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بهبود محیط آموزش بالینی براي ارتقاء 
یادگیري دانشجویان پرستاري عرصه

:ارائه دهنده
سمانه پارچه بافیه

دانشجوي دکتري تخصصی آموزش پرستاري دانشگاه تربیت مدرس



همکاران
)عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما(خانم دکتر ربابه معماریان 

)مدرس، استاد مشاورعضو هیات علمی دانشگاه تربیت (خانم دکتر زهره ونکی 
مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم پزشکی (خانم شادي عبداهللا زرگر 

)تهران
مربی دانشگاه آزاد، واحد علوم پزشکی تهران مقیم بیمارستان  (خانم سوسن ایرانخواه 

)شرکت نفت تهران
تهران، بیمارستن دانشگاه آزاد، واحد علوم پزشکی  مربی(خانم سعیده عسکریان 

)شرکت نفت تهران
)  سوپروایزر و مسئول آموزش بیمارستان شرکت نفت تهران(آقاي محسن غفاریان 
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ü  مشخص نبودن وظایف پرسنل بخش در آموزش بالینی
üعدم ارتباط آموزشی با دانشجویان
ü  عدم مشارکت پرستاران در آموزش دانشجویان پرستاري
ü  عدم ارتباط مربیان با پرسنل بخش در زمینه اهداف درسی

دانشجویان  
ü  اهمیت ندادن پرسنل به یادگیري دانشجو در زمینه مدیریت

مراقبت پرستاري  
üفرآیند پرستاري اساس مراقبت  ( نداشتن مدل مراقبتی در بخش

)  پرستاري
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ایجاد محیط آموزشی بالینی    
مشارکت هر چه بیشتر پرسنل (اثربخش
در آموزش بالینی دانشجویان ) بالینی

پرستاري عرصه
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مراحل اجراي برنامه 
Øبا مربیان و دانشجویان براي تایید مشکل احساس شده مصاحبه  :

ارتباط  دانشجویان و عدم آموزش عدم مشارکت پرسنل در تایید 
موزشی  آ

:  شاملسیکل تغییر  2طراحی 
ü در تقسیم کار کیس متدپرستاري توانمندسازي پرسنل "سیکل" 
ü براي مشارکت در آموزش پرسنل پرستاري توانمندسازي "سیکل

"آموزشیدانشجویان و ایجاد محیط 
پس از مورد تایید قرار گرفتن افراد درگیر در پژوهش، به شرح زیر  

.طراحی و اجرا شد
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سیکل اول
Ø براي اجراي مدیریت  بکارگیري فرآیند پرستاري اهمیت نیاز به

.مراقبت پرستاري
Ø بررسی و  نیاز بود که در ابتدا اولین گام فرآیند پرستاري یعنی

شناخت به پرسنل پرستاري نیز آموزش داده شود تا دانشجویان  
بنابراین  .بتوانند در مواقع مورد نیاز به پرستار مربوطه مراجعه نمایند

اولین گام براي اجراي این سیکل، آموزش بررسی و شناخت بیمار و  
بیان اهمیت آن در ارائه یک مراقبت استاندارد از بیمار بود که به 

.شرح ذیل طراحی و اجرا شد
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سیکل اول
آشناسازي پرسنل پرستاري با  "(Action Plan)طراحی برنامه عملکردي :1طراحی برنامه 

متددر سیکل توانمندسازي پرسنل بخش در تقسیم کار کیس  "نحوه بررسی و شناخت بیمار 

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردي
طراحی برنامه آموزشی نحوه بررسی و شناخت بیمار با مشارکت رابطین  §

آشنایی با مفهوم مراقبت پرستاري/ آموزشی و مربیان بخشهاي درگیر
طراحی برنامه هماهنگی با پرستاران بخشهاي درگیر براي شرکت در این §

و دریافت گواهی براي ارتقاي سالیانهحضوري و عملی  کالسهاي 
برنامه جلسات غیررسمی رفع اشکاالت یادگیري پرستاران در   طراحی§

