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ط آموزشی یتوانند با ايجاد يک محت آموزش بالینی پر رنگ بوده و مینقش مربیان بالینی در کیفی چكيده:

 عنوان عنصر اصلی آموزشبه دانشجويان ای مؤثر باشند. آگاهی از نظرهایهای حرفهمناسب در کسب توانمندی

نظرات دانشجويان در تعیین "ثر باشد. در اين راستا، مطالعه حاضر با هدف مؤبهبود جريان آموزش  درتواند می

در اين بررسی توصیفی  در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. "مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی

 ابزار گردآوری داشتند. ، مامائی و اتاق عمل به روش سرشماری شرکتدانشجويان پرستارینفر از  683مقطعی 

آيتم سنجش نظرهای  17های فردی و ساخته روا و پايا مشتمل بر مشخصهای خود اطالعات پرسشنامه

گويه،  17در تمام  توصیفی انجام شد. آمارو  SPSSافزار از نرماستفاده با ها دانشجويان بود. توصیف داده

ائه شده را در پايان مطالب و آموزش ار"های مورد آيتم ند. دردانشجويان عملکرد مربیان را مثبت توصیف کرد

 اگرچه نظرات "دهدهای علمی جانبی مثل کنفرانس شرکت میفراگیران را در فعالیت"و "کندجمع بندی می

افتد. اکثر راز داشتند که گاهی اين اتفاق میآنها اب %63، اما حدود وارد مثبت بوددانشجويان در بیشتر م

های بالینی مثبت توصیف کردند. تعداد کمی از دانشجويان اعتقاد کرد مربیان را در محیطشجويان عملدان

ی های علمکنند و فراگیران را در فعالیتبندی نمیده را در پايان کار جمعداشتندکه مربیان مطالب ارائه ش

اد ها پیشنهانسبندی نکات بالینی تدريس شده و مشارکت دادن فراگیران در کنفردهند. جمعشرکت نمی

 گردد.می

 .، مربیان ، محیط بالیننظرات، دانشجويان، عملکرد :واژگان کليدی

 
 
 
 

  Email: masoumehdelaram@yahoo.com 

mailto:masoumehdelaram@yahoo.com
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 مقدمه
های آموزش در پرستاری و يکی از مهمترين بخش     

مامائی، آموزش بالینی است و بیش از نیمی از 

که اين دانشجويان بايد بگذارانند، مربوط به واحدهايی 

شود. به همین جهت آموزش بالینی آموزش بالینی می

های بالینی اهمیت در تکامل فردی و ارتقاء مهارت

هدف از آموزش پرستاری  (.5312 ،سارانن) زيادی دارد

ايجاد تفکر انتقادی و خالق، يادگیری ؛ و مامايی

ی يحرکتی، توانا-های روانیمهارت یخودجوش، ارتقا

 مديريت زمان، افزايش اعتماد به نفس، برقراری ارتباط

 دباشمناسب و پیشگیری از منفعل بودن دانشجو می

با يادگیری  . در محیط بالین، دانشجو(5313 بابنکو،)

الزم را کسب نموده و  هایبهرهای بالینی، تجمهارت

کند تا دانش نظری خود را به فرصتی پیدا می

که الزمه  های ذهنی، حرکتی و اجتماعیمهارت

. (5333 ،)مورتون مراقبت از بیمار است تبديل کند

التحصیالن فارغ که دهدشده نشان میانجام هایهمطالع

 داشتن پايه تئوريکی با وجودجديد پرستاری و مامايی 

های مهارت و کارايی کافی در محیط ،راز تبحّ قوی

دارای  يیگشابالینی برخوردار نبوده و در فرآيند مشکل

در اين  (.5339، براز ؛5313، رستمی) ضعف هستند

سازی دانشجويان آماده اعتقاد بر اين است که رابطه

ای پرستاری و مامايی برای ورود به جايگاه حرفه

 های تئوری و عملی مناسب استتلزم آموزشمس

 ه(. نقش مربی بالینی نیز در اين رابطه ب5339 ،بارت)

