي علوم تربيتي، استاد دانشكده علوم تربيتي تبريز :آذردكتر اسكندر فتحي

  2/9/89 :پذيرش 30/6/89 :دريافت

  
  چكيده 

   

 .ممكن است باعث از دست دادن جان يك فرد شود ،پرستاري كه با جان آدمي سرو كار داردتوجهي به حرفه بي نيتر كوچك :مقدمه  

آمده از  به وجودآموزش باليني در رشته پرستاري قلب و كانون توجه تعليم و تربيت بوده و مسلماً بايستي اين آموزش متناسب با نيازهاي 

شود راهبردهاي آموزش باليني سنتي پاسخگوي اين تحوالت نبوده و استفاده اذعان مي. عرصه مراقبت سالمت باشددر پيشرفت و تحول 

 بالينينارضايتي از آموزش  ليبه دلاين مطالعه با هدف بررسي وضعيت موجود . مبتني بر تئوري فرهنگي اجتماعي مفيد استاز راهبردهاي 

   .ايران انجام گرفته است در آنو مطلوب نبودن كميت و كيفيت 

هاي پرستاري و مامايي دانشكده نفر از مدرسان باليني پرستاري شاغل در 38بر روي  1389اين مطالعه توصيفي در سال : مواد و روشها

 1998پرسشنامه استاندارد بود كه توسط بونك و كيم در سال  ابزار گردآوري داده). برابر بودحجم نمونه با جامعه (تبريز و اروميه انجام شد

ز روش با ازهمچنين براي تعيين پايايي ابزار  گرديد و روايي ترجمه و محتوايي استفادهاز ، فارسيزبان  به ابزار بعد از ترجمه .تهيه شده بود

مورد  SPSS/ ver13 بدست آمده توسط نرم افزار يها داده. محاسبه گرديد 90/0ضريب همبستگي پيرسون  آزمايي استفاده شد كه

  .و انحراف معيار استفاده شد% 95تجزيه تحليل گرديد و از آمار توصيفي نظير، ميانگين، فاصله اطمينان 
. )4زا 72/2±44/0( باشدمتوسط مياجتماعي محور  -آموزش باليني فرهنگي هايراهبرد اكثريت كه مقبوليت داد نتايج نشان: اهيافته

هبرد اباالترين اولويت و ر تغييرپذيريگري، آموزش مستقيم و ، سؤال كردن، مديريت آموزشي، مربيسازيو سك هايمقبوليت راهبرد

  .اندرتبه را به خود اختصاص داده نيتر نييپاتوضيح دادن 

شوند و براي آموزش اجتماعي محور باهم و در كنار هم به كار برده مي -راهبردهاي آموزش باليني فرهنگي :گيريبحث و نتيجه

يه بيشترين ترين راهبرد اين نظرسازي به عنوان اصليو راهبرد سك. توسط مدرس استفاده گردد زمان همباليني ممكن است چندين راهبرد 

  . باشدمقبوليت را در ميان مدرسان باليني دارد كه اين خود نقطه قوتي براي آموزش باليني ما مي

  راهبردهاي آموزشي/  اجتماعي -تئوري فرهنگي/ آموزش پرستاري/ مقبوليت: دييكلمات كل

  

 

 

    

 

 

 مقدمه 

عنوان حرفه علمي نياز به آموزش بر ه پرستاري ب

دانشجويان  مبناي يك چهارچوب نظري دارد كه به

هاي باليني را در مراقبت از امكان فراگيري مهارت

ريزان آموزش برنامه ،از طرفي). 1( بيماران بدهد

بخش در آموزش پرستاري را  نيتر ياصلپرستاري، 

و اين آموزش باليني ) 1،2( دانندآموزش باليني مي

هاي قبلي هاي الزم جهت عملي كردن آموختهفرصت

  ).4،3( سازدفراهم ميرا براي دانشجويان 

  

 

