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Abstract
Introduction: Considering the nurses' role in promoting community health and clinical education 
in shaping the necessary skills and professional competencies of nursing students, it is necessary 
to examine the clinical education environment's challenges. Identifying the challenges of clinical 
education helps to eliminate or correct weaknesses and can improve the achievement of educational 
goals, train skilled people, and provide higher quality care services.
Methods: This review study was conducted by searching for the keywords of " challenge," "nursing 
students," "clinical education" in articles published in Persian language databases SID, irandoc, 
Magiran from 2001 to 2019. Inclusion criteria were Persian-language articles, technical articles in 
the field of nursing, and articles that examined nursing, along with several other disciplines. From a 
total of 245 articles found, 23 articles related to the article's purpose were selected after considering 
the inclusion and exclusion criteria.
Results: The challenges of clinical education have been identified in six primary areas, which 
include: 1) Insufficient mastery of instructors in clinical departments 2) Insufficient student readiness 
to enter internship 3) Lack of staff support for students 4) Lack of a written educational program for 
Clinical education 5) Lack of an exact model for clinical evaluation 6) Lack of cooperation and trust 
of patients in relevant students.
Conclusions: These findings indicate the need to pay attention to clinical education as a significant 
part of professional nursing education by considering clinical education challenges in nursing 
students' clinical education environment.
Keywords: Challenge, Nursing students, Clinical education, Nursing education.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه نقــش پرســتار در ارتقــا ســالمت جامعــه و از طرفــی جایــگاه آمــوزش بالینــی در شــکل دهــی مهــارت هــاي 
اساســی و توانمنــدي هــاي حرفــه اي دانشــجویان پرســتاري ، بررســی چالــش هــای موجــود در محیــط آموزشــی بالینــی ضــروری مــی 
باشــد، شناســایی چالــش هــای آمــوزش بالینــی، بــه رفــع یــا اصــالح نقــاط ضعــف کمــک نمــوده و مــی توانــد موجــب بهبــود دســتیابی 

بــه اهــداف آموزشــی، تربیــت افــراد ماهــر و ارائــه خدمــات مراقبتــی بــا کیفیــت باالتــر شــود. 
روش کار: ایــن مطالعــه مــروری بــا جســتجوی کلیــد واژه هــای چالــش، دانشــجویان پرســتاری، آمــوزش بالینــی در مقــاالت منتشــر 
شــده در پایــگاه هــای فارســی زبــان SID , Irandoc، Magiran   از ســال 1380تــا 1398 انجــام شــد. معیــار ورود شــامل مقــاالت 
فارســی زبــان، مقــاالت اختصاصــی در حــوزه پرســتاری و مقاالتــی کــه پرســتاری را درکنــار چندیــن رشــته دیگــر مــورد بررســی قــرار 
دادنــد، بــوده اســت. از مجمــوع 245 مقالــه یافــت شــده پــس از لحــاظ کــردن معیارهــای ورود و خــروج 23 مقالــه مرتبــط بــا هــدف 

مقالــه انتخــاب شــد.
یافتــه هــا: چالــش هــای آمــوزش بالینــی در شــش حیطــه اصلــی شناســایی شــده اســت کــه شــامل: 1( تســلط ناکافــی مربیــان در 
بخــش هــای بالینــی 2( آمادگــی ناکافــی دانشــجو بــرای ورود بــه کارآمــوزی 3( عــدم حمایــت پرســنل از دانشــجویان 4( عــدم وجــود 
برنامــه مــدون آموزشــي جهــت آمــوزش بالینــي 5( عــدم وجــود الگــوي مشــخص جهــت ارزشــیابي بالینــي6( عــدم همــکاري و اعتمــاد 

بیمــاران بــه دانشــجویان مربوطــه مــی باشــند.   
نتیجــه گیــری: ایــن یافتــه هــا نشــان دهنــده لــزوم توجــه بــه آمــوزش بالینــی بعنــوان یــک بخــش بســیار مهــم آمــوزش پرســتاری 

حرفــه ای بــا در نظــر گرفتــن چالــش هــای آمــوزش بالینــی  در محیــط آمــوزش بالینــی در دانشــجویان پرســتاری، مــی باشــد.
کلید واژه ها: چالش، دانشجویان پرستاری، آموزش بالینی، آموزش پرستاری.

مقدمه 
ــناختی،  ــل ش ــون عوام ــواردی همچ ــامل م ــی ش ــوزش بالین ــط آم محی

ــن  ــوع ای ــه مجم ــوده ک ــی ب ــی و انگیزش ــی، احساس ــی، فرهنگ اجتامع

ــوان  ــه عن ــتند ]1[ و ب ــذار هس ــر گ ــری تأثی ــد یادگی ــر فرآین ــل ب عوام

ــروه  ــراد و گ ــت از اف ــامت و مراقب ــاء س ــرای ارتق ــداوم ب ــات م "خدم

ــود ]2,  ــی ش ــف م ــجویان تعری ــوزش دانش ــتفاده در آم ــورد اس ــا" م ه

3[.  آمــوزش بالینــی بــه عنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر از برنامــه درســی 

پرســتاری اســت کــه در آن دانشــجویان دانــش، مهــارت هــا، نگــرش هــا، 

ارزش هــا و فلســفه هــای حرفــه را ادغــام مــی کننــد و حــدود 50% از 

زمــان برنامــه درســی آمــوزش پرســتاری را بــه خــود اختصاص د اده اســت 

]4, 5[. هــدف آمــوزش بالینــی، دســتیابی بــه مهــارت هــای حرفــه ای و 

ایجــاد رشایــط مناســب بــرای اســتفاده در زمــان مراقبــت هــای بالینــی 

اســت. در ایــن مرحلــه، دانشــجویان تجربه بالینــی را با یادگیــری فعالیت 

هــای بالینــی تجربــه مــی کننــد و بــه ارتبــاط بیــن نظریــه و عمــل بــرای 

حــل مســائل پیچیــده مراقبــت هــای بهداشــتی و ارائــه مراقبــت هــای 

ایمنــی بــا تفکــر انتقــادی هدایــت مــی شــوند ]4, 6[. اگرچــه یادگیــری 

ــد  ــان می توان ــا همزم ــای متعــددی دارد، ام ــی مزای در محیط هــای بالین
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چالــش زا، غیرقابل پیش بینــی و اســرس زا باشــد ]2[.

ــرد  ــش و عملک ــش دان ــه افزای ــه ب ــر حرف ــت ه ــت و کمی ــود کیفی بهب

ــه  ــح پای ــوزش صحی ــت، آم ــان آن بســتگی دارد. در حقیق ــح کارکن صحی

اصلــی هــر حرفــه اســت و نقــش مهمــی در تأمیــن نیــروی کار تحصیــل 

ــم و  ــک عل ــوان ی ــه عن ــه ای دارد ]7[. آمــوزش پرســتاری ب ــرده و حرف ک

ــت  ــی اس ــری و بالین ــوزه نظ ــن ح ــک بی ــاط نزدی ــد ارتب ــه، نیازمن حرف

ــم آمــوزش پرســتاری  ــک بخــش بســیار مه ــوان ی ــی بعن و آمــوزش بالین

حرفــه ای در نظــر گرفتــه می شــود ]4, 5[. هــدف، آمــاده ســازی پرســتاران 

فــارغ التحصیــل بــرای مراقبــت و ارتقــاء ســامت و کیفیــت زندگــی افــراد 

اســت. آمــوزش پرســتار شــامل هــر دو آمــوزش تئــوری و بالینــی اســت که 

در آن آمــوزش بالینــی اغلــب نیمــی از برنامــه آموزشــی را شــامل شــده و 

از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت ]5, 7[. نتايــج بســياري از 

مطالعــات، بيانگــر آن اســت كــه آموزشــهاي بالينــي موجــود، توانايي الزم 

را بــراي ابــراز لياقــت و مهــارت بالينــي بــه دانشــجو منــي دهــد، هــر چــه 

آمــوزش بالينــي حرفــه ای تــر باشــد، پرســتارانی حرفــه ای تــر و ماهــر را 

بــه سیســتم درمــان ارائــه داده و جامعــه ای ســامل تــر خواهیــم داشــت 

]8[. پژوهــش روی بررســی مهــارت هــای بالینــی دانشــجویان پرســتاری 

نشــان میدهــد کــه آنهــا آمــوزش بالینــی را بــدون وجــود شــواهد کافــی 

در مــورد توانایــی شــان بــرای انجــام ایمــن و موثــر مهــارت هــای عملــی 

مــی گذراننــد، فاقــد صاحیــت هــای بالینــی متناســب بــا نیازهــای محیط 

هــای بالینــی مــی باشــند و نیازمنــد آمــوزش و حامیــت بالینــی هســتند 

]9[. اســر، نشــان داد کــه بیــش از 60% از متــام دانشــجویانی کــه برنامــه 

پرســتاری را پیــش از موعــد تــرک کرده انــد، نارضایتــی خــود و اصطــکاک 

ــارت نســبت  ــای موجــود در طــول کســب مه ــه چالش ه ــب را ب متعاق

می دهنــد ]10[. 

