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مقدمه

را  یابرنامه ریزی شده یهااست که فرصت یابرنامه درسی، مجموعه

تا آنها بتوانند از طریق یک رویداد تعاملی،  کندیبرای فراگیران فراهم م

 یهایادگیری را تجربه کنند. این مجموعه، معموالً توسط سازمان

و طرح کلی و کالن برنامه  (5)شود یمسئول در حوزه آموزش طراحی م

الزم  یهاها، و ارزشها، نگرشمهارت. (2)دهد یآموزشی را نشان م

. وندشیاظ مبرای دستیابی به اهداف اختصاصی برنامه درسی در آن لح

هدف برنامه، تربیت و آماده سازی فراگیران برای زندگی و  ینترعمده

برنامه درسی باید مدون،  .(3) در جامعه است یاحرفه هاییتانجام فعال

 نینظام سالمت باشد و شایسته است برای تأم یازهایجامع، و همسو با ن

جدید، و بازنگری و اصالح  یهاهر روز جامعه، تدوین برنامه یازهاین

پرستاری سالمندی در همین رابطه  .(2)موجود الزم است  یهابرنامه

دانشگاهی و تخصصی پرستاری،  یهادر مقطع کارشناسی ارشد، از رشته

تصویب و  5331توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در سال 

این  .(4)با پذیرش اولین گروه از متقاضیان اجرا شد  5311در سال 

برنامه متناسب با تغییرات جمعیتی در ایران شکل گرفت. براساس 

 دهندیسال تشکیل م 01درصد جمعیت ایران را افراد باالی  3آمارها، 

و  کنندیمیلیون نفر سالمند در ایران زندگی م 0. به عبارتی (1)

. انتظار (0)درصد در حال افزایش است  3سالمندی با نرخ بیش از 

 کند. یناجرای این برنامه نیازهای جامعه سالمندان را تأم رودیم

هربرنامه ای پس از طراحی و تدوین، نیازمند ارزشیابی است. ارزشیابی 

 چکیده

د برنامه و بهبو یرا برا ینقاط قوت و ضعف برنامه کمک کرده و فرصت ییبه شناسا گریکدیموجود با  یدرس یهابرنامه سهیمقا :مقدمه

و  رانیا یسالمند یارشد پرستار یکارشناس یبرنامه درس یقیتطب سهیو مقا یپژوهش با هدف بررس نی. اکندیرقابت فراهم م جادیا

 انجام شد. کایامر

 یدرس یهامطالعه برنامه نیانجام شد. در ا 5312در سال  یبرود یبا کمک الگو یقیمطالعه با استفاده از روش تطب نیا :کار روش

 کایاز امر نزیو دانشگاه جان هاپک رانیتهران از ا یشدند دانشگاه علوم پزشک سهیمقا کایو امر رانیدر ا یسالمند یپرستار سانسیفوق ل

از  یاستخراج شدند. دو برنامه درس 5312دو دانشگاه در سال  یکیمستندات موجود در صفحه الکترون قیانتخاب شدند. اطالعات از طر

 یهادانشجو، فرصت رشیدروس، نحوه پذ نیعناو ،یدرس یره، تعداد واحدهادانشجو، مدت دو رشینظر رسالت و اهداف برنامه، نحوه پذ

 شدند. یبررس سه،یو مقا ،یهمجوار ر،یتفس ف،یدر چهار مرحله توص ،یلیتحص یهانهیو هز النیاشتغال فارغ التحص

اشتغال، هماهنگ با اهداف  یهاآموزش و پژوهش تمرکز دارد. فرصت ن،یبر سه حوزه بال رانیدر ا یاهداف برنامه سالمند ها:یافته

 یریشگیبرنامه در دو حوزه مجزا پ کایاست. در امر یدانشجو متمرکز و به شکل هنجار رشیاست. پذ یکل اریشده و بس فیبرنامه توص

به  و رمتمرکزیدانشجو غ رشیه است. پذدارد و متناسب با اهداف برنام یترینیع فیتعر غالاشت یهامتمرکز است. فرصت ینیو بال

 است. یصورت مالک

 ان،یاضمتق یاو حرفه یعلم نهیشیدانشجو، توجه به پ رشیپذ یچندگانه برا یارهایمتمرکز و مع ریاستفاده از روش غ گیری: نتیجه

ر جامعه و مراکز د یدر مراکز بهداشت النیفارغ التحص تیبرنامه متناسب با فعال کیتفک الن،یاشتغال فارغ التحص یواحدها ینیع فیتعر

رغ فا یخدمت رسان یهامدرس و محقق، تمرکز بر دروس متناسب با محل تیترب یجداگانه برا یلیتکم یهابرنامه یطراح ،ینیبال

 .شودیم شنهادیپ رانیدر ا یسالمند یپرستار سانسیبهبود برنامه فوق ل یبرا الن،یالتحص

 کایامر ران،یا ،یقیتطب طالعهم ،یسالمند یپرستار ،یپرستار یبرنامه درس کلیدی: واژگان
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برنامه درسی، نوعی بررسی تجمعی و نظام مند اجزای برنامه است. 

