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چکیده
مقدمه :برنامه ها و سرفصلهاي درسي يكي از عوامل مهم ارتقاي كيفيت آموزش
عالي و ايجاد تناسب بين نگرش ،دانش ،و مهارت دانش آموختگان با آخرين
دستاوردهاي علمي و نياز بازار كار هستند .مطالعات گذشته بيانگر عدم تناسب اهداف
آموزشي با نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان پرستاري هستند كه به عوامل متعددي
از جمله سرفصل دروس ،امكانات و تجهيزات مرتبط بوده اند.
روشکار :اين مطالعه به صورت توصيفي روي تمامي دانشجويان پرستاري شاغل
به تحصيل در سال تحصيلي  1921-29در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد و
تعداد  06نفر از دانشجويان در پژوهش شركت كردند .گردآوري داده ها به صورت
حضوري و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت .روايي محتواي
پرسشنامه با بررسي افراد صاحبنظر مورد ارزيابي قرار گرفت و پايايي آن نيز از طريق
آزمون مجدد (ضريب پايايي  )6/58تعيين شد.

Results: Forty percent of students considered
Biochemistry a highly important topic. Fifty percent of
respondents stated that biochemistry is moderately
related to their future professional needs and also to
the other topics in nursing curriculum. Students
stated that they agree with revising the biochemistry
curriculum toward more applicability and more
clinically relevant topics (43% very highly, 36. 6%
highly). Students feel insufficiency in Clinical
Biochemistry topics during their training course (40%
very highly, 33. 3% highly).
Conclusion: Students mostly consider biochemistry
course important, though, as indicated by the results,
they are not satisfied with the topics of this course
feeling less relationship between topics and their
professional needs. The present study introduces the
need of revising topics toward more applicability and
clinicality.
Key word: education, nursing, Biochemistry

يافتهها %06 :دانشجويان درس بيوشيمي را به طور زياد با اهميت مي دانند و %86
پاسخ دهندگان بيان داشتند كه ميزان ارتباط بيوشيمي با نيازهاي آينده حرفه اي و با
ديگر دروس برنامه درسي آموزش پرستاري به طور متوسط مورد توجه قرار گرفته
است %09 .دانشجويان به طور خيلي زياد و  %90/0دانشجويان به طور زياد بيان
داشتند كه موافق بازنگري سرفصلها در جهت كاربردي كردن مباحث مي باشند.
 %06دانشجويان به طور خيلي زياد و  %99/9به طور زياد در سرفصلهاي بيوشيمي
باليني در دوره كارآموزي احساس كمبود مي كنند.
نتیجهگیري :بطور كلي اهميت درس بيوشيمي از نظر دانشجويان نسبتا قابل توجه
ا رزيابي شده است ،اگرچه طبق يافته هاي اين پژوهش دانشجويان پرستاري از سر
فصلهاي درس بيوشيمي راضي نيستند و ارتباط كمي بين سرفصلها و نيازهاي حرفه
اي خود احساس مي كنند .اين مطالعه ضرورت بازنگري سرفصلها در راستاي
كاربردي و باليني تر كردن مباحث را مطرح مي سازد.
واژههاي کلیدي :آموزش ،پرستاري ،بيوشيمي

