ويصگيهاي يک هربي باليني اثربخص از ديذگاه دانطجوياى پرستاري دانطگاه علوم
پسضکي جهرم
نويسنذگاى:
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صذيقه نجفيپور ،1سهراب نجفيپور ،2رحين رئوفي* ،3هحوذهاضن عبذي ،4ليلي هصلينصاد
 -1هطوع تَسؼِ آهَظش پعضىي ،زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ،جْطم ،ايطاى
 -2ثرص ٍيطٍس ضٌبسي ،زاًطىسُ پعضىي ،زاًطگبُ ػلَم پعضىي فسب ،فسب ،ايطاى
 -3ثرص ثيوبضيّبي ػفًَي ،زاًطىسُ پعضىي ،زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ،جْطم ،ايطاى
 -4ثرص آهَظش پطستبضي ،زاًطىسُ پطستبضي ،زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ،جْطم ،ايطاى
فػلٌبهِ زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ،زٍضُ ًْنٍ ،يژُ ًبهِ آهَظضي1390 ،

چکيذه:
هقذهه :هطثيبى ثبليٌي ثب ذلك يه هحيظ آهَظضي ثبليٌي هٌبست ًمص ثسعايي زض هَفميت ٍ وست تَاًوٌسي ّبي حطفِ اي
زاًطجَيبى زاضًس .ايي هغبلؼِ ثبّسف تؼييي ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص اظ زيسگبُ زاًطجَيبى پطستبضي زاًطگبُ
ػلَم پعضىي جْطم اًجبم گطفت.
روش کار :زض ايي هغبلؼِ تَغيفي -همغؼي 75 ،زاًطجَي پطستبضي زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ثِ ضٍش سطضوبضي
هطبضوت زاضتٌس .اظ پطسص ًبهِاي ضٍا ٍ پبيب ثب سَاالتي زض چْبض حيغِ ضبيستگي ّبي حطفِ اي ،ذػَغيبت فطزي ،تَاًبيي
آهَظش زازى ٍ تؼبهل هطثي ثب زاًطجَيبى استفبزُ ضس .ثطاي تحليل زازُ ّب اظ آهبض تَغيفي ،آظهَى آهبضي  tهستمل ٍ تحليل
ٍاضيبًس ثب ووه ًطمافعاض  SPSSاستفبزُ ضس.
يافتههاٍ :يژگيّبي هطثي ثبليٌي اظ زيسگبُ زاًطجَيبى ثِ تطتيت اّويت زض حيغِّبي ضبيستگي ٍ تَاًوٌسي حطفِاي (0/80
 ،) X ; 4/4تؼبهل ثب زاًطجَيبى ( ،) X ; 4/2 0/96ذػَغيبت فطزي ( ٍ ) X ; 4/1 0/95زض ًْبيت حيغِ تَاًبيي
آهَظش زازى هطثي ثبليٌي ( ) X ; 4/0 0/89ثَز 98/4 .زضغس اظ زاًطجَيبى ،ػاللوٌسي ثِ هطالجت اظ ثيوبض 80 ،زضغس زاًص
حطفِ اي هطثي ،تَضيح ٍ ًوبيص تىٌيه ّبي جسيس پطستبضي 86/3 ،زضغس هْبضت هطثي ثبليٌي زض اًجبم ضٍيِ ّبي پطستبضي،
 83/4زضغس تَاًبيي ايجبز اًگيعُ ٍ ضفتبض غبزلبًِ ثب زاًطجَ ضا اظ هْن تطيي ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي شوط وطزًس.
بحث و نتيجه گيري :اظ زيسگبُ زاًطجَيبى ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي زض اضتمبء ويفيت تجطثِ ثبليٌي زاًطجَيبى پطستبضي،
وست زاًص ،هْبضت ّبي حطفِ اي ٍ ًگطش هٌبست زاًطجَيبى ًمص اسبسي زاضز ٍ ضطٍضي است زض زاًطىسُ ّبي پطستبضي
زض ذػَظ اضتمبي ايي ٍيژگي ّبي الساهبت هٌبسجي اًجبم گيطز.
_

_

_

_

واشگاى کليذي :آهَظش ،زاًطجَيبى پطستبضي ،تسضيس
هقذهه :
آهَظش ثبليٌي ضوي اسبسي زض آهَظش پطستبضي هحسَة هي
ضَز = .<1زض ايي ًَع آهَظش ثطاي زاًطجَ فطغتي فطاّن هي
ضَز تب زاًص ًظطي ذَز ضا ثِ هْبضت ّبي شٌّي ٍ ضٍاًي
حطوتي هتٌَػي وِ ثطاي هطالجت اظ ثيوبض ضطٍضي است تجسيل
وٌس = .<2آهَظش ثبليٌي ثِ زاًطجَي پطستبضي ووه هي وٌس
تب هبّيت وبض ثبليٌي ضا زضن وطزُ ، ،ثِ تَاًبيي ّبي ذَز ثطاي

ثطاي ثِ ػْسُ گطفتي ٍظيفِ پطستبضي اظ ثيوبض اػتوبز پيسا وٌس ٍ
ثب وست ٍ تمَيت حس اػتوبز ،وفبيت ،استمالل ٍ ذَز
وبضآهسي وِ اظ اّساف آهَظش ثبليٌي پطستبضي است ذَز ضا
ثطاي اضائِ هطالجت ّبي پطستبضي ثب ويفيت ثبال آهبزُ وٌس
=.<3
پصيطش ًمص ّبي هرتلف زض ػطغِ ّبي ذسهبت ثْساضتي ٍ
زضهبًي ،وست هْبضت ّبي ثبليٌي ٍ ضفتبضّبي حطفِ اي تَسظ

