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چکیده

تاریخ دریافت مقاله: 1394/11/25 تاریخ پذیرش مقاله:1395/4/1

مقدمــه: در حــال حاضــر، همــه تــاش صاحب نظــران بــر ایــن اســت كــه در دانشــكده ها و محیط  هــای آمــوزش بالینــی، شــرایطی فراهــم شــودكه بــه كســب تخصــص در 

دانشــجویان منجــر گــردد، چــرا كــه آمــوزش بالینــی مهمتریــن بخــش یادگیــری رفتارهــای حرفــه ای دانشــجویان علــوم پزشــكی اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن 

دیــدگاه مدرســین پرســتاری در رابطــه بــا هماهنگــی آمــوزش نظــری بــا بالینــی انجــام شــد.

روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی تحلیلــی می باشــد. ابــزار پژوهــش پرسشــنامه ی اطاعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته "بررســی تطابــق تئــوری و 

بالیــن" بــود. پــس از تاییــد روایــی محتــوا و پایایــی ابــزار بــا آلفــای كرونبــاخ )α=۰.۸(، پرسشــنامه در اختیــار همــه مربیــان بالینــی دانشــكده پرســتاری و مامایــی مشــهد )۲۹ 

نفــر( كــه در طــی مــدت نمونه گیــری در دانشــكده مشــغول بــه تدریــس بودنــد، قــرار داده شــد.  ســپس داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS16 تجزیــه تحلیــل گردیــد.

نتایــج: میانگیــن ســنی مربیــان ۱۱.۹۹±۵۳ .۴۱، ۸۲.۸% )۲۴ نفــر( متاهــل و ۶۲.۱% )۱۸ نفــر( مذكــر بودنــد. ۸۹.۷% )۲۶ نفــر( دارای مــدرک كارشناســی ارشــد و مابقــی دكترا 

بودنــد. از نظــر اســاتید درس هایــی كــه از نظــر مــدت زمــان كارآمــوزی بــا كســب مهــارت در آن درس بیشــترین تطابــق را دارنــد شــامل بهداشــت جامعــه )۸۸.۴۷±۳.۱(، روان 

 .)P<0.001( بودنــد )پرســتاری )۷۷.۱۵±۳.۱( و مدیریــت )۷۷.۳۱±۳.۱( و درس هایــی كــه كمتریــن تطابــق را دارنــد بخش هــای ویــژه )۱۴.۹±۲.۰( و اورژانــس )۲۶.۲۸±۲.۱

نتیجــه گیــری: برطبــق نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه مــدت زمــان اكثــر كارآموزی هــا )بــه جــز بخش هــای ویــژه و اورژانــس( بــرای كســب مهــارت در آن دروس كافــی 

اســت. از آنجایــی كــه در حــال حاضــر اســاس ارایــه ی خدمــات و آمــوزش پرســتاری، ســنتی مــی باشــد، بــه نظــر می رســد اصــاح كوریكولــوم دوره پرســتاری یــا تخصصــی 

نمــودن حرفــه پرســتاری راهــكاری بــرای حــل مشــكات موجــود باشــد. 

واژگان کلیدی: آموزش نظری، آموزش بالینی، پرستاری

سیمین شرفی۱، حمید چمنزاری۲، زهره پوراسماعیل۱، محمد رجب پور۱*، مهدیه راضی۱

۱. كارشناس ارشد پرستاری، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد، مشهد، ایران
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مقدمه
پرســتاری بــه عنــوان یــك حرفــه عملــی نیــاز بــه آمــوزش بــر مبنــای 

