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  25/3/89 :پذیرش مقاله، 16/2/89 :دریافت مقاله        
Ø از آنجائیکه دانش آموختگان محور اصلی فعالیتهاي آموزشی هستند، بررسی دیدگاه آنها نـسبت بـه توانـایی هـاي               : مقدمه 

تحقیقات نتایج متفاوتی را . بالینی، ارتباطی و مدیریتی به منظور ایفاي نقش حرفه اي ،  به ارتقاء برنامه هاي آموزشی کمک می کند
از دیدگاه دانش آموختگان پرستاري در مورد تاثیر مهارت هاي کسب شده در طول تحصیل بر کارآیی و پاسخگویی به نیـاز هـاي                

وده اند، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اهداف برنامه هاي آموزشی بانیاز هاي حرفه اي از دیدگاه دانـش      حرفه اي آنان را گزارش نم     
   .آموختگان پرستاري طی سه دوره سه ساله انجام شد 

Øپرستاريدانش آموختگان  نفراز354 روي 1388در سال از نوع پیمایشیاین  پژوهش توصیفی  مقطعی :  مواد و روش ها  
 در دانشکده پرستاري ومامایی شهرخرم آباد تحصیل کرده کارشناسی پیوسته  و ناپیوسته عطدر مقکه  1386تا 1378هاي  سال
پرسشنامه عودت داده شدکه در قالب سه دوره سه ساله یعنی دانش 222 پرسشنامه ارسالی، 354 از . گردید م انجابودند،

-86 دوره دوم و دانش آموختگان سالهاي1381-83تگان سالهاي  به عنوان دوره اول،دانش آموخ1378-1380آموختگان سالهاي
 اهداف برنامه مشتمل  بر اطالعات  فردي ، تناسب  ابزار جمع آوري  اطالعات  پرسشنامه  اي . دوره سوم در نظر گرفته شد1384

وثر  بر کیفیت  برنامه  هاي آموزشی ، عناصر  م ،رضایت از برنامه هاي آموزشی ولزوم تغییر آنها با نیاز هاي  حرفه اي هاي آموزشی
 ،که به وسیله پست ارسال و بودوفعالیتهاي آموزشی وپژوهشی مرتبط با رشته پس از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانش آموختگان 

نحراف فراوانی مطلق و نسبی ، میانگین و ا (از آمار توصیفی  اطالعات جمع آوري شده با استفاده.بطور خود ایفا تکمیل گردید 
  . و مجذورکاي ، براي مقایسه سه دوره تجزیه وتحلیل شد ) معیار
Øتوانایی خود در مراقبت از بیمار را در حد زیاد ارزیابی نمودند در ) درصد2/74(بیشتر دانش آموختگان دوره اول :  یافته ها

کثر دانش آموختگان دوره اول کاربرد دروس ا. درصد یک روند کاهشی را نشان داد9/57درصد و سوم با72حالیکه دوره هاي دوم با 
در . درصد در کارآیی حرفه اي موثر می دانستند1/51درصد و تئوري با 9/48 درصد  بیش از دروس عملی با 2/62کار آموزي را با 

درصد 50ولهمچنین اکثر دانش آموختگان دوره ا. دوره هاي بعد نیز، تاثیر دروس تئوري و کار آموزي روند کاهشی را نشان داد
در دوره هاي .  مهارتهاي کسب شده در طول تحصیل را، در حد متوسطی پاسخگوي نیاز هاي حرفه اي در محیط کارذکرکرده بودند

بیشترین . آزمون مجذور کاي اختالف معناداري را بین سه دوره در خصوص موارد فوق نشان نداد. بعدي نیز روند کاهشی داشت
، )درصد73( هاي آموزشی از دیدگاه اکثر دانش آموختگان به ترتیب استفاده از اساتید و مربیان مجرب عناصر موثر بر کیفیت برنامه

و ) درصد 9/59( ، شیوه هاي تدریس به کارگرفته شده )درصد2/66(، امکانات آموزش بالینی )درصد6/67(فضاي مناسب بالین 
  .  تفاوت معنی دار بین سه دوره نشان نداد بود، امابه جزءمنابع علمی مجذور کاي) درصد9/59(منابع علمی 

Øو باز نگري . یک روند کاهشی را نشان می دهد با نیاز هاي حرفه  اهداف برنامه هاي آموزشیتناسب:  بحث و نتیجه گیري
کارآموزي و نظام آموزش پرستاري به منظور ارتقاء توانایی دانش آموختگان در مراقبت از بیمار، کاربرد بیشتر دروس تئوري ،  در

  . عملی در کارآیی حرفه اي و افزایش مهارتهاي الزم جهت پاسخگویی به نیاز هاي حرفه اي، پیشنهاد می گردد
Øدانش آموختگان، پرستاري، اهداف ، برنامه هاي آموزشی ، نیاز حرفه اي، دیدگاه:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
اشت سازمان هاي مراقبت بهداشتی از قبیل سازمان بهد

جهانی خواستار ارتقـاء اسـتانداردها بـراي پرسـتاران دانـش            
. آموخته جدید نسبت به دانش آموختگان گذشته می باشند       

این سـازمانها معتقدنـد کـه فـارغ التحـصیالن بایـد مهـارت            
یم گیري صحیح و دلسوزانه را داشته باشند و توانمندي         متص

  ). 1(کافی در کار را نشان دهند 
ــه  آگــاهی از وضــعیت  ــشگاهها ب دانــش آموختگــان دان

منظور جهـت یـابی اهـداف برنامـه هـاي آموزشـی آینـده و                
پاسخگویی به نیازهاي جامعه از چالش هـاي اساسـی کـشور     

ارائه پیشنهادات و انتقـادات در مـورد   ). 2(محسوب می شود  
صالحیت برنامه هـاي قبلـی آمـوزش پرسـتاري بـه افـزایش           

نی پرسـتاران تـازه   اعتماد به نفـس و کـسب مهارتهـاي بـالی       
  ). 3(فارغ التحصیل کمک می نماید 

همچنین ارزشیابی در جهت پاسخ گویی به ایـن سـوال       
آیا اهداف و مقاصد برنامـه درسـی تحقـق          "اساسی است که    

یافته است و آنچه دانشجویان یاد گرفته انـد بـه چـه میـزان       
ارزشـیابی  . تامین کننده نیازهاي حرفـه اي آنهـا مـی باشـد           

سب اطالعاتی براي اصالح برنامـه درسـی ، اثبـات    منجر به ک 
دستاوردهاي آن و مشخص نمودن نقص ها و معایب آن مـی        

