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چکیده
مقدمــه :هــدف از آمــوزش ایجــاد ســطح مناســبی از دانــش و مهارت در دانشــجویان پرســتاری اســت .مشــکالت
آموزشــی مانــع اصلــی ظهــور تواناییهــا و اســتعدادهای بالقــوه دانشــجویان میباشــد .هــدف از ایــن مطالعــه
تعییــن موانــع آمــوزش بالینــی از دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری میباشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه مقطعــی -تحلیلــی در ســال  1393-94بــر روی  100دانشــجوی پرســتاریترم 4-8
دانشــکده پرســتاری و مامایــی همــدان صــورت گرفــت .نمونههــا بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــدند.
اطالعــات الزم بــه وســیله  4پرسشــنامه محقــق ســاخته بــا  32ســؤال مشــترک (مربــوط بــه  5حیطــه اهــداف
و برنامــه ،عملکــرد مربــی ،برخــورد بــا دانشــجو ،محیــط آموزشــی ،نظــارت و ارزشــیابی) کــه جهــت  4دوره
کارآمــوزی طراحــی شــده بــود جمــع آوری گردیــد .دانشــجویان بــا اســتفاده ازمقیــاس  4رتبـهای لیکــرت بــه
هــر ســؤال نمــره یــک تــا چهــار را اختصــاص میدادنــد .در هــر کارآمــوزی بــر اســاس هــر حیطــه هرچــه نمــره
بیشــتری کســب میشــد نشــاندهنده کــم بــودن موانــع آمــوزش بالینــی در آن کار آمــوزی بــود .بــر ایــن اســاس
در هــر حیطــه مقایســه میانگیــن نمــرات موانــع آمــوزش بالینــی بیــن گــرو ههــای مختلــف کارآمــوزی صــورت
گرفــت .جهــت تجزیــه تحلیــل دادههــا از  SPSS16اســتفاده گردیــد.
یافتههــا :اگرچــه در هــر کارآمــوزی برخــی از موانــع آمــوزش بالینــی را بیشــتر گــزارش میکردنــد ولــی
میانگیــن نمــرات موانــع آمــوزش بالینــی در هــر حیطــه بیــن گروههــای مختلــف کارآمــوزی مشــابه بــود (0/05
< .)P
نتیجــه گیــری :در هــر پنــج حیطــه برخــی از موانــع آمــوزش بالینــی مشــاهده شــد .لــذا مربیــان ،اســاتید،
پرســنل بالینــی و مســئولین برنامــه ریــزی آموزشــی بایــد بــه ایــن موانــع توجــه ویــژه داشــته باشــند.

مقدمه
آمــوزش بالینــی بخــش اساســی و مهــم آمــوزش در علــوم پزشــکی
میباشــد کــه بــدون آن تربیــت افــراد کارآمــد و شایســته بســیار
مشــکل و یــا غیرممکــن خواهــد شــد [ .]1آمــوزش بالینــی فرایندی
اســت کــه در آن دانشــجویان بــا حضــور در بالیــن بیمــار و به صورت
تدریجــی بــه کســب مهــارت پرداختــه و بــا اســتفاده از تجربیــات
اســتداللهای منطقــی کســب شــده بــرای حــل مشــکالت بیمــار
آمــاده میشــوند [ .]2دانشــجویان بــه عنــوان بخشــی از آمــوزش

