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چكيده 

 آموزش باليني بخش اساسي و مهم آموزش پرستاري است كه ارتقاي كيفيت آن مستلزم بررسي مستمر و دقيق :زمينه و هدف

هدف از اين مطالعه نيز تعيين وضعيت .وضعيت موجود عرصه هاي آموزش باليني،شناخت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف است

. امكانات و در محيط آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بوده است

روش . شركت داشتند از دانشجويان علوم پزشكي اردبيل  نفر403 كه در آناين بررسي يك مطالعه توصيفي است، :روش كار

 )...حصيلي، مقطع تحصيلي و تسن، جنس، رشته (سواالت دموگرافيك:  قسمت بود2گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در 

 ژورنال ها، خط –كتابخانه - فضاي مناسب(و سواالت مربوط به امكانات  آموزش باليني در مراكز مختلف و فيلدهاي آموزش ديگر

پرسشنامه در اختيار دانشجويان قرار داده شد و براي تجزيه تحليل داده ها از .).. كافي ، وجود اتاق معاينه و caseاينترنت، وجود 

.  استفاده شد و نتايج حاصله به سه سطح ضعيف، متوسط و خوب طبقه بندي شدSPSSآمار توصيفي و نرم افزار 

.  درصد دانشجويان امكانات رفاهي موجود در بخش هاي باليني را ضعيف ارزيابي كرده اند52/ 5   بر اساس نتايج حاصله،:يافته ها

 درصد دانشجويان معتقدند منابع 3/58.  درصد دانشجويان بيان كردند در بخش هاي باليني كالس و اتاق معاينه وجود ندارد4/56

 درصد دانشجويان وسيله اياب و ذهاب به بخش هاي آموزش باليني را ضعيف 3/45.آموزشي كافي در بخش ها موجود نمي باشد

 درصد 3/80 در مجموع نتايج نشان داد كه امكانات و تجهيزات محيط آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان  وارزيابي كرده اند

. ضعيف مي باشد

،توجه به تامين امكانات و كه اكثر  دانشجويان امكانات آموزش باليني را ضعيف ارزيابي كرده اند نتايجبا توجه به  :نتيجه گيري

 .تجهيزات و در دسترس بودن آن ضروري به نظر مي رسد

  آموزش باليني، امكانات ، دانشجويان علوم پزشكي:واژه هاي كليدي
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 مقدمه

رشته هاي پزشكي از حرفه هاي پيچيده و 

ده از علوم و مهارت ا كه با استف هستنددشواري

هاي خاص خود در جهت پيشبرد سالمتي از 

 مي دارند بر گام اجتماعي و ،رواني جسمي نظر

 كه كساني عنوان به پزشكان و پيرا پزشكان)1(

 مهمي  نقش بيماران دارند، با را ارتباط بيشترين

 ، بنابراين نمايند ايفامي مراقبتي اهداف پيشبرد درج

 به دستيابي .است اهميت حائز آنها بهره وري

 نيروهاي كه است آن نيازمند بهره وري مناسب

 حداكثر دوران آموزش طي در شده تربيت

حرفه  براي را الزم مهارت و دانش كارايي،

 يادگيري علت همين به .كنند كسب خود آينده

 آموزش محيط در دانشجويان گروههاي پزشكي

 در برنامه اساسي جزء يك عنوان به باليني

 باليني محيط امروزه)2(آيد مي شمار به آموزشي

 جهت كليدي عنوان محيطي به وسيعي به طور

 و به است شده پذيرفته دانشجويان آموزش

 آموزش بتوانند تا ميكند كمك دانشجويان

 البته .دهند پيوند بالين در با عملكرد را تئوري

 روي بر زيادي بسيار متغيرهاي ميان اين در

 اندركاران دست )3(گذارند مي تأثير باليني آموزش

كميت  و كيفيت بر مؤثر عوامل بايد آموزش

 منفي عوامل و نموده شناسايي را باليني آموزش

 .نمايند معرفي را باليني بازدارنده آموزش يا

 مشكالت، براي رفع گام اولين ترديد بدون

 عوامل مؤثر، از يكي .ميآيد شمار به آنها  شناخت

 به يادگيري تئوريهاي امروزه .باشد مي محيط

 در يادگيري، محيط اهميت بر بسيار روشن طور

 

