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تأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد مدرسان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم 
  زمينه رفتارهاي اثربخش آموزش بالينيپزشكي تبريز در 

  
  بتول محمدي، سوسن وليزاده ، سيما لك ديزجي

  

  

  

   چكيده
 يادگيري و كسب مهارت در بالين يكي از مطلوبترين .مقدمه

هاي  هاي آموزشي است كه ارتباط مستقيمي با ويژگي روش
 - رسد اجراي فرايند ياددهي به نظر مي. مدرسان باليني دارد

تواند دانشجويان را   طريق مربيان اليق و كارآمد مييادگيري از
. هاي خود ببرند قادر سازد تا حداكثر استفاده مطلوب را از توانايي

اي با هدف تأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و  بدين منظور مطالعه
عملكرد مدرسان پرستاري و مامايي در زمينه رفتارهاي اثربخش 

 .آموزشي انجام شد
كه جامعه  وهش يك مطالعه نيمه تجربي استپژ اين .ها روش

تشكيل )  نفر25(كليه مربيان پرستاري و مامايي  را مورد بررسي
اي  طرحي يك گروهي و دو مرحلهروش انجام پژوهش . داد مي

قبل و دو ماه بعد مدرسان را  آگاهي، نگرش و عملكرد بود كه به
سي برر) كارگاه آموزشي دو روزه(از اجراي برنامه آموزشي 

اي شامل چهار بخش  ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده. نمود مي
براي تعيين اعتبار علمي از روش روايي محتوا و براي . بود

مشخص نمودن پايايي ابزار نيز از روش دو نيمه كردن آزمون 
عالوه ) هاي عملكرد بيانيه(بخش چهارم پرسشنامه . استفاده شد

يان كه تحت سرپرستي بر مدرسان توسط گروهي از دانشجو
باليني هر يك از مربيان مورد مطالعه آموزش ديده بودند نيز قبل 

نتايج با استفاده از . و دو ماه بعد از برگزاري كارگاه تكميل گرديد
 و از طريق محاسبه فراواني مطلق و SPSS-9افزار آماري  نرم
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، مورد تجزيه و زوج t  ، ميانگين و انحراف معيار وآزموننسبي
  .حليل قرار گرفتت

 شركت مربيان در كارگاه آموزشي تأثير مثبت در افزايش .نتايج
آگاهي و نگرش آنها در زمينه رفتارهاي اثربخش آموزش باليني 

نمره عملكرد نيز از ديدگاه مدرسان , بعد از آموزش. داشته است
دار آماري بين  و دانشجويان افزايش يافته، اما اختالف معني

در مدرسان  عملكرد در قبل و بعد از آموزش ميانگين نمرات
 و تنها از ديدگاه دانشجويان در حيطه ارزشيابي مشاهده نشد

  .دار داشت عملكرد مدرسان اختالف معني
 با توجه به اينكه آموزش تأثير مثبتي بر ميزان آگاهي و .بحث

نحوه نگرش مدرسان در زمينه رفتارهاي اثربخش باليني داشته 
فراهم نمودن بستر مناسب در آموزش و   رسد يبه نظر ماست، 
هاي باليني براي بكارگيري رفتارهاي اثربخش ضروري   محيط
 در طراحي ابزار ارزشيابي معتبر تواند مينتايج اين پژوهش . است

عملكرد براي بررسي اثربخشي آموزش باليني و انجام ارزيابي 
  .مفيد واقع شودكاركنان باليني آموزشي 

 آموزش، آگاهي، نگرش، عملكرد، مدرسان .ليديهاي ك واژه
  . آموزش باليني،پرستاري، رفتارهاي اثربخش

  
  

  مقدمه
آموزش فرايندي است مستمر و پويا كه براي نيل به اهداف 

.  بايد به عوامل و فاكتورهاي زيادي توجه شود،مورد نظر آن
آموزش پرستاري و مامايي به جهت اينكه در دو حيطه تئوري و 

ها و مشكالت خاصي است و آنچه  داراي ويژگي, ي قرار داردبالين
اهميت دارد آموزش هدفمند است بطوري كه آموزش تئوري 
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 و گردد ميباعث تقويت و ارتقاي سطح عملكرد دانشجويان 
  ).1(عملكرد باليني نيز نيازهاي آموزش تئوري را مطرح سازد

