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Abstract
Introduction: Increasing the number of elderly people in the world is affecting the need for elderly health care 
providers. Nurses are one of the most important providers of health care to this group. In Iran, the master's 
degree program in gerontological nursing has been established and trained students during the last decade. 
Evaluation in the curriculum is one of the most important ways to improve it. Comparative studies are an 
effective method of identifying strengths and weaknesses. The aim of this study was to conduct a comparative 
study of the master's degree program in gerontological nursing offered at Universities of Medical Sciences in 
Iran and the University of Pennsylvania.
Methods: In this descriptive-comparative study in 2021, information related to the master of gerontological 
nursing education program was obtained using the keywords of comparative study, curriculum, master's degree, 
gerontological nursing, Iran, University of Pennsylvania. The data were analyzed using Bereday's model in 
four stages of description, interpretation, juxtaposition and comparison.
Results: The results showed that the University of Pennsylvania, considering the scope of the elderly care, 
offers a master's degree in nursing in both acute and primary care programs, But in Iran, two types of care are 
offered in one program. The University of Pennsylvania, unlike most Iranian institutions, employs specialist 
instructors in the field of gerontology and has nursing centers for direct student work with the elderly. Students 
entry to Pennsylvania is assessed by various criteria, but in Iran, the entrance exam is the only admission 
criterion. Courses offered and resources used in Iran are generally taken from Western countries; Unlike in 
Pennsylvania, the country's cultural, indigenous, and demographic needs have not been addressed. The job 
status of graduates in Iran, unlike in Pennsylvania, is clearly stated.
Conclusions: The Master of gerontological nursing program in Iran is being successfully presented by 
institutions. In order to improve the situation by considering issues such as the principles of student enrollment, 
the presence of a teacher familiar with the field of gerontology, the existence of a suitable clinical environment, 
attention to cultural, indigenous and demographic issues in the course structure and attracting graduates to 
appropriate jobs, the provision of services by nurses to the elderly community can be affected.
Keywords: Comparative Study, Curriculum, Master's degree, Gerontological nursing, Iran, University of 
Pennsylvania.

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/IJNR.17.3.47
http://ijnr.ir/article-1-2698-fa.html


نشریه پژوهش پرستاری، دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

48

نشریه پژوهش پرستاری       مقاله پژوهشی

   https://doi.org/10.22034/IJNR.17.3.47                                                      3 مرداد و شهریور 1401، دوره 17، شماره
                                  

بررسی تطبیقی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاري سالمندی ایران و دانشگاه 
پنسیلوانیا آمریکا

لیال ولیزاده 1، وحید زمان زاده1، رویا خرمی استخری2، افسانه پورمالمیرزا3*

1- استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2-  داتشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 

3-  دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

نویسنده مسئول: افسانه پورمالمیرزا، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
a.pourmollamirza@yahoo.com  :ایمیل

تاریخ دریافت: 1401/4/10                                     تاریخ پذیرش: 1401/5/8

چکیده
ــز در حــال افزایــش اســت. پرســتاران از  ــه مراقبیــن متخصــص حــوزه ســالمندی نی ــاز ب ــا افزایــش جمعیــت ســالمندی نی ــه: ب مقدم
ــه  ــد. رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی در طــول ده ــه شــمار می آین ــروه ب ــن گ ــه ای ــات ب ــدگان خدم ــن ارائه کنن مهم تری
گذشــته ایجــاد و اقــدام بــه پــرورش دانشــجو در سراســر کشــور می نمایــد. وجــود ارزشــیابی در برنامــه  آموزشــی از مهم تریــن راهکارهــای 
ارتقــا آن اســت. انجــام مطالعــات تطبیقــی بــا مشــخص نمــودن نقــاط ضعــف و قــوت روشــی مؤثــر اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف انجام 
مطالعــه تطبیقــی برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی ارائــه  شــده در دانشــگاه  های علــوم پزشــکی کشــور ایــران و 

