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ABSTRACT
Introduction: In today's world, with the expansion of universities and higher
education institutions, the discussion about the quality of education is of special
Review article
importance, so that students ’issues and problems are considered to be very vital.
Original Article
Therefore, this study was conducted to investigate the views of instructors and
students of Qaen School of Nursing and Midwifery about the inhibitory and
facilitating factors affecting the learning of clinical skills in 2016.
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Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on all
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clinical instructors (22 people) and students of Qaen School of Nursing and
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Midwifery who have an internship program (280 people) by census. Darta
collection was made possible through 3 ways including personal information, 38
questions were related to facilitating factors and 27 questions were about
Keywords
inhibitory factors affecting clinical skills learning. Data were analyzed by SPSS
Facilitating factors
version 22.
Inhibitory factors
Results: The results showed that the mean age in instructors was 32.13±4.54 and
Clinical education
in students was 22.4±3.24 years. In the frequency distribution of inhibitory factors
Students of Medical Sciences
from the viewpoints of instructors, the relationship between instructor and student
was 46.7% and from the students' point of view, the student's satisfaction with the
way of presenting practical and theoretical courses was 88.4%. And in examining
the facilitating factors from the viewpoints of instructors, students' satisfaction
with the way of presenting practical and theoretical courses 46.7% had the highest
frequency.
Conclusion: According to the results obtained; to facilitate the presentation of the
oretical courses and improve communication between students and instructors, as
well as motivation and responsibility in other members of the health care team,
review and appropriate measures by educational officials for a Clinical
educational environment is recommended.
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آموزش عالی و بررسی روش های یادگیری خودمحور در آموزش مجازی

دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل
بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی
زهره برزگری اسفدن  ،1محمدرضا جانی 2٭ ،محمدرضا رزم آرا  ،3اسماء نیکخواه بیدختی  ،4حمید قریب  ،5قاسم
دستجردی  ،5حسین لطفی 5
 .1مربی ،کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .2مربی ،کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،گروه پرستاری ،دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .3مربی ،کارشناسی ارشد آموزش پرستاری  ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری قاین ،دانشگاه آزاد ،بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .4مربی ،کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .5دانش آموخته کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی قائن ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :در جهان امروز با گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بحث در مورد کیفیت آموزش از اهمیت ویژه

اصيل پژوهشی

ای برخوردار است بهطوری که مسائل و مشکالت دانشجویی از موضوعات بسیار حیاتی بهحساب میآید .لذا این مطالعه
باهدف بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مؤثر

پيشينه پژوهش

بر یادگیری مهارتهای بالینی در سال  1395انجام گرفت.

تاریخ دریافت99/06/30 :

روش كار :این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی کلیه مربیان بالینی ( 22نفر) و دانشجویانی دانشکده

تاریخ پذیرش99/09/05 :

پرستاری و مامایی قاین که واحد کارآموزی دارند ( 280نفر) بهصورت سرشماری انجام شد ابزار گردآوری دادهها

كلمات كليدي
عوامل تسهیل کننده
عوامل بازدارنده
آموزش بالینی
دانشجویان علوم پزشکی

پرسشنامهای مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی 38 ،سؤال در رابطه با عوامل تسهیلکننده و  27سؤال عوامل بازدارنده
مؤثر بر یادگیری مهارتهای بالینی بود دادهها توسط  Spssورژن  22تجزیه و تحلیل شد..
نتايج :نتایج نشان داد که میانگین سنی در مربیان  32/13±4/54و در دانشجویان  22/4±3/24سال بود .در توزیع فراوانی
عوامل بازدارنده از دیدگاه مربیان ،ارتباط بین مربی و دانشجو  46/7درصد و از دیدگاه دانشجویان ،رضایت دانشجو از
نحوه ی ارائه ی دروس عملی و تئوری  88/4درصد و در بررسی عوامل تسهیل کننده از دیدگاه مربیان ،رضایت دانشجو
از نحوه ی ارائه ی دروس عملی و تئوری  46/7درصدو از دیدگاه دانشجویان ،رضایت دانشجو از نحوه ی آموزش
مهارت ها توسط مربی و پرسنل در بخش  92درصد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند.
نتيجه گيري :با توجه به نتایج به دست آمده جهت تسهیل در نحوه ارائه دروس تئوری و نظری و بهبود ارتباط بین
دانشجویان و مربیها و همچنین با ایجاد انگیزه و مسئولیت در دیگر اعضای تیم بهداشتی – درمانی ،بازنگری و اقدامات
مناسب توسط مسئولین آموزشی برای یک محیط بالینی آموزشی پیشنهاد میشود.
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مقدمه
در جهان امروز با گسترش دانشگاه ها و مؤسسات