نها اند كه آموزش باليني نه ت مطالعات زيادي نشان داده
يادگيرندگان را به هماهنگي و تطابق دانش و مهارت در مراقبت 

شود تا آنها نقش پرستار   بلكه موجب مي،سازد از بيماران قادر مي
اگر هويت . در خود دروني سازند, كننده به عنوان يك مراقبت, را

 آنها تمايل كمتري ،دانشجويان به عنوان يك پرستار شكل نگيرد
اطمينان از ,  بنابراين،ستاري خواهند داشتبراي ادامه حرفه پر

كنند از  اينكه دانشجويان تجارب باليني با كيفيتي را دريافت مي
كيفيت تجارب باليني , در ضمن. باشد اهميت زيادي برخوردار مي

دانشجويان به كيفيت آموزش باليني بستگي دارد و آن نيز 
  ).2(هاي مدرسان باليني دارد ارتباط مستقيمي با ويژگي

يك منبع مهم ايجاد استرس و اضطراب در , تجارب باليني
باشد زيرا دانشجويان را با مسائل مختلفي كه غير  دانشجويان مي

ترس از . سازد مواجه مي, باشند زا مي قابل پيش بيني و استرس
هايي هستند  انجام اشتباه و عدم حمايت مربيان از جمله استرس

مدرسان باليني نيز با . ستكه توسط دانشجويان گزارش شده ا
هاي تئوري در عمل و  مشكالت زيادي از جمله بكارگيري دانسته

درگير نمودن دانشجويان در تجارب باليني با استفاده از منابع و 
. باشند رو مي هاي محدود در محيطهاي باليني رو به فرصت

محققان تأكيد دارند كه خصوصيات مربيان در موفقيت آنها در 
هاي باليني از اهميت  دگيري دانشجويان در محيطتسهيل يا

  ).3(زيادي برخوردار است
بيني بوده و بر روي كنترل  شرايط يادگيري باليني غير قابل پيش

نقش مدرسان , بنابراين. مدرسان بر تجارب باليني دانشجويان تأثير دارد
 ، راهنما،كننده تسهيل, مدير: باليني اغلب چند جانبه بوده كه شامل

  ).4(باشد مي... كننده و   ارزيابي،دافعم
با توجه به تحوالت روزمره و گسترده در محيط باليني، نياز 

 نيز به چشم ها دانشكده هاي آموزشي در ريزي به تحول در بـرنامه
وظيفه مربيان باليني است كه دائماً از اين تحوالت ). 4(خورد مي

خود برآيند تا هاي باليني  اطالع يافته و درصدد گسترش مهارت
آموزشهاي باليني را با كيفيت مطلوب به دانشجويان ارائه 

  ).5(دهند
 در مطالعات ،هاي باليني لزوم بازنگري در نحوه كارآموزي

رغم اينكه آموزش  علياما  . زيادي مورد تأكيد قرارگرفته است
 به دليل ،باشد ترين قسمت آموزش پرستاري مي باليني اصلي

محيط باليني، تنها تعداد محدودي از پيچيدگي آموزش در 

اند كه آموزش و يادگيري در اين  پژوهشگران به خود اجازه داده
  ).6(محيط و چگونگي بهبود آن را مورد بررسي قرار دهند

 درصد از دانشجويان 9/88اند كه به نظر  مطالعات نشان داده
و ) 7(در آموزش باليني پرستاري مشكل وجود دارد, دختر و پسر

هاي باليني نيز بر عدم  هاي انجام شده در زمينه فعاليت رسيبر
هاي ضروري توسط دانشجويان در پايان دوره  فراگيري مهارت

  .)7تا5(اند تحصيلي تأكيد داشته
اكثر مطالعات در زمينه رفتارهاي اثربخش آموزش باليني در 

البته . گرفته استكشورهايي مثل آمريكا ، استراليا و كانادا صورت 
ز بين كشورهاي عربي در اردن نيز به آموزش باليني و اثربخشي ا

  .آن توجه زيادي شده است
در اين مطالعات رفتارهاي اثربخش غالباً در پنج حيطه شامل 

هاي  اي و مهارت هاي فردي، سبك ارتباطي، دانش و عملكرد حرفه ويژگي
  ).3(بندي شده است آموزشي و ارزشيابي طبقه

