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. شودهاي بالینی و دانش یاد میعنوان اثرگذارترین محیط آموزشی براي کسب مهارتهاز محیط بالینی ب: چکیده

سزایی در دستیابی به اهداف آموزشی ها نقش بهشناسایی مسایل موجود در آموزش بالینی و اقدام در جهت اصالح آن

کننده در آموزش شناسایی موانع و عوامل تسهیل يهدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان بالینی در زمینه. دارد

 147پژوهش را ي جامعه. انجام شد 1389تحلیلی است که در سال _توصیفی ياین پژوهش یک مطالعه. بالینی بوده است

کارآموزي و کارورزي بالینی در دانشگاه علوم پزشکی  يپزشکی، پرستاري و مامایی دوره هايرشته دانشجویاناز نفر 

روا  ينامهها از طریق پرسشداده. ان انجام گردیددانشجوی يصورت سرشماري از کلیههگیري بنمونه. بوشهر تشکیل دادند

به  هاآناز  %8/84کارورز بودند و  %5/56کارآموز و  ،دانشجویاناز  %4/42 که نتایج نشان داد. آوري گردیدو پایا  جمع

گر در لرویی استاد در پاسخ به دانشجو را مهمترین عامل تسهیاز دانشجویان خوش %9/97. خود عالقه داشتند يرشته

اي استاندارد و امکانات همهمترین عامل بازدارنده را عدم وجود بخش %36/91که در حالی ،دانستندآموزش بالینی خود می

هاي بین رشته) P>001/0(و  بازدارنده ) P>001/0(کننده نگرش دانشجویان نسبت به عوامل تسهیل .دانستندمناسب می

گر و بازدارنده در آموزش بالینی بین دو جنس، نگرش نسبت به عوامل تسهیل .داري داشتتحصیلی مختلف تفاوت معنا

که اقدام نتایج نشان داد  )<05/0P. (نداشت أهل تفاوت معناداريمقطع تحصیلی کارآموزي و کارورزي و افراد مجرد و مت

انشجویان موجب تقویت د و دهاي ارتباطی اساتیا و همچنین تمرکز بر بهبود مهارتهجهت بهبود و استانداردسازي بخش

خدمات مراقبتی با  يساز تربیت افراد ماهر و ارائهگردد و زمینهیادگیري در محیط بالینی می يکنندهعوامل تسهیل

  .شودکیفیت باال می
  

 .، آموزش بالینیکننده،  بازدارندهتسهیل :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 فرآیندرشد سریع آموزش عالی و مواجه شدن با     

