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  چکیده 
که  گردد می به صالحیت  بالینی فراگیران منجر که می باشد یادگیري  و آموزش هاي جلوه مهمترین از بالینی آموزش :زمینه و هدف

العه به بررسی ه این مطک. مطالعات متفاوت میزان تاثیر عوامل متعدد را مختلف گزارش نموده است. تحت تاثیر عوامل زیادي می باشد
  . مرور سیستماتیک عوامل تاثیر گذار بر آموزش بالینی پرداخته است

مراحل کار شامل  و است پرداخته  1390 تا 1371 هاي بین سال  شده منتشر مقاالت مرورسیستماتیک به مطالعه: روش کار مواد و
 پایگاههاي اطالعاتی معتبر پزشکی مثلاز لیز اطالعات جستجوي نظام مند، غربال مقاالت، ارزیابی کیفیت، استخراج داده ها و آنا

Pubmed, SID, Iranmedex, Irandoc  ,Magiran  Med lib, Scholare google  و و بانک اطالعاتی داخلی شامل مجالت ایرانی
  . ایی انجام شدمام آموزش پرستاري، آموزش دانشجویان، دیدگاه بالینی، جستجوي دستی با استفاده از کلید واژه هاي آموزش

 ،عملکرد مربی، حیطه اهداف و برنامه ریزي آموزشی به ترتیب شامل  اثر گذار بر آموزش بالینی  هاي  حیطه ،براساس نتایج :یافته ها
اکثر مربیان  حیطه محیط   و .ارزشیابی می باشد خصوصیلت فردي دانشجو ومحیط بالینی، ، امکانات ،و عوامل روانی اجتماعیتعامالت 

  .الینی و اکثر دانشجویان حیطه عملکرد مربی را به عنوان مهمترین حیطه اثر گذار در امر آموزش ذکر کرده اندب
با توجه به  نیاز سنجی دقیق در هر حوزه و بررسی وضعیت موجود، بهترین راهکارها را جهت رسیدن به وضعیت مطلوب : نتیجه گیري

ان، دانشجویان و افراد دخیل در بحث آموزش در جهت تحقق اهداف آموزش بالینی گام با همکاري مربی آموزش بالینی پیدا نموده و
  .بردارند

  .،عوامل تاثیر گذار مامایی و آموزش پرستاري مربیان، ،دانشجویان ،دیدگاه :ي کلیديواژه ها
  مقدمه

 هاي مهارت و دانش از اي امائی آمیختهرستاري و مپ
 هایشان خانواده و مددجویان نیازهاي رفع جهت بالینی
 بر پرستاري و مامائی عالوه دانشجوي یک بنابراین .است

 دوران طول در بالینی هاي مهارت کسب به علم، کسب
برنامه  اساس بالینی آموزش .]1[ نیازدارد خود تحصیل

برنامه اساسی گروه هاي  ءجز و دهد می تشکیل را آموزش
ل پزشکی است که حدود نیمی از زمان آموزش را تشکی

 نظري آگاهی هاي دانشجو که شود می سبب ومی دهد 
 به عبارت .]2[ گیرد به کار مددجو از مراقبت براي را

  فراهم دانشجو براي را فرصتی بالینی دیگرآموزش
تا دانش نظري خود را به مهارت هاي ذهنی،  می سازد 

پژوهشی مقاله  
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بت از بیمار ضروري روانی و حرکتی متنوعی که براي مراق
 جلوه مهمترین از بالینی آموزش .]3[د است، تبدیل کن

 علوم با مرتبط هاي حرفه یادگیري در و آموزش هاي
 نگرش و مهارت دانش، به تکامل منجر که است، سالمتی

 این .گردد می فراگیران 1صالحیت  بالینی کالم، یک در و
 مفاهیم نظري، کارگیري به شامل عمده هدف سه فرآیند
 ایفاي و بیمار و مددجو با کار واقعی موقعیت هاي تجربه
 آموزش نوع این در کند می دنبال را اي حرفه هاي نقش

 شده آموخته محیط، مفاهیم و مربی با تعامل در دانشجو
 در کل آموزش  .]4[ گیرد می بکار عمل حیطه در را

سودمندي در   و مفید اثرات و بوده پویا بالینی، یک فرایند
 در نیاز وردم مهارت و دانش کارایی، حداکثر کسب

 را بالینی آموزش .]5[ خواهد داشت دانشجویان جامعه
 محیط در تسهیل کننده یادگیري فعالیتهاي میتوان جزء 

 به یک دانشجو و بالینی مربی آن در که دانست بالینی
 و انتقادي تفکر ایجاد آن از هدف و دارند مشارکت اندازه

 و روانی هاي مهارت ارتقاي یادگیري خودجوش، خالق،
 نفس، عزت افزایش زمان، توانایی مدیریت حرکتی،
 بودن منفعل از پیشگیري و مناسب ارتباط برقراري

معتقد است  )1994(2چمپان .]6[ است دانشجویان
محیط  بالینی، محیط به ورود با پرستاري دانشجوي
 عوامل مؤثر نظر از که کند می تجربه را جدیدي آموزشی

 متفاوت است درس کالس آموزشی محیط با یادگیري، بر
 و به اهداف اثربخش آموزش که است معتقد 3بارت .]7[

