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  مامايي  ثر باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري وؤاستاد م
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  
  3، محمد حسن رخشاني2، حسن خليلي1مصطفي راد

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ، داخلي جراحيعضو هيأت علمي گروه پرستاري  1
   سبزوار  دانشگاه علوم پزشكي،راحيجداخلي عضو هيأت علمي گروه پرستاري  2
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  و اپيدميولوژي،گروه آمار ت علمي أعضو هيدانشجوي دكتراي آمار حياتي دانشگاه علوم پزشكي تهران،  3
  

  مصطفي راد  مامايي،-دانشكده پرستاري ،يك دانشگاه علوم پزش،سبزوار :ولؤنويسنده مسنشاني 
Email: mostafarad633@yahoo.com 

  

  10/8/89:، پذيرش11/7/89:، اصالح29/4/89:وصول

  چكيده
 يكي از بهترين منابع براي ارزشـيابي اسـتاد در    ودهدرا تشكيل مي آموزش پرستاري و مامايي     بخش مهمي از  آموزش باليني    :زمينه و هدف  

ثر باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشـكي            ؤشخصات استاد م   اين مطالعه با هدف بررسي م      .باشد دانشجو مي  ،بالين
   .سبزوار انجام شده است

وم پزشكي سبزوار ل تحصيل در دانشگاه عصورت توصيفي مقطعي در دانشجويان پرستاري و مامايي شاغل به بهاين مطالعه  :هامواد و روش
ها با استفاده از پرسـشنامه محقـق        داده .گيري در دسترس انتخاب شدند    نمونهصورت  به نفر   120تعداد  . انجام شد  1387-1388 در سال تحصيلي  

 تيهاي شخـصي  اي استاد، ارتباط با دانشجو و ويژگي      مشخصات باليني استاد در سه حيطه شايستگي حرفه       شامل   پرسشنامه. آوري شد ساخته جمع 
 تـي هـاي  ها از توزيع فرواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمـون           براي تحليل داده   . بود 5داكثر نمره   ها، حداقل نمره صفر و ح      در كليه حيطه   .بود

  .ستفاده شد اSPSS 11.5 فزارامستقل و ضريب همبستگي پيرسون در نرم
با افـزايش تـرم      نيز نشان داد كه      ن آزمون پيرسو  . بود 5/0 با انحراف معيار     4از نظر دانشجويان     اي استاد ميانگين نمره شايستگي حرفه    :اهيافته

 4( اي استادميانگين امتياز شايستگي حرفه ).r=22/0 و =016/0p( است شدهتر اي استاد مثبتتحصيلي، ديدگاه دانشجو نسبت به شايستگي حرفه
ه بـود  )6/0 با انحـراف معيـار       7/3(تاد   اس تيشخصيهاي   و ويژگي  )6/0 با انحراف معيار     8/3( هاي ارتباطي  باالتر از حيطه    )5/0با انحراف معيار    

  .است
اي استاد و اهميت دانش و اطالعات زياد و توانايي انتقال آن بـيش از توانـايي ارتبـاط بـا                     دانشجويان بالين به شايستگي حرفه     :گيرينتيجه

  .)287-293 صص/  4 شماره/17مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره( .دهندميدانشجو اهميت 
  .  مامايي؛ پرستاري؛ آموزش؛ثر بالينيؤاستاد م :هاي كليديواژه

  
  مقدمه
ينـد  آهاي فر ترين بخش تدريس باليني يكي از مهم      

 مامايي است زيرا بخش اعظم يادگيري   وآمورش پرستاري
 اثـر بخـشي     از اين رو،  . گردد در بالين تكميل مي    ،ايحرفه
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 ياري از تحقيقـات پرسـتاري و      تدريس باليني، سرفصل بس   
 اين اسـت     در اهميت تدريس بالين   .)1(مامايي بوده است    

و مامايي   وقت دانشجويان پرستاري     درصد 50بيش از   كه  
گيري شود و نقش بسيار مهمي در شكل      در بالين سپري مي   

اي ايـشان   هاي حرفه و يادگيري ارزش، هنجارها و نگرش     
  آموزشي پرسـتاري   رنامه زياد ب  تبا وجود تغييرا  ). 2(دارد  

