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  كيفي مطالعه يك :پرستاري دانشجويان ديدگاه از اثربخش باليني آموزش
  

  زاده خليل حميده ،*پاك مسلك يهمت معصومه
  

  
  چكيده
 انجام در يشانها توانايي به نسبت دانشجويان نفس به اعتماد افزايش و انتقادي تفكر ارتقاي اثربخش باليني آموزش هدف :مقدمه
 مطالعه اين از هدف .است نشده تبيين روشني به مفهوم اين هم هنوز متعدد، يكم مطالعات انجام رغم علي .است اي حرفه يها يتمسؤول
  .است اثربخش باليني آموزش مفهوم از پرستاري دانشجويان درك تبيين
 از استفاده با اطالعات آوري جمع .شد انجام هدف به رسيدن جهت مرسوم، محتواي تحليل روش با كيفي پژوهش يك :ها روش

 هدف بر مبتني روش با گيري نمونه .گرديد انجام پرستاري دانشجوي 23 شركت با متمركز يها گروه و ساختارمند نيمه عميق مصاحبه
  .پذيرفت صورت ،اروميه مامايي و پرستاري دانشكده پرستاري دانشجويان از

 عوامل -1 :شد استخراج مفاهيم از اثربخش باليني آموزش به نسبت پرستاري دانشجويان ديدگاه به مربوط محور و طبقه سه :نتايج
 زيرطبقاتي داراي طبقات اين از يك هر كه فراگير، به مربوط عوامل -3 يادگيري محيط به مربوط عوامل -2 باليني مدرس به مربوط
  .بودند

 به توانايي و ارتباطي يها مهارت كارگيري به باليني، محيط تجهيزات امكانات، تأمين نيازمند اثربخش، باليني آموزش :گيري نتيجه
  .است پرستاري دانشجويان نفس به اعتماد و انگيزه ارتقاي براي مدير و توانمند باليني مدرسان توسط عمل در دانش كارگيري

  
  كيفي مطالعه پرستاري، دانشجويان ،اثربخش باليني آموزش :كليدي هاي واژه

  727تا  718 ):7(11 ؛1390بهمن /پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  

  مقدمه 
 جهت باليني يها مهارت و دانش از اي آميخته پرستاري

 ).1(است يشانها خانواده و مددجويان نيازهاي رفع
 به علم، كسب بر عالوه پرستاري دانشجوي يك بنابراين
 نياز خود تحصيل دوران طول در باليني يها مهارت كسب
 در آموزشي يها برنامه از درصد پنجاه از بيش ).2(دارد

 اختصاص باليني آموزش به پرستاري دانشجويان
 آن در كه است فرآيندي باليني آموزش ).4و3(دارد
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 تدريجي صورت به و بيمار بالين در حضور با دانشجويان
 از استفاده با را خود ذهن و نموده كسب تجربياتي
 آماده بيمار مشكالت حل براي منطقي تفكر و تجربيات

 دهي شكل در حياتي اهميت باليني آموزش ).6و5(سازند مي
 اي حرفه آموزش قلب كه اي گونه به .دارد اي حرفه هويت
 آن در كه آموزش از مرحله اين در ).8و7(شود مي خوانده
 دارند، مشاركت اندازه يك به دانشجو و باليني مربي

 داده آموزش ها مهارت و درآمده عمل به ها آموخته
 به كار محيط در موجود يها واقعيت اين بر عالوه .شود مي

 نظري دانش توانند مي دانشجويان و شده تفهيم فراگيران
 و بخشند توسعه كارآموزي، محيط در كار انجام با را خود
  ).10و9(شوند روبرو گوناگون مسائل و مشكالت با

 توجه مورد اخير يها سال در اثربخش باليني آموزش
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 هدف ).13تا11(است گرفته قرار پرستاري محققين خاص
 تجزيه مهارت و انتقادي تفكر ارتقاي مؤثر باليني آموزش
 مديريت يها مهارت ارتباطات، در صالحيت كسب تحليل،

 به نسبت دانشجويان نفس به اعتماد افزايش و موقع به
 اي حرفه يها يتمسؤول انجام در يشانها توانايي
 به اثربخش آموزش كه است معتقد سيهر ).14(است