 شودیو اعتباریابی برنامه نشان داده م ییدنتیجه ارزشیابی به صورت تأ

. ینگکتاب کیت. شودیو برای توسعه، حفظ و بازنگری برنامه استفاده م

. اطالع (3) شودیارزشیابی در مراحل مختلف اجرای برنامه توصیه م

تا براساس  کندیمداوم از وضعیت برنامه درسی فرصتی را فراهم م

اطالعات به دست آمده، موارد قوت و ضعف برنامه شناسایی شود و 

مشابه کمک کند. همچنین  یهابرنامه را در رقابت با سایر برنامه

در ارزشیابی، ماهیت،  .کندیاطالعاتی را برای بهبود و اصالح آن فراهم م

برنامه درسی از طریق جمع اوری نظام مند شواهد،  یها، و ارزشیرتأث

ارزشیابی  .(5) یردگیتجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات صورت م

. مقایسه شودیمختلفی انجام م یهادرسی به روش یهابرنامه

از ا هبرنامهمورد استفاده است.  یهادرسی با یکدیگر از روش یهابرنامه

استفاده از رویکرد  .شوندیمختلف با یکدیگر مقایسه م یهاجهت

تحقیق در علوم اجتماعی است که برای  یهاتطبیقی یکی از روش

و دو یا چند  شودیم مختلف استفاده یهامقایسه کشورها و یا فرهنگ

مطالعه تطبیقی توسط افراد  .(7)شوند یچیز از جهات مختلف مقایسه م

ها، . خانوادهشودیی انجام ممختلف و برای مقاصد خاص یهاو گروه

بین  یهامتخصصین، معلمان و مسئوالن، سیاست گذارن و سازمان

المللی، و دانشگاهیان، هریک برای اهداف مورد نظر خود به بررسی و 

آموزشی این نوع مطالعات با  یها. در نظامکنندیمقایسه اقدام م

 در واندتی. این مقایسه مگیردیکمی و کیفی صورت م یکردهایرو

ها، آموزشی، برنامه درسی، ارزش یهامختلف سازمان یهابخش

 .(7)فرهنگ، نتایج بدست آمده، مکان و زمان و شیوه آموزش باشد 

(، برنامه آموزش پرستاری ایران در سطح تکمیلی را با 5335ادیب )

جهان مقایسه کرده است. برنامه پرستاری ایران دارای  یسایر کشورها

نیستند، که نشان  یافلسفه، رسالت و اهداف مکتوب مشخص شده

ها است. همچنین در دهنده نبود یک دیدگاه کلی در تنظیم این برنامه

ر د دانشجو مورد توجه قرار نگرفته است. یابرنامه عالیق حرفهطراحی 

(، برنامه درسی 5311مطالعه دیگری کرمانشاهی و همکاران )

کارشناسی ارشد پرستاری ایران و کانادا با توجه به معیارهای نقد نظام 

آموزشی، مقایسه شدند. نتایج نشان داد این برنامه در ایران، در بردارنده 

سی نظری و تعداد محدودی واحد عملی است که در واحدهای در

هرگرایش به صورت دروس منفک و بدون ارتباط دروس با یکدیگر 

تنظیم شده است. برنامه آموزش پرستاری در کشور ما دارای فلسفه، 

رسالت و اهداف مکتوب و مشخص شده و متناسب با نیاز جامعه نیست 

مه زم است. درحالیکه برناو براساس تحقیقات انجام شده فاقد کیفیت ال

کارشناسی ارشد پرستاری در کانادا براساس فلسفه کمک به خانواده و 

برنامه درسی  (.5311بیماران برای حفظ سالمتی است )کرمانشاهی، 

ه در ک رودیپرستاری سالمندی در ایران یک برنامه نوپا است و انتظار م

ده است. این برنامه قبلی مرتفع ش یهابرنامه هاییتطراحی آن محدود

تاکنون مورد ارزشیابی قرار نگرفته است و مقایسه آن با برنامه مشابه در 

ها مهم است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه برنامه سایر دانشگاه

گاه دانش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ایران و امریکا انجام شد.

ه، جایگاه اول را در این دانشگاجان هاپکینز برای مقایسه انتخاب شد. 

 یهادنیا، به خود اختصاص داده و از دانشگاه یهارتبه بندی دانشگاه

علوم پزشکی  یمطرح در حوزه علوم پزشکی است. تدوین استانداردها

. قدمت برنامه کارشناسی ارشد شودیدر دنیا در این دانشگاه شروع م

 .پرستاری سالمندی در آن بیشتر از ایران است

کارروش 

انجام  2154در سال  تطبیقی با استفاده از رویکرد اییسهمقااین مطالعه 

تحقیق در علوم اجتماعی است  یهارویکرد تطبیقی یکی از روش شد.

دو  و شودیمختلف استفاده م یهاکه برای مقایسه کشورها و یا فرهنگ

مورد  یاز الگوها .(7)شوند ییا چند چیز از جهات مختلف مقایسه م

( است. این الگو 5301استفاده در مطالعات تطبیقی، الگوی برودی )

شامل چهار مرحله؛ توصیف، تعبیر و تفسیر، همجواری و مقایسه است 

بر اساس این الگو در جریان مطالعات تطبیقی و بین المللی اطالعات 

در  گیرندیگردآوری شده مراحل نامبرده مورد تجزیه و تحلیل قرار م

توصیف وضعیت مورد مطالعه بر اساس شواهد و اطالعات به مرحله 

. در مرحله تفسیر اطالعاتی شودیدست آمده از منابع مختلف توصیف م

که در مرحله نخست توصیف شده بود مورد بررسی و تفسیر قرار 

. در مرحله همجوار سازی بر اساس اطالعات به دست آمده در گیردیم

زم انجام شده و اطالعات در کنار یکدیگر مراحل اول و دوم طبقه بندی ال

که چارچوبی را برای مرحله نهایی فراهم سازد.  یابه گونه گیرندیقرار م

و در نهایت، در مرحله مقایسه مسئله تحقیق در زمینه شباهتها وتفاوت 

تحقیق پاسخ داده  یهاها، مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و به گزاره

تهران  پزشکی علوم سالمندی از دانشگاه برنامه پرستاری .(3)شود یم

(Tehran University of Medical Sciences) دانشگاهاز  و 

( در مقطع کارشناسی John Hopkins University)جان هاپکینز 

مشخصات برنامه درسی دو در این بخش، ارشد انتخاب و مقایسه شدند. 