آماده سازي د و دار بستگی آموزشی هاي ستاده
دانشجویان جهت ورود به بخش به آموزش تئوري و نظري 

 اي، حرفه رشد هاي آموزشی، سبکمناسب و هم سوئی 
 )1999( 4کریستی ]8[ است نیازمند تفکر و تحقیق
 که می داند نشجویاناد فرصتی برايرا نی بالی آموزش
 بیمار از مراقبت امر در کفایت با و مستقل طور به بتوانند
 می کمک به دانشجویان  بالینی محیط ].9[ کنند فعالیت

 پیوند بالین عملکرد در با را تئوري آموزش بتوانند تا کند
 یک در آموزش بالینی کالسی، آموزش خالف دهند، بر

عوامل  انواع که دهد می رخ اجتماعی پیچیده محیط
                                                        

1- Clinical competency 
2- Chirsy 
3- Baret 
4 -Chapman 

 که است بدیهی .]10[ هستند دخیل آن در کننده متاثر
 تنوع از آموزش بالینی کمیت و کیفیت بر مؤثر عوامل
 که نمی توان به گونه اي است، برخوردار باالیی بسیار

 را براي مشخص عوامل از دسته هاي یا عامل یک همواره
اجزاء تاثیر گذار در  رینمهمت برشمرد با این حال از آن

برنامه  چون اهداف و مواردي به میتوان بالینی آموزش
 خصوصیات مدرس، فراگیر، ت نفردياخصوصی آموزشی،

نحوه  و امکانات و تجهیزات،وجود ، بالینی آموزش محیط
عین حال  عوامل دیگري از قبیل  کرد و در اشاره ارزشیابی
 مثبت فضاي ودوج بالین، کار در بصیرت درونی، انگیزش

مدون  ارزشیابی نظام وجود و همکاري پرسنل  بخش و در
. ]11[ می باشد بالینی آموزش عملکرد بر مؤثر از عوامل

 -مطالعه توصیفی در  )1386( و همکاران حسن زهرائی
 ،)دانشجو  118عضو هیأت علمی و  53(بر روي ،مقطعی

پنج حیطه کلی  را درعوامل مرتبط با آموزش بالینی 
وصیات فردي فراگیر، مدرس بالین، محیط بالین، خص

 .ندگزارش نمود برنامه ریزي آموزشی و ارزشیابی بالینی 
حیطه  بر آموزش بالینی  به طوري که بیشترین تاثیر را

خصوصیات فردي و کمترین اثر را حیطه ارزشیابی داشته 
 بر مؤثر عوامل ترین مهم پیمان در مطالعه اي، .]12[ است

به ترتیب  را دانشجویان دیدگاه از بالینی زشآمو وضعیت
 مربوط عوامل  )%2/85( مربی به عوامل مربوط الویت،
 و اهدافبه  مربوط عوامل  )%2/63(ارزشیابی و نظارت
 محیط و عوامل مربوط  )%2/52( آموزشی هاي برنامه
 بین است و اختالف معناداري عنوان نموده%) 42(بالینی
 مؤلفه خصوص در مامایی و ريپرستا دانشجویان دیدگاه

 برنامه .]13[ ارزشابی وجود دارد و نظارت حیطه هاي
 براي زمینه کردن مساعد با تا بکوشند آموزشی باید ریزان

 سازند فراهم را شرایطی ،دموجو منابع بهینه از استفاده
 حرفه براي را الزم مهارت و دانش دانشجویان بتوانند که

این راستا، آگاهی و درك در  .نمایند خود کسب آینده
عمیق از دیدگاه هاي مشترك فکري و احساسی 

در مورد آموزش عملی می  و مامائی دانشجویان پرستاري
تواند شرایط حاکم بر محیطهاي بالینی را در جهت ارتقاء 
 کمی و کیفی مهارت هاي بالینی فراگیران تغییر دهد

مائی پرستاري و ما حرفه )1994( 5دوانبه نقل از . ]14[
                                                        

5- Dunn 
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 بالینی بهبود  تجربه دنبال به مداوم طور به باید
 حداکثر به ها را آن یادگیري بتواند تا باشد دانشجویان

 مبتنی که اطالعات است الزم مهم این انجام براي .برساند
 این تا براساس باشد مسئولین دسترس در تحقیق بر

 و ریزي برنامه دانشجویان، بالینی تجربه براي اطالعات،
  .]15[ گیرد صورت مناسب احیطر

ضعف در این حیطه تربیت دانش آموختگانی با مهارت 
حرفه اي ضعیف و کاهش کارائی آنها را به دنبال دارد که 
می تواند تاثیرات نامطلوبی در دستیابی به اهداف حرفه اي 
مرتبط پزشکی و بدنبال آن تاثیر منفی بر سالمت جامعه 

و اهمیت هر  تاثیر گذارعوامل لذا شناخت  .داشته باشد
براي تقویت روش هاي اثر بخش و تعیین و کدام  از آنها 

این اولین گام در . ]16[ حل مشکالت ضروري می نماید
ن تا آشناخت وضعیت موجود و تحلیل وضعیت  راستا 

 منبع دانشجویان شاخصترین. وضعیت مطلوب  می باشد
 فرایند این مختلف مشکالت و مسائل شناسایی براي

