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  مقاله پژوهشي
  

  

 بررسي خصوصيات مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي  
    

  ** ، ندا پروين∗اعظم علوي

  
  ٣٠/٨/٨٦:     ،  پذيرش ٧/٤/٨٦:  دريافت 

  

  :چكيده
آموزش باليني مهم . دها ارائه مي شو  در بيمارستانيشترين حجم آموزش پرستاري و مامايي به صورت بالين بي:مقدمه و هدف

 .بوده و در جهت بهبود آموزش باليني دو عنصر مهم دانشجويان و مربيان داراي اهميت هستند ترين بخش آموزش پرستاري 
 هدف از اين مطالعه تعيين خصوصيات يك مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم لذا

  .پزشكي شهركرد بود

ابزار گرد آوري .  دانشجوي پرستاري و مامايي  انجام گرديد137اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه بر روي  : كارروش
- ارتباطي(، )  سوال11- شخصي(، )  سوال8 –حرفه اي ( سوال و در پنج حيطه شامل ويژگي هاي  56شامل اطالعات پرسشنامه اي  

 به صورت ميانگين و spssنتايج با نرم افزار .   بود5 تا 0با مقياس ليكرت )  سوال7-ارزشيابي(، )  سوال14-تدريس(، )  سوال16
 .انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

داشتن : يافته ها نشان داد كه مهم ترين خصوصيات يك مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان  به ترتيب عبارتند از :نتايج
، نشان دادن مهارتهاي باليني )47/4 ±75/0(، مسئوليت پذيري در برابر اعمال خود با ميانگين )48/4±84/0(حسن خلق با ميانگين 

مي باشد و پايين ترين خصوصيت از ديدگاه دانشجويان  مربوط به آموزش به ) 43/4 ±70/0(وقضاوت حرفه اي صحيح با ميانگين
 در بررسي حيطه هاي  خصوصيات مربي باليني اثر بخش حيطه ويژگي هاي  ارزشيابي .بود) 60/3±12/1(كاركنان بخش با ميانگين

  .  داراي بيشترين  امتياز گرديد27/4 ±87/0با ميانگين
بنابراين  . در اين پژوهش كليه خصوصيات مطرح شده در پرسشنامه با نمره باال مورد تاييد دانشجويان قرار گرفت :نتيجه نهائي

  . بايد سعي  كنند كه به اين ويژگي ها دست پيدا كنندهمه مدرسان باليني
  

 مدرس باليني/  دانشجو  / پرستاري و مامايي /اثربخشي :كليد واژه ها

                                                           
  (azam_alavi2004@ yahoo.com) دانشگاه آزاد واحد شهرکرد  گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي ، يئت علميعضو ه   ∗
  پرستاري ن كارشناس ارشد آموزش روا **
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  :مقدمه 
 متخصص ي انسانيرويت ني دانشگاه تربيرسالت اصل

ق و يج و ارتقاء دانش،گسترش تحقياز جامعه، ترويمورد ن
.  توسعه کشور استينه مساعد برايفراهم نمودن زم

نه شناخت يد در زمين رسالت بايدانشگاه ها جهت انجام ا
ت اصالح آنها ي برنامه ها و در نهاين و اجرايمشکالت ، تدو

 يآموزش پزشک. ري داشته باشنديگيش و کوشش پتال
ات انسان ها ي است که با حي از نظام آموزش عاليبخش

 آن از يفي و کي کميسرو کار دارد و توجه به جنبه ها
اگر سالمت  جامعه را در .  برخوردار استيژه ايت وياهم

، آموزش بهداشت و درمان يريشگيپ ت خدمات،يفيگرو ک
 به عنوان ينقش مهم گروه پرستار با توجه به .ميبدان
ن گروه يد بر آموزش اي مؤثر در ارائه خدمات و تأکيعضو

 از جمله دانشگاه ي و حرفه ايلزوم وجود نظام منظم علم
ر قابل انکار ي غي انسانيرويت ني تربيبه عنوان بستر واقع

