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  :مقدمه

سالمت و بهسازي هر جامعه مرهون خدمت و 

فداكاري پرستاران و ماماهاي صديق و دلسوز و با 

در جهت  بنابراين الزم است .مي باشدكفايت آن جامعه 

سيستم منظم علمي و پيشرفته در آموزش يك ايجاد 

. )1 ( گردد تالشان سالمتيـــنظري و باليني اين راعي

 الينفك آموزش امايي جزءآموزش باليني پرستاري و م

  دو مكمل يكديگرند ولي با اين وجود نظري است و اين

  

  

  
تر از آموزش نظري آموزش باليني متفاوت و پيچيده

انجام هاي نظري  با كالساست كه نهايتاً بايد همگام 

بايد به اين موضوع توجه داشت كه مربيان باليني . شود

هاي گوناگوني در قبال آموزش باليني مسئوليت

دانشجويان پرستاري و مامايي، امنيت دانشجويان، 

هاي پرستاري و  احساس مسئوليت در زمينه مراقبت

 سازنده و مامايي از بيماران تعيين شده و حفظ روابط

  :چكيده
موانع و و حل شناخت م، بدانياگر سالمتي يك جامعه را در گرو خدمات پرستار و ماما  :زمينه و هدف

ش بهتر و شرايط الزم جهت ايفاي نقمي تواند مشكالت ايفاي نقش و خودكارآمدي در آموزش باليني، 
 احساس خودكارآمدي و ايفاي تعييناز اين رو اين مطالعه با هدف . خودكارآمدتر بودن مربيان را فراهم نمايد

  .استكارها انجام شده  دانشكده پرستاري و مامايي و ارايه راهنقش مربيان
نظرات كليه . استانجام شده  با روش حل مسألهاست كه  مطالعه توصيفي كي، پژوهشاين  :روش بررسي

با استفاده از ابزارهاي )  نفر29(مربيان دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد متمايل به شركت در پژوهش 
   .مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتبود  بررسي كه شامل پرسشنامه ايفاي نقش و احساس خودكارآمدي

  .داده ها با استفاده از آزمون آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد
فراهم نبودن «ترين مشكل از ديدگاه اين مربيان  در ارتباط با مشكالت مربوط به ايفاي نقش، شاخص:هايافته

در ارتباط با مشكالت مربوط به . بود 145ز ا 57/127با امتياز » محيط مناسب براي ايفاي نقش مربيان در بالين
ترين احساس احساس خودكارآمدي شاخصي كه كمترين امتياز را به خود اختصاص داد و در واقع ضعيف

من جهت افزايش اعتماد بنفس خودم، قادر هستم در ارتباط «را در بر داشت، احساس مربوط به خودكارآمدي 
بود  ».وم با مسئولين دانشكده در طول ترم تحصيلي بحث علمي نمايمصورت لز ها و نظريات خودم دربا ايده

عوامل موثر در ايفاي نقش مربيان شامل تاهل، سن، سابقه  .در آخرين رده قرار گرفت 116از  90 كه با امتياز
  .ربيان شامل سن و نوع استخدام بودكار و ميزان تحصيالت و عوامل موثر بر خودكارآمدي م

، بقه كار و ميزان تحصيالت، تاهل، سن، سادانش پژوهش حاضر و توجه به نتايج حاصل ازبا : گيرينتيجه
 را تحت تاثير قرار داده و توانمندي وي را ارتقاء مي يك مربي پرستاري و ماماييمهارت و قدرت ايفاي نقش 

امايي نيز افزايش به هر ميزان كه اين مقوله ها قوي تر باشد، احساس خودكارآمدي مربي پرستاري و م. بخشد
  .يافته و تاثير شگرفي بر كيفيت ايفاي نقش وي خواهد گذاشت

