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چکیده
عوامل بررسی مطالعه حاضر با هدف . داردت نامطلوبی بر دستیابی به اهداف حرفه پرستاري اثرابالینیموانع و مشکالت آموزش:زمینه و هدف

.انجام شد89-90دانشکده پرستاري و مامایی سنندج سال کننده و بازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاريتسهیل
موز آي کارورز و کارنفر دانشجوي پرستار160گیري سرشماري، دیدگاه ونهبا استفاده از روش نممقطعی، -مطالعه توصیفیدر یک:بررسیروش

کننده و بازدارنده آموزش بالینی عوامل تسهیلی در زمینهو سؤاالتفردي مشخصاتشاملساخته محقق سشنامه پرهاابزار گردآوري داده. شدبررسی 
روایی محتواي با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي .مخالفم بودالًموافقم تا کاممقیاس لیکرت از کامالًپنج در ) سوال64جمعاً(

.درصد تجزیه و تحلیل شد95در سطح اطمینان t-testآزمونآمار توصیفی وه ازدها با استفاداده. تایید شد78/0کرونباخ
عامل نمهمتریدر حالیکه . بوددانشجو- رتباط بین مربیاکارآموز و کارورزدانشجویانهدیدگازاکننده آموزش بالینیتسهیلمهمترین عامل:هایافته

هاي عوامل بازدارنده در حیطه.بودامکانات موجود در بیمارستان و از دیدگاه دانشجویان کارورز ویژگی مربیان از دیدگاه دانشجویان کارآموزبازدارنده
در دو گروه کارآموز و کارورز) P=02/0(و رضایت دانشجو از قوانین در بخش ) =006/0P(ی و تئوري رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس عمل

.دنشان داداري راتفاوت معنی
در کنار سعی وانتخاب مدرسین مبتکر و خالق . نتایج نشان داد ویژگی و مهارت تدریس مربیان به عنوان موانع بازدارنده آموزش بالینی بود:گیرينتیجه

. تواند یکی از راهکارهاي موثر درارتقاي کیفیت آموزش بالینی مطرح باشدمیتالش دانشجویان 
آموزش پرستاري، دانشجویان پرستاري، رضایتمندي، ایران : واژگان کلیدي

مقدمه
عنصر ی بالینآموزشبوده وکاربرديحرفهیکپرستاري

برنامه اساسی برنامه پرستاري است که حدود نیمی از زمان 
ارزش).1،2(دهدآموزش پرستاري را به خود اختصاص می

همچنیناي،حرفهوفرديتوسعهدرآلایدهبالینیآموزش
هدف).3(استانکارقابلغیرپرستاريبالینیهايمهارت

در پرستـاري، آمـاده سـازي دانشجویان برايالینیـوزش بـآم
تیابی به استقالل در، دسايهـحرفهايوظایف و کسب مهارت

ان در به توانمند سازي دانشجویهمچنینانجام کارها و 
باشدمیايها در زندگی حرفهکارگیري دانش و شایستگی

متاثر از بالینیدر محیطپرستاريدانشجویانیادگیري.)4،5(
مربیان بالینی و کیفیت کار ویژگی هاي عوامل زیادي از جمله 

ان وـویـجـدانشرديـفوصیاتـخصالینی، ـبطـمحی،اـآنه
ربیان در ـش مـنق)8(دـباشیـمالینیـبوزشـآمریزيامهـبرن

امري بدیهی بوده و آنان با داشتن جویان ـبالینی دانشآموزش
دـتواننیـت مـاس مسئولیـی و احسـوزشی، عملـآمارب ـتج

اندانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردست، پرستاريايدکتر-3
وم پزشکی کردستاندانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علکارشناس ارشد پرستاري، مربی -4
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وکنندهتسهیلکننده،تشویقدهنده،حمایتی، جهتهاينقش
بالینی و داشته و در موفقیت آمیز بودن آموزشرا هنمارا

داشته باشندبه سزایی همچنین در پیوند تئوري و عمل نقش 
)3،6،7(.
هاي فعالیتازايمجموعهرابالینیآموزشمی توانر واقعد

مربی ،که در آندانستبالینیمحیطدریادگیريتسهیل کننده
ایجادهدف آن،ارند وو دانشجو به یک اندازه مشارکت د

هايمراقبتبراي انجامدانشجودرگیرياندازهقابلتغییرات
وشرایطبرگیرنده کلیهدربالینیمحیط).8،9(استپرستاري

یادگیريبرايرازمینهکهاست یادگیريبرمؤثرهايمحرك
یادگیريدردخیلعاملیکعنوانبهو همزمانکندمیفراهم

یاوممانعتحمایت،درتواندمیونمایدمییاددهی عملو
آفرینینقشدانشجویانیادگیريهايموقعیتمحدودیت

یادگیري به محیطاهمیتبریادگیريهايتئوري). 10(نماید
تاکیدیادگیري دانشجویاندرموثرعواملازعنوان یکی

