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چکیده
مقدمــه :در حــال حاضــر ،همــه تــاش صاحبنظــران بــر ایــن اســت كــه در دانشــكدهها و محیطهــای آمــوزش بالینــی ،شــرایطی فراهــم شــودكه بــه كســب تخصــص در
دانشــجویان منجــر گــردد ،چــرا كــه آمــوزش بالینــی مهمتریــن بخــش یادگیــری رفتارهــای حرفـهای دانشــجویان علــوم پزشــکی 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 میباشــد .ابــزار پژوهــش پرسشــنامهی اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته "بررســی تطابــق تئــوری و
بالیــن" بــود .پــس از تاییــد روایــی محتــوا و پایایــی ابــزار بــا آلفــای کرونبــاخ ( ،)α=۰.۸پرسشــنامه در اختیــار همــه مربیــان بالینــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی مشــهد (۲۹
نفــر) کــه در طــی مــدت نمونهگیــری در دانشــکده مشــغول بــه تدریــس بودنــد ،قــرار داده شــد .ســپس داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16تجزیــه تحلیــل گردیــد.
نتایــج :میانگیــن ســنی مربیــان  ۲۴( %۸۲.۸ ،۴۱. ۵۳±۱۱.۹۹نفــر) متاهــل و  ۱۸( %۶۲.۱نفــر) مذکــر بودنــد ۲۶( %۸۹.۷ .نفــر) دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و مابقــی دکترا
بودنــد .از نظــر اســاتید درس هایــی کــه از نظــر مــدت زمــان کارآمــوزی بــا کســب مهــارت در آن درس بیشــترین تطابــق را دارنــد شــامل بهداشــت جامعــه ( ،)۳.۱±۸۸.۴۷روان
پرســتاری ( )۳.۱±۷۷.۱۵و مدیریــت ( )۳.۱±۷۷.۳۱و درس هایــی کــه کمتریــن تطابــق را دارنــد بخشهــای ویــژه ( )۲.۰±۱۴.۹و اورژانــس ( )۲.۱±۲۶.۲۸بودنــد (.)P<0.001
نتیجــه گیــری :برطبــق نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه مــدت زمــان اکثــر کارآموزیهــا (بــه جــز بخشهــای ویــژه و اورژانــس) بــرای کســب مهــارت در آن دروس کافــی
اســت .از آنجایــی کــه در حــال حاضــر اســاس ارایـهی خدمــات و آمــوزش پرســتاری ،ســنتی مــی باشــد ،بــه نظــر میرســد اصــاح کوریکولــوم دوره پرســتاری یــا تخصصــی
نمــودن حرفــه پرســتاری راهــکاری بــرای حــل مشــکالت موجــود باشــد.
واژگان کلیدی :آموزش نظری ،آموزش بالینی ،پرستاری
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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 میدهــد
كــه مهارتهــای بالینــی را كــه در امــر مراقبــت از بیمــاران ضروری اســت
فــرا گیرنــد .بنابرایــن آمــوزش بالینــی فرآینــدی اســت كــه توســط
مدرســان پرســتاری جهــت انتقــال معلومــات و كســب مهــارت توســط
دانشــجویان در حیطــه بالینــی انجــام میگیــرد (.)1
دانشــجویان پرســتاری محیــط آمــوزش بالینــی را از اثرگذارتریــن عوامل
آموزشــی بــرای كســب مهــارت هــا و دانــش پرســتاری میداننــد.
در ایــن محیــط اســت کــه دانشــجویاننگرش ،صالحیتومهــارت هــای
بیــن فــردی خــود را توســعه بخشــیده و توانایــی تفکــر انتقــادی
و حــل مشــکالت بالینــی را پیــدا میکننــد ( .)2چــان) 2005 ( 1

معتقــد اســت که ایــن محیــط میتوانــد بــه تکامــل دانشــجویان در
ابعــاد دانــش ،نگرشــو مهارتهــای روانــی – حرکتــی کمــک کــرده تــا
مهارتهــای ارتباطــی ،حــل مســئله ،تفکــر انتقــادی و صالحیــت هــای
حرفــهای و بالینــی آنــان را قــدرت بخشــد (.)3

