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تقييم المستوى المعرفي لطلبة كلية التمريض في علم التشريح
Assessment of the anatomical knowledge in undergraduate
Nursing collage students
*

د .آالء حسن مرزة  /مدرس مساعد

Abstract
Objective: The aim of this study is to evaluate the level of the anatomical knowledge of undergraduate
students in Nursing collage/Baghdad university.Methodology:The sample was collected by
symmetrical probability. Research sample includes (197)students represent four classes which is
distributed as following: fifty students represent first class, fifty students represent the second class,
forty nine students represent the third class,&fourty eight students represent the fourth class.
Results:The study concludes that the anatomical knowledge level for collage students is intermediate
.The main level of anatomical knowledge for each class is that as following; medium of intermediate
level for the first & the second classes, between the intermediate& good level for the third class,& the
highest degree of the passing level for the fourth class. The statistical analysis appears that there are
significant differences between male &female in the first, second &third classes while there is no
significant difference in the fourth class,& also there are significant differences among the four classes.
Recommendation: the semester hours should be increased & the curriculum should be changed to
become annular rather than one semester.
)Key words: (anatomy, knowledge, students, nurse, assessment

الخالصة
الهدف :تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد المستوى المعرفي لطلبة الدراسات األولية في كلية التمريض – جامعة بغداد في علم
التشريح .المنهجية :تم جمع العينة بالطريقة االحتمالية المنتظمة  systemic probability sampleشملت عينة البحث ( )891طالب
وطالبة يمثلون الصفوف األربعة للكلية  ،موزعين كاألتي :الصف األول  20طالب وطالبة ،والصف الثاني  20طالب وطلبة  ،والصف
الثالث  99طالب وطالبة ،والصف الرابع  91طالب وطالبة.
النتائج :توصلت الدراسة إلى أن المستوى المعرفي في علم التشريح هو متوسط لدى طلبة الكلية بصفوفها األربعة .تركز المستوى
المعرفي لطلبة الصف األول والصف ا لثاني في الحد األوسط للمستوى المعرفي المتوسط بينما تركز المستوى المعرفي لطلبة الصف
الثالث مابين المستويين المتوسط والجيد ،في حين ظهر المستوى المعرفي في الصف الرابع لمعظم الطلبة عند الحد األعلى للمستوى
المقبول  .اظهر التحليل اإلحصائي للنتائج وجود فرق معنوي في المستوى المعرفي للصفوف األربعة كما ظهر فرق معنوي في
المستوى المعرفي مابين طالب وطالبات الكلية باإلضافة إلى وجود فرق معنوي ضمن الصف الواحد مابين طالب وطالبات للصفوف
األول والتاني والثالث بينما لم يظهر فرق معنوي في المستوى المعرفي لطالب وطالبات الصف الرابع .التوصيات :زيادة الساعات
المنهجية وجعل دراسة علم التشريح سنوية بدال من فصلية.