______________________________________________________________
* ًَيسٌسُ هسئَل ،آزضس :جْطم ،ثلَاض هغْطي ،زاًطگبُ ػلَم پعضىي ،زاًطىسُ پعضىي
تلفي 0791-3340405 :زٍضًگبض 0791-3341509 :پست الىتطًٍيهsarahim1315@yahoo.com :
تبضيد پصيطش1390/05/18 :
تبضيد اغالح1390/03/08 :
تبضيد زضيبفت1390/01/18 :
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زاًطجَيبىً ،يبظهٌس ٍجَز يه الگَي ضبذع ٍ تبحيطگصاض ثِ ًبم
هطثي ثبليٌي احطثرص است = .<4 ٍ 2-1اظ آى جبيي وِ آهَظش
ثبليٌي ثِ عَض تمطيجي ًيوي اظ فؼبليت ّبي آهَظضي يه هطثي
ثبليٌي ضا زض ثط هي گيطز ،زض ًتيجِ ٍي ًِ تٌْب ثبيس ًمص الگَ ثطاي
زاًطجَيبى زاضتِ ثبضس ،ثلىِ ثبيس زٍضًوبي آهَظش ثبليٌي ضا
ضٌبذتِ ٍ زاًطجَيبى پطستبضي ضا ثب ويفيت حطفِ اي هٌبست ثِ
سَي آى ضٌّوَى وٌس =.<1
هطثي آهَظش ثبليٌي زض ذػَظ ايي وِ زاًطجَ زض ضطايظ هرتلف
ثبيس ثِ چِ هيعاى ٍ چگًَِ العاهبت آهَظضي ضا ثيبهَظز ًمص هْوي
زاضز .هطثي هي تَاًس ضطايغي ضا ذلك وٌس وِ تؼبهلص ثب زاًطجَ
افعايص يبثس ٍ زاًطجَ زض هحيظ ثبليٌي ثتَاًس اظ ضبيستگي ّبي
حطفِ اي ٍي ٍ آهَظش ّبي هرتلف استفبزُ وٌس =ً .<3 ٍ 5تبيج
هغبلؼبت هرتلف ًطبى هي زّس هطثيبى ثبليٌي ػالٍُ ثط زاضتي
زاًص ٍ هْبضت ّبي وبفي ٍ ذػَغيبت ّبي ٍيژُ ثبيس ثساًٌس چِ
ٍلت ٍ چگًَِ آى ّب ضا ثِ وبض گطفتِ ٍ ًسجت ثِ ضاّجطزّبي
آهَظضي ٍ اغَل يبززّي -يبزگيطي آگبّي زاضتِ ثبضٌس =.<1
ّوچٌيي الظم است زاضاي تَاًوٌسي حطفِ اي ،زاًص وبفي ،تَاًبيي
اضتجبط هٌبست ثب زاًطجَ ،تَاًبيي ايجبز اًگيعُ يبزگيطي زض زاًطجَ،
زاضتي هْبضت گَش زازى ثَزُ ٍ اظ ًظط ضرػيتي فطزي اجتوبػي،
ذجطُ ،ثطًبهِ ضيع ٍ ّويطِ زض زستطس ثبضٌس =.<5
ثطضسي پيطيٌِ تحميك زض ذػَظ ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي
احطثرص زض ايطاى ٍ وطَضّبي هرتلف ًتبيج هتفبٍتي ضا ًطبى
هيزّس .ثط اسبس ًتبيج تحميك جَيجبضي ٍ ّوىبضاى ،اظ ًظط اوخط
زاًطجَيبى ػولىطز هطثي يىي اظ تؼيييوٌٌسُّبي هْن آهَظش
ثبليٌي احطثرص هيثبضس = .<2زض تحميك زيگطي زاضتي
غالحيتّبي ترػػي ٍ آهَظضي ثِ ػٌَاى هْن تطيي ذػَغيت
هطثي ثبليٌي گعاضش ضسُ استً .تبيج تحميك حبوي اظ آى است وِ
اظ ًظط زاًطجَيبى تَاًوٌسي ػلوي ٍ ػولي ،تَاًوٌسي هسيطيت
آهَظضي ٍ اذالق حسٌِ اظ ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص
هي ثبضس ٍ ًمص آهَظضي ٍ يب غالحيت ّبي ترػػي هطثي
ثيص اظ ًمص فطزي ٍ اضتجبعبت ٍي اّويت زاضز =ّ .<3وچٌيي ًتبيج
هغبلؼِ اي وِ ثِ هٌظَض تؼييي ًگطش زاًطجَيبى ٍ اػضبي ّيئت
ػلوي ًسجت ثِ ذػَغيبت يه هطثي ثبليٌي احطثرص زض زاًطگبُ
هيطگبى زض سبل  2001اًجبم ضسً ،طبى هي زّس وِ هْن تطيي
ذػَغيت هطثي ثبليٌي اظ ًظط زاًطجَيبى ًطبى زازى هْبضت ثبليٌي
ثِ زاًطجَيبى ٍ اظ ًظط اػضبي ّيئت ػلوي تَضيح زازى ضفبف ٍ
ثطلطاضي اضتجبط ثب زيگطاى است .اهب ّط زٍ گطٍُ اػتمبز زاضتٌس
ّسايت زاًطجَيبى ثِ سوت هٌبثغ هفيس زض پطستبضي حسالل ٍيژگي
يه هطثي ثبليٌي احطثرص است =ً .<6تبيج هغبلؼِ اًجبم ضسُ زض
استطاليب ثب ّسف تؼييي ًظط آهَظش زٌّسگبى ثبليٌي ٍ زاًطجَيبى
فػلٌبهِ زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم ،زٍضُ ًْنٍ ،يژُ ًبهِ آهَظضي1390 ،
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پطستبضي ًسجت ثِ ٍيژگي يه هطثي ثبليٌي احطثرص ًطبى زاز اظ
ًظط ايي زٍ گطٍٍُ ،يژگي ّبي حيغِ ايجبز تؼبهل هٌبست ثب
زاًطجَيبى ٍ اػضبي تين زضهبًي ثيص تطيي اهتيبظ ٍ ٍيژگي ّبي
حيغِ ضرػيتي ٍ فطزي هطثي ونتطيي اهتيبظ ضا وست وطزُ اًس
= .<7زض هغبلؼبت هتؼسزي ٍيژگي ّبيي اظ لجيل اًجبم اضظضيبثي
ػيٌي ،ثِ وبضگيطي ضٍش آهَظضي هٌبست ،ضرػيت هطثي ،ثيبى
اّساف آهَظضي زٍضُ ثبليٌي ،زاًص هطثي ،هْبضت ّبي اضتجبعي ٍ
اضائِ ثبظذَضز ،ثطذَضزاضي اظ تَاًوٌسي ّبي پطستبضي ٍ تَاًبيي
آهَظش زازى ثِ ػٌَاى ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص اظ
زيسگبُ زاًطجَيبى گعاضش ضسُ است = .<4 ٍ 10-6آهَظش ثبليٌي
احطثرص ظهبًي اتفبق هي افتس وِ هطثيبى ثب ضبيستگي ّبي
حطفِ اي عجك ثطًبهِ آهَظضي ثبيس ّب ضا ثِ زاًطجَ آهَظش زازُ ٍ
ضطايظ زستيبثي ثِ تىٌيه ّبي ػلوي زض سغح ػبلي ضا ثطاي ٍي
فطاّن وٌٌس = .<8احطثرص ثَزى وبضآهَظي زض هحيظ ثبليٌي ثِ
ٍيژگي ّبيي اظ جولِ هطتجظ ثَزى زضٍس ًظطي ٍ ػولي ،ضفبف