می توان مربی بالینی ،محیط بالینی ،خصوصیات فردی

آموزش عالی بحث در مورد کیفیت آموزش اهمیت ویژه

دانشجویان ،برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی را نام برد ()6؛

ای یافته است ( .)1از آن جا که نیروی انسانی ارزنده ترین

که یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت آموزش بالینی،

سرمایه هر کشور است ،پیشرفت و بالندگی فرهنگی،

محیط می باشد .محیط یادگیری دانشجویان ترکیبی از

اقتصادی و اجتماعی کشورها در گرو تربیت نیروی

عوامل شناختی ،فرهنگی ،اجتماعی ،روانی عاطفی ،تحصیلی

متخصص ،رشد علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن

و انگیزشی است که از طریق آن مربیان و دانشجویان با

جامعه خواهد بود ( .)2آموزش بالینی پرستاری مجموعه ای

یکدیگر کار می کنند ( .)6نقش مربیان در آموزش بالینی

از علوم تئوری و فعالیت های عملی ،مهارت ،خالقیت،

دانشجویان امری بدیهی بوده و آنان با داشتن تجارب

تجربه است .هدف از آموزش بالینی ،ایجاد تفکر انتقادی و

آموزشی ،عملی و احساس مسئولیت می توانند نقش های

خالق ،یادگیری خودجوش ،ارتقای مهارتهای روانی-

حمایتی ،جهت دهنده ،تشویق کننده ،تسهیل کننده و راهنما

حرکتی ،توانایی مدیریت زمان ،افزایش اعتماد به نفس،

را داشته و در موفقیت آمیز بودن آموزش بالینی و همچنین

برقراری ارتباط مناسب می باشد ( .)3رشد سریع آموزش

در ادغام تئوری و عملی نقش بسزایی داشته باشند (.)7

عالی و مواجهه با فرایند جهانی شدن ،نیاز به تربیت نیروهای

دورههای کارآموزی و کارورزی در شکل دهی

انسانی کارا و مجرب برای ادامه مهارت های تخصصی و

مهارتهای اساسی و توانمندی های حرفه ای نقش اساسی

مطلوب را ضروری می سازد .)4( .دانشجویان علوم پزشکی

دارد زیرا برای دانشجویان فرصت الزم فراهم می شود تا

بهمنظور داشتن حداکثر کارایی ،در کالس های نظری

دانش تئوری و آموخته های نظری خود را به مهارت های

اطالعات و دانش مورد نیازشان را کسب نموده و تمرین در

ذهنی ،روانی و حرکتی تبدیل کرده و مهارت های حرفه ای

محیط های بالینی ،توانمندی حرفه ای الزم را کسب می

را کسب نمایند ( .)8علی رغم تحقیقات زیادی که در رابطه

نمایند .در سیستم بهداشت و درمان از کارکنان تازه کار

با آموزش بالینی انجام شده ،پژوهشگران طی تجربیات

انتظار می رود که آموخته های نظری خود را در بالین

بالینی خود متوجه این امر شدند که این رسالت مهم بهخوبی

بیماران بهطور کامل پیاده کنند اما فاصله بین آنچه آموزش

انجام نمی گیرد و دانشجویان در پایان دوره تحصیل خود

داده می شود و خدماتی که در بالین ارائه می گردد بهعنوان

کفایت الزم برای انجام مهارت ها را ندارد ()3؛ بنابراین این

یک مشکل اساسی در علوم پزشکی مطرح می شود .یکی

پژوهش باهدف بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بر

از راهکارهای بسیار مناسبی که در این زمینه مهم به نظر می

یادگیری مهارتهای بالینی از دید دانشجویان و مربیان

رسد ایجاد آموزش بالینی مناسب برای دانشجویان در دوران

بالینی دانشکده پرستاری و مامایی قاین انجام گردید .تا از

دانشجویی آنان می باشد .)5( .باید توجه داشت که

نتایج حاصل آن ،برنامه ریزان آموزشی به بازنگری برنامه

یادگیری دانشجویان در محیط های بالینی تا حدود زیادی

های آموزشی بالینی دانشجویان بپردازند و در جهت ارتقای

تحت تأثیر میزان اثر بخشی این محیط آموزشی قرار دارد از

مهارتهای بالینی بکوشند

عوامل مهم این اثربخشی بالینی که بسیار مورد توجه است
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دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