 به تـدريس     و مامايي  هاي پرستاري ، اساس برنامه  و مامايي 
ت علمـي   أ مربي هيـ   ، به همين دليل   .باليني اختصاص دارد  

اسـتفاده از   . در بالين نياز اصـلي اسـت      كافي   تجربه   داراي
 و  بـوده  شـايع    تمـشكال از  تجربـه    ضعيف و بي   درسينم

 خـود آگـاه     راهكاري الزم است كه ايشان از نقاط ضـعف        
   . و آن را اصالح نمايندهشد

يكي از علل شكاف تئوري و عمل نبود مربيان بـا             
بـاره شـكاف تئـوري و       ر بحـث زيـادي د     .باشدكفايت مي 

عملي وجود دارد و توليد فـارغ التحـصيالني كـه آمـادگي       
از مـشكالت اصـلي     زمان استخدام ندارند     انجام كار را در   

   .)3(باشد مي
 ها كه در زمينه  شدبا پويا مي  ييندآآموزش باليني فر    

كيفيـت تعامـل    . دهـد متفاوت فرهنگي و اجتماعي رخ مي     
توانـد تماميـت    بـاليني هـم مـي     قلمرو  دانشجو و معلم در     

هـا  تواند آن يتئوري با عمل دانشجو را تسهيل كند و هم م         
 معلم بـاليني بايـد داراي       ز طرفي، ا. را از يكديگر دور كند    

ثر باشد تا بتوانـد دانـشجويان را        ؤممشخصات معلم باليني    
براي ورود به دنياي بالين و يـادگيري چنـد جانبـه آمـاده               

 آمــوزش بهتــر باعــث يــادگيري بهتــر در تــيم .)4(ســازد 
پزشكي است و يادگيري بهتر منبع مراقبت بهتر از بيماران           

ثر ؤ تعريـف يـك معلـم بـاليني مـ          واقعاً. باشدو جامعه مي  
ه چه عاملي باعث تسهيل در ك حتي درك اين  ،مشكل است 

 مـشكل  ،كنـد يك موقعيت و چه عاملي برعكس عمل مـي      
  . است

ـ         واملع   ثير أ مختلفي در يادگيري بـاليني دانـشجو ت
ثر صـورت   ؤدارد مطالعات كمي در مورد اسـتاد بـاليني مـ          

 نيـاز بـه ايجـاد سيـستم آمـوزش       ، در كل  .)5(گرفته است   

زون پزشكي بـر اسـاس شايـستگي و بهتـر كـردن روز افـ              
هـا  بندي دانـشگاه  كيفيت تدريس و ارتقاء دانشگاه در رتبه      

-معلـم بـاليني بـه     اي تحت عنوان    در مقاله  .)9(الزم است   
 شده اسـت   بيان   كننده از دانشجويان،  عنوان مادران مراقبت  

-كه معلم باليني در نقش مادري خود ماننـد يـك حمايـت        

بـراي   .... دهنـده و  كننده، انتقال كننده، تقويت  مذاكره ،كننده
 در طــول دوران تمــرين  و مامــاييدانــشجويان پرســتاري

 دارندنيز بيان مي  و همكاران    جهان). 7(كند  عمل مي باليني  
اي كه همه استادان و دانـشجويان بـه آن          ترين جنبه كه مهم 

 عالقــه بــه تــدريس و ، اطالعــات، دانــش،اشــاره كردنــد
  مشخـصه چهـارم و پـنجم       ه است كه  شايستگي باليني بود  

لسيژيل  مطالعه اي  .)6 (است استاد   يطرفخوب و بي   ارتباط
مــشكالت بــاليني دانــشجويان  تحــت عنــوان و همكــاران

 نشان داد كـه مـشكالتي       پرستاري در هنگام آموزش باليني    
 بررسـي ناكـافي     ،كننـد كه دانشجويان بـا آن برخـورد مـي        

 اولـين قـضاوت، فيـدبك منفـي،         ،دهندگانتوسط آموزش 
دايت ناكافي و كار بيش از حدي است        ه مشكالت ارتباط، 