  
 .مربي ، ايفاي نقش،احساس خودكارآمدي، آموزش باليني : كليديه هايواژ



  رضا مسعودي وهمكاران    خودكارآمدي و ايفاي نقش مربيان

 97

هاي بهداشتي در  ه مراقبتاري با پرسنل و ارايهمك

بايد به اين موضوع توجه  .)2 (آموزش باليني دارند

مربي پرستاري و مامايي مهمترين عامل و الگو در  داشت

باشد، كه با شناخت دقيق از حرفه و امر يادگيري مي

تواند راهگشاي هدف خود در امر آموزش مي

نفس و يده و اعتماد بهدانشجويان پرستاري و مامايي گرد

عدم حضور  .)3 (عزت نفس در آنان را پرورش دهد

هاي آموزش باليني نتايجي از قبيل عدم مربي در محيط

تمركز بر بررسي و شناخت بيمار، جدايي خدمات با 

آموزش، بها ندادن به دانشجويان پرستاري و مامايي در 

  با وجود اينكه  .)4( محيط باليني را سبب مي گردد

هاي بلندي جهت حل مشكالت باليني از طرف  گام

وزش پرستاري برداشته شده، ولي كادر خدماتي و آم

سفانه با گذشت زمان پيشرفت چشمگيري در اين مهم متا

 و مامايي يك مربي پرستاري. )5 (به عمل نيامده است

دهد، جهت انجام وظيفه ه ميكه چنين خدماتي را اراي

و سالمت جسم و روان نياز اي خود به فراغ خاطر حرفه

پس جهت آموزش مطلوب و مناسب خدمات . دارد

بهداشتي به دانشجويان پرستاري و مامايي بايد امنيت شغلي 

مناسبي براي وي فراهم گردد تا در ايفاي نقش خويش و 

 اهميت .)6 (ارتقاء حس خودكارآمدي موفق عمل نمايد

 ساختن دادن به توانايي در ايفاي نقش مربي و توانمند

وي در ارتقا ميزان احساس خودكارآمدي، از مهمترين 

دهنده كارآيي و عملكرد در سازمان عوامل افزايش

هاي مربيان  است و مديران بايد بر افزايش سطح توانايي

به . )7 (ها نهايت تالش خود را بكار گيرند در سازمان

باشيم زماني يك مربي پرستاري و مامايي ياد داشته

خواهد كرد  يت شغلي و توان ايفاي نقش باالاحساس رضا

اكثر . )8 (باشداي خود را درك كردهكه استقالل حرفه

   هايمربيان پرستاري كه تمايل دارند دانش و مهارت

اي خود را جهت خودكارآمدتر شدن در آموزش حرفه

باليني دانشجويان بكارگيرند، بدليل عدم سازگاري 

  .)4( شوندمي واجهبا مشكل ممحيط بالين و آموزش 

ل گشايي خود را يابي و مشكهر مربي كه نقش مشكل

اي و مسئوليتي خود را بخوبي ايفا ننمايد، موقعيت حرفه

كاهش كيفيت موجب تحت مخاطره قرار داده كه 

 و تاثير منفي بر ايفاي نقش و شدهبازدهي كار 

بنابراين وظيفه هر مربي  .مي گذاردخودكارآمدي وي 

الت موجود در برنامه هاي آموزشي باليني شناسايي مشك

از جمله مشكالت مرتبط با ايفاي نقش و خودكارآمدي 

هاي خاصي جهت حل  باشد كه بدنبال آن استراتژيمي

تغيير و تحوالت . )6( اين مشكالت مي بايد منظور گردد

پي در پي در سيستم آموزش پرستاري و مامايي موجب 

ددي براي مربيان هاي متع اين امر گرديده كه نقش

ها در  توجهي به اين نقشلذا بي. باليني تفويض گردد

هاي آموزش باليني و عدم حمايت از نقش مربيان  محيط

خودكارآمدي آنان توسط باليني و بها ندادن به حس 

مسئولين دست اندركار، موجب رودررويي آنان با 

 آموزش باليني گرديده هاي مشكالت متعدد در محيط

مربي پرستاري صرفاً هدايت و راهنمايي نقش . است

  بنابراين انتظار . باشدباليني دانشجويان پرستاري مي

رود مربيان از نظر آموزش باليني ماهر، سازنده و مي

هاي  ولي بايد توجه داشت حفظ مهارت. محقق باشند

هاي چندگانه مشكل خواهد بود  باليني همراه با مسئوليت

يفاي نقش خود به نحو و مربيان فرصت كافي جهت ا

اي جهت ايفاي دقيق نقش زمينه. معقول نخواهند داشت

  برقراري يك ارتباط سازنده و صحيح با اطرافيان 

 كه خود حس خودكارآمدي وي را ارتقاء ،مي گردد

خودكارآمدي اطميناني است كه  .)7( خواهد بخشيد

شخص، رفتار خاص را با موفقيت به اجرا گذارد و 

 و همكاران Bandura . بدست آمده را داردانتظار نتايج

معتقدند كه احساس خودكارآمدي، در اثر تحمل 

ها و انجام متوالي و گام به گام رفتار در افراد  چالش

احساس  اي ازخودكارآمدي، درجه. )9 (گيردشكل مي

هاي  اش براي انجام فعاليتتسلط فرد در مورد توانايي

 است براي استفاده خودكارآمدي ابزاري. باشدخاص مي

تئوري . ه مددجوآموزش ب در ارتقاء سالمتي و

، به نقش اعتماد و اطمينان و Banduraخودكارآمدي 

هايش در انجام رفتار  عزت به نفس فرد نسبت به توانايي

دارد كه  اظهار مييو. كيد داردشده از وي تاخواسته
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رفتار،  خودكارآمدي، پيش شرط اصلي و مهم در تغيير