روش كار
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر

مستقل ،کروس-کالوالیس استفاده شد مقاله حاضر طرح
پژوهشی

مستخرج

با

کد

اخالق

1395.225

روی کلیه مربیان بالینی ( 22نفر) و دانشجویانی دانشکده

IR.Bums.Rec؛ که به تصویب شورای پژوهشی و کمیته

پرستاری و مامایی قاین که واحد کارآموزی دارند (280

اخالق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رسیده است

نفر) بهصورت سرشماری انجام شد
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه ای بود که توسط فریبا
قدس بین در سال  1386بهعنوان پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است .برای تعیین اعتبار علمی آن از روش اعتبار
محتوی و برای تعیین اعتماد علمی آن از روش آزمون
مجدد استفاده گردید که ضریب همبستگی دو آزمون
)=r( 0/83و در حد قابل قبول بود )4( .پرسشنامه شامل
سؤاالتی در زمینه برخی از مشخصات دموگرافیک نمونه ها
و  66سؤال در مورد عوامل تسهیل کننده ( 38سؤال) و
عوامل بازدارنده ( 27سؤال) بود که در حیطه های ویژگی
های مربیان ( 9سؤال) ،ارتباط مربی و دانشجویان ( 9سؤال)،
آموزش توسط مربی و پرسنل در بخش ( 10سؤال) ،ارتباط
بیمار و دانشجو ( 4سؤال) ،رضایت دانشجو از وجود قوانین
در بخش ( 11سؤال) ،وجود امکانات دانشگاهی و
بیمارستانی) 3سؤال) ،ارتباط پرسنل و دانشجو ( 8سؤال) و
نحوه ارائه دروس تئوری و عملی ( 11سؤال) تدوین گردید.
سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت  5رتبهای ارزیابی میشود.
میانگین ارزشها بین  1-5متغیر میباشد .به پاسخ کامالً
مخالف (نمره  ،)1مخالف (نمره  ،)2بی تفاوت (نمره ،)3
موافق (نمره  )4و کامالً موافق (نمره  )5اختصاص داده
میشود .پس از گردآوری پرسشنامه ها ،داده ها کدگذاری
و وارد رایانه شده و بعد از کسب اطمینان از صحت ورود
اطالعات ،تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSویرایش  20انجام شد .برای توصیف
مشخصات شرکت کنندگان از آزمون های توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و آزمون های کای اسکوئرT ،

نتايج:
نتایج نشان داد که میانگین سنی واحدهای پژوهش در
مربیان  32/13±4/549و در دانشجویان  22/4±3/247سال
بود .از دیدگاه دانشجویان در مورد عوامل بازدارنده در
حیطه ویژگی مربیان ،خستگی مفرط با  80/8درصد ،در
حیطه ارتباط بین مربی و دانشجو ،ارجح دانستن بیمار نسبت
به دانشجو توسط مربی با  57/6درصد ،در حیطه ارتباط بین
دانشجو و بیمار ،عدم اعتماد بیمار به دانشجو با  ،59/8در
حیطه ارتباط بین دانشجو و پرسنل ،عدم حمایت دانشجو
توسط پرسنل بخش با  66/5درصد ،در حیطه رضایت
دانشجو از قوانین در بخش ،مناسب نبودن فضای بخش ها با
 73/2در صد ،در حیطه امکانات موجود بیمارستانی و
دانشگاهی ،عدم ایجاد بخش های استاندارد و امکانات
مناسب با  59/4درصد ،در حیطه رضایت دانشجو از آموزش
مهارت ها توسط مربی و پرسنل ،ترس و واهمه دانشجو از
سوال کردن با  77/2درصد و در حیطه رضایت دانشجو از
نحوه ی ارائه ی دروس عملی و تئوری ،عدم عالقه ی
دانشجو به انجام مراقبت های پرستاری با  81/7درصد دارای
باالترین اهمیت بودند از دیدگاه دانشجویان در مورد عوامل
تسهیل کننده در حیطه ویژگی مربیان ،آگاه بودن مربی به
نیازهای یادگیری دانشجویان با  87/5درصد ،در حیطه
ارتباط بین مربی و دانشجو ،ارائه ی بازخورد مناسب از
طرف مربی به دانشجو با  84/8درصد ،در حیطه ارتباط
دانشجو و بیمار ،توجه به حقوق و نیاز بیمار با  83/9درصد،
در حیطه ارتباط دانشجو و پرسنل ،فراهم نمودن فرصت