 به و دارد يبستگ يآموزش يها ستاده و اهداف
 يها سبك رفتارها، ،ها مهارت ،يعلم يها تيصالح
  ).15(است ازمندين تفكر و قيتحق اي، حرفه رشد ،يآموزش
 نسبتاً شكاف كه است آن بيانگر مطالعات، از بسياري
 عملكرد و پرستاري كالسيك آموزش روند در عميقي
 يها آموزش كه يطور به دارد وجود باليني يها مراقبت
 مهارت و لياقت احراز براي الزم توانايي موجود، باليني
 در شده انجام مطالعات ).16(دهد نمي دانشجو به را باليني
 دهد مي نشان باليني يها آموزش خصوص در ما كشور

 ).18و17(نيست الزم اثربخشي داراي ها آموزش اين كه
 به انتقادي تفكر توانايي كه داد نشان اسالمي مطالعه نتايج
 سال دانشجويان در اثربخش، آموزش برايند يك عنوان
  ).19(است ميزان يك به پرستاري آخر و اول
 لزوم و باليني، آموزش در مشكالت وجود به توجه با

 پيچيدگي دليل به باليني، يها كارآموزي نحوه در بازنگري
 از معدودي تعداد تنها باليني محيط در آموزش

 در يادگيري و آموزش اند داده اجازه خود به پژوهشگران
 قرار بررسي مورد را آن بهبود چگونگي و محيط اين

 يها دانشكده از بسياري كه اليح در ؛)21و20(دهند
 و ركن را باليني آموزش وضعيت ارزيابي پرستاري،

 و بهبود .)22(دانند مي آموزشي يها يريز برنامه اساس
 وضعيت بررسي مستلزم باليني، شآموز كيفيت ارتقاي
  ).16(است ضعف نقاط اصالح و قوت نقاط شناخت موجود،
 پرستاري گان دهند آموزش كه است كرده تأكيد ليندوپ
 مورد در دانشجويان ديدگاه از بايد يادگيري، ارتقاي براي

 آگاه زا تنش عوامل كاهش و آموزشي برنامه توسعه
 عوامل با ارتباط در دانشجويان ديدگاه درك ).23(شوند
 به است، حياتي پرستاري بالين و آموزش به مرتبط
 براي را دانشجويان ديدگاه از گاهيآ داست كه يطور
 آموزش هدف ينتر مهم آنان يادگيري تسهيل به كمك

 هدف با حاضر مطالعه لذا ).24(است كرده ذكر پرستاري
 باليني آموزش از پرستاري دانشجويان ديدگاه تبيين

 مورد در را پرستاري دانشجويان واقعي ديدگاه اثربخش،
 براساس تا ست،ا كرده تشريح اثربخش باليني آموزش

 امكان بازتري ديد با باليني مدرسان و انريز برنامه آن
  .باشند داشته را باليني تدريس و ها برنامه در تجديدنظر

  
  ها روش

 مصاحبه روش با كه بود كيفي مطالعه يك پژوهش اين
 با ارتباط در را پرستاري دانشجويان يها ديدگاه عميق،

 .كرد بررسي 1389 سال در اثربخش باليني آموزش
 و پرستاري دانشكده پرستاري دانشجويان تحقيق جامعه
 از تحقيق يها كننده مشاركت .بود اروميه شهر مامايي

 انتخاب دو، و يك ترم از غير به ها ترم تمام دانشجويان
 تا و آغاز هدف بر مبتني صورت به گيري نمونه .شدند
 به جديد، اطالعات دريافت عدم يعني اطالعات، اشباع

 مجموع در كه يافت ادامه كيتئور گيري نمونه صورت
 مدت .رسيد نفر 23 به پژوهش در كنندگان شركت شمار

 هر تحليل و جزيهت از پس .بود دقيقه 90تا 30 ها مصاحبه
 و تجزيه در .گرفت مي انجام بعدي همصاحب مصاحبه،

 .شد استفاده مرسوم كيفي محتواي تحليل روش از تحليل
 به كه است تحقيق روش يك مرسوم كيفي محتواي تحليل
 كار به مكتوب يها داده وايمحت ذهني تفسير منظور

 يها داده از ميمستق طور به طبقات ،اين روش در .رود مي
 بندي طبقه يندآفر طريق ازو  شود يم استخراج يمتن

 قرار شناسايي مورد ها مضمون و كدها سيستماتيك،
 محتواي استخراج از فراتر چيزي امحتو تحليل .گيرند مي