المقدمة
بزغ فجر الثورة العلمية في التمريض عام 8909عنددما وضدعت جامعدة منسدوتا االمريكيدة منهاجدا تمدنح بموجبد
شهادة البكلوريوس لخمس سنوات دراسية ،حيث كانت مبررات تطوير التمريض الى المستوى الجامعي نابعا مدن
متغيرات عدة كالتطورات العلمية الحديثة التي حصلت في العلوم الطبية وكدلل التطدور التكنولدوجي الدلى يحتدا
الى ممرضات ذوات تأهيل جامعي يجدن العمل على اجهزة التشخيص الحديثة وأجهزة العال االخرى( . )8ومن
هنا يجب ان نجعل هاجسنا االسمى هو االرتقاء بالتمريض علدى مسدتوى نطرندا مدن خدالل االرتقداء بالعداملين فيد
والسيما ونحن في هله المؤسسة االكاديمية (كلية التمدريض ) التدي تشدكل اللبندة االساسدية التدي تعمدل علدى تهي دة
كوادر تمريضية ذات مؤهالت علمية وعملية كي يقددموا العنايدة التمريضدية الونائيدة والعالجيدة والتأهليدة لالفدراد
والعوائل والمجتمعات على حدد سدواء ( )2فلكدي نمتلد نظدام صدحي كفدوء ومتطدور علدى صدعيد القطدر يجدب ان
تكون لددينا كدوادر تمريضدية ذات كفداءة عاليدة علدى الجدانبين النظدري والعملدي وهدلا لدن يدتم اال مدن خدالل البنداء
الرصين للخلفية العلمية لطلبتنافي تخصصات التمريض والعلوم الطبية االساسية ،ولعل من اهمهدا علدم التشدريح
( .) 3فالتشريح هو العلم اللي يهدتم بدراسدة اجدزاء جسدم االنسدان مدن ناحيدة الشدكل والتركيدب والموندع والوصدف
وعالنة كل عضو باالعضاء االخرى( ،)9وهو يعد جزءا من علم الحياة ) (Biologyوفرعا نظريدا وتطبيقيدا مدن
علم الشكل ) )Morphologyالعياني والمجهري (.)2

* فرع العلوم الطبية االساسية كلية التمريض/جامعة بغداد
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تقييم المستوى المعرفي
هددلا وان د خيددر خدداف علددى احددد االهميددة العظمددى للتشددريح كعلددم بالنسددبة للعدداملين فددي الحقددل الصددحي عمومددا
والممرضين خصوصا والسيما وان التشريح يشكل حجر االساس اللي الخنى عن فدي الخلفيدة العلميدة للممرضدة
والممرض الللان اليستطيعان
ان يقدمان عناية تمريضية كفوءة ان لم يكونا ملمين ولو بالحد االدنى بتشدريح جسدم األنسدان الدلي تقددم لد العنايد
التمريضية ( .) 2هلا فضالعن كون التشدريح يشدكل مددخال واسدعا لعلدوم اخدرى كالجراحدة والطدب البداطني (.)1
فالتشريح علم مرتبط ومتداخل مع علوم اخرى ومنها التمريض ( )1ويمكن التدليل على اهميت بالنسبة للممرضة
القابلة ( ) midwifeكي تتمكن من ممارسة عملها ضمن تخصصها (القبالدة) يجدب ان تكدون علدى درايدة واطدالع
واسع ولو ضمن المبادئ الرئيسية لعلم التشريح  ،ويحتاج الممرض الموجد في صالة العمليات وكلل المخدتص
في تمريض االطفال وحتدى الممدرض الموجدود فدي ردهدات المستشدفى يجدب ان تكدون لديد خلفيدة تشدريحية لكدي
يمارس عمل ممارسة علمية تجنب الونوع في اخطاء يدفع ثمنها المريض.
ومن الجدير باللكر ان التوجد دراسات تتناول هلا الجانب من مهنة التمريض سدوى بعدض البحدول التدي
تتطددرق الددى الموضددوع بصددورة عموميددة كدراسددة نددديم وجماعت د ( )1التددي توصددلت الددى ان دروس العلددوم الطبيددة
األساسية ومن ضمنها التشريح كافية من حيث الساعات النظريدة والعمليدة  .ودراسدة نديس وبديعدة(،)2التدي توصدلت
الى ان جميع دروس العلوم الطبية األساسية كانت مفيدة جدا وتأتي درجة االفدادة منهدا فدي مجدال العمدل بعدد التخدر
بال درجة الثانية  .إن الهدف من هله الدراسة هو تحديد مستوى المعرفة لدى طلبة الدراسات األولية في كلية التمريض
– جامعة بغداد لمادة التشريح والمقارنة بين مستوى المعرفة للصفوف الدراسدية األربعدة ومعرفدة هدل هنداق فدروق
مابين المستوى المعرفي لطالب وطالبات الكلية ( هل للجنس تأثير في المستوى المعرفي لطلبة الكلية).

