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چکیده
مقدمه: بیشترین حجم آموزش پرستاری و مامایی به صورت بالینی در بیمارستانها ارائه می شود. مطالعات متعددی در سطح بین الملل و 
داخل انجام شده و اثربخشی تدریس بالینی و ویژگی های مدرس بالینی اثربخش مورد توجه بسیاری از محققین پرستاری و مامایی در دنیا بوده 
است. با توجه به اینکه آموزش بالینی مهمترین بخش آموزش پرستاری بوده و در جهت بهبود آموزش بالینی دو عنصر دانشجویان و مربیان 
دارای اهمیت هستند، این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری 

حضرت زینب )س( و دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان الر بود. 

Abstract

Background:] Since the major part of professional nursing education takes place in clinics, 
clinical teaching is considered one of the most important parts of nursing education process. 
Accordingly, clinical teaching effectiveness and the characteristics of an effective teaching 

have overshadowed a good number of nursing and midwifery research studies [. Clinical teaching is 
one of the important subjects in nursing education. It should be considered two important factors for 
quality improving of clinical education, university students and clinical instructors. This study aims to 
assess students view point about characteristics of effective clinical instructors in Lar Faculty.
Materials & Methods: This is a descriptive cross sectional study was performed to 274 students 
of nursing and midwifery, the data gathering tool was a questionnaire of 49 questions in the five 
subscales of professional, personal, communicative, teaching methods and evaluation characteristics 
using 0 to 7 likert scale. The data were analyzed by SPSS software.
Results: The results show that the most important characteristic of effective clinical instructors were 
having scientific knowledge (6.88 ± 0.40), being righteous (6.87 ± 0.44) and being trustworthy (6.86 
± 0.52), and the least important characteristic were educating clinical ward’s staff (6.49 ± 0.76), 
observe student’s work (6.50 ± 0.84), and being enthusiastic (6.52 ± 0.83). The students’ perceptions 
of effective clinical characteristics identified teaching methods subscale as the most important (6.75 
± 0.44) one.
Conclusion: All of the characteristics of effective clinical instructors identified in this study by 
students and were rated high. Thus all instructors should try to achieve these characteristics. It has 
been suggested that these characteristics were introduced to all instructors.
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مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر روی 274 دانشجوی پرستاری و مامایی انجام گردید. ابزار گردآوری 
اطالعات پرسشنامه ای شامل 49 سوال و در پنج حیطه شامل ویژگی های حرفه ای، ارتباطی، شخصی، تدریس و ارزشیابی با مقیاس لیکرت 7 
تایي  بود. نتایج با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، Independent T-test وMann Whitney صورت گرفت.

نتایج: یافته ها نشان داد که مهمترین خصوصیات یک مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان به ترتیب عبارتند از داشتن اطالعات 
علمی )0/40±6/88(، عادل بودن )0/44±6/87(، قابل اعتماد بودن )0/52±6/86( و پایین ترین خصوصیات از دیدگاه دانشجویان مربوط به 
آموزش به کارکنان )0/76± 6/49(، مشاهده عیني عملکرد دانشجو )0/84±6/50( و داشتن شور و اشتیاق )0/83±6/52( بود. در بررسی 

حیطه های خصوصیات مربی بالینی اثربخش حیطه ویژگی های تدریس با میانگین 0/44± 6/75 دارای بیشترین امتیاز گردید.
نتیجه گیری: در این پژوهش کلیه خصوصیات مطرح شده در پرسشنامه با نمره باال مورد تایید دانشجویان قرار گرفت. پیشنهاد می گردد 

ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش به کلیه اساتید رشته هایی که آموزش بالینی دارند، معرفی شود.

