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کیدهچ
  

ن ارتقاي کیفیت آکه  است بالینی اهداف آموزش از یکی دانشجویان،اي حرفه شایستگی يتوسعه براي کیفیت با تجارب کردن فراهم :فهدزمینه و 

هاي فردي دف از پژوهش حاضر بررسی و شناخت ویژگیه .، شناخت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف استمستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود

  .گفتار درمانی بود ياي موثر در آموزش بالینی رشتهو حرفه

مند گفتار درمانی به صورت نمونه گیري هدف يگر رشتهدرمان 6مربی و  6دانشجو، 13در این مطالعه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا،   :روش بررسی

و همچنین جلسات بحث گروهی جمع آوري و با استفاده از روش یافته  هاي عمیق و نیمه ساختارها با استفاده از انجام مصاحبهداده .انتخاب شدند

  .کوالیزي تحلیل شدند

از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش  اي افراد دخیل در کار بالینیهاي فردي و حرفهویژگیآن بود که  يهاي این پژوهش نشان دهندهیافته :هایافته

اي، از هـري و دانش پیش زمینـیادگی يتوان به انگیزههاي اثرگذار مربوط به دانشجویان میویژگیاز جمله . دنباشگفتار درمانی می يبالینی رشته

توان به میزان مسوولیت پذیري هاي مربوط به مراجعین میاز ویژگی بالینی و يبازخورد و تجربه يهیراا يهاي مربوط به مربیان بالینی به نحوهویژگی

  .آنان اشاره کرد

 ياي از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشتههاي فردي و حرفهتوان نتیجه گرفت که ویژگیهاي پژوهش میبر اساس یافته :ينتیجه گیر

انگیزه، تجربه و دانش به روز از و ندگان تاکید زیادي روي آن داشته نقش مربیان بالینی یکی از مواردي بود که مصاحبه شو. دباشندرمانی می گفتار

  .یاد کردندعوامل مهم در امر آموزش بالینی  عنوانبهمربیان بالینی 

  .آموزش بالینی ،درمانی گفتار ،ايحرفه هايویژگی ،هاي فرديویژگی :واژگان کلیدي

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 دانش يانتقال دهنده و کننده تولید نهاد عنوان به هادانشگاه   

 وظیفه ،در جامعه متخصص انسانی نیروي يکننده مینات و

 با و پرداخته خود وضع موجود بررسی به مستمر طورهب دارند

 راهکارهاي به آن علل و شناسایی تنگناها و لیمسا تحلیل

 مراکز در )1( یابند دست آموزش ارتقاي کیفیت براي عملی

 ترینمهم یا و سهم بیشترین بالین بحث آموزش پزشکی

 در آموزش واقعی مفهوم و دهدمی اختصاص را بخود قسمت

کردن  همسو و نزدیک براي الزم بستر ایجاد بالین یعنی

با  همراه ها،مهارت انجام با دانشجو پایه علمی اطالعات

اي حرفه هايمهارت انواع کسب و بیماران درمان تشخیص،

  .)2( است

 در یادگیري يکننده تسهیل فعالیت توانمی را بالینی آموزش

 یک به دانشجو و مربی بالینی آن در که دانست بالینی محیط

 قابل تغییرات ایجاد آن، هدف از و دارند مشارکت اندازه

 است بالینی هايمراقبت انجام دانشجو براي در اندازه گیري

 تا شودمی فراهم فرصتی دانشجو بالینی، براي آموزش در .)3(

 حرکتی و روانی ذهنی، هايت مهار به را نظري خود دانش

 تبدیل کند است، ضروري بیمار از مراقبت براي متنوعی که

)4(.  