المنهجية:
دراسة وصدفية اجريدت فدي كليدة التمدريض –جامعدة بغدداد ،حيدث تدم تصدميم اسدتمارة اسدتبيانية اشدتملت علدى
محورين ،يشمل المحور االول على اس لة حول المعلومات الديموخرافية والشخصية ،ويشمل المحور الثاني علدى
اس لة عن مادة التشريح ضمن المنهج المقرر ،حيث شملت االستمارة ( )92فقرة وكانت امام كل فقرة اربعة بدائل
لالجابة هي ا(اعرف ،اعرف نليال،خير متاكد ،الاعرف) واعطدي لكدل بدديل وزن فكاندت االوزان ()8 ،2 ،3 ،9
على التوالي  .شملت الدراسة الصفوف االربعة لطلبة كلية التمريض – جامعة بغدداد حيدث تدم اخدل ( )891طالدب
وطالبددة باسددتعمال الطريقددة االحتماليةالمنتظمددة لجمددع العينددات وكددانوا مددوزعين كالتددالي :الصددف االول ( ) 39
طالب و( )88طالبة  ،الصف الثاني (  )21طالب و (  ) 29طالبة ،الصف الثالث ( ) 33طالب و (  )81طالبة
،الصف الرابع (  ) 31طالب و (  ) 88طالبة  .بعد جمع االستمارات من الطلبة المشدمولين بالدراسدة تمدت
معاملة كل استمارة على النحو التالي  :جمعت تكرارات البدائل المتشابهة للفقرات المثبتدة فدي االسدتمارة وضدرب
مجموع تكرار كل بديل بالوزن اللي اعطي لد مسدبقا ثدم جمعدت تكدرارات البددائل المختلفدة الناتجدة مدن الخطدوة
السابقة واعطيت لكل استمارة درجة  .ثم تم توزيع الدرجات الستمارات الطلبة المشمولين بالدراسة الى ( )82ف ة
وبطول ف وي ( )1وانحصرت الف ات مابين ( )13-10ابتداء و( )811-899انتهاء وحدد لكل ف ة مستوى معرفي
معين وكما يلي :
 .8الف ة ( )13-10مستوى معرفي ضعيف.
 .2الف ة ( )19-19حد ادنى لمستوى معرفي مقبول .
 .3الف ة ( )92-90حد متوسط لمستوى معرفي مقبول .
 .9الف ة ( )808-91حد اعلى لمستوى معرفي مقبول .
 .2الف ة ( )801-802حد ادنى لمستوى معرفي متوسط .
 .1الف ة ( )883-801حد متوسط لمستوى معرفي متوسط .
 .1الف ة ( )889-889حد اعلى لمستوى معرفي متوسط .
 .1الف ة ( )822-820حد ادنى لمستوى معرفى جيد.
 .9الف ة ( )838-821حد متوسط لمستوى معرفي جيد .
 .80الف ة ( )831-832حد اعلى لمستوى معرفي جيد .
 .88الف ة ( )893-831مستوى معرفي جيد جدا .
 .82الف ة ( )811-899مستوى معرفي ممتاز.
تم تحديد مستوى المعرفة لطلبة الكلية ككدل ومقارندة المسدتوى المعرفدي بدين طدالب وطالبدات الكلدي .ثدم مقارندة
المستوى المعرفي مابين الصفوف المختلفة و المقارنة بين طالب وطالبات كل صدف باسدتعمال مربدع كداي Chi-
.square
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النتائج:
بعد جمع استمارات الطلبدة المشدمولين بالدراسدة كاندت نتدائج االجابدة بالبددائل االربعدة وكمدا موضدح فدي
الجدول رنم(  . )8والدرجة التي اعطيت لكل استمارة موضحة في الجدول رنم(.)2
من خالل النتائج التي تم الحصول عليها ظهر المستوى المعرفي لطلبة الكلية بصدفوفها االربعدة يتددر مدن
الضعي ف ليصل الى اعلى مستوى ل ضمن الحد االدندى لمسدتوى معرفدي متوسدط ثدم ياخدد باالنخفداض التددريجي
وكما موضح في الشكل رنم ( .)8وعند اخل كل صف بمفرده ظهر المستوى المعرفي كاالتي:
اوال:الصف االول تدر مستوى المعرفة لدى طلبتها من الحدد االعلدى لمسدتوى معرفدي مقبدول ليصدل الدى اعلدى
مستوى ل ضمن الحد االوسط لمستوى معرفي متوسط ثم ياخل باالنخفاض وكما موضح في الشكل(.)2
ثانيا :الصف الثاني تدر فيها مسدتوى المعرفدة مدن الضدعيف ليصدل الدى اعلدى مسدتوى لد ضدمن الحدد االوسدط
لمستوى معرفي متوسط الشكل (.)3
ثالثا :الصف الثالث ايضا تدر المسدتوى الم عرفدي فيهدا مدن الضدعيف ليصدل الدى اعلدى مسدتوى فيهدا الدى الحدد
االدنى لمستوى معرفي متوسط الشكل (.)9
رابعا:الصف الرابع تدر فيها المستوى المعرفي من الضعيف ليصل الى اعلى مستوى في الحد االعلى لمستوى
معرفددي مقبددول ثددم ياخددل باالنخفدداض الشددكل( .)2والشددكل ( )1يالحددف فيهددا الف درق فددي المسددتوى المعرفددي بددين
الصفوف االربعة.
التحليل االحصائي للنتائج اظهرت بان هناق فرق معنوي بدرجة ثقة  0,01فدي المسدتوى المعرفدي مدابين صدفوف
الكلية االربعة كما ظهر فرق معنوي بنفس درجة الثقة مدابين طدالب وطالبدات الكليدة .ظهدرت فدروق معنويدة فدي
المستوى المعرفي بين طالب وطالبات الكلية ضمن الصفوف االولى والثانية والثالثة اما الصف الرابدع فلدم يظهدر
فرق معنوي في المستوى المعرفي بين طالب وطالبات .
الجدول( )1تكرارات اإلجابة للبدائل األربعة لطلبة الكلية بصفوفها االربعة
الصف االول
الجنس
الصف الثالث
الصف الثاني
مستوى
طالب طالبات
طالبات
طالب
طالبات
طالب
المعرفة

