
مقاله پژوهشي

ي يک مربي باليني ايده الهاو ويژگيهابررسي نظرات دانشجويان پرستاري در مورد معيار

٥، نينا حاجي زاده٤مهين عسکرنيا، ٣فاطمه نقي زاده، ٢م ايماني هاال، ١ميزهرا خاد

15/1/89تاریخ پذیرش 8/12/88تاریخ دریافت

دهيچک

يند يـادگيري  آي در هدايت فرهاعنوان راهنما نقش تعيين کنندباشد و استاد بهتدريس، دانشجو مييندآدر تکنولوژي آموزشي، محور فر:پيش زمينه و هدف

.باشدل ميهاي يک مربي باليني ايدهاو ويژگيهاهدف از اين مطالعه بررسي نظرات دانشجويان پرستاري درمورد معيار. دارد

اطالعـات  آوریابـزار جمـع  . دانشجوي پرستاري انجـام گرديـد  ٩١ست که با استفاده از نظرات مقطعي ا-پژوهش توصيفي مطالعه حاضر يک: هاروشومواد

با استفاده از آمار هاداده. کردي فردي، روش اداره کارآموزي و روش ارزشيابي بررسي ميهاي مربي باليني را در سه حيطه ويژگيهابود که ويژگياینامهپرسش

.يل شدندتوصيفي و استنباطي تجزيه و تحل

احترام گذاشتن به دانشـجو، توانـايي برقـراري    : يي از قبيلهابرويژگي) درصد٧/٩١(ي فردي مربي، بيشترين نظر موافق دانشجويان هادرحيطه ويژگي:هايِافته

آموزي بيشـترين نظـر موافـق    درحيطـه روش اداره کـار  . آراسـته بـود  داشتن تجربه کافي، شيوه بيـان خـوب و مسـلط و ظـاهر مرتـب و     ارتباط با دانشجويان،

ي عملي دانشجو، اهميت دادن به فهم مطالب توسـط کـارآموزان، عـدم    هارتهابرتوانايي پاسخگويي به سواالت کارآموزان، تالش جهت کسب م) درصد٤٣/٨٦(

ترين ويژگي يـک مربـي خـوب،    ي مهمدرحيطه روش ارزشياب. طبق جديدترين منابع بودميگذاشتن بين دانشجويان مذکرومونث و داشتن اطالعات علتبعيض

اسـت بـا   رعايت عدالت درارزيابي دانشجويان، بيان شيوه ارزشيابي درآغاز کارآموزي و ارزشيابي دانشجويان طبـق روشـي کـه در آغـاز کـارآموزي ذکـر شـده       

.نظر موافق بود) درصد٦٦/٨١(

شود ما خود را از ديدگاه ديگران بسنجيم و عملکـرد خـود را ارزيـابي    باعث ميي يک مربي خوب از ديدگاه دانشجويان هابررسي ويژگي: گيریو نتيجهبحث

.ي تدريس، درست عمل نماييمهانموده و بکوشيم که خود را کامل نماييم و با ارائه برنامه مناسب و تنظيم فعاليت

نظرات، دانشجو، پرستاري، معيار، مربي باليني:هاواژهکليد 

۶۱-۶۸ص،۱۳۸۹و مامايي اروميه، دوره هشتم، شماره دوم، تابستان فصلنامه دانشکده پرستاري 

۷۹۱۶۸۳۹۳۱۹: دانشکده پرستاري و مامايي کد پستي،بلوار رسالت جنوبي،گلشهر جنوبي،بندرعباس: آدرس مكاتبه 

۶۶۷۰۷۲۴: فاکس۰۹۱۷۹۳۹۷۸۰۲: همراه۶۶۶۶۳۶۷: تلفن 

Email: eimani@hums.ac.ir

گانت علمي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي هرمزئكارشناس ارشد مديريت پرستاري و عضو هي۱

)نويسنده مسئول(ت علمي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگانئعضو هي،)داخلي و جراحي(كارشناس ارشد آموزش پرستاري ۲

کارشناس پرستاري و مربي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان۳

شگاه علوم پزشکي هرمزگانکارشناس پرستاري و مربي دانشکده پرستاري مامايي دان۴
کارشناس پرستاري و مربي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان٥