با توجه به اينكه . )10 (له رفتارهاي بهداشتي استمنجم

در طول ساليان اخير وجود مشكالت باليني در آموزش 

تفاوتي، پرستاري و مامايي موجب دلسردي، بي

برخي مربيان گرديده است و ت و كاهش انگيزه عصباني

اف آموزشي را كاهش موفقيت آنان در دستيابي به اهد

حلي براي مشكالت راهسفانه اگر هم داده است و متا

شتر مقطعي بوده است نه قطعي و مطرح گرديده بي

ل و بردن به مسايهش حاضر به منظور پي پژو،ميداي

مشكالت ايفاي نقش و ميزان احساس خودكارآمدي 

كارهاي مربيان پرستاري و مامايي و مشكالت و راه

 .مربوطه انجام شد

  

  : بررسيروش

 - يفياي است توصمطالعه حاضر، مطالعه

ل و با روش حل مسأله كه به بررسي مساي تحليلي

ت مربيان پرستاري و مامايي و ارايه مشكال

  در اين پژوهش.استراهكارهاي مربوطه پرداخته 

 كل مربيان وگيري بصورت سرشماري بوده نمونه

غير هيات علمي دانشكده  عضو هيت علمي و

به عنوان نمونه ) نفر29(پرستاري و مامايي شهركرد 

ستفاده در اين پژوهش ابزارهاي مورد ا. انتخاب شدند

موانع و امه اطالعات دموگرافيك، پرسشنشامل 

مشكالت ايفاي نقش مربيان پرستاري و مامايي و 

 پرسشنامه هاي ،پرسشنامه احساس خودكارآمدي بود

در دانشگاه ي و همكاران مذكور توسط مطالعه الحان

لمي مورد ار محتوي و عتربيت مدرس از نظر اعتب

و جهت تعيين اعتماد علمي ) 11 (ييد قرار گرفتندتا

 نمونه پژوهش و 18بازآزمايي با بررسي تعداد  روش

. گرديداستفاده ) ≤8/0r(بصورت دو نيمه كردن با 

 13ايفاي نقش شامل تعيين ميزان توانايي پرسشنامه 

 گزينه 5براي هر مشكل در هر حيطه . سوال بود

)  ممتنع، مخالف و كامالًمخالف،كامالً موافق، موافق(

  براي كامالً + 2شد كه به ترتيب از نمره در نظر گرفته

  

بر  (مخالف امتيازبندي شد  براي كامالً- 2موافق تا نمره 

 145 نفر حداقل ميانگين نمره صفر و حداكثر 29اساس 

در پرسشنامه احساس خودكارآمدي كه . )خواهد بود

 راي چهار گزينه كامالً سوال بود، هر سوال دا13شامل 

 باشدمي) 1( و اصالً) 2( ، كمي)3( ، تاحدودي)4(

. ) خواهد بود116 و حداكثر 29حداقل ميانگين نمره (

در ارتباط با نحوه محاسبه نمره پرسشنامه خودكارآمدي 

هر چه احساس خودكارآمدي كمتر با توجه به اينكه 

باشد، مشكالت موجود بيشتر است، لذا امتيازات 

. خودكارآمدي جنبه معكوس داردصله در رابطه با حا

 حاوي دو سئوال باز جهت ذكر هاتمامي پرسشنامه

 ها و پيشنهادات در مورد مشكالت و راه ديدگاه

  هاي حل

  پس از اعالم آمادگي. هاي پژوهش بودنمونه

و با اجازه رياست  ها و كسب رضايت آنها نمونه

ته در اختيار ها به مدت يك هفدانشكده، پرسشنامه

آوري پس از جمع. مربيان قرارگرفت تا تكميل كنند

 هاي آمده توسط آزمونها اطالعات بدست پرسشنامه

تحليلي  و) ميانگين تعيين فراواني و(آماري توصيفي 

 . مورد تجزيه تحليل و ارزيابي قرار گرفت) كاي دو(

  