Abstract
Introduction: Programs and curriculum topics are
important factors improving the quality of higher
education and making attitudes, knowledge, and skills
of graduates adaptable with the latest scientific
achievements and their professional needs. Previous
studies have shown a mismatch between educational
objectives and professional needs of nursing
graduates, which have been mainly related to the
factors such as curriculum, and clinical facilities.
Method: This descriptive study was performed in the
academic year of 2012-13 at the school of nursing in
Mashhad. A total of 60 nursing students participated
in the study. Data collection was done by a
researcher-made questionnaire. Validity of the
questionnaire was verified by examining experts and
its reliability was confirmed through test-retest (score
of 0. 85).
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مقدمه
نظام آموزش عالي به عنوان بارزترين نمود سرمايهگذاري نيروي انساني ،نقش اصلي
را در تربيت و تأمين نيروي انساني كارآمد بر عهده دارد .نيروي انساني ،پايه و
اساس نظامهاي بهداشتي -درماني را تشكيل ميدهد و اگر طرحها و برنامههاي
آموزشي متناسب با نيازهاي حرفهاي و شرايط اجتماعي و اقتصادي كشورها نباشد،
آنها قادر نخواهندبود سطح سالمت را در جوامع خود به حدي برسانند كه مردم از
نظر اجتماعي زندگي مولدي داشتهباشند .در اين راستا ،پرستاران كه بيش از يك
سوم بودجه عملياتي را به خود اختصاص ميدهند ،نقش قابل توجهي در نظام
سالمت ايفا مي نمايند)1-9( .
با توجه به اين نقش بنيادي و حساس ،نظام آموزشي بايد از برنامهريزيهاي مناسب
همراه با آيندهنگري ،جامعيت ،انعطافپذيري و مداومت برخوردار باشد .اين برنامه-
ريزي باتوجه به شرايط ،زمينهها ،نيازها و اهداف ،وظايف متعدد و گوناگوني را دنبال
ميكند .در اين راستا برنامههاي درسي نظام آموزش عالي بايد با اهداف و تحوالت،
نيازها و ويژگيهاي عصر فراصنعتي هماهنگ باشد .بديهي است دانشگاه نيز به
عنوان يكي از بزرگترين منابع سرمايهگذاري نيروي انساني ،از اين امر مستثنا
نخواهدبود .در دنياي متالطم اطالعاتي و رقابتي ،دانشگاهها نبايد به آموزشهاي
يكنواخت رسمي و تكراري و عناوين دروس به سبك سنتي و توليد انبوه فارغ
التحصيالني مدرك به دست ،غيرماهر و غيرحرفهاي بسنده كنند از جمله عناصر
بسيار مفيد در دانشگاه ،برنامه درسي و سرفصل دروس است ،كه پايه و اساس
كاركردهاي آموزشي دانشگاهي را تشكيل ميدهند و انتخاب دقيق و مناسب اين
سرفصلها ميتواند به تربيت نيروهاي ماهر و متخصص به منظور رفع نيازهاي
جامعه منجر شود .برنامهها و سرفصلهاي درسي يكي از عوامل مهم ارتقاي كيفيت
آموزش عالي و ايجاد تناسب بين نگرش ،دانش ،و مهارت دانشآموختگان با آخرين
دستاوردهاي علمي و نياز بازار كار هستند )0( .اين امور از جمله عناصر و عواملي
هستند كه در تحقق بخشيدن به اهداف آموزش عالي نقش بهسزايي دارند .از اين
رو سر فصلها و برنامههاي درسي كه قلب مراكز دانشگاهي به شمار ميآيند ،بدون
ترديد آئينهي نقشها و اهداف آموزش عالي و شايستهي توجه دقيق هستند.
مطالعات گذشته در داخل و خارج كشور بيانگر نداشتن مهارت كافي و عدم تناسب
اهداف آموزشي با نيازهاي حرفهاي دانشآموختگان پرستاري و مامايي هستند كه به
عوامل متعددي از جمله سرفصل دروس ،امكانات و تجهيزات و محيطهاي آموزشي
تئوري و باليني مرتبط بودهاند )8( .با نظر به اينكه بازنگري سرفصلهاي دروس و
محتواي برنامه درسي بر اساس نيازهاي حرفهاي ،از ويژگيهاي مثبت نظام
آموزشي تلقي ميشود و با توجه به پيشرفتهاي حاصل و رشد علمي در علوم
بيولوژي بخصوص در سالهاي اخير ،لزوم بررسي و بازبيني سرفصل فعلي دروس
بيوشيمي نيز احساس ميشود )0( .در اين رابطه مطالعه بررسي سرفصلهاي درس
بيوشيمي دانشگاه لندن نشان ميدهد كه اهداف جديد متناسب با نيازهاي حرفهاي
را در آموزش بيوشيمي بخصوص در زمينه علومبيولوژي گنجاندهاند)7( .
يكي از موارد مهم آموزش علوم پرستاري مطرحشده از سوي دانشجويان ،عدم درك
ارتباط بين مفاهيم دروس علوم با نيازهاي حرفهاي آنان است .در اين رابطه براي
حل مشكالت موجود در آموزش پرستاري روشهاي مختلفي بكارگرفتهشدهاست .از
جمله اقدامات انجامشده ،بكارگيري روش ادغام دروس علوم پايه و باليني است كه
در دانشگاههاي مختلف در دنيا انجامشدهاست .نتايج بسياري از مطالعات ،بيانگر آن
است كه شكاف نسبتاً عميقي در روند آموزش علمي پرستاري و عملكرد باليني
دانشجويان وجود دارد ،بهطوري كه آموزشهاي باليني موجود ،توانايي الزم را براي
ابراز لياقت و مهارت باليني به دانشجو نميدهد )5( .در آموزش پزشكي كشور ايتاليا
آموزش بيوشيمي با توجه به تكنيكهاي جديد و روشهاي جديد تغييركرده به-