 طريق اين از بلكه باشد، مي متني يها داده از برگرفته عيني
 محتواي درون از ار پنهان الگوهاي و ها مضمون توان مي
 ).27تا25(كرد آشكار مطالعه در كنندگان شركت يها داده
 مصاحبه هر روش نيا از استفاده با مطالعه نيا در نيبنابرا
 كلمه به كلمه مصاحبه هر از بعد بالفاصله شده ضبط
 يبرا نوبت نيچند شده نوشته نسخه سپس و شده مكتوب
خط به ، مجدد يبررس در .شد يم خوانده ها داده با ييآشنا
 خوانده ييمعنا يواحدها صيتشخ يبرا متن مصاحبهخط 

 يواحدها كردن خالصه با ليتحل و هيتجز فرآيند .شد يم
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 )1جدول ( طبقات و طبقات ريز كدها، به ها آن ليتبد و ييمعنا
 ها داده ريتفس در .)25و28(افتي انجام معتبر نيقوان تيرعا با

  .بود مدنظر پنهان و آشكار ياهامحتو
  

  طبقه و طبقه ريز كد، معنا، واحد از يمثال :1 جدول
 طبقه زيرطبقه كد  معناواحد

 ياحيا فقط كه هست مربي«
 حد در را ريوي - قلبي

 پاي وقتي و بلده تئوري
 تونه نمي رسه مي عمل

  »بكنه كاري ينتر كوچك

 صرف داشتن
 و تئوري دانش

 مربيان ناتوانايي
 در پرستاري

  عمل

 كارگيري به توانايي
  عمل در دانش

 عوامل
 مربوط

 به
 مدرس
  باليني

  
 پذيري انتقال قابليت بررسي و ها داده تكميل براي سپس
 گروه دو از ،انفرادي يها مصاحبه بر عالوه ،ها يافته

 گروه در كه ديگري دانشجويان از نفره 6 و 5 متمركز
 ها يافته تطابق خصوص در نبودند، انفرادي يها مصاحبه

 تيقابل شيافزا منظور به ).27(شد سؤال آنان، تجربيات با
 موضوع با مدت يطوالن كار يها روش از ها داده اداعتم
 با ها افتهي كنترل و ناظران يبازنگر ،قيتحق

 آنان، اتيتجرب انعكاس زانيم نظر از كنندگان مشاركت
 در محقق زين يريسوگ از يريجلوگ يبرا .شد استفاده

 يبررس مورد دهيپد درباره را خود نظرات قيتحق طول
 از را ها آن نمود يم يعس قيطر نيا از و هنوشت 
 در پژوهش نيا در .كند جدا كنندگان مشاركت يها دگاهيد

 يبرا افراد آزادي و مصاحبه روش ق،يتحق هدف ابتدا
براي شركت كنندگان   آناز  امتناع اي مطالعه در شركت
 كسب و اطالعات بودن محرمانه اصول .شد داده حيتوض
 تيرعا گفتگو ضبط و مصاحبه جهت آگاهانه تيرضا
 هر در پژوهش از يريگ كناره حق از يرخوردارب .ديگرد
  .شد تيرعا كه بود ياخالق مالحظات جمله از زمان

  
  نتايج

 موجب پرستاري دانشجوي 23 با مصاحبه مجموع در
 از .شد ها داده تكرار و اشباع اطالعاتي، غناي به دستيابي

 3 تحت كه شد استخراج اوليه كد 257 تحقيق يها داده
 عوامل« ،»باليني مدرس به مربوط عوامل« شامل كلي طبقه

 »فراگير به مربوط عوامل« و »يادگيري محيط به مربوط

 زيرطبقاتي داراي مضامين اين از يك هر .گرديد بندي طبقه
  ).2 جدول(بودند

  
  باليني مدرس به مربوط عوامل :اول طبقه

 به مربوط عوامل مطالعه، اين در كنندگان شركت ديدگاه از
 باليني آموزش بر مؤثر عوامل جزء باليني مدرس

 توانايي شامل شده استخراج فرعي طبقات .بود اثربخش
 تجارب و تباطيار يها مهارت عمل، در دانش كارگيري به

  .بود مربي مديريتي
  
  عمل در دانش كارگيري به توانايي -1

 محيط در بودند معتقد پژوهش اين در كنندگان مشاركت
 باليني مدرس كه بود خواهد اثربخش آموزش زماني بالين

 باليني گوناگون يها موقعيت در دانش از استفاده توانايي
 در دانش از استفاده چگونگي بتواند و باشد، داشته را