  :يافته ها

 8/44.  بود55/38±83/6ميانگين سني مربيان

.  درصد از آنان زن بودند2/55ز مربيان مرد و درصد ا

سابقه .  مجرد بودند درصد2/17 درصد متاهل و 8/82

 3/10 سال، 3 درصد كمتر از 3/10: كار باليني مربيان

 5 سه تا پنج سال، هيچكدام از مربيان در محدوه درصد

 درصد از مربيان 2/17.  سال سابقه كاري نداشتند9 تا

 سال 11 از آنان بيشتر از رصد د1/62ال و ـــ س9- 11

 درصد از مربيان هيئت 9/37 .ي داشتندــــسابقه كار بالين

.  آنان غير هيئت علمي بودند از درصد1/62علمي و 

 درصد پيماني و 8/13ان رسمي، ــــربي از م درصد2/55

 5/34. درصد حق التدريسي بودند 31راردادي و ـــق

    درصد5/65د داراي مدرك كارشناسي و ـــدرص
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  مدي آنانآمشكالت مربيان نمونه پژوهش به ترتيب اولويت بر اساس ضعف در احساس خودكار :1جدول شماره 

  

*رتبه
ميانگين 

 **نمره
 احساس خودكارآمدي مربيان كامالً تاحدودي كمي اصالً

9 90 89/6% 24/17% 48/34% 41/37% 
رتباط من جهت افزايش اعتماد بنفس خودم، قادر هستم در ا. 1

ها و نظريات خودم  درصورت لزوم با مسئولين دانشكده با ايده
 .در طول ترم تحصيلي بحث علمي نمايم

8 91 89/6% 46/3% 62/58% 03/31% 
توانم با اعتمادبنفس  من هنگام كار با دانشجويان پرستاري مي2-1

الزم دسترسي به صفحه كامپيوتري يا سايت شخصي جهت به 
 .ربة آنان فراهم نمايمحداكثر رساندن تج

8 91 0 0 82/44% 17/55% 
 من جهت افزايش اعتماد بنفس خودم، قادر هستم مطالب 2-2

شده قبلي را كه در حال حاضر كاربرد باليني علمي آموخته
 .دارد، مرور نمايم

من قادر هستم هنگام كار با دانشجويان در بخش، از نظرات . 3 48/34% 52/65% 0 0 97 7
 .ي اگر با نظر من هماهنگ نباشد، حمايت كنمآنها حت

توانم به دانشجويان در بارة توانايي ايفاي نقششان  من مي4-1 72/51% 82/44% 0 46/3% 99 6
 .در اواسط ترم و يا در صورت نياز در طول ترم بازخورد دهم

با تيم من جهت افزايش اعتماد بنفس خودم، قادر هستم .4-2 82/44% 72/51% 46/3% 0 99 6
 .دانشجويان براي كسب تجارب باليني همكاري نمايم

  

  .هر چه احساس خودكارآمدي كمتر باشد، مشكالت بيشتر خواهد بود*
  . است116 و حداكثر 29حداقل ميانگين نمره **

  
  

 2/55. دــــآنان داراي مدرك كارشناسي ارشد بودن

 درصد غير 6/27درصد از همسران مربيان شاغل، 

داراي  نا درصد از همسران مربي3/10. بودنداغل ــــش

 كارداني،  درصد8/13تحصيالت ديپلم و پايين تر، 

.  درصد دكتري بودند4/3 درصد كارشناسي و 2/55

 از  درصد4/3 درصد از مربيان ساكن شهركرد و 6/96

 5/34. مي شدندبيرون از شهركرد در محل كار حاضر 

 ديگر 5/65 بيان داراي شغل دوم بودند و از مردرصد

  . شغل دوم نداشتند

 در ارتباط با توانايي مربوط به احساس خودكارآمدي

مربيان پرستاري و مامايي، شاخصي كه كمترين امتياز را به 

ترين احساس خود اختصاص داد و در واقع ضعيف

من جهت افزايش « خودكارآمدي بود، احساس مربوط به

ها و نظريات ا ايدهاعتماد بنفس خودم، قادر هستم در ارتباط ب

صورت لزوم با مسئولين دانشكده در طول ترم  خودم در

ـــرين د90بود كه با امتياز ».تحصيلي بحث علمي نمايم  ر آخ

من جهت «و احساس ) 1جدول شماره (رده قرار گرفت 

بنفس خودم، قادر هستم بازخورد از مسئولين  افزايش اعتماد

ترين  به عنوان قوي امتياز 130با » .دانشكده دريافت كنم

 در اين ميان احساسات .احساس خودكارآمدي تعيين شدند

من قادر هستم هنگام كار با دانشجويان در بخش، «مربوط به 

ري شان واقف نموده و آنان را نسبت به اهداف ويژه يادگي

من جهت افزايش اعتماد به نفس خود قادر « و «متمركز سازم

در سال (ه مربيان هستم در كارگاههاي آشناسازي ويژ
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با امتياز در رده پنجم  و احساسات . «شركت نمايم) جاري