اند كه دانشجويان  طالعات نشان دادهاز آنجا كه نتايج م
و مامايي به ميزان زيادي از شيوه تدريس مربيان و  پرستاري

صالحيت باليني و كمبود ) 8(پذيرند انتظارات آنها تأثير مي
دهنده كمبود صالحيت باليني  نشانتواند   جديد مينالتحصيال فارغ
به يي و ماما حرفه پرستاري,  بنابراين,)9( باشدآموزش آنهادر 

اساتيد تأثيرگذاري نياز دارد كه شايستگي و خالقيت الزم براي 
ها  آموزش باليني را داشته و در زمينه تعيين مؤثرترين روش

  ).8( كوشا باشند هاي باليني براي آموزش مهارت
خصوصيات مربيان در تسهيل يادگيري دانشجويان بسيار 

, پذيري طافتوان انع ها مي از جمله اين ويژگي. اهميت دارند
 ،ارائه بازخورد مثبت ، صالحيت، رازداري،تمايل به انجام كار

هاي انجام   نتايج پژوهش).3(را نام برد... عالقمندي به آموزش و
در آموزش باليني نيز حاكي از شده در زمينه رفتارهاي اثربخش 

اين است كه رفتارهاي آموزشي شامل استفاده از اهداف در 
هاي باليني، عالقه به تدريس، بازخورد مناسب،  ريزي فعاليت برنامه

اني پذيري، پاسخ واضح و روشن به سؤاالت دانشجويان و نگر انعطاف
نتايج يادگيري دانشجويان براي پيشرفت آنها، تأثير مهمي در 

  ).10و8(دارند
در , مدرسان باليني كه برعملكرد دانشجويان نظارت دارند

باشند زيرا عالوه   حرفه ميحقيقت به عنوان آخرين نگهبان براي
 اين ،هاي يادگيري مناسب براي فراگيران بر فراهم آوردن فرصت

اطمينان را نيز بايد ايجاد نمايند كه فقط افراد واجد شرايط وارد 
دانش پرستاري نبايد فقط به , بنابراين). 11(شوند حرفه مي
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 ، اهداف و محتواي آموزش متكي باشد،اجراي فلسفه آموزش
هاي تدريس و   روش، رفتارها،ايد به نقش معلمان بالينيبلكه ب

  ).3(ارزشيابي نيز توجه كافي مبذول گردد
از آنجا كه مطالعات انجام گرفته در زمينه اثربخشي آموزش 

هاي مربيان  باليني در ايران و سايركشورها صرفاً به بررسي ويژگي
ري رفتارهاي گي اند و در آنها به ميزان بكار باليني كارآمد پرداخته

و با در نظر , اثربخش در آموزش باليني كمتر اشاره شده است
گرفتن تأثير شگرف مربيان در بهبود نتايج يادگيري دانشجويان، 

رسد اكنون زماني است كه بر پايه نتايج مطالعات قبلي  به نظر مي
هاي آگاه سازي  ها يا برنامه ها ، كارگاه نياز به برگزاري دوره

ده براي توسعه اين رفتارها در آموزش باليني باشد سازماندهي ش
و مسؤولين آموزشي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا مربيان باليني 

روز شدن اطالعات و كسب  موقعيتهاي منظمي براي به
پذير  هاي باليني داشته باشند و مدرسان نيز بايد انعطاف مهارت

د متناسب با بوده و اصالحات مناسب را در رفتارهاي آموزشي خو
سطح دانشجويان و نيازهاي يادگيري آنها و همجنين تغييرات 

). 2(گسترده در سيستم ارائه خدمات بهداشتي انجام دهند
پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير آموزش برآگاهي، نگرش و 
عملكرد مدرسان پرستاري و مامايي در زمينه رفتارهاي اثربخش 

  .آموزش باليني صورت گرفت
  

  ها روش
 در تبريز انجام 1381 نيمه تجربي در سال اين مطالعه به روش

و ابزار ) =25n(گيري به صورت سرشماري  روش نمونه. گرفت
مشخصات : ها پرسشنامه بوده است كه شامل چهار بخش گردآوري داده