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره ،4زمستان 1400

http://hmed.mums.ac.ir

زهره برزگری اسفدن و همکاران 78

مراقبت های پرستاری از بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص با

نحوه ی ارائه ی دروس عملی و تئوری ،عدم هماهنگی

 81/7درصد ،در حیطه رضایت دانشجو از قوانین در بخش،

آموزش تئوری مناسب با آخرین اطالعات و فاصله زمانی

مناسب نبودن فضای بخش ه مدت زمان کافی حضور در

بین دروس نظری و عملی با  93/3درصد دارای باالترین

بخش با  84/4در صد ،در حیطه امکانات موجود بیمارستانی

اهمیت بودند از دیدگاه مربیان در مورد عوامل تسهیل کننده

و دانشگاهی ،در نظر گرفتن بودجه ی کافی برای تهیه ی

در حیطه ویژگی مربیان ،تجارب آموزشی و عملی مربیان

مجالت وکتاب های جدید با  81/3درصد ،در حیطه

در پیشرفت امور آموزشی ،احساس مسولیت مربیان در امر

رضایت دانشجو از آموزش مهارت ها توسط مربی و پرسنل

آموزش بالینی ،استخدام و بکارگیری مربیان مجرب ،ارتباط

در بخش  ،ایجاد فرصت های آموزشی برای دانشجویان با

مناسب مربی با پرسنل و بیمار ،آگاه بودن مربی به نیازهای

 86/6درصد و در حیطه رضایت دانشجو از نحوه ی ارائه ی

یادگیری دانشجویان ،آشنایی مربیان جدیدالورود با عملکرد

دروس عملی و تئوری ،حجم کار عملی در بخش با 70/1

بالینی با  100درصد ،در حیطه ارتباط دانشجو و بیمار ،ارائه

درصد دارای باالترین اهمیت بودند از دیدگاه مربیان در

ی بازخورد مناسب از طرف بیمار به دانشجو ،تندخو و

مورد عوامل بازدارنده در حیطه ویژگی مربیان ،خستگی

عصبانی نبودن بیمار با  86/7درصد ،در حیطه ارتباط

مفرط با  80درصد ،در حیطه ارتباط بین مربی و دانشجو،

دانشجو و پرسنل ،فراهم نمودن فرصت مراقبت های

ارجح دانستن بیمار نسبت به دانشجو توسط مربی با 53/3

پرستاری از بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص با  100درصد،

درصد ،در حیطه ارتباط بین دانشجو و بیمار ،عدم اعتماد

 ،در حیطه امکانات موجود بیمارستانی و دانشگاهی ،در نظر

بیمار به دانشجو با 93/3درصد ،در حیطه ارتباط بین دانشجو

گرفتن بودجه ی کافی برای تهیه ی مجالت وکتاب های

و پرسنل ،عدم همکاری مسولئین بخش ها در برقراری

جدید با  93/3درصد ،و در حیطه رضایت دانشجو از نحوه

کنفرانس های آموزشی و عدم ارایه ی ارائه ی بازخورد

ی ارائه ی دروس عملی و تئوری ،حجم کار عملی در

مناسب از طرف پرسنل به بیمار با  66/7درصد ،در حیطه

بخش با  80درصد دارای باالترین و در حیطه ارتباط بین

رضایت دانشجو از قوانین در بخش ،فقدان دستور العمل

مربی و دانشجو ،ارتباط گرم و نزدیک بین دانشجو و مربی،

مختص پرستاری در بخش و کمبود وقت و عدم زمان

تندخو و عصبانی مزاج نبودن مربی به دانشجو با 73/3

استراحت در بخش با  66/7در صد ،در حیطه امکانات

درصد ،در حیطه رضایت دانشجو از قوانین در بخش ،عدم

موجود بیمارستانی و دانشگاهی ،عدم ایجاد بخش های

احساس کمبود وقت در بخش با  73/3در صد ،در حیطه

استاندارد و امکانات مناسب با  60درصد ،در حیطه رضایت