 محيط )4( كنند مي تاكيد دانشجويان] آموزشي 

و  شرايط همه شامل دانشجويان يادگيري

 مجموعه يك آن طريق از كه است نيروهايي

 )5( گيرد مي قرار تأثير تحت يادگيري و آموزشي

دستيابي به بازده يادگيري رضايت بخش بدون 

وجود محيطي با عناصر سالم ، بسيار مشكل 

 كيفيت ارتقاي و  بهبوددر ضمن)6(خواهد بود

 وضعيت بررسي مستمر مستلزم باليني، آموزش

 نقاط ضعف اصالح و قوت نقاط شناخت موجود،

 هاي ايده و نظرات رابطه اين در كه است

 تواند مي آموزشي، عنصر عنوان دانشجويان، به

 زمانيكه )7(آينده باشد هاي برنامه گشاي راه

 مي حضور باليني آموزش محيط دانشجويان در

 و مراقبتي شامل نيازهاي نياز گروه دو با يابند

خودشان  يادگيري نيازهاي و بيماران سالمتي

 آموزش محيط شرايط وقتي .شوند مي روبرو

 الگوهاي مربيان و باشد وسودمند مناسب باليني

 و باشند آموزش دانشجويان براي ماهري و حاذق

 اصلي پيشرفت كليد آنها صحيح رفتار كه بدانند

 يادگيري ميتوان شود، مي محسوب دانشجويان

 ميان شده برقرار ارتباط نوع واقع در .باال برد را

 دانشجويان كه و برخوردي دانشجويان و مربيان

 مي آنان دريافت از خود عملكردهاي ازاي به

محسوب   يادگيريدر گذاري تأثير عامل كنند،

 نشان از نارضايتي  برخي مطالعات)8( مي شود

دانشجويان  )9( دارد آموزشي امكانات از دانشجويان

 باليني آموزش محيط در كه دارند تمايل همواره

 فرآيند در و كنند كسب را تجربيات متفاوتي

 امر اين .نمايند متفاوت شركت بيماران مراقبتي
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 بخشهاي مختلف در كه است آن مستلزم 

