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 مقدمه
های علوم پزشکی در بسیاری از مطالعات عنوان یکی از رشتههپرستاری ب

پرستاری  ی. رشته(1)ای عمل محور شناخته شده است عنوان حرفههب

های تئوری و بالینی بوده و از دانشجویان پرستاری انتظار شامل آموزش

رود در زمان فارغ التحصیلی دانش و مهارت الزم برای انجام وظایف می

 مهم و اساسی بخش بالینی آموزش .(2)ای پرستاری را دارا باشند حرفه

شایسته  و کارآمد پرستاران تربیت آن بدون که پرستاری است آموزش

 دانشجویان مورد آموزش در بحث گونه هر و بوده دسترس از دور هدفی

های آن کامل نخواهد بود. و ویژگی بالینی یحیطه به توجه بدون پرستاری،

ایی و بازده این بخش از وجود هر گونه مشکل در آموزش بالینی، کار

 بخش یك همیشه بالینی، یتجربه(. 3سازد )آموزش را دچار نقصان می

 تا کندمی آماده را پرستاری دانشجویان که است پرستاری آموزش از مکمل

 هاآن بتوانند هم عمل در دانند،می را بالینی اصول که خوبی همان به بتوانند

-یم کسب ،یکند به یپرستار در ینیبال یهامهارت(. 4) دهند انجام را

 مهین که یطور به. روندیم لیتحل یریکارگ به عدم صورت در و شوند

 در فقط یکاف و وستهیپ نیتمر نبود در ینیبال یهامهارت از یاریبس عمر

 احساس و ینیبال یهامهارت به یابیدست (.5) باشدیم ماه چند حدود

 نقش و فیوظا بتوانند انیودانشج تا گرددیم سبب آن کسب در تیرضا

 (.0) دهند انجام مناسب تیفیک با و یخوب به را خود

های فراگیران در سطوح مختلف باید از برای بهبود بخشیدن به مهارت

های جدیدتر بهره گرفت تا دانشجویان قبل از مواجهه با بیماران شیوه

یرند و های ضروری را تحت نظارت مستقیم استادان یاد بگواقعی، مهارت

خواهند بر ها بازخورد دریافت نمایند و مطمئن شوند که وقتی میاز آن

رسانند و از یادگیری نمیها ضرر روی بیماران عملی را انجام دهند، به آن

های بالینی، فرصتی را مرکز یادگیری مهارت .(1) شوندنمیخود شرمسار 

ها کمك آموزشی، مدلآورد تا دانشجو با استفاده از انواع وسایل فراهم می
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های بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و ها بتواند مهارتو مانکن

. در واقع مرکز کنترل شده، قبل از ورود به محیط عملی افزایش دهد

های عملی ایجاد های بالینی پیوندی بین مطالب تئوری و مهارتمهارت

  .(2کند )می

های مراقبت ی حاکم بر سیستمهاهای اخیر به دلیل سیاستدر سال

بهداشتی و درمانی کشورها، که تاکید بر حفظ حریم شخصی و کرامت 

-ها دارد، بسیاری از دانشجویان نمیانسانی بیماران بستری در بیمارستان

توانند برخی از پروسیجرهای پرستاری را روی بیماران اجرا نموده تا از 

به مهارت الزم دست پیدا  این طریق در پروسیجرهای پرستاری مربوطه

کنند. بر همین اساس بسیاری از دانشجویان پرستاری که نزدیك به فارغ 

کنند که در انجام پروسیجرهای پرستاری باشند بیان میالتحصیل شدن می

نتایج مطالعات  (.1از اعتماد به نفس و مهارت الزم برخوردار نیستند )

ای نوین و کارآمد آموزش هها را به جستجوی روشگوناگون، دانشگاه

های بالینی ترغیب نموده تا از این طریق بهره وری آموزشی افزایش مهارت

)مرکز  ها یا مراکزینتیجه پاسخ به این ضرورت، راه اندازی بخشیابد. 