مقدمه

عاليت يا تدبير از پـيش طـرح ريـزي    آموزش به معناي هرگونه ف

شده اي است که هدف از آن ايجـاد يـادگيري در افـراد و انجـام     

يند آموزشي افـرادي  آدر هر فر). ۱(باشدها ميتغيير در رفتار آن

شـوند و فعــل و  بـه عنـوان مـاده اوليـه وارد نظــام آموزشـي مـي      

ي عنـوان مـاده توليـد   گيرد تـا بـه  ها انجام ميانفعاالتي روي آن

صورت افرادي فرهيخته وارد جامعه شوند، هکارگاه آموزشي ب
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سـازد، فعـل و   مـي زشـي را از هـم متمـايز    ي آموهـا نظامهچآن

در تعريف جديـد از  ). ۲(باشدميانفعاالت درون مجموعه آموزشي 

تـرين  و اساسـي يند تـدريس دانشـجو  آتکنولوژي آموزش، محور فر

ي آموزشـي  هـا عامل براي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقـق هـدف  

آمـوزش پزشـکي بـه دليـل مسـئوليت دانـش       ). ۳(باشدمياستاد 

اي از اهميت و حساسيت ويـژه هاگان آن در برابر جان انسانآموخت

تـالش فراوانـي در زمينـه ارتقـاء     برخوردار بوده از اين رو توجـه و 

).۴(گرددميي آموزش پزشکي صرف هاکيفيت مستمر در سيستم

اي از علوم پزشکي است که اي مستقل و شاخهپرستاري رشته

ي هـا تيم سالمت در عرصهدانش آموختگان آن به عنوان عضوي از 

پردازند، امروزه آموزش پرستاري مدرن ميمختلف به ارائه خدمات 

آموزش باليني را هابرد که همگي آنميي گوناگوني بهره هااز الگو

ي هـا محـيط ). ۵(آورنـد  ميجزء اصلي آموزش پرستاري به حساب 

عنـوان مکـاني کليـدي جهـت يـادگيري      طور وسـيعي بـه  هباليني ب

آمـوزش بـاليني بسـيار    . ويان پرستاري پذيرفته شـده اسـت  دانشج

مربيـان بـاليني   . گـردد مـي پيچيده بوده و ابعاد متعددي را شـامل  

ي هـا رت و ويژگـي هـا بايست داراي حيطـه وسـيعي از دانـش، م   مي

).۶(را به کار گيرندهافردي باشند و بدانند چه موقع و چگونه آن

نشـجويان در مـورد   ن ديـدگاه دا هـا در حال حاضر در سطح ج

عنوان عامل ضروري پايش کيفيـت در دانشـگاه در نظـر    هآموزش ب

دريافت کننـدگان خـدمت، کيفيـت خـدمات را بـا      . شودميگرفته 

مقايسه انتظارت و ادراکات خود از خدمات دريافـت شـده ارزيـابي    

راي بـ ي اساسـي  هـا کنند، کسب بازخورد از مشتري يکي از گاممي

ي مـوثر  هاآگاهي استاد از رفتار). ۷(باشدميارتقاء کيفيت خدمات 

تواند دسترسـي دانشـجويان را بـه اهـداف آموزشـي      ميموثر و غير

).۳(تسهيل نمايد

مريکا نشان داد آنتايج مطالعه اي در دو دانشکده بازرگاني در 

. شـود مـي که از ديدگاه دانشجويان خدمات کيفي بـه آنـان ارائـه ن   

تلـف دانشـجويان پزشـکي زاهـدان     ي مخهاپژوهشي ديگر در گروه

نشان داد اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان مورد مطالعه در مـورد  