نیاز به تربیت نیروهاي انسانی کارا و مجرب  شدن یجهان

تخصصی و مطلوب را ضروري  يها مهارت يبراي ادامه

اگر سالمت جامعه را در گرو ). 2010،میلیسن( سازد یم

پزشکی در  علوم يها گروهکیفیت خدمات سالمت و نقش 

گیري و آموزش بهداشت بدانیم با توجه به نقش امر پیش

خدمات سالمت، توجه به این  ياین گروه در ارائه رگذاریتأث

حقیقت که براي آموزش احتیاج به یک سیستم منظم 

جایگاه و اهمیت آموزش بالینی  ،باشد یم يا حرفهعلمی و 

 لینی،با آموزش). 1390،رمضانی( سازد یمرا بیشتر مشخص 

 باشد می علوم پزشکی در آموزش مهمی از و اساسی بخش

 و مشکل بسیار و شایسته کارآمد افراد تربیت آن بدون که

پزشکی،  .)1387 ،یزدان خواه فرد(خواهد بود  ممکن غیر یا

 همین به هستند، عملکردي هاي حرفه پرستاري و مامایی

 این هاي آموزش اعظم بخش که بالینی هاي آموزشدلیل 

 يا ژهیوز اهمیت ا دهد می اختصاص خود به را ها دوره

 آموزش بالینی). 1388 ،حشمتی نبوي(برخوردارست

 بیمار بر بالین حضور با دانشجویان آن در که است ینديآفر

 از استفاده با پرداخته و مهارت کسب به تدریجی صورت به و

 حل ، برايشده کسب منطقی هاي استدالل تجربیات و

 .)1387 ،یزدان خواه فرد( شوند می آماده ربیما مشکالت

عوامل  تأثیراست که تحت  يا دهیچیپ فرآیندآموزش بالینی 

 در). 1381،زاده فهیخل( گیرد میو متغیرهاي زیادي قرار 

 چگونگی آموزش بالینی، هاي آموزش از هدفواقع 

 هاي موقعیت در نظري شده آموخته مطالب کارگیري به

 کردن نهادینه فرصتی براي آوردن فراهم و بالینی واقعی

 اما ،باشد میدانشجویان  در پزشک، پرستار یا ماما نقش

 آموزش دانشجویان نظري به هاي آموزش در آنچه همیشه

 ابدی ینمو بروز  ظهور ها آن عملکرد در شود می داده

  ).1389 ،حشمتی نبوي(

 در در داخل و خارج از کشور شده انجام مطالعات    

 ها آموزش این که دهد می نشان بالینی هاي آموزشخصوص 

 يمطالعه نمونه، عنوان به .نیستند الزم داراي اثربخشی

 7500در آمریکا روي ) 2004(کنوارد  يوسیله به شده انجام

 پرستاران ها آن% 5/75پرستاري که  التحصیل فارغ

Registered در انجام  ها آن پنجم یککه  ،  نشان دادبودند

گزارش کردند % 52دچار اشکال  بوده و  شان یبالینوظایف 

، هیکی( واقعی بالینی را ندارند يآمادگی فعالیت در عرصه

 پرستاران روي بر شده انجام چنین تحقیقهم). 2010

 از نقش گذر در ها آن که است آن از حاکی کار تازه

 را تجربه آمادگی عدم نوعی به اي حرفه نقش به دانشجویی

 بهنتایج پژوهش انجام شده  ).2010 ،هیکی( اند کرده

 زاي تنش تجارب حشمتی نبوي نشان داد که يوسیله 

 کمبود با ارتباط در اغلب دوره در این کار تازه پرستاران

 بین خوانی هم عدم و پرستاري انجام اعمال در الزم مهارت

 در موجود وضعیت و دانشجویی يدوره هاي آموزش

 در ).1391، تی نبويحشم(بوده است  کاري هاي محیط

 از کارورزان پزشکی و کارآموزانمندي رضایت مطالعه یک

 سرپایی بیمارستان و اورژانس بستري، هاي بخش در آموزش

 آنچه توجه به با که بودند معتقد دانشجویان. گردید بررسی

 امر آموزش باید است انتظار مورد ها آن کار نوع از آینده در

 مراکزسرپایی،  هاي درمانگاه به ها بیمارستان تخت کنار از را

   ).1381 ،مرتضوي(کشاند  اجتماعی هاي عرصه و بهداشتی

 علوم دانشگاه در 1381 سال در که بررسی دیگري در

 نظر از بالینی آموزش کیفیت، انجام شد ایران پزشکی

 گزارش مطلوبی نسبتاً در حد مطالعه مورد دانشجویان

 ارورزان،  نیز نظرات سیبرر یک در). 1383 ،هرندي(گردید 

 محتواي و اهمیت يدرباره پزشکی التحصیالن فارغ و اساتید

 بودن درگیر گردید که عنوان و شد بررسی مناسب آموزشی

 هر در آموزش بالینی نوع با متفاوت تئوري هاي آموزش با

 تواند میچنین و هم داشته منفی تأثیر فرد ییآکار بر  زمان

). 1386، زادزمان(گردد  دانشجو بالینی وقت اتالف موجب

در تحقیقی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت 

ی بررسی میزان رضایت کارورزان از کیفیت آموزش بالین

میزان رضایت کامل و یا  که نتایج نشان داد ،صورت گرفت

. بود% 8/38ان کارآموزي ورنسبی از آموزش بالینی در د

در سه محور آموزش  شده ارائهمیزان رضایت از آموزش 

آموزش بر بالین بیمار و آموزش تئوري به  ،درمانگاهی

  ).1381، نژاد ياحمد( بود% 8/70و % 52، %52ترتیب 

 آموزش که معتقدند آموزشی اندرکاران دستاز  بسیاري     

 پرستاري و مامایی قلب آموزش پزشکی، و رکن بالینی 

 توسعه رد آلایده آموزش بالینی ارزش و شود می محسوب

 است انکار غیرقابلبالینی  هاي مهارت نیز و اي حرفه فردي،

 آموزش ها رشتهدانشجویان این  سویی، از .)1384، رحیمی(

 و بیشترین دانند می خود آموزشی بخش ترین مهم را بالینی

. کنند یم مطرح آن با ارتباط در را ها نارضایتی و مشکالت

 پذیرش براي نشجویاندا سازي آماده و بالینی آموزش مسأله

 درمانی و بهداشتی خدمات هاي عرصه در مختلف هاي نقش

 -پرستاري پزشکی و هاي دانشکده اهداف و ها فعالیت از اهم

 شده انجام تحقیقات ).1387 ،یزدان خواه فرد( است مامایی

 که دهد یمبالینی نشان  مشکالت آموزش زمینه در

 و کیفیت بر مؤثر عوامل آموزش بالینی باید اندرکاران دست

بازدارنده یا منفی عوامل و نموده شناسایی آموزش را کمیت
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 ،نمایند معرفی آموزشی مشکالت عنوان را تحت آموزشی

