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چکیده

هاي بـالینی  آموزش بالینی فعالیتی است که سبب تسهیل یادگیري در محیطو هدف:مقدمه
کنند. این مطالعه با فعالیت میپروسه، دانشجویان به همراه مدرسان بالینی خوددر این.شودمی

هاي خاص مدرسـین  دیدگاه دانشجویان پرستاري و مامایی در مورد مورد ویژگیتعیین هدف 
اجرا گردید.  بالینی

این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، دانشجویان پرستاري و : هاروشمواد و 
660هاي علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج بودند که از بین آنها امایی دانشگاهم

اي دو بخشی بود. بخش ها، پرسشنامهآوري دادهنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع
سئوال شامل 47هاي مورد بررسی و بخش دوم آن اول آن مشخصات دموگرافیک نمونه

پرستاري و مامایی دانشجویاناي از نظرشخصیت فردي و شایستگی حرفههاي مؤثر بر گویه
- هاي جمعاي استفاده گردید. دادهبندي سهمیهها از روش طبقهآوري دادهبود. براي جمع

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي بررسی رابطه 20نسخه SPSSآوري شده با نرم افزار 
من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.هاي آماريبین متغیرها از آزمون

به 37/4±18/1و 74/4±32/1بیشترین و کمترین نمره میانگین بدست آمده با ها: یافته
اي بود. نمره میانگین دانشجویان دختر ترتیب مربوط به شخصیت فردي و شایستگی حرفه

). بین p>001/0ر بود (داباالتر از دانشجویان پسر بود و این تفاوت از نظر آماري معنی
) و ارتباطات بین p=03/0)، ارزشیابی (p=02/0هاي توانایی تدریس (وضعیت تأهل و حیطه

دار مشاهده گردید.) تفاوت آماري معنیp=04/0فردي (
نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مربیان بالینی بایستی از ویژگیهایی مثل گیري: نتیجه

اي قوي، توان ته، توانایی تدریس خوب، شایستگی حرفهشخصیت فردي مناسب و شایس
ارتباطی باال و ارزشیابی مناسب دانشجویان برخوردار باشند.
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مقدمه
ایی هایی مثل پرستاري و مامآموزش بالینی در حرفه

به عنوان بخشی ضروري در تکامل کارکنان شایسته به 
-آیند. آموزش بالینی، قلب تحصیالت حرفهحساب می

اي است و عبارت از فرایند آماده نمودن دانشجویان 
براي همسو کردن اطالعات علمی پایه خود با انجام 
مهارتهاي همراه با تشخیص، درمان، مراقبت از بیماران 

). 4- 1باشد (اي میهاي حرفهو کسب انواع مهارت
آموزش بالینی فعالیتی است که سبب تسهیل 

شود. در این پروسه، هاي بالینی مییادگیري در محیط
دانشجویان به همراه مدرسان بالینی خود، فعالیت نموده 
و هدف آن، ایجاد تغییرات قابل سنجش در دانشجو 

یکی براي انجام مراقبتهاي بالینی است. آموزش بالینی 
مامایی است -هاي پرستارياز مسئولیتهاي مهم دانشکده

و دانشجویان پرستاري، عالوه بر کسب علوم نظري در 
مورد رشته خود نیازمند یادگیري مهارتهاي بالینی در 

).8-5طول دوران تحصیل خود نیز هستند (
مدرسان آموزش بالینی به دنبال ایجاد فرصتهایی 

اطالعات نظري را با هستند تا دانشجویان بتوانند
واقعیتهاي عملی پیوند بزنند. از راههاي مهم رسیدن به 

هاي کارآموزي و کارورزي این مهم، طراحی دوره
- دهی مهارتهاي اساسی و توانمندياست که در شکل

اي دانشجویان پرستاري و مامایی نقش حائز هاي حرفه
هاي درصد برنامه50کند و حدود اهمیتی را ایفا می

).4(دهدها را به خود اختصاص میوزشی این رشتهآم
آموزش بالینی فرصتی را براي دانشجویان فراهم 

کند تا دانش نظري آموخته شده خود را با استفاده از می
حرکتی به - یادگیري انواعی از مهارتهاي ذهنی و روانی

). مطالعات مختلف بیانگر 9دانش عملی تبدیل کنند (
متعددي از جمله ناهماهنگی بین آن است که به دالیل 