به های بالینی عمومی را بوده که آموزش یا مهارت های بالینی(مهارت

و ها ابزاری در دانشگاههای های رفتاری و یا مهارتصورت مهارت

 .(24) ها عهده دار باشددانشکده

Oermann های تحصیل برای بعضی و همکاران معتقدند که در طول سال

شود ای فراهم نمیهایی برای رسیدن به سطح حرفهاز دانشجویان فرصت

(3 .) Staytو Merriman های موجود در تاکید بر این دارند بی نظمی

کند و الینی، دانشجویان پرستاری را بی کفایت میهای بتوسعه مهارت

هی به نگا(. 10دهد )وسیجرها را افزایش میاحتمال خطا در انجام پر

اکثر فارغ التحصیالن جدید ممکن است نماید که مطالعات مشخص می

که  ،صالحیت بالینی الزم برای انجام وظایف پرستاری را نداشته باشند

ها به صورت بارزی نمود پیدا خواهد نده آنعواقب آن در زندگی شغلی آی

عدم خودکارآمدی، سطوح باالیی از  رستاران به دلیلای که، پکرد به گونه

های کنند واثرات مخرب فقدان مهارتاسترس و اضطراب را تجربه می

 (.11باشد. )کافی در انجام وظایف عملی پرستاری قابل مالحظه می

های پرستاری ادی برای کمك به دانشکدههای آموزشی زیها و برنامهمدل

هایی نظیر، در ایجاد حمایت از دانشجویان پیشنهاد شده است. مدل

های تحت نظارت مربی، پرسپتوشیپ، منتورشیپ، ها و کارورزیکارآموزی

مدل مشارکتی تعیین سطح بالینی، تمرینات بازخوردی، محیط یادگیری 

جهت کسب آمادگی برای کار  شبیه سازی شده، برای کمك به دانشجویان

ها، تقویت در محیط بالین پیشنهاد شده است. هدف از هر یك از مدل

دانشجویان پرستاری برای به عهده گرفتن نقش پرستاری بعد از فارغ 

های آموزشی جهت ارتقای آموزش (. این مدل1باشد )التحصیل شدن می

العات، احساس عدم رسند، زیرا با توجه به مطپرستاری ضروری به نظر می

آینده دانشجویان  یدر حرفه تواندهای بالینی مییت در مهارتصالح

پرستاری، نارضایتی شغلی،  یپرستاری تاثیر گذار بوده و باعث ترک حرفه

کاهش کیفیت مراقبت، افزایش جرائم قانونی در فارغ التحصیالن جدید 

 (. 12پرستاری شود )

سیستم آموزش پرستاری، بهبود  یههای عمددر ایران یکی از نگرانی

های های بالینی است تا بتوان از طریق استراتژیهای آموزش مهارتبرنامه

های اثر بخش جدید به این مهم دست یافت. فرض بر این است که کارگاه

تواند باعث تقویت های بالینی پایه میمهارت یبازآموزی در زمینه

های آموزشی را شده و کیفیت برنامهها دانشجویان در انجام این مهارت

بهبود بخشند. با توجه به پایین بودن سطح صالحیت بالینی دانشجویان 

بررسی  یپرستاری در زمان فارغ التحصیلی و نیز کمبود تحقیقاتی در زمینه

توانند به حل مشکالت در روند یادگیری جامعی از عوامل مختلفی که می

، بنابراین هدف از انجام این (1) مك کنندبالینی ک یپرستاران در زمینه

-مهارت کیفیت ارتقای عملیاتی یبرنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، مطالعه

بر اساس مدل کرن  پرستاری کارشناسی دانشجویان برای پایه بالینی های

 موثری در جهت ارتقای کیفیت آموزش بالینیهای بود تا بتوان گام

 ود.دانشجویان پرستاری برداشته ش

 

 بررسیروش 
دانشجویان نفر از  00های بالینی پایه به منظور ارتقای کیفیت مهارت

 یای تك گروهی قبل و بعد استفاده شد. مطالعهپرستاری از روش مداخله

 یریزی درسی کرن در دانشکدههای مدل برنامهحاضر بر اساس گام

 1335های لطی ساوابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرستاری ابهر 