طوري كه در برنامه آموزشي دانشجويان همراه اساتيد در آزمايشگاههاي بيمارستان
و يا مراكز تحقيقاتي مهارت الزم حرفهاي را كسب ميكنند )2( .در نروژ اختالف
آموزش بيوشيمي به روش سنتي با آموزش جديد در ادغام علوم پايه و بالين است و
در روش جديد دانشجو در ماههاي اول ورود به دانشگاه در كارگاههاي آموزش
مهارتهاي باليني شركت ميكنند )16( .در مطالعهاي كه در سالهاي اخير انجام-
شدهاست نتايج بررسي آموزش بيوشيمي باليني در بين دانشجويان كشور استراليا
ارائهگرديدهاست .در اين بررسي متوجه شدهاند كه روش آموزش بيوشيمي باليني
رضايتبخش نميباشد .سواالت زيادي مانند هدف از آموزش بيوشيمي باليني
چيست ،مطرح و بي پاسخ بود .مطالعات مختلف نشان دادهاند وجود مشكالت متعدد
مانع از دستيابي به اين اهداف بوده است .از جمله اين مشكالت نبودن شرح وظايف
مشخص براي دانشجويان و مربيان ،عدم تناسب و هماهنگي بين مطالب دريافت
شده و كاربرد آن در بالين است )11( .صالحي در مطالعه خود در  9669نشان داد كه
دروس نظري و باليني به ترتيب فقط از نظر  90درصد و  06درصد دانشآموختگان
پرستاري دانشكده علوم پزشكي گناباد كفايت و تناسب الزم را با نيازهاي حرفهاي و
انجام وظايف شغلي داشتهاست و سرپرستاران عملكرد دانشآموختگان پرستاري را
ضعيفتر از خودشان ارزشيابي نمودهاند)19( .
طوالبي و همكاران در بررسي خود در سال  1957نتيجه گرفتند كه مهارتهاي
كسبشده در طول تحصيل ،در حد متوسطي پاسخگوي نيازهاي حرفهاي دانش-
آموختگان پرستاري بود و با نظر به پيشرفت روزافزون علوم بهداشتي -درماني و
مراقبتي ،بازنگري و اصالح برنامههاي آموزشي و فراهم نمودن تمهيدات الزم به
منظور دستيابي به اهداف و نيازهاي حرفهاي و تربيت نيروي انساني ماهر و مولد،
ضروري به نظر ميرسد )19( .كاربرديشدن رشتههاي دانشگاهي نشان ميدهد كه
در شرايط كنوني ميتوان با ايجاد تغييراتي مناسب ،گامهاي مفيدي در جهت توسعة
كيفي اين رشته و رفع نيازهاي موجود برداشت يكي از اقداماتي كه ميتواند در ارائه
راهكارهاي الزم نقش مهمي در اين امر حياتي و ضروري ايفا نمايد ،گرفتن بازخورد
از دانشآموختگان ،به عنوان مشتريان اصلي و خروجي سيستمهاي آموزشي در
جهت ايجاد اثربخشي و كاهش نارساييهاي موجود است .هدف تحقيق حاضر
تعيين تناسب سرفصلهاي درس بيوشيمي آموزشي با نيازهاي حرفهاي از ديدگاه
دانشجويان پرستاري ميباشد.
روشکار
اين مطالعه توصيفي به صورت سرشماري بر روي كليه وروديهاي دو سال
تحصيلي  1921و  1929در رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،به شرط
داشتن رضايت در همكاري با طرح انجام شد .تعداد  06نفر از دانشجويان در مطالعه
شركت كردند .گردآوري دادهها به صورت حضوري و با استفاده از پرسشنامه محقق
ساخته صورتگرفت ،پاسخها به صورت چهار درجه (خيلي زياد( )0 ،زياد)9 ،
(متوسط( )9 ،كم )1 ،طبقه بندي شد .روايي محتوي پرسشنامه با بررسي افراد
صاحبنظر ( 0نفر) مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفت و پايايي آن نيز از طريق آزمون
مجدد و با ضريب پايايي  6/58تعيين شد .تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم
افزار  SPSSو با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي ضريب همبستگي مورد
بررسي قرار گرفت.
يافتهها
جهت بررسي نتايج اين پژوهش ابتدا ويژگيهاي دموگرافيك افراد را مورد بررسي
قرار داديم كه از بين  06نفر دانشجوي مورد بررسي  %09درصد مونث و  %95مذكر
بودند .ميانگين سني شركتكنندگان مورد مطالعه  96/82 ± 1/80سال بود .با
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توجه به نتايج حاصل از پاسخگويي به پرسشنامه درصد فراواني پاسخ در جدول 1
آوردهشدهاست .با توجه به نتايج به دستآمده مشخص شد كه  %06دانشجويان
درس بيوشيمي را به طور زياد با اهميت مي دانند و  %86پاسخ دهندگان بيان
داشتند كه ميزان ارتباط درس بيوشيمي با نياز هاي آينده حرفهاي و با ديگر دروس
برنامه درسي آموزش پرستاري به طور متوسط مورد توجه قرارگرفتهاست%86 .
دانشجويان بيان داشتند كه موافق با افزايش واحد درس بيوشيمي نيستند%06 .
دانشجويان معتقدند كه درس بيوشيمي نتوانستهاست نياز هاي حرفهاي آنها را
نتیجهگیري
بطور كلي اهميت درس بيوشيمي از نظر دانشجويان تا حدي مناسب ارزيابيشده
است اگر چه طبق يافتههاي اين پژوهش ،دانشجويان پرستاري از سرفصلهاي
درس بيوشيمي راضي نيستند و ارتباط كمي بين سرفصلها و نيازهاي حرفهاي خود
احساس ميكنند .اين در حالي است كه در آموزش پزشكي كشور ايتاليا ،آموزش
بيوشيمي با توجه به تكنيكهاي جديد و روشهاي جديد تغيير كردهاست؛ برنامه
آموزشي دانشجويان طوري است كه دانشجو به همراه اساتيد در آزمايشگاه سالمت
بيمارستان و انستيتو مهارتهاي الزم را كسب ميكنند )10( .در آموزش بيوشيمي
كانادا گزارش شده است كه در دوره آموزش پزشكي بايد حداقل يك سال از  0سال

