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  هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  

  1385 ،11-18 ص. لواشماره  :ومس دوره  
  
 
 
 
  
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري 
 )1385سال (وضعيت محيط آموزش باليني  مورددر 

  *نيره سلماني
  دانشگاه آزاد اسالمي علوم پزشكي واحد يزدنشكده پرستاري، دا ت علميأهيعضو 

  هنگامه اميريان
  دانشگاه آزاد اسالمي علوم پزشكي واحد يزد دانشكده پرستاري، ت علميأهيعضو 

   ، گروه پرستاريبلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، دانشكده پزشكي علي ابن ابيطالب ،يزد :ولؤنويسنده مس *
  Email: mahadiat@yahoo.com   0351-8214818 :نمابر      0351-8210541 :تلفن 

. باشدهاي باليني دانشجويان پرستاري جهت ورود به جامعه كاري خود يعني بيمارستان ميمهارتجايگاه پرورش  ،محيط آموزش باليني :زمينه
با آن چيزي كه در واقعيت وجود دارد متفاوت است و آنها همواره به دنبال  مطالعات نشان داده است كه درك دانشجويان از محيط آموزش باليني

بنابراين بررسي وجود هر نوع عامل مداخله گري كه سبب كاهش يادگيري  ،تري برخوردار باشدآن هستند كه محيط يادگيريشان از مطلوبيت بيش
  .آيدشمار ميريزي آموزش باليني به امري اساسي در برنامه ،عملي دانشجويان شود

  . باليني انجام شده است و مربيان پرستاري در رابطه با وضعيت محيط آموزش اين پژوهش با هدف مقايسه ديدگاه دانشجويان پرستاري :هدف
 14علوم پزشكي واحد يزد و  نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد 119اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه در آن  :روش كار

و چهار  دموگرافيك ايهحاوي ويژگي ساخته -پژوهشگر پرسشنامه ايها ابزار گردآوري داده. مورد مطالعه قرار گرفتند ،نفر از مربيان پرستاري
وجود "، "نسبت به دانشجويان نحوه ارتباط و واكنش مربيان" شاملمحيط آموزش باليني،  نسبت به وضعيت هابررسي ديدگاه بخش مرتبط با

تأئيد روايي و بود كه بعد از  "امكانات بيمارستان" و "حمايت از يادگيري دانشجويان در محيط بيمارستان" ،"هاي يادگيري در بيمارستانفرصت
  .پايايي مورد استفاده قرار گرفت

 درصد 50 درصد در سطح مطلوب و 12متوسط و  درصد در سطح 77 سطح ضعيف، در دانشجويان درصد 11محيط آموزش باليني را  :هايافته
از وجود تفاوت معني دار بين  آزمون آماري حاكي .ارزيابي كردنددرصد در سطح مطلوب  50متوسط و  مربيان محيط آموزش باليني را در سطح

ارتباط و واكنش مربيان نسبت به "عالوه بر ديدگاه كلي، سه بعد . )P=001/0( محيط آموزش باليني بود وضعيتهاي دو گروه در زمينه ديدگاه
 .وب تر ارزيابي كردندطور معني داري، مطلرا نيز مربيان به "حمايت از يادگيري دانشجويان"و  "هاي يادگيريوجود فرصت"، "دانشجويان

)001/0=p.(  
نشان دهنده وجود تفاوت در ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري نسبت به وضعيت محيط آموزش باليني مي نتايج به دست آمده :گيرينتيجه

توان وجه به آنها ميو با تشود  تواند منجر به شناسايي مشكالت كليدي آموزش بالينيميها اين تفاوتشناسايي  .باشد كه حائز اهميت است
  . كار گرفتهب راهكارهاي مناسبي را جهت افزايش اثر بخشي آموزش باليني

  مربي پرستاري، محيط آموزش باليني  ،پرستاري ، دانشجويديدگاه :هاواژه يدكل
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  مقدمه
پرستاران به عنوان كساني كه بيشترين ارتباط را با بيماران 

 ،نمايندمي ايفابرد اهداف مراقبتي نقش مهمي در پيش ،دارند
وري دستيابي به بهره .ها حائز اهميت استوري آنبنابراين بهره