 به زير در .دهد آموزش دانشجويان به را واقعي شرايط
 با ارتباط در كنندگان مشاركت هاي قول نقل از برخي
 تأثير و مربي توسط عمل در دانش كارگيري به توانايي

  .است گرديده اشاره اثربخش باليني آموزش بر آن
 آموزش در من نظر به كه چيزي اولين« :2 كننده شركت
 داشته احاطه مطالب به كامالً بايد مربي مربيه، خود مهمه
 بلد خوبي به رو بخش در بستري يها كيس اكثر و باشه
 ما مربيان از بعضي .داره نگه روز به رو خودش و باشه
 هم اونها از بعضي و ندارند را الزم سواد نيستند ثابت كه
 علم واقعاً كه هستند تعدادي هستند، بلد تئوري حد در فقط
 كه دهند مي ياد ما به طوري و دارند جا يك را عمل و

  .»رود نمي يادمان از هيچوقت
 ريوي -قلبي ياحيا فقط كه هست مربي« :5 كننده شركت

 تونه نمي رسه مي عمل پاي وقتي و بلده تئوري حد در را
 را پرستاري اقدامات بعضاً ما .بكنه كاري ينتر كوچك

 براي خاصي اقدام هيچ عمل در و نويسيم مي كاغذ در فقط
  .»دهيم نمي انجام بيمار

  
  ارتباطي يها مهارت -2
 يها مهارت پژوهش اين در كنندگان مشاركت نظر به

 آموزش اثربخشي به منجر بالين در مربي ارتباطي
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 بين ارتباطي يها مهارت كه كردند ذكر آنان شود، مي
 از باليني مدرس اي حرفه ارتباطي يها مهارت و فردي
  .هستند اثربخش باليني آموش در مؤثر عوامل
 با خوب ارتباط كنم مي فكر من« :8 كننده شركت

 است، خوب مربي يك بارز يها ويژگي از يكي دانشجويان
 برقرار ارتباط دانشجويان با محترمانه شكل به بايد مربي
 برخي .بگيريم ياد اونها از واهمه و ترس بدون ما تا كند

 سعي اونوقت تو و كنند مي توبيخ آدمو جمع در مربيان
 همه پيش تا كني برقرار ارتباط اون با كمتر چه هر كني مي

  »نشه ضايع شخصيتت
 ين،مسؤول بخش، كاركنان با اگه مربي« :15 كننده شركت
 جايگاه تواند مي كنه برقرار ارتباط خوب ...و پزشكان
  »كنه فراهم بخش در دانشجوها يادگيري براي خوبي

  
  مديريتي تجارب -3

 باليني مدرس كه بودند معتقد پژوهش در كنندگان شركت
 در صحيح يريز برنامه و مديريت توانايي داراي ؛خوب

 به منجر اين كه است، باليني مختلف يها موقعيت
  .شد خواهد فراگير بيشتر يادگيري و مندي  بهره

  
 ديدگاه از اثربخش باليني آموزش به مربوط عوامل :2 جدول

  پرستاري دانشجويان
:باليني مدرس به مربوط عوامل

 عمل در دانش كارگيري به توانايي - 
  ارتباطي يها مهارت - 
  مديريتي تجارب - 
 

  :يادگيري محيط به مربوط عوامل
 مناسب عاطفي - فيزيكي فضاي - 
  مناسب امكانات و تجهيزات - 
  پرسنل همكاري - 
  

  :فراگير به مربوط عوامل
 كافي انگيزه - 
  فردي يها ويژگي - 
  نفس به اعتماد - 
  

 باليني آموزش يك كنم مي فكر من« :7كننده  شركت

 مربي يك اگر دارد، نياز ريزي برنامه يك به اثربخش
 هم مؤثري آموزش تواند نمي ؛نباشد بلد ريزي برنامه
 بخش يك در دانشجويي كنيد تصور شما باشد، داشته
 كند مشاهده را كبد از بيوپسي خواهد مي بار اولين براي
 آنها از و كند جمع را ها بچه همه بخواهد مربي وقت آن

  .»كند جواب و سؤال
يك مربي خوب بايد بتواند به طور خوب «: 14كننده  شركت

كنترل و نظارت كند، كار پرستاري نيازمند نظم دانشجويان را 
 .و انسجام و رعايت يك سري قوانين و اصول خاص است