 )۱. (اسـت
ند ي فراين بخش هاي از مهم تريکي ينيس باليتدر

 در ي حرفه اي هايريادگيبخش اعظم را يآموزش است، ز
س ي تدرين لحاظ اثر بخشيبد.  گردديل مين تکميبال
 يي و مامايقات پرستاري از تحقياري سرفصل بسينيبال

 بر يان پرستاري درصد وقت دانشجو۵۰ش ار يب. بوده است
 يري در شکل گيار مهمي شود و نقش بسي مين سپريبال
 ي حرفه ايش ها ارزش ها و هنجارها و نگريريادگيو 
 را ينيس بالي از صاحب نظران تدري برخيحت. شان دارديا

 ).۲( دانندي مي آموزش حرفه اين مؤلفه هايجزو مهم تر
ر ي است که تحت تأثيده ايچيند پي فراينيآموزش بال

 ي قرار دارد و نقش مربي  متعددير هايعوامل و متغ
ند يفران ي در اين و اساسياديک عنصر بني به عنوان ينيبال
ار مهم در يک مهره بسي يت است مربيار حائز اهميبس

 که يي است از آنجايني و کسب تجارب باليزيبرنامه ر
ت ها ي محور همه فعاليستيت آموزش بايفي ارتقاء کيبرا

 يت و اغناينه جلب رضاين  زميبر مدار دانشجو باشد، در ا
 ي مهم و ضروري هرچه پربارتر امريريادگي جهت يو

 ي دانشجو فراهم مي را براي فرصتيني آموزش بال)۳(است
 و ي، رواني ذهني را به مهارت هايسازد تا دانش نظر

 است، يمار ضروري که جهت مراقبت از بي متنوعيحرکت
 يط هاي در محيريادگيده يچيند پيفرا) ۱(ل کنديتبد
ن دارد يرنده بر باليادگي به نوع تجربه يادي زي بستگينيبال

 بر اصالح و يادي تمرکز زيمراکز آموزشو در حال حاضر 
 با ي از اجزايکي.  مرتبط با آن دارندي مولفه هايارتقا
شان در ي اي هايين و تواناين رابطه مدرسيت در اياهم

 و شناخت يل تجربه به آمادگيفراهم نمودن امکان تبد
). ۴( باشديشتر از آن مي هرچه بيريادگيشتر و يب

 به يابيد دستي که کل از آن استيز حاکيمطالعات ن
 يتکامل نقش حرفه ا يد و بهره وريتول ،ييحداکثر کارا

 کنند که ي مطرح  مي که مقاالت مرورياست در صورت
رغم داشتن ي عليي و مامايد پرستاريالن جديفارغ التحص

 در ي کافييمهارت و کارا  از تبحر،ي قويکيه تئوريپا
د مشکل ني برخوردار نبوده و در فرايني باليط هايمح
معتقد  oermanن رابطه يدر ا.  دچار ضعف هستنديگشا

 ورود به ي برايان پرستاري دانشجويآماده ساز: است 
 ي و عملي تئوري مستلزم آموزش هايگاه حرفه ايجا

 را به عنوان مدل و راهنما  ي نقش مربيمناسب است، و
  ).۵( دهديت قرار ميمورد اهم

شه در ي همي پرستاري که دانشکده هايي از آنجا
 هستند و برنامه ي آموزشي بهبود برنامه هايتالش برا

ه بنا شده اند که دروس و ين فرضي بر اي آموزشيها
 يطه هاي را در حيي و کارايستگي آموزش شايط هايمح

 پرورش دهند و ي و هم عمليمختلف هم از نظر تئور
افت کنندگان يان به عنوان دري دانشجويين از آنجايهمچن

 مشکالت يي شناساين منبع براي بهتريوزشخدمات آم
 يم و بي مستقيرا حضور و تعاملي هستند زينيآموزش بال
 سال از ۲۰ هر چند ييند دارند و از آنجاين فرايواسطه با ا