پرســتاری نیــاز بــه تمریــن در واحدهــای بالینــی دارنــد در حالــی
کــه کالسهــای تئــوری در موقعیتــی متفــاوت از آمــوزش بالینــی و
بــه صــورت کامـ ً
ا نظــارت شــده برگــزار میگردنــد [ .]3دورههــای
کارآمــوزی و کارورزی در شــکل دهــی مهارتهــای اساســی و
توانمندیهــای حرفــهای دانشــجویان پرســتاری نقــش اساســی
دارد و حــدود  50درصــد از برنامههــای آموزشــی ایــن رشــتهها
را بــه خــود اختصــاص میدهــد [ .]4وجــود مشــکالت گوناگــون
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هــم چــون مشــکالت آموزشــی مانــع اصلــی ظهــور تواناییهــا و
اســتعدادهای بالقــوه دانشــجویان و شــکوفائی اندیشــههای خــاق
آنهــا میشــود [ .]5شناســایی وضعیــت آمــوزش بالیــن ،بــه رفــع
یــا اصــاح نقــاط ضعــف کمــک نمــوده و میتوانــد موجــب بهبــود
دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی ،تربیــت افــراد ماهــر و ارائــه خدمات
مراقبتــی بــا کیفیــت باالتــر شــود [ .]6علیرغــم اهمیــت بــاالی
یادگیــری در محیــط بالینــی ،نتایــج بســیاری از تحقیقــات انجــام
گرفتــه در ایــن زمینــه ،بیانگــر عــدم کســب تجــارب مطلــوب
دانشــجویان در ایــن محیــط بــوده اســت [ .]7بدیهــی اســت کــه
عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت و کمیــت آمــوزش بالینــی از تنــوع بســیار
باالیــی برخــوردار اســت بــه گون ـهای کــه نمیتــوان همــواره یــک
یــا دســتهای از عوامــل مشــخص را بــرای آن برشــمرد [ .]8بــر
اســاس مطالعــات انجــام شــده از موانــع آمــوزش بالینــی میتــوان
بــه تنیدگــی ،عــدم وجــود امکانــات رفاهــی در بخــش ،تجــارب
تحقیرآمیــز در محیــط بالینــی ،کمبــود مربیــان بــا تجربــه بــرای
آمــوزش در محیــط آمــوزش بالینــی و عــدم همــکاری تیــم
بهداشــتی -درمانــی اشــاره نمــود [ .]10 ,9 ,1در پژوهشــهای
انجــام شــده موانــع آمــوزش بالینــی بصــورت کلــی و مرتبــط بــا
همــه واحدهــای کارآمــوزی میباشــند .ایــن در حالیســت کــه
در بخشهــای مختلــف ،مربیــان ،پرســنل و مشــکالت متفاوتــی
وجــود دارنــد .همچنیــن بیشــترین تأکیــد مطالعــات بــر روی
موانــع مرتبــط بــا حیطههــای اهــداف ،عملکــرد مربــی و محیــط
آموزشــی [ ]11بــوده اســت و توجــه کمتــری بــه موانــع مرتبــط بــا
حیطــه برنامــه ریــزی ،نظــارت و ارزشــیابی شــده اســت [ .]7 ،1لــذا
پژوهشــگران در صــدد برآمدنــد کــه موانــع آمــوزش بالینــی در هــر
بخــش را بــه صــورت مجــزا از دیــدگاه دانشــجویان در ارتبــاط بــا
حیطههــای اهــداف و برنامــه ریــزی ،عملکــرد مربــی ،برخــورد بــا
دانشــجو ،محیــط آموزشــی ،نظــارت و ارزشــیابی بررســی نماینــد.
روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی تحلیلــی در ســال  1393-94بــر روی 100
دانشــجوی پرســتاریترم  4-8کــه حداقــل ســه دوره کارآمــوزی
در بیمارســتان را گذرانــده بودنــد ،انجــام شــد .بــا توجــه بــه
خودســاخته بــودن ابــزار و نبــود ســنجشهای کامــ ً
ا مشــابه در
مقــاالت دیگــر ،لــذا بــرای تقریــب انحــراف معیــار از  1/6شــاخص
حــدود تغییــرات ( )R/6اســتفاده شــد .انــدازه نمونــه بــا تقریــب
انحــراف معیــار برابــر ( 3/5بــا اســتفاده از روش ذکــر شــده در بــاال
و بــا توجــه بــه اینکــه نمــره عــدد مربــوط بــه محیــط آموزشــی
بیــن  6تــا  24تغییــر میکنــد ،تعییــن شــد) و بــا احتســاب طــول
فاصلــه اطمینــان ( )d2برابــر  1/5و در ســطح اطمینــان %95
محاســبه شــد .بــر ایــن مبنــا و بــا اســتفاده از فرمــول انــدازه نمونــه
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محاســبه شــد.

