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 مقاله پژوهشی

  در  ينيبال يستگيشابا  ينيبال يريادگي طيدرک از مح نيارتباط ب يبررس
  ١٣٩٨ در سال هياروم يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو

  
  ٤، حميدرضا خلخالي٣، مولود رادفر*٢يانيخل يجاسم نهيمد، ١منصور اطماني

  
  20/07/1400تاریخ پذیرش  05/01/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

مهارت  يدهشکلي در مؤثر، محيط يادگيري باليني نقش است يآموزش پرستار يضرور يهااز بخشو  ايپو ينديفرآ ،ينيآموزش بال :هدف و زمينهپيش
 يپرستار نايدر دانشجو ينيبال يستگيشا با ينيدرک از محيط يادگيري بال نيارتباط ب يبررسي دانشجويان پرستاري دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، احرفه

  بود. ۱۳۹۸ در سال هياروم يدانشگاه علوم پزشک
 صورتبهي ريگنمونهنفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه انجام شد. روش  ١٥٠اين مطالعه توصيفي همبستگي بر روي  ها:مواد و روش
ستفاده از ، با اشدهيآورجمع يهاداده ليحلوتهيانجام شد. تجز ينيبال يستگيو شا ينيبال طيپرسشنامه درک از مح دوها با استفاده از داده يآورجمعتصادفي بود. 

  انجام شد. ۱۶نسخه  SPSSآماري  افزارنرم
و  ۰۶/۱۹۶±۴۲/۱۶داد که ميانگين نمره درک از محيط يادگيري باليني و شايستگي باليني دانشجويان پرستاري به ترتيب  نتايج مطالعه نشان :هايافته

ارد ي وجود دداريمعنارتباط آماري  ،ان داد که بين درک از محيط يادگيري باليني با شايستگي بالينيبود. آزمون همبستگي پيرسون نش ٤٦/١٣٥±٧١/٢١
)p<0.05, r=0.261.(  

ين . بنابراباالبودر سطح د هاآنبود ولي شايستگي باليني  درک دانشجويان نسبت به محيط يادگيري باليني در سطح متوسطبيانگر آن بود که  هاافتهي گيري:نتيجه
خود را  هاي مديريتي و آموزشيهاي علمي، فعاليتمديران و مربيان پرستاري خواهند توانست با اتکا بر يافته ،با شناسايي اين عواملو بر اساس نتايج اين مطالعه 

رستاري را ارتقاء ي پهامراقبتبتوان کيفيت  تيدرنهاو  پرستاران فراهم آيدبيشتر هاي باليني طراحي و اجرا کنند که شرايط الزم براي کسب شايستگي ياگونهبه
  داد.

 يپرستار انيدانشجوي، نيبال يستگيشاي، نيبال يريادگي طيمح كلمات كليدي:

  
 ۴۲۷-۴۳۶ ، ص۱۴۰۰ شهريور، ۱۴۳ درپي، پيششمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩١٤٤٤٦٢٨٤٢ نتلف پرستاري گروه مامايي، و پرستاري دانشکده-اروميه: آدرس مکاتبه

Email: jasemi_phd@yahoo.com 

 
  

  مقدمه
مختلف  يهاطهيدر ح ياديز تياز اهم ينيبال يستگيشا
برخوردار  يپرستار تيريو مد نيازجمله آموزش، بال يپرستار

 شياپ ستميدر س عيسر رييتغ رينظ يمتعدد ي. فاکتورها)۱(باشديم
 يآگاه شيصرفه، افزابهو مقرون منيسالمت، لزوم ارائه خدمات ا

 افتيانتظار در شيو افزا يسالمتمربوط به يهامردم جامعه در حوزه

                                                             
  رانيه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکييت دانشجوقايته تحقيکم ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک، ييو ماما يدانشکده پرستار ،يگروه پرستار، يآموزش پرستار ارياستاد ٢
  رانيا ه،ياروم ه،ياروم يعلوم پزشک ، دانشگاهييو ماما يروان، بهداشت جامعه و فن، دانشکده پرستار يپرستار ،روانگروه ، يار پرستاريدانش ٣
  رانيا ه،ي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک، ماريب يمنيا قاتيمرکز تحق، يدانشکده پزشک ،يولوژيدميو اپ يستيگروه آمار ز، يستياستاد آمار ز ٤

دهنده ارائه يهاسازمان ليمناسب به همراه تما تيفيباک تخدما
ماهر، موجب شده  يروين يريکارگهبا استفاده از ب يخدمات سالمت

شواهد . )۲(رديقرار گ يشتريموردتوجه ب ينيبال يستگياست تا شا
 شيازپرستاران، باعث اف ينيبال يستگيشا شيافزاکه  دهديمنشان 

ج مطالعات ينتا. )۳(شوديم مارانيب تيخدمات و رضا تيفيک يارتقا
با  ينگارتباط تنگات ينيبال يستگيشا يريگشکلکه  دهديمنشان 