به طوري که بر اساس نظریه  .]17[ شوند می محسوب
 آموزش مورد در دیدگاه دانشجویان 1هس و کلینر هالتر،

 آموزش ریزان برنامه و دهندگان ارائه براي بالینی،
 علی متاسفانه ]18[ باشد می ارزشمند پرستاري بسیار

 وضعیترابطه با  در مختلف ي ها پژوهش انجام رغم
 تمامی اوالً، که نمود ذکر باید ،رمانکشو در آموزش بالینی

 متفاوتی بسیار و ساخته محقق با ابزارهاي مطالعات این
در  د و ثانیاباشن استاندارد نمی که اند شده انجام

که به صورت  اي مطالعه هیچ متون وسیع جستجوي
عوامل تاثیر گذار بر وضعیت سیستماتیک به بررسی 

   .شد وجود نداشتکشورمان پرداخته با درآموزش بالینی 
افراد  تربیت آموزشی، اهداف به دستیابی و همچنین جهت

 مهمترین شاید، کیفیت با مراقبتی خدمات ارائه و ماهر
 .باشد، نوع آموزش این بر تأثیرگذار عوامل شناسایی گام
تا به انجام پژوهشی  به   داشت آن بر را ما مطالب این

ت در رابطه با صورت  مروري سیستماتیک  بر روي مطالعا
آموزش بالینی دانشجویان پرستاري و عوامل تاثیرگذار بر 

بدان امید  که مرور نظام مند نتایج . مامائی بپردازیم
 ضعف و قوت حاصل از مطالعات متفاوت و شناخت نقاط

                                                        
1- Halter &Klener & Hess 

ارمغان  به را آموزشی اهداف به دستیابی بهبودي امکان
 .الینی باشدآورد و بتواند راهکاري در جهت ارتقاء آموزش ب

  روش اجرا
  شده منتشر مقاالت مرورسیستماتیک به مطالعه این در

شد بطوري که  پرداخته 1390 تا 1371 هاي بین سال
مراحل کار شامل جستجوي نظام مند، غربال مقاالت، 
ارزیابی کیفیت، استخراج داده ها و آنالیز اطالعات می 

اتی معتبر به منظور مرور منابع در پایگاههاي اطالع. باشد
 ,Pubmed, , SID,Iranmedexپزشکی مثل 

Irandoc.Magiran، Med lib, google Scholare  و
با (  همچنین بانک اطالعاتی داخلی شامل مجالت ایرانی

مجالت آموزش در علوم پزشکی روش جستجوي  تاکید بر
جستجوي دستی نیز از جهت . گردیدنظام مند انجام 

جستجوي . تفاده گردیداسمجالت موجود در کتابخانه 
مطالعات مرتبط توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر  بطور 

 بالینی، جداگانه و با استفاده از کلید واژه هاي آموزش
 مامایی، آموزش پرستاري، آموزش دانشجویان، دیدگاه

 Clinical عوامل تاثیر گذار  اهداف آموزش بالینی،
education, Viewpoint Student, Nursing. 

Midwifery,  مطالعات از لحاظ متدولوژي،  .انجام شد
یافته ها بررسی شد، تا مطالعات با کیفیت و  حجم نمونه

که به طور کلی ود قابل قبول و مناسب در بازنگري وارد ش
  .از روش  زیر استفاده گردید

عناوین با خالصه یا بدون خالصه  جستجوي مقاالت 
  سال مطالعه، حجم نمونه،  ظاز لحا(غربالگري اصلی

کیفیت و  حوزه مورد مطالعه، رشته مورد مطالعه،
 )مطالعات بدست آمده توسط دو مرورگر ژي طرح متدلو
 مرور گران(ارزیابی تفضیلی ( نتخاب مطالعاتا 

  کیفیت روش شناختی مطالعات منتخب ارزیابی
مقاالت مرتبط مشخص و از طریق فرم ارزیابی نقادانه  

 ،)1 جدول( ب و فرم خالصه مقاالتمقاالت معتبر انتخا
   .گردیدتکمیل 

در طی مراحل  جستجو  کلید واژه ها یکبار به صورت جدا 
به صورت زیر بررسی  ،ن در طی چند مرحلهآو پس از 

  .گردیدند
 MESHجستجو کلید واژه هاي مناسب در-1
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جستجو با کلید واژه ها به صورت جدا و جدا در تمام -2

  حیطه ها
 :در ارتباط با موارد زیرو با کلید واژه هاي مرتبط جستج-3

 عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان  - الف
  عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه  مربیان-ب
و  عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان -ج

  مربیان
 فاختال می توان به از جمله مشکالت موجود در مطالعات،

در نحوه امتیاز دهی به مولفه هاي تاثیر گذار در آموزش 
عدم  و )دامنه  5و3استفاده از مقیاس لیکرت (بالینی

 دسترسی به کل  متن مقاالت موجود در لیست منابع 
که جهت رفع .نمود اشاره علی رغم پیگیري هاي فراوان

 3مشکل امتیاز دهی در تمام موارد نتایج را در مقیاس 
د کرده به طوري که موراد عالی و خوب را به دامنه وار

حدودي را به عنوان  موارد تا عنوان وضعیت مطلوب،
وضعیت متوسط و در نهایت موارد بد و بسیار بد را به 