رضایت دانشجو از آموزش مهارت ها توسط مربی و پرسنل

دانشجو از آموزش مهارت ها توسط مربی و پرسنل ،فراهم

در بخش - ،شرکت در کالس های آموزشی به عنوان

نکردن زمینه ی خالقیت در مراقبت از بیمار ،عدم اجازه ی

عضوی از تیم بهداشتی با  93/3درصد دارای کمترین

انجام کلیه ی پروسیجرها در بخش و ترس و واهمه دانشجو

اهمیت بودند.

از سوال کردن با  80درصد و در حیطه رضایت دانشجو از
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جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک مربیان و دانشجویان
فراوانی

دانشجو

مربی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

جنسیت

زن

7

46/7

115

51/3

وضعیت تأهل

مرد
مجرد

8
4

53/3
26/7

109
174

48/7
77/7

متأهل

11

73/3

50

22/3

میزان تحصیالت مربی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

3
12

20
80

-

-

ترم تحصیلی دانشجو

ترم دو
ترم سه
ترم چهار
ترم پنج
ترم شش
ترم هفت
ترم هشت

-

-

54
49
51
17
23
9
21

24/1
23/9
22/8
7/6
10/3
4
9/4

مشخصات دموگرافیک

جدول  :2توزیع فراوانی پاسخ های موافق عوامل بازدارنده و تسهیلکننده یادگیری از دیدگاه دانشجویان و مربیان
از ديد گاه مربیان

از ديدگاه دانشجويان
بازدارنده

تسهیل کننده

بازدارنده

تسهیل کننده

فراوانی پاسخ

فراوانی پاسخ

فراوانی پاسخ

فراوانی پاسخ

ويژگی مربیان

موافق(درصد)
(181)80/8

موافق(درصد)
(203)90/6

ويژگیهای مربیان

موافق(درصد)
(3)20

موافق(درصد)
(1)6/7

ارتباط بین مربی و دانشجو

(129)57/6

(203)90/6

ارتباط بین مربی و دانشجو

(7)46/7

(1)6/7

ارتباط دانشجو و بیمار

(134)59/8

(168)75

ارتباط دانشجو و بیمار

(1)6/7

(6)40

ارتباط دانشجو و پرسنل

(163)72/8

(183)81/7

ارتباط دانشجو و پرسنل

(4)26/7

(4)26/7

رضايت دانشجو از قوانین در

(165)73/7

(205)91/5

رضايت دانشجو از قوانین

(4)26/7

(4)26/7

در بخش

بخش
امکانات موجود بیمارستانی

(133)59/4

(193)86/2

امکانات موجود بیمارستانی

(6)40

(6)40

رضايت دانشجو از نحوهی

(159)71

(206)92

رضايت دانشجو از نحوهی

(2)13/3

(2)13/3

آموزش مهارتها توسط مربی و

آموزش مهارتها توسط

پرسنل در بخش

مربی و پرسنل در بخش

رضايت دانشجو از نحوهی
ارائهی دروس عملی و تئوری

(198)88/4

(157)70/1

رضايت دانشجو از نحوهی

(1)6/7

(7)46/7

ارائهی دروس عملی و
تئوری
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بحث و نتيجه گيري:
پژوهش اخیر باهدف بررسی دیدگاه مربیان و

80

نظری را نیز در کالس ارائه می دهند و در تمام اوقات
کارآموزی ،حضور فعال دارند.

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل

نتایج پژوهش در زمینه ی ارتباط مربی با دانشجو بیانگر این

بازدارنده و تسهیل کننده مؤثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

است که اکثریت دانشجویان ،ارتباط مربی با دانشجو را در

صورت گرفته است .در این بخش یافته های حاصل مورد

سطح رضایت بخشی مطرح نموده اند بطوری که 87/1

بحث و بررسی قرار می گیرد.