  . )۵, ۴(دارد ينينحوه آموزش بال
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آموزش  يضرور يهاو از بخش ايپو ينديفرآ ،ينيآموزش بال
ها و تا دانش، مهارت سازديم ررا قاد انياست که دانشجو يپرستار

 ينيبال طي، در محآورنديها به دست مرا که از کالس يميمفاه
 يريادگيط يدر مح يپرستار انيکه دانشجو ياتجربه. )۶(رنديکارگبه
ها دارد آن يادر رشد حرفه ي، سهم مهمآورنديبه دست م ينيبال
 ،ياست و از عوامل شناخت ياديشامل عناصر ز يريادگيط ي. مح)۷(

 شدهليکتش ياحساسو  يعاطف ،يزشيانگ ،يفرهنگ ،ياجتماع
بر  يآن است که عوامل مختلف انگريمطالعات ب جينتا .)۸(است

 ينيبال طيها از محو درک آن ينيدر آموزش بال انيدانشجو يريادگي
   .)۱۱-۹(باشنديم رگذاريتأث

به دانشجو  ينيبال يريادگيط يآموزش و درک از مح تياهم
اده آم ندهيآ ينيبال طيتا خود را براي مح شوديداده م يفرصت واقع

در  باليني يگيرديادرس،  سكال در يگيرديا فبرخال. )۱۲(سازد
 دياغلب با ينيبال انيکه مرب دهديرخ م يادهيچيپ ياجتماع طيمح
کارکنان مراقبت  ريو سا يپرستار انيدانشجو ماران،يب يازهايبا ن

برخورد مناسب  طيمح طيدر همان زمان با توجه به شرا يبهداشت
اکثر اوقات آموزش خود را  يپرستار اني. دانشجو)۱۳(داشته باشند

 ينيالب يهاطيدر مح ديبا ني، بنابراگذراننديم ينيبال يهاطيدر مح
 اريبس ت،يحما نيدر ارائه ا يپرستار انيشوند و نقش مرب تيحما

 ينيبال يريادگيط ياز مح اني. درک دانشجو)۶(باشديم ياتيو ح همم
و  تيها در ابعاد دانش، نگرش، صالحبه تکامل آن توانديم

حل  ،يارتباط يهاکمک کرده و مهارت يحرکت –يروان يهامهارت
آنان را ارتقاء  ياحرفه يهاتيو صالح يمسئله، تفکر انتقاد

را  ينيبال طيمح يپرستار انيبر اساس شواهد, دانشجو. )۱۳(دهديم
 يکسب مهارت و دانش پرستار يبرا يعوامل آموزش نياز اثرگذارتر

شده مهم و مؤثر گزارش زين ينيبال طيها از محو درک آن داننديم
 و همکاران نشان يمطالعه براز پردنجان جينتان راستا يدر ا. )۱۴(است

 نايدانشجو دگاهياز د ينينقاط ضعف آموزش بال نيترداد که مهم
 ،ينيبال طيدر مح يآموزشکمک ليوسا زاعدم استفاده ، يپرستار

جو توسط دانش ينيبال يمرب يابيعدم ارزش ،يعدم وجود امکانات رفاه
 انيدر م. )۱۵(بود يو کارآموز يدروس نظر نيب يو عدم هماهنگ

ته نک نيبه ا ،يريادگي يهاطيمح نهيف در زممطالعات مختل جينتا
 هکنندتيحما يريادگي يبرا هاطيمح يشده است که تمامپرداخته

 يکاف يريادگيفرصت  نکهيازنظر ا يريادگي يهاطي. لذا محستندين
, ۱۶(اندموردنقد قرارگرفته ستند،يو مثبت واقع ن کننديفراهم نم

داد که  شانمطالعه پاک پور و همکاران ن جيرابطه نتا ني. در ا)۱۷
. )۱۸(يني نداشتنددانشجويان درك مثبتي از محيط يادگيري بال

وجه و تنشان داد که تفاوت قابل زين گريد يامطالعه جينتا نيهمچن
و مورد انتظار، در  ياقعو ينيبال طيدرک از مح نيب يمعنادار
و مطالعه عبدلي  يما از طرف. ا)۱۹(وجود دارد يپرستار انيدانشجو

 ينشان داد كه اكثر دانشجويان، كار در بالين را عامل مؤثرهمکاران 
مطالعه  جيو نتا )۲۰(داننديدر درك ماهيت و قبول نقش پرستاري م

ازنظر  ينيحاکم بر آموزش بال طيمح زيو همکاران ن يآبادحسن
  . )۲۱(مطلوب گزارش نمود مهيرا ن انيدانشجو

بر دانش و مهارت  ينيبال طيو مح انينقش مرب اگرچه
در مطالعات مختلف موردتوجه قرارگرفته است  يپرستار انيدانشجو

ها از مطالعات کمتر موردتوجه بوده، مقوله درک آن نياما آنچه در ا
 يستگيهمچون شا ييرهايو ارتباط آن با متغ ينيبال يريادگيط يمح
متناقض از  جيوجود نتا ني. همچن)۱۴, ۱۳, ۷(باشديم ينيبال