از عوامــل مهــم در یادگیــری بالینــی دانشــجویان داشــتن اســتقالل،
مســئولیت و گرفتــن بازخــورد از پرســنل بخــش میباشــد ( .)4همیشــه
آنچــه در آموزشهــای نظــری بــه دانشــجویان آمــوزش داده میشــود
در عملكــرد آن هــا ظهــور و بــروز نمییابــد بــه طــور کلــی بــه فاصلــه
آنچــه دانشــجویان در كالس قــرار میگیرنــد وآنچــه در محیــط هــای
واقعــی كاری تجربــه میكننــد شــكاف بیــن نظریــه و عمــل اطــاق
میشــود كــه ایــن شــكاف بــه دلیــل تفــاوت و تمایــز آنچــه دانشــجویان
در كالس فــرا مــی گیرنــد نســبت بــه آنچــه در محیــط هــای بالینــی
تجربــه میكننــد بــه وجــود میآید.ضمــن ایــن كــه نتایــج تحقیقــات
پژوهشــگران آمــوزش علــوم پزشــکی نشــان داده كــه كیفیــت آمــوزش
بالینــی مطلــوب نبــوده و نارســاییهایی وجــود داردكــه ایــن
نارســاییها بــه علــت موانــع و متغیرهــای تأثیرگــذاری اســت كــه در
آمــوزش بالینــی وجــود دارد (.)5
همچنیــن مطالعــات دیگــر نشــان داده اســت کــه وجــود مشــکالت
متعــدد از جملــه ناهماهنگــی بیــن دروس نظــری و کار بالینــی،
مشــخص نبــودن اهــداف آمــوزش بالینــی ،واقعــی نبــودن ارزشــیابیها
و نیــز کمبــود امکانــات رفاهــی و آموزشــی از جملــه موانــع دســتیابی به
اهــداف ایــن دوره اســت ( .)6همچنیــن در مطالعــه دهقانــی و همــکاران
( )1384مشــکالتی از قبیــل عــدم دسترســی کافــی بــه امکانــات رفاهــی
و آموزشــی ،عــدم همــکاری گــروه بهداشــتی-درمانی ،پراکندگــی
کارامــوزی در بخــش هــای بالینــی در طــول دوره بــه عنــوان مشــکالت
اساســی آمــوزش بالینــی عنــوان شــده اســت (.)6