تبیین و شناسایی مشکل و ارزیابی نیازهای عمومی، انجام شد.  1330الی 

، ختصاصیو ا کلی افهد، ایادگیرندگانشی زموآ یهازنیا شناسایی

 د نباشمراحل این مدل می ،شیابیو ارز برنامه طراحی ،شیزموآ یتژاسترا

ی هیات با توجه به نظرات اعضابرای شناسایی مشکل و نیاز سنجی اولبه 

های وابسته به دانشگاه علوم علمی و سوپروایزرین آموزشی بیمارستان

دانشجویان پرستاری در انجام مشخص شد که پزشکی زنجان، 

آنان دلیل  .نیستندپروسیجرهای پرستاری از مهارت عملی کافی برخوردار 

مرکز دانشجویان در  عملی که ساعات تمرین آن را اینطور عنوان کردند

 یدر زمینه اندکیهای کم بوده و کارگاه های بالینیمهارت یادگیری

این در همچنین . شودمیبرگزار های عملی برای دانشجویان مهارت

های مورد انتظار دانشجویان پرستاری در محیط بالین، توانمندیقسمت، 

های بالینی، راهکارهای متنوع ضرورت برنامه ریزی جهت ارتقای مهارت

از  هدفمند شروع نیازسنجی های بالینی مشخص شد.رتجهت ارتقای مها
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، توزیع های متمرکزتکنیك بحث در گروهنیازسنجی از  برایبود.  34بهمن 

استفاده شد. و همچنین منابع الکترونیك  پرسشنامه در بین دانشجویان

دانشجویان، مربیان بالینی، اعضای هیات علمی، شامل های متمرکز گروه

بدین صورت  .بودها شی بیمارستان و سرپرستاران بخشسوپروایزرین آموز

های مهارت کاراییدر مورد دالیل عدم طی سه جلسه ها گروهاین در که 

دانشجویان پرستاری و استرس عدم خودکارآمدی و اعتماد به نفس  عملی،

و نظرات همه اعضا جمع آوری شد  های بالینی بحث و بررسیر محیطد

های توزیع . پرسشنامهگرفتبندی کلی انجام در نهایت جمع  و گردید

و  تجزیههای آن شده در بین دانشجویان نیز جمع آوری گردید و داده

های بالینی پایه عملیاتی ارتقای مهارت یبرنامه سپس تحلیل شد.

 .رسیددانشجویان پرستاری به تصویب شورای آموزشی دانشکده 

 عملیاتی یبرنامه ارزشیابی و اجرا ، طراحی،مطالعههدف کلی از انجام این 

پرستاری بر  کارشناسی دانشجویان پایه بالینی هایمهارت کیفیت ارتقای

ارتقای خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در انجام  اساس مدل کرن بود.

های بالینی در محیط واقعی، کاهش سطح استرس و اضطراب مهارت

جزء که در محیط واقعی  های بالینیدانشجویان پرستاری در انجام مهارت

اهداف رفتاری بودند و همچنبن ارتقای مهارت دانشجویان حیطه عاطفی 

 مراقبت ،و دارو درمانی تراپی سرم ی مانند تزریقات،در انجام پروسیجرهای

حیطه جزء که هوایی  راه ساکشن ای،معده بینی لوله تعبیه سونداژ، زخم، از

نوان اهداف رفتاری اختصاصی عهبند، اهداف رفتاری بودروان حرکتی 

 شدند. تعیین

های الزم جهت ارتقای طی جلسه شورای آموزشی دانشکده، برنامه

تصویب شد. ارزشیابی فراگیران  یو همچنین نحوههای بالینی پایه مهارت

پرستاری برای آموزش این واحد درسی پایه و  یسر فصل دروس رشته

 اعضای همکاری با بوطهمر درس طرح مهم مورد بررسی قرار گرفت.

 جهت نیاز مورد عملی و گردید، مباحث تئوری پرستاری تنظیم گروه

 هیئت هرکدام از اعضای وظایف و گردید این واحد درسی تعیین تدریس

کافی جهت تمرینات دانشجویان  وسایل و امکانات شد. مشخص علمی

دی جدول زمانبن شد. بالینی خریداری هاییادگیری مهارت برای مرکز

های مختلف دانشجویان توسط جلسات تمرین در پراتیك برای گروه

آموزش  یهای بالینی تنظیم شد و به ادارهمسئولین مرکز یادگیری مهارت

و دانشجویان ابالغ  های بالینیمرکز یادگیری مهارتبالینی و کارشناس 

-مهارت یجدول زمانبندی شش عنوان کارگاه آموزشی در زمینه گردید.

الزامی بودن  بالینی پایه تنظیم شد و به دانشجویان اطالع رسانی شد.های 

ساعت تمرین عملی جهت شرکت در آزمون عملی نهایی و کارآموزی  5

 اطالع رسانی شد.