 يستگي، شا)۲۱, ۱۸(ينيبال طيمطالعات مختلف در مورد درک از مح
، )۲۴(گريکديبا  رهايمتغ نيارتباط ا يو عدم بررس )۲۳, ۲۲(ينيبال

 يريادگيط يدرک از مح نيارتباط ب يما را بر آن داشت تا با بررس
ط يحم تي، اهميپرستاران يدانشجو ينيبال يستگيشا با ينيبال
 نيه در اک يو شکاف دانش شودآشکار  شيازپشيب ،ينيبال يريادگي

 يمطالعه باهدف بررس نيا ني. بنابران برودي، از بوجود دارد نهيزم
در  ينيبال يستگيبا شا ينيبال يريادگي طيارتباط درک از مح

 ۱۳۹۸در سال  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو
  .صورت گرفت

  
  هامواد و روش

که باهدف  بود يهمبستگ يفيتوصپژوهش  کيمطالعه  نيا
 يتگسيشا با ينيبال يريادگيط يدرک از مح نيارتباط ب يبررس

در سال  هياروم يه علوم پزشکدانشگا يپرستار انيدر دانشجو ينيبال
 انيدانشجو يتمام ،جامعه موردپژوهش. صورت گرفت ۱۳۹۸

دانشگاه علوم  ييو ماما يدانشکده پرستار يپرستار يکارشناس
دانشجوي شامل  ورود به مطالعه يارهاي. معبودند هياروم يپزشک

دن گذران، هياروم يپرستاري دانشکده پرستاري و مامائ يکارشناس
به شرکت در  ليتماو  ينيبال طيکارآموزي در مح رمتکيحداقل 

در مطالعه  به ادامه همکاري ليعدم تماار خروج ي، معمطالعه بودند
دانشکده  يپرستار انينفر از دانشجو ۱۵۰ بود. حجم نمونه شامل

 يتصادف يريگروش نمونهبودند که با  هياروم يو مامائ يپرستار
  .انتخاب شدند

لذا با  بودندنفر  ۳۰۵پرستاري  انيانشجوکل د نکهيبا توجه به ا
. آمدبه دست  نفر ۱۴۸تعداد نمونه  يجامعه متناه بياعمال ضر

انتخاب نفر  ۱۵۰ تعدادها نمونه ياحتمال زشيحتساب رابا  نيهمچن
   شد.

-يپرسشنامه مشخصات فرداطالعات از  يآورجمعجهت 
و  )(CLEQباليني  يريادگيط يپرسشنامه درک از مح ،ياجتماع

پرسشنامه . ) استفاده شد(CCQباليني  يستگيپرسشنامه شا
ز ا ياطالعاتشامل  يپرستار انيمشخصات فردي اجتماعي دانشجو
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 سال ل،يتأهل، نام دانشگاه محل تحص عتيسن، جنس، وض ليقب
 ينيالو سابقه کار ب يليرشته تحص ،يليدر کنکور، ترم تحص يقبول

  بود. يپرستار انيدانشجو
 ينيبال يريادگيط ياز مح يپرستار انيرک دانشجوپرسشنامه د

 ني. ا)۲۵(است شدههيته ۱۳۹۳و همکاران در سال  يتوسط برهان
آن بر اساس  يگذارکه نمره باشديم طهيح ۱۲و  هيگو ۶۹ يابزار دارا

پرسشنامه  نيا يهاطهي. حباشديم يادرجهشش کرتيل اسيمق
شامل حمايت اساتيد از يادگيري دانشجو شامل ، حمايت پرسنل 
بيمارستان از يادگيري دانشجو، ارتباط مبتني بر بازخورد، ارتباط 

شامل، تمركز بر وظيفه،  يتنظارتي، جو بيمارستان، نوآوري و خالق
رضايت از محيط  ،فرد سازي آموزش باليني توسط مدرسمنحصربه

 يهايادگيري باليني، درگير نمودن دانشجو، استقالل و فرصت
 نيب پرسشنامه نيبراي ا سب. دامنـه نمرات قابل كباشديم يادگيري

  .)۲۵(باشديم ۳۴۵تا  ۰
قق پرسشنامه مح کيستاران پر ينيبال يستگيشا پرسشنامه

بر  ۱۳۸۶و همکاران در سال  ينيکه توسط بحر باشديساخته م
 ني. ا)۲۲(است شدههيتا مجرب) ته يبنر (از مبتد هياساس نظر

 طهيح، ماريکمک به ب طهيو هفت ح هيگو ۷۳پرسشنامه شامل 
 يهاييتوانا طهي، حيصياقدامات تشخ طهي، حتيآموزش و هدا

 هطيو ح تيفيک نيتضم طهي، حياقدامات درمان طهيح، يتيريمد
 ۱۰۰. دامنه نمرات از صفرتا باشديم يو سازمان يشغل فيوظا

 ۱۳۹۲و همکاران در سال  يابزار در مطالعه جالل ني. ا)۲۲( باشديم
  . )۲۳(استشده هم استفاده
 انياز دانشجو يفتصاد يريگروش نمونه قيها از طرنمونه

