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  چكيده
هدف ايـن پـژوهش   . در فرايند تحصيلي، ارتقا و پايش رفتارهاي آموزشي باليني مدرسان ضرورت دارد :مقدمه

شركت مربيان در يك كارگاه آموزشي سه روزه درباره آموزش و ارزشيابي بـاليني بـر بكـارگيري     تعيين تأثير
  .رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني مربيان دانشكده پرستاري و مامايي شهر شيراز بود

كـه حـداقل بـه    ) نفـر  39(آزمون، كليه مربيـاني   در اين پژوهش شبه تجربي با طرح دو گروهي فقط پس :ها روش
 19(مدت چهار ماه آموزش باليني دانشجويان را بر عهده داشتند، انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه تجربـي  

دو مـاه بعـد،   . سپس گروه تجربي در يك كارگـاه آموزشـي شـركت كـرد    . تقسيم گرديدند) نفر 20(و شاهد ) نفر
پرداخته بودند، با يـك پرسشـنامه    تمامي دانشجوياني كه تحت نظارت مربيان دو گروه به كسب تجربيات باليني

ميـانگين  . گزينه رفتار مؤثر در آموزش باليني، مربيان خود را در مورد ارزيابي قرار دادنـد  21پايا و روا حاوي 
  .مورد تحليل قرار گرفت SPSSافزار  مستقل به كمك نرم tنمرات هر يك از رفتارها در دو گروه با آزمون 

عالوه بـر  . داري بيشتر بود ده شده به گروه تجربي نسبت به گروه شاهد بطور معنيدا كل امتيازميانگين  :نتايج
ارائه بـازخورد مثبـت و   ، نحو مؤثره ني بيهاي بال ت كنفرانسيهدارفتار آموزشي  6اين، مربيان گروه تجربي در 

ل خـود  يتسـه ، رييذپـ  داشـتن انعطـاف  ، ل و انتقـاد منطقـي  يـ ه و تحليـ تجز ،ان بـه تفكـر  يق دانشجويتشو، قيتشو
ولـي در   داري داشـتند  ، نسبت به گروه شاهد تفاوت معنـي زيانگبراالت تفكرؤدن سيرسو پ انيابي دانشجويارزش

  .دار نبود رفتار آموزشي ديگر تفاوت دو گروه معني 15
بكارگيري اصول آموزشي توسـط آنـان گرديـد و    در كارگاه آموزش باليني موجب مربيان شركت  :گيري نتيجه

هـاي مناسـبي را بـراي     تيد موقعيزان باير ران و برنامهيمد. تي بر رفتارهاي مؤثر آموزش باليني داشتتأثير مثب
  .ان فراهم كننديني مربيهاي آموزش بال ري دانش و مهارتيل بكارگيتسه

  

  .، كارگاهو مامايي پرستاري ،آموزش باليني، رفتارهاي مؤثر، مربي، دانشجو :هاي كليدي واژه
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، گروه آموزش پرستاري، )استاديار(دكتر مرضيه معطري  .آدرس مكاتبه ٭

انشگاه علوم پزشكي ، د)س(دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه 
  E-mail: moattarm@sums.ac.ir.       فارس، ميدان نمازي، شيراز
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  مقدمه
 كنندگان خدمات مراقبتي، براي ايفاي نقش گسترده ارائه

خود در جامعه، نيازمند دريافت آموزش مؤثري هستند 
گويي به نيازهاي جامعه توانمند  كه آنان را براي پاسخ

عوامل مختلفي اگر چه فرايند يادگيري تحت تأثير . سازد
ها در  باشد، اما شايد بتوان گفت كه مدرسين اين حرفه مي

هاي آموزشي خود قادرند بسياري از اين  محدوده فعاليت
مدرسين، به . عوامل را شناسايي، تقويت و كنترل نمايد

توانند عامل مهمي در هدايت، حمايت،  عنوان يك الگو، مي
 ص مربيانيپيشرفت و موفقيت دانشجويان باشند و بخصو

گيرند، در  كه مسؤوليت آموزش باليني را به عهده مي
راس يك گروه كوچك و در دنياي بزرگي به نام محيط 

رفتار، . كنند باليني، وقت زيادي را با دانشجويان صرف مي
عملكردهاي  شخصيت، عقايد، نگرش، تالش و پشتكار و

  .تواند دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد آنان مي
در محيط باليني مشكالت خاصي را براي  آموزش

دو عامل در تفاوت آموزش باليني . كند مربي ايجاد مي
وجود بيمار در موقعيت : ها مؤثر است نسبت به ساير آموزش

خطر و در  يادگيري كه موجب افزايش احتمال - آموزش
نتيجه افزايش فشار عصبي، هم براي دانشجو و هم براي 

ان كنترل مربيان بر موقعيت گردد؛ و عدم امك مربي مي
يادگيري  -يادگيري كه منجر به تطبيق تجربيات آموزشي

بنابراين، شناسايي و بهبود . شود با موقعيت موجود مي
  ).1(كننده در يادگيري باليني ضروري است عوامل تسهيل

با توجه به اهميت آموزش باليني در پرستاري، نقش 
سازنده براي  يك مربي كارآمد كه قادر به ايجاد جوي

اين اعتقاد . فراگيري دانشجو باشد، بسيار مشهود است
مند  وجود دارد كه اولين هدف يك مدرس خوب، عالقه

بنابراين، مربي خوب . ساختن دانشجو به فراگيري است
                                                                   

و ) س(مهين مقدسي، مربي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس  نسب، استاد گروه روان مسعود موسوي

