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Introduction: In today's world, with the expansion of universities and higher 

education institutions, the discussion about the quality of education is of special 

importance, so that students ’issues and problems are considered to be very vital. 

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. 

Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on all 

clinical instructors (22 people) and students of Qaen School of Nursing and 

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 

inhibitory factors affecting clinical skills learning. Data were analyzed by SPSS 

version 22. 
Results: The results showed that the mean age in instructors was 32.13±4.54 and 

in students was 22.4±3.24 years. In the frequency distribution of inhibitory factors 

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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درباره عوامل  نیقا ییو ماما یدانشکده پرستار انیو دانشجو انیمرب دگاهید

 ینیبال یمهارتها یریادگیکننده موثر بر  لیبازدارنده و تسه

، قاسم 5حمید قریب، 4اسماء نیکخواه بیدختی، 3رزم آرا ،  محمدرضا٭2محمدرضا جانی، 1زهره برزگری اسفدن

 5، حسین لطفی5دستجردی
 .رانیا رجند،یب رجند،یب یدانشگاه علوم پزشک ن،یقا ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه بهداشت عموم ط،یبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندس ،ی. مرب1
 .رانیا ند،رجیب د،رجنیب یو بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ،یگروه پرستار ژه،یو های مراقبت یکارشناس ارشد پرستار ،ی. مرب2
 .رانیا رجند،یب رجند،یدانشگاه آزاد، ب ن،یقا یدانشکده پرستار ،ی، گروه پرستار یارشد آموزش پرستار یکارشناس ،ی. مرب3
 .نرایا ،رجندیب رجند،یب یدانشگاه علوم پزشک رجند،یب ییو ماما یدانشکده پرستار ،یکودکان، گروه پرستار یارشد پرستار یکارشناس ،ی. مرب4
 رانیا ند،رجیب رجند،یب یقائن، دانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یموخته کارشناس. دانش آ5
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 هژیو تیاهم آموزش از تیفیبحث در مورد ک عالی آموزش مؤسسات و ها در جهان امروز با گسترش دانشگاه مقدمه:

ه مطالع نی. لذا ادیآیحساب مبه یاتیح اریاز موضوعات بس ییکه مسائل و مشکالت دانشجو یطورردار است بهبرخو ای

نده مؤثر کن لیتسه ورنده درباره عوامل بازدا نیقا ییاو مام یدانشکده پرستار انیو دانشجو انیمرب دگاهید یباهدف بررس

 .فتانجام گر 1395در سال  ینیبال یهامهارت یریادگیبر 

دانشکده  یانیدانشجو ونفر(  22) ینیبال انیمرب هیکل یکه بر رو باشد یم یلیتحل یفیمطالعه از نوع توص نیا روش كار:

ها داده یشد ابزار گردآور انجام یصورت سرشمارنفر( به 280دارند ) یکه واحد کارآموز نیقا ییو ماما یپرستار

ه سؤال عوامل بازدارند 27و  کنندهلیبا عوامل تسه طهسؤال در راب 38 ،یمشتمل بر سه بخش مشخصات فرد یاپرسشنامه

 .د.ش لیو تحل هیتجز 22ورژن  Spssها توسط بود داده ینیبال یهامهارت یریادگیمؤثر بر 

 یفراوان عتوزی در. بود سال 4/22±24/3 اندانشجوی در و 13/32±54/4 انیدر مرب یسن نیانگینشان داد که م جینتا نتايج:

دانشجو از  تیرضا ان،یدانشجو دگاهیو از ددرصد  7/46و دانشجو  یمرب نیارتباط ب ان،یمرب دگاهیامل بازدارنده از دعو

دانشجو  تیرضا ان،یمرب دگاهیاز د کننده لیعوامل تسه یو در بررسدرصد  4/88 یو تئور یدروس عمل ی ارائه ی نحوه

آموزش  ی دانشجو از نحوه تیرضا ان،یدانشجو دگاهیاز دو درصد 7/46 یو تئور یدروس عمل ی ارائه ی از نحوه

 .را به خود اختصاص دادند یدرصد فراوان نیشتریبدرصد  92و پرسنل در بخش  مربی توسط ها مهارت

 نیرتباط ببود او به یو نظر یدر نحوه ارائه دروس تئور لیبه دست آمده جهت تسه جیبا توجه به نتا نتيجه گيري:

دامات و اق ینگرباز ،نیدرما – یبهداشت میت یاعضا گریدر د تیو مسئول زهیانگ جادیبا ا نیو همچن هایو مرب انیدانشجو

 .شودیم شنهادیپ یآموزش ینیبال طیمح کی یبرا یآموزش نیمناسب توسط مسئول

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Barzgari esfadan Z, Jani M, Razmara M, Nik’khah Beydohkti A, Gharib H, Dastgerdi G, Lotfi H. The viewpoint of students 

and faculties of Qaen school of nursing and midwifery about facilitating and inhibiting factors in clinical skills learning. 
Horizon of Medical Education Development. 2021;12(4):74-84 
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  مقدمه