، انتخاب هياروم يکارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشک
 ييکه با استفاده از چهار رقم آخر شماره دانشجو بيترتنيابه
ها و با از آن کيبه هر يبيصورت صعودي و اختصاص اعداد ترتبه

 يهانمونه ،ياعداد تصادف ديتول وترييافزار کامپاستفاده از نرم
 ي، اهداف پژوهش براهانمونهشدند. بعد از انتخاب  بموردنظر انتخا

در مورد  يکتب آگاهانه نامهتيرضاو  شدح داده يتوض کامالً هاآن
و بر محرمانه بودن اطالعات و  شداخذ  هاآنشرکت در مطالعه از 

ق ين تحقينان داده شد. ايبودن شرکت در مطالعه اطم يارياخت
 ه با کد اخالق بهياروم يشکته اخالق دانشگاه علوم پزيتوسط کم

قرار گرفت.  دييتأمورد  IR.UMSU.REC.1399.028شماره 
، شدهيآورجمع يهااطالعات، داده يپس از گردآور تيدرنها

از صحت  نانيشدند. پس از کسب اطم انهيشده و وارد را يکدگذار
 SPSSآماري افزار ها توسط نرمداده ليوتحلهيها، تجزورود داده

(جداول  يفياز آمار توص جيگزارش نتا ينجام شد. براا ۱۶نسخه 
 د) استفاده شاريو انحراف مع نيانگي، ميفراوان درصد ،يفراوان عيتوز

 يمطالعه، از آزمون همبستگ يرهايارتباط متغ يبررس يو برا
گرفته  در نظر ۰۵/۰ کمتر از يداريمعنسطح  .رسون استفاده شديپ

  شد.
  
  هايافته
 ينفر دانشجو ۱۵۰از مجموع نشان داد که ن مطالعه يج اينتا
ندگان کناز شرکت يمياز ن شيکننده در مطالعه بمشارکت يپرستار

سال آخر بودند.  يدانشجودرصد  ۳/۴۳ درصد). ۰/۶۴بودند (زن 
سابقه  نيانگيسال و م ۰۵/۳۴ ± ۲۱/۲ها در حدود آن يسن نيانگيم
  ).۱سال بود (جدول  ۶/۱ ± ۲۴/۰ها آن ينيبال

ط ين درک از محيانگيمانگر آن بود که نمره ين بيج همچنينتا
 يان پرستاريدانشجو ينيبال يستگيو شا ينيبال يريادگي

شامل  )۲( جدول. باشديمبود که در سطح متوسط  ۴۲/۱۶±۰۶/۱۹۶
و  ينيبال يريادگي طيدرک از مح اريو انحراف مع نيانگيماطالعات 

ط به نمره مربو نيه باالترک باشديم يپرستار انيابعاد آن در دانشجو
مربوط  زينمره ن نيترنييبعد حمايت اساتيد از يادگيري دانشجو و پا

  به بعد حمايت پرسنل بيمارستان از يادگيري دانشجو بود.
 ينيبال يستگين شايانگيمنمره  انگر آن بود کهيج بينتا نيهمچن

 .باشديمبود که در سطح باال  ۴۶/۱۳۵±۷۱/۲۱ يان پرستاريدانشجو
 ينيلبا يستگيشا اريو انحراف مع نيانگيمشامل اطالعات ) ۳( جدول

وط نمره مرب نيکه باالتر باشديم يپرستار انيدر دانشجو و ابعاد آن
ربوط به م زينمره ن نيترنييبه بعد وظايف شغلي و سازماني بود و پا

  بود. ماريو کمک به ب يرسانياريبعد 
ن ينشان داد که ب رسونيپ يج آزمون همبستگيت نتايدرنها

 يگ، همبستينيبال يستگيبا شا ينيبال يريادگيط يدرک از مح
 باشديم داريمعن، يآمار ازنظرن ارتباط يم وجود دارد و ايمستق

)p<0.05, r=0.261) ۴). جدول.(  
  

  در مطالعه يموردبررس يان پرستاريدانشجو کيمشخصات دموگراف ):۱جدول (
  / درصديفراوان  ريمتغ

  تيجنس
  ۹۶) ۰/۶۴(   زن
  ۵۴) ۰/۳۶(  مرد

  يليترم تحص
  ۴۶) ۷/۳۰(   ۲ترم 
  ۳۹) ۰/۲۶(  ۳ترم 
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  ۶۵) ۳/۴۳(   سال آخر
  ارين/ انحراف معيانگيم 

  ۰۵/۳۴±  ۲۱/۲  سن
  ۶/۱±  ۲۴/۰  ينيسابقه بال

  
  يان پرستاريدانشجو ينيبال يريادگي طيدرک از مح ار نمرهين و انحراف معيانگيم ):۲جدول (

  SD  ±Mean  ينيبال يريادگي طياز محدرک ابعاد 
  ۱۶/۴۵±  ۷۵/۲  )١٠ – ٦٠دانشجو (حمايت اساتيد از يادگيري 