الزم بــه ذکــر اســت در عبــارات بــاال  Sانحــراف معیــار نمــره حیطــه
محیــط آموزشــی Z0.95 ،صــدک  95توزیــع نرمــال اســتانداردd ،
نصــف طــول فاصلــه اطمینــان n0 ،انــدازه نمونــه اولیــه قبــل از
تصحیــح پیوســتگی N ،انــدازه جامعــه کــه برابــر  269دانشــجوی
پرســتاریترم هــای  2-8بودنــد و  nانــدازه نمونــه نهایــی پــس از
تصحیــح جامعــه محــدود میباشــد .بــر ایــن مبنــا انــدازه نمونــه
نهایــی ( )nبرابــر  66نفــر تخمیــن زده شــد .کــه جهــت افزایــش
تعــداد نمونههــا نمونــه گیــری بــر روی  100دانشــجو انجــام شــد.
جهــت گــردآوری دادههــا از پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه شــامل
اطالعــات دموگرافیــک و  32ســؤال مشــترک بیــن کار آموزیهــا
(داخلــی جراحــی ،اطفــال ،روان و مدیریــت) کــه در ارتبــاط بــا
اهــداف پژوهــش در  5حیطــه (اهــداف و برنامــه ،عملکــرد مربــی،
برخــورد بــا دانشــجو ،محیــط آموزشــی ،نظــارت و ارزشــیابی) بــود،
اســتفاده گردیــد .جهــت تعییــن اعتبــار علمــی ایــن پرسشــنامه
از نظــرات  15نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری
و مامایــی اســتفاده شــد .جهــت تعییــن پایایــی ســؤاالت یــک
مطالعــه آزمایشــی بــر روی  10نفــر در دو نوبــت بــا فاصلــه زمانــی
 10روز انجــام گرفــت و ضریــب پایایــی ســؤاالت بــا اســتفاده از
 ICCبــرای بخشــهای داخلــی جراحــی  ،0/89اطفــال  ،0/81روان
 0/90و مدیریــت  0/91تأییــد گردیــد.
در ایــن پژوهــش  100دانشــجوی پرســتاری کــه درتــرم  4-8در
دانشــکده پرســتاری مامایــی همــدان مشــغول بــه تحصیــل بودنــد
بــه صــورت در دســترس در بخشهــای مختلــف بیمارســتانهای
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان کــه محــل برگــزاری
کارآمــوزی بالینــی میباشــد ،انتخــاب شــدند .پــس از توضیــح در
مــورد روش پژوهــش و جلــب همــکاری و رضایــت دانشــجویان
جهــت شــرکت در مطالعــه و اطمینــان از اینکــه پاســخهای
آنهــا محرمانــه خواهــد مانــد 4 ،نســخه از پرسشــنامه بــا ســؤاالت
مشــترک (مربــوط بــه  5حیطــه اهــداف و برنامــه ،عملکــرد مربــی،
برخــورد بــا دانشــجو ،محیــط آموزشــی ،نظــارت و ارزشــیابی)
کــه جهــت  4دوره کارآمــوزی طراحــی شــده بــود در اختیــار هــر
 100دانشــجو قــرار گرفــت و از آنهــا خواســته شــد بــه ســؤاالت
مربــوط بــه هــر یــک از  4دوره کارآموزیهــای گذرانــده شــده
پاســخ دهنــد .در ارتبــاط بــا نحــوه نمــره دهــی ،بــا اســتفاده از
مقیــاس  4رتب ـهای لیکــرت بــه هــر ســؤال نمــره یــک تــا چهــار