 باعث مناسب بالینی آموزش تدارك نارسایی در زیرا

 گردد می یادگیري در و نارسایی دانشجویان اعتمادي بی

 ملموسی طور بهدانشجویان  که آنجایی از ).1384، رحیمی(

ي مطالعه تماس هستند، در بالین مشکالت و مسائل با

           کننده و عوامل ممانعت بررسی هدف با حاضر

کیفیت  بهبود کارهايراه و بالینی آموزش يکنندهلیتسه

دانشجویان پزشکی، پرستاري و مامایی  دیدگاه از آن

مامایی بوشهر در سال -پزشکی و پرستاري هاي دانشکده

 تواند مینتایج این پژوهش . گردیده است ریزي طرح 1389

 ریزي برنامهي شناسایی مشکالت آموزش بالینی و برا

کیفیت  يو ارتقا مؤثربراي آموزش بالینی  گرایانه واقع

  .سالمت کمک نماید

  روش مطالعه

ي ، جامعه1389مقطعی در سال   يیک مطالعه در     

مایی و  پزشکی در ، دانشجویان پرستاري، ماپژوهش را

مقطع کارآموزي و کارورزي دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

نفر از دانشجویان  147پژوهش را  يجامعه. تشکیل دادند

پرستاري، مامایی و پزشکی  يها رشتهکارآموز و کارورز 

تمام شماري و  صورت به يریگ نمونهروش . دادند یمتشکیل 

. تکمیل نمودند نامه راپرسش کنندگان مشارکتنفر از  92

براي . بود %5/62 ها نامهپرسشبه  شده داده يها پاسخمیزان 

 سؤاالتمحقق ساخته که  ينامهاز پرسش ها داده يآور جمع

 ،طراحی گردید يا کتابخانهآن پس از بررسی متون و منابع 

نامه توسط محتوایی پرسش روایی صوري و. استفاده شد

صالحات الزم  مورد ت علمی بررسی و پس از ااعضاء هیأ

 ينامه از طریق محاسبهپایایی پرسش. قرار گرفت دییتأ

 72/0ضریب آلفاي کرونباخ ارزیابی و این ضریب برابر 

مشخصات  بخش 2نامه شامل پرسش. محاسبه شد

و  کننده لیتسهمربوط به عوامل  سؤاالتدموگرافیک و 

تباط ، ار)سؤال 9(اساتید  يها یژگیو يها طهیحبازدارنده در 

، آموزش توسط اساتید، مربی )سؤال 9(اساتید و دانشجویان 

 4(، ارتباط بیمار و دانشجو )سؤال 8(در بخش  کارکنانو 

، )سؤال 7(، رضایت دانشجو از وجود قوانین در بخش )سؤال

، ارتباط )سؤال9(وجود امکانات دانشگاهی و بیمارستانی 

تئوري و  ارائه دروس ي،  نحوه)سؤال 8(پرسنل و دانشجو 

تدوین ) سؤال4(دانشجو  يها یژگیوو ) سؤال 6(عملی 

موافقم   کامالًلیکرت از  يا درجه 5 يا رتبهاز مقیاس . گردید

، براي دستیابی به نگرش 1مخالفم معادل کامالًتا  5معادل 

  افزار نرمبا استفاده از  ها داده. استفاده شد کنندگان شرکت

SPSS میانگین، انحراف معیار (فی و با استفاده از آمار توصی

  طرفه کیکاي دو و آنالیز واریانس  يها آزمونو ) و فراوانی

که  ییها طهیحدر . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

امتیازات نگرش از توزیع نرمال برخوردار نبودند از 

. ن ویتنی و کروسکال والیس استفاده شدام يها آزمون

در نظر  05/0  ها لیلتحدر تمامی تجزیه و  يمعنادارسطح 

در مورد نمرات حاصل از نظرات دانشجویان در  .گرفته شد

نه حیطه و امتیاز کل، چنانچه امتیاز دریافتی بین صفر تا 

حیطه را دریافت نماید، وضعیت  يدرصد کل نمره 33

 ،درصد کل نمره را دریافت نماید 66تا  34ضعیف، اگر 

کل حیطه را  يدرصد نمره 100تا  67وضعیت متوسط و 

  .شود یمدریافت نماید، وضعیت خوب تلقی 

  ها افتهی 

 1 يدر جدول شماره کنندگان شرکتمشخصات فردي      

 کننده مشارکتمیانگین سنی دانشجویان . آورده شده است

  . سال بود ±6/22  9/2

توزیع فراوانی مشخصات فردي دانشجویان  :1جدول 

  1389سال  پرستاري، مامایی و کارورزان پزشکی در

  فراوانی

  درصد  تعداد  مشخصات فردي

  جنس
  37  34  مرد

  63  58  زن

  تحصیلی يرشته

  3/29  27  پزشکی

  5/56  52  پرستاري

  1/14  13  مامایی

  به رشته يمند عالقه

  8/84  78  بلی

  2/15  14  خیر

  تأهلوضعیت 
  5/93  86  مجرد

  5/6  6  متأهل

 دیدگاه از الینب آموزش مشکالت و موانع علل، با رابطه در

آموزش  يرضایت دانشجو از نحوه يحیطه در دانشجویان

آموزش  ينحوه وضعیت دانشجویان اکثر بالینی، هاي مهارت

 بر که طوري به ،نمودند مطلوب ارزیابی بالینی را هاي مهارت

ي نظرات دانشجویان در حیطه از حاصل هاي داده اساس

 نظرات گینمیان ،آموزش مهارت بالینی توسط استاد

 9 به مربوط 45 امتیاز حداکثر از حیطه این دانشجویان در

 در. و در حد متوسط بود 8/23±5 سؤالمورد  گزینه

ویژگی اساتید و مربیان میانگین نظرات دانشجویان  يحیطه

در  سؤالمورد  يگزینه 13به  مربوط امتیاز 65 از حداکثر

طه در حی .و در حد متوسط بود 8/28±6/5این حیطه 

ارتباط بین استاد و دانشجو میانگین نظرات دانشجویان از 

 4/4سؤالمورد  يگزینه 6امتیاز مربوط به  30حداکثر 

با  در حیطه ارتباط بین بیمار. و در حد خوب بود ±6/24

امتیاز  20دانشجو میانگین نظرات دانشجویان از حداکثر 

و در حد 34/16±  4/2 سؤالمورد  يگزینه 5مربوط به 
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ارتباط بین پرسنل با دانشجو  يدر حیطه. خوب بود

 8امتیاز مربوط به  40میانگین نظرت دانشجویان از حداکثر 

در . و در حد متوسط بود 3/16±8/2 سؤالمورد  يگزینه

رضایت دانشجو از قوانین بخش میانگین نظرات  يحیطه

مورد  يگزینه 7امتیاز مربوط به  35دانشجویان از حداکثر 

رضایت  يدر حیطه. و در حد متوسط بود 3/20±4/2 سؤال

موجود در بخش میانگین نظرات  امکانات ازدانشجو 

گزینه مورد  9امتیاز مربوط به  45دانشجویان از حداکثر 

رضایت  يدر حیطه. و در حد ضعیف بود 9/9±6/4 سؤال

دروس نظري و عملی در بخش،  يارائه يدانشجو از نحوه

  وطـمرب یازـامت 30جویان از حداکثر ـشدانانگین نظرات ـمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. و در حد ضعیف بود 3/5±6/3 سؤالمورد  يگزینه 6به  

