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 پرستاري دانشجويان  مهارتهاي بر  باليني  ييراهنما و  نظارت  برنامه  اجراي تأثير 

  1380 سال  درخودشان  ديدگاه از  اصفهان  پزشكي   علوم دانشگاه
  

   شايسته صا لحي،اكبرحسن زادهاصغر خليفه زاده،
  
  
  

  .چكيده مقاله
   داراي , باليني  آموزش  بويژه , پرستاري  آموزش.مقدمه

   دركالس  شده  ارائه  نظري  مطالب.  است اي  عديده مشكالت
دانشجو  و يابد  مي  انتقال  باليني  موقعيتهاي  كمتر به درس
 .يمار بكار گيرد ب بالين  در ,آموخته كه  را تواند آنچه نمي

   تجربيات  افزايش ,  كارآموزي ارائه  از  هدف كه  آن عليرغم
ر د  را  مشكالتي آن  اجراي , بوده  پرستاري  دانشجويان باليني
  و  نظارت برنامه  اجراي با.   است  داشته همراهه ببالين 
شايد , دانشجو  و پرستار بخش  مربي،  بين  باليني ييراهنما
   فاصله كاهش  و يادگيري  فرايند اصالح  در مي قد بتوان

  .  برداشت عملي  و  تئوري آموزش
 اين پژوهش يك مطا لعه نيمه تجر بي است كه در .روشها

 نفر از دانشجويان پرستاري كارآموز در عرصه 100آن 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در دو گروه مطا لعه و شاهد و 

روش گردآوري . اب شدندبا روش نمو نه گيري آسان انتخ
براي گروه مطالعه به مدت دو . پرسشنامه بود, اطالعا ت

هفته برنامه نظارت و راهنمايي باليني توسط مربي و پرستار 
بخش اجرا شد و گروه شاهد به مدت دو هفته تحت 
. سرپرستي مربي پرستاري دوره كارآموزي خود را انجام داد

ر مهارتهاي بين ديدگاههاي دانشجويان دو گروه از نظ
فردي، حرفه اي و ارتباطي در قبل و بعد از دو هفته كارآمو 

 .زي مورد مقا يسه قرار گرفت

                                                 
هزينه آن  د فتر هماهنگي امور پژوهش ثبت شده و  در79217اين طرح با شماره .

درماني و خدمات بهداشتي  ازمحل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي
  .استان اصفهان پرداخت گرديده است

گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم , اصغر خليفه زاده
  7922945:  نلفن .اصفهان, درماني استان اصفهان پزشكي و خدمات بهداشتي

يافته ها نشان داد كه مقايسه ميانگين مهارتهاي بين  .نتايج
فردي، حرفه اي و ارتباطي و كل مهارتها قبل و بعد از 

از ديدگاه , راهنمايي باليني اجراي برنامه نظارت و
ويان گروه مطالعه تفاوت آماري معني داري وجود دانشج

دارد ولي از ديدگاه دانشجويان گروه شاهد مقايسه ميانگين 
مهارتها قبل و بعد از كارآموزي تفاوت اماري معني داري را 

  .نشان نداد
 يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه طراحي دوره .بحث

ايي راهنم هاي آموزش باليني بر اساس الگوي نظارت و
باليني مي تواند منجر به ارتقاء مهارتهاي بين فردي، حرفه 
اي و ارتباطي دانشجويان پرستاري گردد و الزم است كه 
  .مورد استفاده وسيعتر در آموزش باليني پرستاري قرار گيرد

  
 نظارت و راهنمايي باليني، مهارتهاي بين .واژه هاي اصلي

 .طيفردي، مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي ارتبا
  
  

  مقدمه
  و عوامل تأثير  تحت  كه  پيچيده  است   فرايندي  باليني آموزش

  آموزش در رسد مي نظره ب اما گيرد  قرار مي  زيادي متغيرهاي
  به منجر  كه دارد  ييتفاوتها  بالين و  آموزش  حيطه دو  پرستاري