بررسی و شناخت بیمار
طراحی برنامه کنترل و نظارت بر اجراي بررسی و شناخت بیمار توسط  §

مربیان و رابطین آموزشی
طراحی برنامه صدور گواهی براي پرستاران شرکت کننده در این برنامه §

آموزشی

 
محققین، سوپروایزر  
آموزشی بیمارستان،  

سرپرستاران بخشهاي 
داخلی و جراحی مردان و 

زنان، مربیان
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سیکل اول
/  کارگاه آشناسازي پرسنل با نحوه بررسی و شناخت بیمار "فعالیت ها در برگزاري: 1شمارهفعالیت 

در سیکل بهسازي بخش براي ارائه مراقبت کیس متد "آشنایی با مفهوم مراقبت پرستاري

مشارکت کنندگانفعالیت
برگزاري کارگاه   §
درخواست از مربیان و رابطین آموزشی براي مشاهده نحوه بررسی و §

شناخت پرستاران
ارائه بازخورد و اصالح درك پرستاران توسط مربیان و رابطین  §

آموزشی از طریق گفتگو و بحث در خصوص نحوه بررسی و شناخت  
بیماران توسط جلسات غیر رسمی درون بخشی

 
محققین، مربیان، پرسنل  

پرستاري، رابطین  
آموزشی
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Ø اساس توانمندي دانشجو و  بر بیمار به دانشجو تخصیص اهمیت
همچنین میزان مراقبت الزم براي هر بیمار  

Ø انجام  مسئول بخش آنجا که تخصیص بیمار به هر دانشجو توسط از
می شد و در مواردي مشاهده میشد که از دانشجویان فقط براي انجام  

بدون کنترل عالئم حیاتی و دارو دادن مراقبتهاي معمول مانند 
طراحی برنامه دوم به منظور رفع این  استفاده می شد،  شناخت بیمار

.  انجام شد مشکل
Ø آموزش به پرسنل پرستاري بخشها در خصوص  دوم شامل برنامه

نحوه تخصیص کیس به دانشجویان بر اساس واحد درسی و  
.  که به شرح ذیل طراحی و اجرا شدتوانمندي هر دانشجو بود 
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سیکل اول
تقسیم کار موردي براي " (Action Plan)طراحی برنامه عملکردي: 2طراحی برنامه 

در سیکل توانمندسازي پرسنل پرستاري براي  "دانشجویان با توجه به واحد درسی و مهارتهاي آنان
ارائه مراقبت کیس متد

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردي
طراحی برنامه محتواي آموزشی درون بخشی در خصوص نحوه تقسیم کار §

موردي براي دانشجویان با در نظر گرفتن واحد درسی و توانمندي هر  
دانشجو

طراحی برنامه نظارت بر اجراي صحیح تقسیم کار موردي براي دانشجویان §
عرصه توسط مربیان بصورت مشاهده تقسیم کار توسط پرسنل

طراحی روشهاي ارائه بازخورد بصورت ارائه توضیحات توسط مربی به §
بیمار   3سرپرستاران و رابطین آموزشی بخش ها در خصوص دادن حداکثر 

مرتبط با واحد درسی بر حسب توانایی دانشجو

سرپرستاران، رابطین 
آموزشی، محققین، مربیان
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سیکل اول
 "تقسیم کار موردي براي دانشجویان با توجه به واحد درسی و مهارتهاي آنان"فعالیت ها در : 2فعالیت

در سیکل بهسازي بخش براي ارائه مراقبت کیس متد
مشارکت کنندگانفعالیت

برگزاري جلسات درون بخشی براي آموزش به پرسنل پرستاري در خصوص  §
بیمار مبتال به  1-3نحوه تقسیم کار موردي دانشجویان در خصوص دادن 

جراحی منطبق با واحد درسی دانشجویان -بیماري هاي داخلی
در خواست از مربیان براي مشاهده و گزارش نحوه تقسیم کار موردي  §

دانشجویان
انجام مصاحبه با دانشجویان و پرسنل پرستاري در خصوص نحوه تقسیم §

کار موردي دانشجویان
درخواست از مربیان براي اصالح نحوه تقسیم کار موردي دانشجویان و ارائه §