  .و اصغر رضويه، استاد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز
اصالح  4/4/85تاريخ  به دفتر مجله رسيده، در 2/11/84ين مقاله در تاريخ ا

  .پذيرش گرديده است 18/5/85شده و در تاريخ 

كند كه چگونه آموختن را فرا گرفته و  به دانشجو كمك مي
مشكالت  منتقدانه بينديشد و از دانش و تفكر منتقدانه در حل

يادگيري  - او تنها يك الگو در فرايند آموزش. استفاده نمايد
توانند  دانشجويان مي ايست كه نيست، بلكه رهبري حرفه

هاي وي را تشخيص داده و خودشان را با وي  توانايي
  ).2(مقايسه نمايند

هاي وابسته به سالمت منجر  وجود مددجو در حرفه
فراگير و مربي را گردد كه اضطراب  به بروز مسائلي مي

اين اضطراب و ماهيت محيط توأما باعث . به دنبال دارد
يكي از متغيرهايي . شود استثنايي شدن محيط باليني مي

كه در اين محيط بايد مورد توجه قرار گيرد، رفتارهاي 
مربي است، بخصوص رفتارهايي كه يادگيري را تسهيل و 

هاي مربي از توجه به رفتار). 3(نمايد يا آن را مخدوش مي
در اين رابطه، چنين اظهار . ديرباز مورد توجه بوده است

نظر شده است كه مربي بايد ضمن تطبيق خود با نيازهاي 
اي را بين دانشجو و  كننده دانشجو و بيمار، نقش تعديل

افراد ديگري كه در فرايند يادگيري وي مشاركت دارند، 
خوب با  او بايد ضمن برقراري يك ارتباط. ايفا نمايد

دانشجو، كليه ارتباطات را زير نظر گرفته و اضطراب خود 
  ).4(را نيز كنترل نمايد

 بنا به اظهار نظري ديگر، مربي باليني كارآمد كسي است
كه رفتارهاي آموزشي وي يادگيري دانشجو را تقويت 

دانشجو، خصوصيات  -عالوه بر نحوه ارتباط مربي. نمايد
اليني و تعامل با ديگران، فردي دانشجويان، نوع محيط ب

آگاهي از عوامل مؤثر . بر فراگيري دانشجويان تأثير دارد
شود كه مربيان اين عوامل را به  در يادگيري باعث مي

  ).1(صورت رفتارهاي آموزشي نشان دهند
كيفيت آموزشي، كارداني و شايستگي مربيان به عنوان 

وختگان آم اي و دانشگاهي، بر موفقيت دانش پرستاران حرفه
تواند با  آنها مي ).5(برنامه پرستاري تأثير بسزايي دارد

ايجاد تجربيات موفق، اعتماد به نفس دانشجو را افزايش 
توانند  هاي آموزشي مورد استفاده آنان مي دهند، و شيوه

). 6(اي دانشجويان مؤثر باشند در يادگيري و رشد حرفه
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ان را به عوامل مؤثر در آموزش مؤثر مربي) Irby(ايربي 
نظم، سازماندهي و وضوح، : اين شرح بر شمرده است

عالقمندي و تحرك، معلومات، شايستگي باليني، نظارت 
عوامل منجر به . )7(هاي آموزش گروهي باليني و مهارت

مدير دانشگاهي اين موارد را  410آموزش مؤثر از ديدگاه 
، آمادگي كافي، ايجاد انگيزه در دانشجويان: گيرد در بر مي

برقراري ارتباط مؤثر متناسب با سطح دانشجو، داشتن 
  ).8(معلومات جامع و احترام گذاشتن به دانشجو

ز نشان داده است يران نيدر اهاي انجام شده  پژوهش
اي و  ب عوامل حرفهيرستاري به ترتپان يوجكه دانش
ات يخصوص، انيعملكرد مرب، ن فردييارتباطات ب، اجتماعي

آموزشي را  زيير ني و برنامهيبال طيمح، رانيفردي فراگ
ني يهاي بال ري مهارتيادگين عوامل مؤثر در يتر مهم
ان به يدگاه مربين عوامل از ديكه اي در حال ،دانند مي
، نييط باليب عبارتند از عوامل حرفه اي و اجتماعي، محيترت

زي ير برنامه ،انيعملكرد مرب، رانيات فردي فراگيخصوص
ان يهاي مرب گييژو .)9(ين فرديآموزشي و ارتباطات ب

شرح بر شمرده دين گر بيد يوهشپژ سته دريني شايبال
، تيينقش حما، حيارتباط صح، ت آموزشييريمد: شده است

). 10(يشخصاصول اخالقي و اعتبار  ،نييدانش و مهارت بال
دگاه يز از دين اي مطالعهني اثربخش در يهاي مربي بال گييژو

دگاه يوم شده است كه دلو مع ان بررسييان و دانشجويمرب
  ).11(استتفاوت مها با هم  گييژو اين مورد ن دو گروه دريا

 ،ني اثربخشيهاي مربي بال گييژت ويرغم اهم علي
در  .ان وجود دارديعملكرد مرب ادي دريهاي ز يينارسا

رستاري در پن يكه مدرس هوهش نشان داده شدپژك ي
د يو شا )12(ني خود دچار ابهام هستندينقش آموزش بال

كي از علل عدم يان را يي در عملكرد مربين نارسايبتوان ا
ج ينتا .تنسرستاري داپآموختگان  اي دانش آمادگي حرفه