 بینی قابل پیش غیر و متغیر هايویژگی داراي بالینی محیط

 صورت به دانشجویان را آموزش شده باعث امر همین و است

 عملکرد نقش و و دهد قرار ثیرات تحت ناپذیري اجتناب

 صاحب که برخی صورتی به سازد اهمیت با را بالینی مدرسین

 آموزش از را ش بالینیآموز آموزشی، کارشناسان و نظران

فرایند  در واقع، در. )6, 5( اندنموده تلقی تر اهمیت با تئوري

توجه  با که هستند وابسته هم به یادگیري و تدریس آموزش،

 هايبرنامه آیا که است مطرح الوس این موضوع، این به

 به هاآن اجراي و اهداف ، توانبخشی هايآموزشی رشته

 توانایی با افراد که است ايگونه به یبالین محیط خصوص در

 وظیفه انجام تخصصی خدماتي هیراا جهت تبحر الزم و

 دو هر از مطالعاتی انجام با دارد ضرورت که یا این و کنند

الزم  تغییرات و شناسایی مشکالت دانشجو و منظر استاد

اي افراد دخیل در هاي فردي و حرفهویژگی .)7( شود ایجاد

امر آموزش بالینی از عوامل تاثیر گذار در میزان کیفیت این 

 يتوان به نحوهها میاز جمله این ویژگی. باشنددوره می

برخورد مربیان بالینی و نوع ارتباط آنان با دانشجو و همچنین 

-ردي و حرفهخصوصیات ف .)8( تجربه این مربیان اشاره کرد

-ل نظري وهمچنین ویژگییلط بر مسااي دانشجویان مانند تس

ار در روند آموزش هاي مراجعین، از دیگرعوامل تاثیر گذ

  .)9,10( باشندبالینی می

 دانشجویان تجربیات با هدف بررسی) 1393(اي که در مطالعه

 هارفت، یافتهبالینی صورت گ کارآموزي اولین در کاردرمانی

مربی و  :شامل اصلی مفهوم سه به تحلیل و تجزیه فرآیند طی

شده تقسیم  آموزشی محیط و آموزشی يآموزش بالینی، برنامه

 با ارتباط تجربه ابتدایی، جلسات اهمیت شامل فرعی مفاهیم و

 پرونده تشکیل ينحوه فیدبک صحیح،و  نظارت به نیاز مربی،

 در تنوع آموزشی، استراتژي نوانبه ع لکچر نویسی، گزارش و

 آموزش و نظري آموزش بین شکاف دانشجو، عملکرد ارزیابی

 ریزي، برنامه نقش اثر، کم واحدي بالینی مشاهده بالینی،

 ساختار و مرکز هايویژگی و گذار تاثیر عوامل عنوانهب پرسنل

اي با خادم الحسینی و همکاران مطالعه.  )11( بودند فیزیکی

هدف تعیین تجربیات و نظرات دانشجویان، مربیان و 

هاي ویژه و با روش کیفی و سرپرستان پرستاري بخش مراقب

 9در این مطالعه  .اي انجام دادندبا تجزیه و تحلیل درون مایه

دانشجوي پرستاري ،پنج مربی پرستاري، چهار پرستار بخش 

وپروایزر آموزشی براساس نمونه گیري مبتنی جراحی و یک س

با استفاده از  .ها مصاحبه شدبر هدف انتخاب شده و با آن

ي اصلی که هریک چند درون پنج درون مایه ها،تحلیل داده

هاي اصلی شامل درون مایه .ي فرعی داشتند استخراج شدمایه
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عوامل مربوط به حسن مدیریت مربی، عوامل مربوط به تجربه 

کفایت اطالعات مربی، عوامل مربوط به نظارت مدیران  و

ها، عوامل مربوط به کمبود تجربه و سطوح باالتر به کارآموزي

. )12( امل مربوط به مدیریت مربی بودنداطالعات مربی و عو

 در بیشتري به دانش نیاز مربیان که معتقدند دردال و هالند مول

 دانشجو رسیدن قبل از بایستی و دارند بالینی آموزش با رابطه

 بیشتر آمادگی نیازمند نیز دانشجویان همچنین .شوند آماده

 که الزم است و هستند کلینیک به ورود از قبل آکادمیک

 روشن و واضح هانآ براي بالینی آموزش انتظارات و اهداف

ریزي نامناسب و ضعیف آموزش بالینی برنامه .)13( باشد

عامل پیدایش مشکالتی است که منجر به کاهش کارایی و 

ده که افت کیفیت خدمات درمانی اثربخشی نظام آموزشی ش

هاي آموزش شناخت و بررسی شیوه. )12( را به دنبال دارد

ع آموزش و یادگیري تواند ما را در درك بهتر موضوبالینی می

هاي حاصل از این از یافتهتوان همچنین می یاري رسانده و

  .)14( بهبود محیط آموزشی استفاده نمود ها جهتمطالعه

با توجه به اهمیت آموزش بالینی در پرورش نیروهاي کارآمد 

و نظر به اینکه تاکنون تحقیقی در راستاي شناخت هرچه 

آموزش  يبیشتر مشکالت پیش روي دانشجویان در دوره

گفتار درمانی در ایران صورت نگرفته است،  يبالینی در رشته

 شجویاندان بالینی یادگیري محقق بر آن شد تا عوامل موثر بر

 واقعی تجارب پایه بر کیفی يمطالعه یک طریق را از

  .دانشجویان به تصویر بکشد

  

