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مقدمه
محیط بالینی، محیطی مهم براي یادگیري اساسی در 
تربیت دانشجویان علوم پزشکی و بویژه دانشجویان 

، اعتقاد بر این است که پرستارانباشد.پرستاري می
نه در کالس آموزندمیها در بخشمهارتهاي بالینی را 

درس. این ایده و تفکر بیان کننده این واقعیت است که 
این گروه از دانشجویان بایستی از طریق تلفیقی از 

،تئوري و عمل از محیط بالینی به نسبت کالس درس
).1- 2بیشتر و بهتر یاد بگیرند (

فهوم فضاي یادگیري بخش، یکی از مفاهیم م
عرصه بالینی است که محور بسیاري از مطالعات 
پرستاري در محیط بالینی است که قرار گرفتن 
دانشجویان در این محیط ها، فرصتهاي با ارزشی را 

-هاي شناختی، روانآورد تا حیطهبراي آنها فراهم می
هاي حرکتی و عاطفی خود را تقویت نموده و مهارت

حل مسئله را با به کار بردن علم، مهارتها، نگرشها و 
). 1هاي بالینی ادغام نمایند (ارزشهاي محیط

آموزش بالینی، نیمی از زمان آموزشی دوران 
دهد. تحصیلی دانشجویان پرستاري را تشکیل می

هاي اي از فعالیتتوان مجموعهآموزش بالینی را می
الین به حساب آورد کننده یادگیري در محیط بتسهیل

که هدف از آن، فراهم نمودن شرایط مناسب براي 
گیري در دانشجو است تا بتواند تغییر قابل اندازه

مراقبتهاي بالینی را به خوبی و به نحو مناسب و درستی 
). 3انجام دهد (

مطالعات مختلف بیانگر آن است که وجود 
مشکالت فراوان از جمله مشخص نبودن اهداف 

بالینی، عدم هماهنگی بین دروس نظري و آموزش 
هاي به عمل کارهاي بالینی، واقعی نبودن ارزشیابی

آمده و کافی نبودن امکانات رفاهی و آموزشی از 
مواردي هستند که مانع دستیابی به اهداف این دوره 

خواهند شد. این مطالعات نشان داده است که 
انش دانشجویان پرستاري با وجود دارا بودن پایه د
. کنندنظري خوب، در محیط بالینی با مهارت عمل نمی

مسئله سبب افت کیفیت آموزش و به تبع آن پایین این
). 4-6آمدن کیفیت مراقبتی و درمانی شده است (

از جمله عوامل موثر در فرایند کسب صالحیت 
بالینی در پرستاري، عوامل فردي، سازمانی و خارجی 

تاري اعتقاد دارند که ). صاحب نظران پرس1هستند (
نی به اپرستاران عالوه بر دانش نظري، احتیاج فراو

کسب مهارتهاي بالینی دارند تا بتوانند به خوبی از 
آموزش براي کسب ؛ لذابیماران خود مراقبت نمایند

بسیار باارزش است. دارا بودن ،این موقعیتها و تواناییها
سیستم آموزشی کارآمد (آموزش رسمی و آموزش 

پایه و اساسی براي به وجود آوردن ،ضمن خدمت)
عملکردهاي اصولی در پرستاري و افزایش شایستگی 

). 7باشد (آنان در حرفه پرستاري می
در زمینه موانع و مشکالت مختلفیمطالعات 

). به عنوان مثال 1- 4آموزش بالینی انجام شده است (
در )1385(توان به مطالعه رحیمی و احمديمی

هاي پرستاري شهر تهران اشاره نمود. مربیان دهدانشک
اند که کیفیت مورد بررسی در این مطالعه بیان کرده

هاي محیط بالینی و تسهیالت آموزش بالینی در حیطه
رفاهی و آموزشی در حد متوسط و ضعیف بوده و سایر 

). 8اند (ها را نیز ضعیف ارزیابی کردهحیطه
ر دانشجویان مورد اکثات نشان داده است که مطالع

مطالعه، عملکرد مربیان را در سطح خوب، همکاري 
پرسنل، دانشجو و بیمار را در سطح مرزي کمتر از 

و عملکرد مربیان اما در سطح خوب، ارزیابی کرده 
نسبتاً ،مشاور کارآموزي در عرصهنحوه نظارت مربی 

). ضیغمی و 10و 9(ضعیف و ضعیف بوده است
اند که مهمترین ود بیان نمودههمکاران در مطالعه خ
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احمد وهابی