 ،رستاريپآموختگان  وهش نشان داده است كه دانشپژك ي
 ).13(اند كرده ط كار را تجربهيعدم آمادگي براي ورود به مح

از  ارييني اثربخش مورد توجه بسيآموزش بال
هاي  دگاهيهاي مراقبتي بوده است و د وهشگران رشتهپژ

ز مورد بررسي قرار ينه نين زميان در ايان و دانشجويمرب
هدايت اظهار نظر شده است كه  چنينو  گرفته است

دانشجويان در رسيدن به اهداف مورد نظر، مستلزم 
شناسايي و بكارگيري رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني 

ترين  مچنين تأكيد شده است كه مربي، مهمه). 15و14(است
تجربيات باليني  وسيله ايجاد موفقيت و تشويق فراگير در

بنابراين، آمادگي و برخورداري وي از اطالعات . است
كافي، به عنوان يك ضرورت بايد مورد توجه قرار 

  ).16(گيرد
ني يظاراتي كه از مربي بالتدها و انيكأن تيهمه ا با

در هاي مدوني براي توانمندسازي آنها  مهبرنا ،وجود دارد
ها، به توصيف  دست نيست بطوري كه در بيشتر پژوهش

اين . هاي مربي باليني پرداخته شده است رفتارها و ويژگي
هاي آموزشي براي  در حالي است كه اهميت اجراي برنامه

. نظران بوده است مربيان، مورد توجه بسياري از صاحب
اظهار نظر شده كه در تعريف يك به عنوان مثال، چنين 

هاي اجتماعي آن، حفظ و اشاعه رشد و  حرفه و مسؤوليت
هاي  پيشرفت افراد آن حرفه نيز نهفته است و يكي از راه

هاي آموزش مداوم  رسيدن به اين اهداف، برنامه
اي كه به نحو جامعي  هاي حرفه زيرا، آمادگي) 17(باشد مي

ادامه فعاليت در طول  گردد، به هيچ وجه براي ايجاد مي
تغييرات تكنولوژي نياز به رشد . باشد زندگي كافي نمي

ها را در زمينه دانش و مهارت جديد آشكار  مداوم قابليت
هاي  ساخته است و آموزش مداوم در بهبود كيفيت فعاليت

  ).18(آيد پرستاري امري اساسي بشمار مي
تواند  هاي آموزشي مي هاي آموزش مداوم و كارگاه برنامه

هـاي آموزشـي مربيـان شـود و      موجب ارتقا و تقويت مهارت
هاي آموزشي تحت عنوان آمـوزش بـاليني و ارزيـابي     كارگاه

بـدون ترديـد،   ). 19(اسـت  باليني بسيار مفيد و حـائز اهميـت  
توانـد   تقويت رفتارهاي مؤثر مربيان از طريق آموزش مي

هـاي آمـوزش    نقش عمده اي را در بهبـود كيفيـت برنامـه   
اليني ايفا نمايد، بنـابراين، هـدف از ايـن پـژوهش، تعيـين      ب

تأثير شركت مربيان در كارگاه اصول آموزش بـاليني بـر   
رفتارهاي مؤثر در آموزش بـاليني آنـان بـود تـا فرضـيه      
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متفــاوت بــودن رفتارهــاي مــؤثر در آمــوزش بــاليني، در 
مربياني كه در كارگاه اصول آموزش باليني شركت كرده 

  ه مربياني كه در اين كارگاه شـركت نكـرده  بودند نسبت ب
  .آزمون شود ،بودند

  
  ها روش

تجربي با طرح دو گروهي و  نيمهاين پژوهش يك مطالعه 
آزمون است كه به منظور بررسي تأثير آموزش بر  فقط پس

. رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني مربيان انجام گرديده است
ال در برنامه آموزش س كليه مربياني كه حداقل به مدت يك نيم

اند، نمونه اين پژوهش را  باليني دانشكده مشاركت داشته
سپس به صورت تصادفي به دو گروه تجربي  .تشكيل دادند

م تصادفي يس از تقسپ. تقسيم شدند) نفر 20(و شاهد ) نفر 19(
سابقه  ازني ين لحاظ كه رفتارهاي مؤثر در آموزش باليو بد

ان با يع مربيتوز ،ر استيذپي تأثيرا آموزشيني يهاي بال فعاليت
سوابق كاري متفاوت در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت و 

  .نان حاصل شدين نظر اطميها از ا گروه از تشابه
با توجه به اينكه كه رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني در 

هاي  شود، مربيان تمامي بخش هاي باليني بارز مي تمامي محيط
ن، رواني، اطفال و بهداشت در اين پژوهش داخلي و جراحي زنا
هاي  اني كه مسؤوليتيمرب ،نيعالوه بر ا. شركت داده شدند

ا به يند و بود مرخصي درمطالعه  يا در طيي داشته و ياجرا
  .حذف شدندمطالعه از ند گرديدري منتقل يگواحد د

پس از اين مرحله، از كليه افراد گروه تجربي دعوت شد تا 
آموزشي سه روزه تحت عنوان اصول آموزش در يك كارگاه 

كارگاه آموزشي مزبور كه از . و ارزشيابي باليني شركت كنند
سال اول  ريزي شده بود، در ابتداي نيم چهار ماه قبل برنامه

طي سه روز . سال تحصيلي براي گروه تجربي به اجرا در آمد
به ، كارگاه، مفاهيم الزم كه در فرايند آموزش باليني اهميت دارد