با اشراف به اين مطلب كه آموزش مؤثر و موفق، 

سه عامل مؤثر محيط، معلم و فراگير  حداقل بر پايه

  را  ريتأث نيشتريبو مدرسين باليني ) 5( باشداستوار مي

ر به طوري كه دست اند )6،7( در آموزش باليني دارند

كاران آموزش معتقدند كه هر گونه اصالح و پيشرفت 

مستقيم به كيفيت  به طوردر كيفيت آموزش فراگيران 

و لذا وجود مدرسان  )8(آموزش مربيان بستگي دارد 

باصالحيت، متخصص، عالم و ماهر در آموزش باليني  
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و نگرش مطلوب در  نقش مؤثري در ايجاد عالقه

كردهاي نقشي، دانشجويان، افزايش مهارت و عمل

هر ). 9( و وظايف خواهد داشت ها تيمسوولتعيين 

ست در اين ا ها سالآموزش سنتي  يها روشچند 

ولي پشتيبان كافي براي ياددهي  رودحرفه به كار مي

و يادگيري مناسب دانشجويان براي مقابله با تغييرات 

امروزي  چندمنظورهاساسي و سيستم مراقبت سالمت 

  ). 10،11(نيست

انجام شده در رابطه با  يها يبررسبا توجه به اينكه 

آموزش پرستاري باليني اكثراً با ديدگاه يك نظريه و يا 

هاي الگوو چون ) 12،13( يادگيري رفتاري است

-يادگيري رفتاري در توضيح وقوع يادگيري در محيط

 هاي ناپايدار ناتوان استهاي پويا، پيچيده و سيستم

زيادي  هاينظريهع اين مشكل براي رف طبع، به )14(

اي از صاحب پيشنهاد شده است، از اين ميان عده

يادگيري  نظريهنظران آموزش بر اين باورند كه 

فرهنگي اجتماعي بيشتر جوابگوي مشكالت موجود 

 . )15،16( در روش سنتي آموزش پرستاري است

- با توجه به اهميت آموزش باليني از ديدگاه صاحب

پرستاري، و اظهار نارضايتي  آموزش نظران

و مطلوب ) 17( دانشجويان از عملكرد باليني مربيان

نبودن كميت و كيفيت آموزش باليني در ايران 

  .شوداهميت اين مسئله دو چندان مي )19،8،18(

متون ، هاي به عمل آمدهبه دليل اينكه در بررسي

به خصوص در داخل  نظريهزيادي راجع به كاربرد اين 

تا وضعيت مقبوليت آن شديم ر فت نشد، بكشور يا

اجتماعي محور  - هاي آموزش باليني فرهنگيراهبرد

  .را بررسي كنيم

  