139535پاییز، دوم، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

مشکالت موجود در آموزش بالینی از دیدگاه آن 
دانشجویان، مشخص نبودن شرح وظایف دانشجو در 
بخش، عدم شناخت جامعه و بیماران از حرفه پرستاري، 

هاي نظري و کارهاي عملی، ناهماهنگی بین آموخته
انجام مراقبتهاي اولیه توسط دانشجو، عدم استفاده از 
فرایند پرستاري در مراقبتها و نبود امکانات رفاهی براي 

مهمترین ،). در مطالعه دیگري11اند (دانشجویان بوده
نقاط قوت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مورد 

دانشجو،بامربیمناسباهمیت موارد برخورد، بررسی
پیش نیازهايرعایتبخش،درمربیموقعحضور به

بالینی و آموزشمراحلرعایتکارآموزي،دروس
.)12اند (دانشجویان ذکر شدهازمربیکاملحمایت

سنجش دیدگاه دانشجویان در مورد عوامل مختلف 
هاي مهم در مؤثر بر آموزش و تدریس یکی از مقوله

آموزش پزشکی است که امروزه توجه فراوانی به آن 
ن و علیرغم انجام مطالعات مشابه در ایرا). 13شود (می

- با توجه به متفاوت بودن مدرسین، دانشجویان و سیستم

هاي آموزشی در هر واحد دانشگاهی و از طرفی 
پرستاري این تاکنون چنین تحقیقی بین دانشجویان 

با هدف انجام نشده است؛ لذا انجام این تحقیق دانشگاه
دانشگاه علوم دیدگاه دانشجویان پرستاري تعیین 

محیط یادگیري بالینی و در مورد پزشکی کردستان 
، انجام گردید.عوامل مؤثر بر آن

مواد و روشها
این مطالعه، از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، 

دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی همه
لی ـسال دوم سال تحصیـنیمان بودند که در ـکردست

هاي محیطمشغول به تحصیل بوده و در 1393- 94
نی در حال گذراندن دروس عملی در یادگیري بالی

هاي آموزشی سنندج بودند. ورود به این بیمارستان
مطالعه براي دانشجویان آزاد بوده و همکاري آنها 

به خاطر عدم آشنایی اولاختیاري بود. دانشجویان ترم 
در .خارج شدنداین مطالعه ازبا محیط یادگیري بالینی، 

. دانشجویان ده شداستفاسرشمارياین مطالعه از روش 
نفر بودند که در حال گذراندن دوره 165مورد بررسی 

کارآموزي و یا کارورزي بودند و با محیط بالینی 
ها، ابزار گردآوري دادهآشنایی کامل داشتند. 

اي دو بخشی بود. بخش اول آن در برگیرنده پرسشنامه
مشخصات دموگرافیک افراد از قبیل سن، جنسیت، ترم 

دانشجو فعلی ضعیت تأهل و محل سکونت تحصیلی، و
پرسشنامه محیط یادگیري بالینی ،بخش دوم آند. وب

سئوال 42که در برگیرنده رضایی و همکاران بود
حیطه نوآوري در آموزش، رضایت، 6اصلی تحقیق در 

شرح وظایف، روابط بین فردي، فردي سازي و 
مشارکت در مورد دیدگاه دانشجویان پرستاري از 

سئوال 7یادگیري بالینی بود. هر حیطه محتوي محیط 
اي لیکرت از کامالً موافقم با درجه5که در معیار بود

گذاري شده بود.، نمره1تا کامالً مخالفم با نمره 5نمره 
برخی از سئواالت پرسشنامه داراي بار نظر به اینکه 

صورت آنها به صورت معکوسدهی نمرهبود،منفی 
کمترین نمره ممکن براي این . بیشترین و گرفت

اي بود. چنانچه نمره حیطه42و 210پرسشنامه به ترتیب 
که آن حیطه از نظر دانشجویان بودبیانگر آن بود،بیشتر 

ها بوده است. داراي ارزش بیشتري نسبت به سایر حیطه
مورد استفاده قرار گرفته اي این پرسشنامه قبالً در مطالعه

و ضریب آلفاي شدهتأیید ،و روایی و پایایی آن
). 1(بودندذکر کرده 88/0کرونباخ آن را  

بعد از هماهنگی الزم با آموزش دانشکده 
پرسشنامه مطالعه در اختیار مامایی دانشگاه، - پرستاري

دانشجویان حاضر به همکاري با محققین، قرار داده شد 
و از آنها خواسته شد که به همه سئواالت پرسشنامه به 

