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  15/6/89 :پذیرش                        23/5/89 :دریافت

  چکیده
دهـد،    با توجه به اینکه آموزش بالینی نیمی از زمان برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری را شـکل مـی                  :زمینه و هدف  

 یکی از نکات بسیار مهم در آموزش بـالینی ارتقـاء کیفیـت              .باشد  وتاثیرگذاری درآموزش پرستاری می    بخش بسیار مهم  
در ایـن راسـتا ایـن     .اسـت  ضعف نقاط اصالح و قوت نقاط شناخت موجود، وضعیت مستمر بررسی آن است که مستلزم

انجـام   شهراردبیل پزشکی علوم اهدانشگ پرستاری دانشجویان دیدگاه از بالینی آموزش وضعیت تعیین  با هدفپژوهش
   .شده است
 حیطـه اهـداف و برنامـه        5ای در    باشـد کـه در آن پرسـشنامه         مقطعـی مـی    -مطالعه حاضر از نوع توصـیفی      :روش کار 

 90آموزشی، عملکرد مربی، تعامل دانشجو با پرسنل و بیمار، امکانات و تجهیزات محیط بالینی و سیستم ارزشیابی توسط                   
 بـا اسـتفاده از   هـا  داده .دوره روزانه و شبانه دانشگاه تکمیـل گردیـد   یان پرستاری مشغول به تحصیل  درنفر از دانشجو

  .های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه وتحلیل گردید  و آزمون SPSSافزار منر
 هـای  مـه و برنا اهـداف  های عملکـرد مربیـان،   حیطه در وضعیت آموزش بالینی ، از دیدگاه واحدهای پژوهش:یافته ها

های امکانات محیط بالینی، تعامل دانشجو با پرسنل و سیستم ارزشیابی در حد متوسط  و در حیطه در حد خوب آموزشی
 یا غیر بومی بودن، ترم تحصیلی ،اقامت داشتن یـا   ها نشان داد بین دوره تحصیلی، بومی        همچنین تجزیه تحلیل داده    .بود

  . ی ارتباط معنی داری وجود نداشتنداشتن در خوابگاه با وضعیت آموزش بالین
 نظربه اینکه کیفیت محیط آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری به شدت موثر می باشـد الزم اسـت در                     :گیری نتیجه

بالینی،آموزشی تر نمودن محیط های بالینی، توجیه پرسـنل بخـشها و طراحـی     محیط تجهیزات و خصوص ارتقاء امکانات
 .. مهیدات الزم اتخاذ گرددت سیستم ارزشیابی مناسب

 پرستاری دانشجو ، بالینی، آموزش :کلیدی های هواژ
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  قدمهم
 پــرورش،  آمــوزش وبحــثیکــی از مــسائل عمــده در 

هـای نظـری در      نمـودن علـوم و یافتـه       مساٌله کاربردی 
 بررسی نقـش تعلـیم و تربیـت در تکـوین و             .عمل است 

دهد کـه یکـی از علـل         پیشرفت جوامع بشری نشان می    
بسیار مهم رشد و تعالی آنها، هـدایت افـراد جامعـه بـه              

 پرسـتاری یکـی از    .سمت فراگیری علوم کاربردی است    
  2 و ارب1چـاپمن  از دیدگاه   .]1[ باشد علوم کاربردی می  

تربیت پرستارانی است کـه      هدف از آموزش پرستاری،   
توانایی و دانش مراقبت از بیمـاران را در محـیط بـالین             

 در این راستا آموزش بالینی فرصتی را    ].2[ داشته باشد 
سازد تا در تعامل با      برای دانشجوی پرستاری فراهم می    

هـای    بـه مهـارت    مربی و محیط، دانش نظـری خـود را        
ذهنی و روانی حرکتـی متنـوعی کـه بـرای مراقبـت از              

 آموزش بـالینی    .]1،3،4[بیمار ضروری است تبدیل کند    
و  ]5[یکی از مقاطع حـساس آمـوزش پرسـتاری  بـوده           

ــکل     ــتاری را ش ــوزش پرس ــان آم ــی از زم ــدود نیم ح
ای   و تـاثیر آن در توسـعه فـردی و حرفـه           ]6[دهـد  می