ثَزى اّساف آهَظشً ،حَُ اضتجبط زاًطجَي پطستبضي ثب ثيوبض،
هْبضت زاًطجَ زض اًجبم ضٍيِ ّب ،يبزگيطي زليك هْبضت ّب ٍ ثطًبهِ
ضيعي هٌبست ثستگي زاضز = .<11ثٌبثطايي اظ يه هطثي ثبليٌي
احطثرص اًتظبض هيضٍز اظ ًظط غالحيت حطفِاي زاضاي ٍيژگي ّبيي
هبًٌس ػاللوٌسي ثِ هطالجت اظ ثيوبض ،ثطذَضزاضي اظ زاًص حطفِ اي
وبفيً ،وبيص ٍ ضطح زازى تىٌيه ّبي جسيس پطستبضي ثبضس.
ّوچٌيي اظ ًظط تَاًبيي آهَظشزازى زاضاي ٍيژگي ّبيي هبًٌس
هتٌبست ثَزى فؼبليت ّبي آهَظضي هطثي ثب اّساف يبزگيطي ،آگبُ
وطزى زاًطجَ اظ ٍظبيف ٍ هسئَليت ّبيص ثِ عَض ٍاضحٍ ،ازاضتي
زاًطجَ ثِ تفىط ثيص تط ،تطَيك زاًطجَ ثِ يبزگيطي هستمل،
استفبزُ اظ ضٍش ّبي آهَظضي جسيس ٍ پيططفتِ ثبضس .زض ظهيٌِ
اضتجبط ثب زاًطجَ ٍ زيگط اػضبي تين ثْساضتي زاضاي ٍيژگي ّبيي
هبًٌس اضائِ ثبظذَضز هٌبست زض ضاستبي اضتمبء زاًطجَ ٍ حل
هطىالت ثيوبضاى ثب هطبضوت زاًطجَ ٍ اظ ًظط ذػَغيبت فطزي
زاضاي ٍيژگي ّبي هٌبست چَى پصيطش تفبٍت ّبي فطزي
زاًطجَيبى ،ذَززاضي اظ لضبٍت شٌّي زض هَضز آًبى ،زاضتي ضفتبض
غبزلبًِ ثب زاًطجَ زض هحيظ ثبليٌي ثبضس =.<5
ثب تَجِ ثِ ايي وِ زاًطجَيبى پطستبضي ،ثرص اػظوي اظ ٍاحسّبي
ػولي ٍ ثبليٌي ذَز ضا زض ثيوبضستبى تحت ًظبضت هطثيبى ثبليٌي
هرتلف آهَظش هي ثيٌٌس ٍ اظ آى جبيي وِ ثطضسي زيسگبُ ّبي
زاًطجَيبى زض ظهيٌِ ّبي هرتلف آهَظضي زض ٍالغ ًَػي زذيل
وطزى آًبى زض اهط آهَظش ثِ ضوبض هي ضٍز ،اظ ايي ضٍ هحمك ثط آى
ضس تب ثطاي تؼييي ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص اظ ًظطات
زاًطجَيبى ضزُ ّبي هرتلف پطستبضي استفبزُ وٌس.
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روش کار:
پژٍّص حبضط يه هغبلؼِ تَغيفي  -همغؼي ٍ جبهؼِ آهبضي آى
توبم زاًطجَيبى سبل زٍم ثِ ثؼس ضضتِ وبضضٌبسي پطستبضي زاًطگبُ
ػلَم پعضىي جْطم (ٍضٍزي سبل ّبي  81تب  83جوؼبً ً 75فط)
زاضاي تجطثِ حضَض زض ثرص ثبليٌي ثَز وِ ثِ غَضت سطضوبضي زض
هغبلؼِ ضطوت وطزًس .ضطط ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ،زاضتي تجطثِ ثبليٌي ٍ
حضَض زض ثرص زض ظهبى اًجبم پژٍّص ثَز .زاًطجَيبى هْوبى ٍ
زاًطجَيبى سبل اٍل ٍاضز هغبلؼِ ًطسًس .اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب،
پطسص ًبهِ هحمك سبذتِ اي ثَز وِ ضٍايي آى ثب استفبزُ اظ
هغبلؼبت لجلي =ً ٍ <8ظط هترػػيي گطٍُ پطستبضي ٍ آهَظش
پعضىي ٍ پبيبيي آى اظ عطيك آظهَى هجسز ضٍي زُ ًفط اظ
زاًطجَيبى ثب آلفبي وطًٍجبخ  0/85تبييس ضس .پطسص ًبهِ هطتول ثط
زٍ لسوت ثَز .لسوت اٍل حبٍي سَاالتي زض هَضز ذػَغيبت
جوؼيت ضٌبسي زاًطجَيبى اظ لجيل سي ،جٌس ،سبل ٍضٍز ثِ
زاًطگبُ ٍ لسوت زٍم حبٍي  37سَال زض چْبض حيغِ
ضبيستگي ّبي حطفِ اي ،تؼبهل ثب زاًطجَ ،تَاًبيي آهَظش زازى ٍ
ذػَغيبت فطزي ٍ ضرػيتي هطثي ثبليٌي ثَز .سَاالت پطسص
ًبهِ ثِ تطتيت زض حيغِ تَاًوٌسي حطفِ اي هطثي ضبهل ضص
سَال زض ذػَظ هَاضزي هبًٌس الگَ ثَزى ٍي ،ثطذَضزاضي اظ زاًص
حطفِ اي وبفي ،زض حيغِ تؼبهل ثب زاًطجَ ضبهل ّطت سَال
هطتجظ ثب هَضَػبت اجتٌبة اظ ًظبضت ثيص اظ حس هطثي ضٍي
ػولىطز زاًطجَيبى ،اضائِ ثبظذَضز هٌبست ثِ زاًطجَيبى ،زض حيغِ
تَاًبيي آهَظش زازى هطثي ضبهل چْبضزُ سَال هبًٌس تَاًبيي ايجبز
اًگيعُ يبزگيطي زض زاًطجَيبى ،استفبزُ اظ ضٍش ّبي آهَظش جسيس
ٍ پيططفتِ ٍ زض حيغِ ذػَغيبت فطزي ٍ ضرػيتي هطثي زاضاي ًِ
سَال اظ جولِ زاضتي ػاللِ ٍ اضتيبق ثِ آهَظش ثبليٌي ،پصيطش
تفبٍت ّبي فطزي زاًطجَيبى ثَز .سَاالت پطسص ًبهِ زض ّط
حيغِ ثط اسبس هميبس ليىطت (اظ ثسيبض هْن تب ثي اّويت ) اظ  1تب
ً 5وطُ گصاضي ضس .ثطاي تؼييي هيعاى احطثرص ثَزى هطثي ثبليٌي،
ته ته سَاالت ّط حيغِ ثب هيبًگي ًوطُ چْبض ٍ يب ثيص تط ثِ
ػٌَاى سَال هغطح وٌٌسُ ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص زض
آى حيغِ ٍ حيغِ ّب ثب هيبًگيي ًوطُ هسبٍي يب ثيص تط اظ چْبض ثِ
ػٌَاى حيغِ هغطح وٌٌسُ ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص
تؼطيف ضسًس .ثسيي تطتيت اگط هيبًگيي ًوطات سَاالت زض ّط چْبض
حيغِ هسبٍي يب ثيص تط اظ چْبض ثَز ،ثيبًگط ذػَغيبت يه هطثي
ثبليٌي احطثرص اظ زيسگبُ زاًطجَ ٍ اگط ون تط اظ چْبض ثَزً ،طبًگط
ذػَغيبت يه هطثي ثبليٌي غيط احطثرص ٍ يب ثب وبضايي ون تط
تؼطيف ضس.