 شايـستگي   اي در مطالعـه   .)8(خواهنـد   كه از دانشجو مـي    
تـرين  اي معلـم و صـالحيت داشـتن او پـر اهميـت            حرفه

 كـه در مقايـسه بـا         شـد  ثر ارزيـابي  ؤشاخص براي استاد م   
 داردنظرات دانشجويان كشورهاي غربي تفـاوت فاحـشي         

)10(.   
 توجـه بـه تفـاوت       بـا و  با توجه به مطالعات فوق        

هاي تـدريس   فرهنگي اجتماعي در مناطق مختلف و روش      
هـاي  اساتيد مختلـف روش   ،  هاي درسي آن  ااساتيد و محتو  

بـر  برخـي تأكيـد     ي تدريس باليني دارند كه      راگوناگوني ب 
را مـدنظر  اطالعـات علمـي    داشته، برخي ديگـر     ارتباطات  

ـ         دهند؛  قرار مي  شجو گروهي ديگر تنها به كار عملي بـا دان
خواهنـد شـكاف تئـوري و       دهند و گروهي مي   اهميت مي 

با توجه به اهميـت     .  بكاهند  و مامايي  عمل را در پرستاري   
-تدريس تئوري و اختالف رويه در اهميت دادن بـه روش  

هاي ارتباطي، عملي و علمي توسط اساتيد باليني و متضرر  
شدن دانشجو، سيستم و كـل جامعـه پزشـكي و سـالمت             
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 تحقيقـي تحـت     ندبـر آن شـد    پژوهشگران  ،  مردم در آينده  
ثر از ديـدگاه دانـشجويان      ؤعنوان مشخصات استاد باليني م    

  .دهندپرستاري و مامايي انجام 
  

  ها مواد و روش
 نفـر از    120،    مقطعـي   -در اين پژوهش توصيفي       

دانشجويان مقطع كارشناسي پرستاري و مامايي مشغول به        
داراي  كه حداقل تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  

 ،هاي سبزوار بودند  سابقه يك ترم كارآموزي در بيمارستان     
انتخـاب و دانـشجويان     گيري در دسـترس     نمونهصورت  به

اين تعداد با سـطح اطمينـان       . مهمان و انتقالي حذف شدند    
 درصد بيش از حجم نمونه مد نظـر         10درصد و دقت     95

 1387-1388 ايـن مطالعـه در نـيم سـال دوم          .بوده اسـت  
  . نجام شدا

 پرسشنامه دو قسمتي شـامل      هادادهابزار گردآوري     
 22ثر بـاليني    ؤمشخصات استاد مـ    اطالعات دموگرافيك و  

ثر بـاليني شـامل سـه حيطـه         ؤپرسشنامه استاد م  . ال بود ؤس
  :كه عبارتند ازباشد مي
  اي استادشايستگي حرفه -1
   ارتباط با دانشجو -2
  . استاد تيشخصيهاي  ويژگي-3

اهميتـي  (اي   نقطـه  6صـورت   يك از عبارات به    هر  
اهميـت متوسـط،     ندارد، اهميت خيلي كـم، اهميـت كـم،        

تعريـف شـد و بـه هـر         ) اهميت زياد، اهميت خيلي زيـاد     
ترتيـب در   بـدين . گرفـت مي تعلق   5صفر الي   عبارت نمره   

.  بـود  5ها، حداقل نمره صـفر و حـداكثر نمـره           كليه حيطه 
 توسـط تعـدادي از اسـاتيد        االت طراحي شـده   ؤبازبيني س 

گروه پرستاري و مامايي براي تعيين روايي محتوي انجـام          
همبـستگي  نيـز   آلفاي كرونباخ   آزمون   با استفاده از     ؛گرديد

 . تعيين گرديد80/0 هاآن

ــردآوري داده    ــراي گ ــه   ب ــيح ب ــس از توض ــا پ ه
دانشجويان در خصوص هدف تحقيـق و كـسب رضـايت           

 قرار گرفته و پس از تكميل    هاآنها پرسشنامه در اختيار     آن

  .  برگشت داده شدانبه پژوهشگر
ـ  داده   دسـت آمـده بـا روش آمـار توصـيفي           ههاي ب