توضیحات به سرپرستاران و رابطین آموزشی بخش ها در خصوص دادن  
بیمار مرتبط با واحد درسی بر حسب توانایی دانشجو 3حداکثر 

محقق، سرپرستار، رابطین 
آموزشی، مربیان، پرسنل  

پرستاري
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توانمندسازي پرستاران براي مشارکت در آموزش  "شامل  سیکل دوم
  "دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

Ø  مدیریت فعالیتهاي آموزشی بخش  سرپرستار هر بخشاز آنجا که ،
اطالع رسانی در  را عهده دار است، نیاز بود که در ابتدا براي 

در روند کاري بخشها در خصوص آموزش بالینی خصوص تغییرات 
دانشجویان، یک جلسه آشنایی براي سرپرستاران و رابطین آموزشی  

بخش داخلی و جراحی زنان و مردان، با مفهوم مراقبت پرستاري،   4
.  فرآیند پرستاري و مدل خودارتقایی برگزار گردد

Ø تعامالت صحیح بین آموزش نحوه نیاز به : ارتباطات پویااهمیت
صحیح بین تعامالت نیاز به آموزش نحوه +  پرسنل و دانشجویان

پرستارانبراي بکارگیري دانش و تجارب  با پرسنل پرستاريمربیان 
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سیکل دوم
طراحی کارگاه آشناسازي  "  (Action Plan)طراحی برنامه عملکردي: 1طراحی 

در سیکل  "مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاريسرپرستاران و رابطین آموزشی بخشها با 
آموزشیتوانمندسازي پرستاران براي مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط 

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردي
طراحی برنامه جلسه و محتواي مورد نیاز در خصوص مفهوم مراقبت  §

پرستاري، فرآیند پرستاري و مدل خودارتقایی
طراحی برنامه هماهنگی با دفتر پرستاري بیمارستان براي برگزاري جلسه §

با پرسنل پرستاري  
طراحی روش ارزشیابی کارگاه توسط مشاهده و مصاحبه با دانشجویان، §

مربیان و سرپرستاران

محققین، سوپروایزر  
آموزشی بیمارستان
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ارتقا مدیریت 
مراقبت پرستاري

مسئولیت پذیري

خودکارآمدي
انگیزش

ارزش نفس
تعلق پذیري
ایمنی و امنیت

مدل یادگیري خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاري
١٦



سیکل دوم
برگزاري کارگاه آشناسازي سرپرستاران و رابطین آموزشی بخشها با مدل "فعالیت ها در : 1فعالیت

در سیکل توانمندسازي پرستاران درگیر در آموزش  "خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاري
دانشجویان عرصه 

مشارکت کنندگانفعالیت
برگزاري کارگاه آشناسازي سرپرستاران و رابطین آموزشی بخشها با مدل §

خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاري
ارزشیابی کارگاه توسط مشاهده و مصاحبه با دانشجویان، مربیان و §

سرپرستاران

محقق، سوپروایزر  
آموزشی بیمارستان،  

پرسنل پرستاري، رابطین  
آموزشی
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سیکل دوم
آشناسازي درون بخشی پرسنل "  (Action Plan)طراحی برنامه عملکردي: 2طراحی 

در سیکل توانمندسازي پرستاران  "پرستاري بخش ها با نحوه برقراري ارتباط صحیح با دانشجویان
آموزشیبراي مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط 

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردي
طراحی برنامه و محتواي مورد نیاز پرسنل پرستاري در خصوص نحوه  §

برقراري ارتباط با دانشجویان عرصه بصورت بحث رو در رو و ارائه پمفلت  
آموزشی

طراحی برنامه هماهنگی با سرپرستار هر بخش براي برگزاري جلسه §
درون بخشی با رابطین آموزشی و سرپرستاران و ارائه پمفلت آموزشی به 

رابط هر بخش توسط مربیان و محقق
طراحی روش ارائه بازخورد به پرسنل پرستاري  توسط مشاهده و مصاحبه  §