  مواد و روشها

مطالعه توصيفي موجود بر روي مدرسان باليني 

 1389هاي تبريز و اروميه در سال پرستاري دانشگاه

كه مدرسان شركت كننده در  يا گونهانجام گرفت به 

تحقيق بايستي حداقل يك سال سابقه تدريس باليني 

داشته و در زمان بررسي فقط به عنوان مدرس باليني 

در دو دانشكده مورد . در بيمارستان حضور داشته باشند

مدرس شرايط ورود به تحقيق را داشتند  49بررسي 

دند نفر از اين تعداد دانشجوي دوره دكتري بو 6 كه 

، )نفر 43(كه در دسترس نبودند و از تعداد باقي مانده 

  .نفر در مطالعه شركت كردند 38

شامل دو قسمت است كه  مورد استفاده پرسشنامه

اجتماعي مدرسان را  -قسمت اول مشخصات فردي

كند و قسمت دوم مربوط به راهبردهاي بررسي مي

اجتماعي محور است كه در  -آموزش باليني فرهنگي

- اول هر ده راهبرد توضيحي مختصر به همراه مثال

هاي مرتبط با راهبرد براي آشنايي بيشتر مدرس با 

ابزار شامل ده راهبرد  اين. راهبرد مورد نظر آورده شد

ال يكسان وجود دارد كه ؤو براي هر راهبرد شش س

، »موافق كامالً«به صورت ليكرت در چهار گزينه 

آورده شده  »مخالف«و » مخالف كامالً«، »موافق«

تعلق  ها آنبه  كاست كه به ترتيب نمره چهار تا ي

ال ؤس راهبردهاالزم به ذكر است كه در تمام (گيرد مي

سه تا پنج به علت بار معنايي منفي به صورت عكس 

ميانگين نمرات كسب شده توسط . )اند شدهنمره دهي 

به عنوان  9/1تا  1 هر راهبرد به سه قسمت، نمره

به عنوان مقبوليت متوسط و  9/2تا  2مقبوليت پايين، 

به عنوان مقبوليت باال تقسيم بندي شده است  4تا  3

مقبوليت اين % 95و نيز با استفاده از فاصله اطمينان 

   .بندي شده استراهبردهاي رتبه

بر اساس  1ابزار مورد استفاده كه توسط بونك و كيم

 اجتماعي ويگوتسكي تهيه شده بود -فرهنگي نظريه

در بررسي خود از اين ابزار استفاده  2، و فيليپس)20(

كنند كه در تحقيق خود تاكيد ميايشان كه  بودكرده 

روايي و پايايي ابزار تاييد شده است و آلفاي كرونباخ 

  ).21( باشدمي 94/0تا  86/0

به ، فارسيزبان  به ابزار در تحقيق حاضر بعد از ترجمه

منظور روايي ترجمه از نظرات سه نفر كارشناس زبان 

انگليسي و جهت روايي محتوايي از نظرات ده نفر از 

 اساتيد دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه تبريز استفاده

ز روش با ازهمچنين براي تعيين پايايي ابزار  گرديد و

ضريب همبستگي پيرسون  آزمايي استفاده شد كه

  .محاسبه گرديد 90/0

ابزار به دست آمده براي بررسي مقبوليت راهبردهاي 

  اجتماعي محور در تبريز و  -آموزش باليني فرهنگي

  

                                                
1 - Bonk & Kim 

2 -Phillips www.SID.ir
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بعد از اخذ كه  يا گونهبه . اروميه به كار گرفته شد

مجوز از معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده، 

ها در اختيار مدرسان باليني دانشكده پرسشنامه

اروميه قرار داده شد و در پرستاري و مامايي تبريز و 

هاي تكميل شده توسط حدود يك هفته بعد پرسشنامه

مالحظات اخالقي پژوهش . آوري شدندپژوهشگر جمع

كسب معرفي از معاونت محترم : عبارت بودند از

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز به مدرسان 

باليني پرستاري دانشكده و به معاونت پژوهشي 

ستاري و مامايي اروميه جهت انجام دانشكده پر

همكاري با پژوهش، اخذ اجازه انجام پژوهش از 

معاونت محترم پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي 

اروميه، معرفي پژوهش و پژوهشگر به معاونت 

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، اختياري 

بودن شركت واحدهاي مورد پژوهش در مطالعه، 

هشگر به واحدهاي پژوهش و توضيح معرفي پژو

كنندگان در  اهداف پژوهش، عدم درج نام شركت

پرسشنامه، دادن اطمينان به واحدهاي پژوهش مبني 

بر محرمانه ماندن اطالعات، ارايه نتايج به مراكز مورد 

پژوهش در صورت درخواست، رعايت اصول اخالقي 

بدست هاي داده. هادر استفاده از ساير منابع و پژوهش

مورد تجزيه و  SPSS/ ver 13توسط نرم افزار آمده 

براي تجزيه و آمار توصيفي  از .تحليل قرار گرفتند

فاصله انحراف معيار و  ،ميانگين هاتحليل داده

  .قرار گرفتاستفاده  درصد مورد 95اطمينان 

  