مـستقل بـراي مقايـسه        تي تجزيه و تحليل شد و از آزمون      
در متغيرهايي كه   . استفاده شد هاي پرستاري و مامايي     گروه
كند و براي محاسـبه  هاي آن از توزيع نرمال پيروي مي   داده
مبــستگي نمــرات و تــرم تحــصيلي دانــشجو از ضــريب ه

هـا  بـراي كليـه آزمـون   . همبستگي پيرسون استفاده گرديـد    
هـا  داده. دار در نظر گرفته شـد     ا معن ،05/0 كمتر از    pمقدار  

ورد تجزيـه و    مـ  5/11نـسخه    SPSS افزاربا استفاده از نرم   
  .تحليل قرار گرفت

  
  هايافته

كه از ايـن تعـداد       نفر بودند    120 هاآزمودنيتعداد    
)  درصـد 9/70 (دختر نفر  85و  )  درصد 1/29( پسر نفر   35

هـاي  دانشجويان از تـرم   .  سال بودند  21±5/1 با دامنه سني  
 انتخاب شده بودند كه اكثريـت دانـشجوياني         سه تا هشت  

 5 تـرم    ،ها را پاسـخ داده بودنـد      كه پرسشنامه )  درصد 19(
  ). درصد19(پرستاري بودند 

ميـانگين نمـره    ش نـشان داد كـه       هـاي پـژوه   يافته  
 4 از نظر دانـشجويان      ) نمره 5از  ( اي استاد شايستگي حرفه 

 ارتباط بين افزايش ترم تحصيلي      . بود 5/0با انحراف معيار    
 اي اسـتاد  با نمرات اخذ شده در حيطـه شايـستگي حرفـه          

بـا افـزايش تـرم       نـشان داد كـه       آزمون پيرسون .  بود 22/0
اي  بـه شايـستگي حرفـه      تحصيلي، ديدگاه دانشجو نـسبت    

 نمـرات   ).r=22/0 و   =016/0p. (ده اسـت  شتر  استاد مثبت 
 و نمـرات دانـشجويان      4±6/0 با ميانگين    پسردانشجويان  

- در مورد اهميت شايستگي حرفه     4±5/0 با ميانگين    دختر

ـ         تي  آزمون اي استاد بود كه    ان در   بين جـنس و ديـدگاه آن
داري را نـشان    ا ارتباط معنـ   ،اي استاد مورد شايستگي حرفه  

   ).t=-176/1  وP=242/0( نداد
در  ميــانگين نمــرات دانــشجويان ســاكن خوابگــاه  

 بـود و ميـانگين      2/4±6/0اي اسـتاد    مورد شايستگي حرفه  
 كــه ، بــود2/4±6/0نمــرات دانــشجويان غيــر خوابگــاهي 
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بـين محـل سـكونت خوابگـاهي و غيـر            تي   آزمون آماري 
اي گي حرفـه  مـورد شايـست    و ديـدگاه آنـان در      خوابگاهي

  وt=268/1( را نـــشان نـــدادداري ااســـتاد ارتبـــاط معنـــ
229/0=P( .  

ــورد      ــتاري در م ــشجويان پرس ــره دان ــانگين نم مي
 و ميـــانگين نمـــره 4±7/0اي اســـتاد شايــستگي حرفـــه 

  بود كـه آزمـون     2/4±5/0 دانشجويان مامايي در اين مورد    
 پرسـتاري و  (مستقل بين رشـته تحـصيلي دانـشجويان         تي  

اي اسـتاد    ديدگاه آنان در مورد شايستگي حرفـه       و) مامايي
 و t=-305/1( داري را نـشان نـداد     اثر باليني ارتباط معنـ    ؤم

306/0=P( .  
 9اي اسـتاد كـه بـا        االت حيطه شايستگي حرفه   ؤس  

 دانـشجويان    درصد 55  كه  نشان داد  ،شدميال سنجيده   ؤس
 كه اطالعات علمـي خـوبي       هندد را به استادي مي    5امتياز  

  . اين اطالعات را به آنان منتقل كندباشدو قادر  شتهدا
 5از  ( ارتبـاطي از نظـر دانـشجويان         نمـره ميانگين    