. كنندگان ارائه گرديد ريزي شده به شركت هاي برنامه صورت فعاليت
تعريف و هدف از آموزش باليني، مزايا و : اين مفاهيم شامل

خصوصيات يك مربي ، فرايند گروه، نارساييهاي آموزش باليني
هاي  يادگيري، مهارت - آموزش هاي فرايند باليني كار آمد، مهارت

ربيات باليني، فرايند پرستاري و ريزي تج ارتباطي، برنامه
 .شد اصول ارزشيابي با تأكيد برخود ارزشيابي مي

ري در بزرگساالن يادگيكارگاه آموزشي فوق بر اساس اصول 
متناسب با موضوع  ،وهشپژن يبنابراين، در ا. ن و اجرا شديتدو

 سازي فاي نقش، مشابهي، اهاي بحث گروهي از روش ،مورد نظر
)Simulation(  زيباو )Game( هاي كارگاهي  در قالب فعاليت

ال ؤهاي بحث گروهي به صورت طرح س روش. دگردياستفاده 
س پال و كار گروهي و سؤا طرح سيها و  اسخپو بحث بر روي 

مباحثي كه به صورت بحث گروهي . ارائه كار گروه اجرا شد
ا و يمزا، نييف و هدف آموزش باليتعر :د عبارتند ازگردياجرا 
ني يك مربي باليهاي  گييژو، نييهاي آموزش بال يينارسا

ني و يهاي آموزش بال زي و روشير برنامه، خوب، فرايند گروه
هاي آموزشي در فرايند  براي آموزش مهارت. ابيياصول ارزش
 ،ن روشيدر ا .فاي نقش استفاده شديني از روش ايآموزش بال

و  مربي شاملني يم آموزش باليك تيان داوطلب در نقش يمرب
رداختند و پفاي نقش يبه ا ،ويك سناريبر اساس  ،انيدانشجو

نحوه ، الؤس، قيهاي مربوط به تشو مشاهده كنندگان مهارت
مار يم بياحترام و چگونگي حفظ حر، لهأارائه بازخورد، حل مس
  .ابي قرار دادنديرا مورد مشاهده و ارز
ك روش يرستاري به عنوان پت فرايند يبا توجه به اهم

بخشي از برنامه ، في مراقبتيابي به اهداف كيبراي دستمناسب 
ك بازي طراحي ي ،ن مورديدر ا. افته بودين امر اختصاص يبه ا

، گذاري هدف، صيرستاري شامل تشخپشد و عناصر مختلف فرايند 
ي با يها روي كارت ماران متفاوت بريابي در مورد بياجرا و ارزش

 ،هاي كوچك ن در گروهكنندگا شركت. هاي متفاوت نوشته شد رنگ
ن يها در ب كارت شدند، سپسآشنا  بازين شده ين تدويابتدا با قوان
ص كه ين دارنده كارت تشخياول ،در هر گروه. ع شديآنها توز

ن يياپكارت خود را  ،كننده قرار داشت هماهنگ پدر سمت چ
هاي  س دارندگان كارتپس .خواند انداخته و با صداي بلند مي

ابي ياجرا و ارزش، هاي هدف كارت يدص بايخمرتبط با آن تش
ن كار باعث بحث يا. ص را با آن جور كننديمتناسب با تشخ

ق ير جاذبه از طرپري يادگي ،ن حاليمشاركت و در ع، گروهي
ش يها برنده كسي بود كه زودتر از همه كارت. شد سرگرمي مي

  .دشوتمام 
 از ،هاي آموزشي كارگاه به لحاظ تنوع روش ،در مجموع

ل سمعي و ياستفاده از وسا .ت خوبي برخوردار بوديجذاب
وسترهاي آموزشي مناسب با محتوا و ارائه پز يبصري و ن

گر نقاط مثبت ياز د ،كنندگان هاي آموزشي به شركت جزوه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-220-fa.html


تأثير كارگاه اصول آموزش باليني مرضيه معطري و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir    2(6؛ 1385پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي(   /
101 

كنندگان درخواست شد كه به دليل  شركت هياز كل. كارگاه بود
را در اجراي مجدد اين كارگاه براي ساير مربيان اين جزوات 

الزم به ذكر است كه نظرسنجي از . اختيار آنان قرار ندهند
ت يفياز ك اًصرفتا عمل آمد ه ان كارگاه بياپگروه تجربي در 

ت اصول يرعا براي. كسب اطمينان شودبرگزاري كارگاه 
كننده در مطالعه كسب  ، از مربيان و دانشجويان شركتاخالقي

رگاه آموزش كا ،ها آوري داده س از جمعرضايت شد و پ
  .ز به اجرا در آمدين شاهدبراي گروه  گفت پيش

دو ماه پس از اجراي برنامه آموزشي و فعاليت مربيان در 
آموزش باليني، كليه مربيان گروه تجربي و شاهد توسط 

از نظر رفتارهاي مؤثر در آموزش ) =558n(دانشجويان خود 
ها در  ادهابزار گردآوري د. باليني مورد ارزشيابي قرار گرفتند

اين پژوهش، پرسشنامه مربوط به رفتارهاي مؤثر در آموزش 
و ) Zimmerman(كه توسط زيمرمن  باليني مربيان بود

طراحي و از نظر اعتبار محتوايي و ) Westfall(فال  وست
اين فرم پس از ترجمه ). 20(پايايي مورد تأييد قرار گرفته بود