برآورده كند و تنها از نظر  %0دانشجويان درس بيوشيمي داراي ارتباط با مباحث
باليني ميباشد و تنها  %90/0دانشجويان پاسخ دادند كه واحد عملي بيوشيمي در
يادگيري و كاربرديكردن مباحث تئوري كمككننده ميباشد %09 .دانشجويان به
طور خيلي زياد و  %90/0دانشجويان به طور زياد بيان داشتند كه موافق بازنگري
سرفصلها درس بيوشيمي در جهت كاربرديكردن مباحث ميباشند%06 .
دانشجويان به طور خيلي زياد و  %99/9به طور زياد در سرفصل هاي بيوشيمي
باليني در دورهي كارآموزي احساس كمبود ميكنند.
آموزش مرتبط با آموزش بيوشيمي باشد )18( .در يك تحقيق ديگر ،بررسي آموزش
بيوشيمي پزشكي در دانشكده پزشكي در كشور سنگاپور نشان ميدهد كه در
سرفصل دروس بيوشيمي در دومين سال تحصيلي و در دومين نيمسال براي
دانشجويان پزشكي شيمي آلي و شيمي فيزيولوژي گنجاندهشدهاست .بر اساس اين
سرفصل در سومين سال تحصيلي بيوشيمي باليني و تغذيه همراه با سخنراني و
واحد آزمايشگاه ارائه ميشود .طي سالهاي مختلف در سرفصل آموزش بيوشيمي،
تدريس شيمي آلي به آموزش مراحل بيولوژي تغيير يافتهاست و در نهايت درس
شيمي آلي در سالهاي اخير به بيوشيمي پزشكي و بيولوژي مولكولي تبديلشده-
است)10( .