 یدانشگاه شامل رسالت و اهداف برنامه، مدت دوره، تعداد واحدها

اشتغال  یهادرسی، شرایط پذیرش دانشجو، عناوین دروس، و فرصت

مربوط به دانشگاه جان ت فارغ التحصیالن توصیف شده است. اطالعا

دانشگاه  الکترونیکی صفحه در موجود اطالعات طریق از هاپکینز

و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی تهران از اسناد معتبر موجود  (2154)

 مرحله در آمد. در مطالعه حاضر، ( بدست2154و صفحه الکترونیکی )

عناوین  برنامه، اهدافرسالت و  مورد در آمده بدست اطالعات اول،

اشتغال برای فارغ  هاییتموقع دانشجو، پذیرش دروس، شرایط

 از یک هر مورد در توصیف شدند. سپس تحصیلی هزینه و التحصیالن،

 .شد انجام مقایسه همجوارسازی، از پس .تفسیرهایی صورت گرفت آنها

 هایافته

 در است که نوپا در دانشگاه یهابرنامه از سالمندی پرستاری برنامه

 شد تصویب توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 5331 سال

اولین گروه از دانشجویان پرستاری برای تربیت وارد  5311 سال در و

و تا کنون سه دوره دانشجو در این رشته در این دانشگاه  دنددانشگاه ش

کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از  برنامه :رسالت اند.پذیرفته شده

یله گسترش ساختارهای مراقبتی تخصصی و ارتقاء افزایش سن بوس

 هاییروند مراقبتهای پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانا

. نیاز به ارائه خدمات بهداشتی مبتنی بر باشدیالزم م هایییو فرا توانا

جامعه به ویژه مراقبت پرستاری در منزل از سالمندان مبتال به اختالالت 

جسمی، روانی و اجتماعی از دیگر نکات قابل توجه در  حاد و مزمن

ه اهداف برنامه: دستیابی ب .باشدیرسالت تربیت پرستاران سالمندی م
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نهفته عملکردی و شایستگی فردی مددجویان  هاییحداکثر توانمند

سالمند و خانواده انها، دستیابی، حفظ و ارتقای کیفیت زندگی 

حصول اطمینان نسبت به اینکه مددجویان سالمند تا حد امکان، 

 یشده است. ارتقا یننیازهای ویژه مددجوی سالمند و خانواده تأم

سازگاری مددجوی سالمند و خانواده با تغییرات زندگی، حفظ عملکرد 

نحوه و شرایط  اجتماعی و حضور و مشارکت مددجوی سالمند در جامعه

ری ق برگزاپذیرش دانشجو: پذیرش دانشجو به شکل متمرکز و از طری

ها توسط وزارت بهداشت و آزمون سراسری فوق لیسانس دانشگاه

. داشتن مدرک لیسانس گیردیآموزش پزشکی یک بار در سال صورت م

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، پذیرش  ییدپرستاری مورد تأ

ها، داشتن سالمت کامل جسم و روان. در آزمون کنکور ورودی دانشگاه

تحصیلی: تحصیل در این رشته برای متقاضیان با ملیت  هایینههز

ایرانی رایگان ولی برای متقاضیان با ملیت غیر ایرانی نیازمند پرداخت 

 ییندرسی: مطابق آ یمدت دوره و تعداد واحدها هزینه تحصیل است.

سی در ی. کل واحدهاباشدینامه اموزشی دوره فوق لیسانس ناپیوسته م

واحد پایان نامه  4واحد اختصاصی،  25واحد اصلی،  7واحد شامل  32

واحد دروس جبرانی شامل رایانه و امار و  4اند است. دانشجویان موظف

روش تحقیق پیشرفته را بگذراند. عناوین دروس: اخالق پرستاری و 

، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها، مدیریت هایه، نظریاروابط حرفه

تاری بالینی، روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی، اپیدمیولوژی در پرس

سالمندی، بررسی وضعیت سالمت سالمند، داروشناسی سالمندی و 

مکمل، سالمندی سالم و فعال، پرستاری سالمندی یک و  یهافراورده

و اختالالت جسمی و عملکردی، وضعیت روانشناختی،  هایماریدو، ب

وانی، مسائل و مشکالت اجتماعی، ساختارها و و اختالالت ر هایماریب

مراقبتی ویژه سالمندان، رایانه و سیستمهای اطالع رسانی  هاییستمس

 پزشکی، آمار و روش تحقیق پیشرفته، پایان نامه.