دانشــگاه پنســیلوانیا انجــام شــد.
روش کار: در ایـــن مطالعـــه توصیفـــی- تطبیقـــی در ســـال 1401 اطالعات مربوط به برنامـــه آمـــوزش کارشناســـی ارشـد پرسـتاری 
سالمندی بـــا اســـتفاده از کلیدواژه های مطالعـــه تطبیقـــی، برنامـــه درســـی، کارشناســـی ارشـــد، پرســـتاری سالمندی، ایـــران، دانشگاه 
پنســیلوانیا مــورد جســتجو قــرار گرفتنــد. اطالعات بـــا اســـتفاده از الگـــوی Bereday در چهـــار مرحلـــه توصیـــف، تفســـیر، هم جواری و 

مقایســـه مـــورد تجزیه  و تحلیل قـــرار گرفـت. 
یافته هــا: نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان داد دانشــگاه پنســیلوانیا بــا در نظــر گرفتــن گســتردگی حــوزه مراقبــت ســالمندان، کارشناســی 
ارشــد پرســتاری را بــه دو برنامــه مراقبــت حــاد و اولیــه ارائــه می نمایــد ولــی در ایــران بــه یــک  شــکل و بــا ترکیــب هــر دو نــوع مراقبــت 
ــران از مدرســین متخصــص حــوزه ســالمندی  ــر مؤسســات ای ــه اســت. دانشــگاه پنســیلوانیا برخــالف اکث در یــک برنامــه در حــال ارائ
بــرای آمــوزش بهــره می بــرد و دارای مراکــز ســالمندی بــرای کار مســتقیم دانشــجو بــا ســالمندان اســت. ورود دانشــجو بــه پنســیلوانیا 
بــا معیار هــای گوناگــون بررســی می شــود امــا در ایــران آزمــون کنکــور تنهــا معیــار پذیــرش اســت. دروس ارائــه  شــده و منابــع مــورد 
ــه مســائل فرهنگــی، بومــی و نیازهــای جمعیــت شــناختی کشــور  اســتفاده در ایــران عمومــاً برگرفتــه از کشــورهای غربــی اســت؛ و ب
برخــالف پنســیلوانیا توجهــی نشــده اســت. جایــگاه شــغلی دانش آموختــگان در ایــران برخــالف پنســیلوانیا بــه  طــور واضــح و روشــن  بیــان 

شــده اســت. 
ــه  ــز از ســوی مؤسســات در حــال ارائ ــه  طــور موفقیت آمی ــران ب ــه کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی در ای ــری: برنام  نتیجه گی
اســت. در جهــت بهبــود شــرایط بــا در نظــر گرفتــن مــواردی ماننــد اصــول جــذب دانشــجو، وجــود مــدرس آشــنا بــا حــوزه ســالمندی، 
وجــود محیــط بالینــی مناســب، توجــه بــه مــوارد فرهنگــی، بومــی و جمعیــت شــناختی در ســاختار دروس و جــذب دانش آموختــگان در 

ــر قــرار داد.  ــه جامعــه ســالمندی از ســوی پرســتاران را تحــت تأثی ــه خدمــات ب ــوان ارائ جایگاه هــای شــغلی مناســب می ت
کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، برنامه آموزشی، کارشناسی ارشد، پرستاری سالمندی، ایران، دانشگاه پنسیلوانیا.
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مقدمه
از  جمعیــت ســالمندان در جهــان در حــال افزایــش اســت. 
ــالمت و  ــات س ــه خدم ــالمندی ارائ ــای دوره س ــن نیازه مهم تری
مراقبــت مناســب در ایــن گــروه ســنی اســت )1(. تأمیــن ســالمت 
بــرای جمعیــت ســالمندان بــر وضعیــت اقتصــادی، رفــاه اجتماعــی، 