برموثرعواملبایستمیآموزشاندرکاراندستلذا. کنندمی
آموزشعوامل بازدارندهوبالینیآموزشکمیتوتکیفی

.)11(نمایندمعرفیوشناساییرابالینی
محیط آموزش بالینی تاثیرمهمترینکهانددادهنشانمطالعات

رش،ـنگش،ـل دانـامـتکهـبکـکماريـپرستجویانـدانشبر
صالحیت، حل مسئلههايمهارتحرکتی،–روانهايمهارت

اديـانتقرـاي تفکـهارتـمهواطیـارتبهايارتـهالینی، مـب
). 12،13(باشد میدانشجویان
مشکالتوجودکهمطالعات گزارش شده استدرهمچنین 

ی،ـبالینوريـنظبین دروساهنگیـناهمهـجملازددـمتع
شـپرتنطـمحیبالینی،وزشـداف آمـاهودنـص نبـمشخ

بالیندرحضوربرايترتجربهباکمتر مربیانتمایلبیمارستان،
جمله موارد بازدارنده ازآموزشیوامکانات رفاهیکمبودو
در). 14،15(استبودهاین دورهاهدافبهدستیابیموانعیا

ر ـده از نظـرح شـائل مطـرین مسـمهمت،ات نیزـطالعمبرخی
دم ـو و عـاري، ارتباط بین پرسنل و دانشجـان پرستـانشجوید

شناسی مدیران پرستاري، قوانین و وظیفهه آنها، اعتماد ب
به هاحمایت همکالسیها، نقش مربی بالینی و مقررات بخش

عنوان عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده آموزش بالینی اشاره 
با توجه به اینکه دیدگاه دانشجویان ).16،17(شده است

پرستاري در مورد محیط آموزش بالینی نقش زیادي در 
،نشجویان در محیط بالینی داردیش انگیزش و یادگیري داافزا

هاي دانشجویان توانند دیدگاهدست اندرکاران آموزشی می
نظر گرفته و به این وسیله پرستاري کارآموز و کارورز را در

رساندن نتایجحداکثربهبرايي بالینی را غنی سازند و تجربه
ی بالینیادگیرييهامحیطبررسی،دانشجویانبالینییادگیري

مهمترین منابع این میانکه در.)13(ضروري به نظر می رسد
خود دانشجویان هستند که در تعامل مستقیم با براي بررسی،

بررسی هدفباحاضرمطالعه). 18،19(این فرآیند قرار دارند
کننده و بازدارنده آموزش مقایسه عوامل تسهیلدیدگاه و 

انجام کارآموز و کارورزویان پرستاري بالینی از دیدگاه دانشج
.گردید

روش بررسی
عوامل تسهیل کننده و مقطعی - در یک مطالعه توصیفی

کارآموز و دانشجویاندیدگاهازبالینیآموزشبازدارنده
در نیمسال کارورز پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جامعه . مقایسه شدبررسی و 1389-1390دوم تحصیلی
ش شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی پژوه

گیري سرشماريروش نمونهازکه با استفاده ، سنندج بود
ترم دوم تا (کارآموز پرستارياندانشجوینفر از112تعداد

به عنوان نمونه ) مو هشتم ترم هفت(کارورز48و ) ترم ششم
: ویژگی واحدهاي پژوهش شامل. انتخاب شدندپژوهش 

گذراندن حداقل یک واحد در حال جوي پرستاري که دانش
گردآوريابزار.پژوهش بودبالینی و تمایل به شرکت در

فردي مشخصاتبخشسهدرپرسشنامه خود ساختهها،داده
ل ـمحی بودن، ـتحصیلی، بومرمـتجنس،سن،(والـس7با 
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بخش دوم عوامل ) سکونت، عالقه به رشته و امید به اشتغال
و بخش سوم عوامل )لسوا34(بالینی آموزشنندهتسهیل ک

هاي حیطه ویژگی8در بود که جمعاً) سوال30(بازدارنده 
، )سوال9(، ارتباط مربی و دانشجوبان )سوال9(مربیان 

، ارتباط )سوال4(بخشآموزش توسط مربی و پرسنل در
موجود، رضایت دانشجو از قوانین)سوال6(بیمار و دانشجو 

، وجود امکانات دانشگاهی و بیمارستانی )سوال11(بخشدر
و نحوه ارائه ) سوال11(دانشجو، ارتباط پرسنل و)سوال3(

مقیاس درطیف، در پنج )سوال11(دروس تئوري و عملی 
) 1-5(امتیاز بندي لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم با

روز اول درپس از اخذ رضایت نامه کتبی، پرسشنامه. بود
و درپژوهش توزیعموردهاينمونهبین،بخشحضور در

در تنظیم .گردیدآوريجمعموزي یا کارورزي کارآروز آخر
. )20(مطالعات دیگر استفاده شدعلمی ومتونپرسشنامه از