مطالعــات نشــان داده اســت کــه اکــر محیــط هــای یادگیــری، علیرغــم 

ــی  ــط آموزش ــتاری، رشای ــجویان پرس ــرای دانش ــادی ب ــای زی ــن مزای داش

ــه منــی د هنــد ]2[. مطالعــه  ــرای دانشــجویان پرســتاری ارائ مثبــت را ب

کارن مــور و همــکاران یکــی از مشــکاتی کــه منجــر بــه کاهــش کیفیــت 

ــتاری  ــاتید پرس ــودن اس ــوری ب ــتاد مح ــود را اس ــی ش ــی م ــوزش بالین آم

ــای  ــش ه ــز چال ــران نی ــده در ای ــات انجام ش ــرد ]11[. مطالع ــوان ک عن

گوناگونــی از دیــدگاه دانشــجویان در رابطــه بــا کیفیــت پاییــن آمــوزش 

ــه نبــودن رشح  ــوان ب ــه مــی ت بالینــی نشــان مــی دهــد کــه از آن جمل

بــراي دانشــجويان و مربيــان، عــدم تناســب و  وظايــف مشــخص 

هامهنگــي بــن مطالــب دريافــت شــده و كاربــرد آن در بالــن، كمبــود 

امكانــات رفاهــي و آمــوزيش، افــت ســطح علمــي دانشــجويان، يادگــري 

روش هــاي غــر علمــي و غلــط، نداشــن فرصــت كايف بــراي انجــام روش 

هــای پرســتاري و كمبــود وقــت مربیــان مشــاور در پاســخ بــه نيازهــاي 

ــاير  ــرد ]12[. در س ــاره ک ــوزي، اش ــجويان در دوران كارآم ــوزيش دانش آم

 ،)Procedure( مطالعــات، 73 درصــد دانشــجويان بــه نداشــن اســتاندارد

فرصــت الزم بــراي انجــام پروســيجرها و نامناســب بــودن رشايــط و 

موقعيــت هــاي بالينــي مطابــق بــا اصــول تئــوري معتقــد بودنــد ]13[. 

از آنجایــی کــه بســیاري از دانشــکده هــاي پرســتاري، ارزیابــی وضعیــت 

آمــوزش بالینــی را رکــن و اســاس برنامــه ریــزي هــاي آموزشــی مــی دانند، 

ــت  ــی وضعی ــتلزم بررس ــی، مس ــوزش بالین ــت آم ــاي کیفی ــود و ارتق بهب

موجــــود، شــناخت نقــاط قــوت و اصــاح نقــاط ضعف اســت. شناســایی 

وضعیــت آمــوزش بالینــی، بــه رفــع یــا اصــاح نقــاط ضعــف کمــک منوده 

ــت  ــه اهــداف آموزشــی، تربی ــود دســتیابی ب ــد موجــب بهب و مــی توان

افــراد ماهــر و ارائــه خدمــات مراقبتــی بــا کیفیــت باالتــر شــود. اگرچــه 

ــی  ــوزش عال ــه آم ــمگیري در زمین ــاي چش ــت ه ــر پیرشف ــه اخی در ده

ــی  ــه وجــود آمــده اســت، ول ــه پزشــکی و پرســتاري ب خصوصــاً در زمین

ــی  ــه بررس ــاز ب ــتاري نی ــن پرس ــوزش بالی ــکات آم ــع و مش ــود موان وج

ــدام از  ــراي هــر ک ــردن راه حــل مناســب ب ــرا شــناخت و پیداک دارد، زی

آنهــا منجــر بــه ارتقــاي ســطح آمــوزش خواهــد شــد. مطالعــه حــارض بــا 

هــدف مــروری بــر چالــش هــای آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری 

ــی از  ــد یک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــرا ک ــد، چ ــام ش ــور انج ــط کش در رشای

ــکار  ــه راه ــی و ارائ ــامران بررس ــت از بی ــت مراقب ــود کیفی ــای بهب راهه

جهــت چالــش هــای دانشــجویان پرســتاری مــی باشــد.

روش کار
ــش،  ــای چال ــدواژه ه ــتجوی کلی ــق جس ــروری از طری ــه م ــن مطالع ای

ــاالت  ــتاری در مق ــوزش پرس ــی، آم ــوزش بالین ــتاری، آم ــجویان پرس دانش

فارســی زبــان، منترششــده در پایــگاه هــای اطاعــايت ایرانــی ماننــد 

irandoc،magiran ، SID و ســایر منابــع کتابخانــه اي از ســال 1380 تــا 

ســال 1398 انجــام شــده اســت. معیــار ورود شــامل کلیــه مقاالت فارســی 

زبــان، مقــاالت اصیــل و مــروری، مقــاالت اختصاصــی در حــوزه پرســتاری 

و یــا  مقــاالت پرســتاري کــه در کنــار چندیــن رشــته دیگــر مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه بودنــد،  مقالــه چــاپ شــده در مجــات داخــل کشــور، مترکــز 

مطالعــه بــر مشــکات یــا چالــش هــای مطــرح در حــوزه آمــوزش بالینــی 

و حرفــه ای در ایــران و دسرســی بــه مــن کامــل مقــاالت بــوده اســت 

و معیارهــای خــروج شــامل: مطالعــات مرتبــط بــا چالــش هــای بالینــی 

ــل  ــن کام ــد م ــات فاق ــتاری، مطالع ــجویان پرس ــه دانش ــه ب ــدون توج ب

مقالــه بــوده اســت. در )منــودار1( روش دســتیابی بــه ایــن مقــاالت بــه 

روش پریســام ارائــه شــده اســت.

تعــداد 245 مقالــه انتخــاب شــدند و ســپس چکیــده ایــن مقــاالت مــورد 

ــد،  ــه کــه دارای موضــوع تکــراری بودن ــد. 123 مقال بررســی قــرار گرفتن

ــجویان  ــا دانش ــط ب ــا مرتب ــتند و ی ــاالت داش ــایر مق ــا س ــانی ب همپوش

تحصیــات تکمیلــی بودنــد. حــذف شــدند و 99 مقالــه غیــر مرتبــط بــا 
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ــه  ــدون توجــه ب ــی ب ــش هــای بالین ــر چال موضــوع کــه بیشــر مترکــز ب

دانشــجویان پرســتاری داشــتند، حــذف گردیدنــد. در نهایــت 23 مقالــه 

باقــی مانــده در مــورد انــواع چالــش هــای دانشــجویان کارشناســی 

ــش هــا مــورد  ــن چال ــی در مــورد ای ــه راهکارهای ــران و ارائ پرســتاری ای

ــش،  ــدف پژوه ــن ه ــر گرف ــا در نظ ــپس ب ــد و س ــرار گرفتن ــی ق بررس

اطاعــات مــورد نظــر از بیــن مطالعــات اســتخراج شــد. تعــداد و درصــد 

مقاالتــی کــه چالــش هــا و راهــکار هــای مربوطــه را نشــان دادنــد نیــز 

ــت. ــده اس ــر ش ــداول 2 و 3( ذک در )ج
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جدول 1: مشخصات و یافته های مقاالت وارد شد ه در مطالعه

عنواننویسندگانردیف
تعداد منونه )مشارکت 

کنندگان(
خالصه یافته هاروش مطالعه

1

جمشیدی و همکاران، 

]5[ 2016

چالش های دانشجویان پرستاری در 

محیطهای یادگیری بالینی: یک مطالعه 

کیفی

17 دانشجوی پرستاری 

و 3 مربی 

کیفی: تحلیل 
محتوا1

ارتباطات ناکارآمد، آماده سازی ناکافی و واکنش های عاطفی 

از چالشهای دانشجویان پرستاری ایرانی در محیط یاد گیری 

بالینی است. بنابراین، به مربیان توصیه می شود دانشجویان 

را با مترکز خاصی روی نیازهای ارتباطی و روانی آماد ه کنند.