 هادانش آموخته یاوظایف حرفه

 یهاحیطه مراقبتی: تعهد و مسئولیت پذیری در ایفای نقش -الف

اصول اخالقی و حفظ حقوق مددجوی سالمند  عملکردی، رعایتو اجرای

و خانواده، مشارکت و همکاری با سایر اعضای تیم در ارائه خدمات و 

پرستاری به مددجویان سالمند، بررسی و تشخیص نیازهای  یهامراقبت

مددجوی سالمند و خانواده، اولویت بندی انان و ارائه تدابیر پرستاری، 

ی سالمند، خانواده و اعضای تیم برقراری ارتباط مناسب با مددجو

سالمت، ارجاع مددجوی سالمند و خانواده به نظام سالمت در صورت 

لزوم، همکاری با سایر اعضای تیم سالمت سالمندان در ارائه خدمات 

 جامعه نگر.

حیطه آموزشی: آموزش و مشاوره با مددجوی سالمند و خانواده و  -ب

اطالعات و دانش جدید و به  جامعه در سه سطح پیشگیری، استفاده از

کارگیری انها در جهت بهبود ارائه خدمات پرستاری سالمندی در 

بهداشتی و تخصصی، کمک در تهیه محتوی و انتخاب نرم  هاییطهح

کمک آموزشی به روز و معتبر در حوزه تخصصی سالمندی،  یافزارها

آموزش دانشگاهی در تدوین محتوای  یمشارکت و همکاری با واحدها

کوتاه مدت اموزشی  یهاها و دوره، کارگاههایشاموزشی و برگزاری هما

 با موضوعات سالمندی.

حیطه پژوهشی: همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش در  -ج

 یهاطرح یازهایو ن هاینهنظام ارائه خدمات بهداشتی، بررسی زم

ده ستفامتناسب در حوزه مسائل سالمندی، ا یهاپژوهشی و تدوین طرح

مختلف  یهاجدید در انجام پژوهش در حوزه هاییاز ابزارها و فناور

بهداشت و سالمت سالمندان، انتشار نتایج تحقیقات در حوزه سالمندی 

به صورت مقاله و کنفرانس در مجامع تخصصی داخلی و خارجی، 

 هاییطهمشارکت در ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه در ح

و توانبخشی در حوزه سالمندی، بکار بستن نتایج  درمانی -بهداشتی

تحقیقات مبتنی بر شواهد به منظور اعتالی خدمات پرستاری در حوزه 

 تحقیقات جمعیتی به هاییگاهسالمندی، مشارکت در ایجاد و توسعه پا

اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان  -منظور ارائه خدمات سالمتی

 در انجام پژوهش. بکارگیری ابزارها و فناوری

 سطح در مطرح یهادانشگاه هاپکینز، یکی از جان نمونه دوم، دانشگاه

 میالدی افتتاح شده است. این دانشگاه در 5370است. در سال  دنیا

 2153 سال در را اول رتبه پزشکی علوم حوزه در بندی جهانی رتبه

 در که اذعان دارد هاپکینز جان دانشگاه . همچنین(1)است  داشته

دارد و نقش پیشرو  دنیا در اییژهو جایگاه مراقبتی استانداردهای تدوین

. جدول زیر مشخصات برنامه درسی کندیها ایفا مرا برای سایر دانشگاه

فوق لیسانس پرستاری سالمندی در دانشگاه جان هاپکینز را نشان 

 .(51)دهد یم

 یادگیری ارئه ظرفیت بهبود دانشجویان، آموزشرسالت و اهداف برنامه: 

برای جهان،  سودرسانی و مستقل، یهاپژوهش تقویت العمر، مادام

 مدیریت پرستاری، تخصصی و پیشرفته عملکرد برای دانشجویان تربیت

محور، حل مسایا -سالمتی بیمار خدمات ارائه و در پرستاری، رهبری و

 مراقبتی با استفاده از رویکرد نواورانه.

 نحوه و شرایط پذیرش دانشجو

 تدوین یارهاییمع براساس و متمرکز غیر دانشگاه در دانشجو پذیرش

 سه حاد برنامه مراقبت در دانشجو پذیرش .است دانشگاه سوی از شده

سال  در بار یک اولیه مراقبت برنامه در دانشجو پذیرش و سال در بار

، 4 از 5 تحصیلی نمرات پرستاری، میانگین لیسانس است. دارابودن

( نمرات GRE: Graduate Record Examination)آزمون  نمره

پرستاری،  عملکرد تعهدداشتن گذشته،  سال 5 در التحصیلی فارغ

اهداف  عمومی، مصاحبه، ارائه مکتوب خدمات و یاحرفه داشتن تعهد

اساتید،  طرف از نامه دوره، ارائه چند توصیه در متقاضی از شرکت

دانشجویان.  برای کار مجوز / پرستاری در کار به اشتغال مستندات

 حاد سالمندی داشتنعالوه بر موارد فوق، برای متقاضیان مراقبت 

 توانندیم و پرستارانی .است ضروری ویژه بخش در تجربه و کار سابقه

 پرستار عنوان به سال یک مدت به که شوند برنامه داوطلب این برای

 .باشند داشته کار تجربه ویژه یهامراقبت در کار مجوز دارای

 .است دالر 324/34.ساالنه 2151تا می  2154از اپریل : تحصیل هزینه

برنامه به دو شکل تمام وقت و پاره  درسی: یمدت دوره و تعداد واحدها

 24 تا 53 . در شکل تمام وقت، مدت دوره حداقلشودیوقت ارائه م

. پرستاری سالمندی به صورت دو برنامه مستقل شامل باشدیم ماه

پرستاری مراقبت اولیه سالمندی و پرستاری مراقبت حاد سالمندی 

واحد پیشرفته  1واحد اصلی،  52. مراقبت اولیه سالمندی شامل باشدیم

واحد  52واحد اختصاصی است. مراقبت حاد سالمندی شامل  51و 

 واحد اختصاصی است. 50واحد پیشرفته و  1اصلی، 

 عناوین دروس
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 دروس اصلی شاملدروس اصلی و پیشرفته در دو برنامه مشترک است. 