کيفيت کل خدمات بر اين باور بودند کـه خـدمات آموزشـي ارائـه     

بررسي ديـدگاه دانشـجويان   ). ۷(باشدميشده داراي شکاف منفي 

طـور کلـي   هعلوم پزشکي شهيد صدوقي يزد مشـخص کـرد کـه بـ    

خصوصيات يک استاد خـوب عبـارت بـود از احتـرام بـه      ترينمهم

دانشجو، داشتن علم به موضوع تـدريس، داشـتن طـرح درس، دارا    

۱۹۹۰ي هـا از دهـه ). ۳(بودن اعتقادات مذهبي و رعايـت عـدالت  

ميالدي اثر بخشي مربيان پرستاري همواره مورد توجه پژوهشگران 

ي هارسي ويژگيو صاحب نظران بوده است، برخي از مطالعات به بر

مربيان اثربخش پرداخته و از کيفيت روابـط بـين فـردي آنـان بـه      

).۸(ترين مشخصه اثربخشي مربيان ياده شده استعنوان مهم

بـه  مـي در حال حاضر که سيستم آموزشي کشور از مرحلـه ک 

گـر  يي که نشانهارود ضرورت انجام پژوهشميمرحله کيفي پيش 

ي آموزشـي  هـا وب به سمت هدفکاهش موانع حرکت مطلبهبود و

کـه دانـش آموختگـان    توجـه بـه ايـن   بـا . گـردد مـي است احساس 

را در مراقبت از بيمار به عهده دارند، آمـوزش  ميپرستاري نقش مه

پرستاري بايد تاکيد خود را به دستيابي دانشجويان به سطح بـاالي  

آگاهي از نقطه نظـرات  . صالحيت در مراقبت از بيمار معطوف سازد

ي يک مربـي خـوب ايـن فرصـت را بـه مـا       هانشجويان از ويژگيدا

ي خود را در هادهد در ساختاري علمي، قانوني و عقالني ديدگاهمي

. جهت دستيابي به اهداف آموزشي با هم همسو سازيم

کارمواد و روش 

مقطعي اسـت کـه در سـال    –اي توصيفي اين پژوهش مطالعه

، پيراپزشـکي علـوم پزشـکي    در دانشکده پرستاري، مامـايي ۱۳۸۸

دانشـجوي  ۹۱هرمزگان انجام شده است، جمعيـت مـورد مطالعـه    

ــه اســتثناء    ــيم ســال دوم ب ــه تحصــيل در ن پرســتاري مشــغول ب

ــکيل     ــه تش ــارآموزان در عرص ــرم اول و ک ــجويان ت ــيدانش داد، م

ابـزار جمـع آوري   . گيري بـه صـورت سرشـماري انجـام شـد     نمونه
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ه اي بود که با جستجوي مقاالت نامه محقق ساختاطالعات پرسش