ارتبـاط بـين    . دست آمد ه ب 6/0 با انحراف معيار     8/3) نمره
افزايش ترم تحصيلي با نمرات اخذ شده در حيطه ارتبـاط           

،  بـا افـزايش تـرم تحـصيلي        . بـود  123/0استاد با دانشجو    
هـاي ارتبـاطي    دانشجو نـسبت بـه ويژگـي       ديدگاه   تفاوت

   ).r=123/0 و P=182/0 (بودمعنادار ن
ــشجويان    ــسرنمــرات دان ــانگينپ ــا مي  و 4±7/0  ب

 در مــورد 4±6/0 بــا ميــانگين دختــرنمــرات دانــشجويان 
  تـي  اهميت ارتباط استاد با دانشجو بود كه آزمـون آمـاري          

ط ورد ارتباط با دانشجو ارتبـا     بين جنس و ديدگاه آنان درم     
 ميـانگين  .)t =489/0 و P=626/0 (اري را نشان نـداد   ادمعن

حيطــه   در1/4±7/0نمــرات دانــشجويان ســاكن خوابگــاه 
ارتباط با دانشجو بود و ميانگين نمـرات دانـشجويان غيـر            

بـين محـل      تـي   بود كه آزمـون آمـاري      4±5/0خوابگاهي  
ــان در مــورد ويژگــي   ســكونت دانــشجويان و ديــدگاه آن

 t=46/3( دانشجو ارتباط معناداري نداشت   ارتباطي استاد با    
  ).P=73/0و 

ميانگين نمره دانشجويان پرستاري در مورد حيطـه          

ــشجو    ــا دان ــتاد ب ــاط  اس ــره  4±6/0 ارتب ــانگين نم  و مي
بـين   بـود كـه      1/4±7/0 دانشجويان مامايي در ايـن مـورد      

رشته تحصيلي دانشجويان و ديدگاه آنان در مورد ويژگـي          
 و t=-728/0(اري را نــشان نــداد  داارتبــاطي ارتبــاط معنــ

468/0=P.(  
ثر بالين با دانشجو    ؤدر حيطه قدرت ارتباط استاد م       

به اسـتادي   ) 5(با حداكثر امتياز    )  درصد 60(حداكثر افراد   
االت و  ؤدادنـد كـه دانـشجو را تـشويق كنـد و بـه سـ               مي

همچنـين  . تر پاسخ دهـد   دانشجو راحت درخواست كمك   
دادند كه بـه  ياز را به استادي مي     افراد حداكثر امت    درصد 57

 .گذاردب و به او احترام شتهدانشجو اطمينان و اعتماد دا

 اسـتاد از نظـر      تيشخـصي هاي   ويژگي  نمره ميانگين  
دسـت  ه ب 6/0با انحراف معيار     ) نمره 5از  ( 7/3 دانشجويان

با افزايش ترم تحصيلي ديـدگاه دانـشجو نـسبت بـه            . آمد
 كـرد پيدا نمـي  داري  ا معن وتتفا استاد   تيشخصيهاي  ويژگي

)709/0=P  035/0و=r.(  بــا پــسر نمــرات دانــشجويان 
  بـا ميـانگين    دختر و نمرات دانشجويان     8/3±6/0ميانگين  

 استاد بـود    تيشخصي هايدر مورد اهميت ويژگي    7/0±7/3
 بين جـنس و ديـدگاه آنـان در مـورد             تي كه آزمون آماري  

 نـشان نـداد   ا  رداري  ا استاد ارتباط معن   تيشخصيهاي  ويژگي
)710/0=t 479/0 و=P( .  