در طي دوران  نيازمند آن است كه نيروهاي تربيت شده ناسبم
دانش و مهارت الزم را براي حرفه  ،آموزش حداكثر كارايي
يادگيري دانشجويان  به همين علت. آينده خود كسب كنند

پرستاري در محيط آموزش باليني به عنوان يك جزء اساسي در 
اري يكي در آموزش پرست .)1( آيدبرنامه آموزشي به شمار مي

زيرا در ايجاد  ،از مقاطع حساس، آموزش باليني است
اي دارد و جزء اي فراگيران نقش عمدههاي حرفهتوانمندي

  يندي پويا آالينفك آموزش پرستاري به شمار آمده و فر
طور وسيعي به عنوان امروزه محيط باليني به .)2(باشد مي
است و كليدي جهت آموزش دانشجويان پذيرفته شده  طييحم

كند تا بتوانند آموزش تئوري را با به دانشجويان كمك مي
البته در اين ميان متغيرهاي بسيار  .عملكرد در بالين پيوند دهند

  .)3(گذارند مي تأثيرزيادي بر روي آموزش باليني 
بر كيفيت و كميت  مؤثردست اندركاران آموزش بايد عوامل 

منفي يا بازدارنده  آموزش باليني را شناسايي نموده و عوامل
بدون ترديد اولين گام براي  .آموزش باليني را معرفي نمايند

يكي از عوامل  .آيدبه شمار مي هاآنشناخت  ،رفع مشكالت
هاي يادگيري به طور بسيار امروزه تئوري .باشدمحيط مي ،مؤثر

اهميت محيط يادگيري، در يادگيري دانشجويان تاكيد  رروشن ب
يط يادگيري دانشجويان شامل همه شرايط و مح .)4( كنندمي

نيروهايي است كه از طريق آن يك مجموعه آموزشي و 
محيط يادگيري دانشجويان . گيردثير قرار ميأيادگيري تحت ت

 ،يك تركيب روان شناسانه است كه شامل عوامل شناختي
انگيزشي است  و تحصيلي عاطفي، ،رواني ،اجتماعي ،فرهنگي

 .كنندمان و شاگردان با يكديگر كار ميكه از طريق آن معل
با  يبه بازده يادگيري رضايت بخش بدون وجود محيطدستيابي 

بنابراين آنچه كه  .)5( بسيار مشكل خواهد بود ،عناصر سالم
بايد در ابتداي امر مورد توجه قرار گيرد، فراهم كردن محيطي 

 باشد كه اين عناصر همان عناصري است كهبا عناصر سالم مي
در محيط آموزش باليني وجود دارد و سالم بودن يا نبودن آن 

تواند اثر مثبت يا منفي روي يادگيري باليني دانشجويان مي
شناسايي و ارزشيابي اين عوامل از ديدگاه دانشجويان  .بگذارد

اطالعات با ارزشي را در رابطه با كيفيت و كميت  ،و مربيان
  .)6(آورد محيط آموزش باليني فراهم مي

دهد كه درك دانشجويان از محيط مطالعات نشان مي
با آن چيزي كه در واقعيت وجود دارد متفاوت  آموزش باليني

ها همواره به دنبال آن هستند كه محيط يادگيريشان است و آن
كه دانشجويان زماني .)7( از مطلوبيت بيشتري برخوردار باشد

 گروه نياز شامليابند با دو مي در محيط آموزش باليني حضور
نيازهاي مراقبتي و سالمتي بيماران و نيازهاي يادگيري خودشان 

باليني مناسب و  ي شرايط محيط آموزشوقت .شوندروبرو مي
و مربيان الگوهاي حاذق و ماهري براي آموزش  سودمند باشد

ها كليد اصلي دانشجويان باشند و بدانند كه رفتار صحيح آن
توان يادگيري را باال مي ،شودميپيشرفت دانشجويان محسوب 

در واقع نوع ارتباط برقرار شده ميان مربيان و دانشجويان و  .برد
برخوردي كه دانشجويان به ازاي عملكردهاي خود از آنان 