جهت هماهنگ  من مي توانم تجربه هاي الزم«مربوط به 

 و »پرستاري و مامايي كسب كنم شدن با موضوعات درسي

من جهت افزايش اعتماد به نفس خودم، قادر هستم «

 در رده 105با امتياز . »بازخورد از دانشجويان دريافت كنم

ن جهت افزايش اعتماد به نفس م«ششم و احساس مربوط به 

مطالعه  ، قادر هستم مقاالت مرتبط با تجاب بالين راخودم

من « در رده هفتم  قرار گرفت و احساس 106با امتياز . »نمايم

  دانش الزم جهت كار با دانشجويان پرستاري را در 

 با امتياز ».بخش هاي باليني دارم و در پي كسب آن هستم

  . در رده هشتم قرار گرفت109

   كار راهبرتر خودكارآمدي،كارهاي از ميان راه

استفاده مناسب و مداوم از بازخوردهاي دانشجويان و «

مسئولين دانشكده و توجه به نكات مثبت و تقويت 

 امتياز به 34با » نكات ضعف جهت توانمندسازي آنان

ارايه فرم هاي ارزيابي « راه كارهايو  كار برترعنوان راه

برگزاري «مربيان به دانشجويان و بازخورد آن به مربي و 

 ونــاگــجلسات بحث و گفتگو پيرامون موضوعات گون

  

  

  مشكالت مربيان نمونه پژوهش در خصوص ايفاي نقش به ترتيب اولويت: 2جدول شماره

  . است145شكل صفر و حداكثر محداقل ميانگين نمره در هر *

  

 رتبه
ميانگين 
 *نمره

كامالً 
 مخالف

 موافق ممتنع مخالف
كامالً 

 افقمو
 مشكالت مربوط به ايفاي نقش

1 57/127 0 0 0 52/65% 48/34% 
فراهم نبودن محيط مناسب براي ايفاي نقش . 1

 مربيان در بالين

 ارزش گذاري نامناسب در ايفاي نقش مربي. 2 56/27% 44/72% 0 0 0 53/127 2

3 68/120 0 89/6% 35/10% 94/37% 82/44% 
اف آموزش باليني اطالع ناكافي مسئولين از اهد. 3

 مربيان

4 25/117 44/3% 89/6% 89/6% 49/34% 29/48% 
اطالع ناكافي همكاران بالين از اهداف آموزش .4

  باليني مربيان

5 23/117 0 89/6% 68/20% 07/62% 36/10% 
عدم آموزش قبلي نحوه ايفاي نقش در آموزش . 5

  باليني براي مربيان

6 9/106 0 89/6% 79/13% 93/37% 37/41% 
اختيارات ناكافي مربي در تغييير برنامه . 6

 كارآموزي دانشجويان

7 44/103 0 25/17% 0 82/44% 93/37% 
عدم كفايت هماهنگي و همكاري دوجانبه . 7

 سرپرستار با مربي بالين

8 62/86 0 79/13% 25/17% 93/37% 03/31% 
حمايت ناكافي مسئولين از اهداف آموزش .8

 باليني مربيان

  پذيرش ايده هاي مربي توسط دانشجو. 9 24/17% 27/48% 36/10% 13/24% 0 62/58 9

  پذيرش ايده هاي مربي توسط دانشكده. 10  68/20%  39/41%  79/13%  14/24%  0  6/58  10

11  93/37  0  03/31%  24/17%  48/34%  24/17%  
اختيارات ناكافي مربي جهت حل مشكالت . 11

  دانشجويان در محل كارآموزي

12  03/31  44/3%  48/34%  34/10%  13/24%  13/24%  
مشخص نبودن اختيارات مربي در عرصه هاي . 12

  كارآموزي

13  58/27  34/10%  24/17%  24/17%  82/44%  34/10%  
سوابق كاري و تجارب باليني ناكافي مربي در . 13