به عالوه ارزشیابی به دانـشجویان ، اسـاتید و طراحـان            . شود
برنامه درسی باز خورد و انگیزه مناسبی براي ارتقاء کارهـاي        

  ). 4(خود ارائه می کند 
عتقـد بودنـد کـه       درصد پرستاران م   6/51درمطالعه اي   

 درصـد بـه   4/20تحصیالت دانشگاهی بـه میـزان متوسـط و       
در یـک   ). 5. (میزان کم آنان را براي کـار آمـاده کـرده بـود            

مطالعه کیفی ، احساس نیاز بـه مطالعـه بیـشتر ، ضـعف در               
مهارتهاي بالینی، عدم توانایی تـصمیم گیـري صـحیح و بـه             

مـار در حـال   موقع در موقعیتهاي بحرانی نظیر برخورد بـا بی       

مرگ از جملـه مهمتـرین مـشکالتی بودنـد کـه در تجـارب               
  ). 6(پرستاران به آنها اشاره شده بود 

مطالعات متعدد بیانگر عدم تناسب اهداف آموزشی با 
نیاز هاي حرفه اي پرستاران در کـشورهاي مختلـف مـی             
باشد که بـه عوامـل متعـددي از جملـه سرفـصل دروس،              

هاي آموزشی تئوري و بالینی امکانات و تجهیزات و محیط 
درصـد دانـشجویان پرسـتاري      5/42). 7(مرتبط بوده انـد     

دانشگاه تهران اهـداف وبرنامـه هـاي آموزشـی را در حـد         
 درصـد در  4/31 درصد در حـد متوسـط و   08/26خوب و   

حد ضعیف مـی دانـستند و اکثریـت دانـشجویان گـزارش         
، کردند که بین اهداف آموزشی و انتظارات پرسنل بخش          

  . هماهنگی وجود ندارد
ــه و   ــدوین اهــداف واقــع بینان بــه عقیــده محققــین ، ت
متناسـب بـا امکانـات و شــرایط، در ارتقـاء کیفیـت آمــوزش      

عوامـل مـوثر برکیفیـت    . بالینی بایستی همواره مد نظر باشد   
تحقیقــات مختلــف . آمــوزش از تنــوع بــاالیی برخورداراســت

ا بـه عنـوان     بسته به ابـزار مـورد بررسـی عوامـل مختلفـی ر            
بـدون تردیـد    . عناصر تاثیر گذار مورد بررسی قـرار داده انـد         

یکی از مهم ترین تعیـین کننـده هـاي آمـوزش بـالینی اثـر             
بخش ، عملکرد مربیان می باشد، زیرا مربی کسی اسـت کـه         
با داشتن خصوصیاتی مثل برقراري ارتباط اثر بخش ، دانـش       

 و مـی توانـد      و تجارب خود را به دانشجویان منتقل می کند        
  ). 8(پل ارتباطی بین تئوري وبالین باشد 

مطالعــات مختلــف، آمــوزش تفکــر انتقــادي و تــصمیم 
گیري بـالینی مناسـب، افـزایش اعتمـاد بـه نفـس، آمـوزش               

، تدریس بالینی مبتنـی برشـواهد،     ) 9(مبتنی برشبیه سازي    
یادگیري مبتنی برهمکاري همساالن ، ارزشـیابی بـالینی بـا           

، ارزشـیابی تکـوینی و ارزشـیابی مـشارکتی ،           ساختار عینی   
، اسـتفاده از    ) 11و10(استفاده از کلیپ هاي خـود ارزیـابی         
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 بین حرفه اي، اجراي برنامه منتورشـیپ،        DVDشبیه سازي 
دربـالین سـازمان دهـی کمیتـه         1مستقر نمودن پریسپتورها  

ــراي توانمنــد  ) 12(رایزنــان  ــالینی را ب و ارتقــاء صــالحیت ب
  ) . 13(یشنهاد نموده اند سازي حرفه اي پ

نتایج تحقیقات متعدد بیانگر ضرورت تغییر دراهداف  
برنامه هاي آموزش پرستاري از دیدگاه دانش آموختگـان         

از آنجائیکه عدم هماهنگی بین آموخته هـاي        ). 14(است  
تحصیل و کاربرد آن در محیط واقعی که به عنوان شـوك       

درآمـوزش   موسوم است، از مـسائل مـورد بحـث         1واقعیت
  ). 5(پرستاري در بسیاري از کشورها محسوب می شود 

اهداف برنامه هاي آموزشـی بایـد دانـش ، نگـرش و             
مهارت باالیی مطابق با نیازهاي حرفه و جامعه در دانـش           
آموختگـان ایـن رشـته ایجـاد نمایـد و موجـب شـود کــه        
پرستاران با عملکرد حرفه اي  مناسـب قـادر بـه توانـایی            

از طرفی یکی از اقـداماتی    ) .  15(ار باشند   مراقبت از بیم  
که می تواند در ارائه راهکار هاي الزم نقش مهمی در این  
امر حیاتی و ضروري ایفاء نماید ، گرفتن بازخورد از دانش 
آموختگان به عنوان مـشتریان اصـلی و خروجـی سیـستم         

  ). 16(هاي آموزشی است 
 آموزشـی بانیـاز     تحقیق حاضر با هدف مقایسه اهداف برنامه هاي       

هاي حرفه اي، رضایت از برنامـه هـاي آموزشـی، لـزوم تغییـر در نظـام           
آموزشی و عناصر موثر برکیفیت آمـوزش از دیـدگاه دانـش آموختگـان              
پرســتاري خــرم آبــاد و همچنــین در خــصوص فعالیتهــاي آموزشــی و 

  . پژوهشی در ارتباط با رشته آنها طی سه دوره سه ساله انجام شد

   هامواد و روش
ـیفی مقطعـی       1388در سـال  از نـوع پیمایـشی  این پژوهش توص

 1386تـا  1378هـاي     سال پرستاريدانش آموختگان    نفر از    354روي  
ـته       در مقاطع که   ـته و ناپیوس ـتاري      کارشناسـی پیوس  در دانـشکده پرس

کـل دانـش    .  گردیـد    مانجـا ومامایی شهرخرم آباد تحصیل کرده بودند،       
پرسشنامه بـه نـشانی     .  نفر بودند  414 آموختگان پرستاري این دانشکده   