خصوصیات دانشجو میانگین نظرات دانشجویان  يدر حیطه

 سؤالمورد  يگزینه 4امتیاز مربوط به  20از حداکثر

 دانشجویان %6/97. و در حد متوسط بود 6/3±5/9

استاندارد  يها بخشعامل بازدارنده را عدم وجود  نیتر مهم

خستگی  %9/92چنین هم. دانستند یمو امکانات مناسب 

مفرط اساتید را از موانع جدي در آموزش بالینی خود 

 نفس  به اعتماددانشجویان نقش % 7/85. دانستند یم

در آموزش بالینی  کننده لیتسهعامل  عنوان بهدانشجو را 

  .دانستند یمیان مهم دانشجو

در آموزش بالینی دانشجویان پرستاري، مامایی و کارورزان پزشکی در توزیع فراوانی عوامل ممانعت کننده : 2جدول 

  1389سال

فراوانی                                                                                                                                                                                   

  گویه

  مخالف  بی نظر  موافق

  6 %)5/6(   6 %)5/6(   80%)  87(  فرط اساتیدخستگی م

  4 %)3/4(   9 %)8/9(   79%) 8/85(   هاي موجود در بخش caseمحدود بودن 

  9 %)8/9(   17 %)5/18(     69 %)7/71(   ارجح دانستن بیمار نسبت به دانشجو توسط استاد

  3 %)3/4(   15 %)3/16(     74%)5/80(  تندخویی و عصبانی بودن بیمار 

   8 %)7/8(   16 %)4/17(    68 %)9/73(  عدم ارتباط گرم و نزدیک بین دانشجو و پرسنل

  8 %)7/8(   13%)1/14(   71 %) 2/76(  عدم حمایت پرسنل بخش از دانشجو 

  10 %)8/10(   15 %)3/16(   67 %)8/72(  تندخویی و عصبانی مزاج بودن پرسنل 

  12 %)13(   12 %)13(   68%) 9/73(  ي بازخورد مناسب از طرف پرسنل عدم ارائه

   8 %)7/8(   10 %)9/10(   74%) 4/80(  تندخویی و عصبانی بودن استاد

  9 %)8/9(   9 %)8/9(   74 %)4/80(  پاسخ متکبرانه پرسنل به دانشجو 

  6 %)5/6(    8%)7/8(   78 %)8/74(  ها در واگذاري امور به دانشجویان عدم همکاري مسؤوالن بخش

  6 %)5/6(   11 %)12(   75 %)5/81(  سترس در بخش وجود ا

  3 %)3/3(   11 %)12(   78 %)8/84(  عدم وجود زمان استراحت در بخش 

  9 %)8/9(   17 %)5/18(   66 %)7/71(  ي مقرارت آموزش بالینی  عدم وجود کتابچه

  13 %)1/14(   10 %)9/10(   69 %)75(  عدم وجود فضاي مناسب براي کنفرانس 

  2 %)2/2(   6 %)5/6(   74 %)3/91(  هاي استاندارد و امکانات مناسب  وجود بخش عدم

   5%)4/5(   9 %)8/9(    78%)8/84(  ي خالقیت در مراقبت از بیمار توسط استاد فراهم نکردن زمینه

هاي الزم در مراقبت از بیمار توسط کارگیري دانش و مهارتعدم ایجاد فرصت مناسب براي به

 به تنهایی دانشجو 

 )6/82(% 76   )12(% 11   )4/5(% 5  

  19 %)6/20(   3 %)3/3(   70 %)78(   عدم وجود عالقه و انگیزه در دانشجو در محیط بالینی

  7 %)6/7(   7 %)6/7(   78 %)8/84(   ي زمانی بین درس نظري و عملی فاصله

  11 %)12(   8 %)7/8(   73 %)3/79(  هاي تئوري و مطابق روز نبودن اطالعات کم بودن آموخته

  7 %)6/7(   7 %)6/7(    78%)8/84(  تعداد زیاد دانشجو در بخشها 

  27 %)4/29(   9 %)8/9(   56 %)9/64(  توأم بودن دروس تئوري با عملی در طول دوره 

  7 %)6/7(   12 %)13(   73 %)3/79(  عدم هماهنگی آموزش تئوري مناسب با آخرین اطالعات

  19 %)6/20(   12 %)13(   61 %)3/66(  و به انجام مراقبتهاي بالینی  عدم عالقه دانشج

  25 %)1/27(   7 %)6/7(   60 %)3/65(  ي تحصیلی خود عدم عالقه دانشجو به رشته

  31 %)7/33(   6 %)5/6(   55 %)8/59(  ي خود در مقایسه با سایر رشته ها احساس ناخوشایند دانشجو نسبت به رشته
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 يدر مطالعه به رشته کننده شرکتاز دانشجویان  8/59%

 )%9/97( بیشتر دانشجویان. بودند مند عالقهخود 

عامل  نیتر مهماستاد را در پاسخ به دانشجو  ییرو خوش

از  %8/85و  دانستند یمگر در آموزش بالینی تسهیل

زشی آمو يها کنفرانسو  ها کالسدانشجویان شرکت در 

عضوي از تیم سالمت را از عوامل مهم  عنوان به

 %1/88چنین هم. دانستند یمدر آموزش خود  کننده لیتسه

از دانشجویان تجارب آموزشی و مهارت عملی اساتید را 

  عامل مهم در پیشرفت  عنوان به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 از دانشجویان %1/89 .دانستندآموزش بالینی خود می