  روش بررسی

کیفی و مبتنی بر تحلیل  يیک مطالعه پژوهش حاضر     

شرکت . مند بودروش نمونه گیري آن از نوع هدف ا ومحتو

وهش عبارت بودند از اساتید، دانشجویان و ژکنندگان در پ

گفتار درمانی شهر تهران که براي جمع  يشتهگران ردرمان

هاي مربوط به این پژوهش، شش آوري اطالعات الزم و داده

مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید، شش مصاحبه نیمه 

هر گروه ( گران، و سه مصاحبه گروهیساختار یافته با درمان

و یک مصاحبه عمیق انفرادي با دانشجویان ) شامل چهار نفر

ها بود داده اشباع نمونه، حجم يتعیین کننده. گرفت صورت

جلسه با  .نمونه گیري خاتمه یافت ها،که پس از اشباع داده

محقق  يهاي محقق شروع شده و در ادامهتوضیحات و سوال

گر را داشت و با پرسیدن سواالت بیشتر و تشویق نقش تسهیل

سعی  در این جلسات، به منظور مشارکت تمامی افراد حاضر

در رابطه با  .تري دست یابداطالعات بیشتر و عمیقشد تا به 

گران که امکان برگزاري جلسات متمرکز نبود، اساتید و درمان

ها این مصاحبه. هاي نیمه ساختار یافته بکار گرفته شدمصاحبه

وسیله حداقل دو دستگاه ضبط صوت ثبت شد تا از دست به

 .وگیري به عمل آیدرفتن و یا عدم ضبط گفت و گوها جل

شده و یادداشت طی جلسات نکات مهم و کلیدي همچنین 

ها،از ها و مطالعه دقیق آنپس از پیاده کردن متن مصاحبه

به عمل ها استفاده روش کوالیزي براي تجزیه و تحلیل داده

نیز براي  )triangulation( هالث سازي دادهروش مث .آمد

  .ه کار گرفته شدها ببررسی اعتبار و اعتماد داده

   

  هایافته

اي مربی، دانشجو هاي فردي و حرفهویژگی ،ر این مطالعهد   

به عنوان مفاهیم اصلی تاثیر گذار در  يو مراجعه کننده

به تشریح هریک از  در ادامه که ج شدآموزش بالینی استخرا

  :پردازیماین موارد می

  :دانشجو

، دانهنقا مهارت، یادگیري مفهوم دانشجو شامل کدهاي انگیزه

باشد که در می ايو دانش پیش زمینهتماد به نفس، مهارت اع

  .ها خواهیم پرداختادامه به توضیح هریک از آن

  :یادگیري انگیزه

ن مصاحبه ـود که در چندیـی بـو یکی از نکاتـزه دانشجـانگی

وع در مصاحبه با اساتید ـاره گردید که این موضـدان اشـب

  ل ـترین عواممـی از مهـت و آن را یکـداشري ـتـور بیشـتبل
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  :دـار آموزي دانستنـک يی دورهـو در طـیادگیري دانشج