.  نفر از آنان که دستیابی به آدرسشان وجود داشـت ارسـال گردیـد        354
عـودت  )  درصـد 7/62(پرسـشنامه  222 پرسـشنامه ارسـالی،    354اما از   

داده شد ندکه در قالـب سـه دوره سـه سـاله یعنـی دانـش آموختگـان           
ـ  ) نفـر    90( به عنوان دوره اول      1378-1380سالهاي ش آموختگـان   ، دان
-86و دانش آموختگـان سـالهاي  )  نفر75( دوره دوم  1381-83سالهاي  
  . در نظر گرفته شد) نفر57( دوره سوم 1384
 41حــاويابــزار جمــع آوري اطالعــات پرســشنامه اي  
  مقایسه اهـداف    ،   ) سوال 5 (مشتمل بر اطالعات فردي   سوال  

، ) سـوال    8( بـا نیـاز هـاي حرفـه اي           برنامه هـاي آموزشـی    
 ) سـوال  2(یت از برنامه هاي آموزشی و لزوم تغییر آنهـا           رضا

از )  سـوال 13(، عناصر موثر بر کیفیت برنامه هاي آموزشـی       
و فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهـشی    دیدگاه دانش آموختگـان     

در . بـود )  سـوال 13(مرتبط با رشته پس از فارغ التحـصیلی         
پرسشهاي اهداف آموزشی از مقیاس رتبه اي چهار نقطـه اي     

، در قسمت اثر بخشی کیفیـت   ) زیاد ، متوسط ، کم ، اصالً        (
آموزشی و رضایت از برنامه هاي آموزشـی و لـزوم تغییـر آن        

ــنج نقطــه اي   ــه اي پ ــاد ،  (از مقیــاس رتب ــاد ، زی ــی زی خیل
و در مــورد فعالیتهــاي آموزشــی و ) متوســط ، کــم ، اصــالً 
  .  خیر استفاده شد- پژوهشی از سواالت بلی 

تأییـد  اعتبـار محتـوا     شنامه بـا اسـتفاده از       روایی پرسـ   
، به طوري که ابتدا با استفاده از گویه هاي مربوط بـه           گردید

ــابی درونــی وزارت بهداشــت،   حــوزه دانــش آموختگــان ارزی
درمان و آموزش پزشکی و منابع معتبـر بـه صـورت مطالعـه            
کتابخانه اي و مجالت، پرسشنامه تهیه و سپس به ده نفـر از       

پـس از   . گاه علـوم پزشـکی لرسـتان داده شـد           اساتید دانـش  
کسب نظرات ایشان و انجام اصالحات الزم پرسشنامه نهـایی        
1- Preceptors 
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ــایی از روش آزمــون مجــدد  . تهیــه گردیــد ــد پای ــراي تایی ب
  .)r=  85/0( استفاده شد

ه دانشگاههاي علوم پزشکی    همبراي  در اجراي پژوهش    
ـ و خدمات بهداشتی است با امضاي ری درمانی کشور نامه اي  

دانـش آموختگـان دانـشکده    معرفی  مبنی بر   محترم دانشگاه   
.  ارسـال گردیـد   نـشانی با ذکـر   خرم آباد پرستاري و مامایی  
 وق اداره فــارغ التحــصیالن شــماره تلفــن یــهمچنــین از طر

پس از تماس تلفنی    . آدرس دانش آموختگان جمع آوري شد     
ــشگران     ــک پژوه ــط کم ــاي الزم توس ــاهنگی ه  354و هم

بـه آدرس دانـش      بـه انـضمام پاکـت تمبـر شـده         پرسشنامه  
آموختگــان ارســال و از آنهــا خواســته شــد پــس از تکمیــل، 

  . پرسشنامه را پست کنند
در مقدمه پرسشنامه ضمن بیان اهداف پژوهش، بـه محرمانـه      

  ، پیگیریهاي مکررو تماس هاي تلفنیبا. بودن اطالعات نیز اشاره شد
و   ـ درمـانی  که هاي بهداشـتی مراکز و شب، هماهنگی با بیمارستانها

اطالعـات  . گردید دریافت تکمیل شده    پرسشنامه222تعیین رابط ،    
فراوانی مطلق و نسبی ،    (از آمار توصیفی   جمع آوري شده با استفاده    

و مجـذورکاي ، بـراي مقایـسه سـه دوره        ) میانگین و انحراف معیـار    
  . تجزیه وتحلیل شد

  یافته ها 
 پرسشنامه عـودت داده     222لی،   پرسشنامه ارسا  354از تعداد   

 نتـایج نـشان داد کـه      .  درصد بـود     7/62شد، که میزان پاسخ دهی      
.  درصـد متاهـل بودنــد  3/56 درصـد دانـش آموختگـان زن و    1/72

 بیشترین فراوانی   ل و سا 48/29±54/5ن  میانگین و انحراف معیار س    
در میان دانش . تعلق داشت)  درصد7/66( سال 20-30به رده سنی 

 درصد بومی اسـتان لرسـتان بـوده و اکثـر آنهـا در        5/90گان  آموخت
ــته    ــی پیوس ــع کارشناس ــد6/89(مقط ــه )  درص (. و در دوره روزان

  .  تحصیل کرده بودند)درصد8/69

 درصد شاغل ، 2/66ازکل دانش آموختگان تحت بررسی  
 درصد درحال گذراندن طرح نیروي    5/31 درصد بیکار و     3/2

درصد شغل خود را کامال     5/72یناز میان شاغل  . بودند انسانی
از نظـر محـل کـار اکثـرا در          . مرتبط با رشـته مـی دانـستند       

 6/35.  مشغول بـه کـار بودنـد   )درصد3/88(موسسات دولتی  
 درصـد رسـمی     2/3درصد دانش آموختگان رسـمی قطعـی،        

درصد شبه پیمانی و شرکتی،     9درصدپیمانی،  8/15آزمایشی،  
  .  موارد بودند  درصد سایر4/28 درصد قراردادي و 1/8

توانـایی  ) درصد2/74(بیشتر دانش آموختگان دوره اول     
. خود در مراقبت از بیمار را در حد زیاد ارزیابی نموده بودنـد     

در حالیکه نتایج پژوهش حاضر بیانگر کاهش توانایی در دوره 
اکثر دانـش   . است) درصد 9/57(و سوم   ) درصد72(هاي دوم   

) درصـد 2/62(کار آموزي   آموختگان دوره اول کاربرد دروس      
) درصد1/51(و تئوري   ) درصد9/48(را بیش از دروس عملی      