فردي، اجتماعي، سؤاالت مربوط به آگاهي در زمينه رفتارهاي اثربخش 
و )  گزينه20(هاي مربوط به نگرش  ه، بياني) گزينه16(باليني 

در زمينه )  گزينه54(هاي مربوط به سنجش عملكرد مدرسان  بيانيه
سبك شخصي، (بكارگيري رفتارهاي آموزش باليني در پنج حيطه 

هاي آموزشي و  اي، مهارت سبك ارتباطي، دانش و عملكرد حرفه
ايي از روش رو, براي كسب اعتبار علمي پرسشنامه. بود) ارزشيابي

محتوي و براي تعيين اعتماد علمي آن از روش دو نيمه كردن آزمون 
استفاده گرديد و ضريب پايايي قسمتهاي مختلف به شرح زير مشخص 

, =94/0r: هاي نگرش بيانيه, =82/0r: سؤاالت آگاهي: گرديد
  .=91/0r: هاي عملكرد بيانيه

سال دوم  ر نيمدر اين تحقيق با توجه به برنامه آموزش باليني دانشكده د
 و بعد از مشخص شدن واحدهاي پژوهش، ابتدا 1380-81سال تحصيلي 

هاي مربوط به عملكرد مدرسان  كه شامل بيانيه, قسمت چهارم پرسشنامه

كه تحت )  مورد174جمعاً ( نفره از دانشجويان 8 تا 6هاي  توسط گروه, بود
ش ديده هاي باليني آموز سرپرستي هر يك از واحدهاي پژوهش در بخش

ها ارزيابي شد و بر اساس  سپس نتايج پرسشنامه. تكميل گرديد, بودند
آموزش باليني (نيازهاي آموزشي واحدهاي پژوهش، كارگاه آموزشي با عنوان 

براي آشنايي مدرسان با رفتارهاي اثربخش باليني در پنج حيطه ) اثربخش
 هاي آموزشي، دانش و عملكرد سبك شخصي، سبك ارتباطي، مهارت

يك ماه قبل از برگزاري كارگاه، . اي و ارزشيابي در نظر گرفته شد حرفه
هاي الزم با مدرسين كارگاه به عمل آمد و براي كليه واحدهاي  هماهنگي
 نفر از آنها در كارگاه حضور 25دعوتنامه فرستاده شد كه )  نفر28(پژوهش 

  .يافتند
سشنامه تحقيق كه پر, بعد از بيان اهداف كارگاه, در روز اول برگزاري

هاي  بيانيه, سؤاالت آگاهي,  اجتماعي-شامل چهار بخش مشخصات فردي
كنندگان در كارگاه تكميل  توسط كليه شركت, نگرش و عملكرد بود

آموزش باليني اثربخش،  فلسفه ،سپس پيرامون موضوعات. گرديد
هاي محيط باليني اثربخش، انگيزش و عوامل مؤثر بر آن، معرفي  ويژگي
آموزش باليني توسط مدرسان كارگاه سخنراني انجام هاي مختلف در  روش

شده و سپس در محورهاي مطرح شده، بحث گروهي و كار گروهي انجام 
  .شد

در روز دوم برگزاري كارگاه نيز بعد از مروري كوتاه بر مطالب روز اول، 
 نحوه آشنا نمودن دانشجويان نسبت به دوره آموزشي، :مباحثي شامل

هاي مدرسان باليني اثربخش، روش ارتباط مؤثر بين مدرس و  ويژگي
هاي مختلف در آموزش باليني توسط مدرسين  فراگيران، بكارگيري روش

كارگاه عنوان شده و سپس پيرامون مطالب مطرح شده بحث گروهي و كار 
  .گروهي انجام گرفت

 با هماهنگي رياست محترم دانشكده  كارگاهدو ماه بعد از برگزاري
ستاري و مامايي براي كليه واحدهاي پژوهش براي شركت در پر

كارگاه در نظر گرفته  هاي آموزشي گيري برنامه  پيبراياي كه  جلسه
 نفر از آنها در جلسه شركت 16 فرستاده شد كه هنام دعوت, شده بود

  واحدهاي پژوهشتوسطكردند و در اين جلسه مجدداً پرسشنامه 
  .تكميل گرديد

كه مانده  باقيمه تحقيق توسط ساير واحدهاي پژوهش در ضمن پرسشنا
قسمت چهارم پرسشنامه كه . در جلسه شركت نكرده بودند نيز تكميل شد