2
جهانپور و همکاران، 

]14[2020

درك دانشجويان پرستاری از يادگري 

در بخشهای مراقبتهای ويژه نوزادان 

با استفاد ه از رويکرد ژورنالنويسی 

بازانديشانه

25 دانشجوی پرستاری
توصیفی از نوع 

کیفی اکتشايف2

اضطراب، رضایت از روبارویی با مهارت جد ید، ارتباطات 

بینفردی و صاحیت بالینی مربیان از مضامین اصلی بود ه 

است. تنش ناشی از کمبود مهارت بالینی مانع یاد گیری در 

آنهاست. لذا صاحیت بالینی مربیان و برنامهریزی مناسب از 

رضوریات میباشد.

3

حیدری و همکاران، 

]15[2011
مشكات آموزش باليني دانشجويان 

پرستاري در محيط هاي باليني

75 نفر از دانشجويان 

پرستاري سال آخر
توصيفي تحلييل

بيشرين مشكات آموزش بـاليني در پرستاري، به ترتيب در 

حيطه هاي عوامل مرتبط بـا مربـي باليني، فراگران، محيط 

 باليني، برنامه آموزيش، ارزشـيايب

باليني و مشكات مرتبط با بيامران مي باشد.

لذا به نظر مي رسد وضـعيت آمـوزش بـاليني پرستاري 

نيازمند تامن جامع تر اساتيد مجـرب و ارتقـاي عملكرد 

مربيان، رساندن دانشجويان به خودبـاوري، تـامن بيشر 

امكانات و تجهيـزات و سـهيم منـودن بيشـر تـيم بهداشتي 

و درماين در امر آمـوزش دانشـجويان و بـازنگري ابزارهاي 

ارزشيايب مي باشد.

یافته ها
در زمینــه چالــش هــای آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری، تحقیقــات 

متعــددی در ســطح ایــران انجــام شــده اســت. یافتــه هــای مطالعــات را 

مــی تــوان د ر )جــد ول 1( مشــاهد ه کــرد. اکــر محققــان د ر مطالعــات 

موجــود نتیجــه گرفتــه بــود نــد بــا وجــود اهمیــت آمــوزش بالینــی، ایــن 

روش آموزشــی همچنــان بــا چالــش هــای بســیاری روبــرو اســت. نتايج 

بدسـت آمـده از مطالعــات نشــان د اد كـه بيشرين مشكات آموزش 

بـاليني بـه ترتيـب مربـوط بـه عوامل مرتبط با مريب بـاليني، دانشجویان، 

محـيط بـاليني و پرســنل، برنامه آموزيش، ارزشـيايب بـاليني و مشـكات 

مـرتبط بـا بيامران بوده است. بیشــرین چالــش هــای مربــوط بــه حیطه 

ــجویان و  ــان از دانش ــت مربی ــد م حامی ــه ع ــوط ب ــی مرب ــان بالین مربی

تســلط ناکافــی آنهــا د ر بخــش مربوطــه بــوده اســت.

بیشــرین چالــش هــای مربــوط بــه حیطــه مربیــان بالینــی مربــوط بــه 

عــدم حامیــت مربیــان از دانشــجویان و تســلط ناکافــی آنهــا د ر بخــش 

ــی  ــجویان، آمادگ ــه دانش ــوط ب ــه مرب ــت. د ر حیط ــوده اس ــه ب مربوط

ناکافــی دانشــجو بــرای ورود بــه کارآمــوزی و در حیطــه محیــط بالینــی و 

پرســنل، عــد م وجــود امكانــات رفاهــي و آمــوزش د ر بخــش هــاي باليني 

و عــد م حامیــت پرســنل از دانشــجویان مشــکات عمــد ه آن هــا بــود. 

همچنیــن در حیطــه مربــوط بــه برنامــه آموزشــی نبــود برنامــه مــد ون 

ــوری و  ــوای دروس تئ ــری محت ــي و نابراب ــوزش بالين ــت آم ــوزيش جه آم

عملــی و درنهایــت د ر حیطــه ارزشــیابی نبــود الگــوي مشــخص جهــت 

ــد                                                                                                 ــی باش ــده م ــت ش ــای یاف ــش ه ــرین چال ــي از بیش ــيايب بالين ارزش

)جــدول2(. بیشــرین راهکارهــای ارائــه شــده در مطالعــات شــامل 

ــط  ــا محی ــنایی ب ــوزش، آش ــد ای آم ــازی د ر ابت ــه آشناس ــزاری مرحل برگ

ــف دانشــجویان  ــازی وظای ــوزی، شــفاف س ــل از رشوع کارآم ــی قب بالین

آمــوزش،                                                                                ابتــدای  برگــزاری مرحلــه آشناســازی در  ر بخــش هــا،  د 

اســتفاده از مقيــاس ارزيــايب عينــي و قابــل انــدازه گــري براســاس 

ــد رســان  ــي، اســتفاد ه از م ــط بالين اســتاندارد هــاي آمــوزيش د ر محي

شایســته و عاقــه منــد، آگاهــی اعضــای هیئــت علمــی و مربیــان از منبع 

اســرس دانشــجویان در بالیــن، اســتفاده از مــد لهــا و روشــهای آمــوزش 

پرســتاری شــامل فراینــد پرســتاری، شــبیه ســازی و یادگیــری همســاالن، 

فراهــم آوردن امکانــات آموزشــی مناســب و برخــورداری از پرســنل کافــی 

ــی باشــد )جــد ول 3(. ــزات مناســب م و تجهی
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4

صالحی و همکاران، 

]11[ 2016

مقايسه فاصله ياد گريهاي نظري و 

خدمات باليني پرستاري و عوامل مؤثر 

 بر آن از

ديدگاه دانشجويان، مدرسن و كاركنان 

پرستاري

10 نفر از دانشجويان، 

 مدرسن و

كاركنان پرستاري

تركيبي: كيفي و 

كمي

يادگريهاي نظري و خدمات باليني پرستاري از ديدگاه 

دانشجويان، مدرسن و كاركنان پرستاري از هامهنگي الزم 

برخوردار مني باشد گرچه مدرسن، يادگريهاي نظري و 

خدمات باليني را كمر از دو گروه ديگر هامهنگ دانسته 

اند. شناسایی این مشکات راهگشاي كاهش شكاف بن آنها 

خواهد بود.

5

مریدی و خالدی، 2015 

]16[

بررسی عوامل تسهيل كنند ه وبازدارنده 

آموزش بالينی از د ید گاه دانشجویان 

پرستاري كارآموز در عرصه دانشكده 

پرستاري ومامایی سنندج 1390

48 دانشجوی پرستاری 

سال آخر
توصیفی

مهمرین عامل تسهیل کنند ه یادگیری در مهارتهای بالینی 

دانشجویان کارآموزی در عرصه، مربوط به حیطه ارتباط 

بین مربی و دانشجو و همچنین مهمرین عامل بازدارنده 

حیطه ویژگی های مربیان بود که لزوم توجه به توامنندیهای 

حرفهای دانشجویان پرستاری کارآموز را نشان می د هد.

6
مشکات آموزش بالینی دانشجویان محمد عباسی، 2008 ]17[

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم 

سال 1387

53 نفر از دانشجویان 

سال سوم و چهارم 

پرستاری

توصیفی

مهمرین مشکات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 

رستاری شامل مقوالت سلبقه بالینی کافی مربیان، اطاع 

نحوه ارزشیابی به دانشجو، تقویت اعتامد به نفس دانشجو 

بوده است. با تبیین و تعیین اهداف آموزشی و هامهنگ 

کردن آن با انتظارات پرسنل و فراهم منودن امکانات رفاهی 

و آموزشی بخشهای بالینی، میتوان بسیاری از مشکات عمده 

آنها را رفع منود.