  جمله از كافاين ش. است  گرديده  عملي  و تئوري  بين  شكاف
  در پرستاران  و  دانشجويان  روحيه  تخريب  سبب  كه  است يعوامل

  روي تواند بر  خود مي نوبهه  ب  وود ش مي  بيمارستاني بخشهاي
 شده در ارائه  تئوري  تفكرات. د باش داشته تأثير بيمار  از مراقبت

 عوامل  وكالس درس تماماً به موقعيتهاي باليني انتقال نمي يابد
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 با  ارتباط در آنها از  بعضي  كه باشند مي مؤثر امر  اين در  زيادي 
  ).1(باشد مي  درسي  برنامه و  تحصيالت  دوره  طراحي

طرحها و پروژه هاي زيادي ارائه , مشكل  جهت رفع در 
 و  نظارت از  استفاده يكي از روشهاي اصالح، . گرديده است

  ).2(ي باشد م  باليني  ييراهنما
   كسي آن  در  كه  آموزشي  است رايندي ف ييراهنما  و نظارت

 فرد   آموزش وليتؤ مس , است بيشتري  مهارت  و  علم  داراي كه
 .گيرد  مي عهده  بر,  عناصر است  كمتر واجد اين كه  را ديگري

   به  كه است يا بيشتر نفر  دو  بين مالقات و  گفتگو يك  ـارت نظ
  ارائه كار هستند، عالقمند   شده انجام كار  از  قسمتينقد و بررسي

 نقد و بررسي مورد يكديگر با   افتاده اتفاق  را آنچه آنها و گردد مي
قرار مي دهند و مشخص مي نمايند كه كار چگونه مي تواند بهتر 

  ).3( انجام گيرد
فوايد نظارت و راهنمايي باليني شامل افزايش تواناييهاي 

 مي امر   اين كه باشد حرفه اي و ارائه مراقبتهاي استاندارد مي
  انجام  براي   ريزي برنامه و  پرستار دانش  افزايش  سبب تواند

  كاهش   باليني ييراهنما  و  نظارت يي نها  هدف.)4(  گردد مراقبت
  و  پرستاري  حرفه پيشرفت و ارتقا عملي،  و  تئوري  بين فاصله

اين هدف از اجراي  .)5(  است  جامعه   سالمت بهبود وضعيت
  ييراهنما و نظارت  برنامه  اجراي تأثير و مقا يسه  تعيينمطالعه
   دانشجويان  بر مهارتهاي بين فردي، حرفه اي و ارتباطيباليني

بوده   خودشانديدگاه از    اصفهان پزشكي علوم  دانشگاه پرستاري
 .است

  
  روشها

گروه با   كه در آن از طرح دواست  تجربي  نيمه  مطالعه   يك پژوهش  اين
 را  پژوهش جامعه .آزمون نهايي استفاده شده است پيش آزمون و

  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه عرصه در  كارآموز  پرستاري دانشجويان
  كارآموز پرستاري  دانشجوي 100  شامل  پژوهش   نمونه.دادند  تشكيل

 از  آسان  گيري نمونه  روش با كه   اصفهان  پزشكي علوم  دانشگاه  عرصه در
 نفري 50شاهد    ومطالعه  گروه   در دو و  انتخاب  پژوهش  مورد جامعه

محيط پژوهش شامل كليه بخشهاي بيمارستانهاي . جايگزين شدند
موزي در آشكي اصفهان بود كه واحد كارزموزشي دانشگاه علوم پآ

جراحي   دانشجويان پرستاري توسط گروه داخلي وبراينها آعرصه در 
اين بخشها شامل بخشهاي .  پرستاري ارائه گرديده استدانشكده

بخش  مراقبت ويژه قلب، مراقبت ويژه اعصاب، مراقبت ويژه تنفس و
  .بيني بوده است حلق و گوش و

 معتبر  منابع از  كه  پرسشنامه  يك از  استفاده با  اطالعات  گردآوري
. بود بخش دو  شامل  پرسشنامه  اين. شد  انجام  ,گرديد  تهيه  علمي