مجدداً دو ماه بعد از برگزاري كارگاه توسط , هاي عملكرد بود مربوط به بيانيه
,  بودنده نفره از دانشجويان كه قبالً نيز پرسشنامه را پر كرد8 تا 6هاي  گروه

  .تكميل گرديد
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براي هر پاسخ صحيح يك , براي تجزيه و تحليل پرسشنامه آگاهي
بر حسب انتخاب , در پرسشنامه نگرش,  بود1- 16نمره و جمع امتياز 

امتياز پنج تا يك و , )كامالً موافقم تا كامالً مخالفم(مقياس ليكرتي 
براي مورد , در پرسشنامه عملكرد.  محاسبه شد20 تا 100بطور كلي 

رگز تا هميشه نمره صفر تا چهار در نظر گرفته شد و عملكرد مربيان ه
  . تا صفر را كسب نمايد216توانست نمره  مي

ها و تجزيه و تحليل آنها، ميانگين نمرات آگاهي،  پس از استخراج داده
نگرش و عملكرد مدرسان در قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي بررسي شده 

موزشي بر متغيرهاي ذكرشده مورد سنجش قرار و تأثير اجراي برنامه آ
 و با محاسبه فراواني مطلق و نسبي و SPSS-9 افزار  ها با نرم داده. گرفت

  . زوج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتtميانگين و انحراف معيار و آزمون 
  

  نتايج
  كننده در اين پژوهش ميانگين سني مدرسان شركت

را )  درصد88(دهاي پژوهش اغلب واح. سال بود) 31/4±08/35(
دادند كه از نظر رشته تحصيلي بيشترين آنها  مدرسان زن تشكيل مي

داراي )  درصد84(مدرس پرستاري بودند و اكثر آنها )  درصد52(
  .كارشناسي ارشد بودندتحصيالت 

  اغلب واحدهاي پژوهش, از نظر سابقه خدمت باليني
 سال بودند 11ز داراي سابقه خدمت باليني بيشتر ا)  درصد36(

 3كمتر از  درصد از آنها داراي سابقه خدمت باليني 16و تنها 
هاي   در بخشميانگين سابقه سرپرستي دانشجويان. سال بودند
  . سال بود29/7±30/5باليني نيز 

هاي  از واحدهاي پژوهش قبالً در كارگاه درصد هشتاد و چهار
  آموزشي شركت كرده بودند كه بيشتر آنها

 روش تحقيق و روش همربوط به شركت در كارگا)  درصد40(
  .تدريس بود

ميانگين ,  نتايج نشان داد كه بعد از برگزاري كارگاه آموزشي
 افزايش يافته 88/11±47/0 به 6/8±91/1نمره آگاهي مدرسان از 

داري بين  اختالف معني,  زوجtبر اساس آزمون آماري . بود
زش مشاهده شد ميانگين نمرات آگاهي قبل و بعد از آمو

)001/0P< 5/ 33 وt=.(  
زمان مطلوب براي (به سؤال )  درصد92(كثريت مدرسان ا

پاسخ صحيح دادند و كمترين درصد پاسخ ) ارزشيابي دانشجويان
قبل از آموزش به سؤال بهترين اقدام مربي در )  درصد12(صحيح 

صورت عدم هماهنگي بين نيازهاي مراقبتي بيمار و نيازهاي يادگيري 

بدين معني كه مربيان پرستاري در انتخاب دانشجو اختصاص يافت 
گزينه مناسب در موارد تضاد موارد آموزشي با مراقبت بيمار دچار 

بهترين اقدام «همچنين دانش مربيان در مورد گزينه . مشكل بودند
 قبل و بعد از كارگاه »مربي در صورت بروز اشتباه توسط دانشجو

افته بود بدين معني كه مربيان پرستاري آموزشي تغيير چنداني ني
هنوز در مورد انتخاب راه صحيح در هنگام بروز اشتباه توسط دانشجو 

  .بودنددچار مشكل 
در زمينه نحوه نگرش مدرسان نيز نتايج نشان داد كه 

كارگاه به  كه بعد از ه بود68/68±69/4ميانگين نگرش مربيان 
 زوج اختالف tماري  آزمون آ.بود افزايش يافته 72/3±96/79