  محسوب  يادگيري ثير گذاري درأعامل ت ،كنندميدريافت 
  .)8( شودمي

با  دانشجويان از همان بدو ورود به بيمارستان و برخورد 
توانند درباره رفتار آنها قضاوت كنند و بر مربيان خود مي

كنند احساس وجود ميهايي كه دريافت اساس نوع واكنش
و يا عدم وجود پشتيبان را تجربه خواهند كرد و در واقع  ميحا

تعيين كننده جو  كيفيت تبادالت بين دانشجويان و مربيان
آرام و به دور از  ،كه جودر صورتي .آموزش باليني خواهد شد

تواند مي ،استرس و در عين حال با جديت همراه باشد ،تنش
كشش خوبي را براي دانشجويان در جهت شركت هر چه 

دانشجويان  .)9( هاي باليني ايجاد نمايدبيشتر در يادگيري
همواره تمايل دارند كه در محيط آموزش باليني تجربيات 

قبتي بيماران متفاوت يند مراآمتفاوتي را كسب كنند و در فر
هاي اين امر مستلزم آن است كه در بخش .شركت نمايند
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مختلف بيمارستان حضور يابند و اين امكان را داشته باشند كه 
با  .)10( هاي ارائه شده روبرو شوندبا تنوع بيماران و مراقبت

در تمام موارد ذكر شده  كه مربيان و دانشجويانتوجه به اين
و دو محور اصلي  باشندمشتركي مي ايرفهداراي تعامالت ح

در آموزش باليني هستند كه اكثريت زمان آموزشي را با 
 ينقطه نظرات هر دو ،كننديكديگر و در يك محيط صرف مي

  ها نسبت به جوانب مختلف محيط آموزش باليني حائز آن
چرا كه انتظارات و سطح توقعات آنها از  ،باشداهميت مي

يني متفاوت است و هر كدام محيط خود را با محيط آموزش بال
نمايند و همين هاي مورد انتظار خود ارزيابي ميآلتوجه به ايده

امر منجر به تفات نتايج نظر سنجي يك محيط از دو ديدگاه 
  .شودمي

رشته  كه مربيان پرستاري افراد فارغ التحصيليياز آنجا 
اين  ت بالينيباشند و با مجموع مسائل و مشكالپرستاري مي

به عنوان افراد واسط بين دانشجو و  ،رشته آشنايي دارند
توانند نقاط ضعف و قوت موجود مي ،لين آموزش بالينيؤومس

در محيط آموزش باليني را شناسايي نمايند و جهت اصالح و 
از سوي  .ولين مربوطه برسانندؤمس بهبود وضعيت به اطالع

در  با مربيان مستقيماً كه ديگر دانشجويان به عنوان افرادي
يكي از كه  توانند نقاط ضعف و قوت مربيانمي ،ارتباط هستند
ثر در يادگيري ؤموجود در محيط آموزش باليني و م فاكتورهاي

 اخالقي و رفتاري ،از نظر جوانب مختلف علمي را دنباشمي
همچنين مجموع فاكتورهاي ديگر  .مورد ارزيابي قرار دهند

زش باليني را نيز با توجه به آنچه كه در موجود در محيط آمو
واقعيت وجود دارد و به دور از توجه به مسائل كاري و 

تواند مي احتماالت ممكن از نظر خطرات شغلي كه براي مربيان
 شوندنمايند و خواستار تغيير وضعيت ميمطرح باشد عنوان مي

رسد كه بررسي ديدگاه دانشجويان بنابراين به نظر مي .)11(
پرستاري و مربيان پرستاري در رابطه باوضعيت محيط آموزش 
باليني امري ضروري باشد و تحقيقاتي نيز در اين زمينه صورت 

اي عوامل موجود طي مطالعه ،)1384( تارويردي .گرفته است
در كيفيت آموزش باليني را از ديدگاه دانشجويان و مربيان 

داد كه از ديدگاه  مورد بررسي قرار داد و نتايج نشان ،مامايي
امكانات و تجهيزات مناسب جهت  ،موارد درصد 84در  مربيان

آموزش باليني و از نظر دانشجويان همكاري مديريت بخش با 
در كيفيت آموزش  مؤثراز فاكتورهاي  ،مدرس آموزش باليني