انگیزه و هوشمندي و عالقه دانشجو یه اصل غیر قابل ((

انکاري داره اگه عالقه مند باشه اگه پشتکار داشته باشه طبیعیه 

هاي استادش بیشتر استفاده که میتونه از تجارب و و مهارت

  4مربی ))نهک

 يیعنی باید ببینی دانشجو انگیزه.دانشجو باید خودش بخواد((

خب ما .ابتدایی رو واسه این رشته و کار داره یا نه 

همکالسیامون هستن خیلیاشون عالقه ندارن حتی اگه بهترین 

بحث  ))سرپرست رو هم براشون بذاري خیلی تفاوتی نمیکنه

  1گروهی 

  :نقادانه مهارت

به شوندگان، داشتن نگاه و تفکر انتقادي را برخی از مصاح

دانند و فقدان آن ي بالینی با کیفیت میالزمه گذران یک دوره

  .کننددر دانشجویان را یک نقیصه تلقی می

دید انتقادي داشته باشند، انتقاد علمی، ) اینکه( نکته بعدي((

اینکه شما کار یه فرد رو دیدي حاال نقدش بکن علمی نقدش 

ط قوتش رو بگو و نقاط ضعفش رو هم بگو حاال اگه نقا.بکن

ها یعنی این نقادي رو توي بچه.تو جاش بودي چکار میکردي

  3مربی ))باال ببریم تجزیه تحلیلشون رو باال ببریم

  :اعتماد به نفس

ها به خصوص در یکی از مواردي که در برخی مصاحبه

مصاحبه با اساتید مشهود بود، مقایسه اعتماد به نفس 

دانشجویان گذشته و حال و این نکته که این مورد در 

یکی از اساتید  .دانشجویان زمان حال افت کرده است، بود

دلیل این امر را تغییر کاریکولوم درسی و سوپروایزر محور 

  :داندشدن آن می

ها قبل که این کارآموزي یک و دو از طرف دیگه از سال((

خیلی دارن وابسته  رسه که دانشجوهاشروع شده به نظر می

من یادم میاد . میشن یعنی همش سوال میکنن اینو چکار کنم

که  دارم قدرت اینقد که من کردیم انگارمی که شروع ما ترم چهار

  6مربی ))سپردن ما بیشتر اعتماد به نفس داشتیم کیس رو به من

  :ايدانش پیش زمینه

ی ي بالینبدیهی است دانشجویی که در حال گذراندن دوره

ها مسلط باشد، باید با مبانی نظري آن کار آشنا بوده و بر آنمی

همچنین باید به موازات آموزش بالینی مطالعاتی را به  .باشد

در همین . منظور افزایش و به روز کردن دانش خود انجام دهد

هاي انجام شده، اشاراتی نیز به این رابطه و در خالل مصاحبه

  .موضوع انجام شد

بیان اشراف به مباحث نظري را گام اول آموزش یکی از مر

  :گویدداند و میبالینی می

اولین مرحله اینه که بنظرم درسایی که بهش دادن رو یعنی ((

این موضوع خیلی مهمه اما .واحداشو خوب یاد گرفته  باشه

  5مربی ))اصال کافی نیس

گران مطالب آموزش داده شده در واحدهاي یکی از درمان

انواع  يافی ندانسته و مطالعات بیشتر در زمینهدرسی را ک

  :دانداختالالت را وظیفه دانشجو می

اند که اون اطالعاتی که توي دو واحد به کیسا اینقد پیچیده((

ما میدن واقعا کافی نیست بنابراین خیلی مهمه که شما کتاب 

 ))هاونی نه فقط براي درمان که توي بقیه حوزهـزیاد بخ

  4گردرمان

ویان ـت دانشجـه الزم اسـاي کهـاي حرفـهژگیـی از ویـیک

ي بالینی از آن برخوردار دن دورهـی گذرانـوص در طـبه خص

له آن نکات ـی است تا به وسیـارت گزارش نویسـباشند، مه

یکی از  .د و آن را به کار گیرندـط و ثبت کننـالزم را ضب

ت ه گزارش نویسی و یادداشـشرکت کنندگان در مصاحب

د و ـدانیـري مـا یادگیـده بـک کننـل کمـرداري را عامـب

  :گویدمی

کنم گاهی اوقات میبینم دانشجو زمانی که من مصاحبه می((

حتی نوت هم بر نمیداره یعنی فقط نگاه میکنه نگاه کافی 

نیست باید ثبت بکنه حداقل استاد من اینو پرسید مریض اینو 

از انتظار دارن ما بهشون جواب داد ولی این تند نویسی هم ب

  6 مربی ))آموزش بدیم
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  :مربی