صاحب روایی محتوا با استفاده از نظر اساتید در مطالعه حاضر 
با نیزایایی آنپونظر آموزش پرستاري و آموزش پزشکی 

ضریب . ایید شدت=α)78/0(محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ
پایایی پرسشنامه در مطالعات مشابه از جمله مطالعه قدس بین 

=α/83اي کرونباخ ـبا محاسبه ضریب آلف)1387(و همکاران

ورت خود گزارش ـه صـها بنامهـپرسش).20(ده بود ـایید شت

از کامل نبودنرسشنامه به دلیل پ36تعداددهی تکمیل شده و
پرسشنامه 160هاي مربوط بهدادهو جمعاًند مطالعه خارج شد

t-testهاي آماريزمونآو توزیع فراوانی و درصدمحاسبه با 

درصد 95با سطح اطمینان 16SPSSاستفاده از نرم افزار با
.تجزیه و تحلیل گردید

افته های
کارآموزان در درصد2/40)نفر45(نشان دادمطالعه نتایج 

در کارورزانازدرصد4/60)29(سال و 21-22گروه سنی 
از )درصد9/42(نفر 48.قرار داشتندسال23-24گروه سنی 
از از کارورزان ) درصد53(نفر27کارآموز و دانشجویان 

نفر 26کارآموز بومی و )درصد9/42(نفر83مونث، جنس 
) درصد8/68(نفر 77ومی و غیرباز کارورزان) درصد8/54(

ساکن انکارورزاز)درصد8/20(نفر 34و انکارآموزاز 
. خوابگاه بودند

میزان عالقه به رشته تحصیلی از دیدگاه اکثریت دانشجویان 
و این میزان ) درصد8/34(در حد متوسط)نفر39(کارآموز 

در حد ) درصد5/37(نفر18در اکثریت دانشجویان کارورز 
امید به اشتغال از دیدگاه اکثریت دانشجویان کارآموز . دزیاد بو

این میزان در اکثریت و) درصد3/38(نفر 54درحد کم 
. بود) درصد9/44(نفر22دانشجویان کارورز درحد متوسط 

یعوامل تسهیل کننده آموزش بالیندیدگاه دانشجویان کارورز و کارآموز درباره توزیع فراوانی و درصد :1جدول 
کارورزحیطهکارآموزحیطه

)فراوانی(تعداد)فراوانی(تعداد
33)%8/68(ارتباط بین مربی و دانشجو64)%1/57(ارتباط بین مربی و دانشجو

29)%4/60(هاي مربیانژگیوی55)%1/49(بیمارستاندر امکانات موجود 
24)%50(ارستانبیمدر امکانات موجود 49)%8/43(ها توسط مربیآموزش مهارت

23)%9/47(ارتباط بین دانشجو و بیمار46)%1/41(ارتباط بین دانشجو و بیمار
23)%9/47(رضایت دانشجو از قوانین در بخش45)%2/40(هاي مربیانژگیوی

18)%5/37(نحوه ارائه دروس عملی و تئوري41)%6/36(رضایت دانشجو از قوانین در بخش
18)%5/37(ارتباط دانشجو و پرسنل40)%7/35(عملی و تئورينحوه ارائه دروس 

15)%4/31(ها توسط مربیآموزش مهارت40)%7/35(ارتباط دانشجو و پرسنل
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و در ) درصد1/57(نفر 64دانشجویان کارآموزدیدگاهاز
کننده تسهیلمهمترین عامل) درصد8/68(نفر 33کارورزان 

عامل نمهمتریودانشجو-مربیارتباط بینآموزش بالینی
امکانات موجود در از دیدگاه دانشجویان کارآموزبازدارنده

و از دیدگاه دانشجویان ) درصد5/76(نفر62بیمارستان 
و1جدول . ( بود) درصد8/45(نفر 22کارورز ویژگی مربیان

2 (

عوامل بازدارنده آموزش بالینیدرباره دیدگاه دانشجویان کارورز و کارآموز توزیع فراوانی و درصد :2جدول

حیطه
کارآموز

حیطه
کارورز

)فراوانی(تعداد)فراوانی(تعداد
22)%8/45(هاي مربیانژگیوی45)%2/40(بیمارستاندر امکانات موجود

21)%8/43(بیمارستاندر امکانات موجود38)%9/33(ارتباط بین دانشجو و بیمار
19)%6/39(ارتباط بین دانشجو و بیمار34)%4/30(هاي مربیانژگیوی

18)%5/37(در بخشموجود قوانین 33)%5/29(آموزش مهارتها توسط مربی
17)%4/35(آموزش مهارتها توسط مربی31)%7/27(ارتباط بین مربی و دانشجو

17)%4/35(ارتباط دانشجو و پرسنل23)%5/20(ارتباط دانشجو و پرسنل
14)%2/29(ارتباط بین مربی و دانشجو21)%8/18(در بخشد موجوقوانین 