دروس نظري و کار بالینی، محیط پرتنش بیمارستان، 
-تمایل کمتر مربیان با تجربه و مدارك باالتر در محیط

ها و همچنین هاي آموزش بالینی، واقعی نبودن ارزشیابی
کمبود امکانات رفاهی و آموزشی، سرگردانی و 

ت مربیان بالتکلیفی دانشجو در غیاب مربی، عدم حمای
یابی به این امر مهم یعنی کسب بالینی از دانشجو، دست

مهارتهاي بالینی مشکل و در برخی مواقع غیرممکن 
).  14- 10، 6است (

هاي علمی، عملی و رفتار و مربی بالینی با توانایی
تواند دانشجو را به کار بالینی و نگرش خود، می

ن عاملی مند نموده و به عنوایادگیري بالینی عالقه
تسهیل کننده در فرایند آموزش بالینی و کسب مهارت 
بر بالین عمل نماید و یا با ایفاي نقش ضعیف خود و یا 
برخورد نامناسب با دانشجو به عنوان یک مربی 
سرکوبگر در مسیر یادگیري و انگیزش دانشجو، باعث 

). 15، 14ایجاد تنفر در او گردد (
رت بالینی ارتباط رسد که کسب مهاچنین به نظر می

مستقیمی با ویژگیهاي مدرسین بالینی دارد. در این میان 
دانشجویان به خاطر اینکه حضور و تعامل مستقیم و 

- اي با این فرایند دارند، به عنوان دریافتبدون واسطه

کنندگان خدمات آموزشی، بهترین منبع براي شناسایی 
). در 16، 15آیند (مشکالت بالینی به حساب می

هاي موثر بر میزان یادگیري مهمترین حیطهاي، مطالعه
بالینی دانشجویان مورد بررسی به ترتیب شامل ارتباطات 
بین فردي، شخصیت، توانایی تدریس، ارزشیابی و 

در مطالعه دیگري ).17اند (اي بودهشایستگی حرفه
دانشجویان مورد بررسی بیان کرده بودند که صالحیت، 

داراي اهمیت به سزایی است و تخصص و تبحر مربی 
ها در یادگیري بالینی دانشجویان تأثیر این ویژگی

). 18زیادي دارند (
با توجه به نقش کلیدي مدرسین پرستاري در تربیت 

اي و ارتقاي یادگیري آنها، شناخت و پرستاران حرفه
کشف اثرات محیط بالینی و رفتار مدرسین بر میزان 

شود. با توجه به اینکه مییادگیري دانشجویان، احساس
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احمد وهابی

139523زمستان، چهارممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره 

ریزیهاي دانشجویان یکی از ارکان مهم و اصلی برنامه
آیند؛ بدون شک نظرات و آموزشی به حساب می

نگرش آنها نسبت به عوامل موثر بر یادگیري از اهمیت 
اي برخوردار است. از طرفی با توجه به مطالب ویژه

ی بر ذکر شده باال در مورد اهمیت رفتار مدرسین بالین
میزان یادگیري دانشجویان،  شناسایی و آگاهی یافتن از 
نظرات دانشجویان در مورد ریز فاکتورهاي رفتاري 

تواند در مدرسین دانش جدیدي را مدرسین نه تنها می
در مورد رفتار و عملکرد بالینی آنها ایجاد نماید بلکه 
باعث تجدید نظر تأمل بیشتر مدرسین در مورد 

در محیط بالینی خواهد شد و از رفتارهاي خویش 
طرفی با توجه به اینکه رفتار و اعمال مدرسین و بویژه 
مدرسین بالینی از فاکتورهاي مهم و تأثیرگذار بر میزان 
یادگیري و حتی عملکرد بالینی دانشجویان دارد و از 
طرفی اطالعاتی در این زمینه در مورد دانشجویان 

رسد یم و به نظر میپرستاري و مامایی شهر سنندج ندار
تفاوتهایی در بین دانشجویان پرستاري و مامایی 
دانشگاههاي مورد بررسی وجود داشته باشد؛ لذا مطالعه 

دیدگاه دانشجویان پرستاري و حاضر با هدف تعیین 
هاي خاص مدرسین مامایی در مورد مورد ویژگی

اجرا گردید.  1394بالینی، سال 

هاروشمواد و 
ه از نوع مقطعی بود که در نیمسال اول این مطالع

اجرا گردید. جامعه مورد بررسی، 1394- 95تحصیلی 
هاي علوم دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه

پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج بودند که با 
، با در نظر 2pq/d2(n=zاستفاده از فرمول حجم نمونه (

فاصله اطمینان و 04/0و دقت 05/0برابر با pگرفتن 
درصدي در حجم 10و در نظر گرفتن ریزش 95%

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس 660نمونه، 
تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و 

آزاد اسالمی سنندج، سهم هر دانشگاه مشخص شده و 
هاي پرستاري و مامایی بعد از آن، با مراجعه به دانشکده

هاي علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی دانشگاه
سنندج، تعدادي از کالسها به صورت تصادفی انتخاب 
شده و نمونه نهایی از بین آنها مورد بررسی قرار 

گرفتند.  
ها، از پرسشنامه استفاده شده آوري دادهبراي جمع

) استفاده شد. 17در مطالعه فخرموحدي و همکاران (
ین نفر از متخصصین بالینی روایی این ابزار توسط چند

هاي آن مورد از نظر روایی محتوا بررسی شده  و گویه
تأیید آنها قرار گرفته است. براي بررسی پایایی این 

94/0پرسشنامه با محاسبه آلفاي کرونباخ، مقدار آن 
بدست آمده است. این پرسشنامه مشتمل بر دو سري 
سئوال است. سري اول شامل سئواالت دموگرافیک

سن، جنس، ترم تحصیلی، وضعیت تأهل، محل 
سکونت، معدل درسی، بیمارستان محل گذراندن 
کارآموزي و دانشگاه محل تحصیل دانشجو بود. بخش 

7گویه است که در مقیاس 47دوم این پرسشنامه شامل 
) تا بیشترین سهم 1اي از به هیچ وجه (امتیاز درجه

رسشنامه داراي شوند. این پ) محاسبه می7ممکن (امتیاز 
اي گویه)، شایستگی حرفه17حیطه توانایی تدریس (5
6گویه)، ارتباطات بین فردي (8گویه)، ارزشیابی (9(

باشد. با توجه به گویه) می7گویه) و شخصیت فردي (
نمرات کسب شده، کمترین نمره بدست آمده از این 

خواهد شد. در زمان 329و بیشترین آن 47پرسشنامه 
هاي پرستاري و مامایی ها به دانشکدهوري دادهآجمع

دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 
مراجعه شده و بعد از توضیحات الزم در مورد اهمیت 

ها در اختیار دانشجویان انتخاب شده مطالعه، پرسشنامه
قرار گرفت. به دانشجویان این اطمینان داده شد که 

مالً محرمانه بوده و آنها نیازي اطالعات شخصی آنها کا
به نوشتن نام خود نداشتند. از دانشجویان خواسته شد در 
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ها را به صورتی که تمایل به همکاري ندارند، پرسشنامه
صورت پر نشده و سفید برگردانند. بعد از تکمیل 

هاي ها توسط دانشجویان مورد بررسی، دادهپرسشنامه
شد. براي SPSS 20ار موجود در پرسشنامه وارد نرم افز

آوري شده از هاي جمعتوصیف، تجزیه و تحلیل داده
آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار 

آوري هاي جمعگردید. براي بررسی نرمال بودن داده
شده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. 

ها نرمال نبود از آزمونهاي نظر به اینکه توزیع داده
آماري ناپارامتري استفاده گردید. براي اهداف تحلیلی، 

هاي مختلف مورد بررسی ابتدا براي مقایسه نمره حیطه
بر حسب متغیرهاي مستقل دو حالته از آزمون آماري 
من ویتنی و براي متغیرهاي سه حالته و بیشتر از آزمون 

آماري کروسکال والیس استفاده گردید. 

هایافته
) از دانشجویان مورد %4/91(ششصد و سه نفر

ها را به طور کامل تکمیل نموده و بررسی، پرسشنامه
هاي مورد بررسی، عودت دادند. میانگین سن نمونه

سال بود. حداقل و حداکثر سن آنها به 76/1±77/21
هاي ) از نمونه%28نفر (169سال بود. 30و 18ترتیب 

نفر 503) بودند. %72مورد بررسی پسر و بقیه دختر (
374) متأهل بودند. %6/16) آنها مجرد و بقیه (4/83%(

) %38ها دانشجوي پرستاري و بقیه آنها () نمونه%62نفر (
) %3/35دانشجوي مامایی بودند. دویست و سیزده نفر (