 مؤسسات و ها در جهان امروز با گسترش دانشگاه

 ژهیو تیآموزش اهم تیفیبحث در مورد ک عالی آموزش

 نتری ارزنده یانسان یروی(. از آن جا که ن1است ) افتهی ای

 ،یفرهنگ یو بالندگ شرفتیاست، پهر کشور  هیسرما

 یروین تیکشورها در گرو ترب یو اجتماع یاقتصاد

افراد آن  یش سطح آگاهیو افزا یمتخصص، رشد علم

 ای مجموعه یپرستار ینی(. آموزش بال2جامعه خواهد بود )

 ت،یمهارت، خالق ،یعمل های تیو فعال یاز علوم تئور

و  یتفکر انتقاد جادیا ،ینیتجربه است. هدف از آموزش بال

 -یروان یهامهارت یخودجوش، ارتقا یریادگیخالق، 

به نفس،  عتمادا شیزمان، افزا تیریمد ییتوانا ،یحرکت

آموزش  عی(. رشد سر3) باشد یارتباط مناسب م یبرقرار

 یروهاین تیبه ترب ازیشدن، ن یجهان ندیو مواجهه با فرا یعال

و  یتخصص های ادامه مهارت یکارا و مجرب برا یانسان

علوم پزشکی  انی(. دانشجو4. )سازد یم یمطلوب را ضرور

 ینظر یها در کالس ،ییمنظور داشتن حداکثر کارابه

در  نیرا کسب نموده و تمر ازشانیاطالعات و دانش مورد ن

 یالزم را کسب م ای حرفه یتوانمند ،ینیبال های طیمح

ار بهداشت و درمان از کارکنان تازه ک ستمی. در سندنمای

 نیخود را در بال ینظر های که آموخته رود یانتظار م

آموزش  آنچه نیکنند اما فاصله ب ادهیطور کامل پبه مارانیب

عنوان به گردد یارائه م نیکه در بال یو خدمات شود یداده م

 یکی. شود یدر علوم پزشکی مطرح م یمشکل اساس کی

 یه نظر ممهم ب نهیزم نیکه در ا یمناسب اریبس یاز راهکارها

در دوران  انیدانشجو یمناسب برا ینیآموزش بال جادیا رسد

داشت که  جهتو دی(. با5. )باشد یآنان م ییدانشجو

 یادیتا حدود ز ینیبال های طیدر مح انیدانشجو یریادگی

قرار دارد از  یآموزش طیمح نیا یاثر بخش زانیم ریتحت تأث

توجه است مورد  اریکه بس ینیبال یاثربخش نیعوامل مهم ا

 یفرد اتیخصوص ،ینیبال طیمح ،ینیبال یمرب توان یم

(؛ 6نام برد ) را یابیو ارزش یآموزش یزری برنامه ان،یدانشجو

 ،ینیآموزش بال تیو کم تیفیاز عوامل مؤثر بر ک یکیکه 

از  یبیترک انیدانشجو یریادگی طی. محباشد یم طیمح

 یلیحصت ،یعاطف یروان ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یعوامل شناخت

با  انیو دانشجو انیآن مرب قیاست که از طر یزشیو انگ

 ینیبال زشدر آمو انی(. نقش مرب6) کنند یکار م گریکدی

بوده و آنان با داشتن تجارب  یهیبد یامر انیدانشجو

 های نقش توانند یم تیو احساس مسئول یعمل ،یآموزش

و راهنما  نندهک لیتسه کننده، قیجهت دهنده، تشو ،یتیحما

 نیو همچن ینیبودن آموزش بال زآمی تیا داشته و در موفقر

(. 7داشته باشند ) یینقش بسزا یو عمل یدر ادغام تئور

 دهی در شکل یو کارورز یکارآموز یهادوره

 ینقش اساس ای حرفه های یو توانمند یاساس یهامهارت

تا  شود یفرصت الزم فراهم م انیدانشجو یبرا رایدارد ز

 های خود را به مهارت ینظر های وختهو آم یدانش تئور

 ای حرفه های کرده و مهارت لیتبد یو حرکت یروان ،یذهن

که در رابطه  یادیز قاتیتحق رغم یعل (.8) ندیرا کسب نما

 اتیتجرب یانجام شده، پژوهشگران ط ینیبا آموزش بال

 یخوبرسالت مهم به نیامر شدند که ا نیاخود متوجه  ینیبال

خود  لیدوره تحص انیدر پا انیو دانشجو ردگی یانجام نم

 نیا نبنابرای ؛(3) ندارد را ها انجام مهارت یالزم برا تیکفا

و بازدارنده بر  کننده لیعوامل تسه یپژوهش باهدف بررس

 انیو مرب انیدانشجو دیاز د ینیبال یهامهارت یریادگی

. تا از دیانجام گرد نیقا ییو ماما یپرستار دانشکده ینیبال

 برنامه یبه بازنگر یآموزش زانری حاصل آن، برنامه جینتا

 یبپردازند و در جهت ارتقا انیدانشجو ینیبال یآموزش های

 بکوشند ینیبال یهامهارت

 