  ۴۳/۱۴±  ۴۰/۲  )٤ – ٢٤دانشجو (حمايت پرسنل بيمارستان از يادگيري 
  ۳۷/۱۸±  ۱۰/۲  )٥ – ٣٠بازخورد (ارتباط مبتني بر 

  ۴۴/۲۴±  ۱۲/۲  )٦ – ٣٦نظارتي (ارتباط 
  ۰۶/۳۱±  ۴۵/۲  )٧ – ٤٢بيمارستان (جو 

  ۰۳/۲۶±  ۰۳/۲  )٦ – ٣٦خالقيت (نوآوري و 
  ۰۲/۱۹±  ۱۴/۲  )٥ – ٣٠وظيفه (تمركز بر 

  ۶۰/۱۷±  ۸۷/۲  )٥ – ٣٠باليني (فرد سازي آموزش منحصربه
  ۶۲/۲۴±  ۳۴/۲  )٦ – ٣٦باليني (رضايت از محيط يادگيري 

  ۷۷/۱۸±  ۵۲/۳  )٥ – ٣٠دانشجو (درگير نمودن 
  ۵۴/۱۶±  ۴۵/۲  )٥ – ٣٠استقالل (

  ۰۵/۱۹±  ۱۴/۲  )٥ – ٣٠يادگيري ( يهافرصت و سؤال
  ۰۶/۱۹۶±  ۴۲/۱۶  )٦٩ -٤١٤کل (نمره 

  
  و ابعاد آن يان پرستاريدانشجو ينيبال يستگيار نمره شاين و انحراف معيانگيم ):۳جدول (

  SD  ±Mean  ينيبال يستگيابعاد شا
  ۳۹/۱۸±  ۰۳/۳ )٧ – ٢٨بيمار (و کمک به  يرسانياري

  ۴۵/۴۳±  ۵۶/۷  )١٦ – ٦٤هدايت (آموزش و 
  ۳۰/۱۸±  ۶۹/۴  )٧ – ٢٨تشخيصي (اقدامات 

  ۵۵/۲۳±  ۴۷/۳  )٨ – ٣٢مديريتي ( يهاييتوانا
  ۰۵/۳۲±  ۱۸/۴  )١٠ – ٤٠درماني (اقدامات 
  ۰۹/۱۶±  ۳۲/۳  )٦ – ٢٤كيفيت (تضمين 

  ۶۹/۴۸±  ۱۵/۷  )١٩ – ٧٦سازماني (وظايف شغلي و 
  ۴۶/۱۳۵±  ۷۱/۲۱  )٧٣ – ٢٩٢کل (نمره 

 
  يان پرستاريدر دانشجو ينيبال يستگيبا شا ينيط باليمح يريادگين درک از يارتباط ب يبررس ):۴( جدول

  Pearson Correlation  ينيط باليمح يريادگيدرک از   

  = r =   **۰۰۱/۰ p ۲۶۱/۰  ينيبال يستگيشا
* indicates statistical significant (р<0.05) 

** indicates statistical significant (р<0.01) 
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 بحث
 يريگاديط يدرک از مح نيارتباط ب نييمنظور تعبه مطالعه نيا 

گاه علوم دانش يپرستار انيدر دانشجو ينيبال يستگيشا با ينيبال
 حاضر نشانمطالعه  جينتاانجام گرفت.  ۱۳۹۸در سال  هياروم يپزشک

 در سطح متوسط بود، ينيبال يريادگيط يداد نمره کل درک از مح
 انيدر م ينيبال يريادگيط يدرک از مح زانيم نيشتريکه ب

دانشجو توسط  يريادگياز  تيحما طهيدر ح يپرستار انيدانشجو
ود. ب يريادگي يهافرصت طهيهم مربوط به ح زانيم نيو کمتر يمرب
ط يکه مح دهدينشان م نهيزم نيشده در امطالعات انجام جينتا
و  برخوردار است ييباال تياز اهم انيدانشجو يبرا ينيبال يريادگي

. کنديم يها بازآن ياابعاد حرفه يريگرا در شکل ينقش مهم
بدان جهت  ينيبال يريادگيط ياز مح درکآموزش و  تيدرواقع اهم

 شوديداده م يبه دانشجو فرصت واقع ينيکه در آموزش بال باشديم
 جيراستا نتا ني. در ا)۶(آماده سازد ندهيآ ينيبال طيتا خود را براي مح

نشان داد که درك دانشجويان  )۱۳۹۳(و همکاران ييرزايمطالعه م
 ،باشديسطح متوسط م ردپرستاري از محيط يادگيري باليني 

نمره  نيشتريکمترين نمره مربوط به حيطه حمايت توسط پرسنل و ب
مطالعه  جينتان ي. همچن)۲۵(بود يارتباط نظارت طهيمربوط به ح

و فضاي  يطيمح تينشان داد که وضع )۱۳۹۴(و همکاران يذوالفقار
 يران دانشگاه در حد مطلوبيفراگ دگاهياز د ينيحاکم بر آموزش بال

مطالعه  جيدارد. اما نتا يمطالعه ما همخوان جينتاکه با  )۲۶(باشديم
آموزش ازنظر  تيفينشان داد که ک )۱۳۹۴(و همکاران يآبادحسن
مطالعه حاضر  جيکه با نتا )۲۱(بودمطلوب  مهين انيدانشجو تياکثر

 انيدانشجو نيب يفرد يهااز تفاوت يندارد که احتماالً ناش يهمخوان
 دو مطالعه باشد.