در دوره هاي بعد نیز، . در کارآیی حرفه اي موثر می دانستند
. تاثیر دروس تئوري و کار آموزي روند کاهـشی را نـشان داد     

ــان دوره اول    ــش آموختگ ــر دان ــین اکث ــد50(همچن )  درص
ا، در حـد متوسـطی    مهارتهاي کسب شده در طول تحصیل ر      

پاسخگوي نیاز هاي حرفه اي در محیط کار ذکر کرده بودند           
آزمون مجذور . و در دوره هاي بعدي نیز روند کاهشی داشت        

کاي اختالف معنی داري را بین سه دوره در خصوص مـوارد            
  ). 1جدول(فوق نشان نداد 

عدم کسب مهارتهاي الزم، اکثـر دانـش آموختگـان دوره اول            
را در حد متوسطی تحت فشار روانی قرار داده بود که           ) درصد4/34(

. بـیش از سـایر دوره هـا بـود     )  درصد 6/52(این فشار در دوره سوم      
 تفاوت معنـی داري را بـین   P /=005و X2 =446/9مجذور کاي با 

همچنین اکثردانش آموختگان دوره اول قـدرت       . سه دوره نشان داد   
در حد زیاد )  درصد60(مدیریت و رهبري خود را در شرایط بحرانی     

اما نتـایج پـژوهش در دوره هـاي بعـدي رونـد             . ارزیابی کرده بودند  
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قدرت برقراري  . کاهشی را نشان داد که از نظر آماري معنی دار نبود          
ارتباط و همکاري در محیط کار را بیشتر دانش آموختگان دوره اول            

اما . نددر حد زیاد ارزیابی نموده بود) درصد3/77(و دوم )  درصد 70(
در دوره سوم روندکاهشی را نشان داد ولی ازنظر آماري بین سه دوره 

  ). 1جدول (اختالف معنی دارنبود 
بیشترین فراوانی رضایت از برنامه هاي آموزشی ارائه شده از 

و )  درصد1/31.(نظردانش آموختگان دوره اول در حد متوسط بود 
ول تا سوم روند رضایتمندي در حد خیلی زیاد و زیاد از دوره ا

کاهشی داشته و رضایتمندي در حد متوسط روند رو به افزایشی را 
لزوم تغییردرنظام . داشت، ولی مجذور کاي تفاوت را نشان نداد

در ) درصد9/58(آموزشی از دیدگاه اکثر دانش آموختگان دوره اول 
حد زیاد بود ، یک روند کاهشی نسبت به لزوم تغییردر نظام آموزشی 

زیاد و یک روند افزایشی در حد متوسط در دوره هاي بعدي در حد 
  تفاوت معناP /=007و X2 =576/17مشاهده شد و مجذورکاي با

  .داري را بین سه دوره نشان داد 
بیشترین عناصر موثر بر کیفیت برنامه هاي آموزشی از دیدگاه 
اکثر دانش آموختگان سه دوره به ترتیب استفاده از اساتید و مربیان 

، امکانات )درصد6/67(، فضاي مناسب بالینی )درصد73(مجرب 
، شیوه هاي تدریس به کار گرفته شده )درصد2/66(آموزش بالینی 

، امکانات آموزشی دانشکده ) درصد9/59(، منابع علمی )درصد9/59(
، امکانات ) درصد2/57 (، نظم و مقررات آموزش بالینی) درصد1/58(

، فعال بودن بخش ها ) درصد2/57(بالین تشخیصی درمانی در
، توجه و رسیدگی به نظرات دانشجو در امر آموزش ) درصد3/56(
و فضاي ) درصد2/48(، نظم و مقررات آموزش تئوري )درصد1/49(

 عناصر موثر بر کیفیت 2جدول . بود) درصد2/43(مناسب دانشکده 
برنامه هاي آموزشی از دیدگاه دانش آموختگان  را به تفکیک سه دوره 
نشان می دهد، اما به جزء منابع علمی مجذور کاي تفاوت معنی دار 

  . بین سه دوره به دست نیامد
در خصوص فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی از جمله 

، فعالیت در )درصد70(اجراي طرح تحقیقاتی در دوره دوم 
و عضویت در ) درصد71(دانشکده به عنوان مربی یا مدرس 

در دوره اول، بیشتر از ) رصدد8/58(سازمان نظام پرستاري 
 تفاوت > P 05/0مجذور کاي با . سایر دوره ها بود

معناداري را بین سه دوره نشان داد، اما در مورد مطالعه 
روزانه ، انتشار مقاله ، همکاري در اجراي طرح تحقیقاتی، 
شرکت و ارائه مقاله در سمینارها و کنگره ها، شرکت و 

بازآموزي و کارگاهها، ارائه ارائه سخنرانی در دوره هاي 
کنفرانس داخلی، ترجمه ، ارتباط دانشکده با دانش 
آموختگان و بالعکس و تمایل به عضویت در کانون دانش 
آموختگان بین سه دوره تفاوت معنی داري وجود نداشت 

  ). 3جدول(
  

  پرستاري آموختگان دانش دگاهازدی اي بانیاز هاي حرفه اهداف برنامه هاي آموزشی  تناسبمقایسه -1جدول شماره 
  1380-1378  1383-1381  1386-1384  

  p  کم  متوسط  زیاد  کم  متوسط  زیاد  کم  متوسط  زیاد  تناسب اهداف با نیازها
  232/0  8/1  4/40  9/57  7/2  3/25  72  2/1  4/24  *4/74  توانایی در مراقبت از بیمار

  326/0  3/12  4/54  3/33  3/9  3/45  3/45  10  9/38  1/51   تئوريکاربرد دروس 
  860/0  3/5  3/33  4/61  3/9  3/29  3/61  6/5  2/3  2/62  کاربرد دروس کار آموزي 

  454/0  5/3  9/50  6/45  7/6  3/37  56  9/8  2/42  9/48  کاربرد دروس عملی 
  786/0  14  1/49  8/36  12  44  44  6/15  50  4/34  پاسخگویی به  نیازها 

  05/0  8/15  6/52  6/31  3/25  7/30  44  1/31  4/34  4/34  فشار روانی 
  066/0  5/3  9/57  6/38  0  7/46  3/53  1/1  9/38  60  قدرت مدیریت و رهبري 

  331/0  0  3/33  7/66  7/2  20  3/77  3/3  7/26  70  قدرت برقراري ارتباط 
  درصد *    
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  تاريپرس آموختگان دانش ازدیدگاهعناصر موثر برکیفت برنامه هاي آموزشی   نسبی فراوانی مقایسه-2جدول شماره 
  1384-1386  1381-1383  1378-1380  دوره ها