در عین حال در  .عنوان وضعیت ضعیف گزارش نمودیم
بعضی مطالعات تمام حیطه هاي تاثیر گذار بر آموزش 

بر  خاصمطالعه به صورت  بالینی بررسی نشده بودند و یا
روي یک حیطه از آموزش بالینی انجام گردیده بود که در 

این مطالعات  )حیطه 3کمتر از بررسی در ( این موارد
  .حذف گردیدند

 :بودند زیر شرح به مطالعات انتخاب معیار 
 -مطالعات توصیفی تحلیلی،-  -توصیفی مطالعات* 

 مطالعات کیفی مقطعی،
بعضی مقاالت ( و فارسی انگلیسی زبان به انتشارمقاالت * 

  )بودندچاپ شده  فارسیهم  و انگلیسی زبانهم 

 
 

 
 

در ایران و فقط در رشته هاي پرستاري و  مطالعه حتماً*  
  .باشد مامائی

 طه اثر گذار از یح 5حیطه از 2مطالعاتی که حداقل  *
بررسی نموده  )به صورت کمی یا کیفی(  آموزش بالینی را

  .ندا
   :بودند زیر شرح به مطالعات حذف ارمعی
بررسی آموزش بالینی در رشته هاي غیر از پرستاري و * *

  مامائی 
عدم بررسی حیطه هاي مختلف اثر گذار بر آموزش  **

  )حیطه 2حداقل (بالینی
  مطالعات تکراري **
تعاریف (مطالعات مربوط به بدیهیات آموزش بالینی **

  )ینیفلسفه آموزش بالو آموزش بالینی 
  یافته ها

عوامل تاثیر در رابطه با مقاله  22در نهایت بررسی بر روي 
که به شرح آنها .گذار در آموزش بالینی انجام گردید

 مطالعات مربوط به الزم به ذکر است(.پرداخته می شود
هر کدام یک مطالعه در نظر  دیدگاه دانشجویان و مربیان

ی و و بعضی مطالعات به صورت کم گرفته شده است
بعضی به صورت کیفی بود که در تحلیل نتایج همه به 

   )لویت اول تا ششم مشخص گردیدندوصورت ا
 22ات، از مجموع عبر اساس  نتایج حاصل از تحلیل مطال

مطالعه حیطه اهداف و برنامه  17مطالعه در این زمینه، 
ریزي آموزشی را مهمترین عامل تاثیر گذار بر امر آموزش 

مطالعه از این حیطه به عنوان دومین  3 ذکر کرده اند و
که تاکید برتاثیر گذاري باالي  . اند حیطه اثر گذار نام برده

 این حیطه بر امر آموزش  دارد و از جمله مهمترین عوامل 

  فرم خالصه کردن مقاالت: 1 جدول
حجم   نویسنده   ردیف

  نمونه 
  سال

  همطالع
  نتایج حیطه هاي مختلف به ترتیب الویت

  دانشجو  بییاارزش  محیط  امکانات  مربی  اهداف
...  
...  
...  
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  وزیع فراوانی حیطه هاي اثر گذار بر آموزش بالینی به ترتیب اولویتت: 3جدول
کل مطالعات 
تعیین وضعیت 

  شده در این حوزه

و اولویت چهارم 
  بیشتر

   اولویت اول    اولویت دوم   اولویت سوم 

)درصد(تعداد تعداد )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد   

17 1)8/5(  6)29/35(  3)64/17( اهداف و برنام  )17/41(7 
  ریزي آموزشی 

19 7)57/31(  5)26/5(  2)31/26(   عملکرد مربی )52/10(5 

13 2)33/13(  2)33/13(  6)40(  3)66/6(   امکانات  

15 5)33/33(  2)33/13(  6)40(  2)33/13(   محیط بالین  

13 3)07/23(  3)07/23(  3)07/23(  4 )7/30( مل عواوتعامالت  
  روانی اجتماعی 

9 4)44/44(  1)11/11(  2)22/22(  2)22/22(   ارزشیابی 

11 3)33/33(  4)75/18(  2)25(  2)5/12( خصوصیات فردي  
  دانشجو

 

  Magiranو  SID ژه ها در نمونه اي از تعداد مطالعات استخراج شده بر اساس کلید وا: 2جدول 
Magiran)خالصه مقاله( SID کلید واژه 

  آموزش بالینی 756 149
  لینی پرستاريآموزش با 222 5
  آموزش بالینی مامائی 86 1
  آموزش بالینی پرستاري و مامائی 69 0

 دیدگاه دانشجویان 228 205
 دیدگاه مربیان 44 23
 دیدگاه دانشجویان و مربیان 29 6
 دیدگاه دانشجویان و مربیان و آموزش بالینی 24 0
  مشکالت  آموزش بالینی 115 9
  وزش بالینیعوامل تاثیر گذار در آم 5 0
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  به ترتیب اولویت از دیدگاه مطالعات متفاوت مهمترین حیطه  تاثیر گذار بر آموزش  بالینی  :4جدول 
حجم   نویسنده   