 داشته را امكان اين و يابند حضور بيمارستان

 شده ارائه مراقبتهاي و بيماران تنوع كه با باشند

 كه  زياديعلي رغم تحقيقات )10(شوند  روبرو

بررسي امكانات آموزش باليني را هم مد نظر 

گرفته اند با توجه به متفاوت بودن محيط و 

امكانات آموزش باليني و به دليل اهميت 

موضوع امكانات باليني  در فرايند آموزش باليني 

پژوهشگران بر آن شدند تا امكانات آموزش 

 از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي  راباليني

.  مورد بررسي قرار دهند1387اردبيل در سال  

روش كار 

نمونه هاي .اين مطالعه يك بررسي توصيفي است

اين مطالعه دانشجويان شاغل به تحصيل در 

 403وتعداد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بودند

نفر ازآنان بر اساس نمونه گيري طبقه اي و با 

درصد  5درصد و خطاي 95ضريب اطمينان 

اطالعات  گردآوري ابزار .گرديدند انتخاب

اين پرسشنامه با . پرسشنامه محقق ساخته است

استفاده از منابع و مطالعات انجام شده در ايران 

و جهان طراحي گرديد سپس در اختيار چهار نفر 

از اعضاي هيئت علمي قرار گرفت تا مناسبت 

اين .آن با موضوع مورد بررسي قرار گيرد

 قسمت است بخش اول 2پرسشنامه داراي 

سن، جنس، رشته (حاوي سواالت دموگرافيك 

بخش دوم حاوي و )...نحصيلي،مقطع تحصيلي و 

سواالت مربوط به امكانات  آموزش باليني در 

فضاي (مراكز مختلف و فيلدهاي آموزش ديگر

 ژورنال ها، خط اينترنت، وجود-كتابخانه-مناسب

 )..، وجود اتاق معاينه و  كافي  موارد

پرسشنامه در اختيار دانشجوياني كه سابقه .بود

حضور در بالين داشتند قرار داده شد و پس از 

و  spss 11جمع آوري با استفاده از نرم افزار

فراواني و درصد و ( آمار توصيفي  تحليلي

مورد تحليل قرار نتايج )ميانگين و انحراف معيار

 .گرفت

يافته ها  

 21 درصد دانشجويان 6/25نشان داد   نتايج

سن آنان برابر با  سال سن داشته ميانگين

 درصد 4/79.  سال بود82/21 ± 07293/2

 درصد از 4/64. آنان دختر و مابقي پسر بودند

 دانشجويان در مقطع كارداني مشغول تحصيل

 درصد دانشجويان مورد بررسي 1/89. بودند

 6/88. دانشجوي روزانه و مابقي شبانه بودند

 درصد 7/61درصد دانشجويان مجرد بودند و 

در پاسخ به .آنان ساكن خوابگاه دانشجويي بودند

هدف پژوهش تعيين وضعيت امكانات و 

تجهيزات در محيط آموزش باليني، يافته ها 

 درصد دانشجويان امكانات 1/52نشان داد 

 رفاهي موجود در بخش هاي باليني را ضعيف

 برخورد در صد دانشجويان 3/29.كرده اند ارزيابي

پرسنل بخش ها با دانشجويان را ضعيف ارزيابي 

 دانشجويان برخورد معاونت  درصد19 .كردند

ارزيابي  ضعيف آموزشي و كارشناس آموزشي را

 يادگيري موارد درصد دانشجويان 2/27.كردند

درصد دانشجويان  33 / 6 .كردند ارزيابي  ضعيف راج

بيان كردند كه پرسنل بخش ها و متخصصان 

 3/58. ندارند مناسبي غير هيئت علمي همكاري
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 درصد دانشجويان معتقدند منابع آموزشي كافي 

 درصد 3/45.در بخش ها موجود نمي باشد

دسترسي راحت به اتاق كنفرانس در  دانشجويان

درصد  9/55 . بالين را ضعيف ارزيابي كردند

دانشجويان بيان كردند كه وسيله اياب و ذهاب 

 4/56 .به بخش هاي آموزش باليني وجود ندارد

درصد دانشجويان وجود وسايل كمك آموزشي 

. در بخش هاي باليني را ضعيف ارزيابي كردند

درصد دانشجويان بيان كردند در بخش 5/33

هاي باليني كالس و اتاق معاينه وجود 

داد كه اكثر  نشان در مجموع نتايج.)1جدول(ندارد

آموزشي در  امكانات )درصد 3/80(دانشجويان 

) 2جدول (كرده اند را ضعيف ارزيابي محيط باليني

 

فراواني پاسخگويي به سواالت مربوط به امكانات و تجهيزات در محيط آموزش باليني : 1جدول   

 

ف 
دي

 ر

سواالت امكانات و تجهيزات در محيط آموزش باليني 

خيلي كم كم اي  تا اندازهزياد خيلي زياد 

ي 
وان

را
ف

د 
ص

در

ي 
وان

را
ف

د 
ص

در

ي 
وان

را
ف

د 
ص

در

ي 
وان

را
ف

د 
ص

در

ي 
وان

را
  ف

د 
ص

در

 25 96 1/27 104 8/38 149 4/6 25 2.6 10امكانات  رفاهي در بخش هاي باليني وجود دارد  1