7

دهقانی و همکاران، 

]13[ 2005

مشكات آموزش باليني كارآموزي در 

عرصه از ديدگاه مربيان و دانشجويان 

پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي 

شهيد صدوقي يزد

36 دانشجوي پرستاري 

سال آخـر  و 22 نفر 

مريب

توصيفي- مقطعي3

 مشكايت از قبيل دسرسـي ناكـايف بـه

امكانات رفاهي و آموزيش، عدم همكاري تيم بهداشتي- 

درماين، گسردگی كارورزي در بخشهاي باليني در طول دوره 

را عنوان شد. الزم است تـدابري اتخـاذ شـود تـا امكانـات و 

تسـهيات رفـاهي و آموزيش مناسب براي مترين مهارتها در 

 محـيط بـاليني بـراي دانشجو فراهم گردد. همچنن 

تبين برنامـه آمـوزش بـاليني كـارآموزي در عرصـه براي 

همكاران بهداشتي درماين و ايجاد تسـهيايت براي همكاري 

آنان  مشخص شود.

8

فرزی و همکاران، 

]4[ 2018
بررسی چالش های آموزش بالینی در 

پرستاری و راهکارهای بهبود آن: یک 

مطالعه کیفی

35 نفر از دانشجویان 

پرستاری کارشناسی و 5 

مربی پرستاری بالینی

کیفی توصیفی

ترس، آمادگی کافی دانشجویان، عدم توامنندی مربیان 

بالینی، فضای ناخوشایند محیط بالینی از جمله چالش ها و 

استفاده از مدلها و روشهای آموزش پرستاری، بهبود ارتباط 

بین دانشکده و بالین و برگزاری مرحله آشناسازی در ابتدای 

آموزش از عوامل تسهیل کننده آموزش بالین محسوب 

میشوند. 

 10

براز و همکاران، 2015 

]2[
چالش های یادگیری دانشجویان پرستاری 

در محیط های بالینی: یک مطالعه کیفی 

در ایران

18 دانشجوی پرستاری 

کارشناسی
کیفی تحلیل محتوا

کفایت ناکافی مربیان پرستاری و حامیت کم در محیط بالین 

از مشکات اصلی دانشجویان بود. شناسایی چالش ها و 

اقدامات یادگیری بالینی دانشجویان باعث ایجاد فرصت های 

یادگیری بیشر برای دانشجویان، بهبود دستیابی به اهداف 

آموزشی، ارائه آموزش به دانشجویان پرستاری با شایستگی 

های الزم می شود و خواسته های پیچیده مراقبت و استفاده 

نظریه ها در عمل و بهبود کیفیت خدمات درمانی برآورده 

می گردد.

11

رفیعی و همکاران، 2014 

مشکات و چالش های ارزشیابی بالینی ]18[ 

دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی

40 دانشجوی پرستاری 

کارشناسی . 8 مربی 

پرستاری

کیفی اکتشافی4

روشها و فرآیند ارزشیابی نامناسب، مشکات مربوط به 

مربیان و برنامههای آموزش بالینی نامناسب و محدودیتهای 

سازمانی از مشکات رایج دانشجویان بوده است. مربیان 

پرستاری عاوه بر مترکز بر روی به روز کردن فرم های 

ارزشیابی بالینی فعلی، باید دانش خود را در مورد ارزشیابی 

بالینی بهبود بخشند. همچنین، تنظیم بار کار مربیان 

پرستاری نیاز به بازنگری دارد. 
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لیا جمشیدی 2012 ]19[12

چالش های آموزش بالینی در مهارت های 

پرستاری و یادگیری مادام العمر از 

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان

دانشجویان پرستاری و 

مربیان بالین
توصیفی مقطعی

چالش های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری 

شامل: آموزش بالینی سنتی، بخشهای شلوغ بیامرستان و 

تراکم سایر دانشجویان، عدم تداوم در روزهای آموزش، عدم 

برقراری ارتباط بین پرسنل پرستاری و اعضای هیات علمی و 

مشخص نبودن رشح مسئولیتهای دانشجویان در بالین بیامر، 

است چالش های آموزش بالینی از دیدگاه مربیان عبارتند از: 

عدم درک بیامران از حرفه پرستاری ، ناسازگاری بین آموزش 

نظری و عملی ، تعارض بین اهداف آموزشی و انتظارات 

آموزشی است. این چالش ها سازمان های بهداشتی را مجبور 

می کند تا مدل های جدید را برای کاهش هزینه ها در عین 

حفظ کیفیت مراقبت ایجاد کنند.

13

ممقانی و همکاران 2018 

تجربیات دانشجویان پرستاری ایرانی در ]20[

مورد محیط یادگیری بالینی آنها

21 دانشجوی پرستاری 

کارشناسی
کیفی تحلیل محتوا

یافته ها نشان داد که محیط یادگیری بالینی دانشجویان 

پرستاری ایرانی برای یادگیری سطح باال و تدریس ایمن و 

مؤثر ناکافی است. پرداخن به این چالش ها برای بررسی 

سیستم های مؤثر بر محیط یادگیری بالینی نیاز به مشارکت 

دانشگاهی و عملی دارد و مهمرین چالش هایی که باید 

مورد توجه قرار گیرند شامل رسدرگمی آموزشی، عدم وجود 

روشهای ارزیابی، فرصتهای محدود آموزشی، تعامل نامناسب 

با پرسنل پرستاری، فرهنگ تحکیم و تبعیض می باشد.

14

جاسمی و همکاران، 

چالش های آموزش بالینی حرفه پرستاری 2018 ]7[

در ایران: یک مطالعه کیفی

9 دانشجوی  پرستاری، 

3 پرستار واجد رشایط و 

2 مربی پرستار

کیفی تحلیل محتوا

با توجه به رشايط نامناسب عملكرد حرفه اي و ساختار 

معيوب آموزيش، طراحي و ارائه درس با اهداف روشن 

رضوري است. با استفاده از مقیاس های عینی و قابل اندازه 

گیری برای ارزیابی معیارهای آموزشی، استفاده از مربیان 

توامنند با مهارتهای ارتباطی باال برای افزایش انگیزه و عاقه 

دانشجویان به سمت آموزش بالینی و حل چالش های 

موجود مفید است.

اقوامی، 2010 ]21[15

رضایت دانشجویان پرستاری ار کارورزی 

عرصه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

سال 1389

150 دانشجوی پرستاری 

ترم 7و 8
توصیفی - مقطعی

اکریت دانشجویان از میزان آمادگی علمی و تبحر بالینی در 

کارورزی عرصه رضایت متوسط تا خوب داشتند. از میزان 

واحد ارایه شده با توجه به بخش های بالینی مختلف و 

انطباق آموزش های بالینی و طرح درس مربوطه به میزان 

رضایت شان خوب بود. میزان انطباق اهداف آموزش بالینی 

و تئوری و محتوای دروس نظری را در حد متوسط ارزیابی 

کردند و از همکاری پرسنل بالینی با آموزش پرستاری اظهار 

رضایت کرده بودند. همسان سازی زمانی و محتوایی دروس 

نظری و عملی، جذب انگیزه ی همکاری در پرسنل درمانی 

در ارتقای کیفیت و خدمات رسانی آموزشی و بالینی به 

مددجویان تاثیر گذار خواهد بود.

16
آیین و همکاران، 2009 

]12[

تجربيات دانشجويان، مربيان و مسؤولن 

پرستاري بيامرستان از كارآموزي در 

پرستاري عرصه دانشجويان

8 دانشجوی پرستاری، 

چهار پرستار، یک 

سوپروایزر آموزشی و 

دو مربی ناظر

كيفي از نوع آناليز 

محتوا

شش متغیر اصلی در مطالعه حارض: شامل ضعف آمادگی 

دانشجویان برای ورود به کارآموزی در عرصه، نامطلوب 

بودن نحوه ارزشیابی دانشجو، ضعف ارتباط دانشکده و 

بیامرستان، برنامه ریزی مطلوب شیفت های کارآموزی در 

عرصه، ضعف آموزش بالینی و تأثیرات کارورزی بر روند 

کاری بیامرستان و بیامران بود. بنابراین با عنایت به یافته 

های پژوهش، الزم است مسؤولین آموزش پرستاری برای رفع 

مشکات موجوده منظور تحقق بیشر اهداف آموزش بالینی 

دوره پرستاری تاش بیشری به کار بندند.