الصف الرابع
طالب

طالبات

أعرف

193

839

918

391

129

223

229

813

اعرف قلبال

819

22

99

23

19

32

821

31

غير متأكد

332

90

219

231

399

819

988

821

ال عرف

281

12

291

320

329

813

999

882

يشير الجدول( )8إلى وجود فرق معندوي بدرجدة ثقدة  0,01فدي المسدتوى المعرفدي للصدفوف االربعدة كمدا يظهدر
وجود فرق معنوي في المستوى المعرفي بنفس درجة الثقة مابين طدالب وطالبدات الكليدة اضدافة الدى وجدود فدرق
معنوي ضمن الصف الواحد مابين الطالب والطالبات في الصف االول وفي الصف الثاني وفي الصف الثالث اما
الصف الرابع فلم يالحف فرق معنوي في المستوى المعرفي لطالب وطالبات .
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الجدول ()2المستوى المعرفي لطالب وطالبات كلية التمريض موزعة على  12فئة تبدأ من الضعبف وتنتهي
بالمستوى المعرفي الممتاز
المستوى
اصف الرابع
الصف الثالث
الصف الثاني
الصف االول
المعرفي
الف ات
طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات
13-10

ضعيف

-

-

8

8

8

8

8

_

_

_

_

2

2

_

2

_

_

_

2

9

8

9

_

2

9

8

3

3

80

3

8

9

2

9

9

9

3

2

3

1

1

8

2

_

9

1

8

9

8

2

8

8

3

3

9

3

8

2

8

3

8

9

8

8

8

-

_

_

حد ادنى
19-19
مقبول
حد متوسط
_
 92-90مقبول
حد
اعلى
2
808-91
مقبول
حد
ادنى
1
801-802
متوسط
حد
اوسط
83
883-801
متوسط
حد
اعلى
9
889-889
متوسط
حد
ادنى
3
822-820
جيد
حد
_
اوسط
838-821
جيد
حد
_
اعلى
831-832
جيد
حد
 893-831جيد جدا

_

_
_

8

8

8

_

8

8
_

_

8

حد
_
_
_
_
8
2
8
 811-899ممتاز
يشير الجدول ( )2ظهور تكرارات للمستوى الضعيف والحدين االدنى واالوسط للمستوى المتوسط في الصفوف
(الثانية والثالثة والرابعة) ،وان معظم الطالب هم ضمن الحداالدنى للمستوى المعرفي المتوسط.
_
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الشكل ()8المستوى المعرفي لطلبة كلية التمريض
يوضح الشكل ( )8المستوى المعرفي لطلبة كلية التمريض حيث يبدأ بالمستوى الضعيف ثم يأخل باالرتفاع
التدريجي ليصل الى اعلى درجة ل في الحد االدنى لمستوى معرفي متوسط ثم يأخل باالنخفاض التدريجي ليصل
الى ادنى حد ل عند الجد االعلى للمستوى المعرفي الجيد ثم يعود ليرتفع ارتفاعا طفيفا عند المستويين المعرفيين
الجيد جدا والممناز  .اما المنحنيات التي تمثل المستوى المعرفي للطالب فهي تبدأمن الضعيف ثم تصل الى اعلى
مستوى لها عند الحد االعلى للمستوى المتوسط ثم يأخل [االنخفاض ليصل الى أدنى حد ل عند المستوى المعرفى
جيد جدا ثم يعود ليرتفع ارتفا عا طفيفا  .اما بالنسبة للمنحني اللي يمثل المستوى المعرفي للطالبات فعلى الرخم
من وجود مستويات عالية اال ان معظم الطالبات ينحصر مستواهن المعرفي بين الحدود الدنيا للمستويين
المعرفيين المقبول والجيد .

الشكل ()2المستوى المعرفي لطلبة الصف االول
يوضح الشكل ()2المستوى المعرفي لطلبة الصف االول يالحف عدم وجود تكرارات لمستوى معرفي ضعيف
ومقبول بحدي االدنى والمتوسط ويالحف ارتفاع تدريجي في المستوى المعرفي يبدأفي الحد االدنى للمستوى
المعرفي المقبول ثم يرتفع تدرجيا ليصل الى اعلى حد ل في الحد المتوسط للمستوى المعرفي المتوسط لينخفض
انخفاضا بسيطا عند الحد االعلى للمستوى المعرفي المتوسط ثم ينخفض انخفاضا حادا عند المستوى المعرفي
الجيد اما المستوى المعرفي للطالب فيظهر معظم الطالب ذوي مستوى معرفي متوسط بحده االوسط اما
الطالبات فيظهر بان معظم الطالبات هن ذوات مستوى معرفي متوسط بحده االعلى .
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الشكل ( )3المستوى المعرفي لطلبة الصف الثاني
يوضح هلا الشكل المستوى المعرفي لطلبة الصف الثاني  ،يالحف ان معظم الطلبة هم ذوي مستوى معرفي
متوسط وان معظم الطالب هم ضمن الحد االعلى للمستوى المعرفي المتوسط بينما يالحف ان معضم الطالب هم
ضمن الحد الحد االعلى للمستوى المعرفي المتوسط بينما يالحف معظم الطالبات هن ضمن الحد االوسط للمستوى
المعرفي المتوسط.