یــك چارچــوب تئــوری دارد كــه بــه دانشــجویان ایــن امــكان را می دهــد 

كــه مهارتهــای بالینــی را كــه در امــر مراقبــت از بیمــاران ضروری اســت 

ــط  ــه توس ــت ك ــدی اس ــی فرآین ــوزش بالین ــن آم ــد. بنابرای ــرا گیرن ف

مدرســان پرســتاری جهــت انتقــال معلومــات و كســب مهــارت توســط 

ــرد )۱(.  ــام می گی ــی انج ــه بالین ــجویان در حیط دانش

دانشــجویان پرســتاری محیــط آمــوزش بالینــی را از اثرگذارتریــن عوامل 

ــد.  ــتاری می دانن ــش پرس ــا و دان ــارت ه ــب مه ــرای كس ــی ب آموزش

ــای  ــارت ه ــجویاننگرش، صاحیتومه ــه دانش ــت ك ــط اس ــن محی در ای

بیــن فــردی خــود را توســعه بخشــیده و توانایــی تفكــر انتقــادی 

و حــل مشــكات بالینــی را پیــدا می كننــد )۲(.  چــان۱ ) ۲۰۰۵ ( 

ــجویان در  ــل دانش ــه تكام ــد ب ــط می توان ــن محی ــت كه  ای ــد اس معتق

ــا  ــرده ت ــی كمــک ك ــی – حركت ــای روان ــش، نگرشــو مهارته ــاد دان ابع

مهارت هــای ارتباطــی، حــل مســئله، تفكــر انتقــادی و صاحیــت هــای  

ــد )۳(.  ــدرت بخش ــان را ق ــی آن ــه ای و  بالین حرف

ــتقال،  ــتن اس ــجویان داش ــی دانش ــری بالین ــم در یادگی ــل مه از عوام

مســئولیت و گرفتــن بازخــورد از پرســنل بخــش می باشــد )۴(. همیشــه 

ــوزش داده می شــود  ــه دانشــجویان آم ــای نظــری ب آنچــه در آموزش ه

در عملكــرد آن هــا ظهــور و بــروز نمی یابــد بــه طــور كلــی بــه فاصلــه 

ــد و آنچــه در محیــط هــای  ــرار می گیرن آنچــه دانشــجویان در كاس ق

ــاق  ــل اط ــه و عم ــن نظری ــكاف بی ــد ش ــه می كنن ــی كاری تجرب واقع

می شــود كــه ایــن شــكاف بــه دلیــل تفــاوت و تمایــز آنچــه دانشــجویان 

ــه آنچــه در محیــط هــای بالینــی  ــد نســبت ب در كاس فــرا مــی گیرن

ــج تحقیقــات  ــن كــه نتای ــه وجــود می آید.ضمــن ای ــد ب ــه می  كنن تجرب

پژوهشــگران آمــوزش علــوم پزشــكی نشــان داده كــه كیفیــت آمــوزش 

ایــن  داردكــه  وجــود  نارســایی هایی  و  نبــوده  مطلــوب  بالینــی 

ــه در  ــذاری اســت ك ــای تأثیرگ ــع و متغیره ــت موان ــه عل ــایی ها ب نارس

ــی وجــود دارد )۵(. ــوزش بالین آم

ــكات  ــود مش ــه وج ــت ك ــان داده اس ــر نش ــات دیگ ــن مطالع همچنی

متعــدد از جملــه ناهماهنگــی بیــن دروس نظــری و كار بالینــی، 

مشــخص نبــودن اهــداف آمــوزش بالینــی، واقعــی نبــودن ارزشــیابی ها 

و نیــز كمبــود امكانــات رفاهــی و آموزشــی از جملــه موانــع دســتیابی به 

اهــداف ایــن دوره اســت )۶(. همچنیــن در مطالعــه دهقانــی و همــكاران 

)۱۳۸۴( مشــكاتی از قبیــل عــدم دسترســی كافــی بــه امكانــات رفاهــی 

و آموزشــی، عــدم همــكاری گــروه بهداشــتی-درمانی، پراكندگــی 

كارامــوزی در بخــش هــای بالینــی در طــول دوره  بــه عنــوان مشــكات 

اساســی آمــوزش بالینــی عنــوان شــده اســت )۶(.

1. Chan

ــد نتایــج  طــی مطالعــه ای كــه افســر و همــكاران )۱۳۸۰( انجــام دادن

ــی  ــت علم ــر دانشــجویان واعضــاء هیئ ــده نشــان داد از نظ بدســت آم

ــط  ــه محی ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــی ب ــوزش بالین ــكل آم ــترین مش بیش