  .»هاست آموزش مؤثر نيازمند رعايت برخي ديسيپلين
  

  يادگيري محيط به مربوط عوامل :دوم طبقه
 - فيزيكي فضاي طبقه زير سه تحقيق در كنندگان مشاركت
 همكاري و مناسب امكانات و تجهيزات مناسب، عاطفي
 محيط به مربوط عوامل طبقه به مربوط كه بخش پرسنل

 باليني آموزش در دخيل عوامل جزء را بودند، يادگيري
  .برشمردند اثربخش

  مناسب عاطفي -  فيزيكي فضاي -1
 محيط در بودند معتقد پژوهش اين در كنندگان مشاركت

 فضاي كه بود خواهد اثربخش آموزش زماني يبالين
 به زير در .باشد داشته وجود مناسب عاطفي - فيزيكي
 با ارتباط در كنندگان مشاركت هاي قول نقل از برخي
 آموزش بر آن تأثير و مناسب عاطفي - فيزيكي فضاي
  .است گرديده اشاره اثربخش باليني
 محيط مشكل ها بخش اكثر در ما« :20 كننده شركت
 جا خميني امام بيمارستان بخش يك در داريم، را فيزيكي
 اي رشته هر از دانشجويان و نيست انداختن سوزن براي

 اگه شما ...اند آمده آنجا به آموزش براي پزشكي علوم از
 مشكل تا هزار با كني مطالعه را بيمار پرونده خواهيد مي

  .»هستي مواجه
 در مخصوصاً پرستاري دانشجوهاي ما« :11 كننده شركت

 براي كالسي نه نداريم، چنداني جايگاه بيمارستان
 تعويض براي جايي نه استراحت، براي مكاني نه كنفرانس،

 بشه حل مشكالت اين اگه كنم مي فكر من ...و لباس
  .»بشه بهتر تونه مي هم آموزش
 در مخصوصاً ها بخش پرسنل از بعضي« :4 كننده شركت
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 براي خوبي عاطفي جو عرصه، در كارآموزي واحدهاي
 در ما سالم جواب گاهي حتي .كنند نمي فراهم دانشجو
 در نشستن اجازه ما ...شود نمي داده ها بخش از بعضي

 دانشجوهاي كه است حالي در اين نداريم را استيشن
 تحويل محترمانه و خوب خيلي ها بخش اين در پزشكي
  .»شوند مي گرفته

  
  مناسب امكانات و تجهيزات -2

 يها محيط كه كردند بيان مطالعه اين در كنندگان مشاركت
 آموزش براي مناسب امكانات و تجهيزات داراي باليني

 در تجهيزات و امكانات كمبود اين كه يصورت به نيستند،
 مانع و كرده ايجاد اختالل بالين در آنها آموزش امر

  .شود مي اثربخش آموزش
 براي بيمارستان امكانات مواقع برخي « :9 كننده شركت
 ساكشن سر هر ندارد، وجود اصولي روش به كار انجام
 ها بخش بعضي در ما ...شود مي مصرف بار چند گاهاً
 دستكش ماسك، مثل اوليه وسايل از برخي كمبود حتي

 اضطراب بدون دانشجو يك اگر كنم مي فكر من داريم، ...و
 بهتر خيلي بگيرد رگ بخواهد آنژيوكت كردن آنستريل در
  .»گرفت خواهد ياد تر دقيق و
  
  پرسنل همكاري -3
 آموزش در بودند معتقد كنندگان مشاركت مطالعه اين در

 صحيح ارتباط و متقابل احترام پرسنل، همكاري اثربخش
  .دارد اي ويژه جايگاه دانشجويان با پرسنل
 از بعضي در آخر سال يها دانشجو ما« :19 كننده شركت

 كالً گم نمي من كنيم، مي اوليه كارهاي بيشتر ها بيمارستان
 اين از شتربي اگه ولي است تعطيل ها بخش اين در آموزش

 را بخش در بيماران تمام حياتي ميعال بخواهند من از كه
 يك تماميت روي بدم رو بخش كل داروهاي يا و بگيرم
 ياد بيشتر كنم كار اون با فرآيندي و بشوم متمركز بيمار

  .»گرفت خواهم
 ساير حتي بخش، كادر همكاري« :1 كننده شركت

 من است، مؤثر باليني آموزش در پزشكان و دانشجوها
 يها رزيدنت از را خودم تسؤاال كه است شده بارها
  .»ام گرفته هم خوبي خيلي جواب و ام پرسيده ها بخش