درصد دانشجویان ،با حمایت از دانشجو توسط مربی در

دانشجویان استخدام و بهکارگیری مربیان مجرب و آگاه

موقع رو به رو شدن با مشکل ،بعنوان عامل تسهیل کننده،

بودن مربی به نیازهای یادگیری دانشجویان با  87/5درصد را

موافق و کامال موافق بودند همچنین 100درصد مربیان در

مهمترین عامل تسهیل کننده در این حیطه دانستند .همچنین

حیطه ارتباط مربی با دانشجو از اعتماد مربی به دانشجو،

دانشجویان خستگی مفرط مربیان را مهمترین عامل

احساس امنیت و حمایت از جانب مربی به عنوان عوامل

بازدارنده ی یادگیری عنوان کردند .این پژوهش از دیدگاه

تسهیل کننده ای که بیشترین نقش را در بهبود یادگیری

مربیان نشان داد در حیطه ی ویژگی مربیان ،آگاه بودن مربی

داشتند ذکر کردند .مطالعه ی مریدی و خالدی در رابطه با

به نیازهای یادگیری دانشجویان ،احساس مسئولیت مربیان در

تعیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی آموزش بالینی از

امر آموزش بالینی ،استخدام و بهکارگیری مربیان مجرب،

دیدگاه دانشجویان نشان داد که اصلی ترین عامل تسهیل

ارتباط مناسب مربی با پرسنل و بیمار و آگاه بودن مربی به

کننده ،ارتباط بین دانشجو و بیمار می باشد ()6؛ که این

نیازهای یادگیری دانشجویان و آشنایی مربیان جدیدالورود

نتایج با نتایج مطالعات قدس بین و همکاران مطابقت دارد.

با عملکرد بالینی با  100درصد را مهمترین عامل تسهیل-

( )1در ارتباط با حیطه ارتباط بیمار و دانشجو 83/9 ،درصد

کننده ی یادگیری برشمردند .همچنین از دیدگاه مربیان

دانشجویان ،از گزینه ی توجه به حقوق و نیاز بیمار و 70/1

خستگی مفرط مربیان را مهمترین عامل بازدارنده ی

درصد دانشجویان از ارائه بازخورد مناسب از جانب بیمار با

یادگیری عنوان کردند .نتایج این مطالعه با مطالعات دان و

دانشجو بهعنوان مؤثرترین عامل تسهیل-کننده ی این حیطه

هنسفورد و ولیئی و همکاران ( )5که در پژوهش خود،

نام بردند همچنین  93/3درصد مربیان ،توجه به حقوق نیاز

ارتباط مناسب مربی با پرسنل و بیمار ،آگاه بودن آنها به

بیمار را مهمترین تسهیل کننده در این حیطه دانستند در

نیاز یادگیری دانشجویان ،تجارب علمی و عملی مربیان را از

حالی که پژوهش های دیگر در ایران نشان داد که اکثر

جمله عوامل تسهیل کننده مطرح نموده اند همخوانی دارد

دانشجویان ،همکاری دانشجو و بیمار را در حد مرزی بین

()10،11؛ اما در بعضی از پژوهش ها ،دانشجویان از برنامه

خوب و متوسط ارزیابی کردند ،در مطالعات دیگری این

آموزش و نحوه ی کار مربیان رضایت نداشتند ( .)9تفاوت

همکاری را ضعیف گزارش کردند ()11 ،1،6

در نتایج حاضر با دیگر تحقیقات ممکن است به این علت

نتایج حاصل از این پژوهش در حیطه ی ارتباط بیمار با

باشد که در محیط پژوهش حاضر ،کلیه مربیان بالینی در

دانشجو نشان داد که  81/7درصد دانشجویان ،با فراهم

مقطع کارشناسی ارشد بوده و مربیانی هستند که دروس

نمودن فرصت مراقبت های پرستاری از بیمار از زمان
پذیرش تا ترخیص ،بعنوان عامل تسهیل کننده ،موافق و
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کامال موافق بودند و  100درصد مربیان ،فراهم نمودن