. اهنما مورد بررسی قرار گرفته استعنوان مدل و ر

ها نحوه تعامل مربیان بالینی و چگونگی عملکرد آن

ثیر زيادی در ايجاد عالقه و انگیزه در دانشجويان تأ

ر ثها بسیار مؤبالینی آن داشته و در ارتقاء يادگیری

يک مربی بالینی بايد به  (.5315 ،نسرين) است

، بازخورد مناسب ارائه ه داشتهيادگیری دانشجو توجّ

 ده و رفتار حمايتی و تشويق کننده داشته باشدکر

بین دانشجويان و  هاکیفیت تعامل(.5312 ،يوسفی)

مربیان بالینی مهمترين عامل تعیین کننده فضای 

 باشد وهای بالینی میجتماعی حاکم بر محیطا-روانی

های موجود در تواند تنشها میارتقاء سطح اين تعامل

محیط بالین را کاهش داده و تمايل بیشتری برای 

اگر . (5313 ،سدويک) يادگیری دانشجويان ايجاد کند

دانشجويان حضور مربی بالینی خود را به عنوان عاملی 

خود بدانند، اين امر باعث مؤثر در يادگیری بالینی 

افزايش انگیزه و ارتقای يادگیری آنان در محیط بالینی 

دانشجويان پرستاری انتظارات زيادی از  .خواهد گرديد

که  اندمربیان بالینی خود دارند و تحقیقات نشان داده

ها اين انتظارات خود را به نحو مناسبی به متأسفانه آن

 ؛5339 ،)ديگزمن ندکمربیان بالینی خود منعکس نمی

ای نشان داده است که (. نتايج مطالعه5335 ،پورمن

راری ین، برقزا در محیط بالتنش يکی از مهمترين منابع

(. نقش رهبری 5339 ،نظریباشد )ارتباط با مربیان می

، تشويق های حمايتی، جهت دهندهمعنوی، نقش

هايی هستند که کننده، تسهیل کننده و راهنما، نقش

 ،براون) اندان بالینی در نظر گرفته شدهبرای مربی

زيادی در زمینه آموزش  هایاگرچه مطالعه(. 5339

مسعودی،  ؛5311 ،دل آرامبالینی در ايران انجام شده )

، اما در اين بین به عملکرد (5312 ،توکلی ؛5338

 مربیان بالینی به صورت مجزا کمتر پرداخته شده است.

های شخصیتی، روابط ه ويژگیبا توجه به اهمیتی ک

در دستیابی بین فردی و عملکرد مربیان بالینی 

کسب شايستگی  دانشجويان به اهداف نهائی آموزش و

 ، ارزيابی نظرات دانشجويان درای داردوکارآيی حرفه

 رابطه با نحوه عملکرد مربیان به صورت مستمر و در

هت ارتقاء آموزش ضروری به نظر ابعاد مختلف، درج

نظرات تعیین "لذا هدف مطالعه حاضر  .رسدمی

دانشجويان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد در مورد عملکرد مربیان در محیط 

 بود. "بالینی
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 هامواد و روش
-تحلیلی را که در نیم-جامعه اين پژوهش توصیفی     

در دانشکده پرستاری و مامائی  76-72سال اول 

نجام شد، کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ا

طع ، مامائی و اتاق عمل در دو مقدانشجويان پرستاری

د. جهت رعايت انپیوسته و ناپیوسته تشکیل داده

، قبل از انجام کار مجوزهای مسائل اخالقی پژوهش

خذ گرديد الزم از معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه ا

العات الزم در مورد ، اطهاو قبل از جمع آوری داده

اهداف پژوهش و حقوق شرکت کنندگان به دانشجويان 

ها جهت شرکت داده شد و سپس رضايت آگاهانه از آن

، اشتغال شرايط ورود به مطالعه خذ گرديد.در پژوهش ا

و باالتر و داشتن رضايت جهت  6به تحصیل در ترم 

ه ب و انتقالی هماندانشجويان م شرکت در پژوهش بود.