  فراگير به مربوط عوامل :سوم طبقه
 از اثربخش باليني آموزش سازنده مضامين از يكي

 فراگير به مربوط عوامل پرستاري دانشجويان ديدگاه
 در كنندگان مشاركت مطالعه، اين در .است

 از برخورداري كافي، انگيزه داشتن به يشانها توصيف
 فراگير فردي يها ويژگي برخي و مطلوب نفس به اعتماد
  .داشتند مبذول خاصي توجه

  
  كافي انگيزه-1
 كافي انگيزه داشتن كنندگان مشاركت يها گفته اساس بر
 يمند عالقه به منجر بودنشان باانگيزه و دانشجويان در
  .كند مي فراهم را يادگيري از بااليي سطوح و شده آنها

 و كنجكاوي و دانشجو خود انگيزه« :22 كننده شركت
 پرسيدن راه از فقط البته دونه، نمي كه چيزهايي پرسيدن
 و كتاب دنبال هم خودش نده جواب را خودش تسؤاال

 اينها ...بياره دست به را جامعي اطالعات و بره اينترنت
  .»بكنند ترمؤثر را باليني آموزش تونند مي همه

  
  فردي يها ويژگي -2

 انسان هر كه بودند معتقد پژوهش اين در كنندگان شركت
 هر شود، مي موجب كه است فردي يها ويژگي داراي

 به خود نقش و بوده متفاوت عملكرد داراي دانشجو
  .كند ايفا متفاوت طور به را دانشجو عنوان
 ما يها ويژگي از برخي كنم مي فكر من« :17 كننده شركت

 دانشجويي كنيد فكر باشه مؤثر آموزش در تونه مي هم
 يك اين و باشه بيدار وقت دير تا ها شب كرده عادت كه

 شكل به و وقت اول صبح تونه مي چطور شده اون ويژگي
 كنيد فرض حتي يا ...باشد داشته حضور بخش در آماده
 خوبي ارتباط بخش در تونم نمي و هستم خجالتي كه مني
 در موفقي دانشجوي تونم مي آيا باشم داشته كاركنان با

  .»باشم بالين
  
  نفس به اعتماد -2
 باال نفس به اعتماد كنندگان مشاركت يها گفته اساس بر

 و باشد داشته بهتري يادگيري دانشجو كه شود مي موجب
 اين كننده بيان زير يها گفته .گردد اثربخش باليني آموزش
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  :است معني
 نفس به اعتماد كنم مي احساس من« :15 كننده شركت
 دانشجوهايي است، پايين پرستاري دانشجوهاي از بعضي

 و اضطراب بدون و راحت دارند بااليي نفس به اعتماد كه
 ياد و دهند مي انجام را جديد يها مهارت داوطلبانه حتي
 نفست به اعتماد شه مي تكرار و تمرين با البته ...گيرند مي
  .»بدهي افزايش را

 كارهاي گرفتن ياد در كنم مي فكر من« :7 كننده شركت
 هم اگه تو باشه، مهم خيلي نفس به اعتماد داشتن عملي
 نداشته كافي نفس به اعتماد ولي باشي مند عالقه خيلي
 مثل درست .داشت خواهي مشكل يادگيري در باشي

 هيچ باشي نداشته نفس به اعتماد اگر تو هست رانندگي
  .»شد نخواهي خوبي راننده وقت

  
  بحث
 اثربخش باليني آموزش كه داد نشان مطالعه اين نتايج
 و »يادگيري محيط« ،»مربي« اساسي عامل سه تأثير تحت

 مربيان پژوهش اين يها يافته براساس .است «دانشجو«
 دانش به خود تئوريك دانش تبديل توانايي كه باليني

 اثربخش باليني آموزش زمينه در دارند را كاربردي
 كه داد نشان اليگيل مطالعه نتايج .هستند توانمندتر بسيار

 را عمل در نظري مطالب از استفاده پرستاري، دانشجويان
 باليني يها آموزش در خود نيازهاي ترين اساسي از

 ذكر باليني مدرس يها يتمسؤول از يكي را آن و دانسته
 همكاران و گازمان توسط كه اي مطالعه ).29(اند كرده
 معيارهاي از يكي دانشجويان كه داد نشان شد انجام
 عمل در نظري يها آموزش اجراي را باليني مدرس اعتبار
 نيز ما كشور در شده انجام مطالعات ).30(دانستند مي