آموزش مهارت ها توسط مربی و پرسنل مثبت بود و با

فرصت مراقبت های پرستاری از بیمار از زمان پذیرش تا

ایجاد فرصت های آموزشی و واگذاری امور به دانشجو

ترخیص را بهعنوان عامل تسهیل کننده ی این حیطه

بهعنوان عوامل تسهیل کننده مهارتهای بالینی موافقت

برشمردند .یافته های پژوهش در رابطه با ویژگی های

داشتند ( .)1در حیطه ی عوامل بازدارنده 67/2،درصد

مربیان نشان داد که اکثریت دانشجویان عدم حمایت

دانشجویان ،ترس و واهمه دانشجو از سؤال کردن و همچنین

دانشجو توسط پرسنل در موقع رو به رو شدن با مشکل در

 80درصد از مربیان ،با ترس و واهمه دانشجو از سؤال

بخش ( 66/5درصد) و از دیدگاه مربیان ،عدم ارائه ی

کردن ،عدم اجازه ی انجام کلیه ی پروسیجرها در بخش،

بازخورد مناسب از طرف پرسنل به بیمار و عدم همکاری

فراهم نکردن زمینه ی خالقیت در مراقبت از بیمار را بعنوان

مسئولین بخش ها در برقراری کنفرانس های آموزشی با

عامل تسهیل کننده ،موافق و کامال موافق بودند .در مطالعه

( 66/7درصد) بهعنوان مهمترین عوامل بازدارنده ی

ای دیگر در حیطه ی رضایت دانشجو از نحوه ی آموزش

یادگیری مهارت های بالینی برشمردند .نتایج این پژوهش با

مهارت ها توسط مربی و پرسنل برقراری کنفرانس های

نتایج مطالعه ای دیگر که بیشترین مشکل آموزش بالینی از

آموزشی بهعنوان عامل تسهیل کننده و عدم ایجاد فرصت

دیدگاه  80درصد دانشجویان ،عدم همکاری پرسنل با

مناسب برای بهکارگیری دانش و مهارت های الزم در

دانشجویان ذکر نموده است ،همخوانی دارد ( .)1پرسنل

مراقبت از بیمار توسط دانشجو و انتقال حس عدم رضایت

شاغل می توانند در بسیاری از موارد به شکل غیرمستقیم بر

از طرف پرسنل بخش بهعنوان مهم ترین عامل بازدارنده

روند آموزش بالینی تأثیر بگذارند و حتی گاهی اوقات،

ذکر شده بود ( .)6در میان عوامل تسهیل کننده یافته های

نقش و جایگاه مربی را کم رنگ سازند و متخصصین از

پژوهش در حیطه ی رضایت دانشجو از وجود قوانین در

آنها بهعنوان عامل پنهان مؤثر بر آموزش بالینی یاد کرده

بخش نشان داد که  84/4درصد دانشجویان ،مدت زمان

اند (.)12

کافی حضور در بخش و  82/6درصد رعایت ضوابط

یافته های پژوهش در رابطه با آموزش مهارت توسط مربی

اخالقی در محیط های بالینی را به عنوان مهم ترین عوامل

و پرسنل در بخش نشان می دهد که  86/6درصد

نام بردند همچنین  100درصد مربیان ،از رعایت ضوابط

دانشجویان ،ایجاد فرصت های آموزشی برای دانشجویان و

اخالقی در محیط های بالینی و استفاده از فرایند حل مشکل

 86/2درصد با واگذاری امور به عهده ی دانشجویان ،بعنوان

در مراقبت به عنوان

مهمترین عوامل در این حیطه

عامل تسهیل کننده ،موافق و کامال موافق بودند همچنین

برشمردند و در میان عوامل بازدارنده ی حیطه ی رضایت

100درصد مربیان ،ایجاد فرصت های آموزشی برای

دانشجو از وجود قوانین در بخش 73/2 ،درصد دانشجویان

دانشجویان ،واگذاری امور به عهده ی دانشجویان  ،ایجاد

مناسب نبودن فضای بخش ها و  80درصد مربیان ،وجود

فرصت پرسش و پاسخ  ،برقراری کنفرانس های آموزشی و

استرس در بخش را مهمترین بازدارنده در این حیطه

ایجاد فرصت تکرار مهارت های مختلف پرستاری را

دانستند .در مطالعه ی قدس بین و همکاران در رابطه با

مهمترین عوامل تسهیل کننده این حیطه شمردند .در مطالعه

رضایت دانشجو از قوانین موجود در بخش ،نتایج نشان داد

ی قدس بین و همکاران دیدگاه دانشجویان از نحوه ی

که از دیدگاه اکثریت دانشجویان ،رعایت ضوابط اخالقی
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در محیط های بالینی و حمایت دانشجویان از یکدیگر در

امکانات مناسب را مهمترین عوامل بازدارنده ی حیطهی

موقع رو به رو شدن با مشکل ضروری است و میتواند

امکانات دانشگاهی و بیمارستانی نام برده اند .نتایج این

بهعنوان عوامل تسهیل کننده در یادگیری نقش ایفا کند.