با دانشجویان، مربیان و پرستاران

 
محققین، مربیان،  

سوپروایزر آموزشی  
بیمارستان، سرپرستاران  
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سیکل دوم
آشناسازي درون بخشی پرسنل پرستاري بخش ها با نحوه برقراري ارتباط صحیح "فعالیت ها در : 2فعالیت

در سیکل توانمندسازي پرستاران براي مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط  "با دانشجویان
آموزشی

مشارکت  فعالیت
کنندگان

تدوین اولیه پمفلت آموزشی در خصوص نحوه ارتباطات پرستاران با دانشجویان عرصه و §
ارسال آن به استاد راهنما جهت تایید و اصالح موارد

ارسال پمفلت براي مربیان توسط تلگرام§
ارائه نکات آموزشی به سرپرستاران و رابطین آموزشی بخشها در خصوص ارتباطات صحیح با §

ارائه پمفلت آموزشی به بخشها/ دانشجویان عرصه توسط محقق و با کمک مربیان
درخواست از مربیان براي ارائه آموزشهاي فردي در خصوص نحوه ارتباط با دانشجویان §

عرصه، به پرسنل پرستاري در مواقع مناسب
مشاهده و مصاحبه با دانشجویان و پرستاران بخشهاي درگیر به منظور بررسی نحوه  §

ارتباطات پرسنل با دانشجویان
ارائه بازخورد به رابطین آموزشی در خصوص نحوه ارتباطات پرسنل پرستاري با دانشجویان§

محقق، مربیان،  
سرپرستاران  

بخشهاي درگیر،  
رابطین آموزشی  

بخش ها

١٩



سیکل دوم
نحوه تعامالت بین مربیان و پرسنل  "  (Action Plan)طراحی برنامه عملکردي: 3طراحی 

در سیکل توانمندسازي  "پرستاري با هدف اجراي مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاري
آموزشیپرستاران براي مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط 

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردي
طراحی برنامه نحوه تعامالت موثر مربیان با پرسنل پرستاري§
برنامه جلسات غیررسمی اصالح درك مربیان از مطالب ارائه شده   طراحی§

بصورت بحث و گفتگو
طراحی روش ارائه بازخورد به مربیان توسط بحث و گفتگوي غیرسمی §

محققین، مربیان،  
سرپرستاران،رابطین  
آموزشی، سوپروایزر  

آموزشی
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سیکل دوم
نحوه تعامالت بین مربیان و پرسنل پرستاري با هدف اجراي مدل خودارتقایی  "فعالیت ها در : 3فعالیت

در سیکل توانمندسازي پرستاران براي مشارکت در آموزش دانشجویان و  "مدیریت مراقبت پرستاري
آموزشیایجاد محیط 

مشارکت کنندگانفعالیت
مطالعه متون در خصوص راهکارهاي ارتباطی موثر مربیان با پرسنل  §

پرستاري براي افزایش همکاري پرستاران در اجراي مدل
به اشتراك گذاشتن راهکارهاي ارتباطی مبتنی بر متون با مربیان و تصحیح  §

برنامه ارتباطی مربیان با پرستاران
ارائه دستورالعمل ارتباطی بصورت مکتوب به مربیان مانند حضور بیشتر در  §

در میان گذاشتن برنامه روزانه با پرستار   -همراهی دانشجو -بخش ها
برقراري ارتباط هدفمند،   -تقدیر از پرستاران/ تشویق کالمی -مربوطه

....غیررسمی و دوستانه با پرستاران و 
مشاهده و مصاحبه با پرستاران و مربیان و  ارائه بازخورد به مربیان توسط  §

)   نظارت و بازخورد(بحث و گفتگوي فردي 

 
 

محققین، مربیان، پرسنل  
پرستاري، رابطین  

آموزشی
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نحوه نظارت و کنترل
Øحضور مداوم تیم تحقیق در بخشهاي بالینی درگیر
Ø  انجام مصاحبه هاي متعدد با دانشجویان و پرسنل پرستاري
Øیادداشت در عرصه
Ø که قبال   مربیانبیمارستان و همچنین رابطین آموزشی کمک گرفتن از