های پرستاری، در پایان واحد عملی اصول و مهارت ،مطالعه یجهت اجرا

 ساعت برای هر دانشجو با حضور یکی از 5جلسات تمرین به مدت 

اعضای هیات علمی پرستاری به صورت الزامی جهت شرکت در آزمون 

پایان دوره برنامه ریزی گردید. عالوه بر این، قبل از شروع کارآموزی 

گردد، های پرستاری که در ابتدای ترم دوم برگزار میاصول و مهارت

جلسات تمرین عملی با حضور یکی از اعضای هیات علمی برگزار گردید 

الزاما باید این جلسات را گذرانده و گواهی مربوطه را دریافت که دانشجو 

نماید تا اجازه ورود به کارآموزی آن را داشته باشد. همچنین در راستای 

-هایی با موضوع مهارتهای عملی پایه دانشجویان، کارگاهارتقای مهارت

 تمراقب تراپی و دارو درمانی، سرم پرستاری )تزریقات، یهای بالینی پایه

هوایی( توسط  راه ساکشن ای،معده بینی لوله تعبیه سونداژ، زخم، از

های پرستاری اعضای هیات علمی قبل از شروع کارآموزی اصول و مهارت

برگزار گردید. عالوه بر این جهت آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات 

همکاری و کاهش مسائل و مشکالت بین  یبیمارستان و افزایش زمینه

مدیران نشکده و بیمارستان، جشنی با عنوان روپوش سفید با حضور دا

 وابسته به دانشگاه هایسوپروایزین آموزشی بیمارستانخدمات پرستاری و 

شهرستان ابهر برگزار گردید. بعد از اتمام اجرای زنجان در علوم پزشکی 

عالوه بر بررسی واکنش مشارکت کنندگان در این مطالعه بر اساس  اجرای

های آموزش داده شده طح اول مدل کرک پاتریك، آزمون عملی مهارتس

نیز بر اساس سطح دوم مدل کرک پاتریك برگزار گردید. و نتایج قبل و 

از  )آزمون عملی( ارزشیابی عملیبعد از مداخله مقایسه شد. جهت 

مداخله توسط اعضای هیات علمی، قبل و بعد از اجرای  که دانشجویان

 هر پروسیجر یك چك لیست استاندارد وجود داشت برای بعمل آمد.

که  های بالینی پرستاری(های موجود در کتب مهارت)طبق چك لیست

 عالی، رضایت بخش، نیازمند تمرین(جواب آن شامل معیار سه قسمتی )

 ،به هر آزمون عملی گردید.که توسط عضو هیات علمی تکمیل می بود

های لی در محیط یادگیری مهارتآزمون عم شد.نمره از بیست داده می

بر روی موالژ بالینی برگزار و دانشجو هر یك از پروسیجرهای پرستاری را 

از برنامه توسط دانشجویان  )چك لیست( فرم رضایتمندی. دادانجام می

 10چك لیست رضایتمندی شامل ، تکمیل شد. اجرایقبل و بعد از اجرای 

-و یك به آن تعلق می صفرمره با دو گزینه بلی و خیر بود که نسوال 

تن از اعضای هیات  5روایی این چك لیست با استفاده از نظرات  گرفت.

تعیین  test-retestعلمی گروه پرستاری، تعیین گردید. پایایی آن به روش 

نمرات و در آخر محاسبه گردید.  %11گردید و ضریب آلفای کرونباخ 

با  اجرایعد از اجرای قبل و بعملی و نمرات رضایتمندی ارزشیابی 

 یحاضر در مرحله اجرای .تجزیه و تحلیل شداستفاده از آمار توصیفی 

در شورای آموزشی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار  قبل و بعد از اجرا
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و مورد  ، نقدهای دانشجویان و اعضای هیات علمی دریافت شدگرفت

ی و دانشجویان تایید واقع شد و بازخورد آن به اطالع اعضای هیات علم

 در این زمینه شامل موارد زیر بود: نقاط قوت و ضعفترین مهم داده شد.

ها آن یحضور الزامدانشجویان به دلیل  ینیپایه بال یهامهارت یارتقا -1

 در جلسات تمرین

 ینیبال یهامهارت یریمرکز یادگ زیتجه -2

 پایه ینیبال یهاروش ستیدر دسترس بودن کتب چك ل -3

 زایش رضایت دانشجویانفا -4

 هایدانشجویان در کارآموز ینیبال یهاافزایش مهارت -5

 ینیبال انیافزایش رضایت مرب -0

 برای بدانشجویان زمان مناس یتئور یهافشرده بودن کالس لیبدل -1

 (.شدیبرگزار م 14تا  12ت )جلسات تمرین از ساع نداشتند ینتمر

 

 هایافته
 یبرای توسعه برنامه مدلی جامع .کرن انجام شدبر اساس مدل  مطالعهاین 

 برای استفاده در آموزش پزشکی طراحی  درسی که به صورت اختصاصی

 

است که  الگویی جامعو شود این مدل باعث بهبود آموزش می شده است.