مامایی - هاي بررسی شده در دانشکده پرستارياز نمونه
) آنها در دانشکده %7/64نفر (390علوم پزشکی و 

مامایی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج مشغول - ستاريپر
) از آنها %5/26به تحصیل بودند. یکصد و شصت نفر (

) در منازل مجردي و بقیه %6/6نفر (40همراه خانواده، 
-) در خوابگاههاي دانشجویی زندگی می%8/66آنها (

) داراي %9/25کردند. یکصد و پنجاه و شش نفر (

17تا 15) داراي معدل %7/51نفر (312، 15معدل زیر 
داشتند. از بین 17) معدل باالتر از %4/22و بقیه آنها (

) در %7/21نفر (131دانشجویان مورد بررسی، 
) در %5/24نفر (148بیمارستان آموزشی بعثت، 

) در بیمارستان %2نفر (12بیمارستان آموزشی توحید، 
ت ) در بیمارستانهاي بعث%3/15نفر (92آموزشی قدس، 

) در هر سه بیمارستان آموزشی %3/2نفر (14و توحید، 
دانشگاه مشغول گذراندن کارآموزي و کارورزي خود 

) آنها بیمارستان محل کار بالینی %2/34نفر (206بوده و 
خود را ذکر نکرده بودند. کمترین و بیشترین نمره 
میانگین بدست آمده در حیطه توانایی تدریس با 

- به ترتیب مربوط به گویه66/4±63/1و 71/1±07/4

دربارهروشنوشفافتوضیحاتارایه"هاي 
بود. "دانشجویاناستقاللارتقاي"و "بالینیموضوعات

اي، کمترین و بیشترین نمره در حیطه شایستگی حرفه
به ترتیب مربوط 49/4±64/1و 92/3±69/1میانگین با 

قضاوتومهارتنحوهدادننشان"هاي به حیطه
بود. "خودنقشبرايبودنخوبالگوي"و "ینیبال

) و 19/4±77/1هاي ارزشیابی، کمترین (در حیطه
-) نمره میانگین مربوط به حیطه71/4±72/1بیشترین (

وارتقاجهتدرفرديپیشنهادهايدادنارایه"هاي 
دردانشجویاننکوهشعدم"و "دانشجویانپیشرفت

ات بین فردي، بود. در حیطه ارتباط"دیگرانمقابل
) نمره 56/4±61/1) و بیشترین (15/4±77/1کمترین (

کردنتشویقوحمایت"هاي میانگین مربوط به حیطه
احترام) فضاي(جوکردنایجاد"و "دانشجویان

بود. در حیطه شخصیت فردي، کمترین "متقابل
نمره میانگین )99/4±84/1) و بیشترین (90/1±32/4(

"خودازشوقوشوردادنننشا"هاي مربوط به حیطه

بود. میانگین نمره "رسیدننظربهمنظمومرتب"و 
سوال مورد بررسی 47کلی بدست آمده از مجموع 

بود. این نمره باالتر از حد 26/211±62/49برابر با 
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، میانگین و انحراف معیار 1متوسط است. در جدول 
گانه رفتارهاي مؤثر مدرسین بر میزان هاي پنجحیطه

یادگیري بالینی دانشجویان پرستاري و مامایی ارائه شده 
دهد که شخصیت فردي و است. این جدول نشان می

به 37/4±18/1و 74/4±32/1اي با شایستگی حرفه
هاي مؤثر در ترین حیطهترین و کم اهمیتترتیب مهم

میزان یادگیري بالینی دانشجویان پرستاري و مامایی 
.اندمعرفی شده

.
بالینییادگیريمیزانبرمدرسینمؤثر: میانگین و انحراف معیار حیطه هاي رفتار1جدول

1394پرستاري و مامایی در سال دانشجویاننظراز
انحراف معیارمیانگینحیطه هاي رفتار مدرسین

46/406/1توانایی تدریس
37/418/1شایستگی حرفه اي

53/423/1ارزشیابی
43/434/1فرديارتباطات بین 

74/432/1شخصیت فردي
51/409/1نمره کل

-، میانگین و انحراف معیار حیطه3و 2در جداول 

هاي رفتار مؤثر بر میزان یادگیري بالینی به نسبت 
متغیرهاي مستقل جنس، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی 

.و دانشگاه محل تحصیل دانشجو نشان داده شده است
.