مقدری کوشا و همکاران
اختصــاص داده شــد (همیشــه ،4:اغلــب اوقــات ،3:گاهــی اوقــات،2:
هیــچ گاه .)1:در حیطــه اهــداف و برنامــه کمتریــن نمــره  10و
باالتریــن نمــره  ،40در حیطــه عملکــرد مربــی کمتریــن نمــره  4و
باالتریــن نمــره  ،16در حیطــه برخــورد بــا دانشــجو کمتریــن نمــره
 8و باالتریــن نمــره  ،32در حیطــه محیــط آموزشــی کمتریــن نمــره
 6و باالتریــن نمــره  ،24در حیطــه نظــارت و ارزشــیابی کمتریــن
نمــره  4و باالتریــن نمــره  16در نظــر گرفتــه شــد .بدیــن صــورت
در هــر کارآمــوزی بــر اســاس هــر حیطــه هرچــه نمــره بیشــتری
کســب میشــد نشــاندهنده کــم بــودن موانــع آمــوزش بالینــی
در آن کار آمــوزی بــود .پــس از جمــع آوری دادههــا بــه دلیــل
اینکــه در برخــی از ســطوح پاســخ (همیشــه ،اغلــب اوقــات ،گاهــی
اوقــات ،هیــچ گاه) تعــداد نمونــه کــم بــود لــذا ســطوح همیشــه
و اغلــب اوقــات بــه صــورت مانــع نــدارد و گاهــی اوقــات و هیــچ
گاه بــه صــورت مانــع دارد در نظــر گرفتــه شــد ســپس تجزیــه
و تحلیلهــای آمــاری توســط نــرم افــزار  SPSS-16انجــام
شــد .از آزمونهــای آمــار توصیفــی بــرای توصیــف نمونــه و بــرای
مقایســه میانگیــن نمــره موانــع آمــوزش بالینــی در هــر حیطــه
بیــن گروههــای مختلــف کارآمــوزی از آزمــون انــدازه گیریهــای
مکــرر اســتفاده گردیــد .انــدازه خطــای نــوع اول آزمونهــا حداکثــر
 5درصــد انتخــاب شــد.
یافتهها
در ایــن مطالعــه میانگیــن ســن دانشــجویان  24/75ســال بــود.
اکثــر واحدهــای مــورد پژوهــش مذکــر ( ،)%73/2غیــر شــاغل
( )%52/9و تــرم  7پرســتاری ( )%40/6بودنــد (جــدول .)1
بیشــترین مانــع در حیطــه اهــداف و برنامــه در گــروه داخلــی
جراحــی ( ،)%53/6هــم ســو نبــودن آمــوزش دانشــجویان بــا اهداف
کارآمــوزی و مناســب نبــودن زمــان کار آمــوزی در بخــش ،در گــروه
اطفــال ( ،)%52/4عــدم هماهنگــی بیــن آموختههــای تئــوری

و فعالیتهــای بالینــی ،در گــروه روان ( )%54/4مناســب نبــودن
زمــان کارآمــوزی در بخــش و در گــروه مدیریــت ( )%65/4عــدم
برگــزاری کنفرانسهــای روزانــه در محیــط بالینــی بــرای افزایــش
تــوان علمــی دانشــجویان گــزارش شــد .بــا توجــه بــه نتیجــه آزمون
اندازههــای تکــرار شــده ،بیــن میانگیــن نمــره حیطــه اهــداف و
برنامــه در گروههــای مختلــف کارآمــوزی اختــاف معنــی داری
مشــاهده نشــد (( )P = 0/56جــدول  .)2بیشــترین مانــع در حیطــه
عملکــرد مربــی در گــروه داخلــی جراحــی ( ،)%50گــروه اطفــال
( )%47/6و گــروه روان ( )%44/3عــدم آمــوزش اخــاق حرفـهای و
ارتبــاط صحیــح بــا بیمــار و گــروه مدیریــت ( ،)%48/3عــدم حضــور
بــه موقــع مربــی بالینــی در محــل کار آمــوزی گــزارش شــد .بــا
توجــه بــه نتیجــه آزمــون اندازههــای تکــرار شــده ،بیــن میانگیــن
نمــره حیطــه عملکــرد مربــی در گروههــای مختلــف کارآمــوزی
اختــاف معنــی داری مشــاهده نشــد (( )P = 0/52جــدول .)2