نمونه  شرايط خاص خود از مطالعه خارج شدند. دلیل

صورت سرشماری انجام و تمام دانشجويان  هگیری ب

پرستاری در مقطع پیوسته و دانشجويان مامائی و اتاق 

نفر( در  683عمل در دو مقطع پیوسته و ناپیوسته )

مطالعه شرکت کردند. جهت رعايت مسائل اخالقی 

شد که اطالعات پژوهش به دانشجويان اطمینان داده 

ه های مطالعه بشده محرمانه باقی مانده و يافته داده

جهت گردآوری اطالعات گردد. صورت کلی گزارش می

که براساس ای خود ساخته استفاده شداز پرسشنامه

ظرات و و ن مختلف، نظرات دانشجويان هایهمطالع

گويه با  17با  و تجربیات اساتید آموزش بالینی تدوين

در بخش . قسمتی تنظیم شده بود 2لیکرت مقیاس 

اول پرسشنامه مشخصات فردی واحدهای مورد 

د پژوهش و در بخش دوم آن نظرات دانشجويان در مور

 ال مورد سنجشؤعملکرد مربیان در محیط بالین س

 "هميشه"، پاسخ قرار گرفته بود. در مقیاس لیکرت

، 6امتیاز  "گاهی"، 2امتیاز  "اکثر مواقع"، 2امتیاز 

خود ه را ب 1امتیاز  "هيچگاه"و  5امتیاز  "بندرت"

اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار داد. اختصاص می

 تد و پس از دريافت نظرات اعضاء هیأتعیین ش محتوا

علمی دانشکده پرستاری و مامائی، تغییرات الزم در 

از طريق آزمون  پرسشنامه داده شد و پايائی ابزار نیز

نفر از دانشجويان و تکمیل  53اد با بررسی تعد مجدد

شد و تعیین  روز 12پرسشنامه در دو نوبت به فاصله 

دست ه ( ب87/3های دو نوبت همسانی درونی )در پاسخ

ها ، نمره دانشجويان در دادهتجزيه و تحلیل آمد. جهت 

با اين شرايط نمره هر تعیین شد و 2تا  1هر آيتم از 

ها بعد از اتمام پرسشنامهمتغیر بود.  72تا  17فرد از 

کارآموزی يا کارورزی بعد از توجیه دانشجويان جهت 

ها قرار گرفت و پس از تکمیل تکمیل در اختیار آن

الزم به توضیح است که  .بالفاصله جمع آوری شد

روز 13دانشجويان مربیانی را ارزيابی کردند که حداقل

 .ها گذرانده بودندمعادل يک واحد بالینی را با آن

 آمارو  SPSSافزار  از نرمبا استفاده توصیف اطالعات 

 توصیفی انجام شد.

 هایافته

در  %2/53شررررکت کننده در مطالعه،  نفر 683از        

ستاری،    شته پر شته مامائی و   %5/68ر در  %6/62در ر

شته اتاق ع  صیل می ر کردند. میانگین و انحراف مل تح

شجويان   حداقل سال بود.   52/55±96/6معیار سن دان

مذکر    %8/51سرررال بود.  21حداکثر آن   و 53سرررن 

کنندگان مجرد و  شرکت  %9/32مونث بودند. %5/98و

جويان در مقطع دانش  %8/88هم متأهل بودند.  6/62%

هم در مقطع ناپیوسرته مشرغول به    %1/11پیوسرته و  

تحصررریل بودند. فراوانی نظرات دانشرررجويان در مورد 

ارائه شده   1جدول  ن درعملکرد مربیان در محیط بالی

گويه ، دانشرررجويان  17دهد که در تمام و نشررران می

بت توصررریف کرده   ع یان را مث ند. در مورد  ملکرد مرب ا

مطالب و آموزش ارائه شددده را در پایان         "آيتم 

درصد شرکت    33اگرچه حدود  "کنددی میجمع بن

ما          کنندگان عملکرد مربیان را مثبت ارزيابی کردند، ا

از داشتند درصد( ابر 8/58ها )ی از آندرصد قابل توجه
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  "فتد. همچنین در مورد آيتم  اکه گاهی اين اتفاق می   

