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وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم 
  پزشكي شهركرد

  
  ٭آرام معصومه دل

  
  

  چكيده
ارتقاي كيفيت آموزش باليني، مستلزم بررسي مستمر وضعيت موجود، شناخت نقاط قوت و اصالح نقاط  :مقدمه

گاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه هدف اين مطالعه تعيين وضعيت آموزش باليني از ديد. ضعف است
  .علوم پزشكي شهركرد بود

، از كليه دانشجويان ترم آخر كارشناسي پيوسته و ناپيوسته 83-84در يك مطالعه توصيفي در سال  :ها روش
اي را به صورت  گزينه 36اي  نفر درخواست شد كه پرسشنامه 133پرستاري و كارداني مامايي به تعداد 

  .و به صورت توزيع فراواني تجزيه و تحليل شد SPSSافزار  ها با نرم داده. تكميل نمايندخودايفا 
برخورد مناسب مربي با دانشجو، حضور : ترين نقاط قوت آموزش باليني به ترتيب عبارت بودند از مهم :نتايج

وزش باليني، به موقع مربي و دانشجو در بخش، رعايت پيشنيازهاي دروس كارآموزي و رعايت مراحل آم
ترين نقاط ضعف آموزش باليني به  حمايت كامل مربي از دانشجو، نظارت كافي بر روند آموزش باليني و مهم

ترتيب عبارت بودند از عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي در محيط باليني، عدم وجود امكانات رفاهي، عدم 
  .ري و كارآموزيارزشيابي مربي باليني توسط دانشجو و ناهماهنگي دروس نظ

دند در نموهاي اهداف آموزشي و مربي تأييد  اكثر موضوعات مطرح شده در حيطهدانشجويان  :يريگ جهنتي
حالي كه در مورد محيط آموزشي و نظارت و ارزشيابي وضعيت چندان مطلوب نبود و در مورد برخورد با 

و تجهيزات محيط باليني و بازنگري  بهبود امكانات. دانشجو نيز در بعضي موضوعات مشكالتي وجود داشت
  .شود ابزارها و فرآيندهاي ارزشيابي توصيه مي

  

  .آموزش باليني، دانشجو، پرستاري، مامايي، ديدگاه :هاي كليدي واژه
  .135تا  129 ):2(6؛ 1385پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  

   مقدمه

                                           
، گروه مامايي، دانشكده پرستاري )مربي( آرام معصومه دل .آدرس مكاتبه ٭

  .و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، رحمتيه، شهركرد
E-mail: mdelaram@skums.ac.ir 

 12/11/84به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  14/4/84اين مقاله در تاريخ 
 .ستپذيرش گرديده ا 21/5/85اصالح شده و در تاريخ 

در  كننده يادگيري هيلتوان فعاليت تس آموزش باليني را مي
محيط باليني دانست كه در آن مربي باليني و دانشجو بـه  
يك اندازه مشاركت دارند و هـدف از آن، ايجـاد تغييـرات    

هـاي   گيـري در دانشـجو بـراي انجـام مراقبـت      قابل اندازه
اين آموزش در بسياري از موارد، نيمي از ). 1(باليني است

دانشجويان پرسـتاري  زمان برنامه آموزشي دوران تحصيلي 
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دانشجويان در پايان  بطوري كه. دهد و مامايي را تشكيل مي
هـاي مختلـف    دوره تحصيلي خود بايد قادر باشند مهارت

آمـوزش بـاليني،   ). 2(را با كفايت الزم به اجـرا درآوردنـد  
شود تا دانش نظري خود  براي دانشجو فرصتي فراهم مي

متنوعي كه بـراي  هاي ذهني، رواني و حركتي  را به مهارت
ضـعف  ). 3(مراقبت از بيمـار ضـروري اسـت، تبـديل كنـد     

كنـد كـه در    ريزي در اين زمينه مشكالتي ايجاد مـي  برنامه
اي و كــاهش كــارآيي  هــاي حرفــه نهايــت، ضــعف مهــارت