13)%1/27(نحوه ارائه دروس عملی و تئوري15)%4/13(نحوه ارائه دروس عملی و تئوري

به عنوان یکی از عوامل مربیانهايویژگیدر این مطالعه، 
دانشجویاندیدگاهازتسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی

"استخدام و بکارگیري مربیان مجرب"ی مربوط به ویژگ. بود

کارورز درصد، 4/55کارآموز(سهیل کننده تهمترین عامل م
به عنوان مهمترین "خستگی مفرط مربی"و) درصد9/72

) کارورزدرصد8/45، کارآموزدرصد4/30(عامل بازدارنده 
.ذکر شده بود

به عنوان دانشجو بامربیارتباطحیطهدردانشجویاندیدگاه
یکی از عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی نشان 

از دیدگاه "احساس امنیت و حمایت از جانب مربی". داد
حمایت از دانشجو "و)درصد6/61(دانشجویان کارآموز 

از دیدگاه "توسط مربی در موقع روبرو شدن با مشکل
عاملبه عنوان مهم ترین )درصد8/68(دانشجویان کارورز 

دانستن بیمار نسبت به دانشجو توسط ارجح "کننده وتسهیل

،کارآموز7/27(به عنوان مهمترین عامل بازدارنده"مربی
.ذکر شده بود)کارورزدرصد 2/29

به عنوان دانشجووبیماررتباطاحیطهدانشجویان دردیدگاه
و بازدارنده آموزش بالینی نشان ی از عوامل تسهیل کننده یک
مهمترین عامل تسهیل "بیمارنیازوحقوقبهتوجه".داد

عدم "و )درصد کارورز4/60،کارآموزدرصد1/57(کننده 
به عنوان مهمترین عامل بازدارنده "اعتماد بیمار به دانشجو

.گزارش شد)کارورزدرصد6/39،کارآموز درصد9/33(
ه دانشجو بوپرسنلبینحیطه ارتباطدانشجویان دردیدگاه

و بازدارنده آموزش بالینی عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده 
هاي پرستاري از بیمار فراهم بودن فرصت مراقبت".نشان داد

35(به عنوان عامل تسهیل کننده "ترخیصاز زمان پذیرش تا
عدم حمایت دانشجو"و) کارورزدرصد 5/37،کارآموزدرصد

پاسخ "و) صددر33(از دیدگاه کارآموزان "توسط پرسنل
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8/43(از دیدگاه کارورزان"متکبرانه پرسنل به دانشجو
.به عنوان مهمترین عامل باز دارنده ذکر شده بود) درصد

از بازدارنده آموزش بالینی یکی از عوامل تسهیل کننده و
موجود قوانینوجودازدانشجورضایت، دیدگاه دانشجویان

کل در مراقبت از استفاده از فرآیند حل مش".بودبخش در
و)دـدرص1/57(ارآموز ـکدانشجویاندگاهـاز دی"بیمار

روبرو موقعدردانشجویاندیگرتوسطحمایت دانشجویان"
)درصد7/66(از دیدگاه دانشجویان کارورز "مشکلشدن با

استرسوجود"عالوه بر این. بودمهمترین عامل تسهیل کننده
) درصد3/31(رآموزدانشجویان کااز دیدگاه"بخشدر
از دیدگاه دانشجویان کارورز "هاي آموزشیکمبود کتابچه"و

به عنوان مهمترین عامل بازدارنده ذکر شده ) درصد8/45(
.بود
به عنوان نیزبیمارستانیموجودامکانات، دیدگاه دانشجویاناز 

بازدارنده آموزش بالینی یکی از عوامل تسهیل کننده و
گرفتن بودجه کافی براي تهیه نظردر".تشخیص داده شد

به عنوان مهمترین عامل تسهیل "هاي جدیدکتابمجالت و
عدم "و )کارورزدرصد8/45کارآموز و درصد4/30(کننده 

به عنوان "امکانات مناسبایجاد بخشهاي استاندارد و
درصد8/43کارآموز و درصد2/40(مهمترین عامل بازدارنده 

.دذکر شده بو) کارورز

عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینیدیدگاه دانشجویان درباره مقایسه میانگین نمرات :3جدول