طــی مطالعــه ای کــه افســر و همــکاران ( )1380انجــام دادنــد نتایــج
بدســت آمــده نشــان داد از نظــر دانشــجویان واعضــاء هیئــت علمــی
بیشــترین مشــكل آمــوزش بالینــی بــه ترتیــب مربــوط بــه محیــط
بالینــی وكاربــرد اصــول آموختــه شــده بــر بالیــن بیمــار بــوده اســت
و در نتیجــه نیــاز بــه ارتقــاء كیفیــت در سیســتم آموزشــی بــه شــدت
احســاس میشــود وتآكیــد بــر بهبــود یافتــن بیمــاران بدنبــال ارتقــاء
كیفیــت آموزشــی شــاخص اثــر بخشــی محســوب میشــود (.)7
وجــود هــر گونــه مشــكل درآمــوزش بالینــی ،كارآیــی و بــازده ایــن
بخــش از آمــوزش را دچــار مشــكل میكنــد كــه تنیدگــی یكــی از
آن موانــع میباشــد ( .)8از مهمتریــن تفاوتهــای محیــط آمــوزش
بالینــی و نظــری ،کنتــرل کمتــر مربــی و دانشــجو بــر موقعیتهــای
موجــود در محیــط بالینــی ،لــزوم تغییــر مــداوم پاســخهای شــناختی،
روانــی حرکتــی و عاطفــی دانشــجو بــرای پاســخ دادن بــه نیازهــای
در حــال تغییــر بیمــاران ،لــزوم حفــظ ســامت و ایمنــی بیمــاران در
عیــن حالیکــه بایــد بــه نیازهــای آموزشــی دانشــجویان توجــه داشــته
باشــد ( .)8اســتفاده ازتجــارب بالینــی مــدرس نیــز بایــد در آموزشــهای
نظــری در مرکــز آمــوزش باشــد در حالیکــه عملکــرد بالینــی اغلــب
متفــاوت بــا آموزشــهای نظــری میباشــداكثریت دانشــجویان و مربیــان
و كاركنــان علــوم پزشــکی ،آمــوزش بالینــی را متناســب بــا اهــداف
آمــوزش نمیداننــد و بایــد در جهــت ارتقــاء كیفیــت آمــوزش بالینــی،
گامهــای اساســی برداشــته شــود (.)9
بــا عنایــت بــه اینكــه دانشــگاه علــوم پزشــكی مشــهد از دانشــگاههای
تیــپ یــك و از مراكــز اصلــی آمــوزش علــوم پزشــكی در كشــور
میباشــد رتبههــای كســب شــده در رتبــه بنــدی دانشــگاههای علــوم
پزشــکی کشــور ،شایســته ایــن مركــز نمــی باشــد و بــه نظــر میرســد
فاصلــه ای بیــن آمــوزش نظــری و بالینــی (كارآمــوزی) وجــود دارد كــه
نتوانســته اســت امتیــاز شایســتهای را كســب نمایــد .اغلــب مطالعــات
انجــام شــده در دنیــا در ایــن زمینــه بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارنــد
كــه تفــاوت چشــمگیری بیــن یادگیریهــای نظــری و خدمــات بالینــی
پرســتاری مشــاهده میشــود ( .)5لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن
هماهنگــی آمــوزش نظــری بــا آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری
از دیــدگاه مدرســین دانشــكده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم
پزشــكی انجــام شــد.
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روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی تحلیلــی میباشــد .جامعــه آمــاری
تمامــی اعضــاء هیئــت علمــی و آموزشــی دانشــکده پرســتاری – مامایی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بودنــد کــه بــا عنایــت بــه معیارهــای  ۷۹.۳درصــد از مربیــان تناســب تعــداد واحدهــای آمــوزش تئــوری بــا
ورود بــه ایــن مطالعــه شــامل رضایــت بــرای شــرکت در مطالعــه ،ســابقه کارآمــوزی هــا را متوســط بــه بــاال و  ۷۲.۴درصــد از آنهــا حجــم مطالب
حداقــل  ۳ســال متوالــی سرپرســتی دانشــجویان در واحــد عملــی و موجــود تئــوری بــرای رفــع نیازهــای آمــوزش بالینــی دانشــجویان را
ســابقه تدریــس در دروس تئــوری و بالینــی بصــورت غیرتصادفــی متوســط بــه بــاال ارزیابــی کردنــد.
آســان انتخــاب شــدند .بــر طبــق معیارهــای خــروج مطالعــه شــامل
از دیــدگاه  ۴۴.۸درصــد از مربیــان ،کفایــت امکانــات آموزشــی ماننــد
تکمیــل ناقــص پرسشــنامهها (بــه طوریکــه  ۳۰درصــد از ســواالت
گوشــی ،فشارســنج و موالژهــا در بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه
بــدون پاســخ یــا مخــدوش باشــد)  ۳نفــر از شــرکتکنندگان از مطالعــه
علــوم پزشــکی مشــهد کمتــر از حــد متوســط میباشــد .بــه ترتیــب
حــذف گردیدنــد ،ابــزار پژوهــش پرسشــنامهی اطالعــات دموگرافیــک و