  ايفاي نقش مربيگري
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يلي و شغلي در طول ترم تحصيلي با درخواست تحص

فراهم نمودن « و »مسئولين دانشكدهمربي و با موافقت 

پژوهشي و سايت هاي معتبر و مناسب علمي -مجالت علمي

 بعدي قرار گرفتند  در رده هاي»جهت استفاده مربيان

  ).2جدول شماره (

نتايج حاصل از پرسشنامه سنجش ايفاي نقش نشان 

فراهم «ترين مشكل از ديدگاه اين مربيان داد كه شاخص

با » نبودن محيط مناسب براي ايفاي نقش مربيان در بالين

با بيشترين امتياز و سوابق كاري و تجارب باليني  57/127امتياز 

ناكافي مربي در ايفاي نقش مربيگري داراي كمترين امتياز بود 

  ).2جدول شماره (

ل ضوابط قيد كارهايي با اعمادر همين راستا راه

شده در قسمت توانمند ساختن احساس خودكارآمدي 

ه گرديد كه در ي ايفاي نقش مربيان ارايبراي ارتقا

استفاده از فرآيند ارزشيابي ايفاي نقش به عنوان مشوق «

و بازتاب عملكرد و نياز و عالقمندي مربي و رفع نيازها 

 امتياز در رده نخست و راهكارهاي 34با  »و مشكالت

نفي عملكرد و ايفاي ميت دادن به نكات مثبت و ماه«

تشريح كيفيت ايفاي نقش مربيان براي «، »نقش مربي

استفاده از « و »سرپرستاران و سوپروايزران بيمارستان

استانداردهاي ايفاي نقش و عملكرد و تبيين اهداف 

 در رده هاي بعدي قرار »رفتاري مورد نظر از مربي

 .گرفتند

با توجه به امكانات و ارهاي فوق كهر كدام از راه

. هاي محيط بطور جداگانه تدوين شد منابع و محدوديت

كارها جهت اطمينان از قابليت اجرا و كاربردي بودن راه

كارها با توجه به معيارهايي نظير زمان، هر كدام از راه

بودجه، اثربخشي، امكانات و تجهيزات، نيروي انساني 

ت مديران رده باال مورد الزم، رضايت پرسنل و رضاي

استفاده از «كار ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گرفت و راه

يند ارزشيابي ايفاي نقش به عنوان مشوق و بازتاب آفر

رفع نيازها و عملكرد و نياز و عالقمندي مربي به 

كار برتر انتخاب با بيشترين امتياز بعنوان راه »مشكالت

  . گرديد

  ـر مشخصات دموگرافيكـدر رابطه با تعيين تاثي

بر ايفاي نقش و خودكارآمدي واحدهاي مورد پژوهش 

نتايج نشان داد سن بر ايفاي نقش و بر احساس 

به طوري كه هر چه سن . خودكارآمدي تاثير داشت

بيشتر باشد توانايي و كيفيت ايفاي نقش و احساس 

جنس بر ايفاي نقش . خودكارآمدي ارتقاء خواهد يافت

تاهل بر ايفاي . كارآمدي تاثير نداشتو بر احساس خود

نقش تاثير گذار بود ولي بر احساس خودكارآمدي تاثيري 

 به نظر مي رسد تاهل مربي را در برنامه ريزي. نداشت

كاري و حرفه اي ياري داده و وي را در ايفاي نقش بهتر 

در پژوهش حاضر سابقه شغلي بر . ياري خواهد داد

 طوري كه مربيان با تجربه ايفاي نقش تاثير گذار بود به

كيفيت ايفاي نقش بهتري خواهند داشت، در حالي كه 

سابقه شغلي بر احساس خودكارآمدي تاثير نداشت نوع 

در حالي . استخدام بر كيفيت ايفاي نقش تاثير نداشت

. كه نوع استخدام بر احساس خودكارآمدي تاثير داشت

ر حالي وضعيت استخدام بر ايفاي نقش تاثير گذار بود د

ميزان . كه بر احساس خودكارآمدي تاثيري نداشت

تحصيالت بر ايفاي نقش و احساس خودكارآمدي تاثير 

  .نداشت

  