ــر اســت )2(. ــت کشــورها مؤث ــدرت رقاب ــد و ق رش
ــا  ــات ســالمت در دنی ــدگان خدم ــن ارائه کنن ــتاران از مهم تری پرس
ــای دوره  ــن مراقبت ه ــی در تأمی ــش بزرگ ــه نق ــتند )3(؛ ک هس
ســالمندی بــر عهده دارنــد )4(. پــرورش پرســتاران شایســته و دارای 
مهــارت الزم در امــر مراقبــت از ســالمندان موضــوع مهمــی اســت 
کــه بــر عهــده سیســتم آمــوزش عالــی اســت. علیرغــم نیازهــای 
جمعیــت شــناختی تعــداد پرســتاران متخصــص در حوزه ســالمندی 
پاییــن بــوده و آمــوزش دانشــگاهی در ایــن حوزه پاســخگوی پیری 
جمعیــت نیســت )5(. امــروزه توجــه خاصــی در حــوزه بین المللــی 
ــالالت دوره  ــا اخت ــنا ب ــتاران آش ــت پرس ــت تربی ــوری جه و کش
ســالمندی و ارائــه مراقبــت مناســب در ایــن راســتا وجــود دارد )6(. 
دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی نیــز باهــدف تربیــت 
پرســتاران متخصــص و متبحــر در جهــت ارائــه مراقبــت مبتنــی بر 
شــواهد مطلــوب بــه نیازهــای ســالمند، خانــواده و جامعــه انجــام 
ــی  ــع کارشناس ــتاری در مقط ــوزش پرس ــن رو آم ــود )7(. ازای می ش
ارشــد از ســال 1390 به طــور رســمی در حــال انجــام اســت و هــم 
ــه تربیــت پرســتاران   اکنــون 20 موسســه دانشــگاهی در کشــور ب

ــد. کارشــناس ارشــد در حــوزه ســالمندی می پردازن
 از عوامــل کلیــدی تضمیــن شایســتگی پرســتاران تربیــت  شــده در 
ســوی آمــوزش عالــی، ارائــه آمــوزش جامــع و مناســب در قالــب 
برنامــه آموزشــی )کوریکولــوم( اســت )8(. برنامــه آموزشــی »طــرح 
یــا برنامــه ای اســت کــه هــدف یــا مجموعــه ای از ارزش هــا را برای 
یادگیرنــده از طریــق یــک فرآینــد، توســعه می دهــد )9(. محتــوی 
ــری  ــت یادگی ــاد فرص ــا ایج ــی ب ــای آموزش ــدون در برنامه ه م
تئــوری، بالینــی، پژوهشــی، همــکاری بین رشــته ای تجربیــات الزم 
ــم  ــالمند فراه ــای خــاص س ــق نیازه ــران را جهــت تحق در فراگی
ــه دوران  ــوط ب ــائل مرب ــودن مس ــا ب ــه پوی ــه ب ــا توج ــد. ب می کن
ســالمندی برنامه هــای آموزشــی بایــد نســبت بــه نیازهــای جامعــه 
پاســخگو باشــند )10(. از ایــن  رو برنامــه آموزشــی مورداســتفاده در 
ــه  مؤسســات آموزشــی جهــت ارتقــای محتــوی و کیفیــت نیــاز ب

ارزشــیابی و بازنگــری دارنــد.
ارزشــیابی برنامــه آموزشــی باهــدف دســتیابی بــه اهــداف مختلــف 
از قبیــل مستندســازی، ثبــت تغییــر فراگیــران، پویایــی مؤسســات، 
ــری،  ــد تصمیم گی ــه فرآین ــک ب ــکل، کم ــأ مش ــخیص منش تش

تســهیل اقدامــات اصالحــی و افزایــش درک آمــوزش و یادگیــری 
انجــام  جهــت  مختلفــی  مدل هــای   .)11( می گیــرد  انجــام 
ــی  ــات تطبیق ــام مطالع ــوند. انج ــه می ش ــه کار گرفت ــیابی ب ارزش
ــی  ــی و کار آی ــی اثربخش ــم در بررس ــر و مه ــای معتب از روش ه
ــا فراهــم نمــودن  ــه شــمار می آیــد؛ کــه ب برنامه هــای آموزشــی ب
ــوت و  ــاط ق ــایی نق ــث شناس ــتگاه ها باع ــایر دس ــکان درک س ام
ــه  ــا ک ــی از برنامه ه ــده و نمونه های ــای جاری ش ــف برنامه ه ضع
ــد را جهــت جایگزینــی معرفــی می نمایــد  موفقیــت باالتــری دارن

