مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره ،1بهار 89

بررسي مشکالت مربيان پرستاري با سابقه بيش از  5سال در آموزش باليني
لیال ترشیزی :کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
اعظم حسین نژاد :عضو هیأت علمی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر،
ایران.
طاهره قلی پور :عضو هیأت علمی ،گروه پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
ایمان شریفی کیا* :کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

چكیده :مطالعه حاضر به منظور بررسی مسائل و مشکالت مربیان پرستاری با سابقه بیش از  5سال انجام شده
است .البته در دهه اخیر پیشرفتهای چشمگیری در زمینه آموزش عالی به خصوص در زمینه پزشکی و پرستاری
رخ داده ولی در ظاهر موانع و مشکالت زیادی در امر آموزش پرستاری وجود دارد که شناخت و پیدا کردن راه حل
مناسب میتواند از اثرات نامطلوب آنها پیشگیری کند .مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی است ،که بر روی 04
مربی پرستاری با سابقه بیش از  5سال دانشگاههای دولتی شهر تهران و در ارتباط با مشکالت کاری مرتبط با
آموزش در بالین در سال  1985_1980انجام گرفته است .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک
و پرسشنامه مشکالت ویژه مربیان در  5بخش مشکالت فردی ،ایفای نقش ،ساختاری ،تعاملی و تسهیالت بود.
تجزیه و تحلیل دیدگاههای مربیان در ارتباط با مشکالت آموزش بالین نشان داد :در ارتباط با مشکالت فردی،
مشکل مربوط به « توجه ناکافی مسؤوالن به سابقه کار مربی و تقلیل واحد کارآموزی » ،در ارتباط با مشکالت
مربوط به ایفای نقش « اطالع ناکافی مسؤوالن بخشها از کیفیت ایفای نقش و اختیارات مربیان» و درارتباط با
مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات « امکانات رفاهی ناکافی در بیمارستان برای مربیان » به عنوان اولویت اول
معرفی شدند .د ر مجموع مشکالت مربوط به تسهیالت میانگین امتیاز باالتری را نسبت به  0بخش دیگر کسب
کردند که بذل توجه به این بخش از مشکالت میتواند به ارتقای کیفیت آموزشی مربیان منجر گردد.
واژگان کلیدی :مربیان پرستاری ،مشکالت ،آموزش بالینی ،آموزش پرستاری.

*نویسندهی مسؤول :کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
.

Email: sharifikiaiman@yahoo.com
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ترشیزی و همكاران

مربیان باالترین سطح تنش را در بخشهای آموزش بالین

مقدمه
صاحب نظران عقیده دارند که :آموزش منبع اصلی

دارند (عظیمی و همکاران .)1981 ،برای بررسی مشکالت

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای بنیاد یک کشور است

اساسی در آموزش بالینی یک سری مطالعات حرفهای

(گریسون دی و واگان .)2412 ،یکی از مهمترین اهداف

زیربنایی نیاز میباشد تا بتوان حرفه را از تزلزل علمی و

آموزش انجام هرچه بهتر مسؤولیتهای محوله به فرد

حرفهای نجات داد (هینشاوو و گرادی.)2412 ،

میباشد و در رابطه با آموزش پرستاری هدف اصلی تربیت

با توجه به مطالب فوق و تأکید بر این مسأله که ارتقای

دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاری آگاه و کارامد در

کیفی مراقبتهای پرستاری نیازمند توجه بیشتر به

حرفه خود میباشد؛ به طوری که تنها قادر باشند نقشها

نیازهای آموزشی دانشجویان و مربیان و ارتقای همه جانبه

و وظایف مختلف پرستاری در مراکز مراقبتی را به عهده

کیفیت آموزش پرستاری به ویژه در زمینه آموزش بالینی

گیرند (لوگو .)2412 ،با توجه به این مهم که سالمت و

میباشد و این امر از طریق نیازسنجیهای پیوسته و

بهسازی هر جامعه مرهون خدمت و فداکاری پرستاران

شناسایی مشکالت و به دنبال آن طراحی و اجرای راه

صدیق و دلسوز و با کفایت آن جامعه میباشد و امر

حلهای مناسب برای رفع یا کاهش آن میسر میباشد،

پیشگیری و آموزش بهداشت از مهمترین خدمات این

مطالعه حاضر به منظور بررسی مشکالت مربیان بالینی با

حرفه میباشد .بنابراین الزم است اهمیت ویژهای در امر

سابقه بیش از  5سال طراحی و انجام شد.