  ).t=29/10 و >001/0P(داري در اين زمينه نشان داد  معني
نشاط و انرژي زياد مربي موجب «هاي  نگرش مثبت به بيانيه

آموزش «و » گردد ايجاد انگيزه يادگيري در دانشجويان مي
بيشتر » مربيان در زمينه رفتارهاي اثربخش باليني اهميت دارد

سازي  مربي باليني در قبال مناسب«هاي  بيانيه در حالي كه ,بود
توجه به مشكالت دانشجويان و «و» جو آموزشي مسؤوليت دارد

قبل از آموزش » باشد راهنمايي براي حل آنها از وظايف مربي مي
  .ييد قرار گرفته بودندأكمتر مورد ت

در رابطه با نحوه عملكرد مدرسان در بكارگيري رفتارهاي اثر 
كه بعد  ددانتايج نشان ,  ديدگاه خود آنهاموزش باليني ازآبخش 

از برگزاري كارگاه آموزشي ميانگين نمره عملكرد از 
  بهامتياز ) 80/18±80/181(
 زوج tاما بر اساس آزمون , افزايش يافته بود) 86/19±36/186(

  دار آماري در اين زمينه مشاهده نشد تفاوت معني
)41./p= 83 و./t=.(  

نيز درسان از ديدگاه دانشجويان در زمينه نحوه عملكرد م
 بود كه )55/137±45/15(قبل از آموزش ميانگين نمره عملكرد 

البته . افزايش يافته بود) 44/146±57/6(به بعد از آموزش 
دار آماري  رغم ارتقاي نمره عملكرد مدرسان تفاوت معني علي

  .مشاهده نگرديد
  يك ميانگين نمرات عملكرد مدرسان را در خصوص جدول

هاي مربوط به رفتارهاي اثربخش باليني از  هر يك از حيطه
دهد كه بر اساس آزمون  دانشجويان نشان ميشان و ديدگاه خود

t اختالف ) از ديدگاه دانشجويان( زوج فقط در حيطه ارزشيابي
دار آماري بين نمرات ميانگين عملكرد در قبل و بعد از  معني

 در مورد ارتباط ).=97/7t و >001/0P(آموزش مشاهده شد 
متغيرهاي دموگرافيك با ميانگين اختالف نمرات آگاهي، نگرش 
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  .داري را نشان نداد ارتباط معنيهاي آماري  و عملكرد مدرسان در قبل و بعد از آموزش نيز آزمون
  

  ز آموزشقبل و بعد اهاي مختلف  در حيطهاز ديدگاه خودشان و دانشجويان   ميانگين نمرات عملكرد مدرسان.1جدول 
 نتيجه آزمون بعد از آموزش قبل از آموزش حيطه عملكرد

        از ديدگاه خودشان
 =05/0t و =3/0P 72/36±12/3 68/37±57/3      سبك شخصي
 =0t و =1P 12/34±78/3 12/34±91/3       سبك ارتباطي

 =34/1t و =19/0P 20/60±88/11 88/56±04/8 هاي آموزشي      مهارت
 =52/1t و =18/0P 24/29±2/9 40/26±93/5 اي عملكرد حرفه     دانش و 
 =48/0t و =63/0P 08/23±62/2 48/23±88/2      ارزشيابي

        از ديدگاه دانشجويان
 =25/1t و =34/0P  5/32±1/1  1/31±56/2       سبك شخصي
 =52/1t و =19/0P  53/26±88/2  58/25±5/3       سبك ارتباطي

 =67/1t و =1/0P  91/44±16/3  82/42±76/5  هاي آموزشي      مهارت
 =70/1t و =1/0P  46/23±2/22  95/21±98/3  اي      دانش و عملكرد حرفه

 =97/7t و >001/0P  42/20±56/1  08/16±59/2       ارزشيابي

  
  بحث

هاي اين پژوهش نشان داد كه بيشترين پاسخ صحيح  يافته
زش به سؤال به سؤاالت آگاهي قبل و بعد از آمو)  درصد92(
. اختصاص يافته بود» زمان مطلوب براي ارزشيابي دانشجويان«

احتماالً با توجه به اهميتي كه مدرسان براي مقوله ارزشيابي قايل 
در ضمن در بسياري از . اند به اين سوال پاسخ مثبت داده, هستند