. ]4[باشـد   غیر قابل انکار می    های بالینی پرستاری   مهارت
ماهیت حرفه پرستاری و محدوده وظایف پرستاران در        

ای است که حـساسیت مـساٌله همـاهنگی          جامعه به گونه  
ــدان     ــالینی را دو چن ــدمات ب ــری و خ ــین دروس نظ ب

ریـزی در ایـن      و هرگونـه ضـعف برنامـه      . ]1[نمایـد  می
ضـعف   کنـد کـه در نهایـت،       زمینه مـشکالتی ایجـاد مـی      

آموختگـان را    ای و کاهش کارآیی دانش     ای حرفه مهارته
بسیاری از مطالعـات، بیـانگر       ].7[به دنبال خواهد داشت   

آن است که شـکاف نـسبتاً عمیقـی در رونـد آمـوزش              
های بـالینی وجـود      کالسیک پرستاری و عملکرد مراقبت    

های بـالینی موجـود توانـایی        که آموزش  طوری هدارد ب 
ت بـالینی را بـه دانـشجو        الزم برای احراز لیاقت و مهـار      

 بــدون تردیــد بهبــود و ارتقــای کیفیــت .]8[دهــد نمــی
ــالینی مــستلزم بررســی وضــعیت موجــود،   آمــوزش ب
                                                 
1. Chapman 
2. Orb  

شــناخت نقــاط قــوت و اصــالح مــشکالت ونقــاط ضــعف 
 در ایـــن رابطـــه دانـــشجویان بـــه عنـــوان .]3[اســـت
توانند بهترین منبع    کننده خدمات آموزشی، می    دریافت

وزش بـالینی باشـند زیـرا       برای شناسـایی مـشکالت آمـ      
ــا ایــن فراینــد دارنــد   .]7[حــضور و تعــاملی مــستقیم ب

ــه ــژوهش یافت ــای پ ــه     ه ــن بودک ــانگر ای ــی بی ــای قبل ه
متغیرهایی مثل ناهماهنگی بین دروس نظری و بـالینی،         

نبودن اهداف آموزش بـالینی، محـیط پـرتنش          مشخص
بیمارستان، تمایل کمتر مربیان با تجربه برای حضور در         

آمـوزش بـالینی، نبـود همـدلی بـین مربیـان و             محیط  
دانشجویان و مناسب نبودن سیستم ارزشـیابی از جملـه          

رگذار بر کیفیت وضعیت آمـوزش      یمهمترین عوامل تاث  
 علیـرغم انجـام تحقیقـات مـشابه در          .]1[اند بالینی بوده 

ایران، بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن مدرسـین، سیـستم               
نـشگاهی و نظـر     آموزشی و دانشجویان در هر واحد دا      

به انجان نـشدن چنـین تحقیقـی در شهرسـتان اردبیـل             
ای با هدف تعیین وضـعیت       پژوهشگر بر آن شد مطالعه    

آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانـشگاه        
ریــزان  تــا برنامــه .علــوم پزشــکی اردبیــل انجــام دهــد

هـای پـژوهش بـا دیـد         آموزشی بتوانند بر اساس یافته    
ــصو ــازتری در خ ــهب ــرای   ص برنام ــزی آموزشــی ب ری

  .دانشجویان پرستاری اقدام  نمایند
  

  روش کار
 مقطعــی اســت و در -مطالعــه حاضــر از نــوع توصــیفی
 .انجـــام شـــد  87-88نیمـــسال دوم ســـال تحـــصیلی 

 نفـر از دانـشجویان دوره       90های پژوهش شامل   نمونه
کارشناسی پرستاری مشغول به تحصیل در دوره روزانه    

ــشگاه ــه  و شــبانه دان ــد ک ــل بودن ــوم پزشــکی اردبی  عل
معیـار ورود بـه     . صورت سرشـماری انتخـاب شـدند       هب

 داشتن حداقل سابقه یـک تـرم کـارآموزی در           ،مطالعه
مراکز بهداشتی درمانی و شرکت داوطلبانه در مطالعه        

ــا در ایـــن پ ابـــزار گـــردآوری داده. بـــود  ژوهش، هـ
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ــتم در 35ای شــامل  پرســشنامه  حیطــه اهــداف و 5 آی
، )آیـتم 11( ، عملکرد مربیـان   ) آیتم 11(آموزشی  برنامه  