برپایی یک سیستم منظم علمی و پیشرفته در آموزش

روش کار

نظری و بالینی این راعیان سالمتی مبذول گردد (کانتک و

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی میباشد که به

گزار .)2448 ،باید توجه داشت که مربی پرستاری

بررسی مسائل و مشکالت مربیان پرستاری با سابقه بیش

مهمترین عامل و الگو در امر یادگیری میباشد که با

از  5سال پرداخته است .نمونه گیری به روش تصادفی

شناخت دقیق از حرفه و هدف خود در امر آموزش

ساده انجام گردیده است .نمونه پژوهش شامل  04نفر از

میتواند راهگشای دانشجویان پرستاری گردیده و اعتماد

مربیان پرستاری شاغل در دانشکدههای پرستاری و

به نفس و عزت نفس را در آنها پرورش دهد (کالنکلین و

مامایی دولتی شهر تهران بودند که بیش از  5سال سابقه

همکاران.)2411 ،

کار آموزش در بالین داشتند .ابزارهای مورد استفاده در

تغییر و تحوالت پیدرپی در سیستم آموزش پرستاری

این پژوهش پرسشنامهای شامل دو بخش که بخش اول

موجب این امر گردیده که نقشهای متعددی برای مربیان

پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک و بخش دوم

بالینی تفویض گردد .مربیان بالینی مسؤولیتهای

پرسشنامه مربوط به مشکالت ویژه مربیان در آموزش

گوناگونی در قبال آموزش بالینی دانشجویان پرستاری،

بالینی در  5بخش مشکالت فردی ،ایفای نقش ،ساختاری،

امنیت دانشجویان ،احساس مسؤولیت در زمینه

تعاملی و تسهیالت بود .پرسشنامه با توجه به مصاحبه

مراقبتهای پرستاری از بیماران تعیین شده و حفظ روابط

پژوهشگر با تعدادی از افراد تحت پژوهش قبل از مطالعه و

سازنده و همکاری با پرسنل و ارائه مراقبتهای بهداشتی

مرور بر مطالعات و مقاالت تحقیقی مرتبط ،تهیه و تدوین

در آموزش بالین دارند (نیکوالدس .)2412 ،؛ لذا

گردید .تعیین اعتبار علمی این پرسشنامهها به روش

بیتوجهی به این نقشها در محیطهای آموزش بالینی

اعتبار محتوی توسط  19تن از اعضاء هیأت علمی

توسط مسؤوالن دستاندرکار موجب رودررویی آنها با

دانشکدههای پرستاری دانشگاههای تهران ،ایران و شهید

مشکالت متعدد در محیطهای آموزش بالین گردیده

بهشتی انجام گرفت و اعتماد علمی به روش آلفای

است؛ چنان که مطالعه برومند نشان داد  52/21درصد

کرونباخ تعیین گردید ( .) r ≥4/9مشکالت فردی شامل
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2سؤال ،مشکالت ایفای نقش شامل  19سؤال ،مشکالت

افراد و ارائه گزارش درست از نتایج مورد توجه است .بر

ساختار سازمانی شامل  15سؤال ،مشکالت تعاملی شامل

این اساس در این پژوهش نیز پژوهشگران در تمامی

 2سؤال و مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات شامل 2

مراحل انجام و ارائه یافتهها مقید به این اصول بودند.

سؤال است که هر سؤال دارای  5گزینه کامالً موافق با

یافتهها

نمره « ،»+2موافق با نمره« ،»+1ممتنع با نمره«،»4

محدوده سنی مربیان بین 95_50سال و میانگین

مخالف با نمره« »-1و کامالً مخالف با نمره« »-2میباشد.

سنی  09/82 5/59بود .از نظر سابقه کار آموزشی

برای هر گزینه به طور جداگانه نمره  04نفر محاسبه و از

 92%/5بین  15_18سال % 94 ،بیش از  24سال%24 ،

آن میانگین گرفته شد .سپس میانگینها رتبهبندی شد به

بین 14_10سال و  %12/5بین  5_8سال سابقه کار

هر گزینه که باالترین میانگین را داشت رتبه شماره یک

آموزشی داشتند .سابقه تحصیالت دانشگاهی شامل %2/5

داده شد .بنابراین در این زمینه رتبه یک گزینهای بود که

لیسانس %22/5 ،فوق لیسانس %24 ،دکترا بودند .از نظر

بیشترین درصد افراد با بیشترین میانگین نمره آن را

سابقه کار بالینی مربیان 24 %92/5 ،سال یا باالتر%92/5 ،

انتخاب کرده بودند .پس از اعالم آمادگی نمونهها و کسب

دارای  15_18سال %12/5 ،دارای  14_10سال و %12/5

رضایت آنها ،پرسشنامهها در اختیار مربیان قرارگرفت تا

دارای  5_8سال سابقه کار در بالین بودند.