 ینیبال یمهارتها یریادگی بر موثر کننده لیتسه و بازدارنده عوامل درباره نیقا ییماما و یپرستار دانشکده انیدانشجو و انیمرب دگاهید     77
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 روش كار

که بر  ی باشدم یلیتحل یفیمطالعه از نوع توص نیا

دانشکده  یانینفر( و دانشجو 22) ینیبال انیمرب هیکل یرو

 280دارند ) یکه واحد کارآموز نیقا ییو ماما یپرستار

  انجام شد یصورت سرشمارنفر( به

 بایبود که توسط فر ای پرسشنامه ها، داده یگردآور ابزار

عنوان پژوهش مورد استفاده قرار به 1386در سال  نیقدس ب

گرفته است. برای تعیین اعتبار علمی آن از روش اعتبار 

آزمون  محتوی و برای تعیین اعتماد علمی آن از روش

مجدد استفاده گردید که ضریب همبستگی دو آزمون 

)83/0 (r( .پرسشنامه شامل 4=و در حد قابل قبول بود )

 ها نمونه کیسؤاالتی در زمینه برخی از مشخصات دموگراف

 و( سؤال 38) کننده تسهیل عوامل مورد در سؤال 66 و

 ویژگی های حیطه در که بود( سؤال 27) بازدارنده عوامل

 ،(سؤال 9) دانشجویان و مربی ارتباط ،(سؤال 9) ربیانم های

سؤال(، ارتباط  10مربی و پرسنل در بخش ) طتوس آموزش

سؤال(، رضایت دانشجو از وجود قوانین  4بیمار و دانشجو )

سؤال(، وجود امکانات دانشگاهی و  11در بخش )

سؤال( و  8سؤال(، ارتباط پرسنل و دانشجو ) 3بیمارستانی(

سؤال( تدوین گردید.  11ه دروس تئوری و عملی )نحوه ارائ

. شودیم یابیارز یارتبه 5 کرتیل اسیقسؤاالت بر اساس م

. به پاسخ کامالً باشدیم ریمتغ 1-5 نیها بارزش نیانگیم

(، 3)نمره  تفاوت ی(، ب2(، مخالف )نمره 1مخالف )نمره 

( اختصاص داده 5( و کامالً موافق )نمره 4موافق )نمره 

 کدگذاری ها داده ها، پرسشنامه ی. پس از گردآورودشیم

از صحت ورود  نانیشده و بعد از کسب اطم هرایان وارد و

 افزار نرم از استفاده با ها داده لیو تحل هیاطالعات، تجز

 فیانجام شد. برای توص 20 شیرایو SPSS آماری

 یفیتوص های آزمون از کنندگان مشخصات شرکت

 T اسکوئر، یکا های ( و آزموناریو انحراف مع نیانگی)م

مقاله حاضر طرح  شداستفاده  سیکالوال-مستقل، کروس

 1395.225مستخرج با کد اخالق  یپژوهش

IR.Bums.Recتهیو کم یپژوهش یشورا بی؛ که به تصو 

 است دهیرس رجندیب یاخالق دانشگاه علوم پزشک

 

 نتايج:

پژوهش در  یواحدها یسن نیانگینشان داد که م جینتا

 سال 4/22±247/3 اندانشجوی در و 13/32±549/4 انیربم

در مورد عوامل بازدارنده در  انیدانشجو دگاهیبود. از د

درصد، در  8/80مفرط با  یخستگ ان،یمرب یژگیو طهیح

نسبت  ماریو دانشجو، ارجح دانستن ب یمرب نیارتباط ب طهیح

 نیارتباط ب طهیدرصد، در ح 6/57با  یتوسط مرب جوبه دانش

،  در 8/59به دانشجو با  ماریعدم اعتماد ب مار،ینشجو و بدا

دانشجو  تیدانشجو و پرسنل، عدم حما نیارتباط ب طهیح

 تیرضا طهیدرصد، در ح 5/66توسط پرسنل بخش با 

بخش ها با  یدر بخش، مناسب نبودن فضا نیدانشجو از قوان

و  یمارستانیامکانات موجود ب طهیدر ح ،در صد 2/73

استاندارد و امکانات  یبخش ها جادیدم اع ،یدانشگاه

دانشجو از آموزش  تیرضا طهیدرصد، در ح 4/59مناسب با 

و پرسنل، ترس و واهمه دانشجو از  یمهارت ها توسط مرب

دانشجو از  تیرضا طهیدرصد و در ح 2/77سوال کردن با 

 یعدم عالقه  ،یو تئور یلدروس عم یارائه  ینحوه 

 یدرصد دارا 7/81با  یپرستار یادانشجو به انجام مراقبت ه

در مورد عوامل  انیدانشجو دگاهیبودند از د تیاهم نیباالتر

به  یآگاه بودن مرب ان،یمرب یژگیو طهیکننده  در ح لیتسه

 طهیدرصد، در ح 5/87با  انیدانشجو یریادگی یازهاین

بازخورد مناسب از  یارائه  جو،و دانش یمرب نیارتباط ب

ارتباط  طهیدرصد، در ح 8/84با به دانشجو  یطرف مرب

درصد،  9/83با  ماریب ازیتوجه به حقوق و ن مار،یدانشجو و ب

ارتباط دانشجو و پرسنل، فراهم نمودن فرصت  طهیدر ح
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با  صیتا ترخ رشیاز زمان پذ ماریاز ب یپرستار یمراقبت ها