ــوده اســت  ــن بیمــار ب ــر بالی ــه شــده ب ــرد اصــول آموخت بالینــی وكارب

و در نتیجــه نیــاز بــه ارتقــاء كیفیــت در سیســتم آموزشــی بــه شــدت 

ــر بهبــود یافتــن بیمــاران بدنبــال ارتقــاء  احســاس می شــود وتآكیــد ب

ــود )۷(.             ــوب می ش ــی محس ــر بخش ــاخص اث ــی ش ــت آموزش كیفی

ــن  ــازده ای ــی و ب ــی، كارآی ــوزش بالین ــكل درآم ــه مش ــر گون ــود ه وج

ــی از  ــی یك ــه تنیدگ ــد ك ــكل می كن ــار مش ــوزش را دچ ــش از آم بخ

ــوزش  ــط آم ــای محی ــن تفاوت ه ــد )۸(. از مهمتری ــع می باش آن موان

ــای  ــر موقعیت ه ــجو ب ــی و دانش ــر مرب ــرل كمت ــری، كنت ــی و نظ بالین

موجــود در محیــط بالینــی، لــزوم تغییــر مــداوم پاســخهای شــناختی، 

ــای  ــه نیازه ــخ دادن ب ــرای پاس ــجو ب ــی دانش ــی و عاطف ــی حركت روان

ــزوم حفــظ ســامت و ایمنــی بیمــاران در  ــر بیمــاران، ل در حــال تغیی

عیــن حالیكــه بایــد بــه نیازهــای آموزشــی دانشــجویان توجــه داشــته 

باشــد )۸(. اســتفاده ازتجــارب بالینــی مــدرس نیــز بایــد  در آموزشــهای 

ــب  ــی اغل ــرد بالین ــه عملك ــد در حالیك ــوزش باش ــز آم ــری در مرك نظ

متفــاوت بــا آموزشــهای نظــری می باشــداكثریت دانشــجویان و مربیــان 

ــداف  ــا اه ــب ب ــی را متناس ــوزش بالین ــكی، آم ــوم پزش ــان عل و كاركن

آمــوزش نمی داننــد و بایــد در جهــت ارتقــاء كیفیــت آمــوزش بالینــی، 

ــای اساســی برداشــته شــود )۹(. گام ه

بــا عنایــت بــه اینكــه دانشــگاه علــوم پزشــكی مشــهد از دانشــگاههای 

تیــپ یــك و از مراكــز اصلــی آمــوزش علــوم پزشــكی در كشــور 

ــوم  می باشــد رتبه هــای كســب شــده در رتبــه بنــدی دانشــگاههای عل

پزشــكی كشــور،  شایســته ایــن مركــز نمــی باشــد و  بــه نظــر می رســد 

فاصلــه ای بیــن آمــوزش نظــری و بالینــی )كارآمــوزی( وجــود دارد كــه 

ــد. اغلــب مطالعــات  نتوانســته اســت امتیــاز شایســته ای را كســب نمای

ــد  ــد دارن ــن موضــوع تأكی ــر ای ــه ب ــن زمین ــا در ای انجــام شــده در دنی

كــه تفــاوت چشــمگیری بیــن یادگیری هــای نظــری و خدمــات بالینــی 

ــا هــدف تعییــن  پرســتاری مشــاهده می شــود )۵(. لــذا ایــن مطالعــه ب

هماهنگــی آمــوزش نظــری بــا آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری 

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــكده پرس ــین دانش ــدگاه مدرس از دی

پزشــكی انجــام شــد.
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روش کار
ــاری  ــه آم ــد. جامع ــی می باش ــی تحلیل ــوع توصیف ــه از ن ــن مطالع ای

تمامــی اعضــاء هیئــت علمــی و آموزشــی دانشــكده پرســتاری – مامایی 

ــا عنایــت بــه معیارهــای  دانشــگاه علــوم پزشــكی مشــهد بودنــد كــه ب

ورود بــه ایــن مطالعــه شــامل رضایــت بــرای شــركت در مطالعــه، ســابقه 

ــی و  ــد عمل ــجویان در واح ــتی دانش ــی سرپرس ــال متوال ــل ۳ س حداق

ســابقه تدریــس در دروس تئــوری و بالینــی بصــورت غیرتصادفــی 

ــامل  ــه ش ــروج مطالع ــای خ ــق معیاره ــر طب ــدند. ب ــاب ش ــان انتخ آس

ــواالت  ــد از س ــه ۳۰ درص ــه طوریك ــنامه ها )ب ــص پرسش ــل ناق تكمی

بــدون پاســخ یــا مخــدوش باشــد( ۳ نفــر از شــركت كنندگان از مطالعــه 

حــذف گردیدنــد، ابــزار پژوهــش پرسشــنامه ی اطاعــات دموگرافیــک و 

پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته جهــت بررســی تطابــق تئــوری و بالیــن 

بــود. ایــن پرسشــنامه از ســه قســمت تشــكیل شــده بــود. قســمت اول 

ــب ۱۵  ــن را در قال ــوری و بالی ــق تئ ــر تطاب ــر ب ــل موث پرسشــنامه دالی

ــه از  ــود ك ــم ب ــمت دوم دارای ۱۰ آیت ــرد، قس ــی می ك ــوال بررس س

اســتادان خواســته شــده بــود بــه كفایــت زمــان كارآمــوزی بــرای كســب 

مهــارت كار در آن بخــش نمــره ای بیــن ۱ تــا ۱۰ بدهنــد. قســمت ســوم 

پرسشــنامه محتــوی ۲۳ ســوال در رابطــه بــا كفایــت ســاعت تئــوری و 

بالینــی بــرای دروس پرســتاری بــود. روایــی پرسشــنامه بــه شــیوه روایی 

محتــوا و توســط ۸ نفــر از اســاتید دانشــكده پرســتاری و مامایــی مشــهد 

تاییــد شــد و پــس از اصــاح نهایــی در اختیــار اعضــای هئیــت علمــی و 

آموزشــی  قــرار داده شــد. پایایــی آن از طریــق مطالعــه مقدماتــی و بــه 

روش test-retest و بــا اســتفاده از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون 

)r=0.9(  تعییــن شــد.