از عوامل  تواند یماعتماد بیمار به دانشجو  که معتقد بودند

نیز رعایت  %2/89در آموزش او باشد و  کننده لیتسه

. دانستند یمضوابط اخالقی در محیط بالینی را بسیار مهم 

 يازهاینآگاه بودن استاد از که معتقد بودند  1/89%

یکی از عوامل مهم در آموزش  عنوان بهیادگیري دانشجو 

  .باشد یمالینی دانشجو ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1389کننده در آموزش بالینی دانشجویان پرستاري، مامایی و کارورزان پزشکی در سالزیع فراوانی عوامل تسهیلتو: 3جدول 

  فراوانی                                                                                           

  گویه

  مخالف  بی نظر  موافق

11 %)9/11(  -  81%)1/88(  شرفت آموزشتجارب آموزشی و عملی اساتید در پی  

75 %)5/81(  ولیت اساتید در امر آموزش بالینیؤاحساس مس   )6/7(%7   )9/10(%10  

80 %)87(  ارتباط مناسب اساتید با پرسنل بخش    )12(% 11   )1/1(% 11  

82 %)1/89(  ارتباط مناسب اساتید با بیمار   )8/9(% 9   )1/1(% 1  

76 %)5/82(  ید به نیازهاي یادگیري دانشجویانآگاه بودن اسات   )4/5(% 5   )12(% 11  

72 %)3/78(  برگزاري دوره هاي ضمن خدمت و گارگاههاي آموزشی اساتید    )3/16(% 15   )4/5(% 5  

63 %)5/68(  د اي آموزشی براي اساتید جدیدالوروبرگزاري گارگاهه   )25(% 23   )5/6(% 6  

68 %)9/72(  در بخشهاي بالینی حضور به موقع اساتید    )13(% 12   )13(%  12  

69 %)75(  فراهم نمودن محیط مناسب براي کسب تجربه بالینی توسط اساتید    )13(% 12   )1/12(% 11  

71 %)2/77(  رو شدن با مشکل هحمایت از دانشجو توسط اساتید در موقع روب   )3/4(% 4   )5/18(% 17  

74 %)5/80(  از طرف اساتید به دانشجو  بازخورد مناسب يارائه   )6/7(% 7   )12(%11   

72 %)3/78(  اعتماد اساتید به دانشجو    )9/10(% 10   )9/10(% 10  

71 %)2/77(  احساس حمایت از جانب استاد    )5/6(% 6   )3/16(% 15  

68 %)9/73(  ارتباط گرم و نزدیک بین استاد و دانشجو    )4/17(% 16   )7/8(% 8  

84 %)2/91(  رعایت احترام دانشجو از طرف استاد    )6/7(%7   )1/1(% 1  

72 %)2/78(  توجه به نیازها و حقوق بیمار    )8/9(% 9   )12(% 11  

64 %)6/69(  ارائه بازخورد مناسب از طرف بیمار به دانشجو    )12(% 11   )5/18(% 17  

79 %)9/85(  ز زمان پذیرش تا ترخیص فراهم نمودن فرصت مراقبتهاي درمانی براي بیمار ا   )4/5(% 5   )7/8(% 8  

6%)5/6(6  6%)5/6(   80%)9/86(  آشنایی پرسنل با فعالیت هاي آموزشی دانشجو و مشخص کردن حیطه کار آنها   

72 %)2/78(  رو شدن با مشکل هحمایت دانشجو توسط دیگر دانشجویان در موقع روب   )2/15(% 14   )5/6(%  

82 %)2/89(  ت ضوابط اخالقی در محیط بالینی رعای   )8/7(% 8   )2/2(% 2  

62 %)4/67(  مدت زمان کافی حضور در بخش    )3/16(% 15   )3/16(% 15  

65 %)7/60(  عدم احساس کمبود وقت در بخش   )4/17(% 16   )12(% 11  

75 %)5/81(  فراهم بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز در محیط بالینی    )7/8(% 8   )8/9(% 9  

79 %)8/85(  وجود فضاي مناسب براي استراحت و تعویض لباس    )2/2(% 2   )11(% 11  

55 %)6/70(  ساعت 24فعال بودن کتابخانه بیمارستان در طول    )2/15(% 14   )2/14(% 13  

78 %)9/73(  وجود مجالت و کتب جدید در کتابخانه بیمارستان    )1/14(% 13   )12(% 11  

9 %)8/9(   64%)7/70(  وجود کتب مربوط به بخش هاي مربوطه در هر بخش    )6/19(% 18  

59 %)2/64(  وجود سلف سرویس مناسب در بیمارستان    )3/16(% 15   )6/19(% 18  

77 %)7/83(  ایجاد فرصت هاي آموزشی براي دانشجویان   )3/3(% 3   )1/13(% 12  

61 %)3/66(  واگذاري امور به عهده دانشجویان   )1/14(% 13   )6/19(% 18  

73 %)2/79(  ایجاد فرصت پرسش و پاسخ براي دانشجو    )12(% 11   )7/8(% 8  

77 %)7/83(  هاي آموزشی برگزاري کنفرانس   )9/10(% 10   )5/5(% 5  

78 %)8/54(  هاي مختلف ایجاد فرصت تکرار مهارت   )4/5(%5        )8/9(% 9  

79 %)9/85(  عنوان عضوي از تیم سالمت ه هاي آموزشی بالسها و کنفرانسشرکت دانشجو در ک   )9/10(% 10   )3/3(% 3  

85 %)4/82(  اعتماد به نفس دانشجو    )4/5(% 5   )2/2(% 2  

7 %)6/7(   74%)5/80(  حجم کار عملی در بخش     )12(% 11  

82 %)1/89(  اعتماد بیمار به دانشجو    )6/7(% 7   )3/3(% 3  

90 %)9/79(   رویی و تواضع استاد در پاسخ به دانشجوخوش   )2/2(%2  - 
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 مختلف  يها طهیحامتیازات  نظر از يمعنادار يرابطه