غسيمِ ًجفي پَض ٍ ّوىبضاى

جوغ آٍضي زازُ ّب اظ عطيك هطاجؼِ ثِ ثرص ّبي ثبليٌي ٍ پس اظ
تَجيِ زاًطجَيبى اًجبم ضس .ثِ ػالٍُ ثِ آًبى اعويٌبى زازُ ضس
اعالػبت پطسص ًبهِ ّب وبهالً هحطهبًِ هي هبًس .زازُ ّبي جوغ
آٍضي ضسُ ثب استفبزُ اظ آهبض تَغيفي ٍ آظهَى  tهستمل ٍ آًبليع
ٍاضيبًس ثب ووه ًطم افعاض  SPSS 12تحليل ضسًس.
يافته ها:
زض ايي هغبلؼِ  75زاًطجَي پطستبضي ثب هيبًگيي سٌي 21/7 1/2
هطبضوت زاضتٌسً 73 .فط اظ زاًطجَيبى ،زذتط سبل سَم ٍ چْبضم
پطستبضي ثَزًس .زض ظهيٌِ ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص زض چْبض
حيغِ هَضز هغبلؼِ تفبٍت هؼٌبزاضي ثيي زيسگبُ زاًطجَيبى اظ ًظط
سي ٍ جٌس ٍ سبل ٍضٍز هطبّسُ ًطسً .تبيج ّوچٌيي ًطبى زاز
وِ هيبًگيي توبهي ٍيژگي ّبي يه هطثي احطثرص ثبليٌي زض چْبض
حيغِ هَضز ًظط (تَاًوٌسي ٍ ضبيستگي ّبي حطفِ اي ـ ذػَغيبت
فطزي ـ تَاًبيي آهَظش زازى ٍ تؼبهل ثب زاًطجَيبى) ثيص تط اظ
چْبض (ً ٍ )4/15 0/87عزيه ثِ ًبحيِ ثسيبض هْن زض هميبس
ليىطت هي ثبضس .هيبًگيي ًوطُ ثطاي ٍيژگي ّبي حيغِ ضبيستگي
ٍ تَاًوٌسي حطفِ اي ثطاثط ثب  ،4/4 0/80ثطاي ٍيژگي ّبي حيغِ
تؼبهل ثب زاًطجَيبى ثطاثط ثب  ،4/2 0/96ثطاي ٍيژگي ّبي حيغِ
ذػَغيبت ضرػي ثطاثط ثب  ،4/1 0/95ثطاي غفبت حيغِ
تَاًبيي آهَظش زازى  4/0 0/89ثَزّ .وچٌيي يبفتِ ّب ًطبى زاز
ثيي ٍيژگي ّبي حيغِ تَاًوٌسي ٍ ضبيستگي هطثي ثبليٌي ثب ٍيژگي
ّبي حيغِ اضتجبط ٍ تؼبهل هطثي ثب زاًطجَيبى ضاثغِ هؼٌبزاض آهبضي
ٍجَز زاضز ( .)p=0/0001ثيي ٍيژگي ّبي حيغِ تَاًبيي آهَظش
زازى ثب ٍيژگي ّبي سِ حيغِ زيگط (ضبيستگي ّبي حطفِ اي
هطثي ،اضتجبط ٍ تؼبهل ثب زاًطجَيبى ،ذػَغيبت ضرػي هطثي) ًيع
اضتجبط هؼٌبزاض هطبّسُ ضس ( .)p=0/0001ثط اسبس ًظطات
زاًطجَيبى زض ذػَظ ٍيژگي ّبي حيغِ تَاًوٌسي حطفِ اي يه
هطثي ثبليٌي هطرع ضس وِ  98/4زضغس اظ زاًطجَيبى ٍجَز
ٍيژگي ػاللوٌسي ثِ هطالجت اظ ثيوبض زض يه هطثي ثبليٌي وبضا ضا
ثسيبض هْن زاًستِ ٍ ثيص اظ  80زضغس ًيع ٍيژگي ّبيي چَى
ثطذَضزاضي هطثي اظ زاًص حطفِ اي وبفي ٍ ،تَضيح ٍ ًوبيص زازى
تىٌيه ّبي جسيس پطستبضي ثِ زاًطجَيبى ثبليٌي ضا ثسيبض هْن
زاًستِ اًس .ثِ ػالٍُ  86/3زضغس اظ زاًطجَيبى هْبضت هطثي ثبليٌي
زض اًجبم ضٍيِ ّبي پطستبضي ضا هْن تب ثسيبض هْن زاًستِ ٍ حسٍز
 77زضغس ًمص الگَ ثَزى هطثي ضا هْن زاًستِ اًس (جسٍل .)1
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ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احط ثرص اظ