گروهحیطه هاي هشت گانه
عوامل بازدارندهعوامل تسهیل کننده

Pمیانگین و انحراف معیار valueمیانگین و انحراف معیارP value

کارآموزویژگیهاي مربیان
کارورز

65/0±83/1
73/0±63/1

08/0
26/1±39/2
73/0±63/1

65/0

کارآموزارتباط بین مربی و دانشجو
کارورز

7/0±67/1
71/0±54/1

27/0
2/1±38/2
19/1±38/2

1

کارآموزارتباط دانشجو و بیمار
کارورز

73/0±77/1
69/0±69/1

5/0
33/1±34/2
26/1±17/2

4/0

کارآموزارتباط دانشجو و پرسنل
ورزکار

19/1±15/2
15/1±1/2

81/0
97/0±29/2
82/0±04/2

12/0

کارآموزرضایت دانشجو از قوانین در بخش
کارورز

58/0±75/1
69/0±74/1

9/0
83/0±35/2
91/0±01/2

02/0

کارآموزامکانات موجود بیمارستانی
کارورز

69/0±58/1
88/0±8/1

75/0
91/0±88/1
91/0±81/1

7/0

وه آموزش رضایت دانشجو از نح
مهارتها

کارآموز
کارورز

63/0±76/1
76/0±92/1

17/0
86/0±2/2
85/0±12/2

55/0

رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس 
عملی و تئوري

کارآموز
کارورز

02/1±99/1
03/1±04/2

7/0
74/0±42/2
69/0±06/2

006/0

کارآموزکل
کارورز

48/0±85/1
58/0±81/1

65/0
66/0±26/2
66/0±1/2

17/0
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به عنوان یکی نیز عملی وتئوريدروسارائهنحوههمچنین 
از دیدگاه بازدارنده آموزش بالینیاز عوامل تسهیل کننده و

حجم کار عملی در "در این حیطه،.دانشجویان مطرح شد
درصد7/35(به عنوان مهمترین عامل تسهیل کننده "بخش

فاصلهودوج"و گزارش شد)کارورزدرصد5/37،کارآموز
از دیدگاه دانشجویان "عملیوتئوريدروسبینزمانی

بهوتئوريهايآموختهبودنکم"و ) درصد4/38(کارآموز 
) درصد3/58(دانشجویان کارآموز از دیدگاه"آنهانبودنروز

.شده بودذکربازدارندهعواملعنوانبه
ورز مقایسه میانگین نمرات دیدگاه دانشجویان کارآموز و کار

ر حیطه هشت گانه عوامل تسهیل کننده آموزش بالینی از د
این مقایسه ). P<05/0(داري نداشت نظر آماري تفاوت معنی

هاي در حیطهتنها یدر مورد عوامل بازدارنده آموزش بالین
رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس عملی و تئوري 

)006/0P= ( و رضایت دانشجو از قوانین در بخش)02/0P= (
نشان داد، به طوري که داري رااز نظر آماري تفاوت معنی

در این دو حیطه میانگین نمرات دیدگاه دانشجویان کارورز
).3جدول ( بیشتر از دانشجویان کارآموز بود

بحث و نتیجه گیري 
کننده تسهیلمهمترین عاملکهنتایج مطالعه حاضر نشان داد

ارتباط و کارورز کارآموزدانشجویاندیدگاهازیآموزش بالین
از دیدگاه عامل بازدارندهنمهمتریودانشجو-بین مربی

امکانات موجود در بیمارستان و از دیدگاه دانشجویان کارآموز
واین درحالی است که . دانشجویان کارورز ویژگی مربیان بود

ویژگی مربیان بود مهمترین عامل تسهیل کننده در حیطه
مهمترین عامل ري مربیان مجرب و استخدام و به کارگی

که نشان ه بودشدخستگی مفرط مربی عنوان بازدارنده نیز 
دهنده اهمیت حضور مربیان باتجربه و کارآزموده در بالین 

. )3،6،7،18(مشابه هم راستاستمطالعاتکه با نتایج . است

احساس امنیت و "،در حیطه ارتباط بین مربی و دانشجو
و از دیدگاه دانشجویان کارآموز "یحمایت از جانب مرب

حمایت از دانشجو توسط مربی در موقع روبرو شدن با "
دانشجویان کارورز مهمترین عامل تسهیل دیدگاه از"مشکل
مربیان با گوش دادن به نظرات، احساسات، . شدگزارشکننده

در یادگیري و توانند نقش مهمی میتفکر و ارائه بازخورد 
یک در). 4(داشته باشند ان پرستاريحمایت از دانشجوی

نوع برخورد و دانشجویان از که بررسی نشان داده شد 
ممکن استدـگیرنیـود مـان خـربیـه از مـایی کـازخوردهـب

احساس حمایت و یا عدم حمایت در محیط هاي بالینی داشته 
که لزوم تبیین ابعاد حمایت از دیدگاه دانشجویان ) 12(باشند 

هاي ا توسط مربیان پرستاري در موقعیتساختن آنهو برآورده 
. سازدرنامه آموزش بالینی خاطر نشان میمختلف را در ب

ارجح دانستن بیمار نسبت "راستا در مطالعه حاضردر همین 
به عنوان مهمترین عامل بازدارنده "به دانشجو توسط مربی

ایج نتذکر شده بود که باآموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 
به طور مثال در )7،21،22(خوانی داردهممشابه مطالعات
عدم حمایت ) 1383(و بریم نژاد) Beech)2008مطالعه 

عامل مهمترین به عنوانمربی از دانشجو در محیط بالینی 
عدم حمایت از ). 2،19(موزش بالینی ذکر شده بود بازدارنده آ