شرایط فردي  در رابطه با ،به دست آمده یکی دیگر از مفاهیم

، منضبط بودنبود که مفاهیم فرعی بالینی  مربیاي و حرفه

میزان تحصیالت،  ،بازخورد يهیارا ينحوه ،یاددهی انگیزه

ه روز را در و دانش ب بالینی ي، تجربهاهمیت دادن به نظارت

  .گیردبر می

  :منضبط بودن

ترین اي، رعایت نظم یکی از مهمبراي موفقیت در هر زمینه

  :مربیان بالینی نیز از این قاعده مستثنی نیستند .عوامل میباشد

اشت دکرد براي من یادداشت میمشاهد می )مربی بالینی(((

یزي ك چکرد در مورد اون بعد از اتمام جلسه صحبت می

کردم ق افتاده بود یا اگه موردي رو نیاز بود من سوال میاتفا

داد و کار خوب پیش میرفت اولین ایشون جواب می

سرپرستی که من داشتم خیلی مرتب بود منظم بود همه چیز 

حساب شده بود دقیق بود دقیقا وقتی میومد سر جلسه همه 

  5مربی ))چی رو تحت نظر داشت

  :یاددهی يانگیزه

ی بالینی یکی دیگر از کدهایی است که در رابطه مرب يانگیزه

یکی از . اي مربیان به دست آمدهاي فردي و حرفهبا ویژگی

شرکت کنندگان مربیان بی انگیزه را باعث کاهش انگیزه 

  :گویدداند و میدانشجو می

مربیانی برخورد من با . کردحتما باید مربیارو توجیه می((

بودن دیگه چه انتظاري از  دلسرد رقدینکردم که خودشون ا

 ))دانشجوش میشه داشت معلومه که اونم بی انگیزه میشه

  2گردرمان

دیگري، با انگیزه بودن مربی بالینی را  يهمچنین شرکت کننده

  :داندبالینی می يعامل افزایش کیفیت دوره

لی که در رابطه با مربی هست، به یترین مسایکی از مهم((

اي باشه اگه مربی، مربی با انگیزه. بیهخود مر ينظرم انگیزه

. آموزشش هدف داره و وقت میذاره براي آموزش به دانشجو

در عین حال . نه اینکه فقط بخواد بیاد وقتش رو پر کنه و بره

انگیزه مربی، دانشجو رو هم میتونه تشویق کنه تا کار خودش 

  2بحث گروهی  ))رو جدي تر بگیره و پیگیرتر باشه

  :بازخورد يهیارا ينحوه

لی که شرکت کنندگان در پژوهش در خالل ییکی از مسا

ها و در رابطه با مربیان به آن اشاره داشتند، سعه صدر بهمصاح

اساتید و نوع برخورد و تذکر مربیان به دانشجو حین جلسه 

یکی از اساتید معتقد است که تذکرات به دانشجو . درمانی بود

ت گیرد تا اثر مورد نظر را در باید در حین جلسه درمانی صور

  : یادگیري او داشته باشد

گاهی اوقات اگه به .دانشجو هم باید بدونه که تجربه نداره((

موقع تذکر ندیم اگه از زمان خودش بگذره اثرش خوب 

دانشجو هم باید یاد بگیره همون موقع که خطایی  .نخواهد بود

  6مربی ))ازش سر زد باید بهش تذکر داد

دانند و دانشجویان نیز نحوه دادن تذکر را مهم می گروهی از

شود در حضور خانواده و با رعایت احترام به معتقدند که می

  :دانشجو تذکر داد

ببینید دوتا جنبه داره یکی اینکه اون روشی که داره برخورد ((

میکنه باهات اعتماد بیمار رو نسبت به شما کم نکنه که خب 

حواست باشه یا اینکه همون لحظه  شما نباید اونکارو میکردي

میگه به شکلی بگه  که هم بیمار متوجه نشه هم شما متوجه 

چون .شی و همون لحظه اصالح کنی خیلی تاثیرش بیشتره

همون لحظه همون بیمار جلوته یه تجسم تصویري داري غلط 

نوع تذکر باید جوري .رو میفهمی و همونجا اصالح میکنی 

  2بحث گروهی ))و به درمانگر کم نکنهباشه که اعتماد بیمار ر

  :میزان تحصیالت

هاي دموگرافیک در یکی از مواردي که در رابطه با ویژگی

ها به دست آمد، این بود که برخی از مصاحبه مصاحبه

. کنندشوندگان مدرك تحصیلی مربی بالینی را مهم ارزیابی می

را  بالینی خود يگران یکی از نقاط ضعف دورهیکی از درمان
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سپري کردن این دوره تحت آموزش یک مربی با مدرك 