بر  .تحقیقات مناسب و کاربردی است با مراحل مناسب، استفاده از آن در

همان عدم کفایت دانشجویان در انجام مدل کرن ابتدا مشکل که  اساس

های سپس بعد از بحث در گروه، های عملی بود، شناسایی گردیدمهارت

-ی که باید مورد مداخله قرار میهایمهارتو  شدمتمرکز نیازها مشخص 

 زخم، از مراقبت تراپی، سرم تزریقات، انواع شدند که شامل، تعیینگرفتند 

-کارگاهبود. سپس  و... هوایی راه ساکشن ای،معده بینی لوله تعبیه سونداژ،

و گردید؛  برای دانشجویان برگزارها در این زمینههای عملی ها و کالس

قبل و های بالینی مهارتنمرات رضایتمندی مشارکت کنندگان و  در نهایت

های بعد از اتمام مداخله، گروه با هم مقایسه شد. اجرایبعد از اجرای 

و بررسی قرار  نقدمورد  اجرایو مراحل اجرای  متمرکز تشکیل گردید

بعد از و بازخورد آن به اعضای هیات علمی و دانشجویان داده شد.  گرفت

های این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف یافتهتجزیه و تحلیل، 

های بالینی پایه دانشجویان پرستاری بعد از اجرای معیار نمره مهارت

های بالینی پایه پرستاری یك نمرات مهارت دولافزایش یافت. ج اجرای

 .دهدرا نشان می اجرای قبل و بعد از اجرای

 اجرایقبل و بعد از اجرای  های بالینی پایهمهارت : مقایسه نمرات1جدول

 اجرایبعد از اجرای  اجرایقبل از اجرای  

 41/11±41/1 00/15±10/1 میانگین و انحراف معیار

 15 12 حداقل نمره

 20 13 حداکثر نمره

 
فاوت قابل ت ،اجرایمیزان رضایت دانشجویان قبل و بعد از اجرای 

ویان از ـت دانشجـرضاید ـدرص ،2دول ـجان داد. ـای را نشهـمالحظ

ان ـرا نشآموزشی  اجرایقبل و بعد از اجرای سطح مهارت بالینی خود 

 .دهدمی

 

 

 اجرایبعد از اجرای رضایت دانشجویان قبل و درصد : مقایسه 6جدول 

 اجرایبعد از اجرای  اجرایقبل از اجرای  

 % 10 % 32 درصد رضایت

 % 30 % 01 درصد عدم رضایت

 
عالوه  مطالعهدر این  ،طبق مدل کرک پاتریك که شامل چهار سطح است

بر اساس سطح اول مدل کرک بر بررسی واکنش مشارکت کنندگان 

زش داده شده بر اساس سطح دوم های آموپاتریك، آزمون علمی مهارت

  مدل کرک پاتریك برگزار شد.

و شروع  و برگزاری امتحان عملی از دانشجویانمطالعه بعد از اجرای این 

ذکر کردند که اضطراب  در مصاحبه ، آنانبه کارشان در واحد کارآموزی

خودکارآمدی شان افزایش یافته است شان کاهش یافته و اعتماد به نفس و 

اضطراب کمتری  های بالینی پایه در محیط واقعی بالینجام مهارتو در ان
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و عالوه بر این سطح مهارت بالینی پایه دانشجویان نیر بعد را تجربه کرده 

  .از مطالعه نسبت به قبل از آن ارتقاء یافته بود

 