  ,دوم  بخش و  پژوهش مورد  واحدهاي  فردي  مشخصات,  اول  بخش
  سه در را  پژوهش مورد  واحدهاي  ديدگاههاي  كه بود  عبارت 24  شامل
 .سنجيد مي ارتباطي و  اي حرفه ،  فردي بين  مهارتهاي  حيطه
  .پاسخ دادند,  تنظيم شدهاي درجه  چهار  مقياس اساس بر  گويانپاسخ
 بخشهايي از  يكي در  همكاران يا پژوهشگر ها، داده  گرداوري  رايب

 را در آن هصعرر د  كارآموزي  مطالعه  گروه  پژوهش مورد واحد  كه 
 تهيه  پرسشنامه از  استفاده با و  يافتهحضور , بخش به پايان رسانده بود

  ثبت و  يهته را  ييراهنما نظارت و  برنامه  اجراي از  قبل  اطالعات , شده 
 و  هدف مورد در  شفاهي  توضيحات  پژوهش مورد  واحدهاي   به.مي كرد

  راهنمايي و  نظارت  برنامه  اجراي  از پس .شد داده  پاسخگويي  نحوه
 با  مطالعه  گروه  پژوهش مورد   واحدهاي ديدگاههاي  مجدداً ,باليني

.  شد مقايسه  اوليه  نتايج با و  گرديد  آوري جمع  پرسشنامه  از استفاده
 حضور  با همكاران پژوهشگر يا,  شاهد گروه  از اطالعات  گردآوري  رايب

,  شده  تهيه  پرسشنامه از  استفاده با  , كارآموزي شروع از  قبل  بخش در
  انجام  هفته  دو پايان در  سپس.  مي كرد ثبت و  تهيهالزم را   اطالعات
 مربوطه  پرسشنامه از  استفاده با مجدداً  ,مربي نظر زير  كارآموزي

  .شد  مقايسه   اوليه نتايج با و ثبت,  تهيه اطالعات 
 و  مربيان  بين از , دانشكده  ولينؤمس با  هماهنگي  ضمن پژوهشگر

, بودند  عرصه در كارآموز  دانشجويان با  ارتباط در  كه  بخش  پرستاران
 و  نظارت  برنامه مورد در  هساعت 5/1  جلسه 5  طي و  انتخاب را  تعدادي
  .داد آموزش ,  عمل تكنيك و  آن  اهداف ، باليني  ييراهنما

   سه  فرايندي شامل نظر مورد  باليني  ييراهنما و  نظارت  برنامه
  .بود  اي مرحله
 ، ارتباط  برقراري و ايجاد  شامل  اقدام از  قبل   مرحله. الف

  مرحله  اين در .بود اقدام   براي يريز برنامه و  كارورزي  ريزي برنامه
  مشخص را يكديگر  وظايف دانشجو و  بخش پرستار وه دانشكد  مربي
 و  نظارت  مفهوم و  دفه  درك در دانشجو  به پرستار و  مربي و  نموده
 و  همكاري با  درس  ريزي برنامه  سپس . نمودند كمك  باليني  ييراهنما
 براي  ريزي برنامه , مرحله  اين  پايان در. تگرف  انجام  طرفين نظر  تبادل

  بخش پرستار و  مربي   كه بود مشاهده  نحوه و  روش  بيني پيش ، مشاهده 
 در . نمودند مشخص را  مشاهده فرايند  ويژگيهاي و  جزئيات  اتفاق  به

 فني  ،ترتيبات  اطالعات  آوري جمع  ، نحوه مشاهده  هدفهاي,  مرحله  اين
 دانشجو  به و د يگرد تعيين پرستار و  مربي  وسيله  به  شاهدهم  براي 

  . شداعالم
 اجراي  يابر را  الزم  آمادگي دانشجو  كه  اقدام  ضمن   مرحله. ب

 انجام  ريزي  برنامه  اساس بر پرستار و  مربي .كند مي پيدا  اقدامات 
  اقدامات رويداد  ثبت و  مشاهده  به  ,آمده  عمله ب  توافقهاي و  شده
 تا گيرند مي نظر  زير دقته ب را دانشجو عملكرد وي پرداخته بالين