 نظري و عملي يها آموزش بين فاصله كه داد نشان
 طي در دانشجويان براي تنش ايجاد عامل كه است مشكلي
 و حشمتي مطالعه نتايج ).31و17(است باليني يها آموزش
 باليني مدرس يها ويژگي از يكي كه داد نشان همكارش
  ).32(است عمل در تئوري مطالب از استفاده اثربخش
 يكي مراقبتي تيم و دانشجو با مربي ارتباطي يها مهارت
 كه بود اثربخش باليني آموزش در مؤثر عوامل از ديگر

 نتايج .كردند اشاره آن به مطالعه اين در كنندگان مشاركت

 دانشجويان كه داد نشان نيز گازمان براونو مطالعه
 ويژگي ينتر مهم را فردي بين ارتباط برقراري مهارت
 مدرسين ).33و30(كردند توصيف اثربخش باليني مدرس
 توانايي اي، حرفه ارتباطات برقراري در اثربخش باليني
 را سالمت تيم ياعضا ساير با هماهنگي و همكاري ايجاد
  ).32(باشند مي دارا
 كه داشتند بيان كنندگان مشاركت مطالعه اين در

 به منجر تواند مي بالين در مربي مديريتي يها مهارت
 مطالعه نتيجه .گردد آن ياثربخش و باليني آموزش ارتقاي
 شايسته، مربي يك هاي ويژگي عنوان با همكارش و ثناگو
 تجربيات كه داد نشان شد، انجام كيفي روش به كه

 ينتر مهم از آنان منظر از كه است آن گوياي دانشجويان
 به مربوط يها توانمندي خوب مربي يك يها ويژگي
 نشان آرام دل مطالعه نتايج ).34(است آموزشي مديريت

 كافي نظارت باليني آموزش قوت نقاط ترين مهم از كه داد
 مطالعه نتايج ).18(است مربي توسط آموزش روند بر

 به مربوط عوامل كه داد نشان همكاران و الحسيني خادم
 در اصلي يها مايه درون از يكي مربي مديريت حسن
 پرستاري دانشجويان در باليني آموزش شناسي آسيب
 ناهاس، توسط شده انجام كيفي مطالعه در ).35(بود

 باليني مدرسين كه داشتند انتظار پرستاري دانشجويان
  ).3(باشند مديريت توانايي و صالحيت داراي
 اثربخش باليني آموزش كه داد نشان مطالعه اين نتايج
 يادگيري محيط در عاطفي – فيزيكي فضاي تأثير تحت
 عنوان تحت آرام دل توسط شده انجام مطالعه .است

 پرستاري دانشجويان ديدگاه از ينيبال آموزش وضعيت«
 تعداد ها نمونه اكثريت كه بود آن بيانگر »مامايي و

 مناسب بخش در را پرستاري دانشجويان
 هماهنگي عدم خرسندي، مطالعه در ).18(دانستند نمي

 رعايت عدم و دانشجو و مربي با بيمارستان كاركنان
 با بيمارستان پرسنل مناسب ارتباط عدم و فردي حقوق
 باليني آموزش مشكالت ينتر مهم از دانشجو، و مربي
  ).36(است بوده
 عوامل از كه داشتند بيان كنندگان مشاركت مطالعه اين در

 بودن دسترس در اثربخش، باليني آموزش در مؤثر
 آرام دل مطالعه نتايج .است كافي امكانات و تجهيزات
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 عدم باليني آموزش ضعف نقاط ترين مهم از كه داد نشان
 و دهقاني مطالعه نتايج ).18(است رفاهي امكانات وجود

 از باليني آموزش مشكالت از يكي كه داد نشان همكاران
 ناكافي دسترسي پرستاري، دانشجويان و مربيان ديدگاه

  ).37(است آموزشي و رفاهي امكانات به
 ديگر يكي دانشجويان با بخش كاركنان و پرسنل همكاري

 كه بود اثربخش باليني آموزش در مؤثر عوامل از
 .كردند اشاره آن به مطالعه اين در كنندگان مشاركت

 باليني آموزش وضعيت بررسي جهت نيز آرام دل
 كرد بررسي كه را مواردي از يكي پرستاري دانشجويان

 همكاري عدم ).18(بود دانشجو با بخش پرسنل همكاري
 سوي از مناسب ارتباط عدم دانشجو، و مربي با پرسنل

 عنوان به دانشجو با پرسنل و سرپرستاران پزشكان،
 پرستاري دانشجويان بالين آموزش مشكالت ترين مهم
  ).38(است