ر محتوايي آن مورد مجدداً به انگليسي بازگرداني شد و اعتبا
با استفاده از روش آزمون مجدد، اعتماد . بررسي قرار گرفت

  ).r/. =86(علمي آن در حد قابل قبول بود 
رفتار مؤثر در آموزش باليني  21اين پرسشنامه شامل 

اي تكرار عمل از هميشه تا  است و بر اساس مقياس پنج نقطه
ايفا  جمعروش  ها به توزيع پرسشنامه. وقت تنظيم شده بود هيچ

به اين معني كه تعداد چهار نفر از افرادي كه قبالً . انجام گرديد
ها توجيه شده  آوري پرسشنامه از نظر روش توزيع و جمع

هاي دانشجويان حضور يافته و بر تكميل كليه  بودند، در كالس
اطالعات مربوط به اين پژوهش . ها نظارت نمودند پرسشنامه

ديد و گروهاي مشابه بطور همزمان در طول يك هفته كسب گر
رستاري كه در پ انيه دانشجويكل. ها پاسخ دادند به پرسشنامه

، اطفال، زنان و پزشكي روانجراحي،  - هاي مختلف داخلي بخش
 ،بودندمشغول ني يبه كسب تجارب بال كارشناسيبهداشت در مقطع 

ك يبنابراين، هر  .ل كردنديان خود تكميرسشنامه را در مورد مربپ
رستي خود مورد پهاي تحت سر ه گروهيان توسط كلياز مرب
  .ابي قرار گرفتيارزش

ك يهر  داده شده به امتيازن يانگيابتدا م ،ها ل دادهيتحل براي
بـا   .يدان محاسبه گرديني مربيرفتار مؤثر در آموزش بال 21از 

پـنج  اس يـ رسشنامه مورد استفاده بر اساس مقپنكه يتوجه به ا
ك يـ از  نمـرات  توانستند ان مييدانشجو ،شده بودم يتنظ اي نقطه

شـتر  يندرت، تا حـدودي، ب ه وقت، ب چيب براي هيرا به ترت پنجتا 
ان خود انتخاب يك از رفتارهاي مربيبراي هر  ،شهيمواقع و هم

ك از رفتارهـا در هـر دو گـروه بـا     يـ هـر  نمـرات  ن يانگيم. كنند
مـورد   SPSSافـزاري   مستقل و به كمـك برنامـه نـرم    tآزمون 

  .ل قرار گرفتيتحل
  

  نتايج
ان دانشكده ياز مرب نفر 39وهش بر روي پژ نيا

 با انيانتخاب مرب .راز انجام شديي شيرستاري و ماماپ
بنابراين،  .صورت گرفت زي آموزشيير توجه به برنامه

ان يني دانشجويدر آموزش بال ،ان منتخبيتمامي مرب
شركت در  كهها نشان داد  ل دادهيتحل. مشاركت داشتند

بعضي موجب بهبود  ،نييكارگاه اصول آموزش بال
اما تمامي  شده استني يرفتارهاي مؤثر در آموزش بال
دهد قرار  تحت تأثير را نييرفتارهاي مؤثر در آموزش بال

ي كه تحت تأثير كارگاه آموزشي در يرفتارها .)1جدول (
 شاهدداري نسبت به گروه  بطور معنيبود و گروه تجربي 

ه ني بيهاي بال ت كنفرانسيند از هدابود عبارت شده بودبهتر 
ان يق دانشجويتشو، قيارائه بازخورد مثبت و تشو، نحو مؤثر
، رييذپ داشتن انعطاف، ل و انتقاد منطقييه و تحليتجز ،به تفكر
دن سؤاالت يرس، پانيابي دانشجويل خودارزشيتسه
 .زيانگبرتفكر

رار نمودن ان در سه رفتار برقيمرب ،نيعالوه بر ا
ان براي يماران، اجازه دادن به دانشجويارتباط خوب با ب

با  مشاركت آزادانه در بحث و صبور و مهربان بودن
ن يتر نيياپ. ن را كسب كردنديانگين ميشتريب ،انيدانشجو

ز يان نيان به رفتارهاي مربيهاي دانشجو ن رتبهيانگيم
به ق يتشو، انيابي دانشجويل خودارزشيشامل موارد تسه

انتخاب تجارب ، ان و ارائه باز خورد مثبتيموقع دانشجو
ه و يتجز ،ان به تفكريق دانشجويتشو، ني مناسبيبال
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ي بردن به پان در يكمك به دانشجو، ل و انتقاد منطقييتحل
  .بود اشتباهاتشان

اي كه  كنندگان در كارگاه به پرسشنامه پاسخ شركت
نمود،  مي نحوه اجرا و محتواي آموزشي آن را ارزيابي

بيانگر آن بود كه به نظر اكثريت افراد، اهداف، برنامه 
كارگاه، روش اجراي كارگاه و فضاي عمومي كارگاه 

آوردن دانش  ست و به آنها در بدستكامالً مناسب بوده ا
جديد ياري داده و انگيزه الزم را براي بكارگيري مفاهيم 

فراگيري آزاد، . آموخته شده در آنها ايجاد نموده است
رعايت اصول آموزشي مناسب، دادن آزادي به 

كنندگان براي شركت در مباحث، همه از مواردي  شركت
، كامالً مورد توجه كننده است كه به نظر اكثر افراد شركت

  .گردانندگان قرار داشته است
  
  