عناصر موثر برکیفت برنامه هاي 
  آموزشی

یاد
ی ز
خیل

  

یاد
ز

سط  
متو

یاد  
ی ز
خیل

  

یاد
ز

سط  
متو

یاد  
ی ز
خیل

  

یاد
ز

سط  
متو

  

p  

  944/0  3/5  3/19  4/75  7/61  7/22  7/70  8/7  9/18  3/73  اساتید و مربیان مجرب
  888/0  3/12  1/21  7/66  16  7/14  3/69  4/14  9/18  7/66  فضاي مناسب بالین

  745/0  6/10  8/29  6/59  6/10  20  3/69  3/12  9/18  8/67  بالینیامکانات آموزشی 
  745/0  3/12  3/33  4/54  7/14  3/25  60  2/12  5/24  3/63  شیوه هاي تدریس بکار گرفته شده

  091/0  14  8/36  1/49  19  7/18  3/61  10  9/28  1/61  امکانات آموزشی دانشکده
  05/0  8/15  3/19  9/64  16  7/30  3/53  1/11  7/26  2/62  علمیمنابع 

  951/0  6/85  3/33  1/56  12  3/29  7/58  5/15  8/27  7/56  تشخیصی درمانی بالین مکاناتا
  393/0  3/12  6/38  1/49  3/9  7/34  56  6/16  2/22  1/61  فعال بودن بخشها

  504/0  14  8/29  1/56  7/10  3/33  56  1/11  30  9/58  نظم و مقررات آموزش بالینی
  495/0  1/14  6/45  4/40  3/17  28  7/54  6/15  4/34  50  نظرات دانشجو به  توجه

  304/0  14  4/47  6/38  16  32  52  4/14  4/34  1/51   نظم و مقررات آموزش تئوري
  466/0  1/21  4/40  6/38  7/22  7/34  7/42  3/23  30  7/46  فضاي مناسب دانشکده

  
  پرستاري  آموختگان دانشفعالیتهاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته در  نسبی فراوانی مقایسه -3 شماره جدول

       دوره ها
  فعالیت

80 -1378  
  دوره اول

83-1381  
  دوره دوم

86-1384  
  دوره سوم

P 

 917/0  1/56  7/58  6/55  مطالعه روزانه
 660/0  8/1  3/1  3/3   انتشارمقاله

 030/0  0  3/9  3/3  اجراي طرح تحقیقاتی
 106/0  3/5  16  7/16  طرحهمکاري در 

 212/0  5/17  20  9/28  شرکت در سمینار
 524/0  0  3/1  2/2  ارائه مقاله در سمینار وکنگره 
 688/0  3/26  20  2/22  شرکت در کارگاه هاي آموزشی
 695/0  2/7  7/10  1/11  ارائه سخنرانی در بازآموزي

 142/0  4/47  64  60  ارائه کنفرانس
 290/0  8/1  3/5  8/7  ترجمه

 001/0  3/5  8  4/24  عالیت به عنوان مربی یا مدرسف
 082/0  14  7/22  30  ارتباط دانشکده با دانش آموخته

 067/0  8/15  16  9/28  ارتباط دانش آموخته بادانشکده عضویت در نظام پرستاري
 001/0  5/17  24  4/44  تمایل به عضویت در کانون دانش آموختگان

ی اهداف پژوهش از همچنین در این مطالعه به طور جانب
آزمون مجذور کاي مورد تجزیه و  غیر بومی نیز با نظر بومی و

مهارت هاي کسب شده در طول تحصیل .  .تحلیل قرار گرفت

بیش از دانش آموختگان بومی )  درصد7/66(در غیر بومی ها 
و X2 =990/7(پاسخگوي نیازهاي حرفه اي آنها بود )درصد3/35(

018/0= P . (ر دانش آموختگان بومیدر حالیکه اکث) درصد2/50( 
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در حد متوسطی پاسخگوي  مهارتهاي کسب شده در طول تحصیل را
 عدم کسب مهارتهاي الزم مرتبط .نیازهاي حرفه اي خود می دانستند

با رشته تحصیلی فشار روانی متوسطی را در اکثر دانش آموختگان 
 دانش فشار روانی در حد زیادي را در بیشتر و )درصد8/40 (بومی

  ایجاد کرده بود )درصد6/47 (آموختگان غیر بومی
) 489/8= X2014/0 و= P( .یعنی رضایت از  در خصوص سایر موارد

عناصر موثر بر  لزوم تغییر در نظام آموزشی و، برنامه هاي آموزشی
فعالیتهاي آموزشی و  کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان و

  . ده نشدییلی تفاوت معنی داري دپژوهشی آنها بعد از فراغت از تحص

   و نتیجه گیريبحث
طور کلی تناسب برنامه آموزشی با نیاز حرفه اي از دیدگاه ه ب

دانش آموختگان پرستاري درسه دوره سه ساله روند کاهشی را 
دوم اکثر شاخص هاي  به نحوي که در دوره هاي اول و .داشته است

دوره سوم  حالیکه درمورد نظر در حد زیاد ارزیابی شده اند در 
دانش آموختگان  اکثر. بیشترین فراوانی در حد متوسط بوده است

 و زیاد در حد دوره هاي اول و دوم توانایی خود در مراقبت از بیمار را
، ودندبارزیابی  در حد متوسط، یک روند کاهشی در دوره سوم با

اري توانایی دوره هاي اول و دوم با نظر اکثر دانش آموختگان پرست
بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و یزد مطابقت 

 دوره سوم نیز با سایر مطالعات که وضعیت نامطلوبی را .) 17 (دارد
به نظر پژوهشگران می رسد . )18 (همخوانی دارد، گزارش نموده اند

که تخریب یکی از بیمارستانهاي آموزشی به منظور باز سازي و 
ضاهاي بالینی و ازدحام دانشجو به دلیل افزایش تعداد شدید ف کمبود

، ادغام بعضی از بخشها بدلیل کمبود فضاي بالینی، پذیرش دانشجو
به دلیل کم بودن مبلغ  عدم همکاري مربیان مجرب غیر هیات علمی

حق التدریس و همچنین تغیر در نظام آموزشی پرستاري مبنی 
فشرده بودن ، سال آخربرگذراندن بیشتر واحدهاي کارآموزي در 

ترم می تواند از دالیل روند کاهشی توانایی شش دروس تئوري در
  . دیدگاه دانش آموختگان باشد از مراقبت از بیمار

