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  .انجام شد
مشغول گذراندن كارآموزي در  فوقهاي پرستاري و مامايي، اتاق عمل و هوشبري كه در دانشكده يدانشجو 124 ،در اين مطالعه توصيفي :كارروش

سؤال در چهار  22اي مشتمل بر رسشنامهپبه وسيله ها آوري دادهجمع .را تشكيل مي دادندنمونه پژوهش ، نفر از مربيان ايشان 21عرصه بودند و 
  .صورت گرفت) فرصت يادگيري، حمايت از يادگيري، امكانات محيطي و ارتباط مربي با دانشجو(كلي حيطه 
ميـانگين   مقايسـه  .هوشـبري بـود   درصد 7/17اتاق عمل و  درصد 7/17مامايي،  درصد 29پرستاري،  ،دانشجويان درصد 5/35رشته تحصيلي  :هايافته
  .)p>05/0(نشان دادداري تفاوت معنيدر ساير ابعاد بعد امكانات محيطي بيمارستان،  به جزديدگاه مربيان و دانشجويان،  راتنم

هاي مربيان و دانشجويان و بررسي شباهت و تفاوت هاي اين نظرات مي تواند در برنامه ريزي براي بهبود كيفيت محيط  آشنايي با ديدگاه: گيرينتيجه
  .اليني موثر باشدآموزشي ب
 ، مربيآموزش باليني، دانشجومحيط : هاكليد واژه

  مقالة كوتاه



 عبيدي و همكاران  ... هاي پيراپزشكي ومقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان دانشكده

2  

  مقدمهمقدمه
رستاران طي دو آموزش و يادگيري باليني در سيستم آموزشي پ

ستا مطالعات در اين را. قرار گرفته است دهه قبل مورد توجه
اين مطالعات، با پاسخ به اين سؤال  زيادي انجام شده است؛ در

هاي مهم محيط آموزش باليني و سيستم نظارت در جنبه"كه 
در يادگيري  موثررهاي فاكتو، "مطالعه باليني چيست؟

دهي به پاسخ  براي. نشجويان در محيط باليني مشخص شددا
دانشجويان، مربيان شامل مختلف  هايديدگاه سؤال فوق بايد 

  .)1( و پرسنل بيمارستان را مد نظر قرار داد
هر چه مربيان با رشته آموزشي مورد نظر آشنايي بيشتري داشته 

و قوت موجود در محيط را  توانند نقاط ضعفميبهتر باشند، 
لين ؤوشناسايي نموده و در اصالح و بهبودي وضعيت با مس

توانند نقاط از طرفي دانشجويان مي. مربوطه همكاري نمايند
لمي، اخالقي و رفتاري و از نظر ع را ضعف و قوت مربيان

مورد   ،ديگر موجود در محيط آموزش باليني هايساير جنبه
  ).2( ارزيابي قرار دهند

هاي آموزش باليني، پويا بوده و باعث افزايش توانايي
وري مناسب نيازمند دستيابي به بهره. )3( شوددانشجويان مي

كسب حداكثر كارايي، دانش و مهارت مورد نياز در دانشجويان 
ه پس يادگيري دانشجويان در محيط آموزش باليني ب. است

  .)4( آيدشمار ميعنوان جزء اساسي در برنامه آموزشي به
در رفع  بر كيفيت و كميت آموزش باليني  شناخت عوامل مؤثر

ن عوامل، محيط يكي از اي. د استمشكالت آموزش باليني مفي
كه آموزش و يادگيري را  مي باشدهايي است و شامل مؤلفه
دهنده آن، دهد و سالم بودن عناصر تشكيلتحت تأثير قرار مي

  .)5( دشوباعث باال رفتن كيفيت آموزش مي
محيط باليني نقش كليدي در آموزش دارد زيرا آموزش تئوري 

از  شود ونمي مفيد بالينيتنهايي باعث يادگيري تجربيات  به
دانشجويان  در افزايش مهارت عملي ،طرفي يادگيري باليني
پل  محيط آموزش باليني در واقع. كندنقش مهمي ايفا مي
 باشددر بالين ميهاي تئوري و عملكرد ارتباطي بين آموزش

- محيط آموزش باليني، جايگاه پرورش مهارت ؛ به عبارتي)6(

 باشدمي) بيمارستان(هاي دانشجويان جهت ورود به جامعه كار 
براي رسيدن به اين هدف، مربيان بايد به كيفيت آموزش . )7(

باليني دانشجويان توجه نموده و با دانشجويان ارتباط خوبي بر 
آنها، برخورد مناسبي نشان  برابر عملكرد قرار نمايند تا در