در بخش،  نیدانشجو از قوان تیارض طهیدرصد، در ح 7/81

حضور در  یش ه مدت زمان کافبخ یمناسب نبودن فضا

 یمارستانیامکانات موجود ب طهیدر صد، در ح 4/84بخش با 

 ی هیته یبرا یکاف یدر نظر گرفتن بودجه  ،یو دانشگاه

 طهیدرصد، در ح 3/81با  دیجد یمجالت  وکتاب ها

و پرسنل  یمربدانشجو از آموزش مهارت ها توسط  تیرضا

با  انیدانشجو یبرا یآموزش یفرصت ها جادیدر بخش ، ا

 یارائه  یدانشجو از نحوه  تیرضا طهیدرصد و در ح 6/86

 1/70در بخش با  یحجم کار عمل ،یو تئور یدروس عمل

در  انیمرب دگاهیبودند از د تیاهم نیباالتر یدرصد دارا

 یستگخ ان،یمرب یژگیو طهیمورد عوامل بازدارنده در ح

دانشجو، و  یمرب نیارتباط ب طهیدرصد، در ح 80مفرط با 

 3/53با  ینسبت به دانشجو توسط مرب ماریارجح دانستن ب

عدم اعتماد  مار،یدانشجو و ب نیارتباط ب طهیدرصد، در ح

دانشجو  نیارتباط ب طهیدرصد،  در ح3/93به دانشجو با  ماریب

 یراربخش ها در برق نیمسولئ یو پرسنل، عدم همکار

زخورد با یارائه  ی هیو عدم ارا یآموزش یکنفرانس ها

 طهیدرصد، در ح 7/66با  ماریمناسب از طرف پرسنل به ب

در بخش، فقدان دستور العمل  نیدانشجو از قوان تیرضا

در بخش و کمبود وقت و عدم زمان  یمختص پرستار

امکانات  طهیدر صد، در ح 7/66استراحت در بخش با 

 یبخش ها جادیعدم ا ،یو دانشگاه یمارستانیموجود ب

 تیرضا طهیدرصد، در ح 60انات مناسب با استاندارد و امک

و پرسنل، فراهم  یدانشجو از آموزش مهارت ها توسط مرب

 ی عدم اجازه مار،یدر مراقبت از ب تیخالق ی نهینکردن زم

در بخش و ترس و واهمه دانشجو  جرهایپروس ی هیانجام کل

دانشجو از  تیرضا طهیدرصد و در ح 80از سوال کردن با 

 یعدم هماهنگ ،یو تئور یدروس عمل یارائه  ینحوه 

 یاطالعات و فاصله زمان نیمناسب با آخر یآموزش تئور

 نیباالتر یدرصد دارا 3/93با  یو عمل یدروس نظر نیب

کننده   لیدر مورد عوامل تسه انیمرب دگاهیبودند از د تیاهم

 انیمرب یو عمل یآموزش جاربت ان،یمرب یژگیو طهیدر ح

در امر  انیمرب تیاحساس مسول ،یامور آموزش شرفتیدر پ

مجرب، ارتباط  انیمرب یریاستخدام و بکارگ ،ینیآموزش بال

 یازهایبه ن یآگاه بودن مرب مار،یبا پرسنل و ب یمناسب مرب

با عملکرد  دالورودیجد انیمرب ییآشنا ان،یدانشجو یریادگی

ارائه  مار،یارتباط دانشجو و ب طهیدر ح ،درصد 100با  ینیبال

به دانشجو، تندخو و  ماریمناسب از طرف ب بازخورد ی

ارتباط  طهیدرصد، در ح 7/86با  مارینبودن  ب یعصبان

 یدانشجو و پرسنل، فراهم نمودن فرصت مراقبت ها

درصد،  100با  صیتا ترخ رشیاز زمان پذ ماریاز ب یپرستار

در نظر  ،یو دانشگاه یمارستانیامکانات موجود ب طهی، در ح

 یمجالت  وکتاب ها ی هیته یبرا یکاف یگرفتن بودجه 

دانشجو از نحوه  تیرضا طهیدرصد، و در ح 3/93با  دیجد

در  یحجم کار عمل ،یو تئور یدروس عمل یارائه  ی

 نیارتباط ب طهیو در ح نیباالتر یدرصد دارا 80بخش با 

 ،یدانشجو و مرب نیب کیو دانشجو، ارتباط گرم و نزد یمرب

 3/73به دانشجو با  یمربمزاج نبودن  یتندخو و عصبان

در بخش، عدم  نیدانشجو از قوان تیرضا طهیدرصد، در ح

 طهیدر صد، در ح 3/73احساس کمبود وقت در بخش با 

و پرسنل  یدانشجو از آموزش مهارت ها توسط مرب تیرضا

 نبه عنوا یآموزش یشرکت در کالس ها-در بخش ، 

 نیکمتر یدرصد دارا 3/93با  یبهداشت میاز ت یعضو

 د.بودن تیاهم
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 انیدانشجو و انیمرب کیدموگراف یرهایمتغ یفراوان عیتوز :1 جدول

 فراوانی
 

 مشخصات دموگرافیک

  دانشجو مربی

 درصد تعداد درصد تعداد

  3/51 115 7/46 7 زن جنسیت

 7/48 109 3/53 8 مرد

 7/77 174 7/26 4 مجرد وضعیت تأهل

 3/22 50 3/73 11 متأهل

 - - 20 3 کارشناسی تحصیالت مربی میزان

 - - 80 12 کارشناسی ارشد

 1/24 54 - - ترم دو ترم تحصیلی دانشجو

 9/23 49 - - ترم سه

 8/22 51 - - ترم چهار

 6/7 17 - - ترم پنج

 3/10 23 - - ترم شش

 4 9 - - ترم هفت

 4/9 21 - - ترم هشت

 

 انیمرب و انیدانشجو دگاهید از یریادگی کنندهلیتسه و بازدارنده عوامل موافق های سخپا یفراوان عیتوز :2 جدول
 

 

 مربیاناز ديد گاه   دانشجوياناز ديدگاه 

 تسهیل کننده بازدارنده تسهیل کننده بازدارنده

پاسخ  یفراوان 

 )درصد(موافق

پاسخ  یفراوان 

 )درصد(موافق

پاسخ  یفراوان 

 )درصد(موافق

پاسخ  یفراوان 

 )درصد(موافق

 مربیان هایيژگیو 203(6/90) 181(8/80) ويژگی مربیان

 

(20)3 (7/6)1 

 1(7/6) 7(7/46) ارتباط بین مربی و دانشجو 203(6/90) 129(6/57) ارتباط بین مربی و دانشجو

 6(40) 1(7/6) ارتباط دانشجو و بیمار 168(75) 134(8/59) ارتباط دانشجو و بیمار

 4(7/26) 4(7/26) ارتباط دانشجو و پرسنل 183(7/81) 163(8/72) نشجو و پرسنلارتباط دا

رضايت دانشجو از قوانین در 

 بخش

رضايت دانشجو از قوانین  205(5/91) 165(7/73)

 در بخش

(7/26)4 (7/26)4 

 6(40) 6(40) امکانات موجود بیمارستانی 193(2/86) 133(4/59) امکانات موجود بیمارستانی

 یت دانشجو از نحوهرضاي

توسط مربی و  هاآموزش مهارت

 پرسنل در بخش

 یرضايت دانشجو از نحوه 206(92) 159(71)

ها توسط آموزش مهارت

 مربی و پرسنل در بخش

(3/13)2 (3/13)2 

 یرضايت دانشجو از نحوه

 دروس عملی و تئوری یارائه

 یرضايت دانشجو از نحوه 157(1/70) 198(4/88)

روس عملی و د یارائه

 تئوری

(7/6)1 (7/46)7 

 



 80و همکاران      زهره برزگری اسفدن     
 

 

 
 http://hmed.mums.ac.ir                                                1400، زمستان 4، شماره12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 :بحث و نتيجه گيري