نظارت  تيفيک ان،يآموزش مرب تيفيآن است که ک انگريشواهد ب
 يبر رو ،ينيبال طيمح رحاکم ب يو جو روان يو امکانات آموزش

, ۸(باشديمؤثر م ينيبال طيها از محو درک آن انيدانشجو يريادگي
که  دنديرس جهينت ني. پيروي و همكاران در مطالعه خود به ا)۲۲

 يهااهداف كار باليني براي دانشجويان پرستاري شامل توسعه مهارت
 رواني يهاتفكر انتقادي و تحليل، شايستگي و تبحر در مهارت

مديريت زمان، كسب مهارت ارتباطي و افزايش  ،حركتي
 طيها در محنده است و آنعنوان يك پرستار در آينفس بهاعتمادبه

و   Flottمطالعه جي. نتا)۲۷(ندينمايتجربه کسب م ينيبال
 يشناختعوامل روان ،يکيزيف ينشان داد که فضا )۲۰۱۶(همکاران

تجارب بر  يريادگيآموزش و  يهاو مؤلفه يسازمانو تعامل، فرهنگ
ام و مطالعه دل آر جي. نتا)۱۰(گذارديم ريتأث انيدانشجو يريادگي

 را انينشان داد که اکثر دانشجويان عملکرد مرب )۱۳۹۷(همکاران 
 يمتعداد ک حالنيباا يول مثبت گزارش نمودند ينيبال يهاطيدر مح

 شده را در پايانمطالب ارائه انيکه مرب از دانشجويان اعتقاد داشتند

ت شرک يعلم يهاتيرا در فعال رانياگو فر کنندينم يبندکار جمع
) نشان داد ۱۳۹۰مطالعه پاک پور و همکاران ( جينتا .)۶(نددهينم

. )۱۸(که دانشجويان درك مثبتي از محيط يادگيري باليني نداشتند
نشان داد که ) ۱۳۹۲(و همکاران يمطالعه رسول جيراستا نتا نيا در

شان ن« ينيآموزش بال طيدر مح ياز مرب انيانتظار دانشجو نيترمهم
ارتباط خوب با  يبرقرار«و  »انيتوسط مرب يدادن درک و همدل

اطالعات موجود در  نيارائه آخر« يو در آموزش تئور »انيدانشجو
درک شده  يزاعوامل استرس نيترجيرا امابود. » درس دمور

در  انيخشن مرب يهشدارها« ينيآموزش بال طيدر مح انيدانشجو
ترس در رابطه با عدم درک « يآموزش تئور يو در ط» طول دوره

ج مطالعه ما يکه با نتا )۲۸(بود  »موضوع و پاس کردن امتحان
  .دارد يهمخوان

ز نشان داد که تفاوت يگر نيد يامطالعهج ين نتايهمچن
ار، و مورد انتظ يواقع ينيط بالين درک از محيب يو معنادار توجهقابل

 معتقد بودند کنندگانمشارکتوجود دارد.  يان پرستاريدر دانشجو
و  باشدينمن مشخص يان پرستاري در باليف دانشجويکه وظا

ان يدر آموزش دانشجو يفين، کادر درمان داراي نقش ضعيهمچن
 ان پرستارييرا به دانشجو ينيو اجازه کار بال باشنديمپرستاري 

) نشان داد ۱۳۹۳و همکاران ( يگدليج مطالعه بينتا. )۱۹(دهندينم
 آموزش طيمح تيواقع از يمثبت درک يپرستار انيدانشجوکه 

 مورد ينيبال طيمح از هاآن درک با درک نيا و ندارند خود ينيبال
و  محمد پورج مطالعه ينتا .)۱۳(دارد يمعنادار تفاوت هاآن انتظار

ان ين نمره ادراك دانشجويانگي) نشان داد که م۱۳۹۳همکاران(
ن نمره يگانيشتر از ميار بيمورد انتظار بس ينيط باليپرستاري از مح
ا بوده است که ب يواقع ينيبالط يان پرستاري از محيادراك دانشجو

کردند که شکاف  يريگجهينت هاآندارد.  يج مطالعه ما همخوانينتا
 و يواقع ينيط باليان پرستاري از محين ادراك دانشجويموجود ب

آنان  ينيري باليادگيادي بر يز يمنف راتيتأث توانديممورد انتظار 
  . )۱۹(داشته باشد

 ين نمره کليانگين نشان داد که ميج مطالعه حاضر همچنينتا
ن يترشي. بباشديم ييالپرستاران در سطح با ينيبال يستگيشا
ربوط ن ميانگين ميت و کمتريطه آموزش و هداين مربوط به حيانگيم