 و بازدارنده با مشخصات دموگرافیک کننده لیتسهعوامل 

و مجرد و دو  متأهلدانشجویان  ).<05/0P(وجود نداشت 

 يرمعنادامختلف تفاوت  يها طهیحامتیازات  نظر ازجنس 

تحصیلی تفاوت  يبین سه رشته. )<05/0P(نداشتند 

مختلف عوامل  يها طهیحامتیازات  نظر از يمعنادار

 ).4 جدول شماره( و  بازدارنده  وجود داشت  کننده لیتسه

متوسط امتیاز نگرش  ها طهیح يدر همه که يطور به

دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان پرستاري و مامایی 

دانشجویان پرستاري و مامایی در ). >05/0P(کمتر بود 

نگرش بهتري نسبت به دانشجویان پزشکی  ها طهیحکلیه 

  تاري و ـرسـان پـمراهی مربیـت آن را هـاید علـش. ندـداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  يریگ جهینتبحث و 

بخش اساسی و مهم آموزش در  عنوان بهآموزش بالینی      

، اولین منبع پزشکی، پرستاري و مامایی يها رشته

هدف . شود یمدانشجو محسوب  يا حرفههویت  يریگ شکل

که  باشد یم يا حرفهآموزش بالینی تربیت افراد کارآمد و 

این . تم سالمت داشته باشندرا در سیس يمؤثربتوانند نقش 

در مطالعه . زیادي قرار دارد يرهایمتغ تأثیرتحت  آموزش

مانعت کننده و م کننده لیتسهحاضر که به بررسی عوامل 

مورد ي واحدهااکثریت  ،در آموزش بالینی پرداخته است

ارتباط  يها طهیحپژوهش وضعیت آموزش بالینی را در 

با دانشجو در حد خوب و در  استاد با دانشجو و ارتباط بیمار

ارتباط  دانشجو، يها یژگیواستاد،  يها یژگیو يها طهیح

 يش و نحوهپرسنل با دانشجو رضایت دانشجو از قوانین بخ

 مطلوب و نسبتاًدر حد  آموزش مهارت بالینی توسط استاد

چنین  مراحل بالین و هم يمامایی با دانشجویان در کلیه

بودن  مدت کوتاهچنین هم. حمایت مربی از دانشجو باشد

ي کارآموزي و کارورزي دانشجویان پرستاري و ها دوره

 ها آن نگرش در تواند یمدر بخش  ها آنمامایی و حضور 

امتیاز  نظر ازبین دو مقطع کارآموزي و کارورزي . باشد مؤثر

 ).>05/0P( دیده نشد يمعنادارمختلف تفاوت  يها طهیح

،  )32/4 ±69/0(خود  يبه رشته عالقه یبنسبت دانشجویان 

 مند عالقهخود  يبیشتر از دانشجویانی بود که به رشته

،  شده یبررس يها طیمحدر بین ). 77/3 ±95/0(بودند 

عامل  عنوان بهدانشجو کمتر  يها یژگیو يحیطه

آموزش بالینی مطرح بود  يیا بازدارنده کننده لیتسه

)05/0P<.(  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امکانات موجود در بیمارستان و مطابقت در  يدر حیطه

. دروس عملی و تئوري در حد ضعیف دانستند يارائه

 يش بالینی در حیطهدر آموز کننده لیتسهعامل  نیتر مهم

و  ییرو خوشارتباطی باال و  يها مهارتویژگی اساتید 

تواضع استاد در پاسخ به دانشجو و رعایت احترام به دانشجو 

ارتباطی  يها مهارتچنین هم. از جانب استاد بوده است

دانشجو را  سؤاالتضعیف و تندخویی اساتید در پاسخ به 

ش بالینی خود بیان یکی از موانع جدي در آموز عنوان به

صالحی و همکاران  يوسیله به شده انجامدر پژوهش  .کردند

در اصفهان نیز   اثربخشن امدرس يها یژگیودر مورد 

ارتباطی از نظر دانشجویان داراي میانگین  يها مهارت

  ).1383 ،صالحی(بود  ها یژگیوبیشتري نسبت به سایر 

و  خواهدانزی يوسیله به شده انجامچنین در پژوهش هم

 در آموزش بالینی زا تنش يبیشترین حیطه همکاران

خواه یزدان(دانشجو بوده است  زیرآمیتحقتجارب 

).1387،فرد

  هاي تحصیلی هاي مختلف عوامل مؤثر بر آموزش بالینی بین رشتهحیطه *ي امتیازاتمقایسه: 4جدول 

 1389در سال ) پزشکی، پرستاري و مامایی( 
  حیطه

  

  

  ي تحصیلیرشته

  ویژگیهاي استاد
 ارتباط استاد با

 دانشجو

ارتباط بیمار با 

  دانشجو

ارتباط پرسنل با 

  دانشجو

رضایت دانشجو از 

  قوانین بخش

امکانات موجود در 

  بیمارستان

آموزش ي نحوه 

مهارت بالینی توسط 

  استاد

ارائه دروس 

  تئوري و عملی
  خصوصیات دانشجو

 98/3 ±76/0 59/3  ± 75/0 78/3 ±67/0 83/3 ±58/0 73/3 ±39/0 71/3 ±54/0 77/3 ±60/0 74/3 ±46/0 13/3 ±83/0پزشکی

 83/0± 18/4 66/0± 11/4 48/0± 16/4 54/0± 09/4 46/0± 17/4 56/0± 25/4 56/0± 17/4 60/0±  27/4 47/0± 32/4  پرستاري