 انـدركاران  دست). 4(آموختگان را به دنبال خواهد داشت دانش
ت و آموزش پرستاري و مامايي بايد عوامل مؤثر بر كيفيـ 

كميــت آمــوزش را شناســايي نمــوده و عوامــل منفــي يــا  
معرفـي  » مشـكالت آمـوزش  «بازدارنده آن را تحت عنوان 

در مطالعــات انجــام شــده در ايــران، مشــكالت ). 5(نماينــد
هــاي مختلــف معرفــي شــده  آمــوزش بــاليني در دانشــگاه

  ).8تا1(است
 كنندگان خدمات آموزشي، دانشجويان به عنوان دريافت

بع براي شناسايي مشكالت آموزش باليني بهترين من
واسطه با اين  هستند زيرا حضور و تعاملي مستقيم و بي

شناسايي وضعيت آموزش باليني، به ). 9و6(فرآيند دارند
تواند موجب  رفع يا اصالح نقاط ضعف كمك نموده و مي

تربيت افراد ماهر و  ي،بهبود دستيابي به اهداف آموزش
با آن كه حدود . كيفيت باالتر شود ارائه خدمات مراقبتي با

سال از تأسيس دانشكده پرستاري و مامايي در  20
گذرد، تا به حال  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مي

بدين . آموزش باليني آن مورد ارزيابي قرار نگرفته است
اي با هدف تعيين وضعيت آموزش باليني  منظور، مطالعه

يي دانشگاه علوم از ديدگاه دانشجويان پرستاري و ماما
  .انجام شد 83-84سال دوم  پزشكي شهركرد در نيم

  
  ها روش

در  83- 84سال دوم  مقطعي كه در نيم - در اين مطالعه توصيفي
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد انجام شد، نظرات 

هاي روزانه و شبانه كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  دوره
رد وضعيت آموزش باليني و كارداني مامايي در مو پرستاري

جامعه اين پژوهش را كليه دانشجويان . مورد بررسي قرار گرفت
نفر  150هاي پرستاري و مامايي تشكيل دادند كه  ترم آخر رشته

ابزار . اجرا تكميل نمودند و پرسشنامه را به صورت جمع بودند
ساخته بود كه تدوين آن  اي محقق گردآوري اطالعات، پرسشنامه

نظرات دانشجويان و اساتيد از  طالعات مختلف وبراساس م
گويه، وضعيت  36پرسشنامه با ). 6و4،1(آموزش باليني بود

مربي، برخورد هاي اهداف آموزشي  آموزش باليني را در حيطه
با دانشجو، محيط آموزشي، نظارت و ارزشيابي و با مقياس اسمي 

ه، به عالو. نمود بررسي مي به صورت بله، تا حدودي و خير
قرار گرفته مشخصات دموگرافيك دانشجويان نيز مورد پرسش 

اعتبار آزمون . گرديد و يك سؤال بازپاسخ، موارد ديگر را جويا مي
از مربيان پرستاري و  خواهياز طريق اعتبار محتوا و با نظر

پايايي ابزار نيز از طريق آزمون . مامايي، ارزيابي و تأييد شد
 17ه پرسشنامه به يك گروه مجدد تعيين شد، بدين صورت ك

در . نفره از دانشجويان در دو نوبت به فاصله دو هفته داده شد
. به دست آمد) 88/0(هاي دو نوبت همساني دروني  پاسخ

. دانشجويان در شركت و يا عدم شركت در مطالعه آزاد بودند
دانشجويان مهمان به دليل شرايط خاص خود، از مطالعه خارج 

به صورت توزيع فراواني  SPSS-10.5افزار  مداده با نر. شدند
  .تجزيه و تحليل شد

  
  نتايج

مـورد تكميـل و    133پرسشـنامه، تعـداد    150از تعداد 
، ميـانگين  )درصـد  6/88ميزان برگشت (بازگشت داده شد 