نه يمن زيدر ا شدهانجامج مطالعات يمار بود. نتايطه کمک به بيبه ح
 يپرستار انيدگاه دانشجوياز د ينيبال يستگيکه شا آن استانگر يب

نه يمهم در ز ييهاتفاوت اگرچهاست  شدهگزارش ييدر سطح باال
ما  ج مطالعهيگر دارند که با نتايبا همد ينيبال يستگيابعاد شا
ج مطالعه نگارنده و همکاران ين راستا. نتايدارد. در ا يهمخوان

 يمنيسته، اي) نشان داد که استفاده از خدمات پرستاران شا۱۳۹۲(
. )۲۹(دهديمرا ارتقا  يماران از خدمات پرستاريب يتمنديو رضا

 يستگيش شايداد که با افزا  ج مطالعه قلجه و همکاران نشانينتا

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.6

.4
27

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.6.427
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4348-fa.html


 خلخالي حميدرضا، رادفر مولود، * خلياني جاسمي مدينه، اطماني منصور
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، شهریور 143، پی در پی ششم، شماره نوزدهمدوره  432

سئله ن ميافته و ايارتقا  يت خدمات پرستاريفيپرستار، ک ينيبال
 يج مطالعه جاللينتا .)۳۰(شوديمماران يت بيش رضايمنجر به افزا
 يدرصد از پرستاران دارا ۴/۷۹) نشان داد که ۱۳۹۲و همکاران(

د باال داشتن يستگيز، شايدرصد ن ۳/۱۸باال و  يليخ ينيبال يستگيشا
ج مطالعه حاضر يبا نتا راستاهمکه  )۲۳(بود يکه در کل در حد مطلوب

  .باشديم
 يريادگيط ين نمره درک از محيج مطالعه حاضر نشان داد بينتا

ارتباط  يپرستار انيدانشجو در ينيبال يستگيزان شايبا م ينيبال
ج مطالعات ين راستا نتايوجود دارد. در ا يم و معناداريمستق
دگاه يبا د ينيت باليو صالح يستگيکه شا دهنديمنشان  شدهانجام

, ۱(ارتباط دارد هاآنمحيط باليني و عملکرد ان به يمثبت دانشجو
) نشان داد که ۲۰۰۹و همکاران ( Nalliah. نتايج مطالعه )۳۱-۳۳

ارتباط ضعيفي بين محيط يادگيري باليني با شايستگي باليني درک 
 .)۳۳(دارد و در اين ميان عوامل ديگري نيز دخيل هستندشده وجود 

که ) نشان داد ۲۰۱۱( و همکاران Han Ji-Youngنتايج مطالعه 
زان يبا م يارتباط معنادار ينيبال يريادگيط يآموزش اثربخش و مح

ز يران ني. در ا)۳۴(دارد يان پرستاريدر دانشجو ينيبال يستگيشا
استرس ) نشان داد که ۱۳۹۵ان و همکاران (يمطالعه صادق جينتا

، يبا تحقق اهداف درس کارآموز يکارآموز طيدانشجو در مح
مشخص بودن شرح وظايف دانشجو، ارائه اهداف در اولين روز، 
آموزش دانشجويان در راستاي اهداف، هماهنگي بين اهداف آموزشي 

، با بيمار حباط صحيو ارت ياق حرفهالو انتظارات پرسنل بخش، اخ
ت مراحل آموزش باليني، برخورد مناسب ي، رعاازهاينشيت پيرعا
، همكاري الزم پرسنل بخش يبا دانشجويان، صبر و حوصله مرب يمرب

مراقبت،  يزيردانشجو در برنامه يريگميبا دانشجو، قدرت تصم
ا ي بر روند آموزش بفزه اشتغال، نظارت كايامكانات رفاهي كافي، انگ

ج ين نتاياز ا .)۳۵(رددا يداريرابطه معن يحقق اهداف کارآموزت
مهارت  و ينيبال يستگيشا يادياستنباط کرد که تا حدود ز توانيم
و  ينيط باليط محيشرا ريتأثتحت  توانديمن يدا کردن در باليپ

ن يدر مطالعه خود به اپيروي و همكاران عوامل مختلف آن باشد. 
امل ش اهداف كار باليني براي دانشجويان پرستاريدند که يجه رسينت

شايستگي و تبحر در  تفكر انتقادي و تحليل، يهاتوسعه مهارت
زمان، كسب مهارت ارتباطي و  رواني حركتي، مديريت يهامهارت

   .)۲۷(باشدينفس مافزايش اعتمادبه
) نشان ۱۳۹۲و همکاران ( يج مطالعه محتشمين راستا نتايدر ا

، يشامل آشنا شدن و آمادگ ينيبال يستگيند شايداد که فرا
که با  )۳۶(باشديم يستگي، ارتباط تنگاتنگ و کسب شاشدنمواجه

و  يج مطالعه الهيگر نتايد يدارد. از طرف يج مطالعه ما همخوانينتا

 ضعف در كارآمدي روند ارزشيابي و مهارتهمکاران نشان داد که 
مدرسان موجب شده است دانشجويان، احساس شايستگي  ياحرفه

