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  .حمید توکلی قوچانی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: نویسنده مسئول 

  

  :چکیده

مربی بالینی یک مهره بسیار مهم و اساسی در  .دهد آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاري را تشکیل می :مقدمه

ولی  .بی قرار گرفته استهاي مختلف مورد ارزیا پژوهش ربخش درمربی بالینی اث ویژگیهاي. ریزي و کسب تجارب بالینی است برنامه

ژوهش حاضر با هدف  پ .و تصویر مربی بالینی اثر بخش واضح و روشن نیست بوده اثر بخش سوال برانگیزنی مربی بالی ویژگیهايهنوز 

 1387بالینی اثر بخش از دیدگاه دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال   مربی ویژگیهايتعیین 

  .انجام شد

مورد  افرادجهت نمونه گیري از روش سرشماري استفاده شد و  .دانشجو انجام گرفت 96وي این پژوهش توصیفی بر ر :روشها مواد و

ابزار  .که در ترم سه و باالتر به تحصیل مشغول بودند دانشجویان پرستاري و مامایی در مقطع کارشناسی پیوسته روزانه بودند بررسی،

ویژگی هاي  ،آموزش زمینهربی بالینی اثر بخش در چهار م یهايویژگاطالعات دموگرافیک و  بخش دو بود که درپژوهش پرسشنامه 

در این  5تا  0براي هر کدام از این چهار زمینه دامنه نمره دهی بین  .طراحی شده بود ارزشیابی دانشجو ،روابط بین فردي ،فردي

راوانی، کاي دو و آنالیز واریانس استفاده و آزمون هاي ف SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  .پرسشنامه در نظر گرفته شد

  .گردید

نفر دانشجویان پرستاري  71از افراد مورد بررسی، . بود 9/20میانگین سنی دانشجویان  که یافته هاي پژوهش نشان داد :یافته ها

 ،)0/4( )شخصیتی(فردي  ویژگیهايامتیاز را به به ترتیب بیشترین  دانشجویان .بودند %)26( مامایینفر دانشجویان  25و %) 74(

 در بین دانشجویان دو همچنین .اص دادندربی بالینی اختصم )0/3( ارزشیابی و) 4/3( روابط بین فردي ،)9/3( آموزشیمهارت هاي 

 رشته تحصیلی با رضایت از تحصیلی، ترم بین متغیرهایی مانند سن،نداشت و  درشته تفاوتی از نظر ویژ گی هاي مربی اثر بخش وجو

  .دیده نشد بخش همبستگی مربی بالینی اثر هاي ویژگی یازامت

فردي   زمینهبه  رامربی بالینی اثربخش باالترین درجه  ویژگیهاي زمینهدانشجویان از بین چهار  در این پژوهش: بحث و نتیجه گیري

رین امتیاز به ارزشیابی اختصاص داده روابط بین فردي و کمت زمینهآموزش، سومین امتیاز به  زمینهدومین امتیاز به . اختصاص دادند

  .شد

  دانشجو اثر بخش، مربی بالینی، آموزش بالینی، آموزش،: واژگان کلیدي

                                                            
  عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1

  دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 2

  دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 3

  نشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیدانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دا. 4
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مقدمه