واژگان کلیدی
اثربخشی، دانشجو، مدرس بالینی

مقدمه
انسانی متخصص مورد  رسالت اصلی دانشگاه تربیت نیروی 
نیاز جامعه،  ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن 
زمینه مساعد برای توسعه کشور است. دانشگاه ها جهت انجام این 
رسالت باید در زمینه شناخت مشکالت، تدوین و اجرای برنامه ها 
باشند.  داشته  پیگیری  آنها تالش و کوشش  نهایت اصالح  در  و 
با حیات  از نظام سالمت عالی است که  آموزش پزشکی بخشی 
آن  کیفی  و  کمی  جنبه های  به  توجه  با  و  دارد  سروکار  انسان ها 
گرو  در  را  جامعه  اگر سالمت  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
با  بدانیم،  درمان  و  بهداشت  آموزش  پیشگیری،  خدمات،  کیفیت 
توجه به نقش مهم گروه پرستاری به عنوان عضوی مؤثر در ارائه 
خدمات و تاکید بر آموزش این گروه لزوم وجود نظام منظم علمی 
نیروی  تربیت  واقعی  بستر  به عنوان  دانشگاه  جمله  از  حرفه ای  و 

انسانی غیر قابل انکار است ]1،2[.
آموزش  فرآیند  بخش های  مهمترین  از  یکی  بالینی  تدریس 
تکمیل  بالین  در  حرفه ای  یادگیری های  اعظم  بخش  زیرا  است، 
می گردد. بدین لحاظ اثربخشی تدریس بالینی، سرفصل بسیاری 
پنجاه درصد  از  بوده است. بیش  از تحقیقات پرستاری و مامایي 
وقت دانشجویان پرستاری بر بالین سپری می شود و نقش بسیار 
مهمي در شکل گیری و یادگیری ارزش ها و هنجارها و نگرش های 
حرفه ای ایشان دارد. حتی برخی از صاحب نظران، تدریس بالینی 
را جزء مهمترین مولفه های آموزش حرفه ای می دانند ]3[. آموزش 
بالینی فرآیند پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل و متغیرهای 
متعددی قرار دارد و نقش مربی بالینی به عنوان یک عنصر بنیادین 
و اساسی در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است. مربی یک مهره 

بسیار مهم در برنامه ریزی و کسب تجارب بالینی است. از آنجایی 
بر  فعالیت ها  بایستی محور همه  آموزش،  ارتقاء کیفیت  برای  که 
مدار دانشجو باشد، در این زمینه جلب رضایت و اغنای وی جهت 
پربارتر امری مهم و ضروری است ]1[. آموزش  یادگیری هرچه 
بالینی فرصتی را برای دانشجو فراهم می سازد تا دانش نظری را 
به مهارت های ذهنی، روانی و حرکتی متنوعی که جهت مراقبت 
از بیمار ضروری است، تبدیل کند ]4[. فرآیند پیچیده یادگیری در 
محیط های بالینی بستگی زیادی به نوع تجربه یادگیرنده بر بالین 
و  بر اصالح  زیادی  تمرکز  آموزشی  مراکز  در حال حاضر  و  دارد 
ارتقای مولفه های مرتبط با آن دارند. یکی از اجزای با اهمیت در 
این رابطه، مدرسین و توانایي های ایشان در فراهم نمودن امکان 
تبدیل تجربه به آمادگی و شناخت بیشتر و یادگیری هرچه بیشتر 
از آن می باشد ]5[. مطالعات نیز حاکی از آن است که کلید دستیابی 
به حداکثر کارآیي، تولید و بهره وری، تکامل نقش حرفه ای است. 
در صورتی که مقاالت مروری مطرح می کنند که فارغ التحصیالن 
جدید پرستاری و مامایي علیرغم داشتن پایه نظری قوی، از تبحر، 
و  نبوده  برخوردار  بالینی  محیط های  در  کافی  کارایي  و  مهارت 
رابطه  این  در   .]1[ هستند  ضعف  دچار  مشکل گشایي  فرآیند  در 
برای  پرستاری  دانشجویان  آماده سازی  است  معتقد   Oerman
عملی  و  نظری  آموزش های  مستلزم  حرفه ای  جایگاه  به  ورود 
مورد  راهنما  و  مدل  به عنوان  را  مربی  نقش  وی  است.  مناسب 