 گذرد تا ي شهرکرد ميي و مامايل دانشکده پرستاريتشک
ان يدگاه دانشجوي از دينيات مدرس باليبه حال خصوص

ن مطالعه با هدف ين منظور ايدب. ده نشده استيسنج
دگاه ي اثر بخش  از ديني باليان مربين خصوصييتع

 ي  دانشگاه علوم پزشکيي و مامايان پرستاريدانشجو
  .دي انجام گرد۱۳۸۴شهرکرد در سال 

  :روش كار
 است  که ي ـ مقطعيفيک مطالعه توصين پژوهش يا
 نفر از ۱۳۷ يبر رو ۱۳۸۴ – ۸۵مسال اول يدر  ن
 سال دوم به بعد که واحد يي و ماماي پرستارانيدانشجو
 داده يگرد آور. داشتند انجام گرفتي و کارورزيزکارآمو

مارستان ي پرسش گر با مراجعه به بيها به صورت حضور
 شهرکرد به  ي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي آموزشيها

ط يان واجد شراي نفر از دانشجو۱۳۷ از يطور تصادف
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. م شده پاسخ دهنديرسش نامه تنظدرخواست کرد که به پ
بخش اول مربوط به . پرسش نامه مشتمل بر دو بخش بود 

 مورد مطالعه و بخش دوم ي  واحد هاي فردي هايژگيو
 حرفه ي هايژگيطه  وي سوال در قالب  پنج  ح۵۶شامل 

، ) سوال۱۶(ي، شخص) سوال۱۱(ارتباط)  سوال ۸(يا
اس ي مقبا)   سوال۷(يابيو ارزش )  سوال۱۴(سيتدر
 ي و اعتبار پرسش نامه در مطالعاتيي ، روايي تا۵کرت يل

ن پرسش نامه استفاده کرده اند، ثابت شده يکه از ا
  spss شده  با نرم افزار ي جمع آوريداده ها ). ۲(است

 .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز

  :نتايج 
 آنها ين سنيانگي سال و م۱۹ ‐۲۹ان ي  دانشجويدامنه سن

 درصد  مذکر ۷/۱۱  درصد مونث ،۳/۸۸.بود۲۱/ ۷۷/۱±۶۱
 درصد در رشته ۱۹ و ي درصد در رشته پرستار۸۱و 
 .ل بودندي  مشغول به تحصييماما
 اثر بخش از يني مدرس بالي هايژگين کل ويانگي م
  يطه هاي حيدر بررس. بود١٩/٤±۶۳/۰ان يدگاه دانشجويد

  ي هايژگيطه وي اثر بخش حيني باليات مربيخصوص
از ين  امتيشتري بي  دارا۲۷/۴ ±۸۷/۰نيانگي با ميابيارزش
 ي  دارا۱۰/۴± ۷۷/۰نيانگيس با مي تدريهايژگيطه ويو ح
 )۱جدول.(دياز گردين امتيکمتر

  

ن ي مدرسي هايژگي ويطه هايازات حين امتيانگيم : ۱جدول
 انيدگاه دانشجوي اثر بخش از دينيبال

  

 ارين و انحرف معيانگيم  هايژگيطه ويح
   ۲۷/۴ ±۸۷/۰ يابيارزش
   ۲۵/۴ ±۶۸/۰ يارتباط
   ۲۵/۴ ±۶۵/۰ يحرفه ا
   ۱۹/۴ ±۷۱/۰ يشخص
   ۱۰/۴ ±۷۷/۰ سيتدر
 ١٩/٤±۶۳/۰ کل

  

 يژگي و۵۶ازات در رابطه با ين امتيانگي ميدر بررس
ازات ين امتيک باالتريش به تفک اثر بخينيمدرس بال

 ،)٤٨/٤±٨٤/٠(داشتن حسن خلق با ميانگين بوط به مر
ن ــمسئوليت پذيري در برابر اعمال خود با ميانگي