   :بحث

اي آموزش باليني مربي را تعدد نيازهاي حرفه

موفقيت  .)12(سازد  هاي گوناگوني مواجه مي با چالش

انسان به عنوان يك مربي درگرو آن است كه در هر 

رتيب خاصي برآورد وضعيت نموده و با در موقعيت به ت

 تدابير الزم جهت ايفاي نقش بهتر و، گرفتن شرايط نظر

هدف مربيان باليني . )13( خود كارآمدتر را اتخاذ نمايد

  هاي نظري با ارتباط هر چه بيشتر بين آموخته

وي معتقد است، مربيان بايد . باشدمهارت هاي باليني مي

ظر معلومات علمي و تبحر باليني بطور مداوم خود را از ن

اي مورد ارزيابي قرار دهند تا بتوانند در ايفاي نقش حرفه

تجزيه و تحليل  ).14( و حساس خود موفق عمل نمايند

مربيان در ايفاي : هاي حاصل از پژوهش نشان داديافته

اي خود مشكالت خاصي دارند كه به نحوي نقش حرفه

ثير قرار ا تحت تاين مشكالت رضايت شغلي آنان را
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دهد و گاهاً در بعضي مواقع ممكن است حتي مي

بالطبع پايين بودن . رضايت شغلي آنان به مخاطره بيفتد

احساس خودكارآمدي سبب احساس كمبود رضايت 

ثيرات منفي بر كيفيت ايفاي نقش آنان اشغلي مربيان ت

مهمترين مشكل ايفاي نقش اين . )9 (خواهد گذاشت

ودن محيط مناسب براي ايفاي نقش در مربيان فراهم نب

بالين است كه تمام توانايي آنان را براي ايفاي نقش بهتر 

نظر شخص . دهدثير قرار مياو خودكارآمدتر تحت ت

نسبت به امنيت و محيط براي توجه به انتخاب يك شغل 

همه ما ميل داريم خود را از خطرات زندگي، . مهم است

ها و ناپايداري اقتصادي  ها، بيماري حوادث، جنگ

ها تا حد امكان  بنابراين اشخاص و سازمان. حفظ كنيم

عالقمند به ايجاد اطمينان جهت جلوگيري از اين فجايع 

 . )15 (باشندمي

 Donald در پژوهشي تحت عنوان عزت نفس و

هاي سازماني معتقد است كه  مدي در بافتآخودكار

ضايت عزت نفس و خودكارآمدي بر ايفاي نقش و ر

كه در پژوهش  حالي در. )15 (ثيرگذار است فرد تاشغلي

داري ي حاضر خودكارآمدي و ايفاي نقش ارتباط معن

  و Timbyرتباط با مقوله خودكارآمديدر ا .نداشتند

Smith دانش و مهارت ناكافي را مهمترين عامل موثر 

. )16 (در تضعيف احساس خودكارآمدي بيان نمودند

 عامل موثر بر مقوله 1384حيدري در سال 

وانايي خود ذكر كرده خودكارآمدي را تصور فرد از ت

و معتقد است كه كسب مهارت باعث ارتقا حس 

وي خودكارآمدي را شامل . گرددخودكارآمدي مي

.. ه جايزه و جزء كردن وظيفه و ارايمراحلي نظير جزء

هاي كلينيكي ه تجرب مطالعات ديگري.)17 (داندمي

را مهمترين عامل دانش و توانايي ارتقاء سالمت 

در . )19،18 (كارآمدي تعيين نمودندثيرگذار بر خودتا

كه محمدي دانش را نسبت به توانايي مقدم  حالي

ثير دانش بر احساس خودكارآمدي را بيشتر ادانسته و ت

در پژوهش حاضر با . )20 (از توانايي فرد تعيين نمود

توجه به اينكه توانايي فرد در مطرح كردن عقايد و 

د بنفس و دانش نظريات خود با مسئولين در حيطه اعتما

هاي توانايي وي قرار دارد، اين پژوهش يافته و

  .نمايدييد ميامطالعات مذكور را ت

در ارتباط با كيفيت ايفاي نقش مربيگري، نتايج 

 تحقيق حاضر نشان داد، كيفيت امكانات و محيط مناسب

ضربه، عفونت، ( حين كاربراي پيشگيري از صدمات 

به عنوان مشكل اصلي ..) .اشعه، تماس با مواد شيميايي و

  . باشدمربيان مي

 انجام داد، 1383در تحقيقي كه محمدي در سال 

عوامل موثر بر كيفيت ايفاي نقش مربيگري را در دو 

يكي محيط كار و عوامل مرتبط با : گروه عنوان كرد

شود فرد شغل شغل و ديگري عوامل فردي كه باعث مي