 با پرستاري دانشجويان پژوهش اين يها يافته براساس
 نتايج .كنند مي تجربه را اثربخشي باليني آموزش انگيزه،
 عالقه وجود عدم كه داد نشان همكارش و رحيمي مطالعه

 ينتر مهم عنوان به باليني، محيط در دانشجويان انگيزه و
 نتايج ).38(است پرستاري دانشجويان باليني آموزش مانع

 بر مؤثر عوامل« عنوان با همكاران و نصيري مطالعه
 و مربيان ديدگاه از پرستاري باليني يها مهارت يادگيري

 ايجاد مربيان از درصد صد كه داد نشان »دانشجويان
 را دانشجويان در باليني يها مهارت يادگيري براي انگيزه
  ).39(اند دانسته عامل ترينمؤثر
 عوامل از كه داشتند بيان كنندگان مشاركت مطالعه اين در

 فردي يها ويژگي اثربخش، باليني آموزش در مؤثر
 و نصيري مطالعه نتايج .است وي نفس به اعتماد و فراگير

 پرستاري دانشجويان ديدگاه از كه داد نشان نيز همكاران
 باليني يها مهارت يادگيري در مؤثر عوامل از يكي

 مطالعات نتايج ).39(است فراگيران فردي خصوصيات
 باعث دانشجويان نفس به اعتماد كه است داده نشان قبلي

 نصيري مطالعه نتايج ).32(شود مي آنان يادگيري ارتقاي
 پرستاري دانشجويان اكثريت كه داد نشان همكاران و

 نفس به اعتماد كه بودند معتقد مطالعه آن در كننده شركت
 يادگيري عامل مؤثرترين ها تكنيك انجام جهت دانشجو
 اين شناسايي ).39(است پرستاري باليني يها مهارت
 با ارتباط در تواند مي باليني آموزش بر گذارتأثير عوامل
 افراد برخي ورود كه ما جامعه در پرستاري شرايط

 است، شده تسهيل پرستاري به عالقه بي و انگيزه بي
 گفتار در پارچگي يك با كه دارد آن بر را باليني مدرسين

 براي عملكردي كامل الگوي يك بعنوان عملكرد و
 را آنها نفس به اعتماد و انگيزه و شده تبديل دانشجويان

  ).32(دهند افزايش
  

  گيري نتيجه
 كه كرد اذعان توان مي مطالعه اين نتايج به توجه با

 بر گذارتأثير عوامل از كامل شناخت با آموزش ينمسؤول
 توانند مي پرستاري، دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش

 و امكانات نظر از يادگيري يها محيط شرايط بهبود با
 اجراي با آنها كه كنند كمك را باليني مدرسان تجهيزات،

 ارتباطي يها مهارت كارگيري به و عمل در نظري مطالب
 فراگيران و شده دانشجويان نفس به اعتماد افزايش باعث

  .نمايند باانگيزه و مند هعالق يادگيري براي را
  

  قدرداني
 دانشكده پرستاري دانشجويان كليه از وسيله، بدين

 پژوهش اين انجام در كه اروميه مامايي و پرستاري
  .گردد مي تشكر و تقدير نمودند، همكاري
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Nursing Students’ Perspectives on Effective Clinical Education: A 
Qualitative Study 

 
Masoumeh Hemmati Maslakpak1, Hamideh Khalilzadeh2 

 
Abstract 
 
Introduction: The aim of effective clinical education is promoting critical thinking and increasing students’ 
confidence in their ability to perform professional responsibilities. Despite numerous quantitative studies, 
this concept still is not clearly defined. This study aimed to investigate nursing students' perception of the 
effective clinical education concept. 
Methods: A qualitative research using conventional content analysis was applied. Data were collected using 
in-depth semi-structured interviews and focus groups with 23 nursing students. The participants were 
recruited by purposeful sampling of nursing students at Urmia nursing and midwifery school. 
Results: Qualitative content analysis demonstrated three original categories from nursing student's 
perspective about effective clinical education: 1- factors related to clinical instructor 2- factors related to 
learning environment 3- factors related to the learner. Each category contained subcategories. 
Conclusion: Effective clinical education requires provision of facilities and the necessary equipment for the 
clinical environment, application of communication skills, and availability of knowledgable and 
competentable clinical instructors with managerial skills who implement theoretical content in practice and 
motivate nursing students and promote their self- confidence. 
 
Keywords: Effective clinical education, Nursing students, Qualitative study. 
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