جدول  :1مشخصات فردی دانشجویان

مشخصات فردی

تعداد (درصد)

جنسیت
مذکر
مؤنث

(71 )73/2
(26 )26/8

وضعیت اشتغال
شاغل
غیر شاغل
کار دانشجویی

(13 )14/9
(46)52/9
(28 )32/2

ترم تحصیلی
4
5
6
7
8

(15 )15/6
(19 )19/8
(16 )16/7
(39 )40/6
(7)7/3

جدول  :2مقایسه میانگین نمره موانع آموزش بالینی در هر حیطه بین گروههای مختلف کارآموزی
حیطه کاراموزی

اهداف و برنامه

عملکرد مربی

برخورد با دانشجو

محیط آموزشی

نظارت و ارزشیابی

داخلی جراحی

)6/50( 24/39

)3/42( 9/62

)4/83( 20/51

)3/46( 16/58

)2/83( 10/40

اطفال

)5/78( 22/86

)3/39( 9/45

)5/05( 19/90

)4/10( 16/77

)2/87( 10/61

روان

)6/68( 24/31

)3/26( 9/22

)4/65( 20/55

)3/96( 16/71

)2/89( 10/80

مدیریت

)9/42( 26/67

)3/35( 10/11

)4/73( 20/07

)3/91( 16/25

)2/21( 10/82

آزمون اندازههای تکراری
F
P

F = 0/48

F = 0/71

F = 0/54

F = 1/03

F = 2/31

P = 0/56

P = 0/52

P = 0/59

P = 0/35

P = 0/11
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،24شماره  ،4زمستان 1395
بیشــترین مانــع در حیطــه برخــورد بــا دانشــجو در گــروه داخلــی
جراحــی ( ،)%68در گــروه اطفــال ( ،)%67/7گــروه روان ()%74/7
و درگــروه مدیریــت ( )%65/5تذکــر مربــی بــه دانشــجو در حضــور
دیگــران گــزارش شــد .بــا توجــه بــه نتیجــه آزمــون اندازههــای
تکــرار شــده ،بیــن میانگیــن نمــره حیطــه برخــورد بــا دانشــجو در
گروههــای مختلــف کارآمــوزی اختــاف معنــی داری مشــاهده نشــد
(( )P = 0/59جــدول  .)2بیشــترین مانــع در حیطــه محیــط آموزشــی
در گــروه داخلــی جراحــی ( ،)%71/4گــروه روان ( )%74/1و درگــروه
مدیریــت ( )%71/4عــدم وجــود امکانــات رفاهــی کافــی و در گــروه
اطفــال ( )%73فراهــم ننمــودن قــدرت تصمیــم گیــری در دانشــجو
جهــت برنامــه ریــزی مراقبــت از بیمــار گــزارش گردیــد .بــا توجــه بــه
نتیجــه آزمــون اندازههــای تکــرار شــده ،بیــن میانگیــن نمــره حیطــه
محیــط آموزشــی در گروههــای مختلــف کارآمــوزی اختــاف معنــی
داری مشــاهده نشــد (( )P = 0/35جــدول  .)2بیشــترین مانــع در
حیطــه نظــارت و ارزشــیابی در گــروه داخلــی جراحــی ( ،)%60/8در
گــروه اطفــال ( ،)%65/1در گــروه روان ( )%63/8و در گــروه مدیریــت
( )%82/1عــدم ارزیابــی فعالیــت مربــی توســط دانشــجو بیــان گردید.
بــا توجــه بــه نتیجــه آزمــون اندازههــای تکــرار شــده ،بیــن میانگیــن
نمــره حیطــه نظــارت و ارزشــیابی در گروههــای مختلــف کارآمــوزی
اختــاف معنــی داری مشــاهده نشــد (( )P = 0/11جــدول .)2
بحث