نامـه از طريـق نظرسـنجي از    و کتب تهيه گرديـد، روايـي پرسـش   

يــد و ضــريب پايــايي آن بــا محاســبه شــاخص يصــاحب نظــران تا

در .انجـام شـد  درصـد ۸۱برابـر  ) آلفاي کرونبـاخ (پيوستگي دروني 

نامه سـواالتي در مـورد اطالعـات جمعيـت شناسـي      ابتداي پرسش

ه شده بود و سپس سواالتي قرار گرفته بود کـه  دانشجويان گنجاند

ي فـردي  هـا ي يک مربي باليني را در سه حيطـه ويژگـي  هاويژگي

و روش ارزشــيابي ) ســوال۱۵(، روش اداره کــارآموزي )ســوال۱۱(

، با مقياس سه درجه اي موافق، تا حدي موافق )سوال۴(کارآموزي 

بـه  هـا هبـراي گـردآوري داد  .دادمـي و مخالف مورد پرسـش قـرار   

دانشجويان مورد نظر مراجعه کرده و بعد از توضيح در مورد هـدف  

ذکر اختياري اطمينان دادن جهت محرمانه ماندن اطالعات وکار و

توزيع و بعـد از پاسـخ   هانامهبودن براي شرکت در پژوهش، پرسش

توسـط نـرم افـزار    هـا تجزيه و تحليل داده.آوري گرديددادن جمع

SPSSي مـن ويتنـي يـو و    هـا ده از آمار توصيفي و تستو با استفا

.کروسکال واليس انجام گرديد

هايافته

،هـا نامـه دانشـجوي پاسـخ دهنـده بـه پرسـش     ۹۱از مجمـوع  

) درصد۹/۶۵(نفر ۶۰مذکر بودند، درصد۷/۲۹مونث و درصد۳/۷۰

در دوره شبانه مشـغول بـه   ) درصد۱/۳۴(نفر ۳۱در دوره روزانه و 

۶۷سـال و  ۲۰تر از سن کم) درصد۴/۲۶(نفر۲۴تحصيل بودند، 

هانفر آز آن۱۹. سال داشتند۲۴تا ۲۰سن بين ) درصد۶/۷۳(نفر 

نفـر  ۱۶تـرم سـه،   ) درصـد ۸/۱۹(نفـر  ۱۸ترم دو، ) درصد۹/۲۰(

نفر ۲۵ترم پنج و ) درصد۳/۱۴(نفر ۱۳ر، هاترم چ) درصد۶/۱۷(

.بودند۶ترم ) درصد۵/۲۷(

د در کل در سه حيطه مورد بررسي، در حيطه نشان داهايافته

نظر موافق، در حيطه روش تدريس درصد۷/۹۱ي فرديهاويژگي

نظر موافـق و در حيطـه روش ارزشـيابي کـارآموزي     درصد۴۳/۸۶

.نظر موافق وجود داشتدرصد۶۶/۸۱

ي يک مربـي بـاليني   هاو ويژگيهانتايج تحقيق در مورد معيار

ي فردي مربـي، بيشـترين   هاحيطه ويژگيايده ال نشان داد که در

ي احترام گذاشتن به دانشجويان هانظر موافق دانشجويان بر ويژگي

، )درصـد ۷/۹۶(، توانايي برقراري ارتباط بـا دانشـجو   )درصد۹/۹۸(

، شـيوه بيـان خـوب و مسـلط    )درصـد ۳/۹۳(داشتن تجربه کـافي  

بـود  ) درصـد ۹/۸۷(و داشتن ظاهر مرتب و آراسته ) درصد۳/۹۲(

).۱جدول شماره (

ي فردي يک مربي باليني ايده الهاي مورد پژوهش در مورد ويژگيهافراواني نسبي نظرات واحد:)۱(جدول شماره

مخالفتا حدي موافقموافقي فرديهاويژگي

توانايي برقراري ارتباط با دانشجو.۱

احترام گذاشتن به دانشجو.۲

داشتن ظاهر مرتب و آراسته.۳

قاطعيت در کارآموزيداشتن جديت و.۴

سختگيري نسبت به انجام امور باليني.۵

ورود و خروج به موقع در طول کارآموزي.۶

حضور تمام وقت در طول کارآموزي.۷

توجه به رعايت نظم و ترتيب توسط دانشجو.۸

شيوه بيان خوب و مسلط.۹

اهميت قائل شدن براي رفع مشکالت جانبي دانشجو.۱۰

داشتن تجربه کافي.۱۱
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حيطه روش اداره کارآموزي بيشترين نظر موافـق در مـورد   در

، )درصد۵/۹۴(گويي به سواالت کارآموزان ي توانايي پاسخهاويژگي

ــال ــب م ت ــت کس ــاش جه ــارته ــجويان  ه ــط دانش ــي توس ي عمل

، اهميـت دادن بــه فهـم مطالــب توسـط کــارآموزان    )درصـد ۴/۹۳(

طبــق جديــدترين منــابع مــي، داشــتن اطالعــات عل)درصــد۳/۹۲(

ــد۹/۸۷( ــارآموزي    ) درص ــول ک ــت در ط ــه از وق ــتفاده بهين و اس

ــد۴/۸۴( ــود) درص ــه درخصــوص    . ب ــين حيط همچنــين در هم

يين تکاليف براي دانشجو در طول کارآموزي يي از قبيل تعهاويژگي

، توجه )درصد۸/۷(، تشويق دانشجو به انجام پژوهش )درصد۳/۱۴(

و عدم تبعيض بـين  ) درصد۷/۶(به حضور دانشجو در ساعت مقرر 

نظر مخـالف وجـود داشـت    ) درصد۶/۶(دانشجويان مذکر و مونث 

).۲جدول شماره (

ي مورد پژوهش در حيطه روش اداره کارآموزي يک مربي باليني ايده ال هاواحدفراواني نسبي نظرات ):۲(جدول شماره 

مخالفتا حدي موافقموافقروش اداره کارآموزي

هاسعي در مشارکت دادن دانشجويان در ارائه بحث.۱

ي عملي توسط دانشجويانهارتهاتالش جهت کسب م.۲

کيفي محيط کارآموزيوميتالش جهت رفع مشکالت ک.۳

طبق جديدترين منابعميطالعات علداشتن ا.۴

بيان اهداف کارآموزي براي دانشجويان در شروع کارآموزي.۵

استفاده بهينه از وقت در طول کارآموزي.۶

معرفي منابع معتبر به دانشجو.۷

تعيين تکاليف براي دانشجويان در طول کارآموزي.۸

توانايي پاسخ گويي به سواالت کارآموزان.۹

سط کارآموزاناهميت دادن به فهم مطالب تو.۱۰

سعي در رفع مشکالت تئوري وعملي کارآموزان.۱۱

ي تئوري دانشجويان با محيط بالينهاتوانايي تطبيق آموخته.۱۲

تشويق دانشجو به انجام پژوهش.۱۳

توجه به حضور دانشجو در ساعت مقرر در محيط کارآموزي.۱۴

عدم تبعيض گذاشتن بين دانشجويان مذکر و مونث.۱۵
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ي پژوهش در حيطه روش ارزشـيابي کـارآموزي نشـان    هايافته