، نشان دادن مهارتهاي باليني وقضاوت )٤٧/٤ ±٧٥/٠(
 باشد و يم) ٤٣/٤ ±٧٠/٠(حرفه اي صحيح  با ميانگين

پايين ترين خصوصيت ازديدگاه دانشجويان مربوط به 

) ٦٠/٣±١٢/١(آموزش به كاركنان بخش با ميانگين
  )٢و٣جدول .(بود

  

 اثر بخش ينين بالي مدرسي هايژگين ويترمهم: ۲جدول
 انيدگاه دانشجوياز د

  

  هايژگيو
ن و يانگيم

 اريانحراف مع
داشتن حسن خلق با ميانگين . ١  ٤٨/٤ ± ٨٤/٠  
 ٤٧/٤±٧٥/٠ مسئوليت پذيري در برابر اعمال خود . ٢
قضاوت  هاي باليني و نشان دادن مهارت. ٣

 حرفه اي صحيح
٤٣/٤ ±٧٠/٠ 

 ٤٠/٤ ±٧٨/٠ نفس داشتناعتماد به . ٤
ر يان بدون تحقياصالح اشتباهات دانشجو. ٥

 آنها
٤٠/٤ ±٠٩/١ 

 ٣٨/٤ ±٩٦/٠ انيق و جامع به سواالت  دانشجويپاسخ دق. ٦
 ٣٧/٤ ±٠٣/١ ر آنهايان بدون تحقيعدم سرزنش دانشجو. ٧
گران گوش ي ديخوب و با دقت به حرف ها. ٨

 دادن
٣٥/٤ ±٧٦/٠ 

 ٣٤/٤ ±٩٥/٠ انيبا دانشجولذت بردن از کار . ٩
 ٣٤/٤ ±٧٩/٠ گر بو دني دي براي خوبيالگو. ١٠
 ٣٣/٤ ±٩٠/٠ انيت دانشجويت و تقويحما. ١١
 ٣٢/٤ ±٧٨/٠ ي کافي انرژيا و دارايپو. ١٢

  

 اثر ينين بالي مدرسي هايژگين ويت تريکم اهم:  ۳جدول
 انيدگاه دانشجويبخش از د

  

  هايژگيو
ن و يانگيم

 اريانحراف مع
± ٦٠/٣ آموزش به کارکنان .١ ١٢/١  
 يجاـه ع  و بــوقــه به ميق و تنبــيوــتش. ٢

 انيدانشجو
٧٣/٣±٢٤/١ 

 ٧٧/٣ ±٢٥/١ اني دانشجوي فرهنگي هايژگيتوجه به و. ٣
 ٩٧/٣ ±٠٢/١ اني توسط دانشجوي آسان مربيدسترس. ٤

  

 :بحث
ن کل يانگيش حاضر نشان داد که مـج پژوهينتا 
ان يدگاه دانشجوي اثر بخش از دينيس بال مدري هايژگيو

ازات ين امتيانگي دهد که ميکه نشان م.  بود۶۳/۰±١٩/٤
ان يدگاه دانشجوي اثر بخش از ديني مدرس بالي هايژگيو

نامه   مطرح شده در پرسشي هايژگيدر حد باال بوده و و
  . ان قرار گرفتيد دانشجوييمورد تا

 اثر يني باليات مربيخصوص يطه هاي حيدر بررس
 نــيـانگي با ميابـي   ارزشياـــ هيژگيه وـطـيـبخش ح

 يابيارزش . دياز گردين  امتيشتري بي  دارا۲۷/۴ ۸۷/۰±
زان دانش، قدرت درک ي است که مي درستيدانشجو اقدام
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ان را ي و مهارت ها و نگرش دانشجوييزان توانايمسائل و م
زه يانگش ي باعث افزاي دهد و از طرفي قرار ميابيمورد ارز