در ایــن مطالعــه ،موانــع آمــوزش بالینــی از دیــدگاه دانشــجویان
کارشناســی پرســتاری در  5حیطــه :اهــداف وبرنامــه ،عملکــرد
مربــی ،برخــورد بــا دانشــجو ،محیــط آموزشــی ،نظــارت و ارزشــیابی
در گروههــای مختلــف کارآمــوزی (داخلــی جراحــی ،اطفــال ،روان و
مدیریــت) مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج حاکــی از آنســت
کــه بیشــترین مانــع در حیطــه اهــداف و برنامــه در گــروه داخلــی
جراحــی ،هــم ســو نبــودن آمــوزش دانشــجویان بــا اهــداف کارآموزی
و مناســب نبــودن زمــان کار آمــوزی در بخــش ،در گــروه اطفــال،
عــدم هماهنگــی بیــن آموختههــای تئــوری و فعالیتهــای بالینــی ،در
گــروه روان ،مناســب نبــودن زمــان کارآمــوزی در بخــش و در گــروه
مدیریــت ،عــدم برگــزاری کنفرانسهــای روزانــه در محیــط بالینــی
بــرای افزایــش تــوان علمــی دانشــجویان گــزارش شــد .در ایــن حیطه
بیــن گروههــای مختلــف کارآمــوزی از لحــاظ برگــزاری کنفرانسهای
روزانــه جهــت افزایــش تــوان علمــی دانشــجویان تفــاوت معنــی دار
وجــود داشــت .در ایــن راســتا مطالعــه ابــاذری ( )2004کــه بــه
بررســی اســترس در دانشــجویان پرســتاری پرداختــه بــود ،اختــاف
بیــن آموزشهــای نظــری کالســی بــا آنچــه در بیمارســتان اجــرا
میشــود را بعنــوان عامــل اســترسزا در محیــط بالینــی گــزارش
کــرد[ .]10پازکیــان ( )2005نیــز مهمتریــن چالشهــای آمــوزش
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در بالیــن را فاصلــه موجــود بیــن تئــوری و عمــل ذکــر نمــوده و
یکــی از مشــکالت آمــوزش بالینــی را مناســب نبــودن زمــان الزم
بــرای مواجهــه بــا مــوارد مختلــف بیمــاری بــرای تمریــن کامــل
آموختههــا در محیــط بالینــی بیــان کــرده اســت [ .]9همچنیــن
نتایــج مطالعــات دیگــر ،مهمتریــن مشــکل آمــوزش بالینــی را کــم
بــودن آموختههــای تئــوری ،فاصلــه زمانــی بیــن دروس نظــری و
عملــی و ناهماهنگــی بیــن آموختههــای نظــری وکارهــای عملــی
بیــان نمودهانــد [.]14-12
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه بیشــترین مانــع در حیطــه عملکــرد
مربــی در گــروه داخلــی جراحــی ،گــروه اطفــال و گــروه روان،
عــدم توجــه بــه آمــوزش اخــاق حرفــهای و ارتبــاط صحیــح بــا
بیمــار توســط مربــی و در گــروه مدیریــت ،عــدم حضــور بــه موقــع
مربــی بالینــی در محــل کار آمــوزی بــوده اســت .در ایــن حیطــه،
بیــن گروههــای مختلــف از نظــر موانــع آمــوزش بالینــی ،تفــاوت
معنــی داری وجــود نداشــت .در ایــن راســتا هــادی زاده و همــکاران
( )2005نشــان دادنــد کــه دادن آموزشــهای الزم بــه دانشــجویان،
مبنــی برچگونگــی برقــراری ارتبــاط وحمایــت از بیمــار بــرای
جلــب همــکاری بیشــتر ،ضــروری میباشــد [ .]15بــر اســاس
نتایــج دیگــر ایــن تحقیــق بیشــترین مانــع در حیطــه برخــورد بــا
دانشــجو در تمامــی گروههــا ،تذکــر مربــی بــه دانشــجو در حضــور
دیگــران بــود .در ایــن حیطــه ،بیــن گروههــای مختلــف از نظــر
موانــع آمــوزش بالینــی ،تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت .در ایــن
راســتا مطالعــه یــزدان خــواه فــرد و همکارانــش ( )2008نشــان داد
کــه تذکــر اســتاد درحضــور پرســنل و پزشــکان بیشــترین عامــل
تن ـشزا بــرای دانشــجویان میباشــد و کلیــد پیشــرفت دانشــجویان
در دســت مربیــان اســت وآنهــا بایــد بداننــد کــه برخــورد صحیــح
بادانشــجو ،امــر بســیار مهمــی درایجــاد عالقمنــدی وی نســبت بــه
محیــط یادگیــری بالینــی دارد و دانشــجویان همــواره انتظــار دارنــد
کــه مربیــان آنهــا دارای ارتبــاط شایســتهای بــوده واز نظرعلمــی نیــز
دارای آخریــن اطالعــات باشــند [ .]1همچنیــن نتایــج مطالعــات
قــدس بیــن و شــفاخواه ( )2008نشــان داد کــه ارتبــاط مناســبی
بیــن دانشــجو وپرســنل وجــود نــدارد [ .]12مطالعــه مریــدی و
خالــدی ،پاســخ متکبرانــه پرســنل بــه دانشــجو و تندخویــی و
عصبانــی مــزاج بــودن پرســنل را بعنــوان بیشــترین عامــل بازدارنــده
بیــان کــرد [ .]16نتایــج مطالعــات دهقانــی و آییــن ،بــی احترامــی
و برخــورد نامناســب پرســنل بــا دانشــجویان ،مجبــور بــودن
دانشــجویان بــه انجــام وظایــف پرســنل ،ســرگردانی دانشــجویان
دربخــش واســترس زا بــودن تمــاس دانشــجویان بــا کادردرمانــی را
بــه عنــوان مشــکالت و موانــع آمــوزش بالینــی ذکــر کردنــد [,17
 .]18در حیطــه محیــط آموزشــی بیشــترین مانــع در گــروه داخلــی
جراحــی ،در گــروه روان و درگــروه مدیریــت ،عــدم وجــود امکانــات