 و انیمرب دگاهید یبررس باهدف ریاخ پژوهش

 عوامل درباره نیقا ییماما و یپرستار دانشکده انیدانشجو

 ینیبال یهامهارت یریادگی بر مؤثر کننده لیتسه و بازدارنده

 مورد حاصل های افتهی بخش نیا در. است گرفته صورت

 .ردگی یم قرار یررسب و بحث

 آگاه و مجرب انیمرب یریکارگبه و استخدام انیدانشجو 

 را درصد 5/87 با انیدانشجو یریادگی یازهاین به یمرب بودن

 نیهمچن. دانستند طهیح نیا در کننده لیتسه عامل نیترمهم

 عامل نیترمهم را انیمرب مفرط یخستگ انیدانشجو

 دگاهید از پژوهش نیا .کردند عنوان یریادگی ی بازدارنده

 یمرب بودن آگاه ان،یمرب یژگیو ی طهیح در داد نشان انیمرب

 در انیمرب تیمسئول احساس ان،یدانشجو یریادگی یازهاین به

 مجرب، انیمرب یریکارگبه و استخدام ،ینیبال آموزش امر

 به یمرب بودن آگاه و ماریب و پرسنل با یمرب مناسب ارتباط

 دالورودیجد انیمرب ییآشنا و انیشجودان یریادگی یازهاین

-لیتسه عامل نیترمهم را درصد 100 با ینیبال عملکرد با

 انیمرب دگاهید از نیهمچن. برشمردند یریادگی ی کننده

 ی بازدارنده عامل نیترمهم را انیمرب مفرط یخستگ

 و دان مطالعات با مطالعه نیا جینتا. کردند عنوان یریادگی

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

 به هاآن بودن آگاه مار،یب و پرسنل با یمرب مناسب ارتباط

 از را انیمرب یعمل و یعلم تجارب ان،یدانشجو یریادگی ازین

 دارد یهمخوان اند نموده مطرح کننده لیتسه عوامل جمله

 برنامه از انیدانشجو ها، پژوهش از یبعض در اما ؛(10،11)

 تفاوت(. 9) نداشتند تیرضا انیمرب کار ی نحوه و آموزش

 علت نیا به است ممکن قاتیتحق گرید با حاضر جینتا در

 در ینیبال انیمرب هیکل حاضر، پژوهش طیمح در که باشد

 دروس که هستند یانیمرب و بوده ارشد یکارشناس مقطع

 اوقات تمام در و دهند یم ارائه کالس در زین را ینظر

 .دارند فعال حضور ،یکارآموز

 نیا انگریب دانشجو با یمرب ارتباط ی نهیزم در پژوهش جینتا

 در را دانشجو با یمرب ارتباط ان،یدانشجو تیاکثر که است

 1/87 که یبطور اند نموده مطرح یبخش تیرضا سطح

 در یمرب توسط دانشجو از تیحما با  ان،یدانشجو درصد

 ننده،ک لیتسه عامل بعنوان مشکل، با شدن رو به رو موقع

 در انیمرب درصد 100نیهمچن  بودند موافق کامال و موافق

 دانشجو، به یمرب اعتماد از  دانشجو با یمرب ارتباط طهیح

 عوامل عنوان به یمرب جانب از تیحما و تیامن احساس

 یریادگی بهبود در را نقش نیشتریب که یا کننده لیتسه

 با بطهرا در یخالد و یدیمر ی مطالعه. کردند ذکر داشتند

 از ینیبال آموزش ی بازدارنده و کننده لیتسه عوامل نییتع

 لیتسه عامل نتری یاصل که داد نشان انیدانشجو دگاهید

 نیا که ؛(6) باشد یم ماریب و دانشجو نیب ارتباط کننده،

. دارد مطابقت همکاران و نیب قدس مطالعات جینتا با جینتا

 درصد 9/83  انشجو،د و ماریب ارتباط طهیح با ارتباط در( 1)

 1/70 و ماریب ازین و حقوق به توجه ی نهیگز  از  ان،یدانشجو

 با ماریب جانب از مناسب بازخورد ارائه از انیدانشجو درصد

 طهیح نیا ی کننده-لیتسه عامل نیمؤثرتر عنوانبه دانشجو

 ازین حقوق به توجه ان،یمرب درصد 3/93 نیهمچن بردند نام

 در دانستند طهیح نیا در کننده لیهتس نیترمهم را ماریب

 اکثر که داد نشان رانیا در گرید های پژوهش که یحال

 نیب یمرز حد در را ماریب و دانشجو یهمکار ان،یدانشجو

 نیا یگرید مطالعات در کردند، یابیارز متوسط و خوب

 (11 ،1،6) کردند گزارش فیضع را یهمکار

 با ماریب اطارتب ی طهیح در پژوهش نیا از حاصل جینتا

 فراهم با ان،یدانشجو درصد 7/81  که داد نشان دانشجو

 زمان از ماریب از یپرستار های مراقبت فرصت نمودن

 و موافق کننده، لیتسه عامل بعنوان ص،یترخ تا رشیپذ
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 نمودن فراهم ان،یمرب درصد 100 و  بودند موافق کامال

 ات رشیپذ زمان از ماریب از یپرستار های مراقبت فرصت

 طهیح نیا ی کننده لیتسه عامل عنوانبه را صیترخ

 های یژگیو با رابطه در پژوهش های افتهی. برشمردند

 تیحما عدم انیدانشجو تیاکثر که داد نشان انیمرب

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

 ی ارائه عدم ان،یمرب دگاهید از و( درصد 5/66) بخش

 یهمکار عدم و ماریب به پرسنل طرف از مناسب بازخورد

 با یآموزش های کنفرانس یبرقرار در ها بخش نیمسئول

 ی بازدارنده عوامل نیترمهم عنوانبه( درصد 7/66)