مناسب بودن شرايط محيط آموزش باليني و وجود مربيان . دهند
  .)1( شودحاذق و ماهر باعث ارتقاء يادگيري دانشجويان مي

د كه دانشجويان از محيط آموزش باليني ندهمطالعات نشان مي
 دنبال شرايط بهينه محيط يادگيريه درك متفاوتي دارند و ب

اين . و سعي دارند تجربيات مختلفي كسب نمايند )8( هستند
هاي مختلف بيمارستان امر مستلزم آن است كه در بخش

بررسي . )9( حضور داشته و با بيماران متنوعي روبرو گردند
گري كه سبب كاهش يادگيري وجود هر نوع عامل مداخله

ريزي آموزش عملي دانشجويان شود، امري اساسي در برنامه
  .)7( گرددباليني محسوب مي

اي كه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام در مطالعه
شد نظرات مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد عوامل مؤثر 
بر ارتقاء كيفيت آموزش باليني بررسي و مورد مقايسه قرار 
گرفت و به اين نتيجه رسيدند كه هر دو گروه به امكانات 

هاي آموزش باليني جهت آموزش دانشجويان، موجود در محيط
 را در سطح مطلوبي برآورد نكرده بودند اهميت داده ولي آن

اي كه در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام در مطالعه). 10(
دانشجويان و مربيان پرستاري، دسترسي ناكافي  درصد 71شد، 

 شماربه امكانات رفاهي را از مشكالت جدي آموزش باليني به
اي كه در دانشگاه علوم پزشكي يزد در مطالعه). 11( اندآورده

را در سطح با مربيان انجام شد، اكثريت دانشجويان، ارتباط 
شجويان را در سطح مطلوب متوسط و مربيان ارتباط خود با دان

داري ديده بين نظرات اين دو گروه تفاوت معني دانستند كه
  ).7( شودمي

هاي دانشجويان و مقايسه ديدگاه و اييآشن اين مطالعه با هدف
مامايي دانشگاه  - هاي پيراپزشكي و پرستاريمربيان دانشكده

علوم پزشكي بوشهر نسبت به وضعيت محيط آموزش باليني در 
  .انجام شد 1387سال 
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  كاركارروشروش
در دانشگاه علوم  1387كه در سال  توصيفي مطالعهاين در 

ويان كارشناسي تمامي دانشج ،پزشكي بوشهر، انجام شد
پرستاري و مامايي، كارداني اتاق عمل و هوشبري كه در 

مامايي مشغول گذراندن  - هاي پيراپزشكي و پرستاريدانشكده
  ،مربيان ايشان رسي كارآموزي در عرصه بودند وواحد د

جهت ). مربي 21نفر دانشجو و  124( پژوهش بودند ينمونه
. و بخش تهيه گرديداي شامل دنامهپرسشها داده جمع آوري

بخش اول، خصوصيات فردي و بخش دوم، مربوط به ارزيابي 
ه وضعيت محيط هاي دانشجويان و مربيان نسبت بديدگاه

اي اساس مقياس پنج درجه سؤال بر 22شامل  آموزش باليني
بر اساس ميزان  .بود )از كامالً موافق تا كامالً مخالف(ليكرت 

. را دريافت كرد 1- 5 يازاته ترتيب امتگزينه ب هرموافقت 
قبلي و با توجه به نيازهاي هاي پژوهشمشابه  تقريباًپرسشنامه 

). 11،10،7( شد تهيهموجود در محيط آموزش باليني 
خود ايفا و در صورت تمايل  صورت هدانشجويان و مربيان ب

اطمينان داده شد  افرادبه كليه . را تكميل كردندنامه به پرسش
  .مانه باقي خواهند ماندكه اطالعات محر

فرصت يادگيري، حمايت از (سؤاالت در چهار حيطه كلي 
- دسته) يادگيري، امكانات محيطي و ارتباط مربي با دانشجو

نحوه ارتباط و واكنش مربيان نسبت "هاي حيطه. بندي شدند
هاي يادگيري در وجود فرصت" و" به دانشجويان

 30تا  6امتيازات  عبارت با دامنه 6شامل هر يك "بيمارستان
به ترتيب (و امتيازات به سطوح ضعيف، متوسط و مطلوب بود 
مايت از ح"حيطه . تقسيم شدند) 23- 30و  16- 22، 6- 15

و بود  35تا  7عبارت با دامنه امتيازات  7شامل  "يادگيري
- 16به ترتيب (امتيازات به سطوح ضعيف، متوسط و مطلوب 