ســپس پرسشــنامه هــا بــه طــور مســتقیم در اختیــار اســاتید قــرار داده 

شــد و پــس از تكمیــل بافاصلــه توســط كمــک پژوهشــگر فــرم هــای 

ــده  ــنامه های بازگردان ــن پرسش ــد. از بی ــع آوری ش ــده جم ــل ش تكمی

ــه  ــودن از مطالع ــدوش ب ــص و مخ ــل ناق ــه دلی ــنامه ب ــده، ۳ پرسش ش

حــذف شــدند. پــس از كدگــذاری و وارد كــردن داده هــا در نــرم افــزار 

ــاری  ــای آم ــون ه ــق آزم ــده از طری ــب ش ــات كس SPSS 16،  اطاع

T test و همبســتگی پیرســون و شــاخص هــای تمایــل مركــزی و  

ــل شــدند.   ــه و تحلی ــی تجزی پراكندگ

یافته ها
در مجمــوع ۲۹ نفــر از اعضــاء هیئــت علمــی در ایــن مطالعــه شــركت 

ــی  ــامل ۵۶.۸% )۱۷( داخل ــب ش ــه ترتی ــا ب ــش آنه ــه گرای ــد ك كردن

جراحــی، ۱۷.۲ )۵ نفــر( كــودكان، ۱۰.۳ )۳ نفــر( مدیریــت، ۶.۹ 

ــود. ــر( روان ب ــت و ۶.۹ )۲ نف ــر( بهداش )۲نف

۶۲.۱ )۱۸ نفــر( مذكــر و مابقــی مونــث بودنــد. ۸۹.۷ )۲۶ نفــر( دارای 
ــد. از  ــرا )۱۰.۳( بودن مــدرک كارشناســی ارشــد و مابقــی مــدرک دكت

نظــر وضعیــت اســتخدام ۵۵.۲ % رســمی، ۳. ۱۰% قــراردادی و ۲۷.۶ % 

حــق التدریــس و ۶.۹ % پیمانــی بودنــد.

۷۹.۳ درصــد از مربیــان تناســب تعــداد واحدهــای آمــوزش تئــوری بــا 
كارآمــوزی هــا را متوســط بــه بــاال و ۷۲.۴ درصــد از آنهــا حجــم مطالب 

ــی دانشــجویان را  ــوزش بالین ــای آم ــع نیازه ــرای رف ــوری ب موجــود تئ

متوســط بــه بــاال ارزیابــی كردنــد. 

ــات آموزشــی ماننــد  از دیــدگاه ۴۴.۸ درصــد از مربیــان، كفایــت امكان

گوشــی، فشارســنج و موالژهــا در بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه 

ــب  ــه ترتی ــد. ب ــد متوســط می باش ــر از ح ــوم پزشــكی مشــهد كمت عل

۳۷.۹ درصــد و۳۴.۴ درصــد از واحدهــای پژوهــش كفایــت آموزشــهای 
ــس از فراغــت از  ــه نیازهــای پ ــرای پاســخگویی ب ــی را ب نظــری و عمل

ــد  ــر از ح ــتان، كمت ــه كار در بیمارس ــتغال ب ــگام اش ــل و در هن تحصی

متوســط ارزیابــی كردنــد. از دیــدگاه ۹۳.۱ درصــد از مربیــان پرســتاری، 

ــزان  ــر می ــادی ب ــر زی ــا تاثی ــتان ه ــا كادر بیمارس ــی ب ــاط مرب ارتب