17
جوکار و حقانی، 2011 

]22[

آموزش باليني پرستاري، چالش هاي پيش  

روي: مقاله مروري
مطالعه مروری23 مقاله و کتاب

در مطالعات بررسی شده مشکات آموزش بالینی شامل: 

تاکید محدود بر حل مساله، بازخورد ناكايف به دانشجويان، 

عدم وجود انتظارات واضح براي عملكرد دانشجو، الگوي 

نقش و محيط باليني نامناسب، محيط اجتامعي غیرمؤثر، 

فرصت و زمان ناكايف، روشن نبودن وضعيت آموزش بالینی 

در برابر كميت، لزوم تغيرات اسايس در برنامه آموزش 

پرستاري با توجه به مفاهيم اسايس )متاپارادايم( پرستاري. 

در اين ميان هامنگونه كه در بالن تأكيد  بر مراقبت مبتني 

بر شواهد داريم در آموزش پرستاري نيز آموزش مي بايستي 

مبتني بر شواهد صورت گرد.
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18
رسولی و همکاران، 2014 

]23[

چالش هاي آموزش بالینی پرستاري در 

ایران و ارائه راهکارها
مطالعه مروری15 مقاله

عواملی چون مشخص نبودن رشح وظایف دانشجو مطابق 

اهداف آموزشی، عدم دسرسی کافی به مربیان، فاصله 

بین آموخته هاي بالین و عمل، برخورد نامناسب پرسنل 

کادر درمانی با دانشجو و مربیان، کافی نبودن امکانات و 

تجهیزات محیط بالین و مشخص نبودن روند ارزشیابی پایانی 

در این زمینه دخیل هستند. آموزش بالینی به عنوان فعالیت 

تسهیل کننده یادگیري در محیط بالینی نیازمند مشارکت 

دانشکده، مربی بالینی، دانشجو و کادر درمانی است.

19

ممقانی و زمان زاده، 

چالش های آموزش بالینی پرستاری 2016 ]24[

)مروری(
مطالعه مروری27 مقاله

از چالش های موجود می توان به وجود ضعف های علمی و 

عملی و احساسی عاطفی در مربیان بالینی، دانش و انگیزه 

پایین دانشجویان، کمبود امکانات رفاهی و تجهیزات در 

بالین، همکاری و رفتار نامناسب پرسنل بیامرستان با مربی و 

دانشجو و ضعف مدیریت و برنامه ریزی و نبود هامهنگی 

بین بخشی اشاره کرد. بنابراین برای داشن پرستاران حرفه ای 

و توامنند نیاز به آموزش بالینی قوی انکار ناپذیر است.

20
صالح آبادی و همکاران، 

 ]25[ 2013

برريس مشکات آموزش باليني و 

راهكارهای بهبود کيفيت آن از دیدگاه 

مربيان باليني و دانشجویان پرستاری و 

مامایي دانشگاه علوم پزشيك سبزوار

116 دانشجوی پرستاری  

و مامایی و 13 مربی 

بالینی

توصیفی

بر اساس یافته هاي این مطالعه، از نظر مربيان و دانشجویان 

مهمرین مشکات جهت یادگري مهارت ها عبارتند از: 

کمبود امکانات و رشایط، عدم هامهنگی کار پرسنل با اصول 

علمی، عدم همکاري پرسنل، تعداد زیاد دانشجویان در هر 

گروه و غر آموزشی بودن بيامرستان بود. همچنن مهمرین 

راهکارها آموزشی کردن بيامرستانها، برگزاري جلسات 

توجيهی بن حوزه معاونت آموزشی و درمانی، تعدیل در 

تعداد واحدهاي مربيان بالينی، بازنگري در تعداد دانشجو 

در هر گروه کارآموزي و تهيه چک ليست ارزشيابی براي هر 

دوره از کارآموزي به تناسب بخش و نوع فعاليت می باشد.

21
ضیغمی و همکاران، 

]26[ 2004

مشکات آموزش بالینی از دید 

دانشجویان پرستاری
توصیفی50 دانشجوی پرستاری

مهم ترین مشکات موجود در امر آموزش بالینی از دید 

دانشجویان مورد بررسی مشخص نبودن رشح وظایف 

دانشجو در بخش، عدم شناخت جامعه و بیامران از حرفه 

پرستاری، ناهامهنگی بین آموخته های نظری و کارهای 

عملی، انجام مراقبت های اولیه توسط دانشجو، عدم 

استفاده از فرآیند پرستاری در مراقبت ها و نبود امکانات 

رفاهی برای دانشجویان بود. با توجه به یافته ها، تعیین 

اهداف و رشح وظایف دانشجویان در بخش می تواند عمده 

ترین مشکل آنها را رفع مناید.

22
محبی و همکاران، 2012 

]27[

مشکات آموزش بالینی از دیدگاه 

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، 1389

کلیه دانشجویان 

پرستاری دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز 

توصیفی

بیشرین عامل بروز مشکل در کاراموزی بالینی از نظر 

دانشجویان، عوامل مربوط به استاد بوده است، سایر عوامل 

به ترتیب شامل عوامل محیطی، ماهیت پرستاری، سیستم 

آموزشی، مهارت دانشجو، عوامل مربوط به بیامر و عوامل 

فردی بوده است. بنابراین الزم است اساتید و مدرسین در 

خصوص ارتباط با دانشجویان، توجه ویژه داشته باشند و به 

عاوه در فرم های ارزشیابی نیز بازنگری صورت گیرد.

23
دل آرام و همکاران، 

]28[ 2006

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی 

در مورد مشکات آموزش بالینی و 

راهکارهای حل آنها در دانشگاه علوم 

پزشکی شهر کرد

133 نفر از دانشجویان 

پرستاری و مامائی
توصیفی - تحلیلی

اهمیت ندادن به نظرات دانشجو در برنامه ریزی کارآموزی، 

ناهامهنگی دروس نظری و کار آموزی، عدم وجود امکانات 

رفاهی، عدم امکان تصمیم گیری دانشجو در برنامه ریزی 

مراقبت از بیامر، عدم استفاده از وسائل کمک آموزشی در 

محیط بالینی و عدم ارزشیابی مربی بالینی توسط دانشجو، 

زیاد بودن تعداد دانشجو در بخش، عدم هامهنگی اهداف 

آموزشی با انتظارات پرسنل بخش و کافی نبودن تعداد کیس 

های یاد گیری مهمرین نقاط ضعف آموزش بالینی از دیدگاه 

دانشجویان بودند.
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د ر بررســی مقــاالت کیفــی، کمــی، مــرور سیســتامتیک و مقــاالت 

مــروری، بیشــرین چالــش هــای یافــت شــده د ر رابطــه بــا دانشــجویان 

د ر محیــط آمــوزش بالینــی د ر )جــد ول 2( و راهکارهایــی بــرای کنــرل 

ــه شــد ه اســت. ــن چالــش هــا  د ر )جــد ول 3( ارائ ای

جدول 2: مهمترین چالش های دانشجویان در رابطه با محیط آموزش بالینی

شواهد فراوانی )درصد(تعداد شواهد مربوطهطبقات چالشعنوان چالش  

حیطه مرتبط با مربی

عد م حامیت مربیان از 
دانشجویان

11)47%(11 مقاله از 23 مفاله

براز و همکاران )1394(، فرزی و همکاران)1397(، ناهید جمشیدی 
و همکاران )1395(، شایسته صالحی و همکاران )1395(، آیین و 

همکاران)1389(، حیدری و همکاران)1390(، مریدی و خالدی)1394(، 
رفیعی و همکاران)1393(، لیا جمشیدی)1391(، علی افرسی و زمان 

زاده )1396(، محبی و همکاران )1391(

تسلط ناکافی مربیان در بخش 
مربوطه )تجربه و علمی(

حیطه مرتبط با 
دانشجویان

تعداد زیاد دانشجو در اتاق 
مترین بالینی

8مقاله از 23 مقاله
)%34( 8

فرزی و همکاران)1397(، عابدینی و همکاران)1397(، شایسته صالحی 
و همکاران)1395(، آیین و همکاران)1389(، لیا جمشیدی)1391(، 