ج ي. اما نتا)۳۷(كافي براي مراقبت از بيمار نداشته باشند وانمنديو ت
) با عنوان درک خودکارآمدي ۱۳۹۷س فرد و همکاران (يمطالعه در

ايت از ضدانشجويان فيزيوتراپي از شايستگي باليني و ارتباط آن با ر
ين شايستگي باليني وضعيت آموزش باليني نشان داد که ب

دانشجويان و رضايت از وضعيت آموزش باليني ارتباط معناداري 
ن يندارد. ا يج مطالعه حاضر همخوانيکه با نتا )۳۸(وجود ندارد

 دگانکننمشارکت يفرد يهايژگيوتفاوت در  ليبه دلد يمسئله شا
ن يو مشکالت در هنگام اجرا ا هايتمحدوداز  يکيدو مطالعه باشد.

 آوريجمع يبرا شدهاستفادهمه بودن پرسشنا يمطالعه طوالن
 ل پرسشنامه وياطالعات بود که با فرصت به پرستاران جهت تکم

 برطرف ين مشکل تا حدوديت مطالعه ايحات الزم در مورد ماهيتوض
  شد.

  
  گيرينتيجه
ط يان نسبت به محين مطالعه نشان داد که درک دانشجويج اينتا

زان ين ميهمچن .باشديمدر سطح متوسط  ينيبال يريادگي
از  هانآبود و با درک  ييپرستاران در سطح باال ينيبال يستگيشا
ن يج اين با استفاده از نتايارتباط دارد. بنابرا ينيبال يريادگيط يمح

 تيترب ازنظر يستم آموزشيت سيگفت که حما توانيممطالعه 
و مثبت در  يتيجاد جو حماين ايان مجرب و کارآزموده و همچنيمرب
ا در ر ياسازندهدرک مثبت و  توانديمان يدانشجو ينيبال يهاطيمح
 يانيکمک شا ينيبال يستگيسطح شا يآورد و در ارتقا به وجود هاآن
 ،ن عوامليا ييبا شناسان مطالعه و يج اين بر اساس نتايد. بنابراينما
 يمبتن يرتيخواهند توانست با اتکا بر بص يان پرستاريران و مربيمد
 يانهگوخود را به يو آموزش يتيريمد يهاتي، فعاليمعل يهاافتهيبر 

 ينيالب يهايستگيکسب شا يط الزم برايو اجرا کنند که شرا يطراح
 يارپرست يهامراقبتت يفيبتوان ک تيدرنهاو  ديپرستاران فراهم آ

  را ارتقاء داد.
  

  تقدير و تشکر
ارشد  يرشته کارشناس يدانشجو نامهانيمقاله حاصل پا نيا
ژه با کد مصوب اخالق يو يهابتمراق

IR.UMSU.REC.1399.028  دانشکده  يمال يهمکارو با
از  لهيوسنيبد. انجام شد هياروم يدانشگاه علوم پزشک يرستارپ

ان يو دانشجو يرستاردانشکده پ يمحترم معاونت پژوهش نيمسئول
  .ميدار يکمال تشکر و قدردان يگرام يپرستار
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Original Article 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF 
CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT WITH CLINICAL 

COMPETENCE IN NURSING STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES IN 2019 
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Abstract 
Background & Aims: Clinical education is a dynamic process and an essential part of nursing education. 
The clinical learning environment plays a vital role in shaping the professional skills of nursing students. 
The aim of this study was to investigate the relationship between perception of clinical learning 
environment and clinical competence in nursing students of Urmia University of Medical Sciences in 
2019. 
Materials & Methods: This descriptive correlational study was conducted on 150 nursing students of 
Urmia University of Medical Sciences. The nurses were selected by random sampling method. Data 
were collected using the questionnaires of clinical learning environment and clinical competence. The 
collected data were analyzed using SPSS software version 16. 
Results: The results showed that the mean scores of clinical learning environment and clinical 
competence of nursing students were 196.06 ± 16.42 and 135.46 ± 21.71, respectively. Pearson 
correlation test showed that there is a statistically significant relationship between perception of clinical 
learning environment and clinical competence (p <0.05, r = 0.261). 
Conclusion: The findings indicated that students' perceptions of the clinical learning environment were 
at a moderate level but their clinical competencies were at a high level. Therefore, based on the results 
of this study and by identifying these factors, the nursing managers and educators will be able to design 
and implement their managerial and educational activities based on scientific findings in a way that 
provides the necessary conditions to acquire more clinical competencies for nurses. 
Keywords: clinical learning environment, clinical competence, nursing students 
 
Address: School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
Tel: +989144462842 
Email: jasemi_phd@yahoo.com 

 

                                                             
1 Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
2 Assistant Professor of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical 
Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author) 
3 Associate Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, 
Urmia, Iran 
4 Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Medicine, Patient Safety 
Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.6

.4
27

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.6.427
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4348-fa.html
http://www.tcpdf.org