ها ق و مزايا، شيوهاو در مطالعه خود حقو. را انتخاب كند

هاي مديريت و امنيت شغلي را به ترتيب  و سياست

عوامل موثر بر كيفيت ايفاي نقش مربيگري عنوان كرده 

در اين پژوهش نيز امنيت و محيط ايفاي . )20 (است

هاي مديريت از جمله  مشكالت ها و سياستنقش، شيوه

  . در اين زمينه تعيين شدند

شدن و ات، عاديامنيت شغلي، حقوق، اختيار

فرصتهاي رشد فردي از عوامل موثر بر كيفيت ايفاي 

كه در اين  در حالي. )21 (نقش مربيگري مي باشند

نقش و ارزش پژوهش محيط نامناسب جهت ايفاي 

ع ناكافي مسئولين از اهداف گذاري نامناسب و اطال

. آموزش باليني به عنوان مشكالت اصلي تعيين شدند

اي آموزشي در جوامع ديگر ه رسد محيط بنظر مي

  بهتر و شرايط مناسبتري را جهت ايفاي نقش فراهم 

كند كه در اينجا الزم است مسئولين محترم مي

دن شرايط و ــان جهت بهتر شـــبهداشت و درم

هاي مناسب همت گماشته و در رفع مشكالت  ارزيابي

روابط بين . اين عزيزان زحمت كش تالش نمايند

، )ي نزديك و رابطه با كادر پزشكيروابط كار(پرسنل 

درك از فشار كاري و ارزيابي آنها از شايستگي 

سيستم پرستاري و مامايي از عوامل موثر بر كيفيت 

. )21 (ها هستند ايفاي نقش مربيگري در بيمارستان

Clark  رضايت از حقوق و ايمني شغلي را مهمترين

قلمداد يت ايفاي نقش مربيگري عوامل موثر بر كيف
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  در استراليا، داشتن اختيارات را  Finn. )22 (كرد

ترين عامل موثر بر كيفيت ايفاي نقش مربيگري مهم

 و Coomberاين در حالي است كه . )23 (عنوان كردند

همكارانش محيط كار را عامل موثر بر كيفيت ايفاي 

  .)24 (نقش مربيگري تعيين نمودند

  
ـاد مي گردد مسئولين ــايج پيشنهـــبا توجه به نت           

نظر داشته و اليني مربي را تحتب محيط كار دانشكده ها

با بازديدهاي مكرر موانع و تهديدات محيط را از بين 

المقدور تمهيدات الزم را در اين زمينه ببرند و يا حتي

مربيان، جهت ايجاد انگيزه در ، مدنظر قرار دهند

 ،شود بازخوردهاي مثبت از طرف دانشكده داده

هاي ماهيانه جهت آشنا سازي  سمينارها و كنفرانس

مربيان با اصول كارآموزي و ارتقاء احساس 

  در وخودكارآمدي آنان در دانشكده برگزار گردد

هر دوره از كارآموزي مقوله احساس پايان 

به نقاط قوت بها . خودكارآمدي در مربيان ارزيابي گردد

  .داده شود و نقاط ضعف ترميم گردد

است نتايج اين پژوهش موجب رفع اميد 

مشكالت مربوط به ايفاي نقش اين مربيان با انگيزه و 

سرذوق گردد و آنها را در ايفاي نقش بهتر، 

  .خودكارآمدتر و توانمندتر نمايد

  

   :نتيجه گيري

  مقـــوله ايفـــاي نقش وه اينكه دوــه بـــبا توج

توجه به   و باثير متقابل بر يكديگر دارندخودكارآمدي تا

ل و ينتايج حاصل از پژوهش حاضر كه نشان داد مسا

مشكالتي در جهت ايفاي نقش موثرتر و احساس 

شود خودكارآمدي باالتر وجود دارد، توصيه مي

مسئولين امر با توجه به نتايج اين پژوهش و راهكارهاي 

ه شده توسط پژوهشگران سعي در رفع مشكالت يارا

 حساس خودكارآمدي وو سبب افزايش اموجود نموده 

  .كيفيت ايفاي نقش مربيان گردند

  

 :تشكر و قدرداني

از رياست محترم دانشكده پرستاري و مامايي 

 ها و مشغله كاري شهركرد و تمام مربيان كه با تمام سختي

اند و راوان بطور صادقانه و خالصانه كمال همكاري را داشتهف

اين طرح ياري ها پژوهشگر را در اجراي در تكميل پرسشنامه

  .گردددادند صميمانه تقدير و تشكر مي
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