بـر رعايـت   ) درصد۶۶/۸۱(اد که بيشترين نظر موافق دانشجويان د

عدالت در ارزيابي بود و در مورد ويژگي برگزاري آزمون پايان تـرم  

).۳جدول شماره (دانشجويان نظر مخالف داشتند درصد۶/۳۹

در رابطه با دو ويژگي عدم تبعيض گذاشـتن بـين دانشـجويان    

ابي دانشـجويان بـا جنسـيت    مذکر و مونث و رعايت عدالت در ارزي

که در ايـن مـورد   (p<0.05 ) داري مشاهده شد ارتباط معنيهاآن

ي هـا بـين تـرم  . دانشجويان پسر بيشترين نظـر موافـق را داشـتند   

ــا ويژگــي  ــاط هــاتحصــيلي و دوره تحصــيلي ب ي طــرح شــده ارتب

.(p>0.05)داري مشاهده نشد معني

شجويان در حيطه روش ارزشيابي کارآموزي يک مربي باليني ايده الفراواني نسبي نظرات دان):۳(جدول شماره 

مخالفتا حدي موافقموافقروش ارزشيابي

بيان شيوه ارزشيابي در آغاز کارآموزي.۱

ارزشيابي دانشجويان طبق روش ذکر شده در آغاز کارآموزي .۲

برگزاري آزمون پايان کارآموزي.۳

رعايت عدالت در ارزيابي دانشجويان.۴
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بحث و نتيجه گيری