  . آورند دسته ب, هستند  آن  كسب صدد  در كه را  نتايجي
 عملكرد  تحليل و  تجزيه  به منجر  كه  اقدام از بعد مرحله .پ

 دانشجو، .گردد مي  يادگيري و  آموزشي  فرايندهاي و دانشجو
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 شده  ثبت و  آوري جمع  قبل  مرحله در  كه را  طالعاتيپرستار ا و  مربي
 از  يك هر تحليلها،  شدن  مطرح از  پس. ندد نموتفسير و  تحليل را بود 

 مورد در و كرد  مشخص  را آنان  نظرهاي  افتراق و  اشتراك   وجوه طرفين
  .ي شدگير تصميم  آن
  

  نتايج
حدهاي مورد يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه وا

پژوهش گروه مطالعه و شاهد از نظر ميانگين سن، وضعيت 
تقريباً مشابه بوده , جنسيت و وضعيت تأهل و بخشهاي كارآموزي

  .و اختالف آماري معني داري نداشتند
در مورد هدف اول پژوهش كه تعيينن و مقايسه ميانگين 

ز قبل و بعد ا, نمرات مهارتهاي بين فردي، حرفه اي و ارتباطي
نتايج نشان داد كه , اجراي برنامه نظارت در گروه مطالعه بود

مهارتها در گروه مطالعه بعد از اجراي بر نامه نظارت و راهنمايي 
افزايش يافته است وتفاوت آماري , باليني در مقايسه با قبل از آن

يافته ها نشان داد كه ميانگين . معني داري را نشا ن مي دهد
روه مطالعه قبل از اجراي برنامه نظارت و مهارتهاي بين فردي گ

 و بعد اجراي برنامه نظارت و 78/42±63/5راهنمايي باليني 
كه با تفاوت آماري .  بوده است60/47±52/5راهنمايي باليني 

  ).>P 05/0(معني داري بين آنها مشهود است 
در مورد مقايسه ميانگين نمرات مهارتهاي حرفه اي گروه 

يافته ها نشان مي , از اجراي برنامه نظارتمطالعه قبل و بعد 
دهد كه ميانگين نمرات مهارتهاي حرفه اي گروه مطالعه قبل از 

  و بعد از آن28/17±79/2اجراي برنامه نظارت وراهنمايي باليني 
 مشخص نمود كه با Tنتايج آزمون .  بوده است95/2±52/18

  ).>P 05/0(تفاوت آماري معني داري بين آنها وجود دارد 
قبل از , مقايسه ميانگين مهارتهاي ارتباطي گروه مطالعه

 بود كه 08/13±20/2 و بعد از آن 38/12±21/2اجراي برنامه 
 با تفاوت آماري معني داري را نشان مي دهد

)05/0 P<.(  
يافته ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمرات كل مهارتها 

ه مطالعه قبل نشان مي دهد كه ميانگين نمرات كل مهارتها گرو
  از اجراي برنامه مهارت و راهنمايي باليني

نتايج آزمون تي .  بوده است79±80/9 و بعد از آن 29/9±30/72
مشخص نمود كه با تفاوت آماري معني داري وجود دارد 

)05/0 P< .(مي توان نتيجه گيري نمود كه اجراي , بنابراين
رتهاي بين برنامه نظارت و راهنمايي باليني سبب افزايش مها

فردي، حرفه اي و ارتباطي در واحد هاي مورد پژوهش گروه 
  .مطالعه گرديده است

تعيين و مقايسه ميانگين , در مورد هدف دوم پژوهش
نمرات مهارتهاي بين فردي، حرفه اي و ارتباطي قبل و بعد از 

يافته هاي , مدت دو هفته كارآموزي در بخش در گروه شاهد
ن نمرات مهارتهاي بين فردي، حرفه اي نشان مي دهد كه ميانگي