  ها افتهي

فر مدرسان باليني پرستاري كه در پژوهش ن 38 از 

درصد  5/39 و مؤنثدرصد  5/60شركت كرده بودند 

جزو گروه آموزشي ) رصدد 7/73( و اكثراً هبود مذكر

  .بودند 6/38±86/7ميانگين سني با  داخلي و جراحي

دهد كه مقبوليت نشان مينتايج به دست آمده 

باشد و راهبردهاي آموزش باليني در حد متوسط مي

-همان گونه كه در جدول يك آورده شده است، رتبه

 هايراهبرد دهد كهمقبوليت راهبردها نشان ميبندي 

 ، سؤال كردن، مديريت آموزشي، مربيسكو سازي

رتبه باالترين  تغييرپذيريگري، آموزش مستقيم و 

مقبوليت را در ميان مدرسان باليني پرستاري و توضيح 

مقبوليت را به خود اختصاص داده  رتبه نيتر دادن كم

بيني در ميان اين و سه راهبرد ديگر حالت بينا است

  .راهبردها را دارند

 

   

محور از  ياجتماع - مقبوليت راهبردهاي آموزش باليني فرهنگي %95ميانگين، انحراف معيار و فاصله اطمينان : 1جدول

  طرف مدرسان

  %95حدود اطمينان   نميانگي±  انحراف معيار                              راهبرد نام
  سكو سازي
  سوال كردن

  مديريت آموزشي  
  مربي گري

  آموزش مستقيم
  تغييرپذيري

  سازمان دهي شناختي
  بازخورد

    الگودهي
  توضيح دادن

46/0±98/2  
45/0±96/2  
42/0±90/2  
43/0±88/2  
57/0±83/2  
41/0±80/2  
32/0±57/2  
47/0±57/2  
37/0±53/2  
58/0±20/2  

82/2-13/3  
81/2-11/3  
76/2-04/3  
74/2-02/3  
63/2-02/3  
67/2-94/2  
46/2-67/2  
41/2-73/2  
41/2-65/2  
00/2-39/2  
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  سازيو سك

  سوال كردن

  مديريت آموزشي  

  مربي گري

  آموزش مستقيم

  تغييرپذيري

  سازمان دهي شناختي

  بازخورد

    الگودهي

  توضيح دادن

92/0±24/3  

76/0±49/3  

87/0±27/3  

74/0±32/3  

94/0±14/3  

75/0±08/3  

82/0±35/2  

87/0±49/2  

73/0±49/2  

82/0±78/1  

93/2-55/3  

23/3-74/3  

98/2-56/3  

08/3-57/3  

82/2-45/3  

83/2-33/3  

08/2-63/2  

2/2-78/2  

22/2-7/2  

51/1-06/2  

  