در پژوهش حاضر بیشتر دانش آموختگان کاربرددروس  
کار آموزي را بیش از دروس عملی و تئوري در کارآیی حرفه اي 

وري روند کاهشی بیشتري را تاثیر دروس تئ. موثر می دانستند
در حالیکه اکثر دانش آموختگان رشته پرستاري . نشان می داد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد کفایت و تناسب الزم را در دروس 
نظري و بالینی کامال نامناسب دانسته و ضرورت تغییر در 
آموزش پرستاري، بازبینی در سرفصل و تعداد واحد ها را 

همچنین در مطالعه دیگري بیشترین ). 19 (پیشنهاد نموده اند
کاربرد دروس تئوري در بالین به داخلی جراحی و کمترین آن 

  ). 20(به پرستاري مادران و نوزادان اختصاص داشته است 
در طول  شده کسب اکثر دانش آموختگان مهارتهاي

 حرفه اي پاسخگوي نیاز هاي  برايدر حد متوسطی، تحصیل را
 دیگر  که با نتایج تحقیقات،ذکرکرده بودندآنان در محیط کار

 سال آخر پرستاري  به طوري که دانشجویان.همخوانی دارد
 در سطح را خود بالینی مهارتهاي یزد دانشگاه علوم پزشکی

 کاشان در حد خوب دانش آموختگان جدید پرستاري ،متوسط
داخلی  مهارتهاي اغلب زمینه اما در )21(،نموده اند ارزیابی
 در نظر گرفتن با قرار داشته اند که در سطح متوسط جراحی
 رضایت این نتایج بیماران جان در حفظ پرستاري حرفه اهمیت
، آموزشی رایج برنامه هاي می رسد به نظر .)22 (نیست بخش

الزم  آگاهی و کسب مهارتهاي و بهبود فرصت کافی براي ارتقاء
   اهمفر را براي دانش آموختگان پرستاري درسطح ایده آل

مهارت  توانایی ها و، مشابه دریافتند  در مطالعات. نمی سازد
 انتظارات ساختن کار براي برآورده تازه بالینی دانش آموختگان

  .)22 (دارد نارسایی درمانی ـ بهداشتی و سیستم بیماران
 که تحصیالت ه بودند درصد از پرستاران بیان کرد72 

 ا براي کار دردانشگاهی به میزان کم یا متوسط آنان ر
 این امر فاصله بین آموزش و .استبیمارستان آماده کرده 

نگرانی در مورد کفایت . )5 (خدمات بالینی را نشان می دهد
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دارد و ارتباط  وجود آموزش دوره هاي بالینی در استرالیا نیز
ایجاد . آموزش حائز اهمیت است  موثر بین بخش بهداشت و

 عضویت در تیم و، ن استقاللدست آورده ب، فرصتهاي یادگیري
تفاوت نسلها چالشهایی براي مربیان پرستاري بود که چگونه به 
، بهترین وجهی دانشجوان را براي عرصه هاي پیچیده اجتماعی

  .  )23 (بالینی آماده کنند علمی و، سیاسی، فرهنگی
 مهارت عدم، پرسنل مراکز درمانی نامطلوب ارتباط

 نادرست از عادات پیروي، از بیمار اساسی در مراقبتهاي دانشجو
  و  مربی در غیاب دانشجو سرگردانی، کار بر محیط حاکم

 از جمله عوامل مشکل بالینی به کار نسبت دانشجو بی عالقگی
تحصیل کارشناسان  در طول مورد نیاز مهارتهاي زاي کسب
قبل  تئوري آزمون انجام بنابراین .)36(بودشده  عنوان پرستاري

ه ب عرصه و بعد از قبل 1از لوگ بوك استفاده، عرصهبه  ورود از
ارزشیابی بالینی ، از تحصیل فراغت معیاري براي تأیید عنوان

،  )34، 36 (در عرصه کار آموزي پایان در 2ساختار یافته عینی
ارزشیابی مشارکتی براي ارزیابی ، )19(انجام ارزشیابی تکوینی

استفاده از کلیپ هاي خود ) 20 (صالحیت بالینی دانشجویان
بهبود مهارتهاي  ارزیابی براي شناسایی نقاط ضعف و قوت و

استفاده از شبیه ، )11(تفکر انتقادي بالینی و ارتباطی و
 3مستقر نمودن پریسپتورها. )12 ( بین حرفه ايDVDسازي
 توصیه پرستاري رایزنان کمیته دهی و سازمان) 24 (دربالین
انتقادات سازنده در  اس پیشنهادات و انعک.)25 (است شده

 به منظور،جهت افزایش یادگیري به دانشجویان پرستاري
 پرستاري مطابق دانش آموختگان حرفه اي توانمندیهاي افزایش

   . به نظر می رسد ضروري با نیاز جامعه
 مهارتهاي کسب نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عدم 
 به منجر تحصیل در طول پرستاري با رشته مرتبط الزم

 .گردیده است واقعی در محیط دانش آموختگان روانی فشارهاي
 البته .دوره سوم بیش از سایر دوره ها بوده است این فشار در

می تواند به دلیل سابقه کار و کسب تجربه بیشتر در  این نتایج
، در مطالعه اي اکثر پرستاران . دانش آموختگان دوره اول باشد

ار کار را ازنتایج حاصل از مواجهه با فش کاهش استرس و
و  افزایش فشار رفتارهاي حمایتی پزشکان و پرستاران و نیز

نتایج مواجهه با رفتارهاي آزار دهنده آنها بیان  از را استرس کار
نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داده است که . کرده بودند

 .)5 (حمایت همکاران رابطه اي معکوس با استرس شغلی دارد
همچنین در مطالعه دیگري مهمترین عوامل تنش زاي 

، در دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراري ، پرستاران
کمبود کارکنان نسبت به بیماران و مراقبت از بیماران بد حال و 

  12. )5 (رو به مرگ گزارش شده است
اکثر واحد هاي مورد پژوهش قدرت مدیریت و رهبري 

و قدرت برقراري ارتباط و همکاري در خود را در شرایط بحرانی 
تعامل مناسب . محیط کار را در حد زیاد ارزیابی نموده بودند

بین اعضاي هیات علمی و مربیان بالینی در بخش آموزشی با 
کارشناسان و مدیران کادر درمان و محیط بالینی در دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان بستر مناسبی را فراهم نموده است که 