امكانات محيطي "يطه ح. بندي شدطبقه) 26- 35و  25-17، 7
و  7- 11، 3- 6امتيازات بود كه عبارت  3شامل  "بيمارستان

متوسط و مطلوب در نظر  به ترتيب به عنوان ضعيف، 12- 15
 .گرفته شد

و  )7( روايي پرسشنامه پس از بررسي مطالعات مشابه
مطالعه در يك آن دروني پايايي  و نظرات صاحب نظران

 تأييد )α=92/0( كرونباخضريب آلفاي  محاسبه مقدماتي با
نحوه ارتباط و واكنش  يچهار حيطه ضريب آلفا براي. گرديد

هاي يادگيري ، وجود فرصت73/0مربيان نسبت به دانشجويان 
امكانات  و براي  81/0حمايت از يادگيري ، 67/0در بيمارستان 

  .بود 74/0محيطي بيمارستان 
پژوهشگر با حضور در محل مطالعه و جلب رضايت 

ها را در اختيار آنان قرار داده تا تكميل نامهانشجويان، پرسشد
 دانشجويان و مربياننمرات هر حيطه براي ميانگين  .نمايند

، مقطع و سال ورود تحصيلي رشتهو با توجه به محاسبه 
افزار نرمتوسط ها داده . به تفكيك بررسي شددانشجويان 

مركزي و هاي شاخصبا استفاده ازو  SPSS.V.15آماري 
مورد تجزيه و تحليل  tو  مجذور كايهاي و آزمون پراكندگي

  .قرار گرفت
  
  هاهايافتهيافته

سني دانشجويان ) انحراف معيار±(نتايج نشان دادند ميانگين 
. سال بود 40)±10/6(و مربيان 63/22)±35/2( مورد پژوهش

به (. را زنان تشكيل مي دادند مربيانو دانشجويان  اكثريت
همه و دانشجويان  درصد 3/37 ).درصد 7/66و  9/87 ترتيب

دانشجويان در رشته پرستاري،  درصد 5/35 .مربيان بومي بودند
در رشته اتاق عمل و  درصد 7/17در رشته مامايي،  درصد 29
  .در رشته هوشبري مشغول به تحصيل بودند درصد 7/17

امتيازات ديدگاه دانشجويان در زمينه وضعيت محيط 
ن داد كه بيشترين امتياز مربوط به آموزش باليني نشا

مربيان شرايط و مقررات محيط كارورزي را به "عبارت
و كمترين آن  8/3)±04/1( ".كننددانشجويان يادآوري مي

        تعداد دانشجويان متناسب با فضاي فيزيكي" مربوط به
بيشترين و كمترين امتياز از عبارات . 5/2)±12/1( ".باشدمي

مربيان " زش باليني از ديد مربيان به ترتيبوضعيت محيط آمو
شرايط و مقررات محيط كارورزي را به دانشجويان يادآوري 
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   )1جدول . (09/2)±04/1("فيزيكي مي باشدتعداد دانشجويان متناسب با فضاي "و  7/4 )±43/0("كنندمي

مامايي دانشگاه علوم پزشكي  -هاي پيراپزشكي و پرستاريربيان دانشكدهمعيار امتيازات مربوط به ديدگاه دانشجويان و مميانگين و انحراف: 1جدول 
  1387 در مورد محيط آموزش باليني در سال

  ديدگاه مربيان  ديدگاه دانشجويان  عبارات
  معيارانحراف  ميانگين  معيارانحراف  ميانگين

  32/1  38/3  05/1  59/3 .دانشجويان از نظم كافي در محيط كارورزي برخوردار هستند
  88/0  76/3  05/1  78/3 .هاي جديد دارا هستنددانشجويان، انگيزه جهت كسب مهارت

  92/0  04/4  20/1  97/2 .كاهندمربيان، اضطراب دانشجويان را در محيط كارورزي مي
  22/1  23/4  04/1  47/3 .كنندمربيان، دانشجويان را در موقع نياز حمايت مي

  51/0  52/4  89/0  62/3 .دهندر دانشجويان قرار ميمربيان، فرصت يادگيري را در اختيا
  60/0  52/4  10/1  61/3 .كنندمربيان با دانشجويان ارتباط خوبي برقرار مي

  81/0  42/4  93/0  78/3 .دهندمربيان، چگونگي برخورد با بيماران را به دانشجويان آموزش مي
  43/0  76/4  04/1  80/3 .كنندآوري ميمربيان، شرايط و مقررات محيط كارورزي را به دانشجويان ياد
  58/0  61/4  92/0  47/3 .كنندمربيان، دانشجويان را براي كمك و ياري به يكديگر تشويق مي