 از يکي يابــي ارزش. ودــ شي در دانشجو ميريادگي
ن است و اگر به شکل يت کار مدرسي پر اهميبخش ها
ن  يشرفت دانشجو و هم چنيرد هم پي صورت گيدرست
 ي از اساسيکي زند و ي را محک مينيت دوره باليموفق
 يت خدمات آموزشيفين اقدامات در جهت بهبود کيتر

نشان داد که از نظر ) ۲۰۰۱( cailleپژوهش) ۶(است
 ٧٣/۴±۴۲/۰نيانگي با ميابيطه ارزش يان حيدانشجو

 ينيات بالي خصوصيطه هايان حياز را در مين امتيشتريب
ج مطالعه ما ياثر بخش کسب کرده ، که کامال مشابه نتا

 يــنگ در بررسيه نهرــن رابطيدر هم ا) ۷.( باشديم
د يجه رسينتن ي اثر بخش به ايني مدرس بالي هايژگيو

ار مهم در اثر ي  بسي هايژگي از جمله ويابيکه ارزش 
قات يج تحقين نتايهم چن). ۸( استينيس بالي تدريبخش
دگاه ي  از دينيت آموزش بالي وضعي زاده در بررسيهاد

% ۴۱ نشان داد که يي و مامايان پرستاريدانشجو
  را در سطح بد گزارش کردند يابي ان نحوه ارزشيدانشجو
ت و يطه اهمين حيان به اي دهد  دانشجويد نشان مکه خو

 ينيان باليطه در مربين حيات  اي  خصوصياز  نبود کاف
 دهد ي هم نشان ميميپژوهش ابراه). ۹( هستنديناراض

ن يان در بالين مشکل مربيشتريان بيدگاه دانشجويکه از د
ن  يا) ۱۰( باشديان توسط آنها مي دانشجويابينحوه ارز

ن تبحر و ي در بالي است که اگر هر مربييايمطلب خود گو
 نقش خود  يفاياعتبار الزم را داشته و در ضمن بتواند به ا

 را بر اساس ي آموزشيبه صورت مؤثر اقدام کند و فرم ها
ان را از نقاط قوت يم و دانشجويه و تنظي تهياهداف آموزش

ت يفيو ضعف خود مطلع کنند ، موجب ارائه خدمات با ک
  . گردديان ميشتر دانشجويت بيبهتر و رضا
 يژگي و۵۶ازات در رابطه با ين امتيانگي مي    در بررس
ازات ين امتيک باالتريش به تفک اثر بخينيمدرس بال

، )٤٨/٤ ±٨٤/٠(داشتن حسن خلق با ميانگين بوط به ، مر
ال خود با ميانگين ـمــمسئوليت پذيري در برابر اع

باليني وقضاوت ، نشان دادن مهارتهاي )٤٧/٤ ±٧٥/٠(
 باشد و يم) ٤٣/٤ ±٧٠/٠(حرفه اي صحيح  با ميانگين

پايين ترين خصوصيت از ديدگاه دانشجويان  مربوط به 
  .  بود) ٦٠/٣±١٢/١(آموزش به كاركنان بخش با ميانگين

 ٣ن کمتر از يانگي ها از ميژگيک از از ويچ يه
 داشتن حسن ي هايژگي ويبه طور کل. برخوردار نبودند

 در برابر اعمال خود، نشان دادن يريت پذيسئولخلق، م
ح، اعتماد ي صحي حرفه اي و قضاوت هايني باليمهارت ها

ر يان بدون تحقيبه نفس داشتن، اصالح اشتباهات دانشجو
ان ، عدم يق و جامع به سواالت دانشجويآنها ، پاسخ دق
ر آنها، خوب و با دقت به يان بدون تحقيسرزنش دانشجو

 گوش دادن، لذت بردن از کار با گراني ديحرف ها
ت و يگر بودن، حماي دي براي خوبيان، الگويدانشجو

ب ي، به ترتي کافي انرژيا و دارايان، پويت دانشجويتقو
  .ان کسب کردنديازات را  از نظر دانشجوين امتيشتريب