زه ـانگیقه والـه نفس، عـاد بـاعتمش ـث کاهـاعـو بـدانشج
شود که باید مورد در محیط بالینی میدانشجویان مخصوصاً

مبنی برتوجه مربیان بالینی قرار گیرد همچنین توجیه دانشجو 
ارتقاء بیمار و،اینکه محور و هدف اصلی مراقبت پرستاري

احتماالً از .مد نظر قرار گیردبایستی سطح سالمت است
نشجویان به عنوان عامل دالیل انتخاب این عامل توسط دا

ها و سطح علمی مربی تواند متفاوت بودن بخشمیبازدارنده
کارشناس پرستاري به دلیل کمبود نیروي استفاده از مربیان و 

. مربی در محیط پژوهش باشد
ه ـتوج"در حیطه ارتباط دانشجو و بیمار از دیدگاه دانشجویان 
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که با بودکننده مهمترین عامل تسهیل"به حقوق و نیاز بیمار
عدم "همچنین. خوانی داشتهم)20،21(ات قبلیمطالعنتایج 

به عنوان مهمترین عامل بازدارنده "اعتماد بیمار به دانشجو
آنها از پذیرفته نشدندانشجویان که نگرانی . ذکر شده بود

او در مطالعه دیگر نیز گزارش شده توسط بیمار و خانواده 
معتقدند در نیز)2005(suikkala & leno kilr). 23(است

آموزش بالینی باید بر اهمیت رابطه بین پرستار و بیمار تأکید 
هاي مراقبتی دایت کننده پروسهه،هر چند که پرستار. شود
باشد، محتواي این مراقبت در راستاي کمک به بیمار براي می

یک به ارتقاي مهارتها، برطرف کردن مشکالت و تبدیل شدن
اي در کشورمان نیز نشان داد مطالعه). 22(استفرد مستقل

و بیشترین میزان هستند اکثر دانشجویان نگران کار با بیمار که 
مبتال به و فوت شدهرویارویی با خانواده بیماردر،تنیدگی

دلیلمطرح است کهدرحال احتضاروبیماري صعب العالج
صحیح و نحوه برقراري ارتباط عدم تجربه کافی درآن نیز،

مناسب در مواجهه با بیمار و خانواده و عدم همکاري آنان به 
نتیجه مطالعات نشان داد ). 23(باشدمیعلت وخامت بیماري 

هاي الزم به دانشجویان، مبنی بر چگونگی آموزشارائهکه 
براي جلب همکاري بیمارکمک بهوحمایت ،برقراري ارتباط

لذا در مجموع به نظر ). 16،24،25(باشد بیشتر ضروري می
رسد مربیان بالینی باید سعی کنند باتوجه به امکانات می

امکان سعی در جلب اعتماد بیماران نسبت به حدموجود تا
. دانشجویان در طول آموزش بالینی نمایند

فراهم بودن فرصت "دانشجو وپرسنلبینارتباطزمینهدر
تسهیلملاعمترینن مهعنوابه"هاي پرستاري از بیمارمراقبت

ات قبلی نیزمطالعنتایجهمین راستا در.گزارش گردیدکننده
در فضاي مثبت بخش و همکاري گروهی نشان داد که 

). 2،6(باشد موثر میافزایش برآیند یادگیري دانشجویان
پاسخ متکبرانه پرسنل "در این حیطهعوامل بازدارندهدرمورد 

بیشترین"پرسنلبودناجمزعصبانیوتندخوییوبه دانشجو
نتایجنیزارتباطایندر. داداختصاصخودبهرادرصد

تماسودنـبرس زاـاستازاکیـحودـوجـهاي مبررسـی
برخورد نامناسب،احترامیبی،درمانیکادربادانشجویان

پرسنلوظایفانجامبهشدنمجبورودانشجویانباپرسنل
اي مشاهده اعمال حرفهو بخش، بدآموزي، الگو پذیري منفی
ازبخشدردانشجویاننامناسب برخی پرسنل، سرگردانی

).10،12،25،26(استبودهمشکالت و موانع آموزش بالینی
ذا با توجه به لزوم وجود ارتباط مناسب بین پرسنل بالینی و ل

توجه بیشتر به این حیطه ضروري بوده و نیازمند ،دانشجویان
و درمان براي فراهم نمودن محیط همکاري مناسب آموزش 
هاي آموزشی برگزاري دوره. باشدمساعد آموزش بالینی می

براي پرسنل در خصوص ملزومات آموزش بالینی دانشجویان 
. جهت افزایش همکاري آنان ضروري است

بخش مهمترین درموجود در حیطه رضایت دانشجو از قوانین 
و"ل مشکلاستفاده از فرآیند ح"عامل تسهیل کننده 

حمایت دانشجو توسط دیگر دانشجویان در موقع روبرو "
هاي ضوابط اخالقی در محیطرعایت . بود"شدن با مشکل

دانشجویان در سایر یادگیري از براي و تالش حمایت ،بالینی
کمک بودنتنها به رهایی از حس ،زمان روبرو شدن با مشکل