ميانگين و انحراف معيار نمرات و نتايج آزمون آماري مقايسه رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني مربيان در دو گروه  :1جدول 
  تجربي و شاهد

  t P†ارزش   گروه شاهد  گروه تجربي  رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني
 NS 24/1 67/3±75/0 95/3±69/0اي هاي حرفه تشخيص مسؤوليتكمك به دانشجويان در 

 05/0 01/2 48/3±86/0 4±78/0هاي باليني به نحو مؤثر رهبري كنفرانس

 NS 84/1 31/3±86/0 81/3±85/0نشان دادن درك و توجه خود به دانشجويان

 05/0 02/2 09/3±88/0 59/3±66/0تشويق به موقع دانشجويان و ارائه بازخورد مثبت

 NS 33/1 72/3±54/0 98/3±65/0در دسترس بودن در مواقع بحراني

 NS 52/1 84/3±57/0 13/4±61/0نه در بحثدااجازه دادن به دانشجويان براي مشاركت آزا

 NS 55/1 35/3±99/0 82/3±87/0سر مشق و الگوي خوب بودن براي دانشجويان

 05/0 2 29/2±83/0 77/3±66/0نتقاد منطقيتشويق دانشجويان به تفكر، تجزيه و تحليل و ا

تشويق و راهنمايي دانشجويان به مرتبط ساختن مطالب تئوري 
 و عملي

62/0±88/3 91/0±49/3 53/1 NS 

 NS 91/1 41/3±74/0 85/3±68/0 ت منطقياداشتن انتظار

داشتن رفتار مناسب با تك تك دانشجويان در جهت ايجاد يك 
 جو يادگيري مثبت

76/0±03/4 76/0±62/3 68/1 NS 

 05/0 03/2 37/3±67/0 83/3±76/0 پذيري داشتن انعطاف

هاي  هاي پرستاري و يا نحوه مراقبت نشان دادن دستورالعمل
 بهداشتي، درماني در صورت لزوم

64/0±91/3 70/0±67/3 31/1 NS 

 NS 72/1 44/3±64/0 81/3±70/0هاي پرستاري ارائه نظرات اصالحي در مورد طرح مراقبت

 NS 86/0 17/4±68/0 33/4±47/0برقرار نمودن ارتباط خوب با بيماران

 NS 66/1 66/3±53/0 97/3±60/0هاي مناسب كمك به دانشجويان در انتخاب راه حل

 05/0 02/2 37/3±70/0 82/3±68/0پرسيدن سؤاالتي كه دانشجو را به تفكر وادار سازد

 03/0 19/2 06/3±80/0 58/3±68/0تسهيل نمودن خودارزيابي دانشجويان

 NS 27/1 83/3±66/0 09/4±63/0صبور و مهربان بودن با دانشجويان

 NS 17/1 48/3±61/0 70/3±55/0انتخاب تجربيات باليني مناسب در جهت دستيابي به اهداف
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 NS 66/1 48/3±57/0 78/3±58/0كمك به دانشجويان در پي بردن به اشتباهاتشان

  03/0  21/2  42/72±92/12  41/81±46/12  ميانگين كل
  است 37درجه آزادي  †

NS :دار نبوده است تفاوت معني. 

  
  بحث

شركت مربيان در كارگاه آموزش و ارزشيابي باليني، 
موجب بكارگيري اصول و قواعد آموزشي توسط آنان 
گرديده و بر نحوه بكارگيري رفتارهاي مؤثر در آموزش 

به عبارت ديگر، نتايج . ته استباليني آنان تأثير مثبت داش
حاصل از مقايسه ميانگين نمرات مربوط به رفتارهاي 
مؤثر در آموزش باليني مربيان دو گروه تجربي و كنترل 
بيانگر اين واقعيت بود كه ميانگين نمرات مربوط به 
مربيان گروه تجربي به ميزان قابل توجهي باالتر از 

فسير نتايج اين در ت. ميانگين مربيان گروه شاهد است
هاي  پژوهش بايد به اين نكته توجه نمود كه مربيان گروه

هاي متفاوتي مشغول به آموزش  تجربي و شاهد در بخش
با اين . هاي زيادي نيز داشتند باليني بودند و مشغله

وجود، امكان مبادله اطالعات مربوط به كارگاه در بين 
ن حال، هاي تجربي و شاهد وجود داشته است در عي گروه

توجه به نتايج پژوهش مويد آن است كه اگر مبادله 
اطالعاتي اندكي صورت گرفته باشد اين مبادله نتوانسته 

نتايج . است بر كارآيي مربيان گروه شاهد تأثير بگذارد
هاي سه محققي ديگر  حاصل از اين پژوهش همسو با يافته

مربيان باشد كه لزوم اجراي كارگاهاي آموزشي براي  مي
اند كه  رستاري را مورد تأكيد قرار داده و اظهار نمودهپ

 هاي رسمي براي مربيان، هاي آموزشي و دوره اجراي كارگاه
در اين پژوهش نيز ). 19(كارآيي آنان را افزايش داده است

رسد كه كارگاه آموزشي ارائه شده به  چنين به نظر مي
را مربيان توانسته است كيفيت كار آموزش باليني مربيان 

  .بهبود بخشد
هاي اين  گرانه بر ساير يافته با يك نگرش تحليل

توان نتيجه گرفت كه اگر چه آموزش داده  پژوهش، مي

شده تأثير مثبتي بر كارآيي مربيان داشته، اما اين تأثير 
ها يكسان نبوده است، به اين معني كه  در تمامي زمينه