و  (Papp)در تحقيق ديگري كه توسط پاپ  .)12( بودباليني 
جويان پرستاري در مورد همكارانش انجام شد، درك دانش

اكثريت  ،محيط آموزش باليني مورد بررسي قرار گرفت
 ند كه ديدگاه آنان در رابطه بادانشجويان عنوان كرده بود

ئلي كه در واقعيت، در محيط آموزش باليني وجود دارد در امس
بيشتر مواقع با ديدگاه ساير افراد درگير در آن موقعيت متفاوت 

ها و معيارهاي متفاوتي نسبت به آلي ايدهباشد و آنان دارامي
باشند و بر اساس آنها محيط آموزشي خود را ساير افراد مي

بنابراين پژوهشگر با توجه به  .)13(دهند مورد سنجش قرار مي
دست اهميت موضوع و پيشينه تحقيقات انجام شده و نتايج به

تحقيقي در زمينه مقايسه ديدگاه  آمده، تصميم به انجام
وضعيت  دانشجويان پرستاري و مربيان پرستاري در رابطه با

   .محيط آموزش باليني گرفت
  

  روش كار
پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي تحليلي است كه در 

تمامي دانشجويان پرستاري مشغول به  بر روي 1385سال 
 14( و مربيان پرستاري مشغول به خدمت) نفر 119(تحصيل 

در اين  .مي واحد يزد انجام شددر دانشگاه آزاد اسال ،)نفر
نمونه دو  حجمصورت نگرفته است و گيري نمونهمطالعه 

جهت . بوده استهر گروه  در گروه محدود به تعداد موجود
مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري در رابطه با 

شنامه اي در دو بخش تهيه پرس ،وضعيت محيط آموزش باليني
 ،سن و بومي بودن دو متغير شامل مهبخش اول پرسشنا .گرديد

 ارزيابي ديدگاه دانشجويان و مربوط به پرسشنامه بخش دوم و
كه  بودوضعيت محيط آموزش باليني  نسبت بهمربيان پرستاري 

اي ليكرت درجه 5و براساس مقياس در چهار بخش خود 
مخالف  كامالً و مخالف ،بي نظر ،موافق ،موافق شامل كامالً
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 1 و 2، 3، 4، 5 اتها به ترتيب امتيازو به گزينهتنظيم گرديد 
مجموع نمرات هر بخش با توجه به انحراف . اختصاص يافت

 ،متوسط ،و به طور قراردادي در سه سطح مطلوب تانمرمعيار 
نحوه "بخش اول تحت عنوان  .گرديدضعيف طبقه بندي 

عبارت با  7شامل  "مربيان نسبت دانشجويانارتباط و واكنش 
و امتيازات سطوح ضعيف، متوسط و  35تا  7امتيازات  دامنه

وجود " .بود 27- 35و  17-26، 7- 16مطلوب آن به ترتيب 
حمايت از يادگيري "و  "هاي يادگيري در بيمارستانفرصت

يعني بخش دوم و سوم هر  "دانشجويان در محيط بيمارستان
 30-40و  19-29، 8-18و دامنه امتيازات عبارت  9كدام شامل 

ترتيب به عنوان ضعيف، متوسط و مطلوب در نظر گرفته  به
 4با  "امكانات بيمارستاني"بخش پاياني پرسشنامه به . شد

در اين بخش، . ، اختصاص يافت20تا  4عبارت و دامنه نمرات 
به  16- 20متوسط و  10- 15در سطح ضعيف،  4- 9امتيازات 

 نمره كلدر مجموع دامنه . عنوان مطلوب در نظر گرفته شد
 ضعيف و در سطوح 135تا  27در دامنه چهار بخش در 

مطلوب  و )63-98امتيازات (متوسط  ،)27-62امتيازات (
پرسشنامه پس از تهيه از  .بندي گرديدطبقه) 99-135امتيازات (

نفر از اساتيد دانشگاه تربيت  10توسط  محتوا روايينظر 
ايائي مدرس و دانشگاه علوم پزشكي آزاد يزد تاييد گرديد و پ