آموزشهاي الزم در این خصوص را دریافت کرده بودند
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توانمندسازي  "برخی از انعکاسهاي ارائه شده در حین اجراي سیکل
"پرسنل پرستاري براي ارائه مراقبت کیس متد

انعکاس اجرا
اختصاص بیمار به هر دانشجو براي ارائه مراقبت 

کیس متد
تقسیم دانشجویان بین پرستاران براي مراقبت 

فانکشنال

بیمار به دانشجو بر اساس توانمندي و  3تا  1دادن 
واحد درسی

بیمار به هر دانشجو 3دادن 

همکاري با تمامی پرسنل پرستاري در ارائه مراقبت 
تیمی به بیماران

عدم همکاري دانشجو در ارائه مراقبت به پرستاران 
بخش

مراجعه دانشجو به مربی و پرستار براي رفع ابهامات 
بررسی و شناخت بیمار

مراجعه دانشجو فقط به مربی براي رفع اشکاالت 
بررسی و شناخت بیمار مریوط به
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توانمندسازي  "برخی از انعکاسهاي ارائه شده در حین اجراي سیکل 
  "پرستاران براي مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

انعکاس اجرا
مشارکت سرپرستاران در دادن کیس به دانشجویان 

عرصه
نظارت سرپرستاران بر کیس هاي داده شده به 

دانشجویان عرصه 
درمیان گذاشتن برنامه روزانه دانشجویان با پرستاران 

بخشها و درگیر کردن آنها در آموزش
طراحی و اجراي برنامه روزانه دانشجویان توسط 

مربیان 
تقدیر از پرستاران در حضور دانشجویان بیان نکات مراقبتی مثبت پرستاران در حضور 

دانشجویان 
ارتباطات غیر رسمی و دوستانه با پرستاران ارتباط رسمی با پرسنل پرستاري 
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نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر 
ö توسط مصاحبه فردي، فوکوس گروپ و یادداشت در عرصه و مقایسه آن با قبل از

تغییر 
ö دانشجوي پرستاري عرصه در  10مصاحبه ها توسط پژوهشگر بصورت چهره به چهره با

مربی درگیر در پژوهش در اتاق استراحت کارکنان در  3پرستار و  5ترم آخر، 
. بخشهاي بیمارستان مرکزي شرکت نفت تهران انجام شد

:ایجاد تغییراتی در پرسنل پرستاري
Øبهبود ارتباطات با دانشجویان
Øکاهش گزارش موارد ایجاد مشکل بین پرسنل و دانشجویان
Øمراجعه بیشتر پرسنل پرستاري به مربیان براي بحثهاي علمی
Øهمگام شدن پرستاران با دانشجویان براي مراقبت
Ø ایجاد ارتباطات نزدیک پرسنل پرستاري با مربیان در خصوص برنامه آموزشی

دانشجویان
Ø پرستاريافزایش اعتماد به دانشجویان
Ø.....٢٥



نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر 
ö انجام مراقبت در این دانشجویاننشان داد که از نظر نتایج ،

.  در آنها شده است "حس پرستار شدن"محیط باعث ایجاد 
یعنی با انجام مراقبت کل نگر از بیمار در چنین محیطی، خود  
.  را آماده پذیرش نقش یک پرستار حرفه اي در بخش می دانند

ö افزایش مسئولیت پذیري  ، در این شیوه پرسنل پرستارينظر از
.  در دانشجویان ایجاد شدبهبود برقراري ارتباط دانشجویان و 

ö آنان   عالقمنديدانشجو و مسئولیت پذیري نیز  مربیاننظر از
پرستاري افزایش یافته   هحرفبه مراقبت و در کل نسبت به 

.است
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تداوم  و تثبیت تغییر در سیستم پرستاري 
v و درگیر کردن ارتباط موثر بین پرستاران و مربیان پرستاري