 عمل، بستر در تحقیق تاری، کاربردپرس اخالقی و نظری فلسفی، اصول

 در استدالل و پیشرفته، آمار پرستاری عملکرد برای سالمتی مراقبت

 و پرستاری است. دروس پیشرفته شامل فیزیولوژی تحقیقات

 یک، فارماکولوژی پرستاری پیشرفته عملکرد برای پایه پاتوفیزیولوژی

 پیشرفته گیری اندازه و سالمت، ارزیابی گیری اندازه و بالینی، ارزیابی

سالمت، دروس اختصاصی پرستاری مراقبت اولیه سالمندی شامل 

 مراقبت در پیشرفته ، عملکردهایماریب از پیشگیری و سالمت ارتقای

یک و دو،  بیماری مدیریت و ها،نشانه ،یصو دو، تشخ یک، 5( اولیه

 توسعه انسانی و خانواده در دوره زندگی پرستاری پیشرفته عملکرد

 است.

 دروس اختصاصی پرستاری مراقبت حاد سالمندی شامل ارتقای

بیماری  مدیریت و ها،نشانه ، تشخیص،هایماریب از پیشگیری و سالمت

 پیشرفته و دو، عملکرد یک 5 حاد مراقبت در پیشرفته یک، عملکرد

اشتغال:  یهافرصت پیشرفته است. یهادرمان و هایصپرستاری، تشخ

 جامعه، بهداشت درمانگاه مانند مختلف هاییطمح اشتغال در

 و مراکز اصالح تخصصی، درمانگاه سالمتی، حفظ یهاسازمان

 ای اچ یهاحوزه در تخصصی هاییتطبی، فعال خدمات ارائه نگهداری،

محیط،  بهداشت کاردرمانی، عروقی،-قلبی تنفسی، مراقبت ایدز، / وی

 گواهی صدور مراکز در نقش ایفای تکمیلی، امادگی سالمتی مراقبت

 یهاآزمون برد عضویت در گروه پرستاری، اعتبارنامه در بخش و نامه

 لحاظ به که از بیمارانی حاد و مزمن حیاتی مراقبت، ارائه پرستاری

 از مختلفی انواع به حیات برای ادامه که بیمارانی ناپایدار، جسمی

در  دار، اشتغال مساله و پذیر آسیب افراد و دارند، وابستگی تکنولوژی

 بحرانی، مراقبت یواحدها جراحی، از پس مراقبت ویژه، مراقبت واحد

 درمان و تشخیص .پزشکی انتقال و ارجاع واحد تخصصی، خدمات

 دارویی، غیر و دارویی مراقبتی یهابرنامه طراحی طبی، هاییتموقع

 در درمان تا پذیرش از بیمار مدیریت .هادرمان و هایتموقع مرور

 صالحیت تعیین مراکز در درمان، فعالیت تیم اعضای سایر با همکاری

 نامه. گواهی صدور و حاد مراقبت متخصص پرستاران انجمن/پرستاران

بحث

به صورت  هاپکینز دانشگاه جان در سالمندی پرستاری لیسانس فوق

 .باشدیم سالمندان حاد مراقبت و اولیه مراقبت مستقل شامل برنامه دو

برنامه مستقل از نقاط قوت برنامه پرستاری سالمندی محسوب وجود دو 

 فارغ تخصصی عملکرد بر تمرکز و متخصص . تربیت نیرویشودیم

جامعه  یازهایتا ن شودیم موجب نامبرده یهاحوزه در التحصیالن

 دریافت شود. و با بررسی وضعیت موجود در هر حوزه امکان ینتأم

. شودیم فراهم حیطه دو هر در سالمندی برنامه پرستاری از بازخورد

 .خواهد شد هماهنگ جامعه نیاز با دانشجو و تربیت همچنین پذیرش

 اشتغال یهافرصت و عالقمندی خود با متناسب توانندیافرادمتقاضی م

 تواندیم مددجویان یازهاین در تغییرات .موجود برنامه را انتخاب کنند.