باليني رفتار مؤثر در آموزش  21ميانگين حاصل از تمامي 
دار بودن  يافته است، اما معني مربيان گروه تجربي افزايش

هـاي باليني  رهبري كنفرانس: مورد 6ها فقط در  اين تفاوت
، )هاي سازنده و عملي در جهت ارئه راه حل(به نحـو مؤثر 

تشويق به موقع دانشجويان و ارائه بازخورد مثبت، 
طقي، داشتن تشويق دانشجويان به تفكر، تحليل و انتقاد من

پذيري، پرسيدن سؤاالت تفكربرانگيز و تسهيل  انعطاف
  .خودارزيابي دانشجويان، به تأييد رسيده است

هاي آموزشي مربيان  بيشتر اين رفتارها، جزو مهارت
رسد كه نشان دادن اين  باشد و چنين به نظر مي مي

رفتارها بيشتر تحت تأثير دانش، مهارت، انگيزه و تمايل 
همچنين با توجه به متغير بودن محيط . ه استمربيان بود

باليني و تأثيراتي كه بخاطر اين تغييرات در جو يادگيري 
هاي  شود و نيز به دليل محدويت دانشجويان ايجاد مي

ريزي تجربيات باليني وهماهنگي  موجود در زمينه برنامه
توان  اين تجربيات با وضعيت متغير محيط باليني، مي

يان گروه تجربي تالش خود را بيشتر تصور كرد كه مرب
اند كه موانع و مشكالت كمتري براي  در جهاتي بكار گرفته
هاي  عالوه بر اين، ممكن است روش. آنها در بر داشته است

سازي،  مشابه بحث، اجراي نقش،(اجراي كارگاه آموزشي 
، انگيزه الزم را براي )مدت هاي كوتاه بازي و سخنراني
. باشدي فوق در مربيان ايجاد نموده ها بكارگيري مهارت

گفت از  الزم به توضيح است كه بيشتر رفتارهاي پيش
ترين رفتارهاي شناخته شده در تحقيقات انجام شده  مهم

است بطوري كه در سه مورد از رفتارهاي فوق، يعني 
، »تشويق به موقع دانشجويان و ارائه باز خورد مثبت«
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» ه و تحليل و انتقاد منطقيتشويق دانشجويان به تفكر، تجزي«
نمرات مربيان  ، ميانگين»تسهيل خودارزيابي دانشجويان«و

از كمترين ميزان برخوردار بوده است و اگرچه شركت 
در كارگاه توانسته است اين رفتارها را ارتقا بخشد، اما 
لزوم توجه به بهبود اين رفتارها بيش از بيش محسوس 

  .است
تارهاي مورد بررسي در مربيان دو گروه در ساير رف
اگرچه تغيير . داري نداشتند اين پژوهش با هم تفاوت معني

، اما يادگيري )22و21(يادگيري است دهنده نشاندر رفتار 
اندرسن ضمن . شود الزاماً موجب تغيير در رفتار نمي

ما برخي از چيزها را «: نويسد ارائه تعريف يادگيري مي
ثر نيست و يا هر گيريم روي رفتارمان مؤ كه ياد مي

چيزي را كه ياد بگيريم بر رفتارمان مؤثر نيست زيرا 
به صورت (ممكن است هرگز موقعيت استفاده از آن را 

رسد  به نظر مي). 23(»به دست نياوريم) بروز يك رفتار
عوامل متعددي در عدم بهبود رفتارهاي فوق توسط 

ر كننده در كارگاه نسبت به گروه شاهد تأثي مربيان شركت
توان به وجود نداشتن  داشته است، از جمله اين عوامل مي

هاي  هاي باليني، لحاظ نشدن مهارت شرايط مناسب در محيط
باليني در برنامه آموزشي مربوط به اين پژوهش، نبود يك 

بيني  هاي غير قابل پيش جو ارتباطي كامال ًمناسب در موقعيت
دوره باليني از هاي قبل  محيط باليني، برگزار نكردن كنفرانس

هاي ارزيابي، ناكافي بودن دانش مربيان و  و يا كنفرانس
ريزي  يا نارسايي در انتقال دانش و معلومات، نحوه برنامه

 در حال اجرا، ناهماهنگي آموزش نظري و باليني و نداشتن
  .اهداف مشخص اشاره كرد

پژوهشگران لزوم بكارگيري يك رويكرد خالق را 
ه آموزش باليني را تسهيل نمايد و براي بهبود شرايطي ك

مندي بيشتر دانشجويان منجر شود، مطرح  به رضايت
درصد از دانشجويان،  7/72در يك مطالعه، ). 10(اند نموده

آموزش باليني را از لحاظ امكانات و عوامل محيطي 
ها و مراكز  همچنين پرسنل بيمارستان. دانستند ضعيف مي
درصد دانشجويان  5/74درماني از ديدگاه  -بهداشتي

در ). 24(اند عامل بروز مشكل در آموزش باليني بوده
اي ديگر، حيطه محيط باليني، به عنوان يكي از عناصر  مطالعه

كيفيت آموزش باليني توسط مربيان، در حد متوسطي ارزيابي 
عوامل مؤثر بر آموزش  ، بنابراين، نقش ساير)25(شده بود

  .امالً مشهود بودباليني در محيط پيچيده باليني ك
نكته قابل توجه در مورد رفتارهايي كه دو گروه در 