با توجه به جدول دو در مورد كاربرد و استفاده از 

آموزش باليني فرهنگي اجتماعي محور،  يراهبردها

ها نشان داد كه تمام راهبردهاي آموزش باليني يافته

 95با رتبه مقبوليتي باال بر اساس فاصله اطمينان 

توسط مدرسان باليني پرستاري مورد  زمان همدرصد 

  .گيرنداستفاده قرار مي

  بحث و نتيجه گيري

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه تمام راهبردها 

مقبوليت نسبي داشتند، در حالي كه نتايج كار فيليپس 

رصد از راهبردهاي د 40دهد كه نشان مي) 21(

اجتماعي محور مقبوليت  -آموزش باليني فرهنگي

رصد از اين راهبردها مقبوليت متوسط و د 50مطلوب، 

الزم به ذكر است . پايين داشتندرصد مقبوليت د 10

-راهبردهاي آموزش باليني فرهنگيكه مقبوليت كلي 

در مطالعه حاضر در حد متوسط  اجتماعي محور

كه با نتايج حاصل از بررسي  باشدمي) 72/2 44/0±(

  .دارد يخوان هم) 82/2±45/0) (21(فيليپس 

نداشتن مقبوليت باال در راهبردهاي آموزش باليني 

رسد كه به داليل عدم وجود حاضر، به نظر ميمطالعه 

مدرسان متبحر، تعداد زياد دانشجو، كمبود وسايل و 

امكانات رفاهي، مشكالت مربوط به محيط  امكانات،

و  يآموزش يزير برنامهآموزش باليني، دانشجو، 

، وضعيت ساختماني )8(مشكالت مرتبط با حرفه 

بها ندادن  ،)22(و مراكز آموزشي درماني ها مارستانيب

به آموزش باليني، عدم دسترسي به مدرسان باليني به 

-تعداد كافي، فقدان هماهنگي مناسب ميان آموزش

هاي باليني دانشكده و امكانات و عملكرد در 

بيمارستان، مناسب نبودن زمان الزم تماس با هر مورد 

ها در محيط بالين، بيماري جهت تمرين كامل آموخته

يم مدرس جهت رفع نيازهاي در دسترس نبودن دا

هاي الزم تشويق يريكارگ بهآموزش دانشجو، عدم 

زا بودن استرس) 1(هاي باليني براي دانشجو در محيط

كار ه ي دانشجو در بيباليني ،عدم توانا يها روشانجام 

 ،)8(حمايتي تطبيق با استرس  يبردن راهبردها

آشنايي كم مدرسان باليني نسبت به راهبردهاي 

اجتماعي محور و يا كمبود  -آموزش باليني فرهنگي

شود وقت مدرسان باليني مرتبط باشد كه باعث مي

ها و امكانات آموزشي كمتري در اختيار دانشجو فرصت

ي بهينه هاي موجود استفادهقرار گيرد يا از فرصت

  . نشود

فوق، در زير رتبه مقبوليتي با در نظر داشتن مطالب 

كسب شده توسط هر راهبرد با نتايج كار فيليپس 

مقايسه شده و توضيحات مختصري راجع به اهميت 

  .راهبرد داده شده است

بيشترين مقبوليت را در ميان ده  "سكو سازي"راهبرد 

راهبرد آموزش باليني داشت كه اين راهبرد در بررسي 

وليتي را از سوي چهارمين رتبه مقب) 21(فيليپس 

مدرسان باليني كسب كرده بود، اين راهبرد آموزشي 

شود فراگير بتواند بين دانش قديم و جديد باعث مي

ارتباط برقرار كند، به سوي عملكرد مستقل حركت 

اجتماعي  - راهبردهاي آموزش باليني فرهنگيكاربرد  %95ميانگين، انحراف معيار و فاصله اطمينان : 2ل جدو

  محور از طرف مدرسان

  %95حدود اطمينان           ميانگين       ±  معيار انحراف                                  راهبرد نام
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، عالقه فراگير تحريك شده و انگيزه انجام )21(كند 