بالینی ایفا هاينقش مهمی را در یادگیري مهارتکند و می
"مهمترین عامل بازدارنده در همین حیطه). 25،27(کندمی

،بخشدراسترسهاي آموزشی، وجودکمبود کتابچهشامل
. بودندزمان استراحت در بخشاختصاص کمبود وقت و عدم 

متوسط تا حد باال استرس نتایج مطالعات نشانگر وجود میزان 
روي بوده که بردر محیط بالینی و در طول دوره آموزشی 

اشته و گذیادگیري و موفقیت بالینی دانشجویان اثرات منفی 
لذا ). 28،29(دهدمیعملکرد صحیح آنها را تحت الشعاع قرار 

شرایط رفاهی مناسب و در خور شأن با فراهم نمودن 
توان می،هاي بالینییان در زمان استراحت در بخشدانشجو

. نمودکنترل را زاعامل تنشاین
ستانی مهمترین عامل تسهیل در حیطه امکانات موجود بیمار

که در مطالعات بود"هاي جدیدکتابتهیه مجالت و "کننده
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تواند این موضوع می. )2،20(دیگر نیز به آن اشاره شده است
نشانگر هماهنگی مسئولین و برنامه ریزان آموزشی و درمانی 

مطلوب بودن در بررسی و شناخت مستمر نیازهاي فراگیران و
د مورد نیاز ـدیـع جـابـه منـت تهیـجهود درـوجـعیت مـوض

مهمترین عامل . باشدهاي آموزشی دانشجویان در بیمارستان
هاي استاندارد و عدم ایجاد بخش،بازدارنده در این حیطه

هاي مشابه امکانات مناسب بود که این مسئله با نتایج پژوهش
قراري رسد بربه نظر میلذا) 26،30،31(خوانی دارد هم

در ،توازن بین پذیرش دانشجو و امکانات آموزشی موجود
. رفع مشکل فوق باشدجهت ر ی دگامکنار افزایش بودجه 

مربیها توسطمهاررضایت دانشجو از نحوه آموزشحیطهدر
ه عنوان ـب"یـوزشـاي آمـهرانسـراري کنفـقرـب"نلـپرسو

ناسب براي عدم ایجاد فرصت مو مهمترین عامل تسهیل کننده
هاي الزم در مراقبت از بیمار دانش و مهارتمستقل بکارگیري 

توسط دانشجو و انتقال حس عدم رضایت از طرف پرسنل 
که با .شده بودذکربازدارنده عاملبیشترینبخش به عنوان

درايمطالعهدر). 8،26(نتایج مطالعات مشابه هم خوانی دارد
گردیدمشخصعنوان مربیبهبخشپرستارانقشنارتباط با
حس نداشتن،آموزشبرايپرسنل پرستاريکافیاطالعات
اعمالمشاهدهازمنفی ناشیالگوپذیريوپذیريمسؤلیت

عنوانبهمی تواند پرسنل پرستاريازبرخیايحرفهغیر 
نظارتینقشاهمیتبهکهباشدیادگیريراهسرمانعی بر

ی ـو آموزشـراري جـبرقلذا ).30،32(نمایدیـمدـتأکیربیـم
مناسب در بالین به منظور امکان بکارگیري مطالب تئوري 

. باشددر امر مراقبت از بیمار ضروري میتوسط دانشجویان 
در حیطه رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس عملی و 

حجم کار عملی در "مهمترین عامل تسهیل کننده ،تئوري
صورتدراي کیفی مشخص گردید کهد، در مطالعهبو"بخش
دقتباکار،به دانشجویانشدهواگذارکاربودن حجمکمتر
لذا ارائه مراقبت به ). 33(شودمیانجام بهتریادگیريوبیشتر

اختصاص بودن تعداد بیماران بیمار و کم از صورت کامل 

آنان تواند به تسهیل آموزش بالینیهر دانشجو مییافته به 
بهوتئوريهايآموختهبودنکم"در همین حیطه. منجر شود

نتایج مطالعات . ذکرشدبازدارندهعواملعنوانبه"نبودنروز
در همین راستا نشان داد که مهمترین مشکل آموزش دیگر

هاي کم بودن آموخته،پژوهشبالینی از دید واحدهاي مورد
عملی و ي و فاصله زمانی بین دروس نظروجود تئوري، 

باشدمیهاي نظري و کارهاي عملی ناهماهنگی بین آموخته
ادي و و پیاده سازي تئوري براي پرورش تفکر انتق). 20،34(

مستقل کاردر محیط بالینی فرصت تجربه ، بهتر است در عمل
.نماییمبراي دانشجویان فراهم را

ر دو گروهدر مجموع مقایسه عوامل تسهیل کننده به تفکیک د
داري را ري کارآموز و کارورز ارتباط معنیدانشجویان پرستا

عوامل بازدارنده آموزش بالینی دراما در مورد . نشان نداد
"رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس عملی و تئوري"حیطه 