جدول  -0نظر دانشجویان کاربرد بالینی درس بیوشیمی

اهمیت درس بیوشیمی را تا چه میزان ارزيابی میکنید؟
به نظر شما میزان ارتباط اين درس با دروس ديگر چگونه است؟
ارتباط اين درس را با مباحث بالینی تا چه حد ارزيابی میکنید؟
میزان ارتباط اين درس را با آينده حرفهاي خود چگونه میبینید؟
میزان تدريس اين درس تا چه حد نیازهاي حرفهاي شما را برآوردهکرده
است؟
تا چه اندازهاي موافق با افزايش واحد درس بیوشیمی هستید؟
به نظر شما تا چه میزان سر فصل اين درس با توجه به علم روز براي
دانشجويان پرستاري ،نیاز به بازبینی دارد؟
تا چه اندازه موافق با بازنگري سرفصلها در جهت کاربرديکردن مباحث
هستید؟
به نظر شما گنجاندن واحد عملی بیوشیمی در يادگیري و کاربرديکردن
مباحث تئوري تا چه حد کمککننده خواهدبود؟
اکنون که وارد دوره کارآموزي شدهايد تا چه اندازه براي يادگیري مباحث
بیوشیمی بالینی (شامل آزمايشات بیوشیمی خون و ادرار) در سرفصلهاي
بیوشیمی کمبود احساس میکنید؟

نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان ميدهد كه به طور كلي دانشجويان پرستاري سال
آخر دانشگاه علوم پزشكي يزد مهارتهاي باليني خود را در سطح متوسط و
دانشجويان كاشان در سطح ضعيف و دانشآموختگان جديد پرستاري در حد خوب
ارزيابي نمودهاند )17،15( .لذا بهنظر ميرسد وضعيت آموزش باليني درس بيوشيمي
پرستاري نيازمند تامين جامعتر نيازهاي حرفهاي و بهينهسازي سر فصلها است،
همچنين با برنامهريزي انجام راهكارهاي مناسب همچون بازنگري اهداف دوره
آموزشي درس بيوشيمي در قالب طرح درس و ارائه آن به فراگيران و تعيين زمان-
هايي از سوي مربيان جهت رفع ابهامات و سواالت دانشجويان در رابطه با اهداف و
انتظارات دورههاي كارآموزي ميتواند تا ميزان زيادي از مشكالت پيش روي
آموزش باليني را بر طرف نمايد .بر اين اساس نظر به پيشرفت روزافزون علوم
بهداشتي و سالمت و با توجه به نتايج بهدستآمده ،به نظر ميرسد نظام آموزشي
پرستاري و مامايي نياز به بازنگري مجدد دارد و پيشنهاد ميگردد در زمينه ادغام

خیلی زياد ()%
1939
039
939
939

زياد ()%
06
9030
9939
9030
939

متوسط ()%
9030
86
9939
86
9939

کم ()%
96
9939
9030
96
06

9939

939
0030

0030
9030

86
939

0939

9030

96

-

9030

06

1030

1030

06

9939

1939

1939

دروس تئوري ،عملي و كارآموزي ،پژوهشهايي صورت گيرد .در بازنگري سرفصل-
هاي بيوشيمي پرستاري در سال  1950عليرغم اينكه درس بصورت  1/8واحد
تئوري و  6/8واحد عملي تفكيكشدهاست ،اما همچنان رئوس مطالب بيوشيمي
پايهاي مدنظر قرارگرفته و كمتر مباحث به صورت باليني براي دانشجوي پرستاري
مطرح شدهاست كه نقصي در برنامه آموزشي اين دانشجويان تلقي ميگردد .لذا اين
تغيير پاسخگوي نياز حرفهاي دانشجوي پرستاري نميباشد و همچنان بازنگريهاي
آتي و بويژه با رويكرد توجه بيشتر به مباحث بيوشيمي باليني مورد انتظار ميباشد.
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