يت   عال جانبی  فراگيران را در ف ثل   های علمی  م

انشرررجويان  د %5/65 "دهد شددرکت می کنفرانس 

شود )جدول  ، گاهی انجام میمعتقد بودند که اين کار

1.)  

 نظرات دانشجویان در مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی. فراوانی 1جدول 

 
ده شده توسط میانگین و انحراف معیار نمرات دا

 ی درعملکرد مربیان در محیط بالیندانشجويان به 

دهد که باالترين ارائه شده و نشان می 5جدول 

کرد عملمیانگین نمرات داده شده توسط دانشجويان به 

توجه مربی به حضور و غياب "مربیان در موارد 

حضور به موقع مربی در محل "، "دانشجویان

های بالينی با متناسب کردن بحث" ،"کارآموزی

آموزش "، "ميزان یادگيری دانشجویان

ف
دی

ر
 

 مربیان عملکرد
همیشه 

(5) 
)%( 

اکثر مواقع 
(4) 

)%( 

گاهی 
(3) 

)%( 

بندرت 
(2) 

)%( 

هیچگاه 
(1) 

)%( 

 5/0 5/0 9/4 2/27 8/76 در زمان مشخص شده در محیط آموزشی حضور می یابد 1

 3/0 3/1 7/10 6/32 1/55 از تمام وقت با برنامه ریزی صحیح استفاده می کند 2

3 
 فراگیران تنظیم می کندبحثهای بالینی را متناسب با 

3/71 1/28 3/8 8/1 5/0 

4 
 فرگیران را در بحث شرکت می دهد

6/56 9/29 9/9 7/1 1 

 3/2 1 4/9 1/29 2/58 مهارتهای بالینی را در بالین آموزش می دهد 5

 1 9/2 4/17 7/29 2/50 مطالب تئوری و عملی را در آموزش بالینی تلفیق می کند 7

6 
 ارائه شده را در پایان جمع بندی می کندمطالب و آموزش 

41 6/19 8/28 3/8 8/1 

8 
 .بر عملکرد فراگیران نظارت کرده و بازخورد مناسب را ارائه می دهد

5/33 3/47 6/11 1/6 4/1 

9 
 .فراگیران را در فعالیتهای علمی جانبی )کنفرانس و ... ( شرکت می دهد

7/36 1/22 2/32 8/7 8/0 

10 
 کمك می کند تا به اهمیت مسئولیت حرفه ای خود  پی ببرندبه فراگیران 

4/50 34 9/11 1/2 7/1 

 1/2 9/4 1/16 4/30 5/45 برای مطالعه و فعالیت آموزشی بیشتر ، ایجاد انگیزه می کند 11

 3/0 3/0 4/3 2/13 9/82 .به حضور و غیاب دانشجویان توجه می کند 12

1
 .سئواالت دانشجویان صرف می کندوقت کافی برای پاسخگویی به  3

9/57 9/22 1/16 1/2 1 

1
 .مربی مورد نظر ، الگوی مناسبی برای دانشجویان می باشد 4

8/47 8/28 5/19 1/3 2/2 

1
 .اخالق حرفه ای را به دانشجویان آموزش می دهد 5

1/37 8/34 1/17 3/8 5 

1
 3/7 2/4 7/17 4/23 7/49 .دهدنحوه تکمیل پرونده و ثبت اطالعات بیمار را  آموزش می  7