ــا دارد. همــكاری آنه

ــارت كار در آن  ــب مه ــا كس ــوزی ب ــدت كارآم ــق م ــا تطاب ــه ب در رابط

بخش هــا، كارآموزی هایــی كــه زمــان آنهــا كمتــر از حــد مــورد 

نیــاز ارزیابــی شــده بــود شــامل بخش هــای ویــژه )۱.۸±۴.۲۸( و 

بیشــترین  كــه  كارآموزی هایــی  و  بــود   )۴.۵۲  ±۲.۵۶( اورژانــس 

كفایــت را داشــتند شــامل بهداشــت جامعــه )۲.۹۴± ۷.۷۶(، روان 

و  اصــول  و   )۷.۵۴  ±۲.۶۲( مدیریــت   ،)۷.۵۴  ±۲.۳۰( پرســتاری 

فنــون )۲.۰۶± ۷.۵۲( بودنــد. جزئیــات بیشــتر در جــدول ۱ درج شــده 

ــت. اس

بــرای بررســی ارتبــاط ســابقه كار و نمــره ی كفایــت كارآمــوزی ضریــب 

ــن ســابقه  ــه بی ــج نشــان داد ك همبســتگی پیرســون انجــام شــد، نتای

ــای  ــودكان، بخــش ه ــژه، ك ــوزی بخــش وی ــت كارآم ــره كفای كار و نم

داخلــی، جراحــی، بهداشــت مــادر و نــوزادان، اورژانــس و اصــول و فنــون 

ــدول ۲  ــات در ج ــود دارد. جزئی ــی داری وج ــوس و معن ــاط معك ارتب

آمــده اســت. 

بــرای بررســی ارتبــاط جنســیت بــا نمــره ی كفایــت كارآمــوزی آزمــون 

آمــاری t مســتقل انجــام شــد. بیــن دیــدگاه مربیــان مذكــر و مونــث از 

نظــر كفایــت كارآمــوزی هــا بــه جــز در كارآمــوزی بخــش هــای ویــژه 

)P=0.01(، تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت، نتیجــه آزمــون 

تــی مســتقل در جــدول۳ آمــده اســت.

ــرای دروس  ــده ب ــوری گذران ــد تئ ــداد واح ــت تع ــا كفای ــه ب در رابط

تئــوری نظــرات اســاتید بــه ترتیــب شــامل كفایــت می كنــد۴۷.۴ )۹(، 

ــود. ــد ۲۱.۱ )۴( ب ــت می كن ــا كفای ــد۳۱.۶ )۶( و كام ــت نمی كن كفای

در رابطــه بــا كفایــت ســاعات و منابــع تئــوری ارائه شــده به دانشــجویان 
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در هریــک از عرصه هــای مختلــف جهــت حضــور در كارآمــوزی نظــرات 

اســتادان نشــان مــی دهــد كــه كفایــت ســاعات و منابــع تئــوری ارائــه 

شــده بــه دانشــجویان جهــت حضــور در كارآمــوزی درس هــای خــون 

ــای  ــت ه ــوژی )۷۹.۱ درصــد(، مراقب ــرطان و انكول )۸۷.۵ درصــد(، س

ویــژه قلــب )۷۵ درصــد(، بهداشــت مــادر و نــوزاد )۷۵ درصــد( و 

بررســی وضعیــت ســامت )۶۸ درصــد( كافــی نمــی باشــد. جزئیــات در 

جــدول ۴ آمــده اســت. 

بیــن ســابقه كاری و نمــره ی كفایــت كارآمــوزی مدیریــت رابطــه خطــی 

 .) r = -0.49 , P= 0.01 ( معكــوس و معنــی داری وجــود دارد

بحث
مطالعاتــی كــه تاكنــون در رابطــه بــا تطابــق تئــوری و بالیــن انجام شــده 

اســت بیشــتر مســائل و مشــكات پس از اشــتغال به كار در بیمارســتان 

را بررســی كــرده اســت امــا هــدف مــا از ایــن مطالعــه بررســی كاســتی 

و مشــكات آمــوزش بالینــی در دوران تحصیــل دانشــجویان از دیــدگاه 

ــه  ــن مطالع ــل از ای ــج حاص ــق نتای ــر طب ــود. ب ــتاری ب ــین پرس مدرس

مشــخص گردیــد كــه تعــداد و حجــم واحدهــای تئــوری و كارآمــوزی و 

تناســب آمــوزش تئــوری و بالینــی بــرای یادگیــری در پرســتاری كافــی 

ــر  ــا تاثی ــتان ه ــات در بیمارس ــود امكان ــد كمب اســت و مشــكاتی مانن

ــاش  ــان ت ــت مربی ــی دارد. در حقیق ــوزش بالین ــت آم ــر كیفی كمــی ب

می كننــد بــا وجــود كمبــود امكانــات كمــک آموزشــی، آمــوزش بالینــی 

موثــری را ارائــه دهنــد كــه ایــن مســاله از جنبــه هایــی تاثیــر مثبــت 

دارد چراكــه بعــدا دانشــجویان در همیــن محیــط هــای بالینــی مشــغول 

ــات  ــود امكان ــا كمب ــی ب ــه كار خواهنــد شــد و یادگیــری نحــوه رویای ب

ــكاری  ــد راه ــود می توان ــات موج ــه امكان ــه ب ــا توج ــت ب ــه مراقب و ارائ