تحقيقات انجام گرفته نيز ارزشيابي به عنوان مهمترين حيطه 
  ).12و2(زش باليني مطرح شده استاثربخشي در آمو

در بين )  درصد12(كمترين پاسخ صحيح , قبل از آموزش
بهترين اقدام مربي در صورت «سؤاالت آگاهي را پرسش مربوط به 

عدم هماهنگي بين نيازهاي مراقبتي بيمار و نيازهاي يادگيري 
رسد با توجه به اينكه  به نظر مي. به خود اختصاص داد» دانشجو

ترين محيط آموزشي است  وزش باليني احتماالً پيچيدهمحيط آم
شود و در اين  كه در آن از هر فردي مسؤوليت و كاري خواسته مي

محيط مدرس باليني معموالً با دو دسته از نيازها شامل نيازهاي 
باشد،  مراقبتي بيماران و نيازهاي يادگيري دانشجويان مواجه مي

گي بين اين نيازها براي مربي در بعضي از موارد هماهن, بنابراين
شود و ممكن است نتواند اقدام مناسب را در اين زمينه  مشكل مي

بعد از آموزش پاسخ صحيح به اين سؤال به ). 13(به عمل آورد
هاي صحيح به  درصد پاسخ, در ضمن. رسيد)  درصد60(

هاي آگاهي بعد از شركت در كارگاه آموزشي در كليه  پرسش
بهترين اقدام مربي در صورت بروز اشتباه  «سؤاالت به جز پرسش

عدم تأثير آموزش بر ميزان . داافزايش نشان د» توسط دانشجو
تواند ناشي از اعتقادات و  آگاهي مدرسان در مورد اين سؤال مي

هاي شخصيتي مدرسان در اين زمينه باشد كه كارگاه  ويژگي
ن عقايد آموزشي با توجه به كوتاه بودن مدت آن نتوانسته است اي

  .ها را تحت تأثير قرار دهد و ويژگي
داري بر  بطوركلي اجراي برنامه آموزشي تأثير مثبت معني

اي كه  ميزان آگاهي افراد مورد پژوهش داشته كه با نتايج مطالعه
به منظور بررسي اطالعات مديران بعد از شركت در كارگاه 

همخواني هاي باليني صورت گرفته ،  آموزشي مديران مراكز مهارت
  ).14(دارد

بيشترين , در مورد نحوه نگرش مدرسان قبل و بعد از آموزش
نشاط و انرژي زياد «هاي  نمره ميانگين نگرش مثبت به بيانيه

و » گردد مربي موجب ايجاد انگيزه يادگيري در دانشجويان مي
» آموزش مربيان در زمينه رفتارهاي اثربخش باليني اهميت دارد«

رسد نگرش مثبت مدرسان در اين  نظر ميبه . اختصاص يافت
زمينه حاكي از اين باشد كه مدرسان ضرورت برگزاري چنين 

تواند  كنند و همين مسأله مي هايي را به خوبي احساس مي آموزش
يكي از داليل اصلي همكاري فعاالنه مدرسان در تمامي مراحل 
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مربي «هاي  قبل از آموزش بيانيه, در ضمن. پژوهش حاضر باشد
و » اليني در قبال مناسب سازي جو آموزشي مسؤوليت داردب

توجه به مشكالت دانشجويان و راهنمايي براي حل آنها از وظايف «
كمترين ميانگين را به خود اختصاص دادند كه » باشد مربي مي

در اين . ايجاد شد بعد از آموزش نگرش مطلوب در اين زمينه 
اند كه  ن گزارش كردهخصوص در اكثر مطالعات انجام شده مدرسا

هاي باليني،  ريزي فعاليت تعداد زياد دانشجويان و نحوه برنامه
برقراري ارتباط نزديك با دانشجويان را براي آنها مشكل 

  ).15(سازد مي
با توجه به اينكه بعد از آموزش ميانگين نمرات نگرش مثبت 

أثير ها افزايش نشان داده است، اين مسأله بيانگر ت در اكثر بيانيه
مثبت آموزش بر نحوه نگرش مدرسان در زمينه رفتارهاي اثربخش 