بیـن دو گـروه "شـن در بخـوانیـو از قـایت دانشجـرض"و 
ردانی حموله و متوسطانجام شدههمطالعدر.دار بودمعنی

یکی از مهمترین نقاط قوت آموزش بالینی )1388(همکاران
از دیدگاه دانشجویان کارآموز وکارورز برخورد مناسب مربی 
بالینی و مهمترین نقاط ضعف به ترتیب عدم همکاري بخش، 

فعالیتهاي بالینی گزارش هاي تئوري وعدم هماهنگی آموخته
رد پژوهش در مورد گردید و در کل دیدگاه واحدهاي مو

). 18(خوب ارزیابی شده بودتاآموزش بالینی در حد متوسط 
در یک بررسی کیفی در ارتباط با روند یادگیري از همتایان 

،حجم کار،نیز مشخص گردید نوع)1390(توسط روانی پور
دانشجویان به عنوان عوامل ویژگیموزشی مربی ونقش آ
اي مربی ونظارت حاشیه،محیطگر و سه طبقه تنش درتسهیل

بوده عوامل ممانعت کنندبه عنوان دانشجویان عملکرد رقابتی
با در نظر گرفتن این مسئله که در مطالعات انجام شده ). 25(

دگاه مربیان و در زمینه آموزش بالینی اکثراً به مقایسه دی
لذا ضمن توجه به دیدگاه ) 6،31،35(انددانشجویان پرداخته

سهیل کننده و بازدارنده ن در زمینه عوامل تخاص دانشجویا
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هاي موجود و همچنین دیدگاه بایست به تفاوتآموزش می
شان به ه آموزشیخاص دانشجویان کارآموز و کارورز در دور

. طور اختصاصی توجه ویژه گردد
محدود بودن ، گزارش دهیبا توجه به استفاده از روش خود

اي انتخاب عوامل تسهیل هاي در دسترس دانشجویان برگزینه
و در نظر نگرفتن توانمندي و دانش فردي کننده و بازدارنده

دانشجویان، ممکن است پاسخ هاي ارائه شده دیدگاه واقعی 
به دانشجویان را منعکس نکرده باشد که در مطالعه حاضر 

توصیهبنابراین. شده است عنوان محدودیت در نظر گرفته 
ارزیابی مناسبنظور توسعه ابزارمطالعات کیفی به مشودمی

.انجام گرددآموزش بالینیعوامل تسهیل کننده و بازدارنده
آموزش وضعیتدر مجموع نشان دادحاضرپژوهشنتایج

نیازمند تأمین امکانات و تجهیزات بالینی دانشجویان پرستاري

هاي ارتقاي عملکرد بالینی و جذب همکاري، محیط بالینی
وآزمودهکاربالینیمدرسینازاستفاده. باشدمیاي حرفه

با رفع موانع موجود بالینیمناسبمحیطفراهم نمودنمتعهد،
بهبود وضعیت بهتواند میدر کنار سعی و تالش دانشجویان 

.منجر شودآموزش بالینی 

تشکر و قدردانی
پژوهشمصوب شورايتحقیقاتیطرححاصلمقالهاین

10به شماره 1390در سال تانکردسپزشکیعلومدانشگاه
دانشجویاناز کلیهدانندمیالزمنویسندگان بر خود. باشدمی

همکاريپزشکی سنندج به واسطهعلومدانشگاهپرستاري
. سپاسگزاري و تشکر نمایندطرحایندرصمیمانه 
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Background and Objectives: Since the barriers to the clinical education can adversely affect nursing

profession goals; the purpose of this study was to investigate apprenticeship and internship nursing students'

views about facilitators of and barriers to the clinical education in Sanandaj School of Nursing and

Midwifery.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, viewpoints of all 160 apprenticeship and internship

nursing students studying at Kurdistan University of Medical Sciences were investigated. Data were

collected using a self-structured questionnaire including demographic characteristic and 64 questions about

facilitators and barriers of clinical education in eight domains using five-point Likert scale. The validity of

the questionnaire was confirmed using content validity based on the expert views and the reliability was

investigated using the Cronbach's alpha (0.78). Data were analyzed using the descriptive and inferential

statistics with 95% confidence interval in the SPSS.

Results: The most cited facilitator of the clinical education from views of the apprenticeship (n=64; 57.1%)

and internship (n=33; 68.8%) students was the relationship between instructors and students. The lack of

facilities in hospitals was the most cited barrier of the clinical education from the apprenticeship students

viewpoint (n=45; 40.2); whereas the attributes of the clinical instructors was the most cited barrier among the

internships (n=22; 45.8%). There were statistical differences between the apprenticeship and internship

students viewpoints on the students' satisfaction from rules and regulations and the teaching methods

(P<0.05).

Conclusion: Regarding the effectiveness of the clinical education in acquisition of nursing skills, it is

necessary to improve clinical education to reduce the existing challenges.
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