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 پوست 3909

و پرسنل  انیمرب ان،یدانشجو دگاهیاز د ینیبال یریادگیعوامل مرتبط با  ایمقایسه یبررس
 یمطالعه دلف کی: یپرستار

 یعربشاه یکامران سلطان دیس، فرج خدا نهیتهم، ییرزایمسعود م *,یبدیم یامام مهنازگان(: ) سندهینو
 ی یزدصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 mah.maybodi@gmail.com پست الکترونیکی:
 

فرآیناد  هاایبخش تارینمهمدانشاجویان در باالین یکای از  ایحرفهبالینی به دلیل تکمیل نمودن بخش اعظم یادگیری  آموزش: مقدمه

و  گارددمیباالینی هدفمناد طراحای ن آماوزش دهادمیمطالعات نشاان  کهدرحالیدر رشته های مبتنی بر عملکرد بالینی است،  آموزش

مقایسه عوامل مرتبط باا  با هدفگیرند. لذا این پژوهش  کاربهدانشجویان در اکثر موارد قادر نیستند آموخته های خویش را در بالین بیمار 

 .یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری انجام شد

انجام شد. اعضاء پانل  0328پژوهش توصیفی حاضر به روش دلفی در دانشکده های پرستاری و مامایی استان یزد در سال روش تحقیق: 

بالینی دانشجویان پرستاری مشتمل بر سه گروه مسئولین و مربیان، دانشاجویان  آموزشنفر از افراد مرتبط با فرآیند  60متخصصین شامل 

دانشجویان پرستاری در درمان به روش سرشماری و تصادفی ساده انتخاب شدند. طبق فرآیند دلفی باا  آموزشول و پرسنل پرستاری مسئ

اولیه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری تعیین گردید. درصد توافاق اعضااء پانال متخصصاین باا  نامهپرسشاستفاده از 

باود.  %62ی گردید. در این مطالعه براساس منابع موجود، معیاار دساتیابی باه اجمااع توافاق عوامل تعیین شده تا رسیدن به اجماع بررس

 گردید. وتحلیلتجزیهکای اسکوار، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی  هایآزمونبا استفاده از  هاداده

ی، آموزشا ریزیبرناماه عامل در هفت حیطه 82بر طی دو دور دلفی عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری مشتمل نتایج: 

یاددهی و یادگیری، دانشجو تعیاین گردیاد. در حیطاه  هایروش، مربی بالینی، ایحرفهارزشیابی، منابع و مقررات محیط بالین، ارتباطات 

 آماوزشدرصاد( و پرسانل پرساتاری مسائول  88/38یادگیری بین درصد توافق گروه مسئولین و مربیان پرساتاری ) -یاددهی هایروش

عضو پانل  هایگروهبین درصد توافق  هاحیطهاما در سایر ؛ (p=1/16درصد( اختالف معنی دار بود ) 66/06دانشجویان پرستاری در درمان )

 (.p>1/12نشد ) متخصصین اختالف معنی دار مشاهده

مسائولین و مربیاان باا  یادگیری بین دو گاروه -یاددهی هایروشی مطالعه اختالف نظر در حیطه هایافتهبراساس : گیرینتیجهبحث و 

اماا ؛ و درمان باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد آموزشبه دلیل فاصه بین  تواندمیدانشجویان در درمان  آموزشپرسنل پرستاری مسئول 

مختلاف بار روی عوامال مارتبط باا یاادگیری باالینی  هاایگروهبالینی دانشجویان پرساتاری از  آموزشاتفاق نظر افراد دخیل در فرآیند 

زیاد عوامل مذکور بر یادگیری بالینی دانشاجویان پرساتاری باوده و کیفیات  تأثیرنشانگر اهمیت و  هاحیطهدانشجویان پرستاری در سایر 

 با این عوامل بررسی شود. تواندمیرستاری بالینی پ آموزش

.یمطالعه دلف ،یپرستار یمرب ،یپرستار انیدانشجو ،ینیبال یریادگی کلمات کلیدی:
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