  :داندکارشناسی می

یه .مربیایی که برامون گذاشته بودن خیلی باتجربه نبودن((

سري چیزایی که ما میپرسیدیدم رو نمیتونستن کامل برامون 

من .من واقعا ناراضی بودم از مربیایی که داشتم.توجیه کنن

ه دوتا مربی که بودش تازه نقطه ضعف کارآموزیم این بود ک

فارغ التحصیل شده بودن حاال مربی شده بودن باال سر ما بودن 

 ))که جواب هیچکدام از سواالي ما رو نمیتونستن بدند

  1درمانگر

  :اهمیت دادن به نظارت

مصاحبه شوندگان نظارت مربی بالینی بر عملکرد کارآموز در 

استاي راهنمایی بالینی را امري مهم در ر يطی گذراندن دوره

دانند و نبود نظارت و راهنمایی را عامل صحیح دانشجو می

یکی از . کنندسردرگمی خود در جلسات بالینی قلمداد می

شرکت کنندگان بررسی طرح درمان دانشجو براي بیمار توسط 

  :داندمربی بالینی را ضروري می

ابتداي جلسه ) مربی(کنم که اگر من اینجوري احساس می((

هاش رو ببینه و به من ه پلن رو نگاه کنه و کمبود و کاستیباش

  5گردرمان ))گوشزد کنه این درسته

برخی نیز عدم نظارت کافی مربی بالینی را دلیل آزمون و 

  :دانندخطاهاي فراوان و وجود اشتباهات در درمان می

زمانی که شما دانشجو هستی خیلی کارا میکنی که اشتباهن ((

اي کاش اساتید و . ان حتی به شما گوشزد کنننمی ولی اساتید

مربیان تحلیل کنن آدمو عالوه بر اینکه اون کیس تحلیل میشه 

گر هم باید تحلیل بشه کجا نقاط ضعفته کجا نقاط خود درمان

  2گردرمان ))مثبتته

  :تجربه بالینی

لی که بسیاري از مصاحبه شوندگان روي آن ییکی از مسا

اي یک مربی خوب ـهی از الزمهـکه و آن را یـتاکید داشت

یکی از دانشجویان . ي آن مربی بالینی استدانند، تجربهمی

ي بالینی داشتن یک مربی با تجربه را به عنوان نقطه قوت دوره

  :گویدداند و میخود می

به نظر من اگه استاد با تجربه باشه آدم میتونه از کارش ((

اینکه تئوري ازشون یاد بگیره استفاده کنه، بیشتر میتونه ببینه تا 

فکر میکنم که از این نظر خوب بود که ما ترم اول با یه استاد 

  3 بحث گروهی ))با تجربه داشتیم به خاطر همین خوب بود 

  :دانش به روز

اي که یک مربی بالینی باید دارا اي حرفهیکی دیگر از ویژگی

ي به رتوانایی تبدیل دانش نظ داشتن دانش به روز و باشد،

  :مهارت بالینی و درمانی است

به نظرم من مربی رو میشه گفت مربی خوب که که اویدنس ((

بیس باشه یعنی چی یعنی اوال هرکاري میکنه فلسفه شو بگه 

به دانشجو بگه آقا این به درد این میخوره این اصال این کار 

 گردرمان ))براي اینه بیاد خودش کیس رو موشکافانه عمل کن

2  

  :ه کنندهمراجع

یکی از عواملی که در روند درمان و میزان پیشرفت مراجع در 

کند، عوامل مربوط به گفتار درمانی نقش بسزایی ایفا می

هاست که که این موضوع به نوبه خود مراجعین و خانواده آن

-سطح فرهنگی و تحصیالت و مسوولیت پذیري را شامل می

  .شود

  :سطح فرهنگی و تحصیالت

ت و سطح اجتماعی والدین مراجع نیز یکی از میزان تحصیال

  :دهدعواملی است که به نوع درمان و مشاوره جهت می

اي که مهمه اینه که ببینیم سطح در مورد والدین یه چیز دیگه((

فرهنگی و تحصیالتشون چجوریه چون خیلی روي کار ما و 

 ))تاثیر میذاره اون دیدي که ما به اونا داریم و اونا به ما دارن

  2بحث گروهی

یکی از دانشجویان نیز سطح تحصیالت والدین را در درك 

  :کندهاي درمانی و اهداف آن موثر قلمداد میبهتر شیوه
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اگه آدمی که اینجا هست از طبقات اجتماعی پایینه و این ((

لی که اینجا هست رو نمیفهمه ما باید درکش کنیم و طبق یمسا

بحث  ))هاش ارتباط بگیریماون باید کار رو انجام بدیم و با

  3 گروهی

  :مسوولیت پذیري

میزان همکاري و مسوولیت پذیري مراجعین، از منظر شرکت 

ها، نقشی بی بدیل در روند درمان کنندگان در مصاحبه

  :مراجعین خواهد داشت

اینا نباشه ه نباشه اگه آگامادر همراهی  اگه اون مادر،((

گر جدید میده در واقع اونو ممکنه آسیب به درمان کیوهایی که

  5مربی ))پذیر بکنه

سر جلسه درمان خیلی موثره گاهی اوقات مادر  حضور مادر((

  4 گردرمان ))میره انگار سپرده مهد کودك سپرهمیاد بچه شو می

  
  