جسٍل  :1تَظيغ فطا ٍاًي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم زضذػَظ ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص زض حيغِ ضبيستگي ّبي حطفِ اي
ضبيستگي حطفِ اي
ٍيژگي
ػاللوٌسي ثِ هطالجت اظ ثيوبض
الگَ ثَزى هطثي ()role model
هْبضت اًجبم ضٍيِ ّبي پطستبضي
ًوبيص ٍضطح زازى تىٌيه ّبي جسيس پطستبضي

يبفتِّبي حبغل اظ ًظطذَاّي زاًطجَيبى زض ظهيٌِ ٍيژگي ّبي
هطتجظ ثب حيغِ تؼبهل هطثي ثب زاًطجَ ًطبًگط ايي است وِ 66/7
زضغس اظ زاًطجَيبى اجتٌبة اظ ًظبضت ثيص اظ حس ضٍي ػولىطز
زاًطجَ تَسظ هطثي ضا ثسيبض هْن تب هْن زاًستِ اًس 86 .زضغس ًيع

هْن تب ثسيبض هْن

ون اّويت تب ًسجتبً هْن

تؼساز (زضغس)
)98/6( 71
)77/5( 55
)86/3( 63
)84/3( 60

تؼساز (زضغس)
)1/4(1
)23/5(16
)13/6(10
)15/7(20

ثط ايي ثبٍضًس وِ ثبظذَضز هٌبست هطثي ثِ زاًطجَ هٌجط ثِ اضتمبء
ػولىطز ٍي هي ضَزّ .وچٌيي  88/5زضغس اظ زاًطجَيبى يىي اظ
ٍيژگي ّبي ثسيبض هْن هطثي ثبليٌي ضا ذَززاضي اظ سطظًص ًوَزى
زاًطجَ زض همبثل زيگطاى هي زاًٌس (جسٍل .)2

جسٍل  : 2تَظيغ فطاٍاًي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم زض ذػَظ ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص زض حيغِ اضتجبط هطثي ثب زاًطجَ
اضتجبط هطثي ـ زاًطجَ
ٍيژگي
اجتٌبة اظ ًظبضت ثيص اظ حس ضٍي ػولىطز زاًطجَ
اضائِ ثبظذَضز هٌبست ثِ هٌظَض اضتمبء زاًطجَ
حل هطىالت ثيوبضاى ثب هطبضوت زاًطجَ
ذَززاضي اظ سطظًص زاًطجَ زض جلَ زيگطاى
ذَززاضي اظ ثِ وبضگيطي ًگطش ّبي هستجساًِ

يبفتِّبي هغبلؼِ ًطبى زاز وِ اظ ًظط زاًطجَيبى ضفتبض غبزلبًِ،
زاضتي ضٍحيِ ّوسلي ،تحول اضتجبّبت ٍ پصيطش تفبٍت ّبي فطزي

هْن تب ثسيبض هْن
تؼساز (زضغس)
)66/7(48
)86/1(63
)69/8(51
)74/7(62
)79/2(57

ون اّويت تب ًسجتبً هْن
تؼساز( زضغس)
)33/3(24
)13/9(10
)30/2(22
)15/3(11
)25/8(15

زاًطجَيبى اظ ٍيژگي ّبي ثسيبض هْن تب هْن ضرػيت يه هطثي
ثبليٌي است (جسٍل.)3

جسٍل  : 3تَظيغ فطاٍاًي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم زض ذػَظ ٍيژگي ّبي فطزي هطثي ثبليٌي احطثرص
ذػَغيبت فطزي
ٍيژگي
زاضتي ضفتبض غبزلبًِ ثب زاًطجَ
زاضتي ػاللِ ٍ اضتيبق ثِ آهَظش ثبليٌي
ثىبضگيطي تساثيط هٌبست زض ثطذَضز ثب حَازث زض هحيظ ثبليٌي
تحول اضتجبّبت زاًطجَ ٍ ذَززاضي اظ سطظًص
زاضتي حس ّوسضزي ٍ ّوسلي ثب زاًطجَ
ذَززاضي اظ لضبٍت شٌّي ًسجت ثِ زاًطجَ

زض ذػَظ ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص زض حيغِ تَاًبيي
آهَظش زازى 85 ،زضغس زاًطجَيبى ثيبى وطزى ٍاضح ٍظبيف
زاًطجَ 83/4 ،زضغس تَاًبيي ايجبز اًگيعُ يبزگيطي زض زاًطجَ ٍ 82
زضغس اجبظُ زازى ثِ زاًطجَ ثطاي اظْبض ًظط ضا هْن تب ثسيبض هْن
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هْن تب ثسيبض هْن
تؼساز(زضغس)
)83/3( 60
)86/1( 62
)76/7( 56
)83/1( 60
)70( 49
)76/7( 56

ون اّويت تب ًسجتبً هْن
تؼساز(زضغس)
)16/7( 12
)13/9(10
)33/3( 17
)17/8( 13
)30( 21
)23/3( 17

زاًستِ اًسٍ .لي  68زضغس اظ زاًطجَيبى ػسم زذبلت هطثي زض ظهبى
توطيي ٍ زض ٌّگبم اًجبم تىٌيه ّبي جسيس تَسظ زاًطجَ ضا
ثباّويت زاًستِ اًس (جسٍل .)4
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ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احط ثرص اظ