ممقانی و همکاران)1397(، صالح آبادی و همکاران)1393(، دل آرام و 
همکاران)2006(

آمادگی ناکافی دانشجو برای 
ورود به کارآموزی )علمی 

و عملی(

حیطه مرتبط با محیط 
بالینی و پرسنل

عدم وجود امكانات رفاهي و 
 آموزش در

بخشهاي باليني
9 مقاله از 23 مفاله

)%39( 9

براز و همکاران )1394(، فرزی و همکاران )1397(، ناهید جمشیدی و 
همکاران )1395(، شایسته صالحی و همکاران)1395(، مریدی و خالدی 
)1394(، علی افرسی و زمان زاده )1396(، ضیغمی و همکاران )1383(، 

محبی و همکاران )1391(، دل آرام و همکاران )2006(

حیطه مرتبط با محیط 
بالینی و پرسنل

عدم حامیت پرسنل از 
دانشجویان )پرستار و پزشک(

8 مقاله از 23 مقاله
)%34( 8

براز و همکاران )1394(، ناهید جمشیدی و همکاران )1395(، عابدینی 
و همکاران )1397(، آیین و همکاران )1389(، دهقانی و همکاران 

)1384(، ممقانی و همکاران )1397(، جوکار و حقانی)1390(، رسولی و 
همکاران )1393(

الگوپذيري منفي نايش از 
مشاهده اعامل حرفه اي 
نامناسب برخي از پرسنل 

پرستاري

 حیطه مرتبط با برنامه 
آموزشی 

عدم وجود برنامه مدون 
 آموزيش جهت آموزش

باليني
11 مقاله از 23 مقاله 

)%47( 11

ناهید جمشیدی و همکاران)1395(، دهقانی و همکاران)1384(، 
لیا جمشیدی )1391(، ممقانی و همکاران)1397(، رسولی و 

همکاران )1393(، علی افرسی و زمان زاده )1396(، صالح آبادی و 
همکاران)1393(، ضیغمی و همکاران )1383(، محبی و همکاران 
)1391(، دل آرام و همکاران)2006(، صالحی و همکاران )1381(

پراکنده بودن الگوهای آموزش 
بالینی و نحوه کاربرد آن

نابرابری محتوای دروس تئوری 
و عملی

حیطه مرتبط با 
ارزشیابی بالینی

عدم وجود الگوي مشخص 
 جهت ارزشيايب

باليني
8 )34%(8 مقاله از 23 مفاله

براز و همکاران )1394(، شایسته صالحی و همکاران)1395(، آیین و 
همکاران)1389(، عباسی وهمکاران)1387 (، رفیعی و همکاران)1393(، 

جوکار و حقانی)1390(، دل آرام و همکاران)2006(، حیدری و 
نورززاده)1394(

حیطه مرتبط با بیامر
عدم همكاري و اعتامد بيامران 

به دانشجويان
4 )17%(4 مقاله از 23 مفاله

حیدری و همکاران )1390(، مریدی و خالدی)1394(، لیا جمشیدی 

)1391(، محبی و همکاران )1391(
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جدول3: راهکارهای مورد استفاده جهت مقابله با چالش های دانشجویان پرستاری در محیط آموزش بالینی

راهکارچالش
تعداد شواهد 

مربوطه
شواهدفراوانی )درصد(

آمادگی ناکافی دانشجو برای ورود به کارآموزی 

)علمی و عملی(

فراتر از ایجاد تغییر در برنامه درسی ، باید 

تاش شود تا ذهنیت اساتید و دانشجویان از 

جمله دانشجویان آینده نگر تغییر کند.

 برگزاری مرحله آشناسازی در ابتدای آموزش

 آشنایی با محیط بالینی قبل از رشوع 

کارآموزی

6 مقاله از 23 

6 )23%(مقاله

فرزی و همکاران)1397(، عابدینی 

و همکاران)1397(، شایسته 

صالحی و همکاران)1395(، 

رسولی و همکاران)1393(، صالح 

آبادی وهمکاران)1393(، ضیغمی 

و همکاران)1383(

عدم وجود برنامه مدون آموزيش جهت آموزش باليني

 دوره ها و ارائه دروس 

با اهداف روشن تهیه 

شود.

شفاف سازی وظایف 

دانشجویان در بخش ها

 برگزاری مرحله 

آشناسازی در ابتدای 

آموزش

6 مقاله از 23 

مقاله
)%23( 6

فرزی و همکاران)1397(، ناهید 

جمشیدی و همکاران)1395(، 

حیدری و همکاران)1390(، 

محبی و همکاران)1391(، 

رسولی و همکاران)1393(، صالح 

آبادی وهمکاران)1393(

عدم وجود الگوي مشخص جهت ارزشيايب باليني

استفاده از مقياس ارزيايب 

عيني و قابل اندازه گري 

براساس استانداردهاي 

آموزيش در محيط باليني

 تشكيل جلسات قبل از 

رشوع دوره جهت توافق 

بر رس اهداف و فعاليت 

ها بن مريب و فراگران .

7 مقاله از 23 

مقاله
)%30( 7

شایسته صالحی و 

همکاران)1395(،  ناهید 

جمشیدی و همکاران)1395(، 

رفیعی و همکاران)1393(، 

رسولی و همکاران)1393(، 

صالحی و همکاران)1381(، 

محبی و همکاران)1391(، 

ضیغمی و همکاران)1383(

تسلط ناکافی مربیان در بخش مربوطه )تجربه و 

علمی(

 استفاده از مدرسان 

شایسته و عاقه مند 

که دانش و مهارتهای 

ارتباطی مناسبی را با 

کارکنان و دانشجویان به 

روز کرده اند.

 مؤسسات آموزش 

پرستاری باید 

استانداردهای معلامن 

و مربیان بالینی خود را 

تعیین کنند.

امکان ادامه تحصیل 

واجدین رشایط در دوره 

های تخصصی

6 مقاله از 23 

مقاله
)%23( 6

فرزی و همکاران )1397(، ناهید 

جمشیدی و همکاران)1395(، 

رفیعی و همکاران)1393(، جهان 

پور وهمکاران )1399(، (، علی 

افرسی و زمان زاده )1396(، 

محبی و همکاران)1391(

الگوپذيري منفي نايش از مشاهده اعامل حرفه اي 

نامناسب برخي از پرسنل پرستاري

آموزش فرایند پرستاری 

گام به گام که توسط 

موارد واقعی در زمینه 

های بالینی نشان داده 

می شود.

2 مقاله از 23 

مقاله 
)%9( 2

د هقانی و همکاران)1384(، 

جاسمی و همکاران )1397(
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عدم حامیت 

مربیان و پرسنل از 

دانشجویان

 کارکنان بالینی باید دانشجویان پرستاری را 

متخصصان بالقوه در نظر بگیرند

 آگاهی اعضای هیئت علمی و مربیان از 

منبع اسرس دانشجویان در بالین

تعين زمان هايي از سوي مربيان جهت رفع 

ابهامات و سواالت دانشجويان در رابطه با 

اهداف و انتظارات دوره هاي كارآموزي

5 مقاله از 23 مقاله
)%21( 5

براز و همکاران )1394(، فرزی و همکاران )1397(، حیدری و 

همکاران )1390(، علی افرسی و زمان زاده )1396(، محبی و 

همکاران )1391(

تعداد زیاد دانشجو 

در اتاق مترین بالینی

استفاده از مدلها و روشهای آموزش پرستاری 

شامل فرایند پرستاری ، شبیه سازی و 

یادگیری همساالن

کاهش تعداد دانشجویان در گروه های 

آموزشی و افزایش تعداد گروه ها

صالح آبادی و همکاران )1393(،  فرزی و همکاران )1397(2 )9%(2 مقاله از 23 مقاله

نابرابری محتوای 

دروس تئوری و 

عملی

بهبود ارتباط بین دانشکده و عمل بالینی 

)همکاری بدون ترس ، رسزنش و رسکوب 

بین محیط بالینی و دانشکده(

 استفاده از آزمایشگاه های مهارت، ارزیابی 

نیازها و برنامه ریزی درسی در برنامه 

نویسی دوره های بالینی

6 )23%(6 مقاله از 23 مقاله

د هقانی و همکاران )1384(، آیین و همکاران )1389(، شایسته 

صالحی و همکاران )1395(، فرزی و همکاران )1397(، ضیغمی و 

همکاران )1383( صالح آبادی وهمکاران )1393( 

عدم همكاري و 

اعتامد بيامران به 

دانشجويان

دانشجویان باید در مورد نیازهای اخاقی و 

همچنین حقوق بیامران و معیارهای اخاقی 

بیشر بدانند.