 2/11 44 1/18 71 4/44 174 2/23 91 1/3 12برخورد پرسنل بخش ها با دانشجويان مناسب است  2

آموزشي مناسب  كارشناس برخورد معاونت آموزشي و 3

. است

22 6/5 119 30 175 9/44 41 5/10 33 5/8 

 11 43 2/26 102 8/42 167 9/15 62 1/4 16 هاي يادگيري كافي وجود دارد caseموارد و  4

پرسنل بخش ها و متخصصان غير هيئت علمي همكاري  5

. مناسبي دارند

16 1/4 60 6/15 179 6/46 80 8/20 49 8/12 

در  )...كتاب، ژورنال، اينترنت و(منابع  آموزشي  كافي  6

. بخش ها موجود است

13 3/3 44 2/11 107 2/27 105 6/26 125 7/31 

 6/19 74 7/25 97 7/34 131 8/14 56 3/5 20. كنفرانس در بالين وجود دارد راحت به اتاق دسترسي 7

 2/39 153 7/16 65 3/22 87 4/15 60 4/6 25. وسيله اياب و ذهاب براي دانشجويان وجود دارد 8

وسايل كمك آموزشي در بخش هاي باليني موجود  9

. است

15 4 40 6/10 109 29 115 6/30 97 8/25 

1

0 
كالس درس يا اتاق معاينه در بخش هاي باليني 

. مختلف وجود دارد

192 2/5 74 3/20 150 1/41 78 4/21 44 1/12 

 

 فراواني وضعيت  امكانات و تجهيزات در محيط آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان : 2جدول 

 

 

 
 

 

 

 

درصد    تعداد    فراواني   وضعيت امكانات 

 ضعيف

متوسط 

 خوب 

 

317 3/80 

36 1/9 

42       6/10 

 

 100      395جمع 
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بحث 

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه 

ارزيابي دانشجويان از تجهيزات و امكانات محيط 

با مي باشد كه اين نتايج باليني در سطح ضعيف 

ه مطالع.  همخواني دارد داخليساير مطالعات

 نشان انجام شده توسط هادي زاده و ديگران 

داد كه نيمي از دانشجويان از امكانات و 

تجهيزات در محيط آموزش باليني رضايت 

نداشته اند و يا ديدگاه دانشجويان در مورد 

 )11(امكانات و تجهيزات باليني بد بوده است 

عابديني و همكارانش نشان دادندكه مشكالت 

آموزش باليني  از ديدگاه دانشجويان پرستاري 

شامل كمبود امكانات رفاهي و كمبود فضاي 

آموزشي مناسب جهت كار آموزي و عدم 

استفاده از وسايل كمك آموزشي در محيط بالين 

همچنين در پژوهش سلماني و )12(مي باشد 

اميريان دانشجويان امكانات محيطي بيمارستان 

درصد متوسط و 42درصد مطلوب و 5/28را در 

 )10(درصد ضعيف گزارش كرده اند57/28

 خورسندي و خسروي نتايج حاصل از تحقيق 

نشان مي دهد كه ديدگاه دانشجويان نسبت به 

 به ترتيب  در  محيط بالين تجهيزات آموزشي

 درصد بسيار بد بوده 3/2 درصد خوب و2/37

 نشان داد در يزد انجام شدهپژوهش).13 (است

 دانشجويان امكانات درصد 59/42كه از نظر 

بخش ها اعم از كميت و كيفيت وسايل در 

دسترس و نيز مراجعين و بيماران بستري در 

مراكز آموزش باليني به ندرت با آموخته هاي 

 به هر حال براي )14(تئوري آنها هماهنگي دارد

 