داري نداشتند اين است كه در  آنها با هم تفاوت معني
هاي بااليي  برخي از رفتارها، هر دو گروه از ميانگين

برقرار نمودن ارتباط خوب با «برخوردار بودند از جمله 
اركت اجازه دادن به دانشجويان براي مش«، »بيماران

. »صبور و مهربان بودن با دانشجويان«و » آزادانه در بحث
اما به هر حال، رفتارهايي كه مربيان هر دو گروه در آن از 

هاي كمتري برخوردار بودند نيازمند توجه ويژه  ميانگين
برخي از اين رفتارها . ريزان آموزش است مسؤولين و برنامه

ارائه بازخورد، تسهيل خودارزيابي، تشويق و : عبارتند از
تشويق دانشجويان به تفكر، تجزيه و تحليل و انتقاد منطقي، 

پرسيدن سؤاالت  نشان دادن درك و توجه به دانشجويان و
تواند با  همة اين رفتارها مواردي است كه مي. تفكربرانگيز

هاي نظارتي دقيق  برنامهبا دهي شده و  آموزش جهت
  .تقويت شود

مـورد اسـتفاده مـديران     توانـد  نتايج اين پـژوهش مـي  
بـه عنـوان   . هاي پرستاري و مامـايي قـرار گيـرد    دانشكده

مثال، ارزشيابي رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني مربيان 
توانـد بـازخورد مناسـبي از نقـاط قـوت و       به تنهـايي مـي  

عالوه بـر ايـن، تـدوين و    . ضعف مربيان باليني فراهم كند
هـاي جـذاب    ز روشهـاي مشـابه بـا اسـتفاده ا     اجراي كارگاه

سازي  آموزشي از جمله استفاده از بازي، ايفاي نقش و مشابه
ريـزان آمـوزش مـداوم قـرار      برنامـه كار تواند در دستور  مي

هـاي مـنظم    شود كه از طريق اجراي كارگاه پيشنهاد مي. گيرد
اي مربيان بـاليني فـراهم شـود و بـا      مشابه، امكان رشد حرفه

آمـوزش   رفتارهـاي مـؤثر در  هـاي مسـتمر،    انجام ارزشيابي
هـاي   تـوان گـام   در اين صورت مـي . باليني آنان ارتقا يابد

  .مؤثري در جهت افزايش كيفيت آموزش باليني برداشت
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  گيري نتيجه

هـاي   نتايج اين پژوهش از يك طرف اهميت اجراي كارگـاه 
در بهبـود   آموزشي براي مربيـان بـاليني و بـويژه تـأثير آن    

آمــوزش بــاليني، و از طــرف  برخــي رفتارهــاي مــؤثر در
ديگر، لـزوم توجـه بـه سـاير عوامـل مـؤثر بـر كيفيـت و         

رسد  كند، بنابراين، به نظر مي كارآيي مربيان را روشن مي

هاي اصـول آمـوزش بـاليني     ريزي و اجراي كارگاه كه برنامه
براي مدرسين باليني، تأثير قابل قبولي بر رفتارهاي مـؤثر در  

هـا بـا    اما توأم نمودن ايـن برنامـه   آموزش باليني داشته باشد
آمـوزش بـاليني، از جملـه     ساير تمهيدات مؤثر بر اثربخشي

توجه به جو يادگيري و عوامـل موجـود در آن و نظـارت    
باليني مؤثر از جانب مؤسسات آموزشي و خدمات باليني، 
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The Effect of Clinical Education Workshop on Nursing and 
Midwifery Instructors’ Effective Behaviors in Clinical Education 

 
Moattari M, Moghaddasi M, Mousavi Nasab M, Razavieh A 

 
Abstract 
 
Introduction: The instructors’ clinical teaching behaviors need to be monitored and improved 
during educational process. The purpose of this study was to determine the effect of a three 
day educational workshop about clinical teaching and evaluation on effective clinical 
teaching behaviors of clinical instruc-tors at faculty of Nursing and Midwifery in Shiraz. 
Methods: All clinical nursing instructor who had been involved in clinical teaching at least 
for four months (n=39), participated In this quasi-experimental research with two group 
post-test only design. They were divided randomly into two experiment (n=19) and control 
(n=20) groups. The experiment group participated in a pre-planned three day educational 
workshop about clinical teaching and evaluation.Two months later, all of the students who 
were involved in clinical experiences (n=588) were asked to evaluate their clinical teachers 
using a questionnaire consisting of 21 items about effective clinical teaching behaviors. The 
mean scores for teaching behaviors were compared by independent t-test using SPSS 
software.  
Results: The mean scores of the experiment group were significantly higher than the control 
group. Furthermore, the experiment group significantly differed from the control group in 
six educational behaviors including conducting effective clinical conferences, providing 
positive feedback and reinforcement, encouraging students to think, analyzing and rational 
criticizing, being flexible, facilitating students’ self-evaluation, and asking stimulating 
questions.But no significant difference was observed in other 15 educa-tional behaviors. 
Conclusion: Participation in clinical education workshop had a positive effect on instructors’ 
efffective clinical teaching behaviors, and made them to apply some educational principles. 
To improve other effective clinical teaching behaviors, program organizers and directors 
should provide appropriate situations in order to facilitate the application of instructors’ 
knowledge and skills in clinical teaching. 
 
Key words: Clinical education, Effective behaviors, Instructor, Student, Nursing, Midwifery, 
Workshop. 
 
Address: Marzyeh Moattari, Assistant professor, Nursing Education Department, Hazrat 
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