بالینییادگیريمیزانبرمدرسینمؤثرین و انحراف معیار حیطه هاي رفتار: میانگ2جدول 
1394پرستاري و مامایی بر حسب جنس و وضعیت تأهل در سال دانشجویاننظراز

هاي مورد بررسیحیطه
وضعیت تأهلجنس

ZPمتأهلمجردZPدخترانپسران

02/0-24/463/2±51/411/1±04/1>001/0-55/481/3±24/406/1±03/1توانایی تدریس
43/0-28/478/0±39/434/1±15/1>001/0-46/496/3±11/422/1±04/1شایستگی حرفه اي

03/0-29/413/2±57/440/1±18/1>001/0-61/491/2±31/422/1±20/1ارزشیابی
04/0-13/410/2±49/455/1±29/1>001/0-54/450/3±16/434/1±31/1ارتباطات بین فردي

05/0-49/496/1±79/444/1±001/029/1-84/427/3±48/433/1±26/1شخصیت فردي
06/0-29/488/1±55/422/1±05/1>001/0-60/492/3±26/410/1±01/1نمره کل

هاي مورد آزمون آماري نشان داد که در همه حیطه
ز نمره بررسی، نمره دانشجویان دختر باالتر و بیشتر ا

دانشجویان پسر  و نمره دانشجویان مجرد باالتر و بیشتر 
.از نمره دانشجویان متأهل بود

.
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بالینییادگیريمیزانبرمدرسینمؤثرهاي رفتار: میانگین و انحراف معیار حیطه3جدول 
1394ل پرستاري و مامایی بر حسب رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل در سادانشجویاننظراز

دانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلیهاي مورد بررسیحیطه
ZPعلوم پزشکیآزاد اسالمیZPماماییپرستاري

03/0-50/416/2±38/409/1±001/099/0-63/435/3±36/498/0±09/1توانایی تدریس
004/0-44/485/2±24/426/1±001/001/1-53/426/3±27/419/1±17/1شایستگی حرفه اي

08/0-57/476/1±45/426/1±03/015/1-65/412/2±45/415/1±27/1ارزشیابی
2/0-46/429/1±38/437/1±03/028/1-58/420/2±34/428/1±37/1ارتباطات بین فردي

15/0-78/444/1±66/437/1±06/023/1-85/488/1±67/430/1±33/1شخصیت فردي
03/0-55/411/2±42/414/1±004/098/0-65/487/2±42/403/1±11/1نمره کل

هاي مورد آزمون آماري نشان داد که در همه حیطه
بررسی، نمره دانشجویان مامایی باالتر و بیشتر از نمره 
دانشجویان پرستاري و نمره دانشجویان علوم پزشکی 
باالتر و بیشتر از نمره دانشجویان آزاد اسالمی سنندج 

بود. 

گیريو نتیجهثبح
این مطالعه که به بررسی دیدگاه دانشجویان 
پرستاري و مامایی دانشگاههاي علوم پزشکی کردستان 
و آزاد اسالمی سنندج پرداخته است بیانگر آن است 
که بیش از نیمی از دانشجویان معتقد بودند که همه 

هاي مورد بررسی، جزو رفتارهاي مؤثر مربیان گویه
ان یادگیري بالینی دانشجویان هستند که بر میز

هاي مورد باشند و نمره میانگین همه حیطهتأثیرگذار می
- بوده است. این نمره بیان4نمره بیش از 7بررسی از 

هاي مورد بررسی نمره کننده آن است که در همه حیطه
دیدگاه دانشجویان باالتر از حد متوسط بوده است و 

ي مورد بررسی در هادانشجویان معتقد بودند که گویه
پرسشنامه مطالعه جزو ویژگیهاي مربیان بالینی موفق 

تواند بر میزان یادگیري آنها در بالین است که می
اثرگذار باشد. 