الشكل ( )9المستوى المعرفي لطلبة الصف الثالث
يبين الشكل ( ) 9المستوى المعرفي لطلبة الصف الثالث ينحصر مابين الحد االوسط للمستوى المقبول وبين الحد
االوسط للمستوى المعرفي المتوسط يلي الحد االعلى للمستوى المعرفي المتوسط والحديين االدنى والمتوسط
للمستوى المعرفي الجيد  .اما الطالبات فلم يظهر بينهن مستوى ضعيف والحد ادنى لمستوى مقبول حيث يالحف
المستوى المعرفي لمعظم الطالبات ضمن الحد االدنى للمستوى المعرفي المتوسط كما يالحف وجود عدد كبير من
الطالبات ذوات مستوى معرفي جيد بحدة االدنى.
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يبين الشكل ()2المستوى المعرفي لطلبة الصف الرابع .يتركز المستوى المعرفي لمعظم الطلبة عند الحد االعلى
للمستوى المعرفي المقبول ويلي الحد االدنى للمستوى المعرفي المتوسط وايضا يالحف وجود اعداد البأس بها من
الطلبة ضمن الحد االعلى للمستوى المعرفي المتوسط  .المنحنى الخاص بالطالب يظهر معظم الطلبة هم ضمن
الحد االعلى للمستوى المعرفي المقبو ل يلي الحد االدنى للمستوى المتوسط  .اما بالنسبة للطالبات فمعظم الطالبات
يظهرن ضمن الحد االعلى للمستوى المقبول والحد االدنى للمستوى المتوسط ولكن ايضا يظهرن مستوى معرفي
جيد بحدي االدنى والمتوسط.