 لحاظ هابرنامه اصالح در و یردگ قرار توجه مورد طور اختصاصی به

ای بر دورهمدت است کل  تریچون برنامه اختصاص رسدیبه نظر م .شود

. در حالیگه اگر گیردیدستیابی به اهداف دوره مورد استفاده قرار م

برنامه چند هدف را دنبال کند و به عبارتی یک برنامه به دو حیطه 

مسلماً زمان استاندارد دوره حاد بپردازد، مراقبت اولیه و مراقبت 

و برای هر حیطه زمان محدودتری اختصاص  شودیتحصیلی تقسیم م

این  . از دیگر نکات قابل توجه این برنامه این است که درشودیداده م

 تمرکز آن بر و نیست نظر مورد اهداف از پژوهشگر تربیت برنامه دو

که  دهدیشان ماشتغال عینی در برنامه ن یهاوجود فرصت .است نشده

 و امریکا جامعه در پرستاران فعالیت برای یاشده تعریف یساختارها

 وجود دارد که کامالً با بالتیمور مریلند، منطقه در اختصاصی بطور

 برنامه و عناوین درسی ر مجموع اهدافد هماهنگ است. برنامه طراحی

 خدمات ارائه برای متخصص پرستار که اندشده تدوین یاگونه به

 مراقبت و اولیه مراقبت حوزه دو در جامعه و خانواده بیمار، به مستقیم

. در همین رابطه یکی از اهداف برنامه تربیت پرستار شودیتربیت م حاد

که درسی با  رودیبرای ایفای نقش مدیرت و رهبری است و انتظار م

این عنوان در عناوین وجود داشته باشد که مشاهده نشد. به منظور 

دستیابی به هدف مدیریت و رهبری در برنامه ضرورت این درس 

 براساس و متمرکز غیر دانشگاه در دانشجو . پذیرششودیاحساس م

برنامه  در دانشجو پذیرش .است دانشگاه سوی از شده تدوین یارهاییمع

 اولیه مراقبت برنامه در دانشجو پذیرش و سال در بار سه دحا مراقبت

 و جامعه به نیاز توجه با دانشگاه رسدیم نظر به است سال در بار یک

که موارد مثبت برنامه  .کندیم دانشجو پذیرش به اقدام موجود امکانات

 که است شده سعی دانشجو پذیرش شرایط تدوین در است.

شوددر مورد معیارهای پذیرش  گرفته نظر در گانه چند هاییتصالح

 ها مانند نمره و مدرکمالک از برخی الزم به اشاره است که، اگرچه

 نظرات یرتأث تحت مانند توصیه نامه و مصاحبه برخی اما هستند عینی

 به توجه حال، هر به .گرفت خواهند قرار اعضای دانشکده شخصی

 پذیرش ظرفیت از عاتیاطال .مهم و ارزشمند است چندگانه یهامالک

توجه به نیاز جامعه و  رسدیبه نظر م .نیامد بدست دوره هر در دانشجو

 تواندیم دانشجویان متقاضیان تعداد هاییتامکانات دانشگاه و صالح

پرداخت شهریه از دو جهت قابل توجه است.  .باشد متغیر دوره هر در

 افراد شودیم موجب دانشجویان توسط تحصیلی هایینههز ینتأم

 از بنابراین .باشند هادوره این در شرکت متقاضی داوطلبانه و اگاهانه

 تحت یا و شخصاً دانشجو هر و شد خواهد اجتناب هاینههز رفت هدر

 هزینه پرداخت .کرد هزینه خواهد تحصیل برای خود، سازمان حمایت

 امکان .شد خواهد دانشجویان التحصیلی فارغ در تسریع موجب

 پیشینه با افراد جذب موجب تحصیلی هایینههز کمک از استفاده

 برای دانشجویان تا شودیم موجب همچنین .بود خواهد برتر تحصیلی

 داشته تحصیل بر بیشتری تمرکز از امتیازات، مندی بهره

 کننده محدود عامل تحصیلی، هایینههز همچنین اگرچه.باشند

 هاسازمان روی پیش را فرصتی ولی شودیم محسوب دانشجو پذیرش

 از هاسازمان این .دهدیم قرار سالمندی حوزه در فعال و نهادهای

 فارغ فعالیت تخصص و از توانندیم دانشجو تحصیل هزینه ینتأم طریق

 نیروی کننده تنظیم خود، عامل این .کنند استفاده التحصیالن

 .بود خواهد خدمات ارائه در متخصص

دردانشگاه  سالمندی پرستاری لیسانس فوق برنامهاطالعات مربوط به 

 به پرستار تربیت بر که این برنامه دهدیتهران نشان م پزشکی علوم

است  متمرکز اجتماع و مددجو، خانواده به سالمتی خدمات ارائه منظور

 با .هستند مراقبت پرستاری هدف بیمار، و سالم هر دو گروه افراد و

 مراقبت برای پرستار بنابراین و نیست برنامه اختصاصی توصیف این

. شودینم تربیت ویژه و حاد مراقبت از جدای پیشگیرانه و اولیه
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اشتغالی که در این برنامه برای پرستاران معرفی شده هر دو  یهافرصت