 76/0± 06/4 70/0± 04/4 37/0± 46/4 63/1± 76/4 47/0± 37/4 53/0± 98/3 49/0± 42/4 65/0± 48/4 39/0±  41/4  مامایی

P value  021/0  0001/0 003/0  007/0  0001/0  001/0  0001/0  049/0  001/0  

  میانگین و انحراف معیار* 
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 يبرخوردهابالینی و ترس از  يها بخشوجود استرس در  

 يها دغدغهاساتید و پرسنل همواره یکی از  زیرآمیتحق

 موانع ازجملهدانشجویان در آموزش بالینی بوده و هست و 

و یادگیري دانشجو در محیط  نفس اعتمادبهجدي در ایجاد 

ن آموزشی ؤوالکه اهمیت توجه مس رود یمبالینی به شمار 

  . دهد میبه فراهم نمودن محیط آموزشی مناسب را  نشان 

ارتباط دانشجو با  يچنین دانشجویان در حیطههم    

پاسخ بازخورد مناسب از جانب پرسنل و  يپرسنل عدم ارائه

. متکبرانه را از عوامل بازدارنده در آموزش بالینی بیان کردند

در پژوهش علوي و همکاران در مورد تجارب دانشجویان 

پرستاري از آموزش بالینی عدم حمایت و ارتباط ضعیف 

بین مربی و دانشجو از یک طرف ارتباط نامناسب پرسنل با 

در بالین را دانشجو از طرف دیگر از موانعی بود که یادگیري 

منجر به تنش زیادي در  جادشدهیاتضادهاي . کرد یممختل 

مانع بالقوه در یادگیري و آموزش که  گردد یمدانشجو 

چنین تجارب آموزشی و مهارت هم ).1385 ،علوي( شود یم

ولیت اساتید در امر آموزش بالینی ؤاساتید و احساس مس

بیان شده  در آموزش بالینی کننده لیتسهنیز از عوامل مهم 

زاد و همکاران در زمان وسیله بهدر پژوهش انجام شده . است

مندي دانشجویان پزشکی از کیفیت مورد ارزیابی و رضایت

آموزش بالینی در شهرکرد دانشجویان کارآموز و کارورز از 

ماژور رضایت کمتري  يها بخشآموزش بالینی خود در 

توسط  زمان مدیریتعلل مطرح شده شامل عدم . داشتند

 ها بخشبسیار زیاد در این  وقت اتالف و اساتید و سرگردانی

در پژوهش کیفی مدرس . )1386 ،زادزمان(عنوان شد 

صالحیت  آمده دست بهبالینی اثربخش یکی از مضامین مهم 

و  نفس اعتمادبهبالینی مدرس شامل دانش، مهارت، داشتن 

 يها پژوهش). 1388 ،حشمتی نبوي(آموزشی بود  يتجربه

که اساتید داراي مهارت و دانش  اند دادهزیادي نشان 

خصوص در همناسب ب يا حرفهالگوي  عنوان به توانند یم

، ایجاد محیط يا حرفهآموزش بالینی نقش مهمی در رشد 

در دانشجویان و  نفس اعتمادبهیادگیري خالق، ایجاد 

 ،الهی(آتی داشته باشند  يها نقشآمادگی جهت پذیرش 

 يها دغدغهماد بیمار به دانشجو همواره یکی از اعت). 1391

 دیتأککه مورد  باشد یمدانشجویان در محیط بالینی 

و عدم همکاري بیماران  ییتندخودانشجویان قرار گرفت و 

یکی از مشکالت و موانع آموزش بالینی بیان  عنوان به

خستگی مفرط اساتید و عدم وقت کافی براي . گردید

هم آموزش بالینی از سوي آموزش یکی از موانع م

آموزشی حتی اگر به  يها برنامه .دانشجویان بیان گردید

بدون عالقه و انگیزه  ،شده باشند یده سازمانبهترین نحو 

 نفس اعتمادبهو داشتن  يمند عالقه. باشد مؤثر توانند ینم

لینی داشته باشد را در آموزش با يمؤثرنقش  تواند یم

و  نفس اعتمادبهعه نیز در این مطال). 1384، رحیمی(

مهم در آموزش بالینی دانشجو بیان از عوامل  يمند عالقه

رحیمی در مورد  يوسیله به شده انجام يدر مطالعه. گردید

کیفیت آن در  يکارهاي ارتقاموانع آموزش بالینی و راه

ن امدرس نظر ازپرستاري، یکی از موانع مهم آموزش بالینی 

، رحیمی(در دانشجویان  بود عدم وجود عالقه و انگیزه 

 دانشجو که شود می باال موجب نفس اعتمادبه ).1384

 گردد اثربخش بالینی و آموزش باشد داشته بهتري یادگیري

 يها بخشعدم وجود  ).1390، همتی مسلک پاك(

 موانع نیتر مهماز  استاندارد و امکانات مناسب نیز یکی

 .بیان شددانشجویان  وسیله بهبود که  آموزش بالینی

 خصوص در سازمانی تدابیرکه حشمتی نبوي نشان داد 

 بالینی محیط در نیاز امکانات مورد و مالی منابع تأمین

 رفاهی آموزشی و امکانات .وجود ندارد آموزش اجراي جهت

 بالینی هاي محیط در پرستاري و مربیان دانشجویان براي

 موزشآ قبال در بابت این از هم و بیمارستان نیست فراهم

به نظر ). 1389 ،حشمتی نبوي( کند نمی احساس مسؤولیت

 امکانات و تجهیزات داراي بالینی هاي که محیط رسد می

کمبود در  این که صورتی به ،آموزش نیستند براي مناسب

 مانع آموزش و کرده ایجاد اختالل بالین در آموزش امر

نتایج  .)1390 ،همتی مسلک پاك( گردد می اثربخش

هد که دانشجویان پزشکی در دضر نشان میپژوهش حا

ها نگرش بدتري نسبت به دانشجویان حیطه يکلیه

 علت بهله شاید أاین مس. اند داشتهپرستاري و مامایی 

که  باشد میسیستم خاص آموزش بالینی پزشکی 

دانشجویان کمتر با اساتید خود تماس داشته و بیشتر وقت 

 برنامگی بیساده یا  ايکاره به امور بیماران، انجام ها آن

در مطالعه . گردد میکه سبب عدم رضایت دانشجو  گذرد می

فکري و همکاران نتایج نشان داد که  يوسیله به شده انجام