به عنوان رشتهپیچیده و دشواري است که  مشاغلپرستاري از 

با استفاده از دانش و مهارتهاي خاص خدماتی  ،دانشگاهی اي

. لف ارائه می دهدرا به افراد سالم و بیمار در مراکز مخت

مهارتهاي  یادگیريدانشجوي پرستاري عالوه بر کسب علم به 

آموزش بالینی . طول دوران تحصیلی خود نیاز دارد بالینی در

 ).1(دهد  یبخش اساسی و مهم آموزش پرستاري را تشکیل م

آموزش بالینی به عنوان اولین منبع یادگیري و شکل دهی 

 .شود وب میحسزشکی معلوم پاي دانشجویان  هویت حرفه

تربیت افراد  موزش بالینیآ  هدف نهایی « گوید می 1استیوب

ثري در سالمت ؤبتوانند نقش م تاباشد  می حرفه اي و کارآمد

بخش عظیمی از این مسئولیت به مربی  و دنجامعه داشته باش

آموزش  ).2(» بالینی به عنوان یک الگوي عمده وابسته است

هاي زیادي شامل عوامل مربوط به بالینی تحت تاثیر متغیر

آموزش بالینی ). 3(محیط آموزشی قرار دارد  وفراده، فراگیر 

 .)4(استاي شناخته شده  به لحاظ اهمیت قلب آموزش حرفه

حدود پنجاه بسیاري از مطالعات براین مورد توافق دارند که 

ط بالینی درصد از اوقات تحصیلی دانشجوي پرستاري  در محی

گیرد و تجربه کسب  ر آنجاست که فراگیر یاد میو د می گذرد

 زمینهولی با وجود این کمتر به تحقیق در  ).5و1،2،4(کند  می

اي دانشجویان پرداخته شده  آموزش بالینی و آموزش حرفه

                                                       .)6(است 

 اثر بخشی مربیان پرستاري بهاز دو دهه گذشته  

همواره مورد توجه عنوان عامل مهمی در آموزش بالینی 

  . )7( بوده استپژوهشگران و صاحبنظران 

در و اساسی مربی بالینی یک مهره بسیار مهم 

در جهت ایجاد و  ریزي و کسب تجارب بالینی است برنامه

هاي آموزش بالینی  تحقق هدفشرایط مطلوب براي 

 هايکمبود ها و کاستی اندتو    می است زیراعامل   ترین اساسی

امکانات آموزشی را جبران کند و یا بر عکس بهترین شرایط را 

با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مناسب و یا عدم توان 

  ).9و2( علمی به محیط غیر جذاب تبدیل کند

                                                            
1. Stubbe

خود به ربیات در اختیار گذاشتن تج بامربی بالینی 

به آنان و با حضور فعال دانشجویان و بازخورد اصالحی مناسب 

، برقرار کننده نبعی از قوت قلب و اعتماد به نفسعنوان م به

و عاملی براي برقراري بوده باط، حمایت کننده انضنظم و 

باعث ، پزشک ارتباط موثر بین دانشجو و بیمار، دانشجو و

تعهدپذیري و یادگیري موثر مهارتهاي علمی و بالینی 

از  .)7(گردد  میو اضطراب  همچنین کاهش ترسکارآموزان 

را از  يو توانند نقاط ضعف و قوت می نیزدانشجویان طرفی 

 ارزیابی قرار رفتاري مورد اخالقی و جوانب مختلف علمی،

   .)8(دهند

هاي  مربی بالینی اثربخش درپژوهش هاي ویژگی

در مطالعه پازنده به نقل از مختلف متفاوت بوده از جمله 

 می داندکسی  راترین مربی بالینی  اثربخش 3و ناکس 2گانمو

شخصیتی متعالی در جهت کاهش  ویژگیهايکه داراي 

همچنین در  و )2(اضطراب دانشجویان در کار بالینی باشد 

برخی مطالعات و  4پازنده ازقول بنور و لیویف مطالعه سالمی و

داراي بیان می شود که مربی اثر بخش می بایست  دیگر

برخی  و )10و5و2( بوده یت آموزشو مهاراي  شایستگی حرفه

از کیفیت روابط بین فردي آنان به عنوان مهمترین  پژوهش ها

  .  )7(د نکن مربیان یاد می یمشخصه اثربخش

ي پرستاري دانشجو 292در مطالعه اي که در آن از 

هاي  گردیدکه دانشجویان مهارت مشخص نطرخواهی شد

بالینی  موزشآبالینی مربی را مهمترین عامل موثر در 

ورود به بیمارستان  دانشجویان از ابتداي ).10(دانستند

توانند درباره رفتار مربیان خود قضاوت کنند و باید اذعان  می

مربیان تعیین  کردکه چگونگی تبادالت بین دانشجویان و

5مطالعات لی ).8(آموزش بالینی خواهد شد جوکننده 
 و 

انشجویان، روابط نشان داد که از نظر د 2002در سال همکاران

توانایی هاي کلینیکی می  ها و قابلیت ي اندازه بین فردي به

  ).11(تواند در کار مربی بالینی موثر باشد

                                                            
2- Mogan
3- Knox 
4- Benor &  leviyof 
5-lee
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اط با برتااي دیگر مهارت بالینی، نحوه  براساس مطالعه