در ميــانگين نمــرات دانــشجويان ســاكن خوابگــاه   
 بود و ميـانگين     7/3±7/0 استاد   تيشخصيهاي  حيطه ويژگي 

 در اين حيطـه  8/3±6/0نمرات دانشجويان غير خوابگاهي     
بين محل سكونت دانـشجويان و        تي  آماري  آزمون بود كه 

ســتاد ارتبــاط  اتيشخــصيديــدگاه آنــان در مــورد ويژگــي 
  . )P=248/0و  t=-162/1( معناداري نداشت

ــورد      ــتاري در م ــشجويان پرس ــره دان ــانگين نم مي
و ميانگين نمره دانـشجويان     5/3±7/0 تيشخصيهاي  ويژگي

  تـي  زمـون آمـاري   آبود كـه    5/3±7/0 مامايي در اين مورد   
 بين رشته تحصيلي دانشجويان پرستاري و مامـايي         مستقل

ثر بـالين،   ؤ استاد م  تيشخصيد ويژگي   ديدگاه آنان در مور    و
  .)P=003/0 و =t-990/2( داري را نشان داداارتباط معن
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، تيشخـصي هـاي   االت حيطـه ويژگـي    ؤدر مورد سـ     
حــداكثر امتيــاز را بــه )  درصــد47(حــداكثر دانــشجويان 

-دادند كه براي تدريس عملي اشتياق و عالقـه        استادي مي 

 همكـاري   اشـد، شـته ب   خود كنترل دا   ر و ب  دادهمندي نشان   
 در اين حيطه ظاهر استاد و جنس استاد         باشد؛كند و صبور    

  .حداقل امتياز را كسب كردند
اي اسـتاد و    شايستگي حرفه در بررسي ارتباط بين       

ها نشان داد كه ميـانگين       داده ويژگي ارتباطي او با دانشجو    
اي اسـتاد بـا اسـتفاده از        نمره همبستگي شايـستگي حرفـه     

 و ميانگين نمره همبستگي ارتباط بـا        47/0 ،آزمون پيرسون 
كه با استفاده از اين آزمـون  . بود -023/0دانشجو در استاد  

اي استاد و ويژگي ارتبـاطي او       بين شايستگي حرفه   ،آماري
با دانشجو از ديدگاه دانشجويان ارتباط مستقيم وجود دارد         

)002/0=P   275/0 و=r .(     ميانگين نمره همبستگي ارتباط با
 و ميـانگين   -023/0 با استفاده از آزمـون پيرسـون      دانشجو  

 بود كه با استفاده     -035/0 استاد   تيشخصيهاي  ويژگينمره  
هـاي   بين ارتباط بـا دانـشجو و ويژگـي         از آزمون پيرسون  

 و  P=001/0(  اسـتاد ارتبـاط مـستقيم وجـود دارد         تيشخصي
644/0=r(. 

  
  بحث 

ه  كه ديدگاه همدهدمينتايج كلي اين مطالعه نشان     
ثر، ؤتــرين مشخــصه اســتاد بــاليني مــدانــشجويان در مهــم

عد ارتباطي  باشد و بعد از آن ب     اي استاد مي  شايستگي حرفه 
نـشان   نيـز    صالحي و همكاران  . استاد با دانشجو قرار دارد    

دادند كه ويژگي ارتباطي از نظر دانشجويان داراي ميانگين         
 تفـاوت   .)1(ها بودند   امتيار بيشتري نسبت به ساير ويژگي     

بين اين يافته شايد به دليل كوچك بودن محيط دانشگاه و           
ارتباط خوب بين اساتيد و دانـشجويان باشـد كـه ممكـن             

مطالعـه  . صورت بگيـرد  تر  هاي بزرگ كم  است در دانشگاه  
ييـد  أرا ت حاضـر   ويولتا در كشور اردن نيز يافتـه پـژوهش          

تـرين  اي مهـم  شايستگي حرفـه  كه   دهدميد و نشان    نكمي
در مطالعـه ديگـري      ).4(ثر اسـت    ؤخصه استاد باليني م   مش

هـاي   كه مهـارت   دهدمي نشان   2006كالدت كلي در سال     
  ).3(رد اهميت داساتيدارتباطي بيشتر از دانش ا

با افزايش ترم تحصيلي دانـشجويان ديـدگاه آنـان            
 .شـود تـر مـي   اي اسـتاد مثبـت    نسبت به شايـستگي حرفـه     

 شامل افزايش آگاهي    ، شد االتي كه در اين زمينه مطرح     ؤس
اي، عالقه زياد اسـتاد  وليت حرفهؤدانشجويان نسبت به مس 