  مفاهیم اصلی و فرعی استخراج شده: 1جدول

  مفاهیم فرعی  مفهوم اصلی

  ي یادگیريانگیزه  دانشجو

  نقادانه هارت نقادانهم

  اعتماد به نفس

  ايدانش پیش زمینه

  منضبط بودن  مربی

  ي یاددهیانگیزه

  ي بازخوردي ارادهنحوه

  میزان تحصیالت

  اهمیت دادن به نظارت

  بالینی يتجربه

  دانش به روز

  سطح فرهنگی و تحصیالت  مراجعه کننده

  مسوولیت پذیري

  )اساتید گروه(ها اطالعات کلی مصاحبه: 2جدول 

  جنسیت  تحصیالت  )دقیقه(مدت  ي علمیرتبه  هامصاحبه

  آقا  کارشناسی ارشد  59  مربی  اول

  آقا  دکترا  84  استادیار  دوم

  خانم  کارشناسی ارشد  33  مربی  سوم

  آقا  دکترا  23  استادیار  چهارم

  خانم  دکترا  35  استادیار  پنجم

  خانم  دکترا  49  استادیار  ششم

  
  

  

  

  )گرانگروه درمان(هامصاحبه اطالعات کلی: 3جدول 

  جنسیت  تحصیالت  )دقیقه(مدت  )سال(سابقه کار  هامصاحبه

  آقا  کارشناسی ارشد  36  4  مصاحبه اول

  آقا  کارشناسی ارشد  32  3  مصاحبه دوم

  آقا  کارشناسی ارشد  42  4  مصاحبه سوم

  خانم  کارشناسی  33  3  مصاحبه چهارم

  آقا  کارشناسی ارشد  39  3  مصاحبه پنجم

  خانم  کارشناسی  29  2  حبه ششممصا
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  )گروه دانشجویان(هااطالعات کلی مصاحبه: 4جدول

  جنسیت  دانشگاه محل تحصیل  )دقیقه(مدت  تعداد اعضا  ترم آموزشی  گروه 

  دختر  تهران  55  4  هشت  بحث گروهی اول

  دختر  تهران  63  4  هشت  بحث گروهی دوم

  ایران  61  4  شش  بحث گروهی سوم
  دختر2

  پسر2

  دختر  ایران  33  1  هشت  یق فرديمصاحبه عم

  

  