 يادكيري حداقل ضرورت ها بايد منابع، بيمار و 

در مواردي كه براي . بيماري در دسترس باشند

يري حداقل ضرورت ها موارد بيماري كم گياد

 با ،است و دانشجو به اهداف آموزشي نمي رسد

تهيه فيلم و ايجاد مراكز مهارتهاي باليني  ميتوان 

يادگيري را افزايش داد و دسترسي به اهداف 

در اين مطالعه )15(آموزش را تسهيل نمود 

دانشجويان امكانات رفاهي موجود در بخش هاي 

باليني و برخورد پرسنل بخش ها با دانشجويان  

 مطالعه ي عبدي در.را ضعيف ارزيابي كرده اند

بيشترين در صد مشكالت كار آموزي  و همكاران

  ) در صد80(در عرصه در رابطه با مسائل رفاهي

 درصد دانشجويان رفتار 40بوده است و 

 دنكن نامطلوب پرسنل مراكز درماني را ذكر مي

 )16( هاي مطالعه ها هم خواني دارد يافته با كه

نتايج نشان داد دسترسي راحت به اتاق معاينه  

در مطالعه مسعودي و . و كنفرانس وجود ندارد

نا همكاران نيز نتايج گوياي اين مطلب است كه 

محيط فيزيكي و فضاي مناسب جهت كافي بودن 

برنامه هاي آموزشي و كنفرانس ها در محيط 

 )17(باليني مشكل با اولويت اول بوده است 

همچنين نتايج مطالعه ما نشان  دهنده آن است 

مطالعه نشان داد يك سوم دانشجويان از كه 

ر هاي درماني جكمبود وسايل جهت انجام پروسي

نيز  مينگنتايج حاصل از تحقيق . بوده اند شاكي

يافته هاي اين پژوهش را مورد تاييد قرار مي 

دهد او در تحقيق خود تحت عنوان ارزيابي 

سرويس خدماتي در آموزش پيراپزشكي در 

                                                 
1
-Ming 

 

40 



  ... محمد علي محمدي                                                                                                        ...               امكانات آموزش باليني 

 

تايوان عنوان مي كند كه فضاي مناسب و 

رهاي مراقبتي و جامكانات الزم براي انجام پروسي

داشتن امنيت فيزيكي و محيطي يكي از پيش 

شرط هاي مهم و تاثيرگذار در امر آموزش 

باليني است كه بايد توسط موسسات آموزشي و 

با توجه به استانداردهاي موجود فراهم شوند 

كه توجه مي دهد مطالعات انجام شده نشان )18(

به تجهيزات و امكانات ، توجه ويژه اي را مي 

در پژ وهش حاضر نيز كمبود امكانات و طلبد كه 

تجهيزات از جمله مشكالت آموزش باليني  

 را آن گزارش شده است كه نياز به توجه ويژه به

اكثر  )21 و20و 19(  نشان مي كند خاطر

دانشجويان در پژوهش حاضر كمبود امكانات و 

تجهيزات الزم را مانعي براي تحقيق آموزش 

مطالعه موسي علوي و .باليني اثر بخش مي دانند

عده اي از “ همكاران نيز با بيان اين مطلب كه  

شركت كنندگان فراهم نبودن محيط و امكانات 

مناسب در بخش ها را به عنوان مانع عمده اي 

” .در آموزش و يادگيري باليني توصيف كردند

 ييدنتايج حاصل از پژوهش حاضر را مورد تا

 )22(قرار مي دهد

نتيجه گيري 

اين مطالعه نشان مي دهد كه كمبود امكانات و 

تجهيزات محيط باليني از جمله مشكالت موجود  

در فرايند آموزش باليني مي باشد و از آنجا كه  

 محيط آموزش باليني يك مفهوم حياتي و غير

اعتبار حرفه اي پرستاري در  رتقايادر قابل انكار

 بايد كاران آموزشردست اند مي باشد،جامعه

كردن دانشجويان براي وظايف شغلي  آماده جهت

خود توجه ويژه اي را  واقعي و پذيرفتن نقش

 . معطوف دارند
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