 ۳۷.۹درصــد و ۳۴.۴درصــد از واحدهــای پژوهــش کفایــت آموزشــهای
پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته جهــت بررســی تطابــق تئــوری و بالیــن
نظــری و عملــی را بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای پــس از فراغــت از
بــود .ایــن پرسشــنامه از ســه قســمت تشــکیل شــده بــود .قســمت اول
تحصیــل و در هنــگام اشــتغال بــه کار در بیمارســتان ،کمتــر از حــد
پرسشــنامه دالیــل موثــر بــر تطابــق تئــوری و بالیــن را در قالــب ۱۵
متوســط ارزیابــی کردنــد .از دیــدگاه  ۹۳.۱درصــد از مربیــان پرســتاری،
ســوال بررســی میکــرد ،قســمت دوم دارای  ۱۰آیتــم بــود کــه از
ارتبــاط مربــی بــا کادر بیمارســتان هــا تاثیــر زیــادی بــر میــزان
اســتادان خواســته شــده بــود بــه کفایــت زمــان کارآمــوزی بــرای کســب
همــکاری آنهــا دارد.
مهــارت کار در آن بخــش نمــرهای بیــن  ۱تــا  ۱۰بدهنــد .قســمت ســوم
در رابطــه بــا تطابــق مــدت کارآمــوزی بــا کســب مهــارت کار در آن
پرسشــنامه محتــوی  ۲۳ســوال در رابطــه بــا کفایــت ســاعت تئــوری و
بخشهــا ،کارآموزیهایــی کــه زمــان آنهــا کمتــر از حــد مــورد
بالینــی بــرای دروس پرســتاری بــود .روایــی پرسشــنامه بــه شــیوه روایی
نیــاز ارزیابــی شــده بــود شــامل بخشهــای ویــژه ( )۴.۲۸±۱.۸و
محتــوا و توســط  ۸نفــر از اســاتید دانشــکده پرســتاری و مامایــی مشــهد
اورژانــس ( )۴.۵۲ ±۲.۵۶بــود و کارآموزیهایــی کــه بیشــترین
تاییــد شــد و پــس از اصــاح نهایــی در اختیــار اعضــای هئیــت علمــی و
کفایــت را داشــتند شــامل بهداشــت جامعــه ( ،)۷.۷۶ ±۲.۹۴روان
آموزشــی قــرار داده شــد .پایایــی آن از طریــق مطالعــه مقدماتــی و بــه
پرســتاری ( ،)۷.۵۴ ±۲.۳۰مدیریــت ( )۷.۵۴ ±۲.۶۲و اصــول و
روش  test-retestو بــا اســتفاده از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون
فنــون ( )۷.۵۲ ±۲.۰۶بودنــد .جزئیــات بیشــتر در جــدول  ۱درج شــده
( )r=0.9تعییــن شــد.
اســت.
ســپس پرسشــنامه هــا بــه طــور مســتقیم در اختیــار اســاتید قــرار داده
بــرای بررســی ارتبــاط ســابقه کار و نمــرهی کفایــت کارآمــوزی ضریــب
شــد و پــس از تکمیــل بالفاصلــه توســط کمــک پژوهشــگر فــرم هــای
همبســتگی پیرســون انجــام شــد ،نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســابقه
تکمیــل شــده جمــع آوری شــد .از بیــن پرسشــنامههای بازگردانــده
کار و نمــره کفایــت کارآمــوزی بخــش ویــژه ،کــودکان ،بخــش هــای
شــده ۳ ،پرسشــنامه بــه دلیــل ناقــص و مخــدوش بــودن از مطالعــه
داخلــی ،جراحــی ،بهداشــت مــادر و نــوزادان ،اورژانــس و اصــول و فنــون
حــذف شــدند .پــس از کدگــذاری و وارد کــردن داده هــا در نــرم افــزار
ارتبــاط معکــوس و معنــی داری وجــود دارد .جزئیــات در جــدول ۲
 ،SPSS 16اطالعــات كســب شــده از طریــق آزمــون هــای آمــاری
آمــده اســت.
 T testو همبســتگی پیرســون و شــاخص هــای تمایــل مركــزی و
بــرای بررســی ارتبــاط جنســیت بــا نمــرهی کفایــت کارآمــوزی آزمــون
پراكندگــی تجزیــه و تحلیــل شــدند.
آمــاری  tمســتقل انجــام شــد .بیــن دیــدگاه مربیــان مذکــر و مونــث از
یافته ها
نظــر کفایــت کارآمــوزی هــا بــه جــز در کارآمــوزی بخــش هــای ویــژه
در مجمــوع  ۲۹نفــر از اعضــاء هیئــت علمــی در ایــن مطالعــه شــرکت ( ،)P=0.01تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت ،نتیجــه آزمــون
کردنــد کــه گرایــش آنهــا بــه ترتیــب شــامل  )۱۷( %۵6.8داخلــی تــی مســتقل در جــدول ۳آمــده اســت.
جراحــی ۵( ۱۷.۲ ،نفــر) کــودکان ۳( ۱۰.۳ ،نفــر) مدیریــت ۶.۹ ،در رابطــه بــا کفایــت تعــداد واحــد تئــوری گذرانــده بــرای دروس
(۲نفــر) بهداشــت و  ۲( ۶.۹نفــر) روان بــود.
تئــوری نظــرات اســاتید بــه ترتیــب شــامل کفایــت میکنــد،)۹( ۴۷.۴
نظــر وضعیــت اســتخدام  % ۵۵.۲رســمی %۱۰ .۳ ،قــراردادی و % ۲۷.۶
حــق التدریــس و  % ۶.۹پیمانــی بودنــد.