  در به بيماران و مراقبت از آنان، ارتباط بين تئوري و عمـل    
پرستاري، اطالعات علمي باال و انتقال آن به دانشجويان و          
كمــك و نظــارت دانــشجو در تجــارب جديــد، بــازخورد 

 و  بي هدفمند و عادالنـه    مناسب به پيشرفت دانشجو، ارزيا    
مثبت . ر تحريك دانشجو براي يادگيري بود     داستاد  توانايي  

 دانشجويان با افزايش ترم شـايد بـه ايـن علـت             نگاهشدن  
 ،تـر قـرار دارنـد     ينيهاي پا باشد كه دانشجوياني كه در ترم     

 ممكن است انتظارات     و هنوز موارد باليني را تجربه نكرده     
ه باشـند يـا شـناخت كـافي از     بيشتري از مربيان خود داشت  

كـه دوره هـر      با توجـه بـه ايـن       .مربيان خود نداشته باشند   
 عـدم ارزيـابي     ،كارآموزي با يك استاد بسيار كوتـاه اسـت        

كه دانشجويان  يابد در حالي  كافي در اين حيطه افزايش مي     
  .دهندتر انجام ميهاي باالتر اين ارزيابي را دقيقترم

اد و ويژگي ارتبـاطي او     اي است بين شايستگي حرفه    
 ايـن . با دانشجو از ديدگاه دانشجويان ارتباط وجود داشت       

چـه   در اين دانـشگاه هـر     دهنده آن است كه     موضوع نشان 
دادن بين اي استاد، توانايي استاد در ارتباط  وليت حرفه ؤمس

نمود بيـشتري   ارزشيابي عادالنه از دانشجو       عمل، وتئوري  
بـين  امـا   .  دانشجو نيز بهتر است     ارتباط آنان با   ،داشته باشد 

جــنس دانــشجويان و ديــدگاه آنــان در مــورد ســه حيطــه 
اي اســتاد، ويژگــي ارتبــاطي و ويژگــي شايــستگي حرفــه

 كه اين يافته با مطالعه ويولت       رد ارتباط وجود ندا   تيشخصي
بـا  ) 2005(و همكاران شباهت دارد ولي با پژوهش تامـار          

 دهدمينشان  رد كه   تفاوت دا عنوان مشخصات معلم باليني     
كه  مبني بر اين   ردهايي در نظرات درجنس وجود دا     تفاوت

 ايـن   .)5(شود   استقالل كافي داده نمي    دختربه دانشجويان   
 وجود ندارد شايد    سبزوارعلوم پزشكي   مشكل در دانشگاه    
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هـاي پرسـتاري و     به اين دليل كه اكثر دانشجويان در رشته       
 نسبت به آنـان توجـه        هستند و اساتيد به يك     دخترمامايي  

  .كنندمي
بــين ديــدگاه دانــشجويان پرســتاري و مامــايي در   

 وجـود   ياي و ويژگي ارتباطي تفاوت    حيطه شايستگي حرفه  
ثر ؤ اسـتاد مـ    تيشخـصي هـاي   نداشت ولي در مورد ويژگـي     

كـه دانـشجويان    طـوري داري وجود داشـت بـه     اارتباط معن 
عطاف  شامل شوخ طبعي، ان    تيشخصيهاي  مامايي به ويژگي  

هـا  محدوديت«پذير بودن استاد و جنسيت استاد، به گزينه         
؛ اين امـر    امتياز كم دادند  » پذيردو اشتباهات را صادقانه مي    

كه كار بالين بسيار پـر اسـترس و         باشد  شايد به اين خاطر     
 اسـتاد   تيشخـصي  هايويژگيو  شود  اورژانس محسوب مي  

وردار ها از اهميت كمتـري برخـ      مانند شوخ طبعي براي آن    
  .است

اي اسـتاد   دانشجويان در حيطـه شايـستگي حرفـه         
حداكثر امتياز را بـه اسـتادي دادنـد كـه اطالعـات علمـي               
خوبي دارد و قادر است اين اطالعات را به آنان منتقل كند            