و ارتباطي گروه شاهد قبل از كارآموزي و بعد از دو هفته 
 تفاوت آماري معني داري را نشان نمي Tكارآموزي با آزمون 

  .دهد
در مورد مقايسه ميانگين كل مهارتها ي گروه شاهد قبل از 

 و بعد از دو هفته كارآموزي 30/71±95/10كارآموزي 
 مشخص نمود كه با Tنتايج آزمون . بوده است 88/10±74

  .تفاوت آماري معني داري را نشان نمي دهد
در مورد هدف سوم پژوهش، مقايسه تغييرات ميانگين 
نمرات مهارتهاي بين فردي، حرفه اي و ارتباطي قبل و بعد از 
اجراي برنامه نظارت و راهنمايي باليني در گروه مطالعه با قبل و 

يافته هاي حاصل , هفته كارآموزي در گروه شاهدبعد از مدت دو 
نشان مي دهد كه تغييرات ميانگين نمرات مهارتهاي بين فردي 

و ) 820/4±857/5(در شروع و در پايان بخش در گروه مطالعه 
تغييرات ميانگين مهارتهاي بين فردي در شروع و پايان بخش در 

معني بوده كه با تفاوت آماري ) 800/0±664/5(گروه شاهد 
مي توان نتيجه , بنابراين). >P 05/0(داري را نشان مي دهد 

گيري نمود كه واحدهاي مورد پژوهش گروه مطالعه و شاهد از 
نظر تغييرات ميانگين مهارتهاي بين فردي در شروع و در پايان 

  .بخش متفاوت مي باشد
همچنين يافته ها نشان مي دهد كه تغييرات ميانگين 

 در گروه مطالعه, ر شروع و در پايان بخشمهارتهاي حرفه اي د
 و تغييرات ميانگين مهارتهاي حرفه اي در شروع 511/2±240/1

 و در پايان بخش در گروه شاهد
  .بوده كه با آماري معني داري مشاهده نگرديد/ 882/3±840

در مورد مهارتهاي ارتباطي يافته ها نشان مي دهد كه 
در شروع و پايان بخش در تغييرات ميانگين مهارتهاي ارتباطي 

 و تغييرات ميانگين مهارتهاي 070/0±375/2گروه مطالعه
 500/0±242/2ارتباطي در شروع و پايان بخش در گروه شاهد

  .بوده كه تفاوت آماري معني داري را نشان نمي دهد
يافته هاي حاصل نشان مي دهد تغييرات ميانگين كل 

  مطالعهمهارتها در شروع و در پايان بخش در گروه
 و تغييرات ميانگين كل مهارتها در شروع و در 291/8±700/6
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 بوده كه تفاوت 700/2±955/9پايان بخش در گروه شاهد 
  ).>P 05/0(آماري معني داري نشان مي دهد 

  
  بحث

يافته هاي پژوهش نشان داد كه اجراي برنامه نظارت و راهنمايي 
ي و ارتباطي حرفه ا, باليني سبب افزايش مهارتهاي بين فردي

مطالعه ديگري نيز نشان داد كه . در گروه مطا لعه شده است
اجراي برنامه نظارت و راهنمايي باليني مي تواند منجر به افزايش 

  ).6(مهارتها گردد 
نتيجه يك كار گروهي نشان داد كه اجراي نظارت و 
راهنمايي باليني منجر به افزايش مهارتهاي حرفه اي پرستاري و 

آنها . فزايش كيفيت مراقبت پرستاري مي شودهمچنين ا
همچنين دريافتند كه نظارت و راهنمايي باليني شكاف بين 

  ).7(تئوري و عمل را كاهش مي دهد 
 نفر دانشجوي پرستاري در چهار 24در يك بررسي بر روي 

مهارتهاي , برنامه نظارت و راهنمايي باليني,  روز12گروه كه طي 
ويي و مورد سنجش قرار گرفته كه بين فردي آنها ثبت ويدئ

  ).8(مهارتهاي بين فردي آنان افزايش نشان داد 
يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد به رغم اينكه 
اجراي كارآموزي در گروه شاهد سبب افزايش مهارتهاي بين 
فردي، حرفه اي و ارتباطي شده بود ولي مقدار آن از لحاظ 