دانشجو، محتوي آموزش و توجه به نیازهاي آنان از مهمترین 

دانشجویان  هاي یک مربی بالینی ممتاز از دیدگاه شاخص

عضو هیئت علمی بودن  وسابقه کاري  حالی که درباشد  می

برخی  همچنین در. )9(ه استي کمترین امتیاز بوداراد

 دانش پژوهی، ها را شخصیت فردي، مطالعات مهمترین ویژگی

اد ارتباط مشاوره دانسته جروش تدریس و توانایی در ای

از  6لعه لوپززمینه شخصیتی مربی بالینی نیز در مطا ).12(اند

پژوهشی دیگر  ) .2(نظر دانشجویان اولین اولویت را داشت

مربی ایده آل از نظر دانشجویان را فردي دانسته که داراي 

 سازنده با دانشجو ، ارتباط منطقی و عملی باال، سطح علمی و

 همچنین حافظ منافع او در کارآموزي و نیز کمک گیرنده از

 و مفید دهنده تکالیف مناسب و ارائه دانشجو براي ارزشیابی و

در مطالعه  ).9(باشندبهره گیري از کلیه امکانات آموزشی 

 ي دانش و زمینهدانشجویان پرستاري پنج  7کرسچلینگ

ه بهر استفاده ازروش آموزشی مناسب، شیوه ارتباط، تجربه،

از  به ترتیب مناسب را بـازخورد گیري ازتجربیات شخصی و

  ).13( لینی دانسته اند وزش باآم عوامل تاثیر گذار بر

مربی  بالینی، از آنجا که یکی از عوامل موثر در آموزش

 آن شدیم تحقیقی پیرامون اوست لذا بر ویژگی هاي  وبالینی 

مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان علوم  ویژگیهاي"