پژوهش نشان داد که اکثریت نمونه ها نسبت به این موضوع

()1یافته های پژوهش در حیطه رضایت دانشجو از نحوه ی

دیدگاه مثبتی داشتند و از تهیه ی مجالت و کتب جدید

ارائه ی دروس عملی و تئوری نشان داد که  70/1درصد

رضایت دارند .یافته های این پژوهش ،با بعضی از پژوهش

دانشجویان و  80درصد مربیان ،با حجم کار عملی در بخش

های دیگر همخوانی دارد ( .)1،5ولی در بعضی دیگر از

به عنوان مهم ترین عوامل تسهیل کننده موافق و کامال

پژوهش ها ،دانشجویان از تجهیزات و امکانات موجود در

موافق بودند 81/7 .درصد دانشجویان ،عدم عالقه ی

آموزش بالینی رضایت نداشتند ( )13ممکن است در تحقیق

دانشجو به انجام مراقبت های پرستاری و  79/5درصدشان

حاضر ،هماهنگی مسئولین و برنامه ریزان آموزش و درمانی

فاصله زمانی بین دروس نظری و عملی و همچنین 93/3

و بررسی و شناخت مستمر نیازهای فراگیران و تهیه ی

درصد مربیان ،فاصله زمانی بین دروس نظری و عملی را

تدارکات الزم برای دستیابی به اهداف ،در ارزیابی مثبت

مهم ترین عوامل بازدارنده ی یادگیری در این حیطه ذکر

دانشجویان مؤثر بوده باشد .دانشجویان از موضوعات مطرح

کردند .در مطالعه ای دیگر در زمینه ی دیدگاه دانشجویان

شده در حیطه های مختلف رضایت داشتند ولی از ارتباط

در مورد ارائه ی آموزش مهارت های عملی و تئوری ،منفی

بین پرسنل و دانشجو و نحوه ی ارائه ی دروس تئوری و

بود و اکثریت آنها فاصله ی زمانی بین دروس تئوری و

عملی رضایت نداشتند .این عوامل را بهعنوان بازدارنده ی

عملی را بهعنوان مهمترین عامل بازدارنده مطرح نمودند .از

آموزش مهارتهای بالینی مطرح نمودند .پیشنهاد می گردد.

آنجا که پرستاری حرفه ای مبتنی بر عمل است ،برای ایجاد

با ایجاد انگیزه و مسئولیت در دیگر اعضای تیم بهداشتی –

یادگیری خودجوش ،نیاز به انسجام بین دروس تئوری و

درمانی ،آشنایی پرسنل با اهداف کارآموزی دانشجویان در

عملی و برطرف نمودن شکاف بین آموزش و بالین می باشد

شروع کارآموزی و سهیم نمودن آنها در آموزش

(.)1

دانشجویان از عوامل بازدارنده ی یادگیری مهارت های

بر اساس نتایج به دست آمده در ارتباط با امکانات

بالینی کاسته شود.

دانشگاهی و بیمارستانی  81/3 ،درصد دانشجویان ،در نظر

کاربرد در تصمیمهای مرتبط باسیاست گذاری در نظام

گرفتن بودجه ی کافی برای تهیه ی مجالت و کتابهای

سالمت:

جدید و  93/3درصد مربیان ،با در نظر گرفتن بودجه ی

میتوان با مدنظر قرار دادن و توجه به ویژگیها و خصایص

کافی برای تهیه ی مجالت و کتابهای جدید ،بعنوان عامل

فردی فراگیران ،استفاده از مدرسان بالینی کارآزموده و

تسهیل کننده در این حیطه ،موافق و کامال موافق بودند.

متعهد ،فراهم نمودن محیط مناسب بالینی از نظر تجهیزات و

نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات قدس بین و

کارکنان ،برنامه ریزی آموزشی دقیق و هدفمند ،ارزشیابی

همکاران و تحقیقات خالدی و همکاران مطابقت دارد

بالینی نظام دار و ارائه بازخورد آن بهتمامی دستاندرکاران

( .)1،6در میان عوامل بازدارنده  54/9درصد از دانشجویان

آموزشی ،از دانشجو گرفته تا مدیران و برنامه ریزان،

و  60درصد از مربیان عدم ایجاد بخش های استاندارد و

آموزش بالینی را بهسوی آموزش اثربخشتری سوق داد.
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