ي فردي يک مربي باليني ايده ال بيشترين هادر حيطه ويژگي

نظر موافق دانشـجويان بـر ويژگـي احتـرام گذاشـتن بـه دانشـجو        

ي اساسي انسان در هانياز به احترام، يکي از نياز. بود) درصد۹/۹۸(

توانـد دسـتيابي   مـي باشد کـه  ميي مازلو هامراتب نيازهرم سلسله

در اين زمينه نتيجـه  . فراگيران را به اهدا ف آموزشي تسهيل سازد

بـودن و  ميصـمي مـودب، "تحقيقي که در يزد انجام شـد، ويژگـي   

ي مختلـف علـوم   هـا از نظـر دانشـجويان گـروه   " احترام به دانشـجو 

ب بايد داشته باشـد،  پزشکي از جمله صفاتي بود که يک استاد خو

طوري که از طرف دانشجويان پزشکي، پرسـتاري و پيراپزشـکي   هب

همچنـين در تحقيقـي کـه    ). ۳(باالترين امتياز را کسب نموده بود 

ن انجـام شـد، از نظـر دانشـجويان     هاتوسط علوي و عابدي در اصـف 

پرستاري ويژگي احترام به دانشجو با ايجاد فضـاي مطـوئن امکـان    

، نتيجه پژوهش آتـش  )۸(آورد ميدگيري را فراهم کسب تجارب يا

درصد۹/۹۰سخن و همکاران نشان داد، مورد احترام بودن دانشجو 

به ميـزان بسـيار زيـادي در ارتبـاط بـا آمـوزش بـاليني اثـربخش         

ي هـا رفتار توام با احترام استاد با دانشجو يکي از ويژگـي ). ۹(است

يان علوم پزشکي وضعيت مطلوب خدمات آموزشي در بين دانشجو

راکسب نموده بـود  ۴۷/۴، امتياز ۵زاهدان بود که از حداکثر امتياز 

.اين نتايج با نتيجه بدست آمده از تحقيق ما همخواني داشت). ۷(

از دانشجويان در ايـن پـژوهش بـا ويژگـي فـردي      درصد۷/۹۶

توانايي استاد در برقراري ارتباط با دانشجو نظر موافق داشـتند، در  

لوي و عابـدي هـم دانشـجويان پرسـتاري وجـود فضـاي       تحقيق ع

ارتباطي مطلوب و دوستانه را منجر به افزايش يادگيري ذکر نموده 

ي ارتباطي بـاالتر عـالوه بـر    هارتهاو اعتقاد داشتند که مربيان با م

انتقال مفاهيم و تجارب بـا خلـق فضـاي مناسـب انگيـزه و عالقـه       

نتيجـه تحقيـق رنجبـر و    ).۶،۸(کننـد  مـي بيشتري در آنان ايجاد 

از دانشـجويان،  درصـد ۷/۸۳همکاران در مازندران نشـان داد کـه   

، )۴(ارتباط مناسب استاد با فراگيران را مناسب ذکـر کـرده بودنـد   

گليپسي نيز در مطالعه خود ، توانايي مربي را در شناسايي و پاسـخ  

رت و هـا عنـوان قسـمتي از م  هي يـادگيري دانشـجويان بـ   هابه نياز

همچنين در مطالعه اي که در ). ۱۱(حيت مربي بيان کرده بود صال

ي هـا ترکيه انجـام شـد، مشـخص شـد دانشـجويان از ميـان معيار      

ارزشيابي براي معيار ارتبـاط اسـتاد بـا دانشـجو و انتقـال مفـاهيم       

، نتيجه پژوهش آتش سخن )۱۲(اهميت بيشتري قائل شده بودند 

جود برنامه آموزشي مـدون  و همکاران در اين زمينه نشان داد که و

ي ارتبـاطي اسـاتيد و مربيـان    هـا رتهـا در جهت ارتقـاء کيفيـت م  

به ميزان بسيار زيادي با آموزش باليني اثربخش ارتباط درصد۹/۸۶

.تمام اين نتايج با نتيجه ما همخواني داشت). ۹(دارد

ي فردي مربـي  هاي ويژگيهاداشتن تجربه کافي از ديگر يافته

نظر موافـق داشـت، از ديـدگاه    درصد۳/۹۳ل بود که باليني ايده ا

ن، تجربـه مربـي   هادانشجويان مورد پژوهش در علوم پزشکي اصـف 

ي تاثير گذار است که منجر به اثربخشي موثر و بهتر هايکي از نقش

دومين ويژگي مربي از نظر ). ۶،۸(شودميآموزش يادگيري فرآيند

يزد نشـان داد، داشـتن   دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي 

امتياز از صفاتي است که يک استاد خوب ۳۶علم و تجربه با کسب 

.که با يافته ما همخواني داشت) ۳(بايد داشته باشد

ي فـردي بـود کـه    هـا شيوه بيان خوب ومسلط از ديگر ويژگي

نظر موافق داشت، دانشـجويان مـورد پـژوهش توسـط     درصد۳/۹۲

نمودن مطالب به شـيوه اي کـه بـراي    کبريايي و رودباري ، به ارائه 

امتيـاز حـداکثر،   ۵دانشجو قابل درک باشد در وضعيت مطلـوب از  

که موافق نتيجه تحقيق ما ) ۷(را اختصاص داده بودند۴۷/۴امتياز 

.باشدمي

ويژگي فردي ديگري که مورد نظر دانشـجويان بـود ، داشـتن    

وهش انجام نظر موافق بود، پژدرصد۹/۸۷ظاهر مرتب و آراسته با 

از دانشجويان طـرز  درصد۷/۵۰شده در قزوين نشان داد که فقط 

ي ارزشيابي اسـتاد،  هالباس پوشيدن و ظاهر استاد از جنبه اولويت

ولـي يافتـه تحقيـق کبريـايي و     ) ۱۰(خيلي مهم ذکر کرده بودنـد 
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رودباري  نشان داد، ظاهر آراسـته و حرفـه اي اسـتاد در وضـعيت     