  نمونه
  سال

  مطالعه
روانی   دانشجو  بییاارزش  محیط  امکانات  مربی  اهداف

  اجتماعی
راهبرد 

یاددهی 
  یادگیري

  تعامل

  -  -  -  3  -  -  1  -  2  83  295 ]23[بریم نژاد  1
    4  2  5  -  -  1  3  -  90  28  ]24[ مصلی نژاد  2
  -  -  -  3  -  -    2  1  91  95  ]25[ساکی  3
          4  1  2  5  3  88  87   ]26[محمدي   4
 نیکنام دانشجو  5

]27[  
107  82  3  5  2  4  -  6  -  -  -  

  -  -  -  1  4  2  -  5  3  89  55  ]28[حسن پور   6
  2  -  -  4  -  1  -  -  3  90  30  ]29[ رمضانی  7
  -  -  -  -  4  2  3  5  1  87  52  ]30[ زنده طلب  8
  -  -  -  3  -  4  5  1  2  83  62  ]31[ حسن پورم  9

  -  -  -  3  2  4  5  1  6  88  53  ]32[ عباسی  10
        -  -    2    1  87  40  ]33[ ابراهیمی  11
  -  -  -  -  -  2  -  1  -  90  30  ]34[ اقا خانی   12
  -  -  -  2  -  -  -  1  1  80  28  ]35[دهقانی  13
  -  -  -  -  -  2  1  3    85  59  ]36[ عابدینی  14
          1  3  2  3    74  100  ]37[ میمندي   15
  -  -  -  -  1  4  2  3  1  74  100  ]37[ میمندي   16
          3    -  1  2  83  70  ]38[ امید وار  17
 ربیمصلی نژاد م  18

]24[  
120  90  -  2  -  3  -  4  1  5  -  

مهالنی مربی   19
)39(  

10  88  1  -  -  -  -  2  -  -  -  

) مربی(محسن پور  20
]31[  

62  83  1  3  -  2    4  5  -  -  

  -  -  -  1  4  2  -  5  3  91  95  ]25[ ساکی مربی  21
        5    6  2  4  3  82  107  ]27[ نیکنام مربی  22
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تاثیر گذار در این حیطه در مطالعات متفاوت می توان به 
له افزایش تعداد دانشجویان در بخش، عدم عواملی از جم

وجود برنامه ریزي مناسب، عدم تناسب بین شرح وظایف 
ز ها، اکارآموزي با اهداف ترم تحصیلی، عدم رعایت پیش نی

وجود قوانین  عدم انجام مراقبت بر اساس فرایند پرستاري،
وزي، عدم مو پا گیر، عدم انطباق واحد نظري و کار آ دست

ولین، عدم امکان تصمیم گیري ئبین مسهمکاري صحیح 
در اجراي فرایند ها، عدم شناخت جامعه از حرفه 

و اهداف و  داف آموزش و انتظاراتاه نپرستاري، تفاوت بی
  .]5،13،11[ وداشاره نم  راهبردهاي آموزشی

مطالعه در این  19در حیطه عملکرد مربی، از مجموع 
ترین عامل مطالعه حیطه عملکرد مربی را مهم 5زمینه، 

تاثیر گذار بر امر آموزش ذکر کرده اند واز جمله مهمترین 
عوامل تاثیر گذار در این حیطه بر اساس مطالعات متفاوت 

بر مباحث  می توان به عواملی از جمله عدم تسلط مربی
نی، ینامناسب بودن الگوي مربی بال ارائه شده در بالین،

 شاره نمودمربی بالینی با سابقه کم، و کمبود مربی ا
  .]22و5،6،13،19[

 13در حیطه امکانات و تجهیزات آموزشی  از مجموع 
مطالعه این حیطه را مهمترین  2مطالعه در این زمینه، 
مطالعه از این حیطه به  6 و اند عامل اثر گذار نام برده

از جمله  .عنوان دومین حیطه اثر گذار نام برده اند
یطه بر اساس مهمترین عوامل تاثیر گذار در این ح

کمبود مطالعات متفاوت می توان به عواملی از جمله 
. اشاره نمود غیرهامکانات، کمبود فضا، فضاي نامناسب و 

در کل اکثر مطالعات وضعیت امکانات و تجهیزات آموزشی 
  .]19و5،6،13،22[ را ضعیف گزارش نموده اند

مطالعه در این  15در حیطه محیط بالینی، از مجموع 
مطالعه این حیطه را مهمترین عامل تاثیر گذار بر  4زمینه، 

امر آموزش ذکر کرده اند و از جمله مهمترین عوامل تاثیر 
گذار در این حیطه بر اساس مطالعات متفاوت می توان به 

و  همکاري کادر پزشکی با مربی عدمعواملی از جمله 
انگیزه کافی و عدم  سرپرستاران نامناسب ، نگرشدانشجو

 نبودن مشخص ال در حرفه مورد نظر در آینده،جهت اشتغ
 بیمارستان، پرتنش محیط ضح، و طور به آموزشی اهداف
 محیط در حضور براي تر تجربه با مربیان کمتر تمایل
 و مربیان همدلی بین نبود و بالینی آموزش هاي

الزم به ذکر است این حیطه بیشتر . اشاره کرد دانشجویان
 بوداثر گذار در آموزش بالینی  از دید مربیان عامل مهم و

]5،6،13،19،22[.  
در حیطه مشخصات فردي و عوامل مربوط به دانشجو،  از 

این حیطه را  مطالعه 1، مطالعه در این زمینه 11مجموع 
 3مهمترین عامل تاثیر گذار بر امر آموزش ذکر کرده اند و 

