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 نامه به سردبير
 

است ولی  یي آموزشهاي دروس برنامههاي پرستاري در سرفصلهانظريه
 شودن در بالين ديده نمیآاثري از كاربرد 

 
 ليال جويباري ،*اكرم ثناگو ،مهررضا سعادت

 
 981تا  981: (00)02؛ 9911 آبان پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
سردبیر محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
 

و  صیو شناخت، تشخ یرا جهت بررس یدهند، چارچوب و اهدافمی لیرا تشک یعلم پرستار یهاهیپا یپرستار یهاهینظر

 راتیثأت صیتر جلوه کند و به تشخمؤثرتر و کامل نیشود بالمی که باعث هستند یکند و ابزارمی ایمه یاقدامات پرستار

 نییباشند و به طور روشن و واضح تب یبرگرفته از دانش پرستار یتارکه اهداف پرس یکند. زمانمی یانیکمک شا جیو نتا

 یتالش مضاعف و مؤثرتر یپرستار یهاو کسب مراقبت دنیدر جهت رس شانیهاو خانواده مارانیشده باشند، ب

تلف مخ طیراش یتفکر پرستار در بررس یرا برا یطیمح ماران،یدر مراقبت از ب یپرستار یهاهی(. استفاده از نظر1کنند)می

 .(2)ردیبگ ماریمراقبت از ب یرا برا میتصم نیو بهتر ندک لیو تحل هیرا تجز طیکند تا پرستار بتواند بهتر شرامی فراهم مارانیب

 (. 3)ابدی شیافزا مارانیب یزندگ تیفیو ک ابدیکاهش  یمراقبت پرستار یهانهیهز

 ،یرو یاورم، مدل سازگار یدر کشور مدل خودمراقبت یمشهورتر نزد محققان پرستار یپرستار یهاهیجمله نظر از

در قالب صرفا ً هاهینظر نیا یتوان گفت همگمی باًیاما تقر .(1اورالندو و انسان واحد راجرز است) یپرستار ندیفرآ یتئور

 شوند.نمی به کار گرفته ینیتوسط پرستاران بال یبه صورت عمل .(6تا 4)انداجرا شده نامهانیپا ایو  یقیطرح تحق

است در مواجهه با درس ای با سابقه ینیپرستاری و پرستار بال یدانشجوی دکترا کیکه خود  گانسندینویکی از  

ی پرستاری در دوره دکتری و حتی وجود آن در امتحان ورودی این دوره ولی در کار بالین اثری از به کارگیری هاهینظر

 یی دکترا، کارشناسهادر سرفصل دوره یپرستار یهاهیپیش آمد چرا نظر سؤالاین درس را تجربه نکرده بود، لذا این 

اثری از  ینبالی محیط در نه و هاشود ولی نه در کارآموزیمی کید زیادی در ارائه آنأهست و ت یکارشناس یارشد و حت

 هایارشد شاغل در بخش یکارشناس و کارشناس یبررسی غیررسمی از همکاران پرستار کی. در ستیسازی آن نپیاده

نوزادان در مورد استفاده  ژهیو ،یمیترم ،یو سوختگ یروانپزشک ،یعفون ،یاطفال، قلب، داخل ژه،یو یهامراقبت ،یولوژانک

 را یپرستار یهاهینام نظر یدرصد آنان حت 77حدود  یهمکار پرستار 64نمود. از  سؤال نیدر بال یپرستار یهاهیاز نظر

دانستند چگونه و نمی از آنها کی چیاما ه میآشنا هست هاهینظر نیبا ا یحد ادرصد اظهار داشتند ت 11دانستند و فقط نمی
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 و همکاران مهررضا سعادت نامه به سردبیر
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 استفاده نمود. یکار طیدر مح هاهیاز نظر دیبا یدر چه موارد

ی تحصیلی پرستاری باشد، در پژوهش هابایست درسی در سرفصل دورهمی چرا ،ستیگمشده در این زمینه چ حلقه

 یدانیم هایبا انجام پژوهش ایآ ،ستیمشکل در چ .پرستاری جایگاه داشته باشد و اما در بالین نتوان کاربرد آن را دید

 پرستاران دگاهید یبه بررس محدود است و صرفاً اریبس صوصخ نیدر ا یشواهد داخل ؛دیرس سؤال نیتوان به پاسخ امی

(. اگرچه 7)اندپرداخته یو اجتماع یاسیس یپرداز، سازگار هینظر ،یآموزش ،یبه موانع شخص پرداخته شده است و عمدتاً

 (. 8)تگرف دهیاستاندارد را ناد ریغ ینیبال یهاطیدر مح ژهیبه و ن،یدر بال یموانع استفاده از دانش نظر دینبا

 یپرستار یهایتئور ازمندین قطعاً یمارستانیب یمحدود به کالس باشد. تعال دینبا یپرستار یهاهیو استفاده از نظر یریادگی

ا کنند که چرا مسؤال میآنها از ما  یهاو خانواده مارانیب یصورت وقت نیمثبت مراقبت است. در ا جیبه نتا یابیدست یبرا

 نهادشیپ ایرو قو نی. از امیخود استناد کنای حرفه یبه عنوان راهنما یپرستار هایبه تئور میتوانمی میدهمی انجام یکار

که در دانشکده آموخته شده است مرور گردد تا پرستاران قادر  یپرستار یهاهیشود در آموزش مداوم دوباره نظرمی

 به کار برند. ماریمراقبت از ب یباشند آنها را برا
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