اهمیت قرار می دهد ]6[.
از آنجایي که دانشکده های پرستاری همیشه در تالش برای 
بهبود برنامه های آموزشی هستند و این برنامه ها بر این فرضیه بنا 
شده اند که دروس و محیط های آموزش، شایستگی و کارایي را در 
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حیطه های مختلف هم از جنبه نظری و هم عملی پرورش دهند 
دریافت کنندگان  به عنوان  دانشجویان  که  آنجایي  از  همچنین  و 
این  با  بی واسطه  و  مستقیم  تعاملی  و  حضور  آموزشی،  خدمات 
فرآیند دارند، بهترین منبع برای شناسایي مشکالت آموزش بالین 
هستند. به علت اینکه با وجود گذشت بیش از 20 سال از تربیت 
دانشجویان پرستاری و مامایي در شهر الر تا به حال خصوصیات 
بدین  است،  نشده  سنجیده  دانشجویان  دیدگاه  از  بالینی  مدرس 
بالینی  مدرس  خصوصیات  تعیین  هدف  با  مطالعه  این  منظور 
اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایي شهر الر در سال 

1389 انجام گردید.

مواد و روش ها
سال  در  که  است  مقطعي  توصیفی-  مطالعه  یک  پژوهش  این 
1389 بر روی 274 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایي سال اول تا 
چهارم دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( و دانشگاه آزاد اسالمی 
با  حضوری  به صورت  داده ها  گردآوری  گرفت.  انجام  الرستان  واحد 
انجام  دانشجویان  کارآموزی  محل  بیمارستان  به  پرسشگر  مراجعه 
شد و به طور تصادفی از دانشجویان واجد شرایط خواسته شد که به 
بود.  قسمت  دو  شامل  پرسشنامه  دهند.  پاسخ  تنظیم شده  پرسشنامه 
بخش اول مربوط به ویژگی های فردی واحدهای مورد مطالعه شامل 
دوم  بخش  و  دانشگاه  نوع  و  تحصیلی  رشته  تحصیلی،  جنس، سال 
شامل 49 سوال در قالب پنج حیطه ویژگی های حرفه ای )9 سوال(، 
ارتباطی )8 سوال(، شخصی )16 سوال(، تدریس )9 سوال( و ارزشیابی 
)7 سوال( با مقیاس لیکرت 7 تایي  به صورت کاماًل موافقم تا کاماًل 
مخالفم و به ترتیب با امتیازهای 1 تا 7 بود. روایي و اعتبار محتوای 
ثابت  کرده اند،  استفاده  پرسشنامه  این  از  که  مطالعاتی  در  پرسشنامه 
شده است ]3،1[. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، مجموع امتیاز هر 
حیطه بر تعداد موارد آن حیطه تقسیم و میانگین محاسبه شد. تجزیه و 
تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های آمار 
توصیفی، Independent T-test وMann Whitney صورت 

گرفت.

یافته ها
دموگرافیک  ویژگي های  ابتدا  پژوهش،  این  نتایج  بررسی  جهت 
را  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  سپس  مطالعه،  مورد  افراد 
مورد  دانشجوی   274 بین  از  کردیم.  بررسی  مختلف  حیطه های  در 
مطالعه، 10/9 درصد مذکر و 89/1 درصد مؤنث بودند. میانگین سنی 

شرکت کنندگان در مطالعه 1/56±20/59 سال بود.

دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  کل  میانگین 
خصوصیات  حیطه های  بررسی  در  بود.   6/69±0/40 دانشجویان 
میانگین  با  تدریس  ویژگي های  حیطه  اثربخش،  بالینی  مدرس 
با  ارتباطی  ویژگي های  حیطه  و  امتیاز  بیشترین  دارای   6/75±0/44

میانگین 0/53±6/60 دارای کمترین امتیاز گردید )جدول 1(.

دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  امتیازات حیطه های  میانگین  جدول 1: 
دانشجویان

میانگین و انحراف معیارحیطه ویژگي ها

0/44± 6/75تدریس

0/39± 6/73شخصی

0/46± 6/69حرفه ای

0/53± 6/63ارزشیابی

0/53± 6/60ارتباطی

در بررسي میانگین امتیازات در رابطه با 49 ویژگي مدرس بالینی 
اطالعات  داشتن  به  مربوط  امتیازات  باالترین  تفکیک  به  اثربخش 
 ،6/87±0/44 میانگین  با  عدالت   ،6/88±0/40 میانگین  با  علمی 
پایین ترین  و  می باشد   6/86±0/52 میانگین  با  بودن  اعتماد  قابل 
با  کارکنان  به  آموزش  به  مربوط  دانشجویان  دیدگاه  از  خصوصیات 

میانگین 0/80±6/49 بود )جدول 2 و3(.

جدول 2: مهمترین ویژگي های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان

میانگین و انحراف معیارویژگی ها

0/40± 6/88داشتن اطالعات علمی

0/44± 6/87عادل بودن

0/52± 6/86قابل اعتماد بودن

پاسخ دقیق و جامع به سواالت 
دانشجویان

6/86 ±0/54

0/55± 6/86داشتن اخالق نیکو

0/51± 6/82داشتن اعتماد به نفس

0/56± 6/82انتخاب روش تدریس مناسب

0/60± 6/82داشتن نظم و انضباط

0/49± 6/81توجه به سبک یادگیری

0/48± 6/81پویا و دارای انرژی کافی
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جدول 3: کم اهمیت ترین ویژگي های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه 
دانشجویان

میانگین و انحراف معیارویژگی ها

0/76± 6/49آموزش به کارکنان

0/84± 6/50مشاهده عیني عملکرد دانشجو

0/83± 6/52داشتن شور و اشتیاق

دسترسی آسان مربی توسط 
دانشجویان

6/53 ±0/83

0/80± 6/56داشتن نگرش مثبت به دانشجو

تحصیل  محل  دانشگاه  نوع  بین  که  داد  نشان  نتایج  همچنین 
دانشجویان  دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  اهمیت  و 

رشته  بین  حال  عین  در   .)P=0/000( دارد  وجود  معناداری  ارتباط 
دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  از  بعضی  و  تحصیلی 
شخصي،  )تدریس،  نداشت  وجود  معناداری  ارتباط  دانشجویان 
ارزشیابی و ارتباطی( )p<0/05(. اما بین رشته تحصیلی و ویژگي های 
و  جنس  بین   .)P=0/02( داشت  وجود  معناداری  ارتباط  حرفه ای 
دانشجویان  دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگي های  اهمیت 
ارتباط معناداری وجود داشت )P=0/000(. بیشترین میانگین امتیازات 
از نظر دانشجویان پرستاری و مامایي مربوط به ویژگي های تدریس 
همه  در  به عالوه  بود.  مامایي55/.6/68±(  )پرستاری6/77±0/40، 
موارد،  میانگین امتیازات از نظر دانشجِویان پرستاری و مامایي بیشتر 

از 6 بود )جدول 4(.

جدول 4: میانگین و انحراف معیار امتیازات مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان

نتیجه آزمون کلارزشیابيتدریسشخصیارتباطیحرفه ایرشته

پرستاری
مامایي

6/73 ±0/40
6/59 ±0/60

6/62 ±0/50
6/56±0/60

6/75 ±0/35
6/68 ±0/49

6/77±0/40
6/68 ±0/55

6/48 ±0/51
6/58 ±0/59

6/71 ±0/36
6/65 ±0/51

T=2/17نتیجه آزمون
P=0/03

T=0/93
P=0/35

T=1/2
P=0/22

T=1/42
P=0/15

T=0/91
P=0/36

T=1/49
P=0/13

بحث
میانگین امتیازات ویژگي های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه 
دانشجویان پرستاری و مامایي در همه حیطه ها باالتر از 6 بوده است. 
حداکثر امتیاز قابل کسب 7 و بیانگر حضور همیشگی این ویژگي ها 
نظر  از  اثربخش  بالینی  مدرسین  برای  بیان شده  ویژگي های  بود. 
دانشجویان پرستاری و مامایي، دارای میانگین نسبتًا خوب با نمرات 
باال بود و به نظر می رسد نمونه ها تکرار زمانی حضور این ویژگي ها را 
نموده  تاکید  پرستاری  مدرسین  بالینی  آموزش  بودن  اثربخش  برای 

بودند.
در بررسی حیطه های مدرس بالینی اثربخش، حیطه ویژگی های 
تدریس دارای میانگین امتیاز بیشتر و در عین حال در بین دانشجویان 
پرستاری و مامایی یکسان بود. شباهت در ارائه امتیاز به ویژگی های 
حیطه تدریس در گروه پرستاری و مامایی ممکن است به این علت باشد 
که دانشجویان به علت کوچک بودن محیط آموزشی در دانشکده های 
با  را  بیشتری  مراتب  به  و  نزدیک تر  رابطه  الر  شهر  آزاد  و  دولتی 
یکدیگر برقرار می نمایند، زیرا تعداد مربیان محدودتر است و گروه های 
آموزشی آن متعدد نیست و در نتیجه شناخت از ویژگی ها بهتر صورت 

می گیرد. به همین دلیل در کلیه موارد، این ویژگی ها را با اهمیت و 
اگرچه  کرده اند.  گزارش  بیشتری  زمانی  تکرار  با  اثربخشی  به صورت 
به نظر Thompson تسلط بر مهارت های تدریس در محیط های 
یادگیری مختلف از جمله بالین، نیازمند متناسب سازی اصول تدریس 
با اصول یادگیری است، دانستن این که چه وقت از روش های مستقیم 
یا حمایتی یا مربی گری استفاده شود، تدریس را اثربخش می نماید و 
همچنین   .]7[ نیست  یادگیری  گروه های  بین  تفاوتی  مورد  این  در 
الزم به ذکر است که چون دانشجویان همواره از کیفیت پایین فرآیند 
تدریس و ارزیابی ناراضی اند، باید اهمیت آموزش، کیفیت باالی کار 
مربیان جدید، رشد حرفه ای مستمر آنان، بررسی دقیق تدریس اساتید 
و به کارگیری مدیرانی که استراتژی های مدیریتی را به طور اثربخش 
تغییر دهند، مورد تاکید قرار گیرد. همچنین می توان با برنامه بهبود 
مطالعه در   .]8[ برد  باال  را  دانشجو  آموزش  کیفیت  آموزشی  کیفیت 

را  امتیاز  باالترین  تدریس  توانایی  حیطه  نیز   Mogan و   Knox
از نظر دانشجویان پرستاری کسب نموده است که با مطالعه ما دقیقًا 