ها توسط بعد از تکمیل پرسشنامهواب دهند. دقت ج
هاي موجود در پرسشنامه دانشجویان مورد بررسی، داده
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گردید. براي توصیف، 20نسخه SPSSوارد نرم افزار 
آوري شده از آمار هاي جمعتجزیه و تحلیل داده

توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار 
لموگروف استفاده گردید. از آزمون آماري کو
هاي مورد اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن حیطه

بررسی و نمره کلی دیدگاه دانشجویان در مورد محیط 
استفاده گردید. با توجه به نرمال نبودن ،یادگیري بالینی
هاي هاي مورد بررسی، از آزمونحیطهنمره میانگین 

آماري ناپارامتري استفاده گردید. به منظور بررسی 
هاي مختلف یادگیري بالینی و ن حیطهرابطه بی

متغیرهایی مثل جنس و وضعیت تأهل از آزمون 
ناپارامتري من ویتنی و به منظور بررسی رابطه بین 

هاي مختلف یادگیري بالینی با ترم تحصیلی و سن حیطه
از ضریب همبستگی اسپیرمن و براي بررسی رابطه بین 

کونت هاي مختلف یادگیري بالینی و وضعیت سحیطه
دانشجو  از آزمون ناپارامتري کروسکال والیس استفاده 

گردید. 

هایافته
پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان، 165از 

ها را به طور کامل ) از آنها، پرسشنامه%36/96نفر (159
ها برابر میانگین سن نمونهتکمیل نموده و تحویل دادند. 

شترین سن آنها سال بود. کمترین و بی91/21±61/1با 
).1جدول (سال بود 27و 19به ترتیب برابر با 

میانگین و انحراف معیار نمره کلی بدست آمده از 
هاي آنالیز شده برابر با مجموع پرسشنامه

بدست آمد. بیشترین نمره میانگین 25/13±01/130
) بدست آمده مربوط به گویه 16/1±62/3(
"هاي بالینی برونددانشجویان عالقه دارند که به محیط"

) مربوط به گویه 70/2±07/1و کمترین نمره میانگین (
"مربی به ندرت در محیط کارآموزي حضور دارد"

هاي مورد میانگین و انحراف معیار سایر گویهبود.
نشان داده شده 2بررسی در این مطالعه، در جدول 

است.

ب ویژگی هاي جمعیت شناسی: توصیف دانشجویان پرستاري مورد بررسی بر حس1جدول 
درصدفراوانیویژگی مورد بررسی

جنس
643/40زن

957/59مرد

وضعیت تأهل
1359/84مجرد
241/15متأهل

سن
694/43سال19-21
745/46سال22-24

161/01سال و باالتر25

محل سکونت
556/34همراه با خانواده

85منزل مجردي

964/60خوابگاه دانشجویی
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احمد وهابی

139537پاییز، دوم، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کردستان : میانگین و انحراف معیار دیدگاه دانشجویان 2جدول 
1394،  سال محیط یادگیري بالینیدر مورد

انحراف معیارمیانگیناي مورد بررسیگویه ه
02/314/1مربی به احساسات دانشجو توجه می کند. -1
23/308/1مربی در مقایسه با شنیدن حرفهاي دانشجو ، بیشتر صحبت می کند.  -2
62/316/1هاي بالینی بروند. دانشجویان عالقه دارند که به محیط-3
97/21است در این بخش انجام دهند کامالً آگاهی دارند. دانشجویان از کاري که قرار-4
11/308/1شود.به نظرات جدید دانشجویان توجه نمی،در این بخش-5
33/397/0شود.   کارهاي بالینی فقط طبق روتین بخش انجام می-6
28/310/1صورت انفرادي صحبت می کند. ه مربی در صورت نیاز با دانشجویان ب-7
47/395/0دانشجویان در انجام کارهاي بالینی فعاالنه شرکت می کنند.  -8
13/396/0شود ناراضی هستند. که در بخش انجام مییدانشجویان از کارهای-9

25/304/1انجام کارهاي محوله به دانشجو در این بخش اهمیت دارد. -10
انشجویان در این بخش به نـدرت اسـتفاده   روشهاي جدید و متفاوت تدریس بالینی به د-11
شود. می

14/306/1

به دانشجویان اجازه داده می شود که در انجام برخی از کارها بر اساس روش خودشان -12
عمل کنند. 