جسٍل  :4تَظيغ فطاٍاًي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي زاًطگبُ ػلَم پعضىي جْطم زض ذػَظ ٍيژگي ّبي حيغِ تَاًبيي آهَظش زازى هطثي ثبليٌي احطثرص
تَاًبيي آهَظش زازى
ٍيژگي
آگبُ وطزى زاًطجَ اظ ٍظبيف ٍ هسئَليت ّبيص ثِ عَض ٍاضح
هساذلِ ًىطزى زض ضًٍس وبض زاًطجَ زض ٌّگبم توطيي ٍ اًجبم يه
تىٌيه جسيس
ايجبز اًگيعُ يبزگيطي زض زاًطجَ
ٍازاضتي زاًطجَ ثِ تفىط ثيص تط
هتٌبست ثَزى فؼبليت ّبي آهَظش هطثي ثب اّساف يبزگيطي
استفبزُ اظ ضٍش ّبي آهَظش جسيس ٍ پيططفتِ
ثِ ٍجَز آٍضزى اهىبى تىطاض ٍ توطيي زض هحيظ ّبي ثبليٌي ثطاي
زاًطجَ تب ضسيسى ثِ هْبضت وبفي
ااًجبم اضظضيبثي زاًطجَ ثِ غَضت ػيٌي ٍ زليك

بحث و نتيجه گيري:
ًتبيج هغبلؼِ حبضط ًطبًگط آى است وِ اظ ًظط زاًطجَيبى،
ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي زض حيغِ تَاًوٌسي ٍ ضبيستگي ّبي
حطفِ اي ًسجت ثِ سبيط حيغِ ّب هْن تط است .اّويت ٍيژگي ّب
ثِ تطتيت زض حيغِ ّبي ضبيستگي حطفِ اي ،اضتجبط ٍ تؼبهل ثب
زاًطجَ ،ذػَغيبت ضرػي ٍ تَاًبيي آهَظش زازى ثب هيبًگيي
ثيص تط اظ چْبض ثَزّ .وچٌيي هَاضز فَق زض ّط زٍ جٌس ٍ
زاًطجَيبى سبل ّبي سَم ٍ چْبضم يىسبى ثَز ٍ تفبٍت هؼٌبزاضي
هطبّسُ ًطسً .تبيج حبغل اظ هغبلؼِ حبضط ثب يبفتِ ّبي تبًگ ٍ
ّوىبضاى وِ ثِ ثطضسي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي تبيَاى ًسجت ثِ
ذػَغيبت هطثي ثبليٌي وبضا ٍ هطثي غيطوبضا پطزاذتِ ثَزًس
ّورَاًي ظيبزي زاضز ٍ .ثب ٍجَزي وِ پطسص ًبهِ استفبزُ ضسُ زض
پژٍّص حبضط ٍ هغبلؼِ تبًگ يىسبى ثَزٍ ،لي زض هغبلؼِ تبًگ
ٍيژگي ّبي حيغِ اضتجبط ٍ تؼبهل ثب زاًطجَ ثيص تطيي اهتيبظ ضا
وست وطزُ است ٍ ذػَغيبت يه هطثي ثبليٌي احطثرص ثِ تطتيت
زض حيغِ ّبي تؼبهل ثب زاًطجَيبى ،ضبيستگي ٍ تَاًوٌسي ّبي
حطفِ اي ،ذػَغيبت ضرػي ٍ تَاًبيي آهَظش زازى ًوطات ثيص
تط اظ چْبض زاضتِ اًس .ايي هغبيطت هي تَاًس ثِ زليل ظيبزتط ثَزى
تؼساز ًوًَِ ّب زض هغبلؼِ تبًگ (ً235فط) ثبضس =.<8
همبيسِ ًتبيج پژٍّص حبضط ثب ًتبيج حبغل اظ هغبلؼِ لي زض يه
زاًطگبُ استطاليبيي وِ ثِ ثطضسي ًظطات زاًطجَيبى پطستبضي ٍ
هطثيبى زض ذػَظ ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي وبضا پطزاذتِ =ٍ <7
ّوچٌيي ثب ًتبيج هغبلؼِ ثطگوي وِ ثِ ثطضسي زضن زاًطجَيبى ٍ
اػضبي ّيئت ػلوي ًسجت ثِ ٍيژگي هطثي ثبليٌي وبضا زض زاًطگبُ
اٍّبيَ پطزاذتِ ّورَاًي ًسجي زاضز .زض پژٍّص ثطگوي اظ زيسگبُ
زاًطجَيبى ٍ اػضبي ّيئت ػلوي ،اضتجبعبت ٍ تؼبهل ثب زاًطجَ
ًسجت ثِ تَاًوٌسي ّبي حطفِاي پطستبضي هْن تط اػالم ضسُ است