 20/78سال،  28/22±55/1سن دانشجويان در اين مطالعه 
درصـد دانشـجويان    94درصد آنها مجرد و بقيه متأهـل،  

درصد  8/6درصد ساكن شهر،  6/31درصد مذكر،  6ؤنث و م
درصـد در   9/63ساكن روستا و بقيه هـم سـاكن خوابگـاه،    

درصد هم در دوره شـبانه مشـغول    1/36دوره روزانه و 
 پنجاه و چهار و نه دهم درصد دانشـجويان . به تحصيل بودند

 درصد در رشته مامايي مشغول 1/45در رشته پرستاري و 
  .دندبه تحصيل بو

ديدگاه دانشجويان پرسـتاري و مامـايي شـهركرد در    
مورد وضعيت آموزش باليني در جـدول يـك ارائـه شـده     

تـرين نقـاط قـوت رعايـت      است و بيـانگر آنسـت كـه مهـم    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-224-fa.html


وضعيت آموزش باليني پرستاري و مامايي آرام معصومه دل
 

http://journals.mui.ac.ir    131/   )2(6؛ 1385پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

نياز دروس، حضور به موقع مربي و انتظار حضـور   پيش
به موقع دانشجو در محل كارآموزي، مربيان عالقمنـد بـه   

كافي و برخورد خوب مربي بودند  كار با سابقه و مهارت
ترين نقاط ضعف شامل عدم هماهنگي بين انتظارات  و مهم

پرسنل بخش و اهداف آموزشي، نداشتن كنفرانس بـاليني  

ريـزي،   هفتگي، اهميت ندادن به نظرات دانشجو در برنامـه 
ريـزي   گيري براي برنامـه  مقتدر نبودن دانشجو در تصميم

دن تعداد دانشجو در بخش و مراقبت از بيمار، نامناسب بو
  تعداد مناسب بيمار براي موارد يادگيري، امكانات ناكافي،

  حيطه وضعيت آموزش باليني 5هاي  گزينهبه فراواني پاسخ دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  :1جدول 
  خير  تاحدودي  بلي  ها و موضوعات آن حيطه

        اهداف و برنامه آموزشي
  36%)27(  46%)6/34(  51%)4/38( .شرح وظايف دانشجو در بخش مشخص است  
  34%)5/25  34%)5/25(  65%)49( .شود اهداف درس در اولين روز كار آموزي ارائه مي  
  27%)3/20(  48%)1/36(  57%)6/43( .آموزش دانشجويان در راستاي اهداف كار آموزي است  
  69%)9/51(  39%)3/29(  25%)8/18( .پرسنل بخش هماهنگي وجود دارد بين اهداف آموزشي و انتظارات  
  31%)3/23(  50%)6/37(  52%)1/39( .موضوعات مرتبط با درس است يتمركز دانشجو رو  
  69%)9/51(  15%)3/11(  49%)8/36( .شود هاي هفتگي برگزار مي افزايش توان علمي دانشجويان، كنفرانس برايدر محيط بالين   
  25%)8/18(  32%)6/22(  76%)6/58( .شود اي و ارتباط صحيح با بيمار آموزش داده مي خالق حرفها  
  13%)8/9(  14%)5/10(  10%)7/79( .شود نيازهاي دروس كار آموزي رعايت مي پيش  
  25%)8/18(  38%)6/28(  70%)6/52( .گردد ، رعايت مي)مشاهده، عملكرد همراه مربي، عملكرد مستقيم(مراحل آموزش باليني   
  74%)6/55  39%)3/29(  20%)1/15( .شود ريزي كار آموزي به نظرات دانشجو اهميت داده مي برنامه در  
  48%)1/36(  42%)1/36(  43%)3/32( .هاي باليني هماهنگي وجود دارد هاي تئوري و فعاليت بين آموخته  