مقدری کوشا و همکاران
 عــدم، تذکــر مربــی بــه دانشــجو در حضــور دیگــران،کار آمــوزی
 فراهــم ننمــودن قــدرت تصمیــم گیــری،وجــود امکانــات رفاهــی
 عــدم ارزیابــی،در دانشــجو جهــت برنامــه ریــزی مراقبــت از بیمــار
، اســاتید، لــذا مربیان.فعالیــت مربــی توســط دانشــجو گــزارش گردید
پرســنل بالینــی و مســئولین برنامــه ریــزی آموزشــی بایــد بــه ایــن
 از محدودیتهــای پژوهــش تعــداد.موانــع توجــه ویــژه داشــته باشــند
 همچنیــن هرچنــد کــه در پرسشــنامه از.نمونــه کــم در مطالعــه بــود
فــرد مــورد پژوهــش خواســته میشــد کــه اطالعــات صحیــح بدهــد
امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد بــه طــور عمــدی یــا از روی
.فراموشــی پاســخ صحیــح بــه ســؤاالت نــداده باشــد
تضاد منافع
ســهم تمامــی نویســندگان در ایــن مطالعــه یکســان بــوده و هیــچ
.گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه کــه بــه عنــوان طــرح تحقیقــات دانشــجویی انجــام
 بــا92/8/7  توســط کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی در تاریــخ،شــد
پ در شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــوم/16/35/1/2462 شــماره
 بدینوســیله نویســندگان از.پزشــکی همــدان تصویــب شــده اســت
 دانشــجویان پرســتاری،رئیــس محتــرم مرکــز تحقیقــات دانشــجویی
و مســئولین محتــرم دانشــکده پرســتاری مامایــی دانشــگاه علــوم
.پزشــکی همــدان قدردانــی مینماینــد