91/208/1

08/308/1مربی براي کمک به دانشجویان، در صورت نیاز روش خود را تغییر می دهد.  -13
26/304/1ر این بخش دوست دارند که زودتر کارآموزي به اتمام برسد.  دانشجویان د-14
99/209/1دانشجویان احساس رضایت دارند. ،بعد از شیفت-15
94/206/1مربی اغلب به جاي پرداختن به مطالب اصلی به مطالب فرعی می پردازد. -16
17/311/1رد. گیمربی کارهاي جدید را براي دانشجویان در نظر می-17
93/204/1دانشجویان می توانند در رابطه با نحوة گذراندن کارآموزي اظهار نظر کنند. -18
31/303/1مربی به دانشجویانی که در انجام کار، مشکل دارند کمک می کند-19
دانشجویان به مطـالبی کـه سـایر دانشـجویان در هنگـام ارائـه بیمارشـان        ،در این بخش-20
گویند، توجه نشان می دهندمی

82/291/0

75/291/0اتالف وقت است.،کارآموزي در این بخش-21
89/295/0این یک کارآموزي بدون برنامه است. -22
04/391/0روش آموزش در این بخش با خصوصیت نوآوري و تنوع همراه می باشد. -23
16/31حجم کارشان مذاکره و گفتگو کنند. در این بخش دانشجویان اجازه دارند در مورد-24
70/207/1مربی بندرت در محیط کارآموزي حضور دارد.-25
03/303/1کنند.  دانشجویان در فرایند تحویل شیفت شرکت نمی-26
99/21محیط بالینی خسته کننده و مالل آور است. -27
آنان می دانند کـه چـه بایـد انجـام     وظایف دانشجویان در بخش مشخص است بنابراین -28

دهند. 
11/398/0

24/397/0مربی موجود در این بخش قبالً با دانشجویان واحد کارآموزي گذرانده است. -29
روشهاي تدریس به دانشجویان فرصت می دهـد کـه بـر اسـاس روش خودشـان عمـل       -30

کنند. 
16/389/0

14/304/1ه نشان می دهد. مربی در حل مشکالت دانشجویان عالق-31
33/302/1به دانشجویان این فرصت داده می شود که عقاید خودشان را در بخش بیان کنند. -32
14/302/1کنند. دانشجویان از حضور در این بخش احساس لذت می-33
23/307/1مربی وقت شناس می باشد. -34
21/399/0باشد. بالینی میمربی اغلب به فکر کارهاي جدید و جذاب-35
18/393/0دانشجو فرصت کمی دارد تا بدنبال کارهاي مورد عالقه خودش باشد.  -36
83/203/1مربی با دانشجویان رفتاري غیر دوستانه دارد.-37
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...دیدگاه دانشجویان پرستاري

1395پاییز، دومو پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره مجله دانشکده پرستاري، مامایی38

مربی در هنگام بحث گروهی و یا گرفتن گزارش از دانشجو به نظرات آنها کمتر توجه -38
می کند. 

87/293/0

15/301/1محیط بالینی جالب می باشد. -39
22/302/1در این بخش تقسیم وظایف بین دانشجویان به خوبی صورت گرفته است -40
97/290/0ها یکسان است. وظایف دانشجو در همه بخش-41
09/307/1کند.  در این بخش فقط مربی وظایف و فعالیتهاي دانشجو را تعیین می-42

-باالترین نمره میانگین بدست آمده مربوط به حیطه

) و روابط بین فردي 15/3±48/0هاي رضایت (
هاي ) و کمترین آن مربوط به حیطه56/0±19/3(

) 02/3±49/0) و فردي سازي (03/3±33/0(مشارکت
مورد هاي نشان داد که بین جنس و حیطهنتایجبود. 

داشتنوجود يدارآماري معنیبررسی، تفاوت
)05/0>p( جدول)3 .(

هاي روابط بین فردي بین ترم تحصیلی و حیطه
)001/0<p ،28/0-=r( و نمره کلی در مورد محیط

رابطه آماري،) p ،17/0 -=r=03/0یادگیري بالینی (
. بین سن دانشجو و حیطه روابط بین فردي بوددار معنی

)006/0=p ،22/0-=r( ،داري وجود رابطه آماري معنی
که بین محل سکونت دانشجو و داد. نتایج نشان داشت

- رابطه آماري معنی،)p ،17/0=r=02/0حیطه رضایت (

).  4(جدول داشتداري وجود 

هاي مختلف مورد بررسی : میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه3جدول 
1394در مورد محیط یادگیري بالینی بر حسب جنس، سال 

PZدخترانپسرانمیانگین و انحراف معیارحیطه هاي یادگیري بالینی

-01/367/043/0±08/352/0±05/339/0±45/0نوآوري در آموزش
-09/333/098/0±18/349/0±15/348/0±48/0رضایت