اهـاس   پـژوهش ن   كه در مقايسه با نتايج پـژوهش ويولتـا،        
ديده شد كه دانـشجويان پرسـتاري    . )4 (ييد شد أت )1999(
ظار دارنـد استادشـان داراي اطالعـات زيـاد و شايـسته             انت

دانشجويان از مربيان انتظار دارند كه دانش و مهارت        . باشد
 منتقـل   آنـان هـا را بـه      ها و آزمايشگاه   در كالس  ارائه شده 

عالوه بر وجـود اطالعـات علمـي اسـتاد كـه الزمـه         . كنند
باشد، براي يادگيري كه هدف نهايي تعليم ثر مي ؤتدريس م 

هاي هاي تدريس در محيط   رتا تربيت است تسلط بر مه     و
يادگيري مختلف از جمله بالين الزم است تا اين اطالعات          

  . اي مناسب به دانشجو منتقل شودعلمي به شيوه
در حيطه ارتباطي دانـشجويان     حاضر،  در پژوهش     

به استادي دادند كـه دانـشجو را تـشويق          را  حداكثر امتياز   
بـه  الت و كمـك از اسـتاد       ؤا بـه سـ    پاسخگرفتن  كند و   مي

 حـداكثر امتيـاز را بـه        ، بعد از آن   .گيردسادگي صورت مي  
استادي دادند كه به دانـشجو اعتمـاد دارد و بـه او احتـرام               

شـود كـه    در مطالعه ويولتا، ناهاس نيز ديده مـي       . گذاردمي

-هاي باليني، محـيط   كنند كه محيط  دانشجويان توصيف مي  

رود كـه مربـي     ييستند و انتظار م   هايي هستند كه مطمئن ن    
االت آنـان را پاسـخ   ؤبالين هر لحظه در دسترس باشد و س  

دانـشجويان پرسـتاري معلـم    . ها را حمايت كنـد   داده و آن  
-دانند كه دست فرزند خود را ميبالين را مشابه مادري مي 

بـراي  . كنـد گيرد و در يك محيط جديد از او حمايت مـي          
 به يادگيري تـشويق   آنان را   ه  آنان معلم بالين كسي است ك     

كند تـا احـساسات خـود را بيـان           و به آنان كمك مي     كرده
  .بخشدها اعتماد به نفس مي آنهكنند و در كارشان ب

شود براي مطالعه بيـشتر و همپوشـاني        پيشنهاد مي   
نتايج ديدگاه اساتيد پرستاري و مامايي نيـز دربـاره اسـتاد            

 كاربرد اين مطالعـه بـه       .ثر بالين مورد بررسي قرار گيرد     ؤم
 بـر اسـاس     پرستاري و مامايي   ايجاد سيستم آموزش     عنوان

شايستگي و بهتر كردن روزافزون كيفيت تدريس و ارتقـاء          
 استفاده اساتيد دانشگاه از     ،هابندي دانشگاه دانشگاه در رتبه  

نتايج طرح و بازنگري در نقـاط ضـعف و قـوت خـود و               
هاي  استفاده از روش   عملي خود و    توانايي علمي و   يارتقا

  .باشدنوين آموزشي جهت يادگيري دانشجويان مي
دانــشجويان دانــشگاه علــوم پزشــكي ســبزوار بــه   

ــه اي اســتاد و اهميــت داشــتن دانــش و   ــستگي حرف شاي
توانـايي ارتبـاط     اطالعات باال و توانايي انتقال آن  بيش از        

توان گفت اساتيد ايـن     ثر با دانشجو اهميت دادند كه مي      ؤم
حد مطلوب هـستند و توجـه    انشگاه از لحاظ ارتباطي در   د

  .رسداي ضروري به نظر مي شايستگي حرفهابعادبه 
  

   و قدردانيتشكر
 دانـشگاه  )EDC( مركز توسعه آموزش  از همكاري   

و معاونت پژوهشي دانـشگاه علـوم پزشـكي سـبزوار كـه             
راهنمايي علمي و حمايت مالي اين طرح را قبول كردند و           

 ايـن پـژوهش را      هـاي نـشجوياني كـه پرسـشنامه     تمامي دا 
  .شودمي تشكر و قدرداني تكميل نمودند،
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