1
 5/3 1/3 1/10 6/25 9/56 .مربی برخورد مناسبی با دانشجو دارد 6

1
 .مربی در محیط بالین دانشجو را حمایت می کند 8

6/44 6/32 7/10 7/8 4/3 

 7/2 4/2 9/11 6/23 8/59 اگر دانشجو اشتباهی کرد ، او را راهنمائی می کند. 19
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استفاده از تمام "، "های عملی در بالينمهارت

شرکت دادن فراگيران "و  " وقت با برنامه ریزی

 (.5بوده است )جدول  "در بحث

.میانگین نمرات دا ده شده توسط دانشجویان به عملکرد 2جدول

 مربیان در محیط بالینی

 ردیف
 میانگین و انحراف معیار

 عملکرد مربیان در محیط بالین 

میانگین و 

 انحراف معیار

شی       در زمان  1 شده در محیط آموز شخص  م

 یابدحضور می
75/0±70/4 

ستفاده      از تمام وقت 2 صحیح ا با برنامه ریزی 

 کندمی
65/0±41/4 

سب با فراگیران تنظیم   بحث 3 های بالینی را متنا

 می کند
67/0±46/4 

4 
 فرگیران را در بحث شرکت می دهد

81/0±41/4 

هارت   5 موزش             م ین آ ل با نی را در  ی ل با های 

 دهدمی
21/1±43/4 

لب تئوری و عملی را در   7 طا بالینی    م آموزش 

 کندتلفیق می
90/0±25/4 

شده را در پایان جمع   مطالب و آموزش ار 6 ائه 

 کندبندی می
10/1±89/3 

بازخورد     8 ظارت کرده و  بر عملکرد فراگیران ن

 مناسب را ارائه می دهد
93/0±03/4 

یت         9 ل عا ف یران را در  گ ثل         فرا م می  ل ع های 

 کنفرانس شرکت می دهد
38/1±91/3 

یت         فراگی   به   10 به اهم تا  ند  مك می ک ران ک

 ای  پی ببرندمسؤولیت حرفه
86/0±29/4 

آموزشی بیشتر ، ایجاد     برای مطالعه و فعالیت 11

 کندانگیزه می
99/0±12/4 

12 
 کنده حضور و غیاب دانشجویان توجه میب

50/0±69/4 

سؤو          13 به  سخگویی  پا کافی برای  قت  االت  و

 دانشجویان صرف می کند
23/1±36/4 

ظر       14 ن مورد  بی  برای         مر بی  ناسبب م گوی  ل ، ا

 دانشجویان می باشد
96/0±15/4 

یان آموزش       اخالق ح 15 شجو به دان فه ای را  ر

 دهدمی
13/1±89/3 

یل  17 مار را       نحوه تکم عات بی بت اطال نده و ث پرو

 دهدآموزش می
18/1±07/4 

16 
 مربی برخورد مناسبی با دانشجو دارد

00/1±31/4 

یت      با   محیطمربی در  18 ما شجو را ح لین دان

 کندمی
09/1±07/4 

شجو   19 شتباهی کرد ، او را راهنمائی      اگر دان ا

 کند.می
02/1±40/4 

 