کـه بـا   ) ۷(امتياز را کسب نمـوده اسـت   ۵ز امتياز ا۷۹/۳مطلوب 

.نتيجه به دست آمده در اين پژوهش همخواني دارد

ي فردي مربي، توجه به رعايت هامعيار بعدي در حيطه ويژگي

بود، در اين زمينه ) موافقدرصد۱/۸۱(نظم و ترتيب توسط دانشجو 

يافته پژوهش رنجبر و همکاران در مازندران نشان داد که توجه بـه  

درصـد ۸۲حضور مرتـب و بـه موقـع فراگيـران در بخـش از ديـد       

که بـا  ) ۴(باشد ميدانشجويان گزينه مناسبي براي ارزشيابي استاد 

.نتيجه پژوهش ما همخواني دارد

ي يک اسـتاد بـاليني   هادر رابطه با دومين حيطه بررسي معيار

ايده ال يعني روش اداره کارآموزي در زمينه توانايي پاسخگويي به

، تحقيق آتش سخن و )نظر موافقدرصد۵/۹۴(سواالت کارآموزان 

همکاران، ارتباط اختصاص زمان کافي براي پاسخ به سواالت باليني 

اعـالم نمودنـد   درصد۹/۷۸دانشجو را با اثر بخشي آموزشي باليني 

باشد، ولي ميتر که از نتيجه به دست آمده در اين پژوهش کم) ۹(

ــه ســواالت در پــژوهش رنجبــر و همکــ اران، در خصــوص پاســخ ب

دانشـجويان گزينـه   درصد۸۲فراگيران در دروس عملي از ديدگاه 

) ۴(مناسبي براي ارزشيابي استاد اعالم شده بود 

ي عملـي توسـط دانشـجويان بـا     هـا رتهاتالش جهت کسب م

نظر موافق، معيار مناسب ديگري براي استاد در روش درصد۴/۹۳

ن نشـان داد کـه   هاقيق انجام شده در اصفتح. اداره کارآموزي بود

از دانشجويان معتقد بودند فراهم نمودن فرصت بـراي  درصد۴/۸۵

تجربه عملي دانشجو تا حد بسيار زيادي با آموزش باليني اثربخش 

).۹(مرتبط است

اهميت دادن به فهم مطالب توسـط کـارآموزان يکـي ديگـر از     

ــي ــاويژگ ــه روش ادار ه ــاليني در حيط ــي ب ــا ي مرب ــارآموزي ب ه ک

نظر موافق بود، اين يافتـه بـا نتيجـه بدسـت آمـده از      درصد۳/۹۲

تحقيق انجام شده در زاهدان در مورد ارائه مطالب به شيوه اي کـه  

) ۷(امتيــاز ۵از ۴۷/۴بـراي دانشــجو قابــل درک باشـد بــا کســب  

.همخواني داشت

طبق جديدترين منـابع معيـار مناسـب    ميداشتن اطالعات عل

نظـر موافـق   درصـد ۹/۸۷حيطه روش اداره کارآموزي با بعدي در 

بود، اين نتيجه با نتيجه بدست آمـده از پـژوهش مازنـدران کـه از     

دانشجويان در اختيار گذاشـتن اطالعـات جديـد    درصد۸۳ديدگاه 

عنوان معيار مناسـب ذکـر شـده بـود، همخـواني      هرشته مربوطه، ب

ن ارائه مطالـب  داشت ولي از نظر شرکت کنندگان در پژوهش قزوي

عنوان گزينه خيلي مهم ذکر شـده بـود   هبدرصد۵/۶۴جديد فقط 

)۱۰.(

استفاده بهينه از وقت در طول کارآموزي، معيار خوب ديگـري  

نظر موافـق بـود کـه بـا نتيجـه تحقيـق       درصد۴/۸۴براي مربي با 

ي تنظيم شـده توسـط   هادر زمانهازاهدان در زمينه انجام فعاليت

). ۷(هم جهت بود ۵امتياز از ۲/۴استاد با کسب 

در حيطه روش اداره کارآموزي نظرات مخالفي بـه ايـن شـرح    

تعيين تکاليف براي دانشـجو در طـول کـارآموزي    : مشاهده گرديد

يافته تحقيق کبريايي و رودباري در . نظر مخالف داشتدرصد۳/۱۴

و مرتبط بـا درس ) نه کم نه زياد(رابطه با داشتن تکاليف متناسب 

را بـه خـود   ۷۷/۳امتيـاز  ۵از نظر دانشـجويان از حـداکثر امتيـاز    

.نتيجه اين تحقيق همخواني نداشتکه با ) ۷(اختصاص داده بود 

از دانشجويان در زمينه تشويق دانشجو بـه انجـام   درصد۸/۴۷