الشكل ( )1مقارنة بين المستوى المعرفي للصفوف االربعة .
يالح ف في الصف االول المستوى المعرفي لمعظم الطلبة هم ضمن الحد االوسط للمستوى المعرفي المتوسط
ويالحف في الصف الثانى المستوى الضعيف والمقبول وبحدوده الثالثة ويصل الى اعلى مستوى ل عند الحد
االوسط للمستوى المعرفي المتوسط ثم ياخل باالنخفاض التدريجي في الصف الثالث يتدر المستوى المعرفي من
الضعيف والمقيول ثم يرتفع تدريجيا ليصل الى اعلى مستوى ل عند الخد االدنى للمستوى المقبول ثم ينخفض
تدريجيا ليعود فيرتفع عند الحد االدنى للمستوى الجيد اما الصف الرابع فيبلغ اعلى مستوى ل عند الحد االعلى
للمستوى المقبول .
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المناقشة:
من خالل النتائج التي تم الحصول عليها ظهران المستوى المعرفي لطلبة كلية التمريض يتدر مدن الضدعيف
ليصل الى اعلى مستوى ل ضمن الحد االدنى للمستوى المعرفي المتوسط ثم ياخل باالنخفاض التددريجي هدلا وان
وصول مستوى المعرفي لدى الطلبة الى اعلى درجة لهدا فدي الحدد االدندى لمسدتوى معرفدي متوسدط يددل علدى ان
المستوى المعرفي لدى طلبة الكلية بصفوفها االربعة هم ضمن الحد االدنى للمستوى المعرفدي المتوسدط وهدله فدي
الحقيقددة دون مسددتوى الطمددود الن هدددف الكليددة هددي تخددريج كددوادر تمريضددية ذات مسددتوى عددالي علددى الصددعيد
العلمي والعملي (. )2
تددرس مددادة التشددريح فددي جامعددة بغددداد فددي الفصددل الدراسددي االول للصددف االول ( ،)9ومددن هنددا يجددب ان
يكون المستوى المعرفي للطلبة في هلا الصف ضدمن الفصدل الدراسدي االول ذا مسدتوى مرتفدع او جيدد علدى اندل
تقدير  ،كما ان مادة التمريض الباطني الجراحي التي تدرس في الصف الثاني تتطرق الى مادة التشريح بشد مدن
التفصيل مما يعزز المعلومات التي درسها الطالب في الصف االول ويجعل اكثر تمكندا وثباتدا علدى المدادة العلميدة
مما يرتقي بمستواه الى مستوى علمي اعلى وافضل .و لكن النتائج التي تم الحصول عليها ضمن الصف االول
ال تمثل هلا الوانع فعلى الرخم من عدم وجود تكرارات بمستوى ضدعيف وحدد ادندى ومتوسدط للمسدتوى المعرفدي
المقبول اال ان التكرارات انحصدرت فدي الحددين المتوسدط واالعلدى للمسدتوى المعرفدي المتوسدط  .ويمكدن تفسدير
سبب هدلا االنخفداض بدان مدادة التشدريح واسدعة ومهمدة ومدن الصدعوبة ان يتقبلهدا الطالدب بسدهولة خدالل سداعات