-06/325/014/1±19/356/0±14/349/0±52/0شرح وظایف
-06/308/077/1±27/351/0±19/359/0±56/0روابط بین فردي

-91/208/073/1±08/353/0±02/346/0±49/0فردي سازي
-/05/351/065±02/332/0±03/334/0±33/0مشارکت
-03/31/065/1±14/334/0±09/329/0±31/0نمره کل

نمره میانه دانشجویان مذکر در بعد مشارکت، باالتر 
و بیشتر از دانشجویان مؤنث و همچنین سایر ابعاد مورد 

دار ود. اگر چه این تفاوت از نظر آماري معنیبررسی ب
). p<05/0نبود (

: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه هاي مختلف مورد بررسی4جدول 
1394در مورد محیط یادگیري بالینی بر حسب محل سکونت، سال 

2χdfPخوابگاه دانشجوییمنزل مجرديهمراه با خانوادهحیطه هاي یادگیري بالینی

04/347/0279/0±21/343/0±05/362/0±45/0نوآوري در آموزش
21/321/8202/0±36/350/0±99/242/0±43/0رضایت
12/350/0278/0±12/352/0±16/340/0±55/0شرح وظایف
14/339/2230/0±16/361/0±27/327/0±50/0روابط بین فردي
69/266/1243/0±12/348/0±09/365/0±48/0فردي سازي
02/369/0271/0±11/335/0±05/329/0±29/0مشارکت
08/373/1242/0±18/333/0±10/319/0±30/0نمره کل
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احمد وهابی

139539پاییز، دوم، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

رضایت دانشجویان ساکن در منازل گیننمره میان
مجردي باالتر و بیشتر از سایر دانشجویان و سایر ابعاد 

ود دار ببود. این تفاوت از نظر آماري نیز معنی
)02/0=p.(

گیريو نتیجهبحث
این مطالعه که به بررسی نظرات دانشجویان 
پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط 
یادگیري بالینی و عوامل موثر بر آن پرداخته است 

هاي مورد بررسی، نظر بیانگر آن است که در همه حیطه
تواند دانشجویان در حد متوسط بوده است و این می

- هاي یادگیري بالینیانگر رضایت کلی آنها از محیطبی

- اي باشد که در آن مشغول یادگیري و گذراندن دوره

هاي کارآموزي و کارورزي خود هستند. بیشترین نمره 
روابط بین هايدیدگاه دانشجویان مربوط به حیطه

هاي مطالعه رضایی و که با یافتهبودرضایت فردي و 
ابت که بیشترین نمره دیدگاه ) از این ب1390همکاران (

دانشجویان مربوط به حیطه شرح وظایف بوده است، 
باشد. این یافته به معنی آن است که همسو نمی

هاي یادگیري خود، دانشجویان مورد بررسی، از محیط
اند و شرایط محیط تا حدودي رضایت نسبی داشته

آموزش بالینی براي آنها، قابل قبول و مناسب بوده 
به نظر می رسد رضایت از محیط آموزش بالینی است. 

در نگرش و عملکرد دانشجویان نقش مؤثر و مهمی 
کند تا در چنین محیطی با داشته و به آنها کمک می

رضایت و رغبت بیشتري به ارائه خدمات بالینی مشغول 
کمترین نمره دیدگاه دانشجویان مورد بررسی باشند. 

که با بودي سازي و فردمشارکتهايمربوط به حیطه
هاي مطالعه رضایی و همکاران در این زمینه همسو یافته
هاي این مطالعه بیانگر آن است که در . یافته)1(باشدمی

هاي بالینی مورد بررسی، به نیازها و آموزش محیط
شود و در مواردي که مربوط به دانشجویان توجه می

- نها میها و آموزشهاي آدانشجویان و توجه به خواسته

باشد، دیدگاه دانشجویان در مورد رضایت از محیط 
باشد. این آموزشی بالینی باالتر و بهتر از حد متوسط می

)، دل 1392یافته با نتایج مطالعات فتوکیان و همکاران (
) همخوانی 1385)، سلیمی و همکاران (1385آرام (

. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن )15، 14، 12(دارد
ه ارتباط مربی با دانشجویان خوب بوده و مربی است ک

به احساسات دانشجویان و آموزش آنها توجه ویژه 
داشته و نمرات کسب شده از دیدگاه دانشجویان که در 