هْن تب ثسيبض هْن
تؼساز (زضغس)
)84/9( 62
)68/1( 49

ون اّويت تب ًسجتبً هْن
تؼساز (زضغس)
)15/1( 11
)16/7( 23

)83/6( 61
)72/2( 52
)81/7( 58
)79/1( 57
)80/9( 59

)16/4( 12
)27/8( 20
)18/3( 13
)20/9( 15
)19/1( 14

)77/8( 56

)22/2( 16

= .<12زض هغبلؼِ ثطٍى ،ضٍش آهَظش هطثي ثبليٌي ثِ ػٌَاى يه
ٍيژگي هْن گعاضش ضسُ استٍ .ي هؼتمس است هطثي ثب ثِ وبضگيطي
ضٍش ّبي ًَيي آهَظش هي تَاًس يه هحيظ يبزگيطي هفيس ٍ هَحط
ثطاي زاًطجَيبى فطاّن وٌس = .<13ثٌَض ٍ ّوىبضاى تَاًوٌسي ّبي
پطستبضي ،تؼبهل ثب زاًطحَ ٍ ذػَغيبت ضرػيتي ضا اظ
ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي احطثرص گعاضش وطزُ اًس = .<14همبيسِ
ًتبيج هغبلؼِ حبضط ثب ًتبيج پژٍّطي اًجبم ضسُ ثِ ضٍش
پسيساضضٌبسي تَسظ جَيجبضي ٍ ّوىبضاى ثب ّسف تؼييي
ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص ّورَاًي زاضز .ثِ ػجبضت
زيگط ،سِ همَلِ ػوسُ هطتطن ضبهل تَاًوٌسي ػلوي ٍ ػولي،
تَاًوٌسي هسيطيت آهَظضي ٍ اذالق حسٌِ اظ ًظط زاًطجَيبى ٍ
هطثيبى ثِ ػٌَاى ٍيژگي ّبي هطثي ثبليٌي وبضا اػالم ضسُ است =.<3
يبفتِ ّب هغبلؼِ حبضط اضتجبط هؼٌبزاضي ثيي ٍيژگي ّبي حيغِ ّبي
تَاًوٌسي حطفِ اي هطثي ،تؼبهل ثب زاًطجَ ،ذػَغيبت ضرػي ٍ
تَاًبيي آهَظش زازى ًطبى زاز وِ ثيبًگط اّويت ٍجَز ايي
ٍيژگي ّب زض هطثي ثبليٌي اظ ًظط زاًطجَيبى است .ثِ ثيبى زيگط،
هطثيبى ثبليٌي ػالٍُ ثط آى وِ ثبيس اظ زاًص ٍ هْبضت وبفي ثطذَضزاض
ثبضٌس ،ثبيس ثساًٌس چِ ٍلت ٍ چگًَِ آى ّب ضا ثِ وبض گيطًس =.<1
ثط اسبس ًتبيج پژٍّص حبضط ،يه هطثي ثبليٌي احطثرص زض حيغِ
تَاًوٌسي حطفِاي ثبيس زاضاي هجوَػِاي اظ ٍيژگيّب ثبضس .اظ
زيسگبُ زاًطجَيبىٍ ،يژگيّبيي هبًٌس ًگطش ًسجت ثِ هطالجت اظ
ثيوبضاىٍ ،جَز هْبضت ٍ زاًص حطفِاي ،تَجِ ثِ ضطح ػولي
تىٌيهّبي جسيس پطستبضي ثطاي هطثيبى ثبليٌي زاضاي اّويت است.
ايي يبفتِ ثب ًتبيج پژٍّص جَيجبضي ٍ ّوىبضاى ّورَاًي زاضز.
ٍيژگيّبيي هبًٌس تَاًبيي زض پبسد گَيي ثِ سؤاالت زاًطجَ ،لسضت
لضبٍت ثبليٌي ،هفيس ثَزى ثطاي ثيوبض ٍ زاًطجَ اظ ٍيژگيّبي هْن
زض حيغِ تَاًوٌسي ػلوي ٍ ػولي هطثي زض آى هغبلؼِ ثَزُ است
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=ّ .<3وچٌيي وبضهي پعٍ ٍ ّوىبضاى هَاضزي چَى ثيبى ٍاضح ٍ
هطرع ،آگبُ ٍ ثباعالع ثَزى ،وبضآهس ٍ ثبليبلت ثَزى هطثي ثبليٌي
ضا ًطبًِ تَاًوٌسي ٍ ضبيستگي حطفِاي ٍي هي زاًس = .<5اهب تبًگ
هجتٌي ثط ًظط زاًطجَيبىً ،گطش هطثيبى ثبليٌي وبضا ضا ثيص تط اظ
تَاًوٌسي آًبى ثب اّويت گعاضش وطزُ است =.<8
يبفتِ ّبي پژٍّص حبضط ًطبى زاز يه هطثي ثبليٌي احطثرص زض
حيغِ تؼبهل ثب زاًطجَ ثبيس اظ ٍيژگي ّبيي ثطذَضزاض ثبضس وِ اظ ًظط
زاًطجَيبىً ،گطش هطثي ٍ ضفتبض ٍي اظ اّويت ثطذَضزاض است .زض
ايي ذػَظ  89زضغس اظ زاًطجَيبى ذَززاضي هطثي اظ سطظًص
زاًطجَ زض جلَ زيگطاى ضا ٍيژگي هْن ٍ  70زضغس اظ آًبى اجتٌبة اظ
ًظبضت ثيص اظ حس ضا ٍيژگي ثسيبض هْن زاًستِاًس .ثِ ًظط هي ضسس
وِ زاًطجَيبى اًتظبض زاضًس هطثيبى ثبليٌي ػولىطز ٍ هْبضت آًبى زض
حيغِ ثبليٌي ضا ثبٍض زاضتِ ثبضٌس ،ثِ آًبى اػتوبز وٌٌس ٍ ضٍي ًحَُ
ػولىطز آًبى ثِ عَض غيطهستمين ًظبضت زاضتِ ثبضٌس .ايي ًتبيج ثب
يبفتِ ّبي هغبلؼِ لي وِ زض زاًطگبّي زض استطاليب اًجبم ضسُ =ٍ <7
هغبلؼِ جَيجبضي وِ ٍيژگي ّبيي هبًٌس تَاًبيي تؼبهل هحتطهبًِ ثب
زاًطجَ ،ػسم ايجبز استطس ،تَام سبذتي آهَظش ثب هحجت ،زضن
هطىالت زاًطجَ ٍ تَجِ ثِ تفبٍت ّبي فطزي زض آهَظش ضا
گعاضش وطزُ است ّورَاًي زاضز =.<3
يبفتِ ّبي پژٍّص حبضط ًطبًگط آى است وِ يه هطثي ثبليٌي
احطثرص ثبيس اظ ًظط ضرػيتي زاضاي ٍيژگي ّبيي ثبضس .زض ايي
ذػَظ  86زضغس اظ زاًطجَيبى ،ػاللِ ٍ اضتيبق هطثي ثِ آهَظش
ثبليٌي ضا ثسيبض هْن ،ضفتبض غبزلبًِ ثب زاًطجَيبى ضا هْنٍ ،جَز
ٍيژگي ّبيي اظ لجيل پصيطش ًظطات هؼمَالًِ زاًطجَ ،ذَززاضي اظ
لضبٍت شٌّي ًسجت ثِ زاًطجَ ٍ ّوچٌيي ثِ وبضگيطي تسثيط زض
ثطذَضز ثب حَازث ضا هْن تب ثسيبض هْن گعاضش وطزُ اًس وِ ايي
ًتبيج ثب يبفتِ ّبي وبضهي پعٍ ّورَاًي زاضزٍ .ي ٍيژگي ّبيي اظ
لجيل زض زستطس ثَزى ،هؼبضطت ذَة ،ظيطن ٍ تيعثيي ثَزى،
تَاًبيي ايجبز اًگيعُ زض زاًطجَ ،زضن وطزى زاًطجَ ٍ زاضتي
هْبضت گَش زازى ضا اظ جولِ ٍيژگي ّبي هخجت يه هطثي ايسُ آل
ػٌَاى وطزُ است =.<5
زض هغبلؼِ حبضط  79زضغس اظ زاًطجَيبى اثطاظ زاضتٌس وِ هطثي
ثبليٌي احطثرص ثبيس اظ اًجبم ضفتبضّبي هستجساًِ ذَززاضي وٌس.
احسبس ّوسضزي ثب زاًطجَ اظ ٍيژگيّبيي ثَز وِ ونتطيي اهتيبظ ضا