  بحث

هاي فردي که در این مطالعه و در رابطه با یکی از ویژگی

دانشجویان و تاثیر  يدانشجویان به آن اشاره شده است، انگیزه

و با ـورد همسـن مـآن در بهبود آموزش بالینی است که ای

هاي پژوهش دهقانی و همکارانش است که در آن بی یافته

و گریز دانشجویان پرستاري و عدم مهارت مناسب عالقگی 

ها در مراقبت اساسی از بیماران به عنوان بخشی از عواملی آن

آموزش بالینی را با مشکل مواجه ساخته اشاره شده  يکه دوره

 اي که توسط چیپچیزهمچنین در مطالعه. )15(است 

Chipchase
هاي ضروري و همکاران در مورد ویژگی  

بالینی انجام شد، دانش و  يدانشجویان براي ورود به عرصه

هاي ایف و مهارتل نظري، فرآیندها و وظیفهم در مورد مسا

 )9( اي و بین فردي از جمله مضامین به دست آمده بودحرفه

هاي این پژوهش درخصوص پیش نیاز که تا حدي با یافته

  .باشدبودن مباحث تئوري براي دانشجویان هم سو می

از نظر شرکت کنندگان در این پژوهش، داشتن تفکر انتقادي 

. د آن را کسب کنندهایی است که دانشجویان باییکی از ویِژگی

هاي بالینی در جهت رفع با داشتن این مهارت تصمیم گیري

نیازهاي مراجع و تعیین بهترین عملکرد، به نحو مطلوب انجام 

این مورد با نتایج پژوهش اسالمی و همکاران . )16( شودمی

درصد دانشجویان ترم  94 مطابقت دارد که نتایج آن نشان داد

  .)17( آخر پرستاري از تفکر انتقادي ضعیفی برخوردار هستند

  هاي با ویژگی يهایی که در رابطهمضمون یکی دیگر از زیر

اي هاي فردي و حرفهاي تبلور یافت، ویژگیفردي و حرفه

مضمون شامل بیشترین کدهاي  این زیر. مربیان بالینی است

االي نقش مربی اهمیت ب يحاصل شده است که نشان دهنده

هر . هاي بالینی به دانشجویان استبالینی در آموزش مهارت

گران تاکید زیادي روي سه گروه اساتید، دانشجویان و درمان

اي یک مربی به منظور سپري کردن هاي فردي و حرفهویژگی

هایی که در یکی از ویژگی. یک دوره پربار بالینی داشتند

گروه دانشجویان خود را  ها، به خصوص مصاحبه بامصاحبه

بالینی  يتذکر مربی به دانشجو در دوره ينمایان ساخت، نحوه

بود و اکثر شرکت کنندگان مخالف انجام این امر در حضور 

هاي پژوهش یزدان این موضوع همسو با یافته. مراجعین بودند

 زاي تنش حیطه که در آن بیشترین است خواه فرد و همکاران

 تجارب بررسی، مورد دیدگاه دانشجویان از بالینی آموزش

 استاد حیطه، تذکر این در زاتنش عامل تحقیرآمیز و بیشترین

ارشزن  يدر مطالعه. )8( پزشکان بود و بخش پرسنل درحضور

و همکاران، مشارکت کنندگان بیان داشتند که بازخورد فوري 

که با بخشی  )14( و شفاهی باعث بهبود تجربه یادگیري است

هاي این مطالعه در رابطه با نحوه تذکر مربی در از یافته

  .مغایرت دارد

بالینی مربیان، یکی دیگر از مواردي بود که شرکت  يتجربه

هاي مهم و عنوان یکی از عواملرا بهکنندگان در مصاحبه، آن

 يدر مطالعه. کردندرابطه با مربی بالینی قلمداد می حیاتی در

هاي اصلی به دست یکی از درون مایه نیزحیدري و همکاران 
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هاي فرعی آمده، عوامل فردي بودند که توان مربی از درونمایه

 انعطاف پذیري مربی، مناسب هاي برخوردآن بوده و شاخص

 االت،ووبه س دقیق جوابگویی دانشجو، مشکالت حل باال،

 و باال بالینیي تجربه داشتن ها،بخش در مفید تذکرات يارایه

. )18( روز را در برمیگرفت به بالینی و اطالعات تئوري داشتن

 بیشتري به دانش نیاز مربیان که معتقدند نیز دردال و هالند مول

 رسیدن قبل از بایستی و دارند بالینی آموزش با رابطه در

 نیازمندآمادگی نیز دانشجویان همچنین .شوند آماده دانشجو

 که الزم است و هستند کلینیک به ورود از قبل آکادمیک بیشتر

 روشن و حواض هاآن براي بالینی آموزش انتظارات و اهداف

 .)13( باشد

سطح فرهنگی و ر شرکت کنندگان در این مطالعه از نظ

تحصیالت و همچنین میزان همکاري و مسوولیت پذیري 

ر کیفیت د يواند نقشی تعیین کنندهتها میمراجعین و خانواده

هاي مطالعه ها با یافتهاین یافتهد بالینی داشته باشن يدوره

دستغیبی و همکاران همسو است که در آن میزان آگاهی و 

عنوان بهداشت فردي و جنسیت بیماران بهو همچنین همکاري 

یکی از عوامل تاثیر گذار در روند آموزش بالینی مطرح 

 بر آن اثر و بیمار اطالع و ویژگی فردي همچنین. )19(شد

 در که بود هایافته از یگریکی د کارآموز یادگیري يهنحو

البته  و تربرجسته شکلی رینگستد به و هنریکسن يهمطالع

بیماران  از برخی که ايبگونه گرفت قرار اشاره مورد ايمداخله

 خاص، نقش فیلد یک در) Certified to Teach (شده -تایید

پژوهش الرین  در. )10(کردندمی ایفا دانشجویان براي را مربی

 و بود گرفته قرار توجه مورد عنصر این نیز همکاران و

-می و بودند دانسته بالینی منبع یادگیري را بیماران دانشجویان،

 باشند داشته هاآن با رابطه در را بهترین عملکرد که خواستند

)20(.  

  

  نتیجه گیري

هاي فردي ویژگیاز نظر شرکت کنندگان در این پژوهش،    

اي و اعتماد به مانند دانش پیش زمینه( دانشجویاناي و حرفه

مانند انگیزه ( اي مربیان بالینیهاي فردي و حرفهویژگی ،)نفس

در میزان هاي فردي مراجعه کنندگان و ویژگی) و تجربه

با توجه . باشندآموزش بالینی موثر می يدوره از رضایت آنان

توان گفت که کمبود مربیان ها میبه نتایج حاصل از مصاحبه

پیش روي  اسیاس هايباتجربه و دانش بالینی یکی از چالش

  .گفتار درمانی است يآموزش بالینی در رشته

 

  تقدیر و تشکر

گران و دانشجویانی که در این از همه اساتید، درمان    

 يمطالعه(. گزاریمما را یاري کردند صمیمانه سپاس پژوهش

اساتید، بخشی از پایان نامه با عنوان شناخت تجربیات حاضر 

 بالینی يدرمانی از دوره گفتار يگران رشتهدانشجویان و درمان

 IR.IUMS.REC اخالق يبا کد مصوب کمیته

   .)است 1395.9311531005
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