 عــاوه بــر ایــن فراهــم ننمــودن.رفاهــی کافــی در بخــش بــوده اســت
قــدرت تصمیــم گیــری در دانشــجو جهــت برنامــه ریــزی مراقبــت از
، در ایــن حیطــه.بیمــار در گــروه اطفــال بعنــوان مانــع بیــان شــد
 تفــاوت،بیــن گروههــای مختلــف از نظــر موانــع آمــوزش بالینــی
، مطالعــه یزدانخــواه، در ایــن رابطــه.معنــی داری وجــود نداشــت
 برازپردانجانــی و دهقانــی نشــان دادنــد کــه عــدم، نظــری،ادلمــان
وجــود امکانــات رفاهــی بعنــوان مانعــی در ایــن حیطــه میباشــد
 طبــق یافتههــای ایــن تحقیــق بیشــترین مانــع.]20 ,19 ,17 ,9 ,1[
، اطفــال،در حیطــه نظــارت و ارزشــیابی در گــروه داخلــی جراحــی
روان و مدیریــت عــدم ارزیابــی فعالیــت مربــی توســط دانشــجو
 بیــن گروههــای مختلــف از نظــر، در ایــن حیطــه.بیــان گردیــد
 تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد در ایــن،موانــع آمــوزش بالینــی
 دانشــجویان عــدم ارزیابــی%82 )2006( راســتا در مطالعــه دل آرام
فعالیــت مربــی توســط دانشــجو را بــه عنــوان عامــل تنــشزا در
.]21[ آمــوزش بالینــی قیــد کردهانــد
نتیجه گیری
 هــم ســو نبــودن آمــوزش،در ایــن پژوهــش بیشــترین موانــع
 عــدم هماهنگــی بیــن،دانشــجویان بــا اهــداف کارآمــوزی
 مناســب نبــودن زمــان،آموختههــای تئــوری و فعالیتهــای بالینــی
 عــدم برگــزاری کنفرانسهــای روزانــه در،کارآمــوزی در بخــش
 عــدم توجــه بــه آمــوزش اخــاق حرفـهای و ارتبــاط،محیــط بالینــی
 عــدم حضــور بــه موقــع مربــی بالینــی در محــل،صحیــح بــا بیمــار
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Abstract
Introduction: The purpose of nursing education is developing an appropriate level of
knowledge and skills of nursing students. Educational problems are the major barriers for
Keywords:
the appearance of potential abilities and capacities of students. The purpose of this study
Clinical Education
was to determine the barriers of clinical education from the nursing students’ points of
Barriers
view.
Nursing Student
Methods: This analytical-sectional study was conducted in 2015 on 100 nursing students
studying in 4th to 8th semesters, in Hamadan Faculty of Nursing and Midwifery. Samples
How to Cite this Article:
Moghadarikoosha M, Moham- were selected through available sampling method. The necessary information were colmadi N, Khalili Z, Oshvandi K, lected by four researcher-made questionnaires with 32 same questions (in five fields of
Faradmal J, Chavoshi Nia M. Bar- objectives and programs, mentor work, contact with students, instructional environment,
riers of Clinical Education from supervision and evaluation), which was designed for four novitiates. The students’ alloNursing Students’ Points of View. cated numbers one to four to each question with the use of four degrees of Likert scale.
Sci J Hamadan Nurs Midwifery
Fac. 2016;24(4):287-293.DOI: In every novitiate based on each field, whatever score that was higher indicated the least
barrier of clinical education in that novitiate. Therefore, in the each field, the average scores
10.21859/nmj-240410
of barriers of clinical education were compared between the novitiates in different groups.
© 2016 Scientific Journal of Hamadan Data analysis was performed with SPSS 16.
Nursing & Midwifery Faculty
Results: Although in every novitiate some of the clinical education barriers were reported,
in each field the average scores of barriers of clinical education were similar between the
novitiates of different groups (P > 0.05).
Conclusions: Some clinical education barriers were observed in the five fields. Therefore,
coaches, professors, clinical staff and those responsible for educational planning should
pay special attention to these barriers.