  22/1  23/4  04/1  62/3 .دهندهاي كافي را به دانشجويان ارائه ميهاي جديد، راهنماييمربيان در هنگام كسب مهارت
  91/0  14/4  16/1  81/2 .گيردزي در بخش، مورد حمايت قرار مياحساسات دانشجويان در هنگام كارور

  59/0  57/4  07/1  58/3 .باشددر بخش، همواره مربي، جهت آموزش دانشجو، در دسترس مي
  92/0  19/4  17/1  02/3  .طور مستقل عمل نمايندهايشان بهشود كه براي افزايش مهارتدر بخش به دانشجويان اجازه داده مي

  24/1  38/3  21/1  83/2 .ه تعداد كافي بيمار وجود دارددر بخش ب
  36/1  52/2  24/1  88/2 .باشندهاي مختلف بستري ميدر بخش بيماران با انواع بيماري

  04/1  09/2  12/1  50/2 .باشدتعداد دانشجويان متناسب با فضاي فيزيكي بخش مي
  74/0  95/3  05/1  46/3 .كنندميعنوان يك الگوي مثبت رفتاري تلقيه دانشجويان، مربيان را ب

  02/1  38/3  06/1  69/2 .شودبرنامه سمينار آموزشي دانشجويي، قبل از شروع كار عملي ارائه مي
  53/0  23/4  14/1  33/3 .شوندسمينارهاي آموزشي، باعث يادآوري مطالب تئوري مي

  74/0  19/4  08/1  14/3 .مربيان سعي در باال بردن اطالعات خود دارند
  18/1  28/3  12/1  69/2  .ربيان علمشان به روزاستم

  00/1  71/3  04/1  22/3 .كنندهاي باليني رايج در بيمارستان تالش ميمربيان در برطرف كردن نواقص مهارت
         

، در يازات ديدگاه مربيان و دانشجوياناساس ميانگين امت بر
بعد نحوه ارتباط مربي با دانشجويان، فرصت يادگيري در 

   نظرات  بين دانشجويان،  يادگيري  از   حمايت  و  يمارستانب
  
  

. )P>05/0( داري مشاهده شددانشجويان و مربيان تفاوت معني
داري ديده ولي در بعد امكانات محيطي بيمارستان، تفاوت معني

  ).2جدول( )P<74/0( .نشد
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  مامايي دانشگاه علوم پزشكي در مورد  -هاي پيراپزشكي و پرستاريجويان دانشكدهمقايسه ميانگين امتيازات ديدگاه مربيان و دانش: 2جدول 
 1387وضعيت محيط آموزش باليني در سال 

  گروه
  ابعاد

  tنتيجه آزمون   دانشجو مربي
  معيارانحراف  ميانگين  معيارانحراف  ميانگين

 P>05/0  87/3  66/21  89/2  42/24  نحوه ارتباط مربي با دانشجويان

 P>05/0  74/3  36/20  37/2  52/25  هاي يادگيري در بيمارستانتفرص

 P>05/0  30/5  09/22  56/4  23/28  حمايت از يادگيري دانشجويان

 P>05/0  93/2  22/8  60/2  0/8  امكانات محيطي بيمارستان

  

    گيريگيرييجهيجهنتنت  وو  بحثبحث
هاي حاصل از اين مطالعه، از ديدگاه اساس يافته بر

مكانات محيطي بيمارستان در سطح دانشجويان و مربيان، ا
داري بين دو گروه معنيبرآورد گرديد و تفاوت  متوسط

اي مشابه كه در دانشگاه اين نتيجه با نتيجه مطالعه. اهده نشدمش
كه . خواني داردعلوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شده است، هم

در آن نظرات مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد عوامل 
قرار  ارتقاء كيفيت آموزش باليني بررسي و مورد مقايسهمؤثر بر 

كه هر دو گروه به امكانات موجود  گرفت و به اين نتيجه رسيد
هاي آموزش باليني جهت آموزش دانشجويان، اهميت در محيط

  . )10( بودند در سطح مطلوبي برآورد نكردهداده ولي آنرا 
ر دو گروه در بررسي نحوه ارتباط مربيان با دانشجويان، ه

برآورد كردند  مطلوبيدانشجويان و مربيان، ارتباط را در سطح 
داري مشاهده ولي در عين حال بين نظرات آنها تفاوت معني

اي كه در دانشگاه علوم اين در حالي است كه در مطالعه .شد
پزشكي يزد انجام شد، اكثريت دانشجويان، ارتباط را در سطح 

با دانشجويان را در سطح مطلوب متوسط و مربيان ارتباط خود 
داري ديده دانستند و بين نظرات اين دو گروه تفاوت معنيمي