نظر مخـالف داشـتند کـه    هااز آندرصد۸/۷پژوهش نظر موافق و 

بـود کـه   ميحسـيني و سـرچ  مشابه نتيجه بدست آمده از تحقيـق  

نشان داد از ديدگاه دانشـجويان خواسـتن تکـاليف    هاي آنهايافته

خيلـي  درصـد ۵/۱۳ي ارزشيابي اساتيد فقط هاتحقيقي در اولويت

).۱۰(مهم ذکر کرده بودند 

از دانشجويان تا حـدي موافـق توجـه بـه حضـور      درصد۱/۴۱

بودند، ايـن  مخالف اين معياردرصد۷/۶دانشجو در ساعت مقرر و 

يافته با نتيجه پژوهش آتش سخن و همکـاران کـه وقـت شناسـي     
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به مقـدار زيـاد و بسـيار زيـاد مـرتبط بـا       درصد۸/۷۲دانشجو را تا 

همخواني نداشت، همچنين ) ۹(دانستندميآموزش باليني اثربخش 

درصد۸۲توجه به حضور مرتب و به موقع فراگيران در بخش از نظر

ــژوه ــدگان در پ ــارشــرکت کنن ــدران از معي ي مناســب هــاش مازن

نظـر موافـق   درصـد ۲/۵۲که با ) ۴(ارزشيابي استاد ذکر شده بود 

.دانشجويان ما همخواني نداشت

ــدم تبعــيض گذاشــتن  درصــد۶/۶رغــم مخالفــت علــي ــا ع ب

موافق ايـن معيـار بودنـد، در    درصد۸۹دانشجويان مذکر و مونث، 

استاد نبايد داشـته  و همکاران در مورد صفاتي که ميتحقيق مظلو

باشد، از تبعيض گذاشتن بين فراگيـران بـدون ذکـري از جنسـيت     

).۳(ياد شده بود هاآن

از درصد۳/۹۲نشان دادهادر حيطه ارزشيابي کارآموزي يافته

دانشجويان با رعايت عدالت در ارزيابي دانشجويان موافق بودند کـه  

سـوي اسـتاد را   با نتيجه انجام شده در يزد کـه رعايـت عـدالت از   

.همخواني داشت) ۳(عنوان يک ويژگي خوب ذکر کرده بودند هب

نظـر  درصـد ۲/۸۰بيان شيوه ارزشيابي در آغاز کـارآموزي بـا   

موافق يافته ديگري در حيطه ارزشيابي کارآموزي بـود، در تحقيـق   

از دانشجويان بيان مناسـب وظـايف   درصد۹/۸۲همکاران رنجبر و

ي مناسب ارزشيابي اسـتاد  هاآموزش را از رفتارفراگيران در ابتداي 

.که با نتيجه ما همخواني داشت) ۴(دانستند مي

ديگر يافته قابل بحث در حيطـه ارزشـيابي، برگـزاري آمـوزن     

نظر مخالف اسـت، نتيجـه تحقيـق    درصد۶/۳۹پايان کارآموزي با 

درصـد ۲/۸۳همکـاران مشـخص کـرد کـه از نظـر      آتش سـخن و 

د سيستم ارزشيابي دوره اي همراه با بـازخورد بـه   دانشجويان، وجو

مدرس باليني و دانشجو به ميزان بسيار زيادي در ارتباط با آموزش 

همچنين در تحقيق رنجبر و همکاران ). ۹(باشد ميباليني اثربخش 

ي هـا از دانشجويان ارزيابي باليني فراگيران را از رفتـار درصد۹/۷۸

از ديـد دانشـجويان، قضـاوت    ) . ۴(مناسب استاد ذکر کرده بودنـد  

در نظـر  يي در مورد صالحيت باليني دانشـجو حاصـل توجـه و   هان

گـرفتن ابعــاد مختلفــي از تجــارب آنــان در محــيط بــاليني ماننــد  

ي بـاليني  هـا برگزاري جلسات ارزشـيابي، در نظـر گـرفتن فعاليـت    

ي بـاليني  هـا رتهـا دانشجو، مورد مشاهده قـرار دادن مقطعـي از م  

).۶(باشدمي

ي يک مربي خوب از ديدگاه دانشجويان باعث هابررسي ويژگي

شود ما خود را از ديدگاه ديگـران بسـنجيم و عملکـرد خـود را     مي

ارزيابي نموده و بکوشيم که خود را کامل نماييم و بـا ارائـه برنامـه    

ي تـدريس و ارزيـابي آموزشـي، درسـت     هامناسب و تنظيم فعاليت
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