اند بیانگر این حیطه رضایت و شرح وظایف بیان شده
امیربان واقعیت است. این یافته با نتایج مطالعه سلمانی و 

2هاسو)، 2002و همکاران (1)، ساریکوسکی1385(

) که نحوه ارتباط 1394) و موسوي و همکاران (2006(
مربیان با دانشجویان پرستاري را در حد متوسط ارزیابی 

. نتایج این مطالعه )19- 16(اند، همخوانی داردکرده
بیانگر توجه مربیان بالینی به شخصیت دانشجویان است 

ن واقعیت است که کننده ایو دیدگاه دانشجویان نیز بیان
مربیان بالینی به آنها توجه دارند. این یافته با نتایج 

در دانشگاه علوم ) 1390(مطالعه پاك پور و همکاران 
پزشکی تهران همخوانی دارد. آنها در مطالعه خود بیان 

اند که از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی آنها، نموده
ترین شخصیت دهی به دانشجو در محیط بالینی، بیش

رضایت نمره را به خود اختصاص داده است.
دانشجویان از شیوه برخورد مربیان آنها نیز نکته بسیار 
مهمی دارد و آن این است که دانشجویان از مربیان 

گیرند که با بیماران خود به شیوه مناسبی خود یاد می
برخورد نموده و در ارائه خدمات بالینی به آنها توجه 

ز عوامل مهم دیگري که در مطالعه د. اویژه داشته باشن
پور و همکاران به آن اشاره شده است، پاك

رضایتمندي دانشجویان از آموزش بالینی و مشارکت 

1. Saarikoski
2. Hsu
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...دیدگاه دانشجویان پرستاري

1395پاییز، دومو پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره مجله دانشکده پرستاري، مامایی40

دانشجویان در فعالیتهاي بالینی بوده است که در این 
مطالعه نیز این موارد داراي ارزش زیادي از دیدگاه 

طالعه . نتایج م)20(دانشجویان مورد بررسی بودند
بیانگر آن است که حیطه روابط بین فردي یکی از 
حیطه هایی است که از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی 

نمره را کسب باالترین داراي ارزش فراوانی بوده و 
رمضانینموده است. این یافته با نتایج مطالعه معطري و 

در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همخوانی دارد. ) 1388(
اند که روابط بین فردي العه خود بیان نمودهآنها در مط

هایی بوده است که از دیدگاه دانشجویان یکی از حیطه
مورد بررسی آنها داراي اهمیت زیادي بوده است. آنها 

اند که حیطه مشارکت دانشجویان همچنین بیان نموده
).21(داراي نمره میانگین باالتر از متوسط بوده است 

کننده آن است که نمره میانگین بیاننتایج مطالعه ما نیز
هاي نیز اگرچه کمترین نمره در بین حیطهاین حیطه 

که با بودباالتر از حد متوسط مورد بررسی بود ولی 
-به نظر می. داردهمخوانی نتایج مطالعه ذکر شده اخیر،

رسد دانشجویان در این حیطه مورد بررسی، خالءهایی 
رود که مربیان بالینی میرا احساس نموده و چنین انتظار

با درایت و توانایی خود، این خالء را براي آنها پر 
نموده و بتوانند آنها را در این بعد از آموزش بالینی نیز 

نموده و شرایطی را برایشان فراهم نمایند تا تقویت
بتوانند خود را در این زمینه ارتقا داده و به تبع آن در 

نتایج تر عمل نمایند. بهاران، ارائه خدمات بالینی به بیم
دهنده آن است که دانشجویان مورد این مطالعه نشان

بررسی در این مطالعه، دیدگاه خوب و مناسبی در مورد 
بینند، محیط یادگیري بالینی که در آن آموزش می

هاي مطالعه محمدپور و در حالی که یافته.دارند
یه  در دانشگاه علوم پزشکی اروم) 1390(همکاران 

بیانگر آن است که دانشجویان مورد بررسی در مطالعه 
آنها از محیط آموزش بالینی خود رضایت نداشته و آن 

با ولی نتایج این مطالعه اند را در حد مناسبی ندانسته

از این بابت ) 2007(2و لینستر1میلزنتایج مطالعه 
).23و 22همخوانی دارد (

تدریس بالینی در بسیاري از شیوه و الگوي
هاي پرستاري و مامایی به روش سنتی صورت دانشکده

گیرد و معموالً از روشهاي مدرن و متنوع کمتر می
شود. این شود و یا اینکه اصالً استفاده نمیاستفاده می

هاي تواند سبب نارضایتی دانشجویان از شیوهمسأله می
ده در بین تدریس مربیان گردد. مطالعات انجام ش