.)12(
در مطالعــه ای تطبیقــی کــه در ســال 2015 بیــن برنامــه آموزشــی 
پرســتاری ســالمندی ایــران و ایرلنــد توســط آقاحســینی و همکاران 
انجــام شــد نتایــج نشــان داد اهــداف برنامــه پرســتاری ســالمندی 
در ایــران بــر ســه حــوزه بالیــن، آمــوزش و پژوهــش تمرکــز دارد. 
فرصت هــای اشــتغال، هماهنــگ بــا اهــداف برنامــه توصیف شــده 
ــکل  ــه ش ــز و ب ــجو متمرک ــرش دانش ــت. پذی ــی اس ــیار کل و بس
هنجــاری اســت )13(. در مطالعــه ای تطبیقــی دیگــر کــه در ســال 
ــه  ــد؛ برنام ــام ش ــکاران انج ــل و هم ــی اص ــط صدوق 2017 توس
آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی ایــران و دانشــگاه 
ــج نشــان داد  ــد و نتای ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــز م ــان هاپکین ج
ــا  ــجو ب ــرش دانش ــد پذی ــی بای ــه  آموزش ــود برنام ــت بهب در جه
روش غیرمتمرکــز و معیارهــای چندگانــه انجــام شــود، واحدهــای 
اشــتغال فارغ التحصیــالن بایــد دارای تعریــف عینــی باشــند، 
تفکیــک برنامــه متناســب بــا فعالیــت فارغ التحصیــالن در مراکــز 
ــی  ــرد، طراح ــورت بگی ــی ص ــز بالین ــه و مراک ــتی در جامع بهداش
ــق  ــدرس و محق ــت م ــرای تربی ــه ب ــی جداگان ــای تکمیل برنامه ه
ــا محل هــای خدمت رســانی  ــر دروس متناســب ب انجــام شــود و ب

ــود )14(. ــز ش ــالن تمرک فارغ التحصی
ــتاری  ــته پرس ــد ناپیوس ــی ارش ــی دوره کارشناس ــه آموزش برنام
ســالمندی در ســال 1400 بــرای نخســتین بار پــس از اجــرای دوره 
ــه پزشــکی، بهداشــت و  ــوم پای ــوزش عل ــه شــورای آم در دبیرخان
تخصصــی موردبازنگــری قرارگرفتــه و بــه تصویــب شــورای عالــی 
برنامه ریــزی علــوم پزشــکی رســید. برنامــه آموزشــی در بازنگــری 
شــامل تحــوالت عمــده ای در قســمت های مختلــف شــد. کمیتــه 
بازنگــری در جهــت گنجانــدن نیازهــای آموزشــی بــه روز در برنامــه 
آموزشــی تــالش نمــوده اســت. در جهــت بررســی برنامه آموزشــی 
بازنگــری شــده کــه در تمــام مؤسســات الزم االجــرا اســت؛ 
ــه  ــک مطالع ــر آن شــدند طــی ی ــه ب ــن مطالع پژوهشــگران در ای
تطبیقــی برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی 
ارائه شــده در دانشــگاه  های علــوم پزشــکی ایــران و دانشــگاه 
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ــت را  ــان اس ــتاری در جه ــه پرس ــن موسس ــه برتری ــیلوانیا ک پنس
مــورد بررســی قــرار دهنــد.

روش کار
ــه  ــی اســت؛ ک ــی- تطبیق ــک پژوهــش توصیف ــه حاضــر ی مطالع
بــر اســاس الگــوی Bereday در ســال 1401 انجام گرفتــه اســت. 
ــواری و  ــف، تفســیر، هم ج ــامل مراحــل توصی ــردِوی ش الگــوی بِ