، امکانـات و    )آیـتم 4(تعامل دانشجو بـا پرسـنل و بیمـار          
و سیــستم ارزشــیابی ) آیــتم5( تجهیــزات محــیط بــالینی

بود که هر آیتم بر اساس مقیاس لیکرت        ) آیتم4( بالینی
هرگز، بندرت، گـاهی اوقـات،       (0-4  دارای درجه بندی  

 باالترین نمره قابل کسب در      .بود) اغلب اوقات، همیشه  
اعتبار علمی پرسشنامه به روش    . باشد می 140این ابزار   

اعتبار محتوی با  نظر اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد          
پایـایی ابـزار نیـز از       . تهران پزشکی ارزیابی و تائید شـد      

 83/0و محاسبه ضریب همبستگی      طریق آزمون مجدد  
ها ضـمن    آوری داده برای گرد .  گرفت  قرار مورد تائید 

دادن توضیحات الزم به دانشجویان در خصوص اهـداف      
امه در اختیـار آنهـا      مطالعه و کسب رضایت آنها، پرسشن     

 نسبت به تحویل آنهـا از       ، و پس از تکمیل    قرار داده شد  
تحلیـل  و  تجزیـه    . کـالس اقـدام گردیـد      هطریق نمایند 

ــا اســتفاده از روش داده هــای آمــاری توصــیفی و  هــا ب
ــ ــی مــستقل( یتحلیل ــستگی1ت ــا اســتفاده از )   و همب و ب
در ایـن پـژوهش     .  انجام گرفت  SPSS افزار آماری  نرم

آمـده در هـر      سازی نمرات، نمره بدست    برای همسان 
وضعیت آمـوزش   .  محاسبه گردید  100حیطه بر مبنای    

،  )75-100( سطح بسیار خوب     4بالینی در هر حیطه در      
 و بـــد )25 -99/49( ، متوســـط)50-99/74(خـــوب 

  .  بندی گردید تقسیم) 99/24-0(
  

  نتایج
 درصـد واحـدهای     4/84های پژوهش نـشان داد        یافته

 درصـد شـبانه    6/15پژوهش دانشجوی دوره روزانه و      
درصـد   7/56بـومی و    دانشجویان   درصد   3/43. بودند

 9/38درصـد سـاکن خوابگـاه و         1/61.غیر بومی بودند  
واحـدهای  میـانگین سـن    .درصد غیر خوابگـاهی بودنـد    

                                                 
1. Independent  T Test 

ــژوهش ــود 5/21 ± 5/1      پ ــر واحــدهای  . ســال ب اکث
  . بودندچهارمترم ) درصد1/22(پژوهش 

های پژوهش بیانگر این بود کـه اکثـر دانـشجویان            یافته
پرستاری وضعیت کلی آموزش بالینی را درحـد مـرزی     

در ارزیـابی   . ارزیابی نمودنـد  ) 92/50(خوب و متوسط    
شده در   ن نمرات کسب  ها، میانگی  جداگانه وضعیت حیطه  

ــان   ــرد مربی ــه عملک ــداف و )79/59(حیط ــه  ، اه برنام
، تعامل دانشجو بـا پرسـنل و بیمـار          ) 31/54(آموزشی  

و امکانات و   ) 75/42(، سیستم ارزشیابی بالینی     ) 37/44(
ـ . بـود ) 5/35(تجهیزات محیط بالینی     عبـارت دیگـر از      هب

دیدگاه واحـدهای پـژوهش حیطـه عملکـرد مربیـان و            
هـای   اف برنامـه آموزشـی در حـد خـوب و حیطـه            اهد

تعامل دانشجو با پرسنل و بیمار، سیستم ارزشیابی بالینی         
و امکانــات و تجهیــزات محــیط بــالینی در حــد متوســط 

هـای    همچنین بررسی دیدگاه واحد    .ارزیابی شده است  
پژوهش بیانگر آنست که مهمترین نقاط قوت آموزش        

جویان در محــل بــالینی انتظــار حــضور بــه موقــع دانــش
کارورزی، حضور به موقع مربیان در محـل کـارورزی،          
ــارورزی، در   ــین روز کـ ــداف درس در اولـ ــه اهـ ارائـ
دسترس بودن مربیان، اطالع دانشجو از نحوه ارزیـابی،         
و برخــورد مناســب مربیــان بــا دانــشجویان، برگــزاری 