دانشجویان پرستاري نشان داده است که از دیدگاه آنها 
-کیفیت آموزش بالینی چندان مطلوب نبوده و نارسایی

جان در تحقیق )24و 8هایی در آن وجود داشته است (
در سال )Midgleyو همچنین میگلی () 2007(3و ایپ
، دیدگاه و درك واقعی افراد مورد بررسی در 2006

ي در آموزش داراي کمترین نمره بوده حیطه نوآور
-. این یافته با نتایج این مطالعه همسو می)26و25است (

هاي مورد بررسی در این ، چون این حیطه از حیطهباشد
. این میانگین را کسب نموده استکمتر از مطالعه نمره 

هاي متنوع به معنی آن است که علیرغم اینکه برنامه
کنگ انگلستان و هنگآموزشی در کشورهایی مثل 

هنوز این بخش از ،شود اما از نظر دانشجویاناجرا می
هاي متنوع آموزشی براي آموزش و به کارگیري شیوه

باشد. اي برخوردار میدانشجویان از اهمیت ویژه
کننده آن پایین بودن نمره نوآوري در آموزش بیان

، ریزان آموزش پرستاري و مربیان بالینیاست که برنامه
به این بعد از آموزش توجه کافی نداشته و بایستی 
روشهاي نوین آموزش بالینی را در اولویت کاري خود 

دهنده آن است که مربیان قرار دهند. این معیار، نشان
بالینی و طراحان آموزش بالینی تا چه اندازه به طراحی 
تجارب بالینی و به کار بستن آنها، فعالیتهاي یادگیري، 

1. Miles
2. Leinster
3. Chan & IP
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هاي یماران و اجراي راهبردها و شیوهاختصاص ب
اند. آموزشی جدید، جالب و مولد اقدام نموده

هاي مورد بررسی که در این حیطه دیگري از حیطه
بود، حیطه فردي کمترین نمره میانگینمطالعه داراي 

که داراي نمره میانگین پایینی در حد نقطه بودسازي 
است که تا چه ) بود. این حیطه بیانگر آن 3برش (نمره 

شود که خودش در اندازه به دانشجو اجازه داده می
گیري نماید و با هر دانشجو بر انجام کارهایش تصمیم

شود. یکی از اش رفتار میهایش و عالیقحسب توانایی
مباحثی که در آموزش پزشکی مطرح بوده و جزو 
اصول تدریس و از موارد موفقیت مربیان و اساتید 

اب آمده و از معیارهاي اساتید خوب دانشگاه به حس
شود، تدریس  بر اساس نیازها و عالقه دانشجو تلقی می

هاي ). یافته29-27و توجه به توانایی فراگیران است (
این مطالعه نشان داد که حیطه فردي سازي داراي 
کمترین نمره میانگین بوده است که با نتایج مطالعه 

گاه علوم پزشکی ، در دانش)1390(رضایی و همکاران
البته میانگین نمره .)1باشد (اراك، تا حدودي شبیه می

این حیطه در مطالعه آنها بسیار کمتر از نتایج این مطالعه 
، این )2009(1بروگنولیبوده است. در مطالعه پرلی  و 

حیطه آموزش بالینی داراي کمترین نمره بوده است که 
). نتایج این 30(با نتایج این مطالعه همخوانی دارد

مطالعه نیز بیانگر آن است که میانگین نمره کلی دیدگاه 
دانشجویان در مورد محیط یادگیري بالینی در 

مجردي باالتر از نمره دانشجویان ساکن در منازل 
بوده دانشجویان همراه خانواده و خوابگاه دانشجویی 

همراه خانواده به در بین دانشجویان نمرهاین است ولی
نیزساکن در خوابگاههاي دانشجویی انشجویان نسبت د

بود. ممکن است دانشجویان مورد بررسی، محیط باالتر 
خوابگاه را مناسب وضعیت خود ندانسته باشند و نسبت 

اند که این نارضایتی بر روي دیدگاه به آن معترض بوده

1. Perli & Brugnoli

آنها در مورد محیط یادگیري بالینی نیز تأثیرگذار بوده 
هاي مورد بررسی، ن، در اکثر گویهباشد و به تبع آ

دیدگاه بسیار خوبی نداشته و نمره در نظر گرفته شده 
هاي مورد بررسی در حد ها و یا حیطبراي آن گویه

رسد خانواده و محیط آرام به نظر میمتوسط بوده است. 
تواند نقش مهمی در فراهم نمودن آرامش بیشتر آن می