        مربي
  9%)8/6(  12%)9(  112%)2/84( .يابد مي مربي باليني به موقع در محل كار آموزي حضور  
  8%)6(  7%)3/5(  118%)7/88( .محل كار آموزي دارد درمربي باليني انتظار حضور به موقع دانشجويان را   
  23%)3/17(  48%)1/36(  62%)6/46( .آورد مربي در محيط باليني حمايت كاملي از دانشجو به عمل مي  
  13%)8/9(  37%)8/27(  83%)4/62( .ا دانشجويان داردمربي باليني برخورد مناسبي ب  
  23%)3/17(  45%)8/33(  65%)9/48( .مربي باليني صبر و حوصله كافي دارد  
  43%)3/32(  56%)1/42(  34%)6/25( .دهد مربي باليني استرس دانشجو را كاهش مي  
  15%)3/11(  34%)5/25(  84%)2/63( .مربي باليني به كار باليني عالقمند است  
  14%)5/10(  39%)3/29(  80%)2/60( .مربي باليني از سابقه باليني كافي برخوردار است  
  20%)1/15(  33%)8/24(  80%)1/60( .مربي باليني مهارت كافي را در انجام امور باليني دارد  

        برخورد با دانشجو
  38%)6/28(  41%)8/30(  54%)6/40( .زر آموزشي برخورد مناسبي با دانشجو دارديسوپروا  
  46%)6/34(  61%)9/45(  26%)5/19( .پرسنل بخش همكاري الزم را با دانشجو دارند  
  31%)4/23(  53%)8/39(  49%)8/36( .شود دانشجو تقويت ميماد به نفس تدر محيط بالين اع  
  76%)1/57(  43%)4/32(  14%)5/10( .گيري دارد در برنامه ريزي مراقبت از بيمار دانشجو قدرت تصميم  

        محيط آموزشي
  69%)9/51(  22%)5/16(  42%)6/31( .تعداد دانشجو در بخش مناسب است  
  67%)4/50(  32%)24(  34%)6/25( .كافي استبيمار موارد يادگيري تعداد   
  94%)6/70(  30%)6/22(  9%)8/6( .امكانات رفاهي كافي در بخش وجود دارد  
  115%)5/86(  11%)3/8(  7%)2/5( .شود از وسائل كمك آموزشي استفاده ميدر محيط باليني   
  75%)4/56(  35%)3/26(  23%)3/17( .كند محيط آموزشي انگيزه كافي را براي اشتغال به اين حرفه در آينده فراهم مي  

        نظارت و ارزشيابي
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  40%)3/30(  51)%8/38(  42%)9/30( .نظارت كافي بر روند آموزش باليني وجود دارد   
  45%)8/33(  29%)8/21(  59%)4/44( .شود دانشجو از نحوه ارزشيابي باليني مطلع مي ،در شروع هر دوره كار آموزي  
  62%)6/49(  62%)6/31(  25%)8/18( .دانشجو از نحوه ارزشيابي باليني رضايت دارد  
  82%)7/61(  25)%8/18(  26%)5/19( .شود فعاليت مربي توسط دانشجو ارزيابي مي  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-224-fa.html


وضعيت آموزش باليني پرستاري و مامايي آرام معصومه دل
 

http://journals.mui.ac.ir    133/   )2(6؛ 1385پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

استفاده نكردن از وسائل كمك آموزشي و ارزيابي نكردن 
  .مربيان توسط دانشجو بودند

هاي دانشجويان به سؤال بازپاسخ مـوارد ديگـر    پاسخ
بندي گرديـد و نتـايج نشـان داد كـه      وضعيت باليني، دسته

درصد دانشجويان اعتقاد داشتند كه هدف آمـوزش   5/12
كـارآموزي اسـت و اهميتـي بـه      باليني، پركـردن سـاعات  

درصـد   4/8شـود،   نحوه يادگيري آموزش باليني داده نمي
دانشجويان پيشنهاد نمودند كه بهتـر اسـت مربـي بـاليني     
همان مربي نظري درس باشـد تـا آمـوزش بـاليني بـازده      