 88/0همبستگي  ضريب آن با روش آزمون مجدد محاسبه و با

سپس پژوهشگر با حضور در محل . قرار گرفت يدأيمورد ت
ها پرسشنامه ،مطالعه و جلب رضايت واحدهاي مورد پژوهش

 با استفاده از هاداده .را در اختيار آنان قرار داد تا تكميل نمايند
تجزيه و  كاي مورد مجذوري آماري تي مستقل و هاآزمون

   .تحليل قرار گرفت
  

  هايافته
د كه ميانگين سني دانشجويان دادست آمده نشان هنتايج ب

 .سال بود 2/29سال و ميانگين سني مربيان  6/21مورد پژوهش 
درصد غيربومي و تمامي  32 درصد دانشجويان بومي و68

مينه توزيع امتيازات ديدگاه دانشجويان در ز .مربيان بومي بودند
امتياز  ينكه بيشتروضعيت محيط آموزش باليني نشان داد

  مربيان دانشجويان را براي كمك "مربوط به عبارت، 
در بعد حمايت از يادگيري و ) 2/4( "كننديكديگر تشويق ميبه

مربيان همواره نسبت به دانشجويان "كمترين آن مربوط به 
ارتباط و  در بعد )5/2( "دهندهاي مفيد نشان ميعكس العمل
عبارات داراي بيشترين و كمترين امتياز از ديد . واكنش، بود

از ديد مربيان . نشان داده شده است 1دانشجويان در جدول 
مورد مطالعه بيشترين و كمترين امتياز مربوط به عبارات 

 بود 1/2و  5/4وضعيت محيط آموزش باليني به ترتيب 
  ).2جدول(

   دانشگاه آزاد اسالميپرستاري سؤاالت داراي باالترين و كمترين امتيازات مربوط به ديدگاه دانشجويان امتياز ار ميانگين و انحراف معي: 1جدول 
  واحد يزد نسبت به محيط آموزش باليني

انحراف  ميانگين  سؤاالت
  معيار

ياز
 امت

رين
االت

ب
  

  ).هاي يادگيريبعد فرصت(سازند هاي يادگيري مطلع ميمربيان هموراه دانشجويان را از فرصت
  ).بعد ارتباط و واكنش( كنند ها صحبت ميمربيان همواره جهت برقراري ارتباط با دانشجويان با آن
  ).بعد حمايت از يادگيري( كنندمربيان دانشجويان را براي كمك به يكديگر تشويق مي

  ).هاي يادگيريبعد فرصت(مستقل عمل نمايند  طورشان بههايشود كه براي افزايش مهارتدر بخش به دانشجويان اجازه داده مي
  ).بعد حمايت از يادگيري(دهند هاي كافي را به دانشجويان ارائه ميهاي جديد، راهنماييمربيان در هنگام كسب مهارت

20/4  
10/4  
85/3  
90/3  
80/3  

20/1  
1/1  
95/0  
97/0  
90/0  

يين
پا

ياز
 امت

رين
ت

  

  ).بعد حمايت از يادگيري(گيرد هاي جديد مورد حمايت قرار ميبخش، جهت كسب مهارت احساسات دانشجويان در هنگام كارآموزي در
  ).بعد مهيا بودن امكانات بيمارستاني(هاي متفاوت وجود دارد در هر بخش بيمارستان، به تعداد كافي بيمار با انواع بيماري

  ).بعد ارتباط و واكنش (دهند هاي مفيد نشان ميمربيان هموراه نسبت به دانشجويان عكس العمل
  ).بعد حمايت از يادگيري(باشد در بخش همواره مربي جهت آموزش دانشجو، در دسترس مي

 ).بعد ارتباط و واكنش( كنند دانشجويان، مربيان را به عنوان بك الگوي مثبت رفتاري تلقي مي

7/2  
5/2  
5/2  
2/2  

2  

5/1  
34/1  
30/1  
10/1  
03/1  
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  دانشگاه آزاد اسالميپرستاري ن مربياسؤاالت داراي باالترين و كمترين امتيازات مربوط به ديدگاه  امتياز معيارميانگين و انحراف  :2جدول 
 واحد يزد نسبت به محيط آموزش باليني