نبودن  کنفرانس هفتگی و مهمترین نقاط ضعف آن کافی       
آموزشـی،   ها، نبود امکـا نـات کمـک       امکانات رفاهی بخش  

ناهماهنگی بین اهداف آموزشی و انتظار پرسنل بخشها،        
توانـایی   کارآموزی و عـدم  و نظری دروس ناهماهنگی

) 1(جـدول   . مربیان در کاهش استرس دانشجویان بـود      
ای فاکتورهـای    وضعیت آموزش بالینی را به تفکیک پاره      

ـ   . دهـد  تاثیرگذار برآن نشان می    هـا   ل داده تجزیـه تحلی
ــاآزمون  ــ tب ــاط معن ــستقل ارتب ــین دوره  ی م داری را ب

داشـتن یـا     اقامـت  تحصیلی، بومی یا غیـر بـومی بـودن،        
نداشتن در خوابگاه با نمرات آموزش بالینی نشان نـداد          

)05/0>p (    ــا ــصیلی ب ــای تح ــاط ترمه ــی ارتب در بررس
ــالینی  ــوزش ب ــعیت آم ــیوض ــدگاه   ، عل ــه دی ــم اینک رغ

ال درخصوص وضعیت آمـوزش     آموزان ترمهای با   دانش
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بالینی در مقایسه با دانشجویان ترم پایین بهتر بود ولـی           
داری بین ترم تحصیلی و وضعیت آمـوزش         ارتباط معنی 

بالینی بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاری آنـالیز واریـانس              
  ).p<05/0(طرفه مشاهده نگردید  یک

   فاکتورهای  تاثیرگذاردانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تفکیک بعضی از  دانشجویان دانشکده پرستاری وضعیت آموزش بالینی.  1جدول 

 P نوع آزمون انحراف معیار میانگین تعداد فاکتور

      دوره تحصیلی
  66/11  77/49 76 روزانه
  07/13  39/57 14 شبانه

 <05/0   مستقلt  آزمون

      بومی یا غیر بومی
  49/13  50 39 بومی

  06/11  69/51 51 غیر بومی
  <05/0   مستقلt  آزمون

      ترم
  9/6  5/56 9 دوم
  94/11  62/53 14 سوم
  7/9  5/45 20 چهارم
  94/11  01/49 8 پنجم
  57/13  87/46 19 ششم
  12/12  83/54 13 هفتم
  18/12  2/60 7 هشتم

  <05/0  طرفه یک واریانس آنالیز

      محل سکونت
گاهخواب  55 1/51  87/10  

  05/14  73/50 35 غیر خوابگاه
  <05/0   مستقلt  آزمون

  
  بحث

نتایج پژوهش نشان داد کـه اکثـر دانـشجویان عملکـرد            
 یکـی  تردیـد   بـدون .مربیان را خـوب ارزیـابی کردنـد   

 بـالینی  آموزش کننده در فاکتورهای تعیین ازمهمترین

 که است کسی مربی .باشد می عملکردمربیان اثربخش،

بـه   را خـود  تجـارب  و دانش اثربخش، ارتباط برقراری
 پـل  کـه  گفـت  تـوان  می و نماید می منتقل دانشجویان

 در لـذا  .دباشـ  مـی  بـالین  و بـین تئـوری   ارتبـاطی 

 موارد از یکی بالینی بهبود آموزش برای ها ریزی برنامه

 .باشـد  وی و عملکـرد  مربـی  بایـستی  توجـه،  قابل مهم
اکثـر  نتایج این پژوهش در خصوص عملکرد مربیـان بـا        

در ) 1385( مطالعات گذشته از جملـه مطالعـه دل آرام        
ــادی زاده  ــرد، ه ــهر ک ــسینی ) 1384( ش ــاد، ح  در گناب

  در تهران همخوانی ) 1387( در یاسوج و براز) 1384(

  
در یـزد   ) 1379(در مطالعه شهبازی     .]10،9،8،7 [داشت

در سبزوار عملکـرد مربیـان ضـعیف        ) 1379(و بلوریان   
 به نظـر پژوهـشگر تفـاوت        ،]11،12[ گزارش شده بود  