برخورد اساتید و  يدانشجویان پزشکی در مورد نحوه

نتایج ). 1380، فکري(مدیریت آموزش نظر منفی داشتند 

که ان داد زاده و همکاران نیز نشپژوهش سلمان

 کارورزي يپزشکی یکی از معضالت دوره التحصیالن فارغ

و عدم وجود ارتباط  گاه اساتید در بخشخود را حضور گه

از طرفی توکلی و  ).1374 ،زادهسلمان( دانستند میکافی 

خود مشاهده کردند با افزایش سنوات  يهمکاران در مطالعه

شغلی خود  يتحصیلی، نگرش دانشجویان پزشکی به آینده

بنابراین هرگونه  .کنند می بیشتر گرایش منفی پیدا

یا کمبودها  از جانب استاد، همکاران درمانی توجهی بی

 ،توکلی(باشد ها داشته آن منفی بر نگرش تأثیر تواند می

1374.(  
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همتی مسلک پاك و  يوسیله به شده انجامدر پژوهش کیفی 

تاري وجود دانشجویان پرس که همکاران نتایج نشان داد

 مؤثریکی از عوامل  عنوان بهبه رشته را  مندي عالقهانگیزه و 

، همتی مسلک پاك( دانستند می اثربخشدر آموزش بالینی 

 که چنین پژوهش رحیمی و همکاران نشان دادهم). 1390

دانشجویان در محیط بالینی  يعدم وجود عالقه و انگیزه

 باشد میمانع در آموزش بالینی پرستاري  ترین مهم عنوان به

حسن  يوسیله به شده انجامنتایج پژوهش ). 1387، رحیمی(

 يو انگیزه مندي عالقهکه زهرایی و همکاران نیز نشان داد 

حسن ( هستبر آموزش بالینی  تأثیرگذاردانشجو از عوامل 

در ایجاد  مندي عالقهبا توجه به نقش ). 1386 ،زهرایی

چنین نقش فردي و همي و ارتقا خودمحوردگیري انگیزه، یا

انجام تدابیر بر تسهیل آموزش بالینی،  تأثیرگذاراین عامل 

یک امر اساسی به نظر  مند عالقهالزم در جذب دانشجویان 

دانشجویان پزشکی  نگرش اگرچهبا توجه به نتایج . رسد می

بدتر از دانشجویان پرستاري و  اندکی ها حیطهي کلیه در

 گفت توان می ها دیدگاهدر مورد تفاوت   اما بود، اییمام

 ارزیابی آموزش بالینی بر زیاد اثر با را عوامل این دانشجویان

 به توجه و قرار دادن مدنظر با توان می واقع، در .اند کرده

 نامدرس از فراگیران، استفاده فردي خصایص و ها ویژگی

 مناسب طمحی فراهم نمودن متعهد، و کارآزموده بالینی

 آموزشی ریزي برنامه، کارکنان و تجهیزات نظر از بالینی

 بازخورد ارائه و دار نظامبالینی  ارزشیابی هدفمند، و دقیق

 تا گرفته دانشجو از آموزشی، اندرکاران دست تمامی به آن

 آموزش سوي به آموزش بالینی راریزان، برنامه و مدیران

  .داد سوق تري اثربخش

   هشپژو هاي محدودیت

و  کارورزانخصوص هعدم همکاري دانشجویان و ب     

یکی از  عنوان به ينامهکارآموزان پزشکی در تکمیل پرسش

  .بود پژوهش هاي محدودیتمشکالت مطرح و 
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Abstract: Clinical environment as the most effective context for teaching clinical skill and 
knowledge is important. According to importance of clinical education and rectifying its 
weaknesses, this study was designed to survey the students and teachers attitude on barriers and 
facilitating factors in clinical training. Method; this cross-sectional study was conducted   at 
Bushehr University of  Medical Sciences in 2010; the study also was done on 147 clinical 
students in  nursing, midwifery   and  medical students in clerkship and internship stage. Data 
was collected using a questionnaire that was adjusted according to variu study and its validity 
determined with content validity. Then, result showed that 42/4%  of student was clerkship and 
56/5% was internship, and 84/8% of students interested in their field. 97.9% of students believed 
that instructors,  affableness is the most important facilitator in their clinical teaching; although 
91.36% of participants believed that major barriers were  lack of equipments, facilities and 
standard wards for clinical teaching. There was a significant difference in attitudes of students 
toward faciliating factors (P < 0.01).  and barrier factors(P < 0.01) , respectively.  In addition, 
there was no significant difference between mean scores of eight areas regarding sex, marital 
status and stage of clinical education(p,0> 0.05). Identifying problems of clinical education and 
taking action to eliminate or modify  barriers  as well as enhancing facilitating factors in clinical 
teaching, therefore, will probably increase productivity and ultimately training  skilled educated 
members to provide high quality care to patients. 
 

Keywords: Facilitating Factors, Barriers, Clinical Education. 
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