هم خوانی دارد ]9[.
دانشجویان سال چهارم میانگین امتیاز بیشتری به ویژگی ها داده 
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کرده اند.  تاکید  را  ویژگی ها  حضور  زمانی  تکرار  سایرین  از  بیش  و 
ابعاد  با  بیشتر  هرچه  شدن  درگیر  و  آشنایی  گفت  می توان  بنابراین 
به عالوه  است.  داشته  تاثیر  ویژگی ها  از  ایشان  ادراک  بر  حرفه ای، 
در سال های دوم و سوم، ویژگی های ارتباطی و شخصی و در سال 
چهارم، مهارت های حرفه ای بیشترین میانگین امتیاز را کسب نموده 
است. مطالعه ای نشان داد که دانشجویان سال های باال، مهارت های 
تدریس و ارزشیابی را بیش از سایر مهارت ها امتیاز داده اند ]10[. در 
مطالعه صالحی و همکاران نیز دانشجویان سال چهارم، به مهارت های 
حرفه ای و دانشجویان سال های دوم و سوم، به ویژگی های شخصی 
امتیاز باالتری داده بودند ]3[ که با مطالعه حاضر دقیقًا هم خوانی دارد. 
دو جنس  در  اثربخش  بالینی  ویژگی های مدرسین  امتیاز  تفاوت 
بیشتری حرفه  انگیزه  با  زنان معمواًل  این است که  دلیل  به  احتمااًل 
بالینی  با مدرس  نزدیک تری  رابطه  به عالوه،  و  انتخاب،  را  پرستاری 
ویژگی های  حضور  زمانی  تکرار  بنابراین  می نمایند.  برقرار  مربوطه 
اثربخش برایشان اهمیت بیشتری دارد. در مطالعه صالحی و همکاران 

نیز نتیجه مشابه ای حاصل شده است ]3[.
در  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگی های  امتیازات  میانگین 
در  داشتند،  خود  رشته  به  زیادی  خیلی  عالقه  که  پاسخ دهندگانی 
تمام حیطه ها بیش از بقیه بوده و میانگین امتیازات با توجه به درجه 
عالقمندی افزایش یافته است. به طور منطقی می توان نتیجه گرفت 
امتیازات و عالقمندی به  بین میانگین  رابطه مستقیمی  احتمااًل،  که 
رشته وجود دارد و هر یک از این دو مورد می تواند دیگری را تحت 

تاثیر قرار داده باشد.
از نقاط قوت این مطالعه می توان به این اشاره نمود که در مطالعه 
دانشجویان  دیدگاه  از  اثربخش  بالینی  مدرس  ویژگی های  حاضر 
اکثر  آزاد سنجیده شده است، در حالی که در  دانشگاه های دولتی و 
مطالعات قبلی این ویژگی ها تنها از دیدگاه دانشجویان دانشگاه دولتی 

مورد مطالعه قرار گرفته است. به طوری که در بخش نتایج ذکر شد 
بین نوع دانشگاه محل تحصیل و اهمیت ویژگی های مدرس بالینی 
اثربخش ارتباط معناداری وجود دارد که علت آن ممکن است مربوط 
به تفاوت های موجود در شیوه آموزش بالینی و سیاست های آموزشی 
نقاط ضعف پژوهش حاضر  از  باشد. همچنین  دانشگاه  این  دیگر در 
می توان به این نکته اشاره نمود که این مطالعه در دو محیط آموزشی 
می شود  پیشنهاد  است.  شده  انجام  پایین  نمونه  حجم  با  و  کوچک 
تحقیق گسترده تری در این زمینه بین دانشجویان چند دانشگاه دولتی 

و آزاد انجام شود.

نتیجه گیری
اثربخش  بالینی  مدرسین  ویژگی های  میانگین  پژوهش،  این  در 
از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی در حد باالیی بود. بنابراین 
شکلی  به  اثربخش  بالینی  مدرسین  ویژگی های  می گردد  پیشنهاد 
بالینی دارند  )دفترچه، کارگاه( به کلیه اساتید رشته هایی که آموزش 
معرفی شود. به عالوه در ارزشیابی بالینی اساتید، پنج حیطه مطرح شده 
در این پژوهش، یعنی ویژگی های حرفه ای، ارتباطی، شخصی، تدریس 
بر اساس آن، فرم های معمول  قرار گرفته و  ارزشیابی مورد توجه  و 
بازنگری شود. انجام این پژوهش در بین سایر رشته های علوم پزشکی 

توصیه می شود. 
 

تشکر و قدرداني
یاري  تحقیق  این  انجام  در  را  ما  که  عزیزاني  کلیه  از  پایان  در 
نمودند خصوصًا دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( و 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان تشکر و قدرداني به عمل می آید. 
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