 با در اختیار داشتن امکانات بخش و انجام کلیه مراقبتها دانشجو
. باا نظارت مربی ، در یک جو روانی آرام به کسب مهارت بپردازد

پیشنهاد می گردد به عنوان یک اصل مهم و اساسی دو بخش 
آموزش و درمان با ارتباط مناسب و با ایجاد فضاي روحی روانی 

شجو و همچنین مراقبت مطلوب، زمینه خوبی را براي تربیت دان
عامل دیگري که به . صحیح و استاندارد از بیمار فراهم آورند

نظر می رسد در کسب نتایج این پژوهش مبنی بر افزایش 
قدرت مدیریت و رهبري در شرایط بحرانی، قدرت برقراري 
ارتباط و همکاري در محیط کار، افزایش اعتماد به نفس و 

                                                
1-Log Book  
2- Objective Structured Clinical Evaluation 
3- Preceptors  
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ار روانی در محیط واقعی کسب مهارتهاي بالینی و کاهش فش
گذراندن شیفتهاي کاري با معرفی دانشجویان . موثر بوده است

عرصه از طرف دانشکده و با نظارت کامل بیمارستان و پرداخت 
حق الزحمه می باشد، اما در مطالعه اي اشتغال نیمه وقت 
دانشجویان اثر منفی در حضور غیاب، پیشرفت تحصیلی 

لعه دیگري در بریتانیا که روي واسترس داشته است، در مطا
دانشجویان پاره وقت انجام شد نشان داد که نمرات دانشجویان 

حدود یک چهارم دانشجویان . شاغل کمتر از غیر شاغلین بود
  ). 26(شغل دائم داشتند که منجر به افت تحصیلی شده بود 

بنابراین پیشنهاد می گردد با انجام تحقیقات وسیعتر مزایا 
نتایج مطالعات دیگر نیز .  مورد بررسی قرار گیردو معایب آن

حاکی از آن است که با اجراي برنامه نظارت و راهنمایی بالینی 
بین مربی، سرپرستار بخش و دانشجو میانگین مهارتهاي بین 
فردي، حرفه اي، ارتباطی و کل مهارتها در گروه آزمون به طور 

رتهاي همچنین آموزش مها. معنی داري بیشتر بوده است
فناوري اطالعات، تنظیم بودجه برنامه اي ، قوانین و مقررات 
مالی، مدیریت بحران و ایجاد تیم اثر بخش نیز براي کلیه دانش 
  . آموختگان و مدیران شاغل در نظام سالمت توصیه شده است

اکثریت پرستاران در تعامل ،  در پژوهش هاي انجام شده
مثبت وهم تجربیات منفی هم تجربیات ، با پزشکان و پرستاران

درصد از پرستاران پشیمانی از انتخاب 2/45. را توصیف کردند
درصد از دست دادن انگیزه جهت کار 9/43شغل پرستاري و 

در این پژوهش ها در نظر . کردن در بیمارستان را بیان کردند
فراهم کردن حمایت ، جامع  گرفتن دوره آشناسازي کافی و

لورود توسط همکاران باتجربه و داراي کافی از پرستاران جدیدا
  . )5 (دانش و مهارت مناسب پیشنهاد شد

عدم هماهنگی بین کارکنان بیمارستان با ، مطالعات متعدد
مربی و دانشجو و عدم رعایت حقوق فردي و عدم ارتباط 

و عدم تعامل ) 8 (مناسب پرسنل بیمارستان با مربی و دانشجو

یین بودن انگیزه دربین مربیان و پا مناسب بین استاد و دانشجو
از مهمترین مشکالت آموزش ، ) 15 (و دانشجویان پرستاري را
  . بالینی گزارش کرده اند

مطالعه اي اکثر پرستاران تمایل به ارتباط بیشتر با  در
سر پرستاران و . همکاران و مسوالن پرستاري داشتند

با ترتیب دادن گردش هاي دسته جمعی و یا  سوپروایزرها
تورهاي زیارتی و سیاحتی می توانند ارتباط بهتر و بیشتري را با 

پرستاري  دانش آموختگان پژوهش در این. کارکنان برقرار کنند
رضایت  شده ارائه هاي آموزشی از برنامه در حد متوسطی

  . داشتند
خیلی زیاد و زیاد روند کاهشی را  رضایتمندي در حد

هاي آموزش   برنامه از تجارب دانشجویان سال آخر. نشان داد
نشان داد که  نیز ایرلند پرستاري درمقطع کارشناسی در کشور

دارند و عموما  دانشجویان همچنان با این برنامه ها چالش
 در یک کنندگان شرکت عینی تجارب. )27 (ناراضی هستند

 از دانش آموختگان بسیاري که داد نشان کیفی مطالعه
 کار را به محیط اي ورودبر عدم آمادگی به نوعی، پرستاري
و  پرستاري رشته هاي درسی برنامه  بازنگري.کرده بودند تجربه
که ، دانشگاه  تحصیل در در حین مناسب آموزشی برنامه تدارك
روانه  بیشتر با آمادگی را پرستاري دانش آموختگان بتواند
  .)11 (نموده اند پیشنهاد را کار نماید محیط

دانش آموختگان  ازدیدگاه اکثرلزوم تغییردر نظام آموزشی 
بود اما یک روند کاهشی نسبت به لزوم تغییردر نظام  در حد زیاد

و یک روند افزایشی در حد متوسط مشاهده  آموزشی در حد زیاد
، که با نتایج مطالعه اي که در ایرلند انجام شده است،  شد

به نحوي که دانشجویان سال آخر خواستار تجدید . مطابقت دارد
 در برنامه هاي درسی شده و دوست داشتند اطالعاتی در نظر

، مدیریت زمان، چگونگی نوشتن مقاله، مورد مهارتهاي مطالعه
  . )27 (استاندرد سازي سواالت امتحانی کسب نماید
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از  آموزشی هاي برنامه بر کیفیت بیشترین عناصر موثر
 و از اساتید دانش آموختگان به ترتیب استفاده دیدگاه اکثر

، آموزش بالینی امکانات، مناسب بالین فضاي، مجرب ربیانم
که این نتایج با سایر مطالعات  بود. . . شیوه هاي تدریس و

تفکر انتقادي و کار  پژوهش هاي دیگر آموزش. همخوانی دارد
، بالینی مناسب گیري تصمیم را در تحصیل در دوران گروهی

.  دانسته اند موثر حرفه اي و توانمندسازي افزایش اعتماد به نفس
 آموزش همچنین )29(استفاده از تئاتر در آموزش پرستاري