در این راستا، مطالعه فخرموحدي و همکاران 
) نیز بیان نموده است که امتیاز دانشجویان مورد 1393(

ن، در حد بررسی در مطالعه آنها به رفتار کلی مربیا
). سلمانی و امیریان نیز 17باالتر از متوسط بوده است (

اند که نیمی از مربیان در حد در مطالعه خود بیان نموده
). 21اند (متوسط و نیمی دیگر در حد باالتر بوده

) در مطالعه خود بیان 1386پازنده و همکاران (
اند که دانشجویان مورد بررسی در مطالعه آنها، نموده

امی خصوصیات مربیان را به عنوان اثربخشی بالینی تم
). این یافته با نتایج مطالعه حاضر 22اند (قبول داشته

اند که همخوانی دارد.  مکارم و همکاران نیز بیان کرده
داري بین رفتار مدرسین با پیامدهاي ارتباط معنی

). 23یادگیري وجود دارد (
به نتایج 2010نیز در مطالعه خود در سال 1کوب

مشابهی دست یافته است و بیان کرده است که 
دانشجویان بروز رفتارهاي اثربخش مدرسین را عامل 

). 24اند (اي در یادگیري خود ذکر نمودهتسهیل کننده
در این مطالعه شخصیت فردي مربی جزو مهمترین 
ویژگی مربیان بالینی مدنظر دانشجویان بوده است و بعد 

اند. ی و توانایی تدریس قرار گرفتهاز آن حیطه ارزشیاب
ها نمرات مشابهی در مطالعه دیگران نیز به این حیطه

تعلق گرفته است به طوري که دانشجویان مورد بررسی 
اند که شخصیت فردي، ها، بیان نمودهدر آن مطالعه

توانایی تدریس و ارتباطات بین فردي داراي تأثیر 

1. Kube
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، 22، 17، 2ته است (فراوانی بر میزان یادگیري آنها داش
25 .(

دانشجویان مورد بررسی در مطالعه حشمتی نبوي و 
اند که استفاده مناسب از ) معتقد بوده2009ونکی (

مهارتهاي ارتباط فردي در کار با دانشجو از ویژگیهاي 
) که در این 26باشد (مهم مدرسین بالینی اثربخش می

رستاري و مطالعه نیز این ویژگی از دیدگاه دانشجویان پ
مامایی مورد بررسی اهمیت زیادي داشته است. 

) در مطالعه خود بیان 1385معطري و همکاران (
اي و اجتماعی، ارتباطات بین اند که عوامل حرفهنموده

فردي، عملکرد مربیان، خصوصیات فردي فراگیران، 
ریزي آموزشی دانشجویان پرستاري محیط بالین و برنامه

ؤثر بر یادگیري مهارتهاي بالینی از مهمترین عوامل م
شوند و مربی بالینی کارآمد کسی است که محسوب می

). 27رفتارهاي او باعث تقویت یادگیري دانشجو شود (
) بیانگر آن است که 1387مطالعه علوي و عابدي (

ابراز همدلی با دانشجو  از جانب مربی سبب افزایش 
و دانشجویان معتقد انگیزه یادگیري در دانشجو شده

شود که اند که آموزشی منجر به یادگیري بهتر میبوده
در فضاي ارتباطی دوستانه و مطلوب تجربه شده باشد 

-هاي این مطالعه نشان داد که در همه حیطه). یافته19(

داري بین هاي مورد بررسی، تفاوت آماري معنی
دانشجویان مذکر و مؤنث وجود داشت و دیدگاه و 

ها و در هر دو دانشجویان دختر در همه حیطهنمره
دانشگاه بهتر از دانشجویان پسر بود. این یافته با نتایج 

) همخوانی ندارد 1393مطالعه فخرموحدي و همکاران (
هاي مطالعه صالحی و همکاران ) ولی با یافته17(
-) همخوانی دارد. یکی از دالیل این یافته می1383(

ران به نسبت پسران در این تواند جمعیت باالي دخت
توان بیان نمود که مطالعه باشد و از طرفی می

هاي مورد مطالعه به مواردي دانشجویان دختر در رشته
هاي فردي و شخصیتی افراد اهمیت بیشتري مثل ویژگی

هاي فردي و دهند و معتقدند که افراد داراي ویژگیمی
شجویان توانند بر رفتار مردم و دانشخصیتی مناسب می

توان به تأثیر بیشتري بگذارند. از دالیل دیگر می
هاي مورد بررسی وضعیت روحی دانشجویان و رشته

پرداخت که دانشجویان رشته مامایی همگی دختر بوده 
و در مورد دانشجویان پرستاري هم با توجه به منطقه 
مورد مطالعه، روحیات دانشجویان دختر پرستاري بیشتر 

رشته سازگارتر بوده و دانشجویان دختر از پسران با این
هاي مدرسین اهمیت بیشتري به خصوصیات و ویژگی

دهند.می
توان به حجم باالي از نقاط قوت این مطالعه می

نمونه این مطالعه، اشاره کرد که حجم زیادي از 
اند. از دانشجویان این دو رشته در آن شرکت داشته