وست وطز .زض ّويي هَضز ،وبضهي پعٍ ٍ ّوىبضاى گعاضش وطزُاًس
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وِ زاًطجَيبى هَضز پژٍّص تَافمي ضٍي غفبتي اظ لجيل
اظذَزضاضي ثَزى ،هستجس ٍ زيىتبتَض ثَزى هطثي ًساضتِ اًس =.<5
يبفتِ ّبي پژٍّص حبضط ًطبى هي زّس يه هطثي ثبليٌي احطثرص
زض حيغِ تَاًبيي آهَظش زازى ثبيس زاضاي يه سطي ٍيژگي ّبيي
ًظيط ثطذَضزاضي اظ زاًص ،تَاًبيي ايجبز اًگيعُ يبزگيطي زض زاًطجَ،
زازى اجبظُ ثحج ٍ تجبزل ًظط ثِ زاًطجَ ٍ تٌبست فؼبليت ّبي
آهَظضي ثب اّساف يبزگيطي ثبضس .همبيسِ ايي ًتبيج ثب يبفتِ ّبي
وبضهي پعٍ ،يبفتِّبي جَيجبضي ٍ يبفتِ ّبي تبًگ وِ ٍيژگي ّبيي
هبًٌس تَاًبيي اًتمبل زاًص ثِ زاًطجَ ،تَاًبيي ايجبز اًگيعُ
يبزگيطي زض زاًطجَ ،زاضتي ّسف ،هسيط ثَزىّ ،وطاّي ثب زاًطجَ
زضثرص ،ثب ثطًبهِ ثِ وبضآهَظي آهسى ،هسؤٍليت پصيطيٍ ،اًگصاضتي
زاًطجَ ثِ ذَز ،زض فىط يبزگيطي زاًطجَ ثَزى ،زض اضظضيبثي
هٌػف ثَزى ضا گعاضش وطزُ اًس ّورَاًي زاضز =.<8 ٍ 5 ٍ 3
نتيجه گيريً :تبيج هغبلؼِ حبضط ًطبى زاز زاًطجَيبى ػالٍُ ثط
ايي وِ ًيبظهٌس فطاگيطي غالحيت ّبي حطفِ اي ،يبزگيطي
ضٍيِ ّبي زضهبًي ٍ تىٌيه ّبي جسيس پطستبضي هي ثبضٌسً ،يبظهٌس
ايي ًيع ّستٌس وِ عطف تؼبهل ٍ اضتجبط هٌبست ٍالغ ضسُ ٍ آًبى ضا
ثِ هخبثِ يه فطز ثبلغ ٍ زاضاي غالحيت زض حل هطىل ثيوبض
هطبضوت زٌّس .هطثي ثبليٌي ثبيس ًگطش زٍستبًِ ٍ حوبيت وٌٌسُ
ًسجت ثِ زاًطجَيبى ثبليٌي زاضتِ ثبضس ٍ ثب اضائِ الگَّبي هٌبست ٍ
وبضا ،فطغت ّبي ثطاثط وست زاًص ٍ هْبضت ثطاي آًبى فطاّن
وٌس .ثط اسبس يبفتِ ّبي ايي پژٍّص ،هطثي ثبليٌي احطثرص ثبيس زض
حيغِ ضبيستگي ٍ تَاًوٌسي حطفِ اي پطستبضي ،زض حيغِ چگًَگي
تؼبهل ثب زاًطجَي ثبليٌي ٍ زض حيغِ ّبي ضرػيتي ٍ تَاًبيي
آهَظش زازى زاضاي چٌبى ٍيژگي ّبيي ثبضس وِ ثتَاًس ػالٍُ ثط اضائِ
زاًص هفيس ،آهَظش هْبضت ّبي حطفِ ايً ،گطش هٌبست زض
زاًطجَ ايجبز وٌس.
ثب تَجِ ثِ ًتبيج ايي هغبلؼِ پيطٌْبز هي ضَز زاًطىسُ ّبي
پطستبضي ثِ ثبظذَضزّبي فطاگيطاى زض ذػَظ هطثي ثبليٌي،
ٍيژگي ّبي يه هطثي ثبليٌي احطثرص ،اجطاي ثطًبهِ ّبي آهَظضي
تَاًوٌسسبظي هطثيبى ٍ جصة هطثيبى هتجحط ٍ هسئَليت پصيط تَجِ
وبفي زاضتِ ثبضٌس.
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Abstract
Introduction:
Clinical teachers have an important role in creating an environment for effective clinical teaching
to students. In addition, the faculty has a significant impact on the students' feeling of success or
failure in professional competence. This study was performed to determine the characteristics of
an influential instructor according to the nursing students' viewpoints in Jahrom University of
Medical Sciences.
Material and Methods:
In this cross-sectional survey, 75 nursing students of Jahrom University of Medical Sciences
were selected by census sampling method. The data collection tool was a valid and reliable
questionnaire consisting of 4 domains including professional competence, interpersonal
relationship, personality characteristics, and teaching ability. The data were analyzed by SPSS.
Results:
The results showed that influential clinical teacher must be professionally competent (mean=4.4
± 0.80), have interpersonal relationships (mean=4.2 ± 0.96) have good personality characteristics
(mean=4.1 ± 0.95), and have high eaching ability (mean=4 ± 0.89). According to the students,
the most important characteristics of an influential clinical instructor are having interest in
patient care (98.4%), having sufficient professional knowledge (80%), explaining and
demonstrating new nursing techniques (80%), performing nursing skills procedures (86.3%),
being honest with the students and creating motivation in students (83%).
Conclusion:
The nursing students' viewpoints indicated that influential clinical instructor has an important
role in promoting quality nursing experience and in getting knowledge, professional skills and
attitude. Nursing faculty should plan for promoting
professional competency in clinical
instructors.
Keywords: Education, Nursing Students, Teaching
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