شبیه ، بر شواهد بالینی مبتنی تدریس، سازي بر شبیه مبتنی
 قبل و بعد آموزشی اهداف ارزشیابی سنجش و و سازي رایانه اي

 با استفاده آموزش بالینی، آموزش از راه دور، واحد درسی از طی
بانکهاي  از فناوري اطالعات و استفاده، اجتماعی یادگیري از

توسعه  تعامل منطقی میان نوآوري و تحقیق و.اطالعاتی
  ارزشیابی بالینی با ساختار عینی)30 (فرآیندهاي حرفه اي

) 13 (ارتقاء شایستگی بالینی پرستاران 1اجراي برنامه منتور شیپ
ت انتقال تجارب موثر به دانشجویان از طریق دو منبع مهم خدما

 )31 (منایع توسعه یادگیري اکتشافی بهداشتی درمانی شهري و
  . در برنامه هاي کارشناسی پرستاري مورد تاکید قرار داده اند را

پژوهشی مرتبط با  انجام فعالیتهاي آموزشی و در خصوص
از جمله اجراي طرح تحقیقاتی در ، رشته پس از فارغ التحصیلی

وان مربی یا مدرس و فعالیت در دانشکده به عن، دوره دوم
بیشتر از سایر ، در دوره اول عضویت در سازمان نظام پرستاري

همکاري ، انتشار مقاله، مطالعه روزانه در مورد اما، دوره ها بود
شرکت و ارائه مقاله در سمینارها و ، در اجراي طرح تحقیقاتی

شرکت و ارائه سخنرانی در دوره هاي بازآموزي و ، کنگره ها
ارتباط دانشکده با ، ترجمه، ارائه کنفرانس داخلی، کارگاهها

دانش آموختگان و بالعکس و تمایل به عضویت در کانون دانش 
به .  داري وجود نداشتیآموختگان بین سه دوره تفاوت معن

عدم کفایت الزم در انجام ، خستگی، نظر می رسد مشغله کاري

اي نداشتن انگیزه ازعلل عمده عدم انجام فعالیته تحقیق و
  . در دانش آموختگان باشد آموزشی و پژوهشی

توجه به گذراندن دوره هاي بازآموزي پرستاران از وظایف 
موجب به روز نگه داشتن آنها که خطیر مدیران پرستاري است 

در پژوهشی درخصوص آموزش مداوم حرفه اي . شد خواهد
پرستاران نوزده مطالعه آموزش مداوم پرستاري اثربخش مورد 

قرار گرفته بود که مناسبترین طول برنامه شانزده ساعت بررسی 
 ترکیبی از استراتژیهاي یادگیري تعاملی این برنامه. قید شده بود

  اغلب  بحث در گروه هاي کوچک در شامل سخنرانی و
برنامه هاي آموزشی استفاده شده بود که با نتایج مثبت یادگیري 

یی دانشجویان در آشناهمچنین .  )32 ( داري داشتیارتباط معن
 و مشارکت در طرحهاي کارشناسی با روش تحقیقمقطع  

در استرالیا برخالف انگلستان .تحقیقاتی بزرگ ضروري می باشد
، ) داراي پروانه کار وصالحیت بالینی(یعنی  2پرستاران رجیستر
و براي تبدیل از سطح دو رجیستر به دارند  در دو سطح قرار

تغییر در  مطالعه ون دوره ، سطح یک آن  نیاز به گذراند
این امر باعث افزایش اعتماد به نفس . مهارتهاي یادگیري دارند

موانع استفاده از تحقیق  در مطالعه اي. )33 (پرستاران خواهد شد
عدم اختیار ، درکارهاي عملی پرستاران در یک بیمارستان عمومی

العه عدم فرصت کافی براي مط، هاي مراقبت از بیمارروشدر تغییر 
عدم آگاهی از روش تحقیق گزارش شده است که با  تحقیقات و

استراتژیهاي سازمانی و در طی برنامه هاي بهسازي نیروي انسانی 
  1. )34 (این موانع برطرف خواهند شد

 دسترسی عدم طرح این یکی از محدودیتها و مشکالت
 از خارج ژه  ویه ب و استانها به دانش آموختگان شاغل سایر آسان

 شد انجام  تالشهاي گسترده اي.علوم پزشکی لرستان بود دانشگاه
 مرتفع مشکل تا حدودي نماینده و انتخاب مکرر تماسهاي با و

                                                
 1-Mentorship 
 2-Registered 
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و تماس مستمر با  دانش آموختگان کانون با تشکیل اما .گردید
راتسهیل نمود و اطالعات مورد نیاز را کسب  آنان می توان ارتباط

نتظار می رود با دانشگاه محل ازدانش آموختگان نیز ا. کرد
تحصیل خود در ارتباط باشند و نظرات و پیشنهادات سازنده خود 

   در همچنینرا به منظور ارتقاءکیفیت آموزش ارائه نمایند 
. مشارکت فعال داشته باشند، دوره هاي باز آموزي مرتبط با رشته

، انعطاف پذیري برنامه درسی،  مشاوره دقیق علمیافزون بر این
ارزیابی  فناوري در آموزش پرستاري و ستفاده از کامپیوتر وا

به طور  و صالحیت بالینی کارشناسان پرستاري در شروع کار
، توجه ویژه به آموزش به بیمار ، مستمر همراه با باز آموزي

  .ارتباطات و اطالعات علمی ضروري به نظر می رسد
   

  

بت از بیمار،  منظور ارتقاء توانایی دانش آموختگان در مراق
کاربرد بیشتر دروس تئوري، کارآموزي و عملی در کارآیی حرفه 
اي وافزایش مهارتهاي الزم جهت پاسخگویی به نیاز هاي حرفه 

  . اي، توصیه می گردد

  تشکر و قدردانی
ــاوري   ــات و فن ــرم آموزشــی تحقیق ــت محت  بدینوســیله از معاون

الی مـا را یـاري       که در تصویب و تامین مـ       دانشگاه علوم پزشکی لرستان   
داده اند و همچنین از سرکار خانمها فرزانه روانشاد، سـمیه وفـایی، الهـام     
ـیف الـه تـرك زبـان و همـه دانـش                   ـنش وس شیخی ، آقایـان ثنـایی م

 کـه در اجـراي طـرح و       خرم آباد  آموختگان دانشکده پرستاري و مامایی    
ـتند ،            ی تـشکر و قـدردان   تکمیل و ارسال پرسشنامه با مـا همکـاري داش

  . می گردد
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