ر از ــفـ ن١٤٠ ي بر رويــمــيش کرــژوهـجه پينت
 نشان داد که الني گيان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو
 اثر بخش مربوط به خوش يني بالياز مربين امتيباالتر

جاد شوق و نشاط در آنان و احترام ي، اياخالق  بودن مرب
ن مقاله  يج اين نتايهم چن. گذاشتن به دانشجو است

ات يان نسبت به خصوصيگزارش داد که نگرش دانشجو
 و يمطالعه صالح). ١١( کارا مثبت بوده استيني باليمرب

ز نشان داد ي اصفهان نيهمکاران در دانشگاه علوم پزشک
 در برابر يريت پذي مسئوليژگيان ويکه از نظر دانشجو
از شده که در پژوهش ما ين امتيشتري بياعمال خود  دارا

ن  آموزش به ي رتبه دوم را کسب کرد و هم چنيژگين ويا
قا مشابه يکه دق) ٤(از را کسب کردهين امتيکارکنان  کمتر

ن ي دهد در ارتباط بيجه مطالعه حاضر است  و نشان مينت
ت يک فعاليه عنوان يدانشجو و مدرس آموزش کارکنان 

  .  باشديند آموزش کمتر مطرح ميمؤثر بر فرا
 يژگيان داد که وــنش) caille ) ۲۰۰۱پژوهش
ن يشتري بي داراي و قضاوت حرفه ايني باليمهارت ها

ن ي، که در مطالعه ما ا)۷(ان بودهيدگاه دانشجوياز از ديامت
ن ي بيهر چند تفاوت جزئ.  رتبه سوم را بدست آورديژگيو
ن يت اي ها وجود دارد، اما نکته حائز اهميژگين ويگاه ايجا

ن ين مکان انجام اي بي کلياست که با توجه تفاوت ها
 اول تا سوم را ي رتبه هايژگين سه ويپژوهش ها در کل، ا

ت ي اهمييايه که خود گوان کسب کرديدگاه دانشجوياز د
  .   ان استيدگاه دانشجوين موارد از ديا

 ي دارد که قلب هر دانشگاه اعضاي اظهار ميفيشر
ا دانشکده به خاطر يک دانشگاه ي آن است يئت علميه
 آن خوب، بد، اثر بخش يئت علمي هي  اعضاي هايژگيو
ک يت يفين کيبنابرا) ۱( شودير اثر بخش شناخته ميا غي

 آن است، يئت علمي هي اعضايدر گرو  توان علمدانشگاه 
ش تر درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء ي بي است با بررسيضرور
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 موجب حضور فعال و مؤثر آنها در ينيد باليزش اساتيانگ
 با ينين بالي شد  تا مدرسي ـ درماني آموزشيعرصه ها

 ارزنده خود، فعاالنه به امر آموزش يه بر تجربه هايتک
 با هدف يل کارگاه هاين با تشکيهم چن. ردازند بپينيبال
 يد با روشهايشتر اساتي هرچه بيير نگرش و آشناييتغ
نهاد ـشي و  ارائه  و پيني  باليــابين آموزش و ارزينو
ت يفيبهبود ک  اثر بخش  به آنهايني مدرس بالي هايژگيو

د يدست اندرکاران آموزش با.  را فراهم کردينيآموزش بال
ابند و ي يت آموزش آگاهيت و کميفيثر بر کؤبه عوامل م

  ين منابع  جهت بررسين و قابل اعتماد تري از بهتريکي
ان هستند، چرا که حضور و ين عوامل  خود دانشجويا

  .ند دارندين فراي واسطه با ايم و بي مستقيتعامل

  :جه نهائيينت
در اين پژوهش كليه خصوصيات مطرح شده در 

.  مورد تاييد دانشجويان قرار گرفتپرسش نامه با نمره باال
ج پژوهش همه مدرسان باليني يبنابراين با توجه به نتا

د يي ها که مورد تايژگين ويت داشتن ايبايد از اهم
ابند و  سعي  ي ي آگاهيستيان قرار گرفته   بايدانشجو