بعد یعنی پیشگیری ودرمان را در جامعه و مراکز بیمارستانی شامل 

ایران، جایگاه  در سالمت که ساختارهای نظام دهدیو نشان م شودیم

ی درس یهامشخص برای فعالیت فارغ التحصیالن ندارد. معموالً برنامه

 که فارغ رودیو انتظار م شودیدر پاسخ به نیاز جامعه تدوین و ارائه م

، اما در ایران برنامه زودتر (3)کنند  ینجامعه را تأم یازهایالتحصیالن ن

اشتغال فارغ التحصیالن ارائه شده است. در نتیجه  یهااز طراحی محل

یگاه اختصاصی ندارد و آنچه در پرستار فارغ التحصیل برای اشتغال جا

دوره تحصل آموخته است به صورت ویژه به مددجویان ارائه نخواهد شد 

 مراکز . در ایرانشودیو موجب ابهام و سردرگمی برای اشتغال انها م

نگهداری است.  مراکز و هایمارستانب شامل سالمندان به خدمات ارائه

. کنندیم دریافت خدمات هایمارستانب در بیمار عمدتاً سالمندان

 و کنندیم فعالیت مشابه مراکز و هایمارستانب در پرستاران اکثریت

 .پردازندیم جامعه در اولیه پیشگیرانه سطوح در مراقبت ارائه به کمتر

مشخص از اشتغال فارغ  اطالعاتنبود  و برنامه بودن جدید به توجه با

 از .است نکرده دریافت جامعه از بازخوردی هنوز برنامه التحصیالن این

 با حالیکه در است پیشگیرانه یهامراقبت ارائه برنامه انتظارات

 نظر به بنابراین .نیست هماهنگ جامعه در سالمت نظام یساختارها

 در اما دهد پاسخ را جامعه یازهاین دارد سعی برنامه اگرچه رسدیم

براهداف مورد نظر خدمات مبتنی  ارائه برای جایگاه نبود چالش با اجرا

 مانند مختلف یهاجنبه بر عناوین دروس .شد خواهد برنامه مواجه

دارند و این امر  تمرکز بیماری و سالمت در مراقبت پژوهش، آموزش،

این سه جنبه تقسیم شود  ینکه زمان کل دوره برای تأم شودیموجب م

 که زمان حاصل برای رسیدن اهداف تعیین شده کافی نیست. همچنین

 هاییطهح به محدود زمان در دانشجو شودیم موجب چندگانه تمرکز

 در .نشود متخصص و عمیق ازآنها هیچ یک در و کند ورود مختلفی

 و رسانندیم پایان به را دروس ترم سه مدت در دانشجویان این برنامه

 بیشتری صورت زمانی دوره در نامه پایان انجام صورت به پژوهش

 ترم 4 یا و ماه 24 مدت در تواندینم دانشجو توصیف این با .گیردیم

 نظر در با .شود اشتغال یهاحوزه وارد و شده التحصیل فارغ تحصیلی

 اولویت در دهنده آموزش و پژوهشگر تربیت جامعه، یازهاین گرفتن

 تربیت برای شده، گرفته نظر در زمان رودیم انتظار و دارد قرار بعدی

 .شود استفاد از سالمندان مراقبت حوزه در متخصص دانشجویان

 آزمون سراسری برگزاری طریق از و متمرکز شکل به دانشجو پذیرش

 یهانوع آزمون از آزمون این .گیردیم صورت هادانشگاه لیسانس فوق

 معیار از دانشجویان صالحیت بنابراین و رودیم شمار به هنجاری

 دانشجویان شودیم موجبعامل  این .کندینم تبعیت یاشده تعریف

 .باشد برخوردار متفاوتی هایییاز توانا مختلف، سالهای در شده پذیرفته

، حضور دانشجو مشخص برای پذیرشمتعدد و  یارهایمع نبوداز معایب 

اند وانستهکه تمتفاوت تحصیلی و شغلی است  هاییشینهمتقاضیان با پ

وند. برنامه شبا کسب نمره علمی باالتر نسبت به سایر متقاضیان وارد 

هرچند کسب نمره علمی از شرایط الزم است ولی کافی نیست و نشان 

. محدود بودن باشدیبرای متقاضیان نم یاحرفه صالحیتدهنده 

که برنامه با امکانات  دهدیدانشجو نشان م ظرفیت و زمان پذیرش

 جامعه همسو نیست. رایگان یازهایها و نیت دانشجو در دانشگاهترب

 فراهم متقاضیان برای را برابری فرصت اگرچه تحصیلی هایینههز بودن

 نمی ایجاد تحصیل از در فراغت تسریع برای را تضمینی ولی کندیم

 دانشگاه هایینههز بر اینکه بر عالوه تحصیل زمان شدن کندو طوالنی

 .کندیم مواجه کندی با کار بازار به را فارغ التحصیالن ورود ،افزایدیم

 است، شده گرفته نظر در رایگان تحصیل جبران برای که تدابیری از

 برخوردار رایگان تحصیل از که دانشجویانی .است تعهد خدمت

 دانشگاه، پس در موجود آموزشی قوانین با متناسب موظفند ،شوندیم

 مطابق تعهد این .کنند ارائه دانشگاه به را خدماتی تحصیل از فراغت از

 ینا .است پذیرش از شرایط دانشجو برخورداری نحوه و تحصیل زمان با

در جای خود خالی از اشکال نیست زیرا اشتغال فارغ راهکار نیز 

 .گیردیالتحصیالن با ضوابط مشخص صوت نم

گیرینتیجه

 برنامه دو را بین ییهاتفاوت و هابررسی، شباهت این نتایج مجموع در

 تمرکز دارای ایران پرستاری لیسانس فوق برنامه .دهدینشان م

 و پژوهشگر کار، بالین پرستار دارد سعی عبارتی به و است چندگانه

 .شودیم محسوب برنامه یهاضعف ینترعمده از که کند مدرس تربیت

 بلکه نیست پژوهشگر و مدرس تربیت برنامه اصلی هدفچون رسالت و 

 صورت به سالمندی حوزه در بتواند که است یتربیت پرستارهدف 

 .کند ینتأم را سالمند مددجوی یازهاین و کند نقش ایفای تخصصی

سالمندی محدود به دوران بیماری و اقامت در  یازهایهمچنین چون ن

و الزم است تا در حوزه پیشگیری نیز خدماتی  شودیبیمارستان نم

برنامه در دو بخش تفکیک  رودیتوسط پرستاران ارائه شود. انتظار م

در محتوی برنامه، دروسی با هدف  این هدف بپردازد. ینشده به تأم

 انجام پژوهشتربیت پژوهشگر گنجانده شده است. یکی از این دروس 

 دهدیم اختصاص خود به را ادیزی زمان نامه است که پایان صورت به

 آنچه رسدیم نظر به. کندینمو در نهایت پژوهشگر توانمند تربیت 