توانـد بـه علـت شـرایط         در نتایج تحقیقات مختلف مـی     
در این پژوهش   . متفاوت فراگیران و فرادهندگان باشد    

توان به تحصیالت باالی آنها      عملکرد خوب مربیان را می    
اکثر مربیان بـالینی دانـشکده پرسـتاری اردبیـل دارای           (

کارگیری  هبو انتخاب و    ) مدرک کارشناسی ارشد بودند   
 .ها ذکـر نمـود     مربیان بر حسب تخصص آنها در بخش      

های مورد بررسی در ایـن پـژوهش         یکی دیگر از حیطه   
های آموزشی بود که دانشجویان آن را     اهداف و برنامه  

 ، بـه عقیـده محققـین      .در سطح خـوب ارزیـابی کردنـد       
نمودن اهداف آموزشی یکی از مهمترین نکـات         مشخص

 الینفــک آمــوزش بــه شــمار فراینــد یــادگیری و جــزء

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-148-en.html


  35                                                                                         قاسم ابوطالبی و همکاران    ...             ارزیابی آموزش بالینی
 

زاده و بــراز نیـز اهــداف و    در مطالعــه هـادی .رود مـی 
 های آموزشی در سطح خوب گزارش شده بـود         برنامه

در این مطالعه دانشجویان سیستم ارزشـیابی را        . ]10،8[
زاده  متوسط ارزیابی کردند که با نتـایج مطالعـه هـادی          

 آرام سیـستم   در مطالعـه بـراز و دل     .خـوانی داشـت    هم
در ایـن   . ]10،7[ ارزشیابی ضـعیف گـزارش شـده بـود        

از   یکـی ،نویسد می 2و گوند 1رابطه براز به نقل از وتون
 و بـالینی  آمـوزش  مربیـان  فـراروی  اصـلی  چالـشهای 
 در عملکـرد دانـشجویان   ارزشـیابی  بالین، در آموزش

 درایـن  گرفتـه  انجـام  مطالعات باشد براساس می عمل

 بـالین  در خـود  شـیابی از ارز دانـشجویان  اکثـر  زمینه،

 عینیـت  فاقد شده را مانجا های ارزشیابی و نبوده راضی

ــستند مــی  حــسینی معتقــد اســت معیارهــای . ]10[دان

 پایـان  به محدود و ذهنی دانشجویان اکثراً از ارزشیابی

 از ،گیـرد  نمـی  مستمر انجام بطور ومعموالً بوده دوره

 داده خـود مـشارکت   از ارزیـابی  در نـشجو  دا طرفی،

در این پژوهش دانـشجویان ارتبـاط بـین          .]9[شود نمی
اهداف آموزشی و انتظارات پرسـنل بخـش را متوسـط           

زاده همخـوانی    ارزیابی کردند که با نتایج مطالعه هادی      
 ارتباط بین اهداف آموزشی     ، در مطالعه براز   .]8[داشت

  .]10[و انتظــارات پرســنل ضــعیف گــزارش شــده بــود
 غیــر معقــول پرســنل معتقــد اســت انتظــارات  3پیــرس

 و وظـایف  شـرح  بـا  آشنایی آنهـا  عدم معموالً به علت
بـر  . ]13[باشـد  دانـشجویان مـی   آموزشـی  هـای  برنامه

 اساس دیدگاه دانـشجویان، در ایـن پـژوهش وضـعیت    

آموزش بالینی متوسـط بـه    تجهیزات  محیط امکانات و
زاده  ضعیف ارزیابی گردیدکـه بـا نتـایج مطالعـه هـادی           

ــت   ــوانی داش ــسینی و   ].8[همخ ــراز، ح ــه ب  در مطالع
ــالینی   ، آرام دل ــزات محــیط ب ــت و تجهی ــعیت امکان وض

 در رابطه با  اهمیت      ].7،9،10[ضعیف گزارش شده بود   

                                                 
1. Wotton 

  Gonda.2  
3. Peirce  

 مکـانی  معتقد است محیط بـالینی  4بالینی المبرت محیط

 و رود مـی  شـمار  بـه  پرستاری برای دانشجویان کلیدی
ــراهم ــودن محــیط  ف ــی مناســب ب ــل از یک   عوام