 بحث

نظرات دانشجويان تعیین " هدف مطالعه حاضر

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی 

 "شهرکرد در مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی

های پژوهش نشان داد که اکثر هراستا، يافتبود. در اين 

های بالینی جويان عملکرد مربیان را  در محیطدانش

اند. درصد ا در تمام موارد مثبت توصیف کردهتقريب

کمی از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که مربیان 

ده را در پايان کار جمع بندی مطالب و آموزش ارائه ش

ی های علمرا در فعالیتطور فراگیران کنند و همیننمی

 دهند.جانبی مثل کنفرانس شرکت نمی

ی از ديدگاه دانشجويان در وضعیت آموزش بالین 

رد بررسی قرار گرفته متعددی در کشور مو هایمطالعه

وضعیت آموزش بالینی را ازديدگاه  ای کهاست. مطالعه

ی در دانشکده علوم مامائ دانشجويان پرستاری و

ان موزشی مربیکرده ، عملکردآ پزشکی گناباد بررسی

در سطح خوب ارزيابی کرده است. در اين مطالعه را 

يرادگیری و کسب مهارت بر بالین، آمده است که 

های مدرسران بالینی دارد و ارتباط مستقیمی با ويژگی

يرادگیری از _رسد اجرای فرايند يراددهیبه نظر می

ا رجويان رتوانرد دانشطريق مربیان اليق و کار آمد، می

های قرادر سازد تا حداکثر استفاده مطلوب را از توانايی

معتقدند که مربیان بالینی  هامتخصص .خرود ببرنرد

ثیر شگرفی در افرزايش کیفیت آموزش بالینی دارند أت

خش بتوانند تجارب برالینی را بررای دانشجو لذتو می

دانشجويان ای که در (. مطالعه5332 ،هادی زاده) کنند

نیز  ،پزشکی تبريز انجام شده پرستاری دانشگاه علوم

 (.5333، نیکنام) وضعیت مشابهی را گزارش کرده است

ط رواب ،رابطه با عملکرد آموزشی ديدگاه دانشجويان در

های شخصیتی مربیان بالینی در بین فردی و ويژگی

دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی 

رفته و مورد بررسی قرار گ 73-71سال  زنجان نیز در

 بالینی مربیان از عملکردها حاکی از ان است که يافته

 (.5312 ،احمد نیا)ديدگاه دانشجويان خوب بوده است 

دانشجويان  %21اه علوم پزشکی ايالم حدود در دانشگ

اند ی عملکرد مربیان را مناسب دانستهپرستاری و مامائ

ای که در کشور همچنین مطالعه (.5313)پیمان، 
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، گزارش کرده است که هنگ کنگ انجام شده

 عملکرد بالینی مربیان راضی هستنددانشجويان از 

با  هاهای تمام اين مطالعهه يافتهک (5339 ،ديگزمن)