 فارغ سازی توانمند است داده قرار توجه مورد را نامه پایان انجام

باشد، لذا  تحقیقات نتایج استفاده از و اشنایی زمینه در التحصیالن

 تکالیف دانشجویان، به صورت بیشتر اشنایی برای شودیم پیشنهاد

 یهاپژوهش نتایج گیری بکار نحوه و دهند انجام را ییهاپژوهش درسی

به عبارتی پرستاری مبتنی بر  بیاموزند را سایرین توسط شده انجام

 نیروی تربیت برنامه دیگر هدفهمچنین  شواهد مورد توجه قرار گیرد.

 که دروسی حالیکه در است، دانشگاه در تدریس برای توانا و متخصص

 34 گذراندن .کافی نیست است شده برنامه لحاظ در این منظور به

 این تواندینم برنامه بنابراین نیست، کافی شدن مدرس ساعت برای

تکمیلی مدرسی برای  یهادوره شودیم پیشنهاد .بخشد تحقق را هدف

عالقمندان در این حوزه فراهم شود. نبود جایگاه مشخص برای فعالیت 

 هاییتسالمت ایران، از محدودنطام  سالمندی در متخصص پرستاران

 و جزئی صورت به اشتغال هاییتموقعدیگر برنامه در ایران است. 

 نفعان ذی برای بزرگ چالشی. این موضوع نشده است معرفی دقیق

یکی از موضوعات مورد توجه با توجه به این که  .شودیم محسوب برنامه

بل ق شودیدرسی نیازسنجی است. پیشنهاد م یهابرنامهقبل از تدوین 

درسی جدید، در فرایند نیازسنجی، برای فارغ  یهااز طراحی برنامه

التحصیل برنامه، تعریف مشخص و واضحی از جایگاه اشتغال انها ارائه 

 .نشد مشاهده نامه پایان شکل به پژوهش انجام برنامه امریکا در شود.

کاربرد  نحوه با بیشتر شناسی، روش و پژوهش درس در دانشجویان

 اجزای و نوشتن نحوه همچنین .شوندیم اشنا عمل در هاپژوهش

 در .دهندیانجام نم ایران مانند پژوهشی اما ،گیرندیم یاد را پروپوزال
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 درس دو صورت به پرستاری مدیریت پرستاری، اخالق درس ایران

 ارائه مدیریت درس امریکادر  حالیکه در .شوندیم ارائه مستقل

 ارائه پرستاری هاییهنظر و فلسفه کنار در اخالق درس و شودینم

 موجب که دیگری توجه قابل موضوع دانشجو پذیرش نحوه .شودیم

 یارهایمع صورتیکه در باشد داشته اصلی نقش علمی یارهایمع شده

نظر به  .شد خواهد بیشتری صالحیت با افراد انتخاب موجب چندگانه

 پرستاری دروس با ایران برنامه در شده تدوین دروس رسدیم

در مجموع  .دارد بیشتری شباهت امریکا اولیه یهامراقبت سالمندی

 قرار روی برنامه ریزان و ذی نفعان شپی جدیدی افق مطالعه این نتایج

 محدودیت؛ کند می ترغیب را ترگسترده یهاپژوهش انجام و دهدیم

 بود. هادر مورد نمونه دوم داده اوری جمع منبع مطالعه، این اصلی

دانشگاهی برای کسب اطالعات  و دولتی معتبر اسناد از شودیم توصیه

 .شود استفاده یآت هاییبررس در در مورد دانشگاه جان هاپکینز

 اساتید، با مصاحبه انجام طریق از هاداده شودیتوصیه م همچنین

 .شود تحلیل و اوری گرد نیز مرتبط افراد سایر و مسئوالن و دانشجویان

با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از اشتغال فارغ التحصیالن برنامه ایران 

 یآت هایینیازمند بررس زمینهدر دست نیست مقایسه بیشتر در این 

.دباشیم
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Abstract 

Introduction: Comparison of the geriatric nursing with other curriculums may help to identify 

strengths and weaknesses of the program and provide an opportunity to improve the program and 

competition. This study aimed to compare the geriatric nursing curriculum in Iran and USA. 

Methods: This descriptive comparative study was conducted in 2014 by using the Brody's four 

steps pattern. The two curriculums were selected among geriatric nursing education curriculums 

using the purposeful sampling method in Iran (Tehran University of Medical Sciences) and USA 

(John Hopkins University). Information on the web page of the two universities was used for 

comparison of the two curriculums in 2014. Comparative elements were the mission and objectives, 

course contents, student admission, graduate working opportunity, and tuition. 

Results: The results showed differences and similarities among the two curriculums. In Iran, the 

main focus of program was on clinical, teaching and research areas and students were admitted 

through norm testing, which is centralized. In USA, admission was followed by a decentralized 

pattern and students posed selection criteria. The curriculum in USA was presented separately by 

focusing on prevention and clinical areas. 

Conclusions: According to the findings of the present study, using a decentralized method and 

considering multi-criteria for admitting student, defining objective working opportunity, defining 

program for clinical setting and community health care separately, designing an educational 

program for tutor and researcher training, to improve geriatric nursing graduate programs are offered 

in Iran. 
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