انجام دهیم تا مربیان  "1387پزشکی خراسان شمالی در سال 

باعث ، آموزش بالینی توجه به و ن مشخصاتبا آگاهی از ای

افزایش مهارتهاي علمی و بالینی دانشجویان گردیده و از این 

با  .بردارند موثر آموزش بالینی گامی ءارتقاطریق در جهت 

امید به اینکه استفاده از نتایج این پژوهش در اثربخشی 

  .عملکرد مربیان بالینی موثر واقع شود

ها مواد و روش

مربی  ویژگیهايژوهش یک مطالعه توصیفی است که این پ

بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان در آن مورد مطالعه قرار 

) نفر96(دانشجویان  کلیه يپژوهش شامل  موردجامعه . گرفت

علوم  دانشگاهه پرستاري و مامایی کدترم سه و باالتر در دانش

یوسته که در مقطع کارشناسی پ بودندخراسان شمالی  پزشکی

                                                            
6 -Lopez
7 - Kirschling

و  مشغول به تحصیل مامایی  در رشته هاي پرستاري و روزانه

در زمان  هاي قبلی کارآموزي بالینی را تجربه کرده و در ترم

کلیه این . بوده اند انجام پژوهش در محل تحصیل حاضر

روش ( دانشجویان جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند 

 پرسشنامه ها در این پژوهش ابزار گردآوري داده ).سرشماري

سوال شامل  5مشتمل برشامل دو بخش بود که بخش اول اي 

اطالعات دموگرافیک و مشخصات فردي  واحدهاي مورد 

رضایت از  و رشتهترم تحصیلی، مطالعه از قبیل سن ، جنس ، 

مربی  ویژگیهايبخش دوم عبارات مربوط به  ورشته تحصیلی 

  :گرفت زیر مورد بررسی قرار زمینه 4بالینی اثربخش در 

اعتماد به نفس باال، جدي  داشتن مانند ویژگی فردي* 

بودن، عالقمند بودن، صرف وقت، سوابق آموزشی، به روزکردن 

اطالعات، تسلط در کارهاي عملی و سوابق پژوهشی

ارائه  بیمار، توجه به ارتباط با مانند روابط بین فردي* 

ش داشتن نق پرسنل، توجه به رابطه دانشجو با بازخورد،

...و مشاوره،

 دانشجو،ه به مشارکت فعال توج مانند مهارت آموزشی* 

روشهاي  از استفاده موزشی،آاهداف  ارائه انتقال تجربیات،

 ...ریزي براساس نیاز دانشجویان و توجه به برنامه ناسب،م

 مبناي کار بالینی، ارزشیابی بر مانند دانشجو ارزشیابی* 

توجه به  شده در ارزشیابی، لحاظ کردن تکالیف بالینی ارائه

  ...هاي بالینی در ارزشیابی و سرعت فعالیت دقت و

عبارات  ازدانشجویان درجه موافقت خود با هر یک  

موافق تا کامالً مخالف اعالم  را با شش امتیاز کامالًپرسشنامه 

و به گزینه کامالً  5به گزینه کامالً موافقم امتیاز . کردند

اساس نظرات  سپس بر .ه شدمخالفم امتیاز صفر داد

ررسی امتیاز اخذ ها ي مورد ب زمینهدانشجویان در هریک از 

همچنین از مجموع  .استخراج گردید هامیانگین آن شده  و

براي هر پرسشنامه امتیازي محاسبه  ها زمینهتمامی  امتیازات

به منظور تعیین اعتبار از روش اعتبار محتوا استفاده شد  .شد

نفر از اعضاي هیئت  5از طریق نظرخواهی از  پرسشنامه که

 نفر 8علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و نیز

. دانشجویان این دانشگاه مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفت 

استفاده  SPSS15افزار  نرم از داده ها تحلیل و یهجهت تجز

آنالیز  تی تست و آزمون هاي توصیفی و هاي آمار روش و شد

  .گرفت استفاده قرار مورد نسواریا
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ها یافته

مورد بررسی دانشجویان  از فرن 96تعداد  نظراتمطالعه  این در

 .بود 20.84±1.38میانگین سنی دانشجویان  کهقرار گرفت 

 %)26.04( مامایی و )%73.95( رستاريپ درصد دانشجویان

   .بودند مذکر )%73.95( مونث و )%26.04( همچنین

افراد مورد  (اوانی واحدهاي پژوهش فر :1شماره  جدول

  برحسب جنس) بررسی 

  درصد  تعداد  جنس

  1/26  25  مرد

  9/73  71  زن

  100  96  جمع کل

  

ترم  ان داد بین سن،شهاي این پژوهش ن  یافته

میزان رضایت از رشته با امتیاز هاي مربی بالینی اثر  تحصیلی،

 دوندارد همچنین در بین دانشجویان  دبخش رابطه اي وجو

 يها ویژگیتفاوت معنادار آماري از نظر ، رشته مورد بررسی

بر اساس نتایج این مطالعه  .ندارد دمربی بالینی اثر بخش وجو

هاي مختلف  زمینهعبارت پرسشنامه در  30دانشجویان از بین 

مربی بالینی اثربخش،بیشترین انتخاب  ویژگیهايپیرامون 

را براي  ) 5امتیاز(  قو خیلی مواف) 4امتیاز( هاي موافق گزینه

   .داشته اند 2عبارات مندرج در جدول شماره 

  

  

  میانگین نمرات اخذ شده در هر یک از زمینه هاي مورد بررسی :3جدول شماره 

  

تعدادمورد بررسی زمینه
  ±امتیاز  میانگین

انحراف معیار
بیشترینکمترین

0/40/20/5 ± 966/0ویژگی هاي فردي

6/344/17/4 ± 966/0آموزشی

4/329/26/4 ± 965/0روابط بین فردي

0/30/10/5 ± 968/0ارزشیابی

  از سوي دانشجویان را "بسیار موافق" و "موافق "عباراتی که بیشترین انتخاب :  2جدول شماره  

  عبارات
  انتخاب درصد

)نفر 96از (

 ±انحراف معیار

   امتیاز میانگین

  )5از نمره (

  6/4 ± 9/0  7/90  )ویژگی هاي فردي( از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد

ویژگی ...) (بودن و عالقمند جدي بودن،( امر آموزش بالینی داشته باشد در تعهدات الزم را

  )هاي فردي
5/89  8/0 ± 5/4  

  5/4 ± 0/1  5/87  )آموزشیمهارت هاي (انتقال تجارب و مفاهیم به فراگیر مهارت داشته باشد در

  4/4 ± 0/1  4/83  )آموزشیمهارت هاي (فراگیر را به مشارکت فعال در بخش تشویق نماید

  3/4 ± 9/0  3/83  )روابط بین فردي زمینه ( بازخورد مناسب به دانشجو بدهد

روابط بین (ارتباط انسانی با مددجو را نسبت به آموزش خود در امر بالین ارجح قرار دهد

  )فردي
5/61  2/1 ± 6/3

  7/3 ± 1/1  4/60  )ارزشیابی( ارزشیابی پایان دوره اي تنها بر مبناي کار بالینی انجام شده کارآموز باشد

5/3 ± 3/1  1/53  )ارزشیابی( ده را در جهت ارزشیابی پایانی لحاظ کندتکالیف ارائه ش
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69/  دوره اول - 3و  2شماره  - 88، بهار 87زمستان زشکی خراسان شمالی                                                     مجله دانشگاه علوم پ