 آموزش مهارت های ارتباطی و اخاقی به 

دانشجویان با تاکید بر تفاوت کاس درس 

و محیط بالین

2 )9%(2 مقاله از 23 مقاله
ناهید جمشیدی و همکاران)1395(، شایسته صالحی و همکاران 

)1395(

پراکنده بودن 

الگوهای آموزش 

بالینی و نحوه 

کاربرد آن

پراکندگی کارورزی بخصوص در بخش های 

داخلی جراحی حذف گردد تا دانشجویان 

سال آخر به مهارتهای تخصصی تری دست 

یابند

حیدری و همکاران)1390(، دهقانی و همکاران)1384(،2 )9%(2 مقاله از 23 مقاله

عدم وجود امكانات 

رفاهي و آموزش در 

بخشهاي باليني

فراهم آوردن امکانات آموزشی مناسب، 

برخورداری از پرسنل کافی و تجهیزات 

مناسب

3 مقاله از 23 مقاله
رسولی و همکاران)1393(، جاسمی و همکاران )1397(، صالح 3 )%13(

آبادی وهمکاران )1393(،  

بحث 
ــی  ــوزش بالین ــای آم ــش ه ــر چال ــروری ب ــارض، م ــه ح ــد ف مطالع ه

ارائــه  نهایــت  در  و  ایــران  در  پرســتاری  کارشناســی  دانشــجویان 

راهکارهایــی بــه منظــور بهبــود عملکــرد پرســتاران مــی باشــد. آمــوزش 

بالینــی پرســتاری جــزء الزم و رضوری د ر کوریکولــوم پرســتاری می باشــد 

و در توامننــدی و افزایــش مهــارت و اســتقال  دانشــجویان نقــش اساســی 

د ارد ]12[. اين د ر حايل است كه نتايج مطالعه حارض نشـان دهنده 

اين است كه بيشرين مشكات آموزش بـاليني در پرستاري، به ترتيب در 

حيطه هاي عوامل مرتبط بـا مربـي باليني، دانشــجویان، محيط باليني 

و پرســنل درمانــی، برنامه آموزيش، ارزشـيايب باليني و مشكات مرتبط با 

بيامران مي باشد. ايـن نتيجـه مــويد نتايج مطالعه حیــد ری و همــکاران 

ــد ]12, 15[. ــی باش )1390( م

د ر مطالعه اي كه جهــان پــور و همكـاران )1391( انجام د ادند نتايج، 

مهمرين مشكل آموزش بـاليني از ديـد د انشجويان را به ترتيب به رشح 

ذيل نشـان داد: اضطــراب، رضایــت از روبــه رویــی بــا مهــارت جــد یــد، 

ــان در  ــان. نقــش مربی ــن فــرد ی و صاحیــت بالینــی مربی ارتباطــات بی

آمــوزش بالینــی دانشــجویان امــری بدیهــی بــوده اســت و آنــان بــا داشــن 

تجــارب عملــی و احســاس مســئولیت نقــش مهمــی د ر موفقیــت آمیــز 

بــودن آمــوزش بالینــی دارنــد ]16[. در مطالعــه ای کــه توســط فــرزی و 

ــه دانشــجویان انتظــار  همــکاران )2018( انجــام شــد، مشــخص شــد ک

داشــتند مربیــان بالینــی آنهــا دانــش و مهارت زیــاد ی د ر زمینه پرســتاری 

داشــته باشــند ]4[. همچنـن د ر مطالعـه براز و همكاران )2015(  نتايج 

ــتاری  ــان پرس ــی مربی ــی کفایت حايك از آن بـود كـه اكثـر دانشــــجويان ب

و محیــط یــاد گیــری غیرحامیتــی را بــه عنــوان مهمریــن چالــش هــای 

یادگیــری بالینــی بیــان کردنــد. عوامــل مرتبــط بــا مربــی بالینــی شــامل 

ــی ناکافــی، رویکــرد نامناســب در  آمــاد ه ســازی ناکافــی، نظــارت بالین

اســتفاد ه از اســراتژی هــای آموزشــی و فرآینــد ارزیابــی نامناســب بــوده 
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اســت همچنیــن عوامــل مرتبــط بــا محیــط، ارتبــاط غیــر حامیتــی، ســنت 

گرایــی د ر رفتــار بالینــی و محیــط روانــی - اجتامعــی اســرس زا معرفــی 

شــد ه اســت ]2[. جمشــید ی و همــکاران )2016( در مطالعــه خــود بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند، چالــش دیگــری کــه مانــع کســب مهــارت کافــی 

ــجویان د ر  ــادی از دانش ــداد زی ــت، تع ــجویان اس ــط دانش ــی توس بالین

مقابــل تعــداد بیــامران ناکافــی موجــود در بخــش هــای بالینــی بودنــد. 

ــجویان در  ــی دانش ــه ناکاف ــا توجی ــه ب ــان در رابط ــر مربی ــن اک همچنی

مــورد حرقــه پرســتاری و حضــور دانشــجویان در بالیــن بــا مهــارت هــای 

بالینــی ناکافــی بدلیــل تعــد اد زیــاد دانشــجویان و متریــن ناکافــی بــا آنها 

شــکایت داشــتند ]5[. رفیعــی و همــکاران )2014( نیــز چالــش دیگــری را 

د ر ارتبــاط بــا آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری مــورد مطالعــه قــرار 

دادنــد کــه ارزشــیابی نامناســب دانشــجویان پرســتاری را شــامل می شــد. 

یکــی از روش هــای ارزشــیابی بالینــی کــه مربیــان انتظــار دارنــد، ارائــه 

کنفرانــس دانشــجویان در بخــش هــای بالینــی بــود. همچنیــن بــه منظور 

انجــام یــک ارزشــیابی عینــی از دانشــجویان، مربیــان در پایــان ترم ســعی 

داشــتند آزمــون کتبــی شــناختی اجــرا کننــد، امــا دانشــجویان از نحــوه 

ارزشـــيايب آنـــان توســـط مربيـــان بـــاليني، عــد م پاســخگويي مربيــان به 

آنان، تفاوت شيوه ها و آمـــوزش هـــا توســـط مربيـان مختلـف و تفـاوت 

فــراوان بــن مطالــب تئــوري و كاربــرد آنهــا در بالــن، اعــراض داشــتند 

ــی و  ــه صالح ــه در مطالع ــم ک ــای مه ــش ه ــر از چال ــی دیگ ]18[. یک

همــکاران )1381( بــه آن پرداختــه شــد ه اســت شــکاف بیــن تئــوری و 

عمــل اســت، بســیاری از دانشــجویان پرســتاری از نحــوه اد غــام مبانــی 

نظــری د ر عمــل راضــی نبودنــد. آنهــا تئــوری زیــاد ی داشــتند امــا هیــچ 

راهــی بــرای متریــن آن نداشــتند. دانشــجویان پرســتاری معمــوالً خــود را 

بیــن خواســته هــای مــد رس خــود و متریــن پرســتاران در موقعیــت هــای 

ــوری  ــم از آنچــه دcر تئ ــه تعمی ــاد ر ب ــد و ق ــی دیدن ــی م ــی واقع بالین

آموختــه انــد، نبودنــد ]11, 29[.

ــکاران )2015( و د  ــاروی و هم ــان س ــه کرم ــی ک ــش های ــر چال از دیگ

هقانــی و همــکاران )1384( د ر مطالعــات خــود بــه آن اشــاره داشــتند 

محدودیــت ســاعات آمــوزش بالینــی، عــد م وجــود قوانیــن و مقــررات 

یکپارچــه مناســب و رابطــه حامیتــی ناکافــی بیــن متخصصــان بالینــی و 

دانشــجویان بــوده اســت کــه دانشــجویان را د ر حیــن کســب مهــارت 

ــری  ــر توســعه و یادگی ــی ب ــل  توجه ــر قاب ــی کشــد و تاثی ــش م ــه چال ب

دانشــجویان د ارد. تاکنــون در اکــر دانشــکد ه هــا، برنامــه ریــزی، اجــرا و 

نظــارت بــر برنامــه هــای آموزشــی بــر اســاس نظــر گروهــی از مســئوالن 

ــت  ــزوم رعای ــه ل ــت. اگرچ ــده اس ــام ش ــازمانی انج ــان، درون س و مربی

ــر  ــان ذک ــه مربی ــرای کلی ــررات و اســتاندارد هــا توســط مســئوالن ب مق

شــده اســت، امــا اجــرای ایــن مقــررات بــا نواقــص مواجــه شــد ه  و بــه 

ــه  ــده ک ــث ش ــکل باع ــن مش ــت. ای ــام نشده اس ــجم انج ــیوه ای منس ش

ــی مواجــه شــوند و از عملکــرد مراتــب  ــن متفاوت ــا قوانی دانشــجویان ب

باالتــر مدیریــت د ر ایــن زمینــه ناراضــی باشــند و بــه تصمیــامت مربیــان 

در مــورد غیبت هــا و تاخیــر آن هــا اعــراض کننــد. همچنیــن د ر طــول 

ــک  ــق ی ــازه کار از طری ــک ت ــه ای ی ــی و حرف ــردی، عقان ــد ف ــان رش زم

رابطــه حامیتــی - تعاملــی بــا یــک پرســتار متخصــص تکمیــل مــی شــود. 