انحراف  ميانگين  سؤاالت
  معيار

ياز
 امت

رين
االت

ب
  

  ).د ارتباط و واكنشبع( كنند ها صحبت ميمربيان همواره جهت برقراري ارتباط با دانشجويان با آن
  ).هاي يادگيريبعد فرصت(سازند هاي يادگيري مطلع ميمربيان همواره دانشجويان را از فرصت

  ).بعد حمايت از يادگيري(دهند هاي كافي را به دانشجويان ارائه ميهاي جديد، راهنماييمربيان در هنگام كسب مهارت
  ).بعد ارتباط و واكنش( كنند رفتاري تلقي ميدانشجويان، مربيان را به عنوان بك الگوي مثبت 

  ).بعد حمايت از يادگيري(گيرد هاي جديد مورد حمايت قرار مياحساسات دانشجويان در هنگام كارآموزي در بخش، جهت كسب مهارت

8/4  
8/4  
5/4  
5/4  
4/4  

4/1  
4/1  
1/1  
2/1  
1/1  

يين
پا

ياز
 امت

رين
ت

  

  ).بعد ارتباط و واكنش( دهند هاي مفيد نشان ميملمربيان همواره نسبت به دانشجويان عكس الع
  ).هاي يادگيريبعد فرصت(هاي زيادي براي يادگيري وجود دارد همواره در هنگام كارآموزي در بخش فرصت

  ).بعد حمايت از يادگيري(باشد در بخش همواره مربي جهت آموزش دانشجو، در دسترس مي
  ).هاي يادگيريبعد فرصت(سازند هاي يادگيري موجود آگاه ميفرصت پرستاران شاغل در بخش دانشجويان را از

  ).بعد مهيا بودن امكانات بيمارستاني(هاي متفاوت وجود دارد در هر بخش بيمارستان، به تعداد كافي بيمار با انواع بيماري

8/2  
7/2  
3/2  
1/2  
1/2  

99/0  
88/0  
85/0  
65/0  
68/0  

  
نمرة كل و نمرة ابعاد، بندي شده شامل براساس نمرات طبقه

، "نحوة ارتباط و واكنش مربيان"داري در ابعاد تفاوت معني
و ديدگاه  "حمايت از يادگيري" ،"هاي يادگيريوجود فرصت"

مقايسه ميانگين نمره كل و  ).3جدول ( نشان داده ،كاملي
نمرات ابعاد مختلف وضعيت محيط آموزش باليني از ديد 

بندي شده نيز مانند نمرات طبقهدانشجويان مربيان پرستاري 
، "نحوة ارتباط و واكنش مربيان"داري را در ابعاد تفاوت معني

و ديدگاه  "حمايت از يادگيري" ،"هاي يادگيريوجود فرصت"
 طور معني ميانگين نمرة مربيان به اي كه كلي نشان داد، به گونه

   ).4جدول (اري بيش از نمره دانشجويان در اين ابعاد بود د
  

 مقايسه وضعيت محيط آموزشي باليني و ابعاد آن از ديد دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد: 3جدول 

  گروه
 وضعيت

  ابعاد

  دانشجو مربي
نتيجه آزمون 
  ضعيف  متوسط  مطلوب ضعيف متوسط مطلوب  مجذور كاي

  درصد  تعداد  درصد دتعدا  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 p=001/0  56/7  9  99/78  94  44/13 16 28/14 2 71/35 5 50  7  نحوه ارتباط مربي با دانشجويان

 p=001/0  04/5  6  91/89  107  04/5 6 43/21 3 50 7 57/28  4  هاي يادگيري در بيمارستانفرصت

 p=001/0  04/5  6  63/75  90  33/19 23 43/21 3 71/35 5 86/42  6  حمايت از يادگيري دانشجويان

 p=30/0  21/25  30  86/63  76  11 13 57/28 4 86/42 6 57/28  4  امكانات محيطي بيمارستان

 p=001/0  11  13  77  92  12 14 0 0 50 7 50  7 ديدگاه كلي
  

  عاد آنو اب وضعيت محيط آموزش باليني نسبت بهديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري  مقايسه ميانگين امتيازات: 4جدول 
  گروه