 ۱۸( ۶۲.۱نفــر) مذکــر و مابقــی مونــث بودنــد ۲۶( ۸۹.۷ .نفــر) دارای
مــدرک کارشناســی ارشــد و مابقــی مــدرک دکتــرا ( )۱۰.۳بودنــد .از در رابطــه بــا کفایــت ســاعات و منابــع تئــوری ارائه شــده به دانشــجویان
کفایــت نمیکنــد )۶( ۳۱.۶و کامــا کفایــت میکنــد  )۴( ۲۱.۱بــود.
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در هریــک از عرصههــای مختلــف جهــت حضــور در کارآمــوزی نظــرات
اســتادان نشــان مــی دهــد کــه کفایــت ســاعات و منابــع تئــوری ارائــه
شــده بــه دانشــجویان جهــت حضــور در کارآمــوزی درس هــای خــون
( ۸۷.۵درصــد) ،ســرطان و انکولــوژی ( ۷۹.۱درصــد) ،مراقبــت هــای
ویــژه قلــب ( ۷۵درصــد) ،بهداشــت مــادر و نــوزاد ( ۷۵درصــد) و
بررســی وضعیــت ســامت ( ۶۸درصــد) کافــی نمــی باشــد .جزئیــات در همانطــور کــه در نتایــج مشــخص شــد ارتبــاط مربــی بــا پرســنل
جــدول  ۴آمــده اســت.
بیمارســتان در میــزان همــکاری آنهــا بــا دانشــجویان و مربــی تاثیــر
بیــن ســابقه کاری و نمــرهی کفایــت کارآمــوزی مدیریــت رابطــه خطــی زیــادی دارد ،در همیــن رابطــه حشــمتی و همــکاران ( )1388یکــی
معکــوس و معنـیداری وجــود دارد ( .) r = -0.49 , P= 0.01
از ویژگیهــای مــدرس بالینــی اثربخــش را برخــورداری از روحیــه