بــه عقیــده دانشــجویان بعضــی از پرســتاران بــا ارتبــاط مناســب خــود، 

تســهیل کننــد ه و بعضــی دیگــر بــا ارتبــاط نامناســب بــا دانشــجو مانــع 

یــاد گیــری بالینــی هســتند ]13, 29[.

اقوامــی )1389( در مطالعــه خــود گــزارش منــود میــزان آمادگــی علمــی 

دانشــجویان د ر زمــان ارایــه ی واحــد کاروزی عرصــه  د ر حــد متوســط، 

ــان کارورزی عرصــه  ــی دانشــجویان پرســتاری د ر زم ــزان تبحــر بالین می

خــوب، رضایــت از میــزان واحــد ارایــه شــده بــا توجــه بــه بخــش هــای 

بالینــی مختلــف خــوب و هامهنگــی در برنامــه هــای آمــوزش بالینــی 

ــوزش  ــداف آم ــاق اه ــزان انطب ــجویان می ــد. دانش ــخ دادن ــوب پاس را خ

بالینــی و تئــوری را نیــز د ر حــد متوســط پاســخ داده بودنــد. همچنیــن 

ــری مهــارت هــای  ــوری جهــت یادگی ــوای د روس تئ دانشــجویان از محت

بالینــی در بیامرســتان رضایــت متوســط داشــتند. ارتبــاط آموزشــی 

دانشــجویان بــا مربــی مربوطــه د ر مقیــاس خیلــی خــوب بــود. اکریــت 

دانشــجویان پرســتاری از همــکاری پرســنل بالینــی بــا آمــوزش پرســتاری 

ــتند ]21[. نتـايج ايـن پژوهش  ــوب داش ــاس خ ــت د ر مقی ــار رضای اظه

با مطالعات مطرح شده د ر باال متفاوت مـي باشـد کارآمــد ی مربــی 

بالینــی بــه عنــوان اولیــن الگــوی نقــش رســمی از مهمریــن عوامــل مؤثر 

در یادگیــری بالینــی دانشــجویان د ر بخــش مــی باشــد. اهمیــت د ارا بود 

ن یــک رسی خصوصیــات فــرد ی و ویژگــی هــای شــغلی ماننــد تجربــه و 

مهــارت بالینــی، تحصیــات تخصصــی، علــم و دانــش از ویژگیهــای اصلــی 

مربــی بــا صاحیــت د ر الگــوی نقــش مدنظر مــی باشــد ]14[. محقق بر 

ایــن بــاور اســت کــه اختصــاص تعــداد زیــاد گــروه هــای دانشــجویی بــه 

یــک مربــی و تعــد اد زیــاد دانشــجویان در هــر گــروه جهــت کارآمــوزی 

و کارورزی باعــث مــی شــود مربیــان وقــت کمــری بــرای رســید گــی بــه 

دانشــجویان در بالیــن و حامیــت از آن هــا داشــته باشــند. باتوجــه بــه 

ایــن نکتــه، بنظــر مــی رســد در محیــط هــای آموزشــی بزرگــر و پذیــرش 

ــن  ــی و همچنی ــان بالین ــی مربی ــد اد ناکاف ــا تع ــر ب ــجویان بیش دانش

اختصــاص د اد ن مربیــان غیــر مرتبــط بــا بخــش هــای مــورد نیــاز کیفیت 

آمــوزش بالینــی تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد. د ر همیــن راســتا حیــد ری 

ــه حيطه هاي مربوط به مربيان  ــد ک ــه گرفتن ــکاران )1390( نتیج و هم

باليني، فراگران و محيط باليني، از مشكات بيشـري د ر آمـوزش بـاليني 

پرستاري  بـاليني  آمـوزش  وضـعيت  رسد  مي  نظر  به  لذا  ارند.  برخورد 

نيازمند تامن جامع تر اساتيد مجـرب و ارتقـاي عملكرد مربيان، رساندن د 

انشجويان به خودبـاوري، تـامن بيشر امكانات و تجهيـزات و سـهيم منـود 
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ن بيشـر تـيم بهداشتي و د رماين د ر امر آمـوزش د انشـجويان و بـازنگري 

ابزارهاي ارزشيايب مي باشد ]15[. د ر مطالعــه دیگــری که توســط عباســی 

)1387( انجــام شــده بــود بــه اســتفاد ه از مربیــان بــا تجربــه د ر د وره 

هــای آمــوزش بالینــی، برگــزاری د وره هــای ضمــن خدمــت بــرای مربیان، 

تاکیــد بیشــر مربیــان بــرای ارائــه برنامــه ارزشــیابی بــه دانشــجویان قبــل 

ــی از طــرف  ــط حامیت ــود ن محی ــی و فراهــم من ــس بالین از رشوع تدری

مربــی و پرســتاران توصیــه شــد ه اســت ]17[.

نتیجه گیری 
به طور كيل نتايج پژوهش، بيـانگر آن اسـت ناکارآمــد ی مربیــان، نگــرش 

منفــی، حامیــت ضعیــف از دانشــجویان و روش ارزیابی نامناســب بالینی 

بــد ون توافــق دانشــجویان مــی توانــد اثــرات مــری روی آمــوزش بالینی 

ــه  ــدا ب ــی، ابت ــوزش بالین ــکات در آم ــل مش ــن ح ــد. بنابرای ــته باش داش

شناســایی بهــر ایــن حــوزه و چالــش هــای موجــود در ایــن زمینــه نیــاز 

مناسب همچون  راهكارهاي  انجام  و  ريـزي  برنامـه  بـا  ارد. همچنـن  د 

ــان انتظــارات و اهــد اف درســی و  برگــزاری جلســات آشــنا ســازی و بی

ــاص  ــجو، اختص ــورد از دانش ــه بازخ ــجو و ارائ ــه دانش ــبت ب ــی نس عمل

جلســه اول کارآمــوزی یــا حداقــل رصف زمــان کافــی )یــک – ســه 

ســاعت( بــرای آشــنا ســازی و روتیــن بخــش و انجــام اقدامــات پرســتاری 

بــرای یــک یــا د و بــار اول توســط مربــی، توضیــح روش مورد نظر توســط 

مربــی و انجــام آن بــه صــورت شــامتیک توســط دانشــجو د ر بخــش قبل 

از حضــور بــر بالیــن بیــامر، بیــان اهــد اف، انتظــارات و وظایــف مربــی و 

دانشــجویان در بخــش و در جلســه آشــنا ســازی هــم بــه صــورت کتبــی 

هــم چــک لیســت، داشــن چــک لیســت ارزشــیابی کلــی کــه مربــوط بــه 

همــه بخــش هــا باشــد و داشــن چــک لیســت ارزشــیابی کــه مختــص بــه 

وظایــف و روتیــن هــای بخــش مربوطــه باشــد و ارائــه و توضیــح آن قبــل 

از رشوع کارآمــوزی بــرای دانشــجویان و توجــه بــه ســابقه بالینــی مربیان 

ــا، مـي تواند تا ميزان  ــات آنه در بخــش هــای مربوطــه و ســطح تحصی

زيادي از مشكات پيش روي آموزش باليني را بر طرف منايد.
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از کلیــه افــراد ی کــه در جمــع آوري و تهیــه مطالــب ایــن پژوهــش مــا را 
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