  

و میانگین  در هر یک از زمینه هاي مورد بررسی داشته اند

ن داد بین میانگین نمرات نشا ANOVAآزمون  امتیازات آنها

تفاوت معنا  آموزشی با دیگر زمینه ها در زمینه هاي فردي و

بین دو زمینه  و وجود دارد )(p=0.000 دار آماري در سطح

  .)3جدول( آموزشی تفاوتی وجود ندارد فردي و

  :بحث و نتیجه گیري

که دانشجویان از بین چهار  ین پژوهش نشان دادا

به  رالینی اثربخش باالترین درجه مربی با ویژگیهاي زمینه

بطوریکه اثربخشی  .اختصاص دادند) شخصیتی(فردي  زمینه

برخورداري از   امر آموزش بالینی، تعهدات الزم در را به مربی

 اعتماد به نفس باال، سوابق آموزشی، به روز کردن اطالعات،

 نتایج با  که این یافته دانسته اي  حرفه -ایجاد انگیزه آموزشی 

  .)9و2،5،7(همخوانی دارد   رخی مطالعاتب

آموزشی که با تشویق به  زمینهدومین امتیاز به 

انتقال تجارب و مفاهیم به مهارت   ،فراگیر العمشارکت ف

اهمیت دادن به   ،ریزي مبتنی بر نیاز دانشجو  نامه، برفراگیر

هاي  تکالیف ارائه شده از سوي دانشجو و به کارگیري شیوه

 وهش باژیافته هاي این پداده شد که  ...ولینی نوین آموزش با

 داشتن مانندکه عواملی  )13(کرسچلینگنتایج پژوهش برخی 

 روش آموزشی مناسب، شیوه ارتباط، استفاده از ،تجربه دانش و

خوانی هم موثر می داند را  بهره گیري از تجربیات شخصی

 ها وهشسایر پژ ز یافته هايبا بسیاري دیگر ا نیز و داشته

  .)10و12( دارد تطابقم

روابط بین فردي اختصاص  زمینهسومین امتیاز به 

 ابط انسانی با مددجو وداده شد که شامل توجه بیشتر به رو

نیز با برخی  که این باشد دادن بازخورد مناسب به دانشجو می

روابط بین فردي  برکه  )11( "لی"مطالعات  دمطالعات مانن

  .تاکید می کند همخوانی دارد

اختصاص ارزشیابی دانشجو  زمینهکمترین امتیاز به 

ارزشیابی "ت به عبار امتیازباالترین  زمینهداده شد که در این 

پایان دوره اي تنها بر مبناي کار بالینی انجام شده کارآموز 

این یافته با  نتایج برخی مطالعات   کهاختصاص یافت  "باشد

  ).2(یکسان است

ن داد بین میانگین نمرات یافته هاي  این مطالعه نشا

آموزشی با دیگر زمینه هاتفاوت معنا  در زمینه هاي فردي و

آموزشی با  بین دو زمینه فردي و و هدار آماري وجود داشت

با توجه به اینکه میانگین نمرات .  ردتفاوتی وجود ندا یکدیگر

می توان این زمینه را در اولویت  ه استزمینه فردي باالتر بود

مطالعات نیز این  بسیاري از تقدم این دو زمینه در و قرارداد

بنابراین یافته می توان  ).12و10و5( می کندتائید  راموضوع 

مهارتهاي  از ویژگیهاي فردي و چنین بیان نمود که تلفیقی

آموزشی مربی بالینی بیشتر مورد توجه دانشجویان قرار داشته 

  .است

ان رضایت میز ترم تحصیلی، بین سن، هدر این مطالع 

 داز رشته با امتیاز هاي مربی بالینی اثر بخش رابطه اي وجو

بنظر . )2(که این یافته با برخی مطالعات مطابقت نداشت ندارد

؛ می توان آنرا به تفاوت در تعداد نمونه ها نسبت داد رسد می

در مطالعه  نفر و 882چرا که در مطالعه یاد شده تعداد نمونه 

  .نفر بوده است 96حاضر 

  تشکر و قدردانی 

محترم  هیئت علمی دانشگاه علوم  از همکاري صمیمانه عضو

دانشجویان همچنین آقاي آرمات  خراسان شمالی جناب پزشکی

  .شود  پرستاري و مامایی قدردانی و سپاسگزاري می
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