جهــت كاســتن از شــكاف بیــن تئــوری و بالیــن باشــد. در همیــن راســتا 

حیــدری و همــكاران )۱۳۹۳( ضمــن اشــاره بــه متفــاوت بــودن نحــوه 

ی آمــاده ســازی دانشــجویان در دانشــگاه و بالیــن بــه عنــوان یكــی از 

علــل موثــر بــر عــدم تطابــق تئــوری و بالیــن، تدریــس متناســب بــا نیــاز 

ــه عنــوان راهــكار پیشــنهاد می كنــد )۱۰(. بالیــن را ب

ایشــان همچنیــن بــه كوتــاه بــودن دوره یادگیــری بالینــی بــه عنــوان 

ــی  ــه كنون ــه در مطالع ــد ك ــاره می كن ــر اش ــل موث ــر از عوام یكــی دیگ

مشــخص شــد كــه ایــن مســاله در بخــش هــای ویــژه و اورژانــس بــارز 

تــر مــی باشــد.

ــرای كار  ــوری ب ــودن دروس تئ ــی ب ــكاران )۲۰۱۱( ناكاف Allan و هم

بالینــی را بــه عنــوان عامــل موثــر بــر شــكاف بالیــن و تئــوری مطــرح 

كرده انــد )۱۱( كــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد 

بــه طوریكــه مربیــان بیــان كردنــد كــه كفایــت و ســاعت منابــع تئــوری 

ارائــه شــده بــه دانشــجویان جهــت حضــور در بخــش هــای هماتولــوژی، 

انكولــوژی، مراقبــت هــای ویــژه قلــب، بهداشــت مــادر و نــوزاد و بررســی 

ــی زاده و همــكاران  وضعیــت ســامت كافــی نمی باشــد. در مطالعــه ول

ــه چالــش فاصلــه بیــن تئــوری و  )۱۳۸۶( دانشــجویان ضمــن اشــاره ب

عمــل، ایــن فاصلــه را در دروس علــوم پایــه، نحــوه تدریــس، كــم بــودن 

تعــداد واحــد، محتــوای جلســات و اینكــه آمــوزش هــای داده شــده بــه 

درد دانشــجوی پرســتاری نمــی خــورد و نــكات پرســتاری را كمتــر مــد 

نظــر قــرار داده گــزارش نمودنــد )۱۲(. 

ــنل  ــا پرس ــی ب ــاط مرب ــد ارتب ــخص ش ــج مش ــه در نتای ــور ك همانط

ــر  ــی تاثی ــجویان و مرب ــا دانش ــا ب ــكاری آنه ــزان هم ــتان در می بیمارس

ــی  ــكاران )۱۳۸۸( یك ــمتی و هم ــه حش ــن رابط ــادی دارد، در همی زی

از ویژگی هــای مــدرس بالینــی اثربخــش را برخــورداری از روحیــه 

ــردی و  ــن ف ــد بی ــوع دوســتی و داشــتن مهارت هــای ارتباطــی در بع ن

حرفــه ای  معرفــی می نماینــد. 

ــاح  ــن و اص ــاز بالی ــا نی ــب ب ــس متناس ــده تدری ــام ش ــات انج مطالع

كوریكولــوم در آمــوزش و بالیــن پرســتاری را از راهكارهــای حــل ایــن 

ــان  ــه بی ــن زمین ــكان۱ )۱۹۹۳( در ای ــد. ال ــی نماین ــی م ــكل معرف مش

ــه  ــود ك ــم ش ــی فراه ــگاه ها قابلیت های ــتی در دانش ــه بایس ــد ك می كن

ــی  ــده طوالن ــه آین ــد ن ــاده نمای ــوری آم ــده ف ــرای آین دانشــجویان را ب

)۱۳( از آنجایــی كــه در حــال حاضــر اســاس ارایــه ی خدمــات پرســتاری 

و آمــوزش پرســتاری ســنتی می باشــد و نیازهــای اساســی دانشــجویان 

در محیــط كار بــه آنهــا آموختــه نمی شــود، بــه نظــر می رســد اصــاح 

ــتاری  ــه پرس ــودن حرف ــی نم ــا تخصص ــتاری ی ــوم دوره پرس كوریكول

ــی رود  ــار م ــه انتظ ــد. ك ــود باش ــكات موج ــل مش ــرای ح ــكاری ب راه

مدیــران پرســتاری در عرصــه هــای مختلــف تدابیــری بــرای حــل ایــن 

ــد. مشــكات در نظــر گیرن

1. Elkan

نتیجه گیری
 بــا توجــه بــه آنچــه در ایــن مطالعــه و مطالعــات دیگــر بــه دســت آمــده 

اســت، می تــوان عوامــل موثــر در ایجــاد شــكاف تئــوری و بالیــن را در 

ــوط دانشــجو، مدرســین پرســتاری،  ابعــاد مختلفــی ماننــد عوامــل مرب

مربــوط بیمارســتان و مربــوط بــه برنامــه درســی تقســیم بنــدی نمــود. 