، حفظ دانش و كاربرد مستقل آن )23(كار بيشتر شود 

  ). 24( بدبهبود يا

در ميان ده راهبرد  »سؤال كردن«مقبوليت راهبرد 

آموزش باليني دومين رتبه مقبوليت را دارد كه در 

، اين راهبرد هفتمين رتبه )21(بررسي فيليپس 

ال كردن در بالغين در مرحله ؤس. مقبوليتي را داشت

اول با فراهم كردن كمك خاص براي تحريك تفكر 

رس از فراگير براي مرتبط دانشجو و بعد با حمايت مد

 گيردكالسي با عملي بالين انجام مي نظريكردن 

با توجه به مقبوليت باالي اين  .)25،26،27،28،29(

راهبرد از سوي مدرسان بايستي نحوه استفاده از اين 

راهبرد براي ارايه سؤاالت سطح باال به مدرسان 

 تا دانش و عملكرد بهبود يابد) 27(آموزش داده شود 

)30.( 

عملكرد و  1مديريت آموزشي با بازخورد«راهبرد 

راهبرد آموزش  سومين رتبه مقبوليت »تقويت مثبت

را از سوي مدرسان  اجتماعي محور -باليني فرهنگي

كسب كرده است كه مقبوليت اين راهبرد در بررسي 

در اين راهبرد . ششمين رتبه را داشت) 21(فيليپس 

 وابستگي به استقاللز كمك به فراگيران براي گذر ا

ZPDدر 
كه باعث به  )20،28(رود به كار مي ها آن 2

چالشي براي دانشجو در رسيدن به  وجود آمدن

آنها ZPD ي در محدوده اش يريادگي يها ليپتانس

  ).21(شود مي

چهارمين رتبه مقبوليتي را در  »گريمربي«راهبرد 

ميان راهبردهاي آموزش باليني دارد كه مقبوليت اين 

. دومين رتبه را داشت) 21(راهبرد در بررسي فيليپس 

استفاده از اين راهبرد باعث افزايش استقالل عملكرد 

افراد  ZPDو اگر در داخل  )28(شود فراگير مي

ي استفاده شود بهترين موقعيت آموزشي را برا

  ).21(فراگيران فراهم خواهد كرد 

پنجمين رتبه مقبوليتي را از  »آموزش مستقيم«راهبرد 

سوي مدرسان باليني كسب كرده است كه مقبوليت 

سومين رتبه را ) 21(اين راهبرد در بررسي فيليپس 

و  حفظ استفاده از اين راهبرد از ديدگاه. داشت

كار و يادگيري مهارت مفيد بوده انجام زمان  مديريت

                                                
1 -feed back 

2 - zone of proximal development 

و زماني كه خوب طراحي شود با موفقيت بااليي 

  ).31( همراه است

ششمين رتبه را در مقبوليت  »تغيير پذيري«راهبرد 

) 21(كسب كرده است در حالي كه در بررسي فيليپس 

استفاده از اين  .اولين رتبه را از نظر مقبوليت داشت

، )32( يا حرفهت بيشتر فراگيران را در فعالي راهبرد

، افزايش )33( ايافزايش خود آگاهي و رشد حرفه

و پيشرفت در بحث، مشاوره و ) 34( سطح بازخورد

  .كندكمك مي) 35( اجتماعي شدن

هفتمين رتبه  »كار ساختار بندي شناختي«راهبرد 

اين ) 21(مقبوليتي را داشت كه در نتايج كار فيليپس 

راهبرد آموزشي نهمين رتبه مقبوليتي را به خود 

آموزش  كاربرد اين راهبرد در. اختصاص داده بود

پرستاري شامل آموزش سازماندهي كارها است در 

هاي پرستاري را تمرين حالي كه فراگيران مهارت

را به  ها آنهاي آينده در موقعيتتوانند كنند و ميمي

كه استفاده از اين  )28(گيرند خاطر آورده و به كار ب

ي فراگيران را نيز تقويت لهاراهبرد توانايي حل مس

  .)36(كند مي

هشتمين رتبه مقبوليتي را داشت  »نبازخورد«راهبرد 

استفاده از . مشابهت دارد) 21(كه با نتايج كار فيليپس 

باعث پيشرفت دانش آموزش باليني اين راهبرد در 

دانشجويان را در  و )37(شده و دانش باليني  نظري

و  نظرياي، جمع كردن آناليز دانش فردي و حرفه

  ).38( كندي صالحيت باليني كمك ميعملي و توسعه

نهمين رتبه مقبوليت را در ميان  »الگودهي«راهبرد 

) 21(مدرسان باليني داشت كه در نتايج كار فيليپس 

ي مقبوليتي را كسب اين راهبرد آموزشي پنجمين رتبه

تشكيل موقعيت  استفاده از اين راهبرد باعث. كرده بود

تا دانشجو به  شودمياجتماعي منجر به يادگيري 

  .)21( خود دست يابد ZPDيادگيري در درون 

مقبوليت را در ميان  نيتر كم »توضيح دادن«راهبرد 

) 21(ده راهبرد آموزش باليني دارد كه با نتايج فيليپس 

كاربرد اين راهبرد از طريق . در اين زمينه مطابقت دارد

و  )39(باعث افزايش نمرات فراگيران شده  مسألهحل 

  .)40( دهدپرستاري باليني را پيشرفت مي

  آيد، مقبوليت آن گونه كه از نتايج برميدر حالت كلي 
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باشد، به و كاربرد اين راهبردها باهم و در كنار هم مي