این مطالعه یک محدودیتهاي این مطالعه، آن است که
پژوهش خودگزارشی است و ممکن است برخی از 

ها را تکمیل نکرده دانشجویان با دقت کافی پرسشنامه
باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که مربیان بالینی 
بایستی از ویژگیهایی مثل شخصیت فردي مناسب و 

اي شایسته، توانایی تدریس خوب، شایستگی حرفه
باال و ارزشیابی مناسب دانشجویان قوي، توان ارتباطی

- ریزان دورهبرخوردار باشند. مسئولین آموزشی و برنامه

هاي کارآموزي و کارورزي بایستی قبل از به کارگیري 
مربیان بالینی براي آموزش در بالین به دانشجویان، 
مهارتهاي ارتباطی آنها و همچنین توانایی تدریس 

داده و در عین حال به عملی آنها را مورد ارزیابی قرار 
اي آنها توجه ویژگیهاي شخصیتی و شایستگی حرفه

کافی داشته باشند. عدم رعایت اصول یادگیري در بالین 
نه اینکه دانشجوي توانایی را تربیت نخواهد کرد بلکه 
سبب افت یادگیري دانشجو شده و ممکن است خداي 

ن اي را تربیت نماید که از تواناخواسته دانش آموخته
کافی و شایستگی مناسبی براي مراقبت از بیمار 
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برخوردار نباشد و به سیستم بهداشت و درمان جامعه 
صدمات جبران ناپذیري را وارد نماید.

تشکر و قدردانی
دانند از همه نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

دانشجویانی که در اجراي این پروژه با ما همکاري نمودند و 
ا را به طور کامل پر نموده و تحویل دادند، تشکر هپرسشنامه

و قدردانی نمایند. همچنین از کمیته تحقیقات دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر همکاري در 
تصویب این طرح و تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح 

گردد. هزینه تحقیقاتی دانشجویی، تشکر و قدردانی می
توسط معاونت تحقیقات و فناوري اجراي این پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأمین گردیده است.
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Nursing and midwifery Students' viewpoints about
special characteristics of clinical teachers in 2015

Sayyadi M, Vahabi A*, Vahedi M.S, Roshani D, Vahabi B, Vahabi A

Abstract
Introduction and Aim: Clinical education is an activity that
facilitates learning in clinical settings. In this process, students are
working with their clinical instructors. The aim of this study was to
determine the viewpoints of nursing and midwifery students about
the specific characteristics of clinical teachers.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study. The
study population included nursing and midwifery students of
Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad
University of Sanandaj, among whom 660 were selected as samples.
The data collection tool was a two-part questionnaire. The first part
of the study was demographic characteristics of the samples and the
second part of the questionnaire included 47 items that included
effective factors on personal character and professional competence
in nursing and midwifery students. A quotient classification method
was used to collect data. Collected data was analyzed using SPSS
software version 20. Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical
tests were used to examine the relationship between variables.
Findings: The highest and lowest mean scores obtained were 4.74 ±
1.32 and 4.37 ± 1.18 related to individual character and professional
competence, respectively. The mean score of female students was
higher than male students, and this difference was statistically
significant (p <0.001). There was a significant difference between
the marital status and the areas of teaching ability (p = 0.02),
evaluation (p = 0.03) and interpersonal communication (p = 0.04).
Conclusion: The results of this study suggest that clinical educators
should have characteristics such as appropriate personality, good
teaching ability, strong professional competence, high
communication ability and proper assessment of students.
Keywords: Clinical learning, Teachers, Nursing student, Midwifery
student, Viewpoint

Sayyadi M
Student Research Committee,
Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj,
Iran.

Vahabi A*

Assistant Professor,
Department of Laboratory
Sciences, Faculty of
Paramedical, Kurdistan
University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran. Tel:
087-33664656
vahabiahmad@gmail.com
* Corresponding Author

Vahedi M.S
Department of Anesthesia,
Faculty of Paramedical,
Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj,
Iran.

Roshani D
Social Determinants of Health
Research Center, Kurdistan
University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran

Vahabi B
Student Research Committee,
Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj,
Iran.

Vahabi A
Student Research Committee,
Kurdistan University of
Medical Sciences, Sanandaj,
Iran.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

nm
p.

2.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/sjnmp.2.3.3
http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-92-fa.html
http://www.tcpdf.org