 بحث 
های بالینی پایه دانشجویان حاضر ارتقای مهارت یمطالعههدف از انجام 

حاضر در میان دانشجویان  اجرایر اساس مدل کرن بود. پرستاری ب

 اجرایپرستاری ابهر انجام شد. اجرای این  یپرستاری ترم اول دانشکده

های بالینی پایه در دانشجویان آموزشی توانست باعث ارتقای مهارت

های بالینی که نمرات مربوط به ارزشیابی مهارتپرستاری شود به طوری

افزایش چشمگیری داشت. شهسواری در  اجرایی ها بعد از اجراآن

 یخود نشان داد که برگزاری دوره سه روزه بازآموزی در زمینه یمطالعه

 زخم، از مراقبت تراپی، سرم تزریقات، )شامل انواعده مهارت بالینی 

پایه در هوایی و... (  راه ساکشن ای،معده بینی لوله تعبیه سونداژ،

های بالینی باعث ارتقای مهارت تواندمی خردانشجویان پرستاری سال آ

باعث انتقال موفقیت آمیز از نقش دانشجو به نقش  ها و در نتیجهآن

های باز آموزی در نشان داد که نیاز به دوره nash(. 1پرستاری شود )

(. 13شود )ای گری دانشجویان پرستاری احساس میراستای ارتقای حرفه

Bhoi های بالینی همواره دند که ضعف در مهارتو همکاران نیز نشان دا

های عنوان یك مشکل اساسی احساس خواهد شد مگر اینکه دورههب

و همکاران  Everett Thomas(. 14بازآموزی برنامه ریزی و اجرا گردند )

-های بالینی نظیر دورههای ارتقای مهارتنشان دادند که استفاده از برنامه

تواند به نحو موثرتری های بالینی پایه میرتهای بازآموزی کوتاه مدت مها

باعث آماده سازی دانشجویان پرستاری جهت ایفای نقش پرستاری گردد 

(15 .)Watt های بازآموزی سه روزه در و همکاران پیشنهاد دادند که دوره

های بالینی پایه باعث کاهش اضطراب و ارتقای مهارت یزمینه

های مطالعات (. یافته10شود )ری میخودکارآمدی در دانشجویان پرستا

حاضر همخوانی داشته و نشان از  یمطالعهفوق با نتایج حاصل از اجرای 

های بالینی های بازآموزی در ارتقای مهارتتاثیر قابل توجه برگزاری دوره

پایه، اعتماد به نفس، خودکارآمدی و کاهش اضطراب در دانشجویان 

های شبیه سازی شده بازآموزی در محیط هایاین دوره باشد.پرستاری می

و البته توجه به این نکته  ،گرددهای بالینی برگزار میمهارتمانند مرکز 

حائز اهمیت است که در مطالعات فوق فقط مداخله آموزشی انجام شده 

حاضر بر اساس مدل کرن پس از تبیین  یاست در حالی که اجرای مطالعه

شی زموآ یهازنیا شناساییازهای عمومی و و شناسایی مشکل و ارزیابی نی

اقدام به مداخله ارزشیابی آن،  یو طراحی برنامه و نحوهیادگیرندگان 

 آموزشی شده است. 

 ث رضایت ـی، باعـآموزش رایـاجطبق اظهار نظر دانشجویان اجرای این 

 یآموزش بالینی، نحوه یدانشجویان از رعایت نظم و ترتیب، نحوه

های بالینی پایه خویش مهارتکارشناسان و سطح  برخورد هیات علمی و

تواند باعث افزایش اعتماد به حاضر می اجرایای که اجزای به گونه بوده

های بالینی در کارآموزی و در نفس و کاهش اضطراب در انجام مهارت

ها در اجرای نهایت ارتقای کمی و کیفی آموزش بالینی و بهبود عملکرد آن

کارابولوت و السوی که با هدف بررسی دیدگاه  یالعهها شود. مطمراقبت

پرستاری  یهای بالینی پایهدرس مهارت یدانشجویان پرستاری در زمینه

در یکی از شهرهای ترکیه انجام شد، نشان داد که دانشجویان پرستاری 

خواستار افزایش تعداد مربیان بالینی آکادمیك و وجود همین مربیان در 

خدایی و  (.11های پرستاری، بودند )مهارت ول وتمرینات عملی اص

توصیفی تحلیلی خود که با هدف بررسی  یهمکاران در مطالعه

راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه 

در تبریز انجام دادند؛ به این نتیجه  33دانشجویان پرستاری در سال 

پرستاری و به روز  یبه رشته رسیدند که انتخاب دانشجویان عالقمند

هایی جهت استفاده از کردن اساتید پرستاری از طریق برگزاری کارگاه

های نوین آموزشی و نیز برنامه ریزی آموزشی مناسب از راهکارهای روش

پرستاری است  یکاهش شکاف بین دانش نظری و عملکرد بالینی در رشته

عضای هیات علمی در جلسات ، استفاده از امطالعه(. در اجرای این 11)

های بالینی باعث بهبود ارتباط موثر بین استاد تمرین مرکز یادگیری مهارت

و دانشجو، افزایش سطح انگیزه دانشجویان و در نهایت افزایش 

 رضایتمندی آنان شد.