  ابعاد
  دانشجو  مربي

  tنتيجه آزمون 
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

 p=048/0  4/3  7/21  3/3  5/27  نحوه ارتباط مربي با دانشجويان

 p=035/0  3/3  9/24  4/4  30  هاي يادگيري در بيمارستانفرصت

 p=021/0  4/4  2/27  2/4  35  حمايت از يادگيري دانشجويان

 p=097/0  8/2  2/12  1/3  2/15  كانات محيطي بيمارستانام

 p=028/0  4/9  86  8/8  110  ديدگاه كلي
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  گيريبحث و نتيجه
در بررسي نحوه  ،ي حاصل از پژوهشهابر اساس يافته

 اكثريت دانشجويان ،با دانشجويان پرستاري ارتباط مربيان
ي در سطح متوسط برآورد كرده بودند و اين در حال ارتباط را

است كه مربيان وضعيت ارتباطي خود را با دانشجويان در اكثر 
موارد در سطح مطلوبي برآورد كرده بودند و آزمون آماري 

اين  .اختالف معني داري را بين نظرات دو گروه نشان داد
ي ديگر نيز گزارش هاوضعيت در مطالعات قبلي و بيمارستان

ه از نظر ي نشان داد كاهطي مطالع تارويردي .شده است
دانشجويان در بيشتر موارد موانع موجود در آموزش باليني با 

 داري داردخصوصيات رفتاري و اخالقي مربي ارتباط معني
در يك مطالعه  (Saarikoski)همچنين ساريكوسكي  .)12(

ديدگاه  تن از پرستاران را از 50توصيفي كيفيت ارتباط 
در اكثريت موارد  .مورد بررسي قرار داد ،دانشجويان پرستاري
ارتباط پرستاران مورد بررسي در سطح  از ديدگاه دانشجويان
ي كيفي كه توسط هسو اهدر مطالع. )10( متوسط بوده است

(Hsu) رفتار  ،بر روي مربيان باليني در بيمارستان انجام شد
ورد آموزش توسط محقق م حينمربيان با دانشجويان در 

نشان داد كه مربيان در  هاتهياف. مشاهده و ارزيابي قرار گرفت
 ،دانش علمي رت عملي،هااعم از م(ابعاد مختلف رفتاري 

 .)14( ندبود از سطح متوسطي برخوردار )اخالقي

ي يادگيري براي دانشجويان در هادر بررسي وجود فرصت
 اكثريت دانشجويان و مربيان ،هنگام كار آموزي در بيمارستان

يري موجود را در حد ي يادگهامورد مطالعه وجود فرصت
تحقيقي است كه  متوسط ارزيابي كرده بودند كه مشابه نتايج

جهت انجام  حاكي از آن بود كه هاانجام داد و يافته محسن پور
ي مناسب هافرصت ،عميق توسط دانشجويان يهابررسي

در حد مطلوب وجود ندارد و به  ،ي بالينيهايادگيري در محيط
سازي دانشجويان د در توانمندعنوان يكي از موانع موجو

نتايج تحقيق  .)15(شود پرستاري در آموزش باليني مطرح مي
 يو .كندي حاصل را حمايت ميهانيز يافته (Orton)اورتون 

بخش يك  10ي يادگيري موجود در هادر بررسي فرصت

دادن استقالل كاري به  ،بيمارستان آموزشي نشان داد كه
 ،ي آموخته شدههارتهافزايش مدانشجويان پرستاري براي ا

آگاه نمودن دانشجويان از موارد تشخيصي و درماني موجود در 
ي هابخش و فراهم آوردن شرايطي كه دانشجو بتواند توانايي

در حد  و مورد آزمايش قرار دهد هدوخود را هدف گيري نم
  .)16( متوسط بوده است

ط در بررسي نحوه حمايت از دانشجويان پرستاري در محي
را در سطح روند حمايتي اكثريت دانشجويان  ،آموزش باليني

متوسط و اكثر مربيان آن را در سطح مطلوب برآورد كرده 
داراي تفاوت معني  بودند كه از نظر آماري ديدگاه دو گروه