( )1386دانشــجویان ضمــن اشــاره بــه چالــش فاصلــه بیــن تئــوری و
عمــل ،ایــن فاصلــه را در دروس علــوم پایــه ،نحــوه تدریــس ،کــم بــودن
تعــداد واحــد ،محتــوای جلســات و اینکــه آمــوزش هــای داده شــده بــه
درد دانشــجوی پرســتاری نمــی خــورد و نــکات پرســتاری را کمتــر مــد
نظــر قــرار داده گــزارش نمودنــد (.)12

نــوع دوســتی و داشــتن مهارتهــای ارتباطــی در بعــد بیــن فــردی و
حرفــهای معرفــی مینماینــد.

بحث

مطالعاتــی کــه تاکنــون در رابطــه بــا تطابــق تئــوری و بالیــن انجام شــده
مطالعــات انجــام شــده تدریــس متناســب بــا نیــاز بالیــن و اصــاح
اســت بیشــتر مســائل و مشــکالت پس از اشــتغال به کار در بیمارســتان
کوریکولــوم در آمــوزش و بالیــن پرســتاری را از راهکارهــای حــل ایــن
را بررســی کــرده اســت امــا هــدف مــا از ایــن مطالعــه بررســی کاســتی
مشــکل معرفــی مــی نماینــد .الــکان )1993( 1در ایــن زمینــه بیــان
و مشــکالت آمــوزش بالینــی در دوران تحصیــل دانشــجویان از دیــدگاه
میکنــد کــه بایســتی در دانشــگاهها قابلیتهایــی فراهــم شــود کــه
مدرســین پرســتاری بــود .بــر طبــق نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه
دانشــجویان را بــرای آینــده فــوری آمــاده نمایــد نــه آینــده طوالنــی
مشــخص گردیــد کــه تعــداد و حجــم واحدهــای تئــوری و کارآمــوزی و
( )13از آنجایــی کــه در حــال حاضــر اســاس ارایـهی خدمــات پرســتاری
تناســب آمــوزش تئــوری و بالینــی بــرای یادگیــری در پرســتاری کافــی
و آمــوزش پرســتاری ســنتی میباشــد و نیازهــای اساســی دانشــجویان
اســت و مشــکالتی ماننــد کمبــود امکانــات در بیمارســتان هــا تاثیــر
در محیــط کار بــه آنهــا آموختــه نمیشــود ،بــه نظــر میرســد اصــاح
کمــی بــر کیفیــت آمــوزش بالینــی دارد .در حقیقــت مربیــان تــاش
کوریکولــوم دوره پرســتاری یــا تخصصــی نمــودن حرفــه پرســتاری
میکننــد بــا وجــود کمبــود امکانــات کمــک آموزشــی ،آمــوزش بالینــی
راهــکاری بــرای حــل مشــکالت موجــود باشــد .کــه انتظــار مــیرود
موثــری را ارائــه دهنــد کــه ایــن مســاله از جنبــه هایــی تاثیــر مثبــت
مدیــران پرســتاری در عرصــه هــای مختلــف تدابیــری بــرای حــل ایــن
دارد چراکــه بعــدا دانشــجویان در همیــن محیــط هــای بالینــی مشــغول
مشــکالت در نظــر گیرنــد.
بــه کار خواهنــد شــد و یادگیــری نحــوه رویایــی بــا کمبــود امکانــات
نتیجه گیری
و ارائــه مراقبــت بــا توجــه بــه امکانــات موجــود میتوانــد راهــکاری
جهــت کاســتن از شــکاف بیــن تئــوری و بالیــن باشــد .در همیــن راســتا بــا توجــه بــه آنچــه در ایــن مطالعــه و مطالعــات دیگــر بــه دســت آمــده
حیــدری و همــکاران ( )1393ضمــن اشــاره بــه متفــاوت بــودن نحــوه اســت ،میتــوان عوامــل موثــر در ایجــاد شــکاف تئــوری و بالیــن را در
ی آمــاده ســازی دانشــجویان در دانشــگاه و بالیــن بــه عنــوان یکــی از ابعــاد مختلفــی ماننــد عوامــل مربــوط دانشــجو ،مدرســین پرســتاری،
علــل موثــر بــر عــدم تطابــق تئــوری و بالیــن ،تدریــس متناســب بــا نیــاز مربــوط بیمارســتان و مربــوط بــه برنامــه درســی تقســیم بنــدی نمــود.
بالیــن را بــه عنــوان راهــکار پیشــنهاد میکنــد (.)10
کــه بــرای رفــع مشــکالت مربــوط بــه هــر گــروه بایــد اقدامــات و برنامــه
ایشــان همچنیــن بــه کوتــاه بــودن دوره یادگیــری بالینــی بــه عنــوان ریزهــای مناســب در ســطح دانشــگاهی و باالتــر صــورت گیــرد.
یکــی دیگــر از عوامــل موثــر اشــاره میکنــد کــه در مطالعــه کنونــی
تشکر و قدردانی
مشــخص شــد کــه ایــن مســاله در بخــش هــای ویــژه و اورژانــس بــارز
ایــن پژوهــش طــرح مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــكی مشــهد بــا
تــر مــی باشــد.
كــد 900122اســت .پژوهشــگران برخــود الزم میداننــد از تمــام
 Allanو همــکاران ( )2011ناکافــی بــودن دروس تئــوری بــرای کار
شــركتكنندگان در ایــن مطالعــه و کســانی کــه در پیشــبرد ایــن طــرح
بالینــی را بــه عنــوان عامــل موثــر بــر شــکاف بالیــن و تئــوری مطــرح
تحقیقاتــی همــکاری نمــوده انــد ،تشــكر و قــدر دانــی نماینــد.
کردهانــد ( )11کــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد
بــه طوریکــه مربیــان بیــان کردنــد کــه کفایــت و ســاعت منابــع تئــوری