 و اسـت  بـالین  آمـوزش در  اثربخـشی  کننده نیبی پیش
اهمیـت   بـالینی  آمـوزش  اثربخـشی  در آن بـه  توجـه 

ـ    . ]14[دارد فراوانی داری  یدر ایـن مطالعـه ارتبـاط معن
بین دیدگاه دانشجویان نـسبت بـه آمـوزش بـالینی بـا             

بودن و محل سکونت     بومی یا غیر بومی    دوره تحصیلی، 
که بـا نتـایج     با وضعیت آموزش بالینی مشاهده نگردید       

ــراز در تهــران همخــوانی داشــت   همچنــین .مطالعــه ب
های باالتر دیـدگاه بهتـری       علیرغم اینکه دانشجویان ترم   

نسبت به وضعیت آموزش بالینی داشـتند ولـی ارتبـاط            
داری بین ترم تحصیلی با وضعیت آموزش بـالینی          یمعن

ــادی    ــه ه ــایج مطالع ــا نت ــه ب ــد ک ــشاهده نگردی زاده  م
  .همخوانی داشت

  
  تیجه گیرین
ـ    دیـدگاه  نـشان داد  پـژوهش  نتـایج  کلـی،  طـور  هب

مربیان، اهـداف   نسبت به عملکرد پرستاری دانشجویان
نـسبت اهـداف    ریزی آموزشی خوب بود ولی و برنامه

 محیط تجهیزات و امکانات آموزشی و انتظارات پرسنل،

 سـطح  در بـالینی  همچنـین کیفیـت ارزشـیابی    و بالینی

 وضـعیت  رسد می به نظر این،بنابر .است بوده متوسط

 امکانات، تر جامع نیازمند تأمین پرستاری بالینی آموزش

 بالینی، توجیه پرسنل بهداشتی درمانی محیط تجهیزات

 .است بالینی ارزشیابی یندهایآفر و بازنگری ابزارها و
 الزم امکانات و تجهیزات کردن فراهم قبیل از اقداماتی

 هرچـه  نمـودن  یآموزشـ  همچنـین  و بالینی محیط در

پرسـنل   نمـودن  فعلی، سهیم آموزش های محیط بیشتر
ایجـاد   و دانـشجویان  آمـوزش  در بهداشـتی درمـانی  

آمـوزش   در شرکت برای آنان در مسؤولیت و انگیزه
 دقیـق  صـحیح،  ارزشـیابی  یک معیار طراحی دانشجویان،

                                                 
4 . Lambert 
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، سـنجش  بـرای  قـضاوت شخـصی   از دور بـه  و عینـی 
 اصـالح  ویان بـرای دانـشج  عملـی  و علمـی  هـای  مهارت
  .شود می پیشنهاد کنونی شرایط

  

  تشکر و قدر دانی
ــدین ــتاری   ب ــرم پرس ــشجویان محت ــه دان ــیله از کلی وس

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در انجام این پـژوهش          
  .آید عمل می  ههمکاری نمودند تقدیر و تشکر ب
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ABSTRACT 

 
Background and Objectives: clinical education is very important and influential part of Nursing 
Education curriculum, since it forms about half of the nursing students' education time. Quality 
Improvement is one of the most important aspects of the clinical education that requires 
continuous monitoring to determine present situation and identify strengths and weaknesses of 
the program.  
Methods: This descriptive, cross-sectional study performed to determine the status of clinical 
education based on nursing students' viewpoints in Ardabil city. Questionnaire in five fields 
including goals and education program, instructor performance, student interaction with staff and 
patients, facilities of clinical environment, and clinical evaluation system were completed by 90 
nursing students. Data were analyzed by descriptive and analytical statistical tests using SPSS 
software.  
Results: Based on nursing students' viewpoints the status of clinical education in the field of 
instructor performance and goals and education program was good and facilities of clinical 
environment, student interaction with staff and patients, and clinical evaluation systems were 
evaluated as moderate. Data analysis also showed no significant relationship between courses, 
being native or non-native, number of semester, and being resident of student dormitory with the 
status of clinical training. 
Conclusion: Considering that quality of education environment is very effective in teaching and 
learning process, it is necessary to: promote facilities and equipment of clinical education, make 
atmosphere of clinical environment more educational, justify ward's staff, and design an 
appropriate evaluation system. 
Key words: Clinical Education, Students, Nursing 
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