كــه بــرای رفــع مشــكات مربــوط بــه هــر گــروه بایــد اقدامــات و برنامــه 

ریزهــای مناســب در ســطح دانشــگاهی و باالتــر صــورت گیــرد. 

تشکر و قدردانی
ــا  ــهد ب ــكی مش ــوم پزش ــگاه عل ــوب دانش ــرح مص ــش ط ــن پژوه ای

كــد۹۰۰۱۲۲  اســت. پژوهشــگران برخــود الزم می داننــد از تمــام 

شــركت كنندگان در ایــن مطالعــه و كســانی كــه در پیشــبرد ایــن طــرح 

ــد. ــی نماین ــدر دان ــكر و ق ــد، تش ــوده ان ــكاری نم ــی هم تحقیقات
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جدول ۱: میانگین نمره كفایت زمان كارآموزی برای كسب مهارت كار در بخش ها از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشكی مشهد

میانگین ±انحراف معیاربخش ها
۱.۸±۴.۲۸ویژه  

۲.۹۴± ۷.۷۶بهداشت جامعه 
۲.۳۰± ۷.۵۴روان پرستاری 

۲.۴± ۶.۰۸كودكان  
۱.۸± ۵.۸۴بخش های داخلی  

۱.۹± ۶.۰جراحی
۲.۰۸± ۵.۶۰بهداشت مادران و نوزادان 

۲.۵۶± ۴.۵۲اورژانس 
۲.۶۲± ۷.۵۴مدیریت 

۲.۰۶± ۷.۵۲اصول و فنون 

جدول ۲: نتایج آزمون پیرسون جهت تعیین ارتباط سابقه كار و نمره ی كفایت كارآموزی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشكی مشهد

RPبخش ها
۰.۱۹۰.۳۴ -ویژه

۰.۴۵۰.۰۲-بهداشت جامعه
۰.۴۸۰.۰۱-روان پرستاری

۰.۳۵۰.۰۹-كودكان
۰.۳۶۰.۰۹-بخش های داخلی

۰.۱۱۰.۶۰-جراحی
۰.۱۸۰.۴۰-بهداشت مادران و نوزادان

۰.۱۶۰.۴۲-اورژانس
۰.۴۹۰.۰۱-مدیریت

۰.۲۰۰.۳۳-اصول و فنون

جدول ۳: نتایج آزمون آماری t  مستقل جهت بررسی ارتباط جنسیت و نمره ی كفایت كارآموزی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشكی مشهد

Pمذكر )میانگین ±انحراف معیار(مونث )میانگین ±انحراف معیار(بخش ها
۱.۶۰.۰۱± ۱.۲۴.۹۴± ۳.۲ویژه  

۲.۷۲۰.۶۲± ۳.۴۸.۰۰± ۷.۴۰بهداشت جامعه 
۲.۳۶۰.۱۴± ۲.۰۶۷.۰۴± ۸.۴۰روان پرستاری 

۲.۰۴۰.۸۹± ۳.۰۰۶.۱۲± ۶.۰۰كودكان  
۱.۷۶۰.۳۳± ۱.۸۶.۱۲± ۵.۴۰بخش های داخلی  

۱.۷۶۰.۰۸± ۱.۹۲۶.۵۲± ۵.۲۰جراحی  
۲.۰۲۱± ۲.۲۶۵.۶۰± ۵.۶۰بهداشت مادران و نوزادان 

۲.۵۲۰.۲۵± ۲.۵۶۵.۰۰± ۳.۸۰اورژانس 
۲.۵۶۰.۸۱± ۲.۸۲۷.۶۴± ۷.۴۰مدیریت 

۲.۳۸۰.۶۱± ۱.۴۶۵.۳۶± ۵.۸۰اصول و فنون 
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جدول ۴: توزیع فراوانی كفایت ساعت دروس تئوری و بالینی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشكی مشهد

درس تئوری
كاما كفایت 

می كند
كفایت نمی كندكفایت می كند

اصا كفایت 
نمی كند

۳۷.۵۰% )۹(۵۰.۰% )۱۲(۱۲.۵% )۹(قلب
۴۵.۸۰% )۱۱(۴۱.۷% )۱۰(۵.۱۲% )۳(تنفس
۲۵.۰۰% )۶(۶۶.۷% )۱۶(۸.۳% )۲(كلیه