ارائــه شــده بــه دانشــجویان جهــت حضــور در بخــش هــای هماتولــوژی،
انکولــوژی ،مراقبــت هــای ویــژه قلــب ،بهداشــت مــادر و نــوزاد و بررســی
وضعیــت ســامت کافــی نمیباشــد .در مطالعــه ولــی زاده و همــکاران
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جدول  :۱میانگین نمره کفایت زمان کارآموزی برای کسب مهارت کار در بخش ها از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخش ها
ویژه
بهداشت جامعه
روان پرستاری
کودکان
بخش های داخلی
جراحی
بهداشت مادران و نوزادان
اورژانس
مدیریت
اصول و فنون

میانگین ±انحراف معیار
۴.۲۸±۱.۸
۷.۷۶ ±۲.۹۴
۷.۵۴ ±۲.۳۰
۶.۰۸ ±۲.۴
۵.۸۴ ±۱.۸
۶.۰ ±۱.۹
۵.۶۰ ±۲.۰۸
۴.۵۲ ±۲.۵۶
۷.۵۴ ±۲.۶۲
۷.۵۲ ±۲.۰۶

جدول  :۲نتایج آزمون پیرسون جهت تعیین ارتباط سابقه کار و نمرهی کفایت کارآموزی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخش ها
ویژه
بهداشت جامعه
روان پرستاری
کودکان
بخش های داخلی
جراحی
بهداشت مادران و نوزادان
اورژانس
مدیریت
اصول و فنون

R
-۰.۱۹
-۰.۴۵
-۰.۴۸
-۰.۳۵
-۰.۳۶
-۰.۱۱
-۰.۱۸
-۰.۱۶
-۰.۴۹
-۰.۲۰

P
۰.۳۴
۰.۰۲
۰.۰۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۰.۶۰
۰.۴۰
۰.۴۲
۰.۰۱
۰.۳۳

جدول  :۳نتایج آزمون آماری  tمستقل جهت بررسی ارتباط جنسیت و نمره ی کفایت کارآموزی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخش ها
ویژه
بهداشت جامعه
روان پرستاری
کودکان
بخش های داخلی
جراحی
بهداشت مادران و نوزادان
اورژانس
مدیریت
اصول و فنون
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مونث (میانگین ±انحراف معیار)
۳.۲ ±۱.۲
۷.۴۰ ±۳.۴
۸.۴۰ ±۲.۰۶
۶.۰۰ ±۳.۰۰
۵.۴۰ ±۱.۸
۵.۲۰ ±۱.۹۲
۵.۶۰ ±۲.۲۶
۳.۸۰ ±۲.۵۶
۷.۴۰ ±۲.۸۲
۵.۸۰ ±۱.۴۶
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مذکر (میانگین ±انحراف معیار)
۴.۹۴ ±۱.۶
۸.۰۰ ±۲.۷۲
۷.۰۴ ±۲.۳۶
۶.۱۲ ±۲.۰۴
۶.۱۲ ±۱.۷۶
۶.۵۲ ±۱.۷۶
۵.۶۰ ±۲.۰۲
۵.۰۰ ±۲.۵۲
۷.۶۴ ±۲.۵۶
۵.۳۶ ±۲.۳۸