ت يفيش کيكنند كه به اين ويژگي ها  جهت افزا
 است، دست يه ا که  قلب آموزش حرفيني باليکارآموز

 .پيدا كنند
  :منابع 

 کامران، ي عربشاهيبه، سلطاني طي هرنديحيفص .١
ت آموزش يفينه، کيزاده سکي احمد، محمد عليتهام
 دانشگاه علوم يان پزشکيدگاه دانشجوي از دينيبال

 و ي دانشگاه علوم پزشکيران،مجله علمي ايپزشک
 ، ١٣٨٣ ، نيقزو ن ،ي قزوي ـ درمانيخدمات بهداشت

٤‐٩ : )٣٠( ٨. 
 ي روشنک، قضاوييسته، حسن زهراي شايصالح .٢

ژه ، ي شهره ، شهنه منيائي پروانه ، ضينيزهره ، ام
 اثر بخش از ينين بالي مدرسي هايژگيسه ويمقا
 يي و مامايان پرستارين و دانشجويدگاه مدرسيد

 آموزش يراني اصفهان، مجله ايدانشگاه علوم پژشک
  .٣٧‐٤٣ :١١، شماره ١٣٨٣،يدر علوم پزشک

ات ي خصوصيپ، بررس. اي کياورين، . ستار زاده .٣
 دانشکده ييان مامايدگاه دانشجويده آل از دي اينيبال

 مقاالت يحيز، فهرست تشري تبريي و مامايپرستار

ان نامه ها ، طرح ها و خالصه مقاالت آموزش يپا
  .١١٢ :١٣٥٨ ‐١٣٧٧  کشور ازيپزشک

نشکده س اثر بخش، مجله دايسته ، تدري شايصالح .٤
  .١١: ١٣٧٦ اصفهان، يي و مامايپرستار

دگاه ي از ديني در آموزش باليا فرحناز، بهره وريفرن .٥
، مجله دانشگاه علوم يي و مامايان پرستاريدانشجو
 يد صدوقي شهي ـ درماني و خدمات بهداشتيپزشک

  .٧٢‐٦٨: ١٣٧٩، ) ٢ (٨زد ، ي
به، يان نجي مسعود، جعفريسيد، خداوي ناهيمحمد .٦

 مشکالت ي انور فاطمه، بررسير زهرا، صفر انويصفر
ان يان و دانشجويدگاه مربي از دينيآموزش بال

 ي دانشکده پرستاري سال آخر ، مجله علميپرستار
  .٤٣‐٥٠: )٢٣( ١٣ همدان ،ييو ماما
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8. Nehring V. Nursing clinical teacher effec-
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ن، ي نازنيان رضوي، شماع فاطمه زاده طالسازيهاد .٩
ان يدانشجو اهـدگــي از ديــنيوزش بالــ آميــابيارز

 گناباد، ي دانشکده علوم پزشکيي و مامايپرستار
 آموزش يش کشورين همايخالصه مقاالت هفتم

  .٧٤ :١٣٨٤يپزشک
 داود، ي ربابه ، عودينين، زروج حسي حسيميابراه .١٠

 يني باليابيان هنگام ارزش ي مشکالت مربيبررس
 ي دانشکده پرستاريان رشته پرستاريدانشجو

 يش کشورين همايشاهرود ، خالصه مقاالت هفتم
 .٥٨: ١٣٨٤يآموزش پزشک

ان و يسه نگرش دانشجوي و مقاي بررس.س. يميکر .١١
 کارآ در يني بالي مربي هايژگيان  در مورد   ويمرب

 وابسته به دانشگاه يي و ماماي پرستاريدانشکده ها
 يحي ، فهرست تشر١٣٧٢الني گيعلوم پزشک
ان نامه ها ، طرح ها و خالصه مقاالت يمقاالت پا

  .٣٨ :١٣٥٨ـ ١٣٧٧ کشور ازيآموزش پزشک
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