مطالعه آن را به عنوان دومین  حیطه اثر گذار بر آموزش 
از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار . نی ذکر نموده اندبالی

در این حیطه بر اساس  مطالعات متفاوت می توان به 
مخصوصا (عواملی از جمله بی عالقه گی دانشجو به رشته 

،نداشتن انگیزه کافی جهت )در دانشجویان پرستاري
یادگیري، عدم اعتماد به نفس دانشجو، خستگی ناشی از 

  .]22_5،6،13،19[اشاره کرد  آموزي هافشرده بودن کار
و عوامل مربوط  عوامل روانی اجتماعیوتعامالت در حیطه 

مطالعه  4مطالعه در این حوزه ، 13به حرفه ،از مجموع 
این حوزه را الویت اول اثر گذار بر آموزش بالین ذکر نموده 

ط اعدم  توانائی در برقراري ارتب اند و عواملی از قبیل 
، عدم همکاري پرسنل بی ، پزشک  و کارکنانمناسب با مر

، عدم اطمینان پرسنل به دانشجو وحتی مربی از عوامل 
  .]5،6،19،21[ مورد اشاره در این حوزه بوده اند
این حیطه را  مطالعه 9در حیطه فرایند ارزشیابی، 

مطالعه از این 6مهمترین عامل اثر گذار نام بردهاند و  
در .اثر گذار نام برده اندحیطه به عنوان دومین حیطه 

بعضی مطالعات نیز عوامل دیگر به عنوان عوامل اثر گذار 
شناخته شده اند که به علت تعداد کم فقط در جدول  

  .]6،13،19،22[ آورده شده اند
  بحث

مهمترین حیطه اثر گذار  براساس نتایج حاصل از مطالعات 
 وبر آموزش بالینی حیطه اهداف و برنامه ریزي آموزشی 

حیطه عملکرد مربی می باشند و بقیه حیطه ها در  دوم 
تاثیر گذاري کمتري بر  داشته و مراحل بعدي اولویت قرار 

اکثر مربیان  حیطه محیط بالینی و   و آموزش بالینی دارند
اکثر دانشجویان حیطه عملکرد مربی را به عنوان مهمترین 

ا که آنج از.حیطه اثر گذار در امر آموزش ذکر کرده اند
 ریزي برنامه آموزش بالین، رمهمترن عامل اثر گذار ب

 واساس پایه که داشت اذعان باید می باشد  آموزشی
 باید آموزشی یزير برنامه .است ریزي برنامه آموزش
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 و بالینی مدرس ارتقاي براي را پیشنهاداتی و اطالعات
 بخش اثر یادگیري - تدریس رابطه یک ایجاد به کمک

 ریزان برنامه]40[ نشجو فراهم می کندو دا مربی بین
و  راهبرد هاي یاددهی یادگیريتوجه به  با باید آموزشی

 بالینی هاي بخش در مناسب زمانی شرایط کردن فراهم
 به نمایند کمک دانشجویان در یادگیري فرآیند تسریع به

 دانشجو،نیازهاي پذیرش بین توازن برقراري رسد می نظر
 رفع در مهمی گام موجود آموزشی امکانات و جامعه
در مطالعه ساکی حوزه اهداف و  ]41[ باشد فوق مشکل

بر ) در صد  50(را الویت  تاثیر وبرنامه ریزي بیشترین
 به طوري که  در بحث عوامل آموزش بالینی داشته 

 نظیر عواملی ترتیب به آموزشی ریزي برنامه به مربوط
 هاي راقبتم وانجام بخش در دانشجویان تعداد بودن زیاد
دیگران  از عوامل مهم در این حوزه  حضور در بیمار اولیه

براساس مطالعات  .]25[ از طرف ایشان معرفی شده
دومین عامل اثر گذار بربحث آموزش بالینی  عملکرد مربی

 مشخص )1385(می باشد به طوري که در مطالعه رحیمی
 آموزشی اهداف با مربیان از انتظار مورد فعالیت که شد

است و این خود موجبات  نداشته تطابق کارآموزي ورهد
 .]42[ نارضایتی از عملکرد مربی را فراهم آورده است

 و دار مربی صالحیت کمبود معتقد است )1385(بلوریان 
 تخصص توانایی و گرفتن نظر در بدون مربیان، از استفاده

 )2002(1تیمنز.می باشد بالینی آموزش مشکالت از آنها
 عوامل موثر از را دانشجویان و مربی بین مناسبارتباط  نا

 به بنابراین، ].43[ کند می بیان دانشجویان استرس در
 هاي محیط در بالینی مربیان تمهار که رسد می نظر

 اما .دارند متفاوتی عملکرد طبعاً و بوده  متفاوت آموزشی
 از اطالعات و ها مهارت گونه این کسب اینکه به نظر

 امور به آگاه مربیان وسیله به و شیآموز محیط طریق
 با مطلع، مربیان وجود گیرد، می صورت پرستاري آموزش

 است، نیاز مورد تأثیرپذیري گونه این براي ماهر و سواد
 بلکه نیست، بالینی مهارت آموزش صرفاً مربی نقش زیرا