آرامش روحی سبب براي دانشجویان داشته باشد و این
یادگیري بهتر آنها شده و اینکه دیدگاه بهتري در مورد 

محیط یادگیري بالینی داشته باشند. 
نتایج این مطالعه بیانگر آن است که دانشجویان 
مورد بررسی از محیط یادگیري بالینی راضی نبوده و 
انتظارات بیشتري در این مورد دارند. با توجه به اینکه 

کیل دهنده محیط یادگیري و به همه عناصر تش
خصوص نوآوري در آموزش و شرح وظایف مشخص 
که دانشجو از آن اطالع کامل داشته باشد بر میزان 
رضایت دانشجویان از محیط یادگیري تأثیرگذار است؛ 

ریزان آموزشی و مربیان شود که برنامهلذا توصیه می
ته هاي پرستاري به این مهم توجه داشپرستاري دانشکده

هاي و با مشارکت پرسنل درمانی و به کار بردن شیوه
هاي آموزش بالینی را به نوین و جالب آموزشی، محیط

ترین عامل در تربیت پرستاران توانمند و عنوان مهم
حرفه اي مدنظر داشته باشند تا پرستارانی را تربیت 
نمایند که به حرفه پرستاري عالقمند بوده و بتوانند در 

نی با عشق و عالقه و احساس مسئولیت بیشتر محیط بالی
به بیماران خود خدمات مراقبتی و درمانی ارائه نمایند. 

از محدودیتهاي این مطالعه آن است که این 
پژوهش یک مطالعه خودگزارشی است و چون ممکن 
است برخی از دانشجویان به سئواالت آن با دقت 

دانشجویان جواب نداده باشند؛ لذا قابل تعمیم به همه 
هاي پرستاري کشور نیست. به پرستاري و همه دانشکده

شود مطالعات منظور رفع این محدودیتها، توصیه می
مشابهی با همین پرسشنامه و در بین دانشجویان پرستاري 
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و با استفاده از هاي پرستاري ایرانهمه دانشکده
روشهاي تحلیل عاملی تأییدي و اکتشافی با حجم نمونه 

انجام شود و در آن مطالعه دیدگاه واقعی و ،بیشتري
قرار گیرد و مقایسهترجیحی دانشجویان، مورد بررسی

تا بتوان در این زمینه قضاوت بهتري کرد.

قدردانیتشکر و 
دانند از مسئولین نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

علوم پزشکی آموزشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه 
به خاطر همکاري شایسته در اجراي این پژوهش ن کردستا

تشکر نمایند. از همه دانشجویانی که در اجراي این پروژه 
ها را به طور کامل پر با ما همکاري نمودند و پرسشنامه

نماییم. از نموده و تحویل دادند، نیز تشکر و قدردانی می
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

اطر همکاري در تصویب این طرح و تأمین هزینه این به خ
پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی دانشجویی، نیز تشکر و 

گردد. هزینه اجراي این پژوهش توسط معاونت قدردانی می
تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأمین 

است.شده
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Nursing students perspective regarding the clinical
learning environment and the factors affecting it in

2015

Sayadi M, Vahabi A*, Roshani D, Vahabi B

Abstract
Introductios and Aims: Clinical learning environment has a very
profound role in the education of health care students and
specifically nursing students. Since students’ opinions and attitudes
is of paramount importance in the evaluation of clinical learning
environment, this study aimed to investigate the Kurdistan
University of Medical Sciences nursing students' viewpoints
regarding clinical learning environment and factors affecting it.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 165 nursing
students of Kurdistan University of medical Sciences were selected
using census sampling method and their ideas regarding clinical
learning environment were studied using a questionnaire with 42
questions. Mean, standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test,
Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation
coefficient were used for data analysis. The significance level at
(P<0.05) was approved.
Results: 159 patients (96.36%) of the surveyed students completed
and returned the questionnaires completely. The mean and standard
deviation of total score was 130.01± 13.25, which is above average.
The highest mean score obtained was related to satisfaction (3.15 ±
0.48) and interpersonal relationship (3.19± 0.56) and the lowest was
related to participation (3.03 ± 0.33) and individualization (3.02 ±
0.49). There was a significant relationship between the semester and
the area of interpersonal relations, (0.001> p, r = -0.28).
Conclusion: The results of this study suggest that participation and
individualization of clinical learning environment were weak and in
order to compensate for this shortcoming, engaging students in
education seems necessary.
Key words: clinical learning environment, student, nursing,
perspectives, attitudes
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