نتايج پژوهش انجام شده به منظور بررسي تأثير . باشد باليني مي
آموزش ضمن خدمت بر دانش، نگرش و عملكرد بهورزان در مورد 
تغذيه كودكان زير دو سال نيز نشان داد كه آموزش در اصالح 

  ).16(بت داشته استنگرش واحدهاي پژوهش تأثير مث
در مورد نحوه عملكرد مدرسان در زمينه ميزان بكارگيري 

نتايج نشان داد كه , رفتارهاي اثربخش باليني از ديدگاه خود آنها
رغم ارتقاي نمره عملكرد مدرسان بعد از شركت در كارگاه  علي

البته . دار آماري در اين زمينه مشاهده نشد آموزشي تفاوت معني
بل و هم بعد از آموزش عملكرد خود را در سطح مدرسان هم ق

بيني بوده و به  اين نتيجه قابل پيش, خوب ارزيابي كردند، بنابراين
, با توجه به ارزيابي باالي مدرسان از عملكرد خود, عبارت ديگر
  .توانسته تأثير چنداني در اين زمينه داشته باشد آموزش نمي

 ميزان بكارگيري در زمينه نحوه عملكرد مدرسان در زمينه
رفتارهاي اثربخش باليني از ديدگاه دانشجويان نيز نتايج بيانگر 
اين بود كه بعد از آموزش ميانگين نمره عملكرد مدرسان افزايش 

دار آماري در اين زمينه مشاهده نشد  اما اختالف معني, يافته است
توان گفت كه رفتار مربيان  كه در تفسير نتايج به دست آمده مي

رسد كه با  هاي فراواني است و به نظر مي ثر از مؤلفهمتأ
هاي مناسب بتوان اين رفتارها را بهبود بخشيد اما بايد  آموزش

اذعان نمود كه آموزش بدون نظارت كافي و يا امكانات مناسب در 

ممكن است تأثير چنداني , ها جهت تسهيل بكارگيري آموخته
در اين پژوهش ميزان با توجه به اينكه , در ضمن. نداشته باشد

رغم  اما عملكرد مدرسان علي, آگاهي و نگرش مدرسان ارتقا يافته
افزايش نمرات در جهت دستيابي به اهداف پژوهش تفاوت 

گيري كرد كه  توان چنين نتيجه داري نشان نداده است، مي معني
اند اما به دليل  مدرسان به اهميت اين رفتارها واقف گشته

تغير محيط باليني، تعداد زياد دانشجويان ، پيچيدگي و موقعيت م
هاي باليني،  ريزي فعاليت عدم همكاري پرسنل درماني، نحوه برنامه

در ... هاي آموزشي مربيان و نحوه نظارت مسؤولين بر فعاليت
  .باشند بكارگيري اين رفتارها با مشكل مواجه مي

به عوامل مربوط به  با توجه به اينكه در اين پژوهش بيشتر
شود  پيشنهاد مي, رفتارهاي مدرس پرداخته شده است

هايي در زمينه ساير عوامل مؤثر در آموزش باليني  پژوهش
 نيز ) امكانات و منابع يادگيري، دانشجو،محيط آموزش باليني(

هاي پژوهش پژوهشگر پيشنهاد  بر اساس يافته. صورت گيرد
 فرصتي  كيفيت باليني آموزش پرستاريي ارتقابراينمايد كه  مي

هاي آموزشي   دوره يا كارگاه,فراهم شود كه مربيان مربوطه
پرسشنامه اين , به عالوه. رفتارهاي اثربخش باليني را بگذارند

بالين تواند معياري براي سنجش رفتار مربيان در  مطالعه مي
ريزان   برنامهومحسوب و بر اين اساس عملكرد مربيان بررسي گردد 

هاي  ها با ارائه آموزش  پرستاري بيمارستانآموزشي باليني و مديريت
 كه به نوعي الگوي آموزشي دانشجويان ,ها الزم به پرستاران بخش

 امكان ايجاد شرايط مناسبتر آموزشي را فراهم ,شوند محسوب مي
 .سازند

  
 قدرداني

در خاتمه از رياست محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش 
همچنين كليه مربيان گرامي و پزشكي تبريز، كاركنان اين مركز و 

دريغ  دانشجويان عزيز كه در انجام اين پژوهش همكاري بي
  .شود اند، صميمانه سپاسگزاري مي داشته
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