كه مدرس ممكن است براي آموزش باليني  يا گونه

استفاده  زمان همخود از چند راهبرد آموزشي به طور 

ي مقبوليتي نمايد كه در اين ميان راهبردهايي كه رتبه

اين راهبردها  زمان همكاربرد بااليي دارند همبستگي 

 .باشدنيز بيشتر مي

به عنوان اولين  با آگاهي بر راهبردهاي با مقبوليت باال

توان با آموزش روش صحيح استفاده از اين قدم مي

راهبردها، توان آموزش باليني پرستاري را در اين برهه 

زماني كه با پيشرفت سريع در تحول و تغيير است، 

 يراهبردهاا توجه به مقبوليت متوسط بو  بهبود بخشيد

اجتماعي محور از سوي  - آموزش باليني فرهنگي

گيري ر مدرسان باليني، امكان تاكيد بيشتر براي به كا

اين راهبردهاي آموزش باليني توسط مدرسان در بالين 

- فرهنگي وجود دارد كه براي شروع آموزش باليني

 يراهبردهاشود ابتدا از اجتماعي محور توصيه مي

سازي، سؤال كردن، مديريت آموزشي،  وسكآموزشي 

كه در حد باال گري، آموزش مستقيم و تغييرپذيري مربي

و با اطالع از ارزش يابي شده بود استفاده شود 

توان راهبردهايي كه رتبه مقبوليتي پاييني دارند مي

هاي آموزشي را به اين سمت سوق داد كه در كارگاه

مقبوليت  از وضعيت موجود درباره حالت كلي اطالع

توانند براي برنامه ريزان راهبردهاي آموزش باليني مي

تمايالت،احساسات و آموزشي كمك كننده باشد ولي 

  هاي مورد پژوهش ممكن است بر تعصبات واحد

داشته باشد و  ريتأثبه سؤاالت  ها آني پاسخگويي نحوه

اجتماعي  -نيز نزديكي بعضي از راهبردهاي فرهنگي

آموزش باليني ممكن است باعث شود كه واحدهاي 

مورد پژوهش نتوانند راهبردهاي نزديك به هم را از هم 

ي توضيحات كامل و تفكيك دهند، هرچند با ارايه

متنوع سعي شد اين محدوديت كاهش يابد و  يها مثال

هاي اين پژوهش بر روي مدرسان دانشكدهچون 

اروميه انجام يافته لذا تعميم پرستاري و مامايي تبريز و 

خواهد داشت كه  تأملها جاي آن به ساير دانشكده

هاي كشور اين پژوهش در ساير دانشگاهشود توصيه مي

هاي دانشگاهي متفاوت نيز اجرا شود و با توجه با رتبه

شود پژوهش هاي تحقيق كمي، توصيه ميبه محدوديت

محور  اجتماعي -كيفي در خصوص راهبردهاي فرهنگي

هر يك از  ريتأثشود انجام گيرد و نيز توصيه مي

راهبردهاي فرهنگي اجتماعي محور بر روي يادگيري به 

 .طور جداگانه مورد پژوهش قرار گيرد

  تقدير و تشكر

مقاله حاضر برگرفته از نتايج طرح تحقيقاتي مصوب 

تيم پژوهش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز و 

- كارشناسي ارشد پرستاري مي نامه دانشجوييانپاي

هاي در پايان از كليه استادان بزرگوار دانشكده. باشد

ولين وپرستاري و مامايي تبريز و اروميه و همچنين مس

ها كه نهايت همكاري را با محترم اين دانشكده

 .شودمحققان داشتند سپاسگزاري مي
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