Grobecker خود نشان دادند که دانشجویان سال  یو همکاران در مطالعه

به محیط کار و فضای بیمارستان سطح باالیی از آخر پرستاری قبل از ورود 

های بازآموزی کوتاه مدت کنند که با برگزاری دورهاضطراب را تجربه می

ها را قبل از توان سطح اضطراب آنهای بالینی میدر مرکز یادگیری مهارت

و همکاران نشان  Higgins(. 13ورود به عرصه و محیط کار کاهش داد )

یه استرس در دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده دادند که منبع اول

پرستاری، احساس عدم کفایت بالینی برای انجام وظایف پرستاری در 

گویند جهت ارتقای و همکاران می   Foronda(. 20بیمارستان است )

های بالینی، محیط یادگیری شبیه سازی شده مانند محیط واقعی به مهارت

 (. 21ند اضطراب دانشجویان را کاهش دهد )تواتنهایی کافی نیست ولی می

تواند بر عملکرد دانشجویان و نیز فارغ یکی دیگر از عواملی که می

-می التحصیالن پرستاری موثر باشد، خود کارآمدی است. خودکارآمدی

 بر غلبه برای که پشتکاری میزان همچنین و ابتکاری رفتارهای بر تواند

باشد. افزایش خودکارآمدی در  تاثیرگذار دباشکار الزم می یك انجام موانع

دانشجویان باعث افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و استرس و 

 Gibbonsشود. ها میهای بالینی پایه در آندر نهایت باعث ارتقای مهارت
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 یك تواندمی تنهایی به خودکارآمدی که کنندمی و همکاران پیشنهاد

(. از طرف 22باشد ) اضطراب و استرس با همبارز برای سازگاری استراتژی

-و همکاران گزارش کردند که خودکارآمدی دانشجویان می watt دیگر 

(. با توجه به این که 23واند با افزایش اضطراب تحت تاثیر قرار گیرد )ت

تر به ویژه های تحصیلی پایینمیزان اضطراب و استرس در دانشجویان ترم

کار آموزی، به  یزمان ورود به اولین دروه در دانشجویان ترم اول و در

باشد، و نیز با توجه به تاثیر داشتن مراتب بیشتر از سایر دانشجویان می

های بالینی در کاهش سطح اضطراب و استرس مهارت کافی در انجام رویه

حاضر با توجه به  یمطالعهرسد اجرای دانشجویان پرستاری، به نظر می

ر باشد تا حدودی میزان اضطراب و استرس دانشجویان آثار و نتایج آن، قاد

را کاهش و اعتماد به نفس آنان را افزایش و در نهایت سطح کارایی را در 

رسد تربیت دانشجویانی با های کارآموزی افزایش دهد. به نظر میدوره

دانشجویی  یاعتماد به نفس باال و ماهر از همان مراحل نخست دوره

نیروی کاری کارآمد در آینده شده و میزان رضایت از  بتواند باعث تربیت

 سیستم بهداشتی و درمانی را ارتقاء دهد.

اجرای این مطالعه فقط در توان به میهای این مطالعه از محدودیت

بهتر است این مطالعه در  اشاره کرد. دانشجویان دانشکده پرستاری ابهر

 پرستاری زنجان هم اجرا شود. یدانشکده

 

 گیری نتیجه

های آموزشی در مرکز یادگیری ها، کارگاهبرگزاری جلسات تمرین مهارت

های بالینی، استفاده از اعضای هیات علمی در جلسات تمرین و مهارت

برگزاری جشن روپوش سفید جهت آشنایی دانشجویان با مسئولین 

 بهبود به قادر را پرستاری بیمارستان های آموزشی، توانست دانشجویان

 و منجر به افزایش رضایت مندی و ،نماید خود بالینی دعملکر

 ها شود. آن اضطراب کاهش و خودکارآمدی

 

 تقدیر و تشکر

دانشگاه،  آموزشی و پژوهشی محترم معاونت از مطالعه این پژوهشگران

 دانشجویان محترم این دانشکده که ابهر، پرستاری یدانشکده مسئولین

 .دارند را تشکر کمال د،داشتن تیم پژوهش با کامل همکاری
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