P
۰.۰۱
۰.۶۲
۰.۱۴
۰.۸۹
۰.۳۳
۰.۰۸
۱
۰.۲۵
۰.۸۱
۰.۶۱
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جدول  :۴توزیع فراوانی کفایت ساعت دروس تئوری و بالینی از دیدگاه مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درس تئوری
قلب
تنفس
کلیه
تناسلی و پستان
عفونی
ارتوپدی
گوارش
خون
سرطان
سوختگی
مراقبتهای ویژه
مراقبتهای ویژه قلب
دیالیز
اطفال
بهداشت مادر و نوزاد
بهداشت جامعه
مدیریت پرستاری
اصول و فنون پرستاری
فوریت های پرستاری
پرستاری کودکان سالم
پرستاری کودکان بیمار
بررسی وضعیت سالمت
اتاق عمل

nnj.mums.ac.ir

کامال کفایت
میکند
)۹( %۱۲.۵
)۳( %۵.۱۲
)۲( %۸.۳
)۵( %۲۰.۸
)۴( %۱۶.۷
)۲( %۸.۳
)۲( %۸.۳
)۲( %۸.۳
)۲( %۸.۳
)۴( %۱۶.۷
)۴( %۱۶.۷
)۳( %۱۲.۵
)۳( %۱۲.۵
)۶( %۲۴.۰
)۲( %۸.۳
)۹( %۳۷.۵
)۲( %۸.۰
)۹( %۳۶.۰
)۳( %۱۲.۵
)۷( %۲۸.۰
)۵( %۲۰.۰
)۴( %۱۶.۰
)۴( %۱۶.۶

کفایت میکند

کفایت نمیکند

)۱۲( %۵۰.۰
)۱۰( %۴۱.۷
)۱۶( %۶۶.۷
)۱۴( %۵۸.۳
)۹( %۳۷.۵
)۴( %۱۶.۷
)۴( %۱۶.۷
)۱( %۴.۲
)۳( %۱۲.۵
)۹( %۳۷.۵
)۶( %۲۵.۰
)۳( %۱۲.۵
)۶( %۲۵.۰
)۱۲( %۴۸.۰
)۴( %۱۶.۷
)۶( %۲۵.۰
)۱۱( %۴۴.۰
)۱۲( %۴۸.۰
)۱۲( %۰.۵۰
)۱۲( %۴۸.۰
)۱۰( %۴۰.۰
)۴( %۱۶.۰
)۷( %۲۹.۲

)۹( %۳۷.۵
)۱۱( %۴۵.۸
)۶( %۲۵.۰
)۵( %۲۰.۸
)۸( %۳۳.۳
)۱۴( %۵۸.۳
)۱۲( %۵۰.۰
)۷( %۲۹.۲
)۵( %۲۰.۸
)۷( %۲۹.۲
)۱۰( %۴۱.۷
)۱۳( %۵۴.۲
)۹( %۳۷.۵
)۴( %۱۶.۰
)۱۱( %۴۵.۸
)۴( %۱۶.۷
)۷( %۲۸.۰
)۲( %۸.۰
)۴( %۱۶.۷
)۴( %۱۶.۰
)۷( %۲۸.۰
)۱۱( %۴۴.۰
)۷( %۲۹.۲

اصال کفایت
نمیکند
۰
۰
۰
۰
)۳( %۱۲.۵
)۴( %۱۶.۷
)۶( %۲۵.۰
)۱۴( %۵۸.۳
)۱۴( %۵۸.۳
)۴( %۱۶.۷
)۴( %۱۶.۷
)۵( %۲۰.۸
)۶( %۲۵.۰
)۳( %۱۲.۰
)۷( %۲۹.۲
)۵( %۲۰.۸
)۵( %۲۰.۰
)۲( %۸.۰
)۵( %۲۰.۸
)۲( %۸.۰
)۳( %۱۲.۰
)۶( %۲۴.۰
)۶( %۲۵.۰
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Evaluation ofcoordinateTheoretical training with clinical training in nursing students from the perspective of teachers of Nursing and Midwifery in Mashhad
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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 compliance 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 sampling 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 management (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
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