 با پژوهش نیا جینتا. برشمردند ینیبال های مهارت یریادگی

 از ینیبال آموزش مشکل نیشتریب که گرید ای مطالعه جینتا

 با پرسنل یهمکار عدم ان،یودانشج درصد 80 دگاهید

 پرسنل(. 1) دارد یهمخوان است، نموده ذکر انیدانشجو

 بر میرمستقیغ شکل به موارد از یاریبس در توانند یم شاغل

 اوقات، یگاه یحت و بگذارند ریتأث ینیبال آموزش روند

 از نیمتخصص و سازند رنگ کم را یمرب گاهیجا و نقش

 کرده ادی ینیبال آموزش بر مؤثر پنهان عامل عنوانبه هاآن

 (.12) اند

 یمرب توسط مهارت آموزش با رابطه در پژوهش های افتهی

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

 و انیدانشجو یبرا یآموزش های فرصت جادیا ان،یدانشجو

 بعنوان ان،یدانشجو ی عهده به امور یواگذار با درصد 2/86

 نیهمچن بودند موافق کامال و موافق کننده، لیتسه عامل

 یبرا یآموزش های فرصت جادیا ان،یمرب درصد100

 جادیا ، انیدانشجو ی عهده به امور یواگذار ان،یدانشجو

 و یآموزش های کنفرانس یبرقرار ، پاسخ و پرسش فرصت

 را یپرستار مختلف های مهارت تکرار فرصت جادیا

 مطالعه در. شمردند طهیح نیا کننده لیتسه عوامل نیترمهم

 ی نحوه از انیدانشجو دگاهید همکاران و نیب قدس ی

 با و بود مثبت پرسنل و یمرب توسط ها مهارت آموزش

 دانشجو به امور یواگذار و یآموزش های فرصت جادیا

 موافقت ینیبال یهامهارت کننده لیتسه عوامل عنوانبه

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

  نیهمچن و کردن سؤال از دانشجو واهمه و ترس ان،یدانشجو

 سؤال از دانشجو واهمه و ترس با ان،یمرب از درصد 80

 بخش، در جرهایپروس ی هیکل انجام ی اجازه عدم کردن،

 بعنوان را ماریب از مراقبت در تیخالق ی نهیزم نکردن فراهم

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

 آموزش ی نحوه از دانشجو تیرضا ی طهیح در گرید ای

 های کنفرانس یبرقرار پرسنل و یمرب توسط ها مهارت

 فرصت جادیا عدم و کننده لیتسه عامل عنوانبه یآموزش

 در الزم های مهارت و دانش یریکارگبه یبرا مناسب

 تیرضا عدم حس انتقال و دانشجو توسط ماریب از مراقبت

 بازدارنده عامل نتری مهم عنوانبه شبخ پرسنل طرف از

 های افتهی کننده لیتسه عوامل انیم در(. 6) بود شده ذکر

 در نیقوان وجود از دانشجو تیرضا ی طهیح در پژوهش

 زمان مدت ان،یدانشجو درصد 4/84  که داد نشان بخش

 ضوابط تیرعا درصد 6/82 و بخش در حضور یکاف

 عوامل نیتر مهم نوانع به را ینیبال های طیمح در یاخالق

 ضوابط تیرعا از   ان،یمرب درصد 100 نیهمچن بردند نام

 مشکل حل ندیفرا از استفاده و ینیبال های طیمح در یاخالق

  طهیح نیا در عوامل نیترمهم  عنوان به مراقبت در

 تیرضا ی طهیح ی بازدارنده عوامل انیم در و برشمردند

 انیدانشجو درصد 2/73 بخش، در نیقوان وجود از دانشجو

 وجود ان،یمرب  درصد 80 و ها بخش یفضا نبودن مناسب

 طهیح نیا در بازدارنده نیترمهم را بخش در استرس

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

 داد نشان جینتا بخش، در موجود نیقوان از دانشجو تیرضا

 یاخالق طضواب تیرعا ان،یدانشجو تیاکثر دگاهید از که



 82و همکاران     زهره برزگری اسفدن
  

 

                                                                                                                                                                                               

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1400، زمستان 4، شماره12کی، دوره مجلة افق توسعه آموزش علوم پزش

 

 در گریکدی از انیدانشجو تیحما و ینیبال های طیمح در

 تواندیم و است یضرور مشکل با شدن رو به رو موقع

. کند فایا نقش یریادگی در کننده لیتسه عوامل عنوانبه

 ی نحوه از دانشجو تیرضا طهیح در پژوهش های افتهی(1)