  .آماري معني دار نبود
د تغييرات ميانگين نمرات مهارتها قبل و بعد از در مور

اجراي برنامه نظارت و راهنمايي باليني از ديدگاه دانشجويان 
يافته هاي حاصل از , بين دو گروه مطالعه و شاهد, پرستاري

پژوهش نشان داد كه تغييري در ميانگين مهارتها وجود دارد ولي 
ر نيست و تنها در حيطه مهارتهاي حرفه اي و ارتباطي معني دا

در حيطه مهارتهاي بين فردي و كل مهارتها معني دار مي باشد 
)05/0P<.(  

نتيجه مطالعه ديگري هم  نشان داد كه در اجراي برنامه 
ايجاد و افزايش مهارتهاي بين فردي در , نظارت و راهنمايي

مقايسه با ا يجاد و افزايش مهارتهاي حرفه اي بيشتر بوده است 
نامه نظارت و راهنمايي ابتدا منجر به ايجاد و اجراي بر). 9(

مهارتهاي , افزايش مهارتهاي فردي شده و سپس به دنبال آن
بين فردي سبب توسعه و پيشرفت مهارتهاي حرفه اي شده است 

)10.(  
به نظر مي , با توجه به مطالعات انجام شده و پژوهش حاضر

 رسد اين عوامل ممكن است در معني دار نشدن تغييرات

ميانگين مهارتهاي حرفه اي و ارتباطي در شروع و پايان بخش 
تعداد دانشجويان : در گروه مطالعه و شاهد مؤثر بوده باشند

,  نفر بيشتر بوده اند6شركت كننده در گروه هاي نظارت كه از 
برنامه نظارت براي اولين بار اجرا مي شده و مربيان دانشكده و 

د نظارت قرار مي دادند در حيطه پرستاراني كه دانشجويان را مور
عمل و بالين از نظر ايجاد و توسعه مهارتهاي حرفه اي و ارتباطي 

افزايش اين توانايي ها . داراي توانايي هاي محدود بوده اند
مستلزم تكرار اجراي برنامه هاي نظارت و راهنمايي در حيطه 

  .هاي وسيعتر مي باشد
وئد نشان داده نتيجه يك سري مطالعات انجام شده در س

كه نگراني ناظرين غالباً در رابطه با سوء تعابير و سوء برداشتها در 
موقعيتهاي خاص و همچنين احساس فقدان اعتماد به نفس بوده 

  ).11(است 
مسأله جنسيت ناظرين و افراد مورد نظارت نيز مي توانسته 

نتيجه تحقيقات انجام شده نشان . روي يافته ها تأثير داشته باشد
داده چنان كه يك مربي زن دانشجوي مذكر را مورد نظارت قرار 

مي تواند بر فرايند نظارت تأثير داشته باشد ) يا برعكس(دهد 
)12.(  

يافته هاي حاصل نشان مي دهد كه ميانگين مهارتها قبل از 
ورود به بخش در گروه مطالعه و شاهد تفاوت آماري معني داري 

ل از ورود به بخش در گروه مطالعه ميانگين كل مهارتها قب. ندارد
 و ميانگين كل مهارتها قبل از ورود به بخش در 29/9±30/72

 بوده كه تفاوت آماري معني داري 30/71±95/10گروه شاهد 
مي توان اين چنين نتيجه گيري كرد كه , بنابراين. ندارند

واحدهاي مورد پژوهش گروه مطالعه و شاهد از نظر ميانگين 
از ورود به بخش تفاوت آماري معني داري نداشته مهارتها قبل 

  .اند
  

  قدرداني
از آقاي حجت اله يوسفي، خانمها خديجه زراعتكاري، فريده 

مريم قرباني، سميره شاهين، مهري سجاديان و آتوسا , هوائي
تقدير و تشكر , خواجوي كه با بذل عنايت خود ما را ياري نمودند

  .مي نماييم
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