چه در اکثر  اگرباشد. مطالعه حاضر همراستا می

انجام شده دانشجويان نظرات مثبتی در  هایمطالعه

اند، اما کرد مربیان در محیط بالینی داشتهمورد عمل

ها دانشجويان نیز وجود دارند که در آن هايیالعهمط

از  اند.بیان بالینی را مثبت گزارش نکردهعملکرد مر

توان به پژوهشی که در دانشگاه ها میجمله اين مطالعه

 ،رستمی)، اشاره کرد انجام شده آزاد واحد مراغه و بناب

مطالعه ديگری هم گزارش کرده است که  (.5313

بالینی مربیان راضی دانشجويان پرستاری از عملکرد 

 (.5333 ،)شهبازی نیستند

متفاوت بودن سطح علمی مربیان دانشگاه آزاد که اکثر 

صورت حق  هها بها کارشناس هستند و تمامی آنآن

اشتغال دارند با سطح علمی التدريس بکار بالینی 

ها کارشناس های دولتی که اغلب آنمربیان دانشگاه

ور متفاوت بودن محیط انجام ارشد هستند و همینط

 هایواند در توجیه اختالف بین مطالعه، شايد بتپژوهش

انجام شده در اين زمینه کمک کننده باشد. برقراری 

يک  رارتباط با مربیان بالینی نیز مشکلی بوده که د

زا مطرح ه دانشجويان آن را جزء عوامل تنشمطالع

که در زمینه  هايی(. مطالعه5339، اند )نظریکرده

های يک استاد اثر بخش در دانشجويان ويژگی

اند که و مامائی انجام شده ، گزارش کردهپرستاری 

های ، روش تدريس و ويژگیشخصیت يک مدرس

ريس او را اثر هستند که تدارتباطی او سه عامل مهمی 

(. از طرف 5333، ظهور ؛5333، )پازنده سازندبخش می

ها هم وجود دارند که در آن هايیديگر مطالعه

ه مربیان در محیط بالینی اند کگزارش کردهدانشجويان 

طور مناسبی حمايت نکرده و در کاهش ه ب ها راآن

 هايیای در مطالعهها نقشی ندارند. چنین يافتهتنش آن

رش شده است. ، هم گزاکه در خارج از کشور انجام شده

ای که در کشور امريکا انجام شده در اين رابطه مطالعه

گزارش کرده است که از نظر دانشجويان پرستاری 

حمايت دانشکده و مربیان بالینی مهمترين منبع 

 ها در طول دوران تحصیل است )کیحمايتی برای آن

ری که در کشور هنگ يگ(. در مطالعه د5335 ،قبادی

، نحوه برخورد مربیان بالینی با کنگ انجام شده

زا نوان يکی از مهمترين منابع استرسعه دانشجويان ب

(. در 5338، ها گزارش شده است )ويتزبرای آن

ای گزارش شده است که مربیان جوان به دلیل مطالعه

هم  ،و عدم آمادگی برای تدريس بالینی کمبود تجربه

ط ر تنش هستند و هم دانشجويان را در محیخود دچا

ای در مطالعه (.5315 ،کنند )هوگمنبالین حمايت نمی

ت کیفی ء هرچه بیشترگزارش شده است که جهت ارتقا

عملکرد بالینی مربیان از  ،آموزش بالینی بهتر است

ديدگاه دانشجويان به صورت مکرر مورد ارزيابی قرار 

حجم کافی نمونه و شرکت همه  .(5313 ،)مکال گیرد

نامه از دانشجويان در انجام پژوهش و تکمیل پرسش

باشد. اين پژوهش تنها در نقاط قوت مطالعه حاضر می

دانشجويان پرستاری و مامائی و اتاق عمل در دانشگاه 

به علت اين نقطه  علوم پزشکی شهرکرد انجام شد و

ها اهدانشگ ها وتوان نتايج آن را به ساير رشتهضعف نمی

 تعمیم داد.

 گيرینتيجه

نی های بالیلکرد مربیان را در محیطاکثر دانشجويان عم

در تمام موارد مثبت توصیف کردند. درصد کمی  تقريباً

کنندگان اعتقاد داشتند که مربیان مطالب و از شرکت

کنند بندی نمیده را در پايان کار جمعآموزش ارائه ش

علمی جانبی های در فعالیتطور فراگیران را  و همین

بندی نکات دهند. جمعمثل کنفرانس شرکت نمی

بالینی تدريس شده در پايان روز کارآموزی و مشارکت 

های علمی از جمله دادن فراگیران در فعالیت

 .گردد، پیشنهاد میهای بخشکنفرانس
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Abstract: The role of clinical instructors in the quality of clinical education is 

important and can be effective in obtaining the professional capabilities by 

creating an appropriate learning environment. Knowing the opinions of students 

as the main element of education can be effective in improving the education. In 

this regard, the present study was carried out to determine the students' opinion 

about the performance of educators in the clinical setting at Shahrekord 

University of Medical Sciences. In this cross sectional study, 386 students of 

nursing, midwifery and operating  room attended by census method. The data 

collection tool was a valid and reliable questionnaire which included 

demographic characteristics and 19 items measuring students' views. Data 

description was performed using SPSS and descriptive Statistics. In all 19 items, 

the students described positive attitude of the performance of educators. In a bout 

of items "Summarizes content in the end" and "Involving the students in 

scientific activities", although the most of students had positive viewpoints, about 

30% of them mentioned that sometimes this happens. Most of students described 

the positive performance for instructors in clinical environments. A few of the 

students believed that the clinical instructors do not summarize the content at the 

end and do not involve the students in scientific activities. Hence, summarizing 

clinical content and involving the students in scientific activities were suggested. 

Keywords: Viewpoints, Students, Performance, Instructors, Clinical, Setting. 
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