  .بيشتري داشته باشد
هشت و چهار دهم درصد دانشجويان كه تمامي 
دانشجويان مامايي بودند، پيشنهاد دادند كه بهتر است 
كارآموزي پزشكي قانوني و بهداشت كه هر دوي آنها 
بدون حضور مربي و تنها با نظارت مسئولين همان مراكز 

شود و  گذرد، حذف گردد زيرا تنها وقت آنها تلف مي مي
آنها كارآموزي بخش زايمان تقاضا داشتند كه بجاي 

چهار و بيست صدم درصد دانشجويان كه . اضافه گردد
كارورز بودند، تقاضا داشتند كه براي شرح وظايف 

ها توضيح  دانشجويان به مسؤولين بيمارستان و بخش
  .داده شود

  
  بحث

اكثريت دانشجويان عملكرد مربي را  ،در حيطه مربي
كه با بعضي  ر دادندرا مورد تأييد قرادر آموزش باليني 

 يدر تحقيق ،مطالعات انجام شده در ايران همخواني دارد
كه در محيط باليني، كارآموزي تحت نظر  اند هنتيجه گرفت

 و )7(گيرد مربيان آگاه، ماهر و با تجربه انجام مي
گزارش كرده كه آموزش باليني مربيان  ،ديگر اي مطالعه

الي كه در ح در) 1(است مناسبي برخوردار تاز وضعي
فعاليت مورد انتظار از مربيان با اهداف يك مطالعه، 

 ،ديگر يدر پژوهش. )10(است آموزشي انطباق نداشته
برنامه آموزشي و نحوه  ،اكثر واحدهاي مورد پژوهش

تفاوت در نتايج ). 11(كار مربيان را بد ارزيابي كرده بودند

اكثر  ،ست به اين علت باشد كه در پژوهش ماا ممكن
يان باليني در مقطع كارشناسي ارشد بوده و از ميان مرب

همان مربياني بودند كه دروس نظري را در كالس ارائه 
انتخاب هر مربي با توجه به توانايي و تخصص . دادند مي

و همچنين حضور مربي در  ،ها خود براي هر يك از بخش
تواند از داليل ديگر  مي ،م اوقات كارآموزي در بخشاتم

هاي باليني، ارتباط مستقيمي با  گيري و كسب مهارت ياد. باشد
رسد اجراي  مي هاي مدرسان باليني دارد و به نظر ويژگي

يادگيري از طريق مربيان اليق و كار آمد،  -فرايند ياددهي
استفاده  رتواند دانشجويان را قادر سازد تا حداكث مي

متخصصين معتقدند . هاي خود ببرند مطلوب را از توانايي
ثير شگرفي در افزايش كيفيت آموزش أت ،مربيان باليني كه

توانند تجارب باليني را براي دانشجو  باليني دارند و مي
  ).2(بخش كنند لذت

مشكالت انجام شده در ايران نيز  ساير مطالعات
ت آمده ادر اين مطالع ،اند را گزارش كرده محيط باليني

 زات دراست كه نيمي از دانشجويان از امكانات و تجهي
نداشته و يا ديدگاه آنها در اين مورد  تمحيط خود رضاي

ش انجام شده در شهر هپژودر ). 13تا11(بوده است منفي
درصد دانشجويان، امكانات بخش، اعم از  59/42نيز يزد 
در دسترس و نيز تعداد مراجعين و  وسائل كيفيت يت وكم

  ).7(دانستند نمي در حد مطلوبرا بيماران بستري 
اكثريت دانشجويان از  ،حيطه ارزشيابي بالينيدر 

اي كه در  نتايج مطالعه. نحوه ارزشيابي رضايت نداشتند
درصد دانشجويان  62مشهد انجام شده نشان داده است كه 
دانستند و خواهان تجديد  نمرات ارزشيابي خود را واقعي نمي