 اساسی جزو انتقادي تفکر هست، نیز تفکر مهارت پرورش
در مطالعه  .]5[  تاس پرستاري حرفه مکمل و

 40 (لویت و، حوزه عملکرد مربی دومین ا )1391(ساکی
و حوزه عوامل فردي  و خصوصیات دانشجو سومین  )درصد

                                                        
1- Temes 

 به مربوط عوامل را شامل میشوند از )درصد 36 (لویتوا
 و بخش در مربی کافی تسلط عدم و تجربه فقدان مربی،
 از ه،وظیف انجام درحین مربی توسط تنش پر محیط ایجاد

 هاي بیماري به ابتال از ترس دانشجو، به مربوط عوامل
 بیشترین اورژانس بیمار با برخورد), هپاتیت ایدز،( عفونی
  .]25[ اند شده بالین ذکر زاي استرس عوامل

سومین عامل اثر گذار در آموزش بالینی وضعیت تعامالت 
و  )1383(در مطالعه فصیحی  .روانی اجتماعی می باشد

عوامل مربوط به محیط بالینی از جمله ، )1379(محمدي
 هماهنگی دانشجو،عدم و مربی با پرسنل همکاري عدم

 و امکانات نداشتن آموزشی، هاي برنامه با ها بیمارستان
 پزشکان، سوي از مناسب ارتباط عدم ناسب، م تسهیالت

 ترین مهم به عنوان دانشجو با پرسنل و سرپرستاران
  .]26،42[ ش شده استبالین گزار آموزش مشکالت

چهارمین عامل اثر گذار در آموزش بالینی از دیدگاه 
می باشد در  زاتدانشجویان وضعیت امکانات و تجهی

 بالینی آموزش مشکالت مهمترین)1385(مطالعه عابدینی 
 و کمبود رفاهی امکانات کمبود را دانشجویان دیدگاه از

 عدم ،)39 (% کارآموزي جهت مناسب آموزشی فضاي
 ( بالینی محیط در آموزشی کمک وسایل از ستفادها

را از ) 3/37% (آموزش براي باتجربه مربیان کمبود و )%35
  .]36[ عوامل تاثیر گذار برآموزش بالینی ذکر نموده اند

 زاترین تنش بالینی محیط در امکانات رفاهی وجود عدم
 و یزدان خواه مطالعه در  آموزشی محیط درحیطه عامل

مطالعه  در ].5،45[ اخوان نیز می باشددو  آرام دل
 دانشجویان مامایی اکثر نیز همکاران و خلیلی فرشباف

 و شخصی هاي کردن نیاز برآورده جهت که بودند معتقد
 مطالعه فضاي و کن رخت اعم از کافی فضاي به اي حرفه

برازپرندجانی مهمترین نقطه ضعف  .]46[ دسترسی ندارند
مکانات و فضاي آمزشی مناسب آموزش بالینی را کمبود ا

 دانشجویان که یادگیري است حالی در این.گزارش نمودند
 جزء بهعنوان یک بالینی آموزش محیط در پرستاري

 به دانشجویان و میآید به شمار آموزشی برنامه در اساسی
 عملکرد در با را تئوري آموزش بتوانند تا میکند کمک
 قرار توجه وردم همواره بایستی که دهند پیوند بالین
اما علی رغم اینکه تعداد زیادي مطالعه وضعیت .گیرد

امکانات موجود  را نامناسب گزارش نموده اند اما اثر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
4.

4.
70

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.4.4.709
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-187-fa.html


  
  717)4(4؛1391زمستان                                                                                                                    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                  

 

  گذاري آن بر آموزش بالینی چندان داراي اولویت
 .]47[ باشد نمی 

عامل اثر گذار در آموزش بالینی وضعیت محیط  پنجمین
 داد نشان نیز همکارانش و  1مک مانوس .بالین می باشد

 و شخصیت ،، محیط به آموزشی شهاي رو تأثیر میزان که
 وابسته کار صحیح روش درك.و گیرنده آموزش کارایی

 آموزشی ، محیط ارزیابی واقع در .]48[ باشد می
بهبودي  و امکان شناسایی را ضعف و قوت نقاط قادراست 

 نوع در که ارمغان آورد به را آموزشی اهداف به دستیابی و
 می باالتر کیفیت مراقبتی با خدمات ارائه به منجر خود
 کردن باشد،فراهم نظر مد باید آنچه دلیل همین به.شود

 در محیط عناصر این که است سالم عناصر با محیطی
 از دیدگاه عوامل این ارزیابی و دارند وجود بالینی آموزش

 کیفیت و با رابطه در را باارزشی اطالعات دانشجویان،
  .]35[ آورد می فراهم بالینی آموزش محیط کمیت

عوامل مربوط به در آموزش بالینی  دیگرعامل اثر گذار 
در مطالعه حسن پور مهمترین عوامل .می باشددانشجو 

عوامل مربوط به  الویتبه ترتیب مشکل آفرین و تاثیر گذار 
در صد،  61 درصد،عوامل مربوط به محیط 82نشجودا

و عوامل مربوط به %56یزي عوامل مربوط به برنامه ر
را ذکر  درصد 36عوامل مربوط به مربی با  و%56ارزشیابی 
ساکی نیز مهمترین عامل اثر گذار را  .]28[ نموده اند