  اي كه در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام در مطالعه. )7(شد 
  

شد، از نظر دانشجويان در بيشتر موارد موانع موجود در 
. )12( آموزش باليني به نحوه ارتباط استاد با آنها بستگي دارد

  اي كه در تايوان انجام شد، مربيان در ابعاد مختلف ر مطالعهد

  
از سطح ) مهارت عملي، دانش علمي و اخالق(رفتاري 

اي كه در سال در مطالعه. )13( متوسطي برخوردار بودند
، جهت بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد 2002

رتباط كيفيت ارتباط پرستاران انجام شد، اكثريت دانشجويان، ا
در  شودپيشنهاد مي .)9(پرستاران را در سطح متوسط قرار دادند

هاي آيد و با برگزاري دوره زمينه بررسي بيشتري به عملاين 
هاي ارتباطي، نحوه ارتباط مربيان با دانشجويان مهارت آموزشي

   .تري رساندرا به سطح مطلوب
هاي يادگيري براي دانشجويان در بررسي وجود فرصت

م كارورزي در بيمارستان، اكثريت دانشجويان، فرصت هنگا
مربيان  در حالي كه . برآورد كردند متوسطيادگيري را در سطح 

بين نظرات اين دو گروه، . را در سطح مطلوب دانستند آن
اي كه در دانشگاه در مطالعه. داري مشاهده شدتفاوت معني

يان مورد علوم پزشكي يزد انجام شد، اكثريت دانشجويان و مرب
 هاي يادگيري را در حد متوسط ارزيابي كردندمطالعه، فرصت

اي كه در دانشگاه تربيت مدرس انجام شد نيز در مطالعه. )7(
در اين مطالعه نيز مطلوب . دست آمده استه اي بچنين نتيجه

هاي باليني، به هاي مناسب يادگيري در محيطنبودن فرصت
انمندسازي دانشجويان عنوان يكي از موانع موجود در تو

  .)14( شده استپرستاري در آموزش باليني مطرح 
نحوه حمايت از دانشجويان در محيط آموزش " بعددر 

يادگيري را در سطح  از باليني، اكثريت دانشجويان، حمايت
را در  كه اكثريت مربيان آندر حالي. برآورد كردند "متوسط
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  ه، تفاوت بين نظرات اين دو گرو. سطح مطلوب دانستند
اي مشابه در اي در مطالعهچنين نتيجه. داري مشاهده شدمعني

اي در مطالعه. )7( دست آمده دانشگاه علوم پزشكي يزد نيز ب
كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد، از ديدگاه 
دانشجويان پرستاري سال آخر، حمايت ارائه شده توسط مربيان 

طلوبي برخوردار نبود و به در بخش بيمارستان، از سطح م
   .)15( عنوان يكي از مشكالت آموزش باليني محسوب گرديد

نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه در مجموع بين ديدگاه 
و  "فرصت يادگيري"دانشجويان و مربيان از نظر ابعاد 

توجه به اين  .تفاوت زيادي وجود دارد "يادگيري از حمايت"
ارتقاء سطح آموزش باليني بسيار در روند  تواندمي نتايج
از طرفي با وجودي كه هم مربيان و هم دانشجويان،  باشد،مؤثر

نحوه ارتباط مربي با دانشجويان را در سطح مطلوبي اعالم 
داري نمودند، ولي باز بين نظرات اين دو گروه تفاوت معني

از نظر هر  .كه اين خود نياز به بررسي بيشتري داردوجود دارد 

وه امكانات بيمارستاني موجود در مراكز درماني دانشگاه دو گر
كه  از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست علوم پزشكي بوشهر

 .لين محترم بايد به اين مسئله توجه بيشتري نمايندؤومس
ها آشنايي با ديدگاههاي دانشجويان و مربيان و بررسي تفاوت

آموزش در بررسي وضعيت محيط ها هاي اين ديدگاهو شباهت
جهت . موثر باشد بهبود كيفيت آموزش باليني د درتوانميباليني 
هاي بازآموزي توان دورهارتباط مربي با دانشجويان مي بهبود

تا بتوان ريزي نمود برنامهايشان بيشتري در اين زمينه براي 
براي دادن فرصت را  ، بتوان ايشانعالوه بر بهبود نحوه ارتباط
جا از دانشجويان در محيط ه يت بمناسب يادگيري و حما

د با نتوان مي لينؤومس همچنين،. ياري نمودآموزش باليني 
هاي دريافتي بازنگري بيشتر در مورد امكانات موجود و بودجه
 .در جهت بهبود كيفيت آموزش باليني تالش نمايند
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