 درصد 1/70  که داد نشان یتئور و یعمل دروس ی ارائه

 بخش در یعمل کار حجم با ان،یمرب درصد 80 و انیدانشجو

 کامال و موافق کننده لیتسه عوامل  نیتر مهم عنوان به

 ی عالقه عدم ان،یدانشجو درصد 7/81. بودند موافق

 درصدشان 5/79 و یپرستار های مراقبت انجام به دانشجو

 3/93 نیهمچن و یعمل و ینظر دروس نیب یزمان فاصله

 را یعمل و ینظر دروس نیب یزمان فاصله ن،ایمرب درصد

 ذکر طهیح نیا در یریادگی ی بازدارنده عوامل نتری مهم

 انیدانشجو دگاهید ی نهیزم در گرید ای مطالعه در. کردند

 یمنف ،یتئور و یعمل های مهارت آموزش ی ارائه مورد در

 و یتئور دروس نیب یزمان ی فاصله هاآن تیاکثر و بود

 از. نمودند مطرح بازدارنده عامل نیترمهم نوانعبه را یعمل

 جادیا یبرا است، عمل بر یمبتن ای حرفه یپرستار که آنجا

 و یتئور دروس نیب انسجام به ازین خودجوش، یریادگی

 باشد یم نیبال و آموزش نیب شکاف نمودن برطرف و یعمل

(1.) 

 امکانات با ارتباط در آمده دست به جینتا اساس بر

 نظر در ان،یدانشجو درصد 3/81  ، یمارستانیب و یدانشگاه

 یهاکتاب و مجالت ی هیته یبرا یکاف ی بودجه گرفتن

 ی بودجه گرفتن نظر در با  ان،یمرب درصد 3/93  و دیجد

 عامل بعنوان د،یجد یهاکتاب و مجالت ی هیته یبرا یکاف

. بودند موافق کامال و موافق طه،یح نیا در کننده لیتسه

 و نیب قدس مطالعات با پژوهش نیا از صلحا جینتا

 دارد مطابقت همکاران و یخالد قاتیتحق و همکاران

 انیدانشجو از درصد 9/54 بازدارنده عوامل انیم در(. 1،6)

 و استاندارد های بخش جادیا عدم انیمرب از درصد 60 و

 یطهیح ی بازدارنده عوامل نیترمهم را مناسب امکانات

 نیا جینتا. اند برده نام یمارستانیب و یدانشگاه امکانات

 موضوع نیا به نسبت ها نمونه تیاکثر که داد نشان پژوهش

 دیجد کتب و مجالت ی هیته از و داشتند یمثبت دگاهید

 پژوهش از یبعض با پژوهش، نیا های افتهی. دارند تیرضا

 از گرید یبعض در یول(. 1،5) دارد یهمخوان گرید های

 در موجود امکانات و زاتیتجه از انیدانشجو ها، پژوهش

 قیتحق در است ممکن( 13) نداشتند تیرضا ینیبال آموزش

 یدرمان و آموزش زانری برنامه و نیمسئول یهماهنگ حاضر،

 ی هیته و رانیفراگ یازهاین مستمر شناخت و یبررس و

 مثبت یابیارز در اهداف، به یابیدست یبرا الزم تدارکات

 مطرح موضوعات از انیدانشجو. دباش بوده مؤثر انیدانشجو

 ارتباط از یول داشتند تیرضا مختلف های طهیح در شده

 و یتئور دروس ی ارائه ی نحوه و دانشجو و پرسنل نیب

 ی بازدارنده عنوانبه را عوامل نیا. نداشتند تیرضا یعمل

. گردد یم شنهادیپ. نمودند مطرح ینیبال یهامهارت آموزش

 – یبهداشت میت یاعضا گرید در تیلمسئو و زهیانگ جادیا با

 در انیدانشجو یکارآموز اهداف با پرسنل ییآشنا ،یدرمان

 آموزش در هاآن نمودن میسه و یکارآموز شروع

 های مهارت یریادگی ی بازدارنده عوامل از انیدانشجو

 .شود کاسته ینیبال

 نظام در یگذار استیباس مرتبط یهامیتصم در کاربرد

 :سالمت

 صیخصا و هایژگیو به توجه و دادن قرار مدنظر با توانیم

 و کارآزموده ینیبال مدرسان از استفاده ران،یفراگ فردی

 و زاتیتجه نظر از ینیبال مناسب طیمح نمودن فراهم متعهد،

 یابیارزش هدفمند، و قیدق یآموزش زییر برنامه کارکنان،

 کاراناندردست یتمامبه آن بازخورد ارائه و دار نظام ینیبال

 زان،یر برنامه و رانیمد تا گرفته دانشجو از ،یآموزش

 .داد سوق یتراثربخش آموزش یسوبه را ینیبال آموزش
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 دانشگاه یپژوهش محترم معاونت از سندگانینو

 در کنندگان شرکت هیکل زین و یمال تیحما بابت رجندیب

 .دینمایم یقدردان و تشکر مطالعه نیا

 

  فع:تضاد منا
 وجود منافع تضاد حاضر مقاله سندگانینو نیب
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