 حیطه در .]25[ عوامل مربوط به دانشجو ذکر نموده است
 و نفس به اعتماد عالقه، فراگیر، فردي خصوصیات

 مطالعه در .اند هداشت را فراوانی بیشترین درونی انگیزش
 ها برنامه بهترین و ترین غنی حتی اینکه به اشاره با اي
 صورت در شده، دهی سازمان وآموزش کارآموزي ي

 عالقمندي بود، نخواهد سودمند درفراگیران، انگیزه فقدان
 و شایستگی و آموزش به مدرس رشته،عالقمندي به

 یزهانگ بر مؤثر عوامل از را بالینی دریادگیري استعداد
 پژوهش اما .]28[ اند دانسته بالینی دانشجویان یادگیري

 هاي استراتژي معتقدند که دارد وجود نیز دیگري هاي
 عوامل از نیز یادگیري هاي سبک و وتمایل فراشناختی

 از ،انپژوهشگر نظر به ].4[ هستند بالینی یادگیري مهم
 ، هستند آموزش قابل و مؤثر ها، مهارت این که آنجایی

 پیشرفت به ها مهارت این آموزش با توانند می سانمدر

                                                        
1- McManus 

 وجود عدم )1384(رحیمی  .]12[ کنند کمک دانشجویان
 عنوان به بالینی، محیط در دانشجویان انگیزه و عالقه
 ریزان برنامه بیشتر وتوجه بالینی آموزش مانع ترین مهم

 بالین براي مناسب ریزي برنامه براي پرستاري مسؤوالن و
آموزش بالینی  وضعیت بهبود راهکار ترین مهم عنوان به

لذا با توجه به موارد فوق و  .]42[ عنوان نموده است
شناخت میزان تاثیر گذاري هر کدام ، الزم است مسولین 
با نیاز سنجی دقیق در هر حوزه و برر سی وضعیت موجود 
، بهترین راهکارها را جهت رسیدن به وضعیت مطلوب 

وده وبا همکاري مربیان ، دانشجویان آموزش بالینی پیدا نم
 هماهنگی ایجاد برايو افراد دخیل در بحث آموزش 

 هاي حل راه اتخاذ با بیمارستان، و بین دانشکده بیشتر
 یادگیري هاي تیم تشکیل قبیل از مشارکتی و تعاملی

 دیگر هاي مدل و خدمات بر مبتنی بالینی،یادگیري
 فضاهاي به ها نبیمارستا تبدیل کننده تسهیل نظیرمدل

در جهت تحقق اهداف آموزش بالینی گام  آموزشی مناسب
  .]49،50[ بردارند

   نتیجه گیري
 مؤثر عوامل ترین مهم از آنجا که بر اساس نتایج مطالعات،

عوامل مربوط به حوزه اهداف و برنامه  بالینی آموزش بر
 همین در ریزي آموزشی و حوزه عملکرد مربی می باشد،

 عوامل بهبود براي الزم اقدامات که میشود راستا توصیه
 .گردد اجرا و شده گرفته نظر در بالینی برآموزش مؤثر

 و پرستاري مربیان انگیزه افزایش مانند موارد ازاین برخی
 مناسب، آموزشی جو ایجاد آنان، هاي تقویت توانمندي

دانشجو، تعدیل تعداد  وظایف کامل شرح تدوین
سال تحصیلی ،ثبات ر هر نیم دانشجویان پذیرفته شده د

کارآموزي هر مربی،آشنائی پرسنل با  نسبی محل و نوع
 ریزان آموزشی توجه برنامه اهداف کار آموزي دانشجویان ،

 مربی توجه به نقش ،نقش آموزشی مربیان بالینی   به 
افزایش ،مشاورجهت نظارت برفعالیت مربیان و دانشجویان 

رمربیان مخصوصا مربیان هر چه بیشتر مهارتهاي بالینی د
ارتقا انگیزه در مربیان جهت ارائه آموزش وبا سابقه کمتر

  . موثرتر  می باشدبالینی 
  و قدردانی تشکر

این مطالعه حاصل کار پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش 
 .باشددانشگاه علوم پزشکی تبریز می  پزشکی
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Abstract 
Background & Objectives: clinical education is one of the 
crucial aspects of teaching that leads to acquiring clinical 
qualification. Clinical education is affected by variety of factors 
which made us to conduct this systematic review on these factors. 
Material & Methods: published articles since 1992 till 2011 
were systematically reviewed based on  systematic search, 
screening, quality evaluation, collecting and analyzing data from 
databases such as Pubmed, Irandoc, Iranmedex, SID, Magiran, 
INLM, Scholar google, Med lib, and Iranian journals . The 
searching was done using keywords clinical education, 
viewpoint, Midwifery, Nursing, Student. 
Results: Based on results the effective factors included 
educational goals and plans, instructors performance, clinical 
environment, facilities, and students' personal characteristics. 
Totally there were no significant differences between instructors' 
and students' views on the effect of clinical education but the 
effect of clinical environment was mentioned more by instructors 
and effect of instructors' performance by students. 
Conclusion: due to need for more precise assessment of each 
factor and present condition, more efficient strategies should be 
sought with the help of instructors, students and other stake 
holders.  
Keywords: student, teacher,viewpoint ,nursing  , midwifery 
education, effective factors. 
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