 .كنداين يافته را حمايت مي ،نتايج تحقيق ابراهيمي .داري بود
ت آموزشي باليني بررسي و مقايسه مشكالطي  ،در مطالعة وي

نشان داد كه  از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري سال آخر
نسبت به  ،ي ارائه شده توسط مربيان در بخشهاحمايت

مطلوبي برخودار  از سطح كامالً ،دانشجويان پرستاري كار آموز
عنوان يكي از  هب نبوده و از ديدگاه دانشجويان پرستاري

هندرسون  .)17( ده بودمشكالت آموزش باليني مطرح ش
(Henderson) 389بر روي  ايو همكارانش نيز طي مطالعه 

و مايتي حرا نسبت به وضعيت  هادرك آن ،دانشجوي پرستاري
اجتماعي موجود در محيط آموزش باليني بررسي ـ  رواني
نتايج نشان داد كه از ديدگاه دانشجويان، در اكثريت  .كردند

   .)18( حد متوسطي بوده است موارد حمايت به عمل آمده در
ي هابررسي امكانات بيمارستاني، اكثريت واحد مورددر 

در سطح متوسط  آنرا )دانشجويان و مربيان( مورد مطالعه
ميمندي طي تحقيقي به منظور بررسي و  .برآورد كرده بودند

مقايسه نظرات مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد عوامل 
اكثريت  نشان داد كه موزش بالينيبر ارتقاء كيفيت آ مؤثر
ي مورد پژوهش در هر دو گروه به امكانات موجود در هاواحد
ي باليني جهت آموزش دانشجويان اهميت داده و آنرا هامحيط

 مؤثربه ميزان خيلي زياد بر ارتقاء كيفيت آموزش باليني 
 .)19( و آنرا در سطح مطلوبي برآورد نكرده بودند دانستند مي

ايي به اين نتيجه دست طي مطالعه يكنام و همكارانشهمچنين ن
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موارد از ديدگاه دانشجويان و مربيان  درصد 71يافتند كه در 
پرستاري دسترسي ناكافي به امكانات رفاهي از جمله نبود 

ي بيمارستاني جهت انجام هاوسايل مورد نياز در بخش
 ي كنفرانس وهاعدم دسترسي به سالن ،ي پرستاريهامراقبت

از مشكالت جدي  ،هاوسايل سمعي و بصري در بيمارستان
  .)20( آيندشمار ميهآموزش باليني ب

در بررسي ديدگاه كلي دانشجويان پرستاري نسبت به 
بيشتر دانشجويان آنرا در سطح ، كيفيت محيط آموزش باليني

را در آن  مربيان درصد 50 درحالي كه ،)درصد 77( متوسط
ارزيابي كرده  ،ر سطح مطلوبد درصد 50سطح متوسط و 

 (Cook)اين نتيجه مشابه نتايج حاصل از تحقيق كوك  .بودند
باشد كه در آن دانشجويان كيفيت محيط آموزش باليني خود مي

 در سطح متوسط و مربيان در سطح نسبتا مطلوب را اكثراً
  .)5( ارزيابي كرده بودند

دگاه نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه در مجموع از دي
) 2 ،وجود امكانات بيمارستاني )1 به ترتيب موارد دانشجويان

ي هاوجود فرصت )3 ،نحوه ارتباط مربيان با دانشجويان
از ديدگاه و يادگيري دانشجويان،  حمايت از )4 ،يادگيري

وجود  )2 ،وجود امكانات بيمارستاني )1مربيان به ترتيب 
  شجويان، يادگيري دان حمايت از )3ي يادگيري، هافرصت

از سطح مطلوبي  ،نحوه ارتباط مربيان با دانشجويان )4
شود كه با مقايسه نتايج حاصل مشخص مي. ندبودبرخوردار ن

ي دانشجويان و مربيان پرستاري در زمينه بررسي هاديدگاه
ي دارد كه يهاوضعيت محيط آموزش باليني با يكديگر تفاوت

منجر به شناسايي  تواندمي هاحائز اهميت است و شناسايي آن
مشكالت كليدي آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان 

 ثر جهت بهبود كيفيت آموزش بالينيؤي مهاه راهكارئارا و
  . دگرد
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