منهجيددة محد ددة بفصددل دراسددي واحددد  ،لددلا يصددعب تغطيددة المددادة بكددل جوانبهددا بشددكل تددام ممددا يصددعب مددن ندددرة
الطالب في التمكن من المادة العلمية بشكل سليم السديما ان الطالدب فدي الفصدل الدراسدي االول فدي الصدف ااالول
يعتبر حديث العهد بالدراسة الجامعية فهو يحتا الى فترة زمنيدة لكدي يكيدف نفسد مدع اسدلوب الدراسدة فدي الكليدة
فأعطاءه مادة علمية مكثفة ومهمة خالل هلا الفصل الدراسي يكون على حساب المسدتوى العلمدي للطلبدة وخاصدة
و ان الساعات المقررة في هلا الفصل الدراسي نابلدة للنقصدان فدي الصدف االول ممدا يشدكل عب دا وضدغطا كبيدرا
على الطالب مؤديا الى التقليل فدي أدائد وكفاءتد  .وهدلا يتعدارض مدع مدا توصدل اليد ندديم وجماعتد (  ) 1حدول
كون الساعات المنهجية لمواد العلوم الطبية االساسية( ومدن ضدمنها التشدريح ) كافيدة .وهدلا يقودندا الدى االسدتنتا
بان الطلبة بحاجة الى ساعات منهجية اكثر لتعزيز مستواهم .
 .امددا فيمددا يخددص الصددف الثالددث فددان طبيعددة تمددريض النسددائية واالطفددال تفددرض التطددرق ضددمنيا الددى معلومددات
تشريحية تخصصية ندر تعلق االمدر بتلد المدواد فمدثال تمدريض النسدائية يتطدرق بشد مدن التفصديل الدى تشدريح
الجهاز التناسلي بغض النظر عن بقية اعضاء الجسم  .وتمريض االطفال يتطرق بش من التفصيل الدى موضدوع
االتشريح التطوري ) (Developmental Anatomyفضال عن بعض المعلومات التشدريحية ا االخدرى .امدا
الصف الرابع بفرعي تمريض صحة مجتمع وتمريض الصحة النفسية والعقليدة ففدي االول ندادرا مدا يدتم التطدرق
الى موضوعات التشريح وفي الثاني فيتم تقديم مواضيع تخص تشريح الجهاز العصبي وتحديدا الدماغ .
ممددا سددبق اعدداله يمكددن التأسدديس علددى مبدددأ ان عدددم تمكددن واتقددان الطالددب مددن مددادة علددم التشددريح فددي الصددف
المخصص لها سدوف يسدهم فدي عددم اسدتقرار الطالدب علدى ارضدية صدلبة او ناعددة علميدة رصدينة و بالتدالي
سوف لن يرتقي الى المستويات العلمية المخطط لها (مستوى الطمود) فدي الصدفوف التدي تعقبهدا وهدلا يفسدر
سبب ظهور الفرق المعنوي بين الصفوف الدراسية االربعة  .ويمكن تفسديروجود فدرق فدي المسدتوى المعرفدي
بين الطالب والطالبات هو ان الكثير من طالب الكلية يعملون بعد الظهر اضافة الى الدراسة فاليجدون الوندت
الكافي للدراسة وهلا بالتأكيد يقلل من المستوى العلمي.
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