باعث افزایش کیفیت مراقبت و  پرستاران در آموزش دانشجویان 
انجام مراقبت استاندار از طریق کاربرد فرآیند پرستاري شد که این  

. گردیدایجاد اطمینان در پرستاران امر باعث 
v درك صحیح در مربیان در خصوص اهمیت درگیر دلیل ایجاد به

کردن پرستاران در آموزش بالینی، کمک گرفتن از آنان براي 
ارائه مراقبت کیس متد بر عرصه، و توجه بر  آموزش به دانشجویان

، تغییرات ایجاد شده در محیط تداوم  اساس توانمندي هر دانشجو
. دارد
v مداوم عملکرد پرسنل پرستاري و در صورت نیاز، برگزاري بررسی

مجدد برخی از کارگاه ها در فواصل زمانی متغیر 
v این مدل همچنان ادامه دارداجراي.
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نتایج برنامه تغییر 
توانمندسازي پرسنل پرستاري براي "اجرا و انعکاس سیکل ارزشیابی 

"ارائه مراقبت کیس متد
v پاسخدهی بیشتر پرسنل پرستاري به سواالت دانشجو در خصوص

بیمار
vبهبود ارتباطات بین پرستاران و دانشجویان
v  هدفمند شدن و یکسان نبودن کارورزي ها از نظر دانشجویان

)گرفتن بیمار منطبق با واحد درسی(
v همکاري بیشتر پرسنل پرستاري براي عدم استفاده از دانشجو براي

انجام اعمال غیرمراقبتی بخش
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نتایج برنامه تغییر 
توانمندسازي پرستاران براي "ارزشیابی اجرا و انعکاس سیکل 

 " آموزشیمشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط 
v دانشجویان در برخورد با اعتماد پرسنل پرستاري به افزایش

و بالعکسدانشجویان 
v درگیر شدن بیشتر پرسنل پرستاري در امر آموزش به دانشجویان و

توجه بیشتر به نکات مراقبتی در امر مراقبت از بیمار و خانواده
v ایجاد محیط آموزشی در بخش بطوریکه پرسنل بر اساس استاندارد

، مراقبت را بعهده داشتند)پرستاريفرایند (مراقبتی 
v  برقراري ارتباط موثر بین مربیان پرستاري و پرسنل پرستاري در

زمینه مراقبت از بیمار و آموزش به دانشجویان پرستاري 
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مشکالت پیش آمده در حین اجرا 

مقاومت پرستاران در خصوص مراقبت کیس متد توسط   -
دانشجویان و درخواست از آنان براي همکاري در انجام  

پروسیجرها
درخواست از دانشجویان براي مشارکت در مراقبت   :راهکار

آموزش فردي   -همگام با پرستاران در کنار مراقبت کیس متد
غیررسمی به پرستاران توسط مربیان در خصوص هدف از آموزش  

.بالینی
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درسهاي آموخته شده
q مشارکت پرستاران، محیط بالینی را تبدیل به یک محیط

آموزشی مناسب براي یادگیري بالینی مراقبت کل نگر براي  
.دانشجویان پرستاري می کند

q  آموزش بالینی مبتنی بر الگو توسط مربیان، نقش پرستاران و
سرپرستاران را بجاي ناظر بر یادگیري بالینی دانشجویان، به  

.افراد فعال در یادگیري بالینی دانشجویان تبدیل می کند
q  پی بردن به اهمیت ارتباطات پویا در ایجاد یادگیري بهتر در

دانشجویان پرستاري عرصه  
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درسهاي آموخته شده

q  انجام مراقبت کیس متد، راهی براي یادگیري مدیریت مراقبت
پرستاري

q  همکاري مربی پرستاري با پرسنل بخش در زمینه هاي مختلف مراقبتی
و آموزشی و مددرسانی می تواند باعث ارتقاي یادگیري مدیریت  

.مراقبت در دانشجویان عرصه شود
q  بهبود کیفیت مراقبت از بیمار در همراهی پرستاران با مربیان در

خصوص اهداف درس در محیط بالینی
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