۲۰.۸۰% )۵(۵۸.۳% )۱۴(۲۰.۸% )۵(تناسلی و پستان
۱۲.۵% )۳(۳۳.۳% )۸(۳۷.۵% )۹(۱۶.۷% )۴(عفونی

۱۶.۷% )۴(۵۸.۳% )۱۴(۱۶.۷% )۴(۸.۳% )۲(ارتوپدی
۲۵.۰% )۶(۵۰.۰% )۱۲(۱۶.۷% )۴(۸.۳% )۲(گوارش
۵۸.۳% )۱۴(۲۹.۲% )۷(۴.۲% )۱(۸.۳% )۲(خون

۵۸.۳% )۱۴(۲۰.۸% )۵(۱۲.۵% )۳(۸.۳% )۲(سرطان
۱۶.۷% )۴(۲۹.۲% )۷(۳۷.۵% )۹(۱۶.۷% )۴(سوختگی

۱۶.۷% )۴(۴۱.۷% )۱۰(۲۵.۰% )۶(۱۶.۷% )۴(مراقبتهای ویژه
۲۰.۸% )۵(۵۴.۲% )۱۳(۱۲.۵% )۳(۱۲.۵% )۳(مراقبتهای ویژه قلب

۲۵.۰% )۶(۳۷.۵% )۹(۲۵.۰% )۶(۱۲.۵% )۳(دیالیز
۱۲.۰% )۳(۱۶.۰% )۴(۴۸.۰% )۱۲(۲۴.۰% )۶(اطفال

۲۹.۲% )۷(۴۵.۸% )۱۱(۱۶.۷% )۴(۸.۳% )۲(بهداشت مادر و نوزاد
۲۰.۸% )۵(۱۶.۷% )۴(۲۵.۰% )۶(۳۷.۵% )۹(بهداشت جامعه

۲۰.۰% )۵(۲۸.۰% )۷(۴۴.۰% )۱۱(۸.۰% )۲(مدیریت پرستاری
۸.۰% )۲(۸.۰% )۲(۴۸.۰% )۱۲(۳۶.۰% )۹(اصول و فنون پرستاری
۲۰.۸% )۵(۱۶.۷% )۴(۰.۵۰% )۱۲(۱۲.۵% )۳(فوریت های پرستاری

۸.۰% )۲(۱۶.۰% )۴(۴۸.۰% )۱۲(۲۸.۰% )۷(پرستاری كودكان سالم
۱۲.۰% )۳(۲۸.۰% )۷(۴۰.۰% )۱۰(۲۰.۰% )۵(پرستاری كودكان بیمار
۲۴.۰% )۶(۴۴.۰% )۱۱(۱۶.۰% )۴(۱۶.۰% )۴(بررسی وضعیت سامت

۲۵.۰% )۶(۲۹.۲% )۷(۲۹.۲% )۷(۱۶.۶% )۴(اتاق عمل
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Abstract

Introduction: Now, all efforts of mediapunditsin schools and clinical Environments are immobilized conditions that 
the students give to specialize, because the clinical training of medical students is the most important part of learning 
professional performances. Therefore, this study aimed to determine the viewpoints of nursing teachers with regard to 
the coordination of theoretical and clinical training.

Material and Methods: This study is descriptive. The research tools are Demographic questionnaire and “check com-
pliance theory and practice” whose three parts. After confirming the validity and reliability by Cronbach’s Alpha (0.08) 
the questionnaire was given to all of coaches Clinical Nursing and Midwifery Mashhad (29members) during the sam-
pling period were taught in school. Data were analyzed using SPSS 16 software.

Results:  The average age of coaches 41/53±11/99, 82.8% (24 members) were married and 62.1% (n = 18) were male 
89.7% (n = 26) had a master’s degree and the others were PhD. The professors lessons Duration of training with the skill 
that most closely matches their lessons including public health (3/88± 1/47), Psychiatric Nursing (3/77 ± 1/15) and man-
agement (3/77±1/31) and lessons that are least adapted to particular sectors intensive care (2/14 ± 0/9) and emergency 
(2/26 ± 1/28) (P<0.001).

Conclusion: According to the results of this study, the duration of most of the workshops to become proficient enough 
in those lessons. Since now on nursing care and nursing education are traditional and basic needs students are not taught 
to them in the workplace, It seems that the modified curriculum or specialized nursing course is way to solve problems. 

Keywords: Theoretical education, clinical education, nursing

24-321-7 33-40

nnj.mums.ac.ir

mailto:rajabpoorm871@gmail.com

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