  ).14(نظر در اين مورد بودند
بين اهداف  گزارش كردند كهاكثريت دانشجويان 

. هماهنگي وجود ندارد ،آموزشي و انتظارات پرسنل بخش
يد اين ؤاين زمينه نيز م بيشتر مطالعات انجام شده در

عدم هماهنگي ، در مطالعه خرسندي). 12و11،1(استيافته 
عدم رعايت  كاركنان بيمارستان با مربي و دانشجو و

حقوق فردي و عدم ارتباط مناسب پرسنل بيمارستان با 
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ترين مشكالت آموزش باليني  مهم از ،ربي و دانشجوم
  ).1(بوده است

ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي در  ،بطور كلي
حيطه اهداف آموزشي و عملكرد مربيان هاي  اغلب گزينه

باليني مثبت بود ولي در مورد امكانات و تجهيزات محيط 
بي بي فعاليت مراباليني و ارزي شيابيبالين و همچنين ارز

توسط دانشجو و هماهنگي انتظارات پرسنل بخش و 
رسد وضعيت  به نظر مي ،بنابراين. اهداف آموزشي، منفي بود

تر  جامع آموزش باليني پرستاري و مامايي نيازمند تامين
امكانات و تجهيزات محيط باليني و بازنگري ابزارها و 

براي اصالح روش . فرايندهاي ارزشيابي باليني است
درماني در  -هيم نمودن پرسنل تيم بهداشتيسكنوني، 

وليت در آنان ؤايجاد انگيزه و مس ،آموزش دانشجويان
و  تفراهم كردن تجهيزا ،براي شركت در آموزش دانشجويان

هرچه بيشتر  آماده نمودن ،وسائل الزم در محيط بالين

طراحي يك معيار ارزشيابي  ،هاي آموزش فعلي محيط
قضاوت شخصي براي سنجش دقيق و عيني و به دور از 

مطالعاتي . گردد هاي علمي دانشجويان، پيشنهاد مي مهارت
به صورت انجام مداخالت در جهت بهبود وضعيت 

  .شود آموزشي و ارزشيابي اثربخشي آن توصيه مي
  

  گيري نتيجه
هاي  دانشجويان اكثر موضوعات مطرح شده در حيطه

كه در  اهداف آموزشي و مربي را تأييد نمودند در حالي
مورد محيط آموزشي و نظارت و ارزشيابي وضعيت 
چندان مطلوب نبوده و در مورد برخورد با دانشجو نيز 

بهبود . در بعضي موضوعات مشكالتي وجود داشته است
امكانات و تجهيزات محيط باليني و بازنگري ابزارها و 

  .شود فرايندهاي ارزشيابي توصيه مي
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Clinical Education from the Viewpoints of Nursing and 
Midwifery Students in Shahrekord University of Medical 

Sciences 
 

Delaram M 
 
Abstract 
 
Introduction: The continuous examination of the current situation, and recognizing the 
strengths and improving the weaknesses are necessary for promoting the quality of clinical 
education. This study was designed to determine the problems of clinical education from the 
viewpoints of nursing and midwifery students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this descriptive study performed in 2004-2005, all bachelor nursing and 
midwifery students who were in their last semester (n=133) were asked to complete a 36 
item questionnaire as self-administered. The data was analyzed by SPSS software using 
frequency distribution.  
Results: The most important strength of clinical education were proper encounter with 
trainees, on time presence of trainees and trainers, respecting the pre-requisite courses, 
respecting the stages of clinical education, full support of trainees, and complete supervision 
over clinical education. The weaknesses included not using audiovisual aids, lack of welfare 
facilities, not evaluating trainers by the students, and lack of coordination between theory 
and practice. 
Conclusion: Most subjects concerning educational objectives and trainers were confirmed 
while the situation of educational environment, supervising and evaluation were not optimal. 
There were also some problems in encountering with students. It is recommended to 
improve the facilities and equipments of clinical education and revise the evaluation tools 
and process.  
 
Key words: Clinical education, Student, Nursing, Midwifery, Viewpoint.  
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