تکمیل کنند .پس از جمع آوری پرسشنامهها اطالعات به

در ارتباط با مشکالت مربیان در بالین ،یافتههای حاصل از

دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 18مورد

مطالعه در ارتباط با مشکالت فردی نشان داد که مشکل

تجزیه و ارزیابی قرار گرفت و از آمار توصیفی میانگین،

مربوط به « توجه ناکافی مسؤوالن به سابقه کار مربی و

درصد و فراوانی استفاده شد .آنجایی که پژوهش حاضر از

تقلیل واحد کارآموزی » با میانگین  9/82به عنوان اولویت

نوع مطالعات توصیفی به شمار میرود و به طور معمول در

اول و سایر مشکالت مربوطه به ترتیب اولویت در جدول

پژوهش هایی از این نوع اصول اخالقی از قبیل :محرمانه

شماره ( )1ذکر شده است.

بودن اطالعات ،عدم درج نام ،مشارکت آگاهانه و داوطلبانه
جدول شماره  .1مشکالت فردي مربيان نمونه پژوهش به ترتيب اولويت
ميانگين

رتبه

گويه ها
توجه ناکافي مسؤوالن به سابقه کار مربي و تقليل واحد کارآموزي

(3/29 )1/11

(4 )9

متناسب نبودن تعداد واحد به نسبت سابقه کار مربي

(3/18 )1/94

(4 )1/85

متناسب نبودن تعداد واحد به نسبت توانمندي مربي

(3/12 )1/92

(4 )9

مهارت و تجارب باليني ناکافي مربي در آموزش باليني به دانشجويان

(3/38 )1/33

(4 )9

عالقه ناکافي مربي به آموزش باليني دانشجويان

(3/98 )1/55

(4 ) 3

تعيين محل کارآموزي بدون توجه به گرايش يا تجارب قبلي شما

(3/25 )1/45

(3 )9/85

اگاهي ناکافي مربي در آموزش باليني

(9/28 )1/35

(3 )9

در ارتباط با مشکالت مربوط به ایفای نقش « اطالع

مشکالت مربوطه به ترتیب اولویت در جدول ( )2ذکر شده

ناکافی مسؤوالن بخشها از کیفیت ایفای نقش و اختیارات

است.

مربیان » با میانگین  0/04به عنوان اولویت اول و سایر
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ترشیزی و همكاران
جدول شماره  .9مشکالت مربوط به ايفاي نقش مربيان نمونه پژوهش به ترتيب اولويت
رديف

گويه ها

رتبه

ميانگين

1

اطالع ناکافي مسؤوالن بخشها از کيفيت ايفاي نقش و اختيارات مربيان

(4/42 )2/88

(5 )1

9

فراهم نبودن محيط مناسب براي ايفاي نقش مربيان در بالين

(4/98 )2/23

(4/5 )1

3

اختيارات ناکافي مربي در تغيير برنامه کارآموزي دانشجويان

(4/92 )2/19

(4 )1

4

عدم کفايت ،هماهنگي و همکاري دوجانبه سرپرستار با مربي باليني

(4/19 )1/25

(4 )1

5

حمايت ناکافي مسؤوالن از اهداف آموزش باليني مربيان

(4/25 )1/12

(4 )1

5

اطالع ناکافي همکاران بالين از اهداف آموزش باليني مربيان

(4/25 )2/21

(4 )1

8

اختيارات ناکافي مربي جهت حل مشکالت دانشجويان در محل کارآموزي

(4/22 )1/21

(4 )1

1

ارزشگذاري نامناسب در ايفاي نقش مربي

(3/28 )2/22

(4 )9

2

عدم پذيرش ايده هاي مربي توسط دانشکده

(3/89 )1/21

(4 )1

12

عدم آموزش قبلي نحوه ايفاي نقش در آموزش باليني براي مربيان

(3/55 )1/93

(4 )9

11

مشخص نبودن اختيارات مربي در عرصههاي کارآموزي

(3/55 )1/95

(4 )9/5

19

عدم پذيرش ايدههاي مربي توسط دانشجو

(3/49 )1/91

(4 )1/85

13

سوابق کاري و تجارب باليني ناکافي مربي در ايفاي نقش مربي

(3/25 )1/33

(3 )9

در ارتباط با مشکالت مربوط به ساختار سازمانی« متناسب
نبودن احتساب واحد در برابر ساعات کارآموزی» با
میانگین  0/02به عنوان اولویت اول و سایر مشکالت
مربوطه به ترتیب در جدول ( )9ذکر شده است .در ارتباط
با مشکالت مربوط به تعامل « ارتباط حرفهای ناکافی
پزشکان با مربی و دانشجویان پرستاری » با میانگین
امتیاز 0/12امتیاز به عنوان اولویت اول و سایر مشکالت

مربوطه به ترتیب اولویت در جدول ( )0ذکر شده است.
درارتباط با مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات «
امکانات رفاهی ناکافی در بیمارستان برای مربیان » با
میانگین  0/25به عنوان اولویت اول « ،ناکافی بودن
وسایل ایاب و ذهاب مناسب و سر وقت جهت حضور در
محل کارآموزی برای مربی » با میانگین  0/12و « محیط
فیزیکی و فضای مناسب ناکافی جهت برنامههای آموزشی
» با میانگین  ،0/52به ترتیب اولویت دوم و سوم به دست
آمد.

جدول شماره  .3مشکالت مربوط به ساختار سازماني مربيان نمونه پژوهش به ترتيب اولويت
رديف

گويه ها

ميانگين

رتبه

1

متناسب نبودن احتساب واحد در برابر ساعات کارآموزي

(4/49 )2/22

(5 )1

9

توجه ناکافي مسؤوالن به نيازهاي آموزشي مربيان

(4/99 )2/12

(4 )1

3

وجود يک سيستم ارزشيابي ضعيف براي بررسي کيفيت آموزش باليني

(4/92 )2/23

(4 )1

4

آگاهي ناکافي همکاران بالين از برنامههاي آموزش باليني

(4/18 )2/25

(4 )1

5

کمبود دورههاي بازآموزي خاص مربيان پرستاري باليني

(4/12 )1/22

(4 )1

5

عدم وجود رابطه سازماني هماهنگ شده و مشخص بين آموزش و بالين

(4/28 )1/28

(4 )1

8

اختيار ناکافي در حل مسأله هماهنگي وهمخواني اصولي بين دروس نظري و عملي دانشجويان

( 4/29 )1/14

(4 )1

1

مشارکت ندادن مربي در برنامهريزي و سازماندهي آموزشهاي باليني

(3/28 )1/22

(4 )9

2

کمبود وجود مربي جايگزين در مواقع عدم حضور مربي

(3/29 )1/11

(4 )9

12

عدم کفايت شرح وظايف تفکيک شده براي هر گروه (کادر پرستاري ،دانشجو و)...

(3/22 )1/95

(4 )9

11

تعداد بخشهاي تحت سرپرستي يک مربي در آموزش باليني

(3/18 )1/15

(4 )9
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جدول شماره  .4مشکالت مربوط به مسائل تعاملي مربيان نمونه پژوهش به ترتيب اولويت
رديف

ميانگين

گويه ها

رتبه

1

ارتباط حرفهاي ناکافي پزشکان با مربي و دانشجويان پرستاري

(4/19 )1/18

(4 )1

9

سازماندهي ناکافي از طرف مسؤوالن دانشکده (کمبود برگزاري جلسات هماهنگي) جهت حل

(3/29 )2/28

(4 )1/85

مشکالت مربي
3

برقراري تعامل بيش از حد با کادر خدمات پرستاري براي حل مشکالت احتمالي دانشجويان

(3/89 )1/15

(4 )1/85

4

تعامل بيش از حد با دانشجويان جهت عالقمند ساختن آنها به حرفه پرستاري

(3/59 )1/12

(4 )9

5

تعامل ناکافي بين مربي و همکاران بالين

(3/48 )1/94

(4 )9/85

5

تعامل ناکافي بين مربي همکاران آموزشي (مربيان با سابقه بيشتر)

(3/99 )1/92

(4 )9

8

تعامل ناکافي بين مربي و دانشجو

(3/92 )1/91

(3 )9

کاهش کیفیت بازدهی کار را به دنبال خواهد داشت

بحث
هدف نهاایی آماوزش پرساتاری تربیات پرساتاران باا

(جانسون و بیلینگسلی.)2410 ،

دانش ،نگرش و مهارتهای الزم است .بارای دساتیابی باه

نتایج حاصل از این مطالعه در ارتباط با مشکالت فردی

این هدف ،آموزش بالینی پایه و اساس آماوزش پرساتاری

گویای این مطلب است که مشکل مربوط به « توجه

است (خالیال.)2410 ،

ناکافی مسؤوالن به سابقه کار مربی و تقلیل واحد

پرستاری یک اصل بر پایه عمل است و یکی از اهداف مهم

کارآموزی » با میانگین  9/82به عنوان اولویت اول ذکر

آموزش پرستاری تسهیل انتقال دانش نظری به عملکرد

شده است .بگلی و همکاران ( )2442در مطالعه خود

بالینی است .آموزش بالینی یک ارتباط حیاتی بین آموزش

معتقد است که مربیان پرستاری با بیش از  14_15سال

دانشگاهی و عملکرد حرفهای است که فرصتی را برای

تجربه تئوری باید بیشتر با دانشجویان در بالین باشند،

دانشجویان فراهم میکند تا دانش کسب شده در دانشگاه

زیرا این مربیان با توجه به سابقه کار تئوری میتوانند

را در موقعیت بالین به کار گیرند .آموزشهای بالینی باید

تجربیات خود را به دانشجویان در بالین منتقل نمایند .وی

طوری طراحی و اجرا شود تا دانشجویان را قادر سازد

معتقد است آسیبی که دانشجو از کیفیت پایین تئوری

ظرفیت و تواناییهای الزم بر ای قرارگیری در

میبیند ،به مراتب کمتر از کیفیت پایین بالین است.

موقعیتهای واقعی بالین و مراقبت از بیمار را به دست

بنابراین استفاده از مربیان با تجربه و کار آزموده از

آورند .مربیان پرستاری وظیفه مهم پرورش دانشجویان در

ضروریات آموزش بالینی است (بگلی و همکاران.)2442 ،

کسب این مهارتها را بر عهده دارند (دولمانس و

پیت و همکارانش ( )2412در ارتباط با مسائل و مشکالت

همکاران2411 ،؛ حسینی و همکاران.)1998 ،

فردی مربیان در آموزش بالین نظرات دیگری دارند .آنها

مربی پرستاری در مقایسه با مدرسین سایر رشتهها باید از

معتقدند بزرگترین مشکالت مربیان با سابقه ما در آموزش

ویژگی های خاصی برخوردار باشد .عالوه بر آگاهی و دانش

بالین بی انگیزه شدن و کاهش اعتماد به نفس آنها با

روز به اندازه کافی در محیطهای آموزشی که با آنها

گذشت زمان و افزایش سن و یکنواخت شدن محیطهای

روبروست علم و عمل را توأم نموده و به فراگیران بیاموزد

بالین آنهاست .آنها معتقدند مربیان با سابقه ،جسارت و

(خدایی و همکاران .)1981 ،هر مربی که نقش مشکلیابی

شهامت خویش را به مرور زمان از دست میدهند و

و مشکل گشایی خود را به خوبی ایفا ننماید ،موقعیت

مالیمتر و محتاطانهتر در بخشهای بالین انجام وظیفه

حرفهای و مسؤولیتی خود را تحت مخاطره قرار داده که

میکنند؛ آنها این مشکل را یک آفت برای آموزش بالین
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ترشیزی و همكاران

میدانند (پینت و همکاران .)2412 ،مسعودی و الحانی

بدانند و در شرایط خاص آموزش به آنها کمک کنند

( )1995در مطالعهای مشابه با عنوان" بررسی مسائل و

(ریمر-کیرخام و همکاران.)2411 ،

مشکالت مربیان پرستاری با سابقه کم در زمینه آموزش

پیت و همکارانش ( )2412در ارتباط با مشکالت مربوط

بالینی" دریافتند مهمترین مشکل فردی مربیان تازهکار،

به ایفای نقش معتقدند :عدم تفکیک شرح وظایف مربیان

تعیین محل کارآموزی بدون توجه به گرایش یا تجارب

بالین ،دانشجویان و همکاران بالین نوعی سردرگمی را در

قبلی آنها بوده است (مسعودی و الحانی .)1995 ،مک

اجرای برنامهها ایجاد میکند .آنها معتقدند این عدم

آرا-کوپر و همکارانش ( )2412یافتههای پژوهش حاضر را

تفکیک شرح وظایف ،دقت و ظرافتها را از آموزش بالینی

مورد تأیید قرار میدهند .آنها در پژوهش خویش

میکاهد و کارورزان را با سردرگمی مواجه میسازد .در

معتقدند؛ آن طور که شایسته است به سابقه مربی بالین

بعضی موارد به اشتباه کادر درمان ،با این دید به مربی و

توجه نمیشود تا آنها انگیزه الزم برای حضور در

دانشجو مینگرند که کمک کننده برای پوشش حجم

بخشهای بالین را داشته باشند (مک آرا-کوپر و همکاران،

مقداری از کار پرستاری میباشند ،در حالی که اگر این

 .)2412در ارتباط با مشکالت مربوط به ایفای نقش «

گونه باشد بسیاری از کارها با نقصان مواجه خواهد گردید

اطالع ناکافی مسؤوالن بخشها از کیفیت ایفای نقش و

و این معضل بایستی با سازماندهی و برنامهریزی مدیران

اختیارات مربیان » با میانگین  0/04بعنوان اولویت اول

پرستاری مرتفع گردد (پیت و همکارانش.)2412 ،

ذکر شده است.

استینر و همکاران ( )2411در ارتباط با مشکالت مربوط

بین مراکز آموزشی و مراکز فعالیت بالینی ارتباط منطقی

به ایفای نقش مربیان بالین معتقد است :عدم انگیزه الزم

وجود ندارد و هر دو سو از نیازهای یکدیگر بیاطالع

مربی برای ایفای نقش ،تکرار مکررات و نبود تنوع و عدم

هستند .ساختار سازمانی آنها به گونهای است که دو

مطالعه و پژوهش ،مرببیان را به سوی کلیشهای شدن در

مرکز همدیگر را پوشش نمیدهند و این دو سازمان از

ایفای نقششان سوق میدهد .مهمترین عارضه این معضل،

لحاظ ساختار آموزشی دانشجوی پرستاری غیر متمرکزند.

پی بردن دانشجویان به مشکل مربی و سرخورده شدن

لذا این عدم تمرکز از لحاظ ساختار آموزش بالینی ،مربیان

دانشجویان است؛ به طوری که اعتماد خویش را نسبت به

بالینی را در تنگناهایی قرار میدهد که تصمیم و انتخاب

مربی از دست میدهند و برای تکمیل اطالعاتشان از کادر

راهحلهای مناسب مشکالت موجود آموزش بالینی را با

درمان کمک میگیرند (استینر و همکاران .)2411 ،در

مشکل روبرو میسازد (شاکری نیا و محمودپور.)1998 ،

مطالعه مسعودی و الحانی ( )1995ارزش گذاری نامناسب

به منظور دستیابی به سطح باالیی از آموزش بالینی الزم

از طرف مسؤوالن دانشکده مهمترین مشکل مربیان با

است که همکاری معقولی بین کادر پرستاری بیمارستانها

سابقه کمتر از  5سال در حیطه مشکالت ایفای نقش ذکر

و مربیان پرستاری وجود داشته باشد و در این راستا رابطه

شده است (مسعودی و الحانی .)1995 ،در ارتباط با

مستحکم و نزدیکی بین آنها به وجود آید .بنابراین در

مشکالت مربوط به ساختار سازمانی متناسب نبودن

این زمینه الزم است سرپرستاران ،مربیان و کادر پرستاری

احتساب واحد در برابر ساعات کارآموزی با میانگین

بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .مربیان بالینی باید از

( )0/02و توجه ناکافی مسؤوالن به نیازهای آموزشی

محدودیتهایی که از لحاظ آموزش بالینی در بخش وجود

مربیان با میانگین ( )0/22از اولویت باالتری نسبت به

دارد مطلع باشند و در رفع آن بکوشند و در این زمینه

سایر موارد برخوردار بودند .استینر و همکاران ()2411

سرپرستاران نیز خود را در آموزش دانشجویان مسؤول

معتقد است مهمترین مشکل مربیان با سابقه ما در
آموزش بالین ،به روز نبودن اطالعات آنها و عدم آشنایی
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با پروسیجرهای جدید میباشد؛ این مربیان بخاطر داشتن

دهند و مربی را به عنوان تسهیل کننده این امر مسؤول

مسؤولیتهای مدیریتی و آموزشی از بالین فاصله

بدانند (سارابیا و همکارانش .)2411 ،رکی ( )2410در

میگیرند و خود را بیشتر درگیر کارهای مدیریتی

پژوهش خویش مهمترین مشکل و عامل تأثیرگذار بر

دانشکده کرده و به تبع آن فرصت مطالعه و تحقیق از

تعامل مربیان با تجربه را کاهش قدرت حل مشکل آنها و

آنها سلب میگردد و دانشجو که در بالین باید مطالب

عدم تمایل شرکت آنها در مسائل مشکل ساز میدانند.

تئوری را پیاده و مشاهده نماید ،با بیشترین آسیب

آنها معتقدند این مربیان با آنکه مسائل را خوب درک

مواجهه میشود (استینر و همکاران .)2411 ،در مطالعه

کرده و بر مشکالت به خوبی واقفند اما عدم تمایل و

مسعودی و الحانی ( )1995مهمترین مشکل ذکر شده از

احتیاط و مصلحت اندیشی فردی آنها در تصمیم

سوی مربیان تازه کار در حیطه عوامل ساختار سازمانی

گیریها ،شکاف بزرگی را در برقراری تعامل با کادر درمان

عدم وجود رابطه سازمانی هماهنگ و مشخص بین آموزش

ایجاد میکند (رکی .)2410 ،درارتباط با مشکالت مربوط

و بالین بوده است .در ارتباط با مشکالت مربوط به تعامل

به امکانات و تجهیزات « امکانات رفاهی ناکافی در

« ارتباط حرفهای ناکافی پزشکان با مربی و دانشجویان

بیمارستان برای مربیان » با میانگین  0/25به عنوان

پرستاری » با  152/5امتیاز به عنوان اولویت اول و سایر

اولویت اول به دست آمده است .مهمترین عواملی که

مشکالت مربوطه به ترتیب تا اولویت پنجم در جدول ()0

موجب خستگی روحی و روانی مربیان پرستاری میگردد،

ذکر شده است .تمایل و قابلیت مربیان پرستاری در

وجود مشکالت فردی و اجتماعی و برآورده نشدن نیازهای

آموزش بالینی در برقراری روابط اصولی با دانشجویان،

حرفهای آنها میباشد (فنگ.)2411 ،

همکاران ،کادر خدماتی در آموزش بالینی مفید و مؤثر و

یکی از ارکان مهم در آموزش پرستاری ،محیط آموزش

امری مهم و قطعی است ،زیرا تعامل شخصی اساس و

بالین است زیرا در فرآیند آموزش و یادگیری ،سهم عمده

مبنای ارتباط را در آموزش تشکیل میدهد (نیکوالدس،

و مؤثری دارد و فراهم بودن شرایط محیطی مناسب در

 .)2412مطالعه کورجنلوما و همکاران ( )2412در جهت

تحققق اهداف آموزش پرستاری تأثیر بسزایی دارد

شناخت مشکالت مربیان پرستاری در آموزش بالین بیانگر

(فاطمی و همکاران )1981 ،برومند نیز در ارتباط با تأثیر

این بودکه 05/1درصد مسائل و مشکالت بالینی به دلیل

امکانات و تجهیزات در کیفیت آموزش و آموزش بالینی

نارضایتی از ارتباط متقابل کادر آموزشی و درمان با

مینویسد :امکانات و تجهیزاتی که مربیان و فرادهندگان

یکدیگر میباشد( .)1در مطالعه مسعودی و الحانی

بتوانند به کمک آنها آموزش را بهتر و عینیتر کنند از

( )1995عدم تعامل کافی بین مربی تازه کار و همکاران

ضروریات آموزش بالینی است ،زیرا وقتی فراگیرندهای که

بالین مهمترین مشکل تعاملی مربیان تازه کار بوده است.

واحد درس نظری و عملی را همزمان دارد ،توقع دارد

سارابیا و همکارانش ( )2411معتقدند :استرس باالی

آموختههای نظری خود را در آزمایشگاه و یا در بالین به

مربیان جهت پیاده کردن تفکراتشان از طرفی و گستردگی

طور عملی با استفاده از تجهیزات و امکانات استاندارد و با

حجم کار و مسؤولیت سنگین حرفه مربیگری از سویی

تکنیک پیشرفته به طور عینی تجربه نماید ،ولی متأسفانه

دیگر این امکان را از آنها سلب میکند تا با فراغ بال

وجود امکانات ناکافی فراگیرنده را در رسیدن به اهداف

بتوانند با کادر درمان در تعامل نزدیک باشند و همه جانبه

خود دچار مشکل میسازد که این امر موجبات دلسردی و

دانشجویان را زیر چتر حمایتی خویش قرار دهند .آنها

بی عالقگی فراگیر را فراهم خواهد ساخت (عظیمی و

همچنین خواهان برنامهریزی در جهتی هستند تا

همکاران .)1981 ،مسعودی والحانی ( )1995نیز در

دانشجویان پرستاری را در تعامل مستقیم با پزشکان قرار

مطالعه خود دریافتند ،محدودیت فیزیکی و فضای
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نامناسب جهت برنامههای آموزشی مهمترین مشکل

برگزاری جلسات مشترک میان مسؤوالن آموزش دانشکده

تسهیالتی مربیان بوده است .میکونن و همکارانش

و مربیان جهت مطرح ساختن مسائل و مشکالت موجود

( )2411در ارتباط با مسائل و مشکالت مربوط به امکانات

در آموزش بالین و پیگیریهای دورهای.

و تجهیزات مربیان پرستاری معتقدند :مهمترین مشکل،

برقراری گردهماییهای منظم جهت شناخت و تبادل

امکانات و لوازم الزم و کافی جهت کار بالین و فقدان

نظرات کادر درمان و آموزش.

امکانات رفاهی در طول مدت کارآموزی به ویژه در محیط

تشریح کیفیت ایفای نقش مربیان برای سرپرستاران.

بیمارستان میباشد .محیط استراحت مناسب برای کارورز

برقراری دورههای بازآموزی ضمن خدمت در زمینه

و مربی ،خستگی آنها را رفع نموده و آنها را برای ادامه

ارتباطات برای کادر درمان و آموزش.

کار شاداب و آماده میکند .آنها معتقدند بیمارستانها و

ایجاد هماهنگی و همکاری الزم بین مسؤوالن دانشکده و

مدیران بیمارستانها در اغلب موارد از این نکته غافل

مسؤوالن بیمارستان جهت شناسایی کمبودها و مسائل

میمانند و آن را به کم کاری مسؤوالن دانشکده نسبت

موجود و تأمین امکانات رفاهی و وسایل مورد نیاز برای

میدهند؛ متاسفانه هیچگاه هیچ مسؤولی به طور کامل و

آموزش بالین.

شفاف و به طور مستقیم این مشکالت را بررسی و نسبت

برقراری دورههای آموزشی جهت به روز کردن و سوق

به مرتفع ساختن آنها اقدام نمیکند (میکونن و همکاران،

دادن مربیان با سابقه نسبت به مطالعه و به روز کردن

 .)2411هسو و همکارش ( )2410در ارتباط با امکانات در

اطالعاتشان.

آموزش بالین ،نبود فضای آموزشی مناسب و نبود تعداد

سپاسگزاری

وسیله معاینه کافی را عاملی دردسرساز برای مربی قلمداد

بدینوسیله از کلیه مربیان و اساتید عزیز شرکت کننده در

نمودهاند .آنها معتقدند وجود این گونه مشکالت قدرت

این مطالعه تشکر و قدردانی میگردد.

مانور مربی را برای اجرای پروسیجرها ضعیف کرده و
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Abstract: Despite considerable progresses in medical and nursing education in the
last decade, there are many problems in nursing education especially in clinical
settings. To prevent the harmful effects, finding and solving those problems seems to
be crucial. Hence, the aim of this study was to determine the nursing educators’
problems. This study was done on 40 nursing educators who had more than 5-year
educational experience in Tehran universities in 2015. A descriptive problem-solving
oriented method was used. Moreover, tools included a demographic questionnaire and
educators’ problems in 5 domains were comprised individual, role playing, structural,
interactional, and facility related problems. The results of study showed that paying no
attention to the educator experience and not decreasing their workload, insufficient
knowledge of ward managers about educators roles and authorities, inequality of the
course units with clinical training hours, inappropriate professional communication
between physicians, nursing educators and students, and insufficient welfare facilities
in hospitals were respectively the most important problems in each of the abovementioned domains. According to the results, paying attention to this domain may
improve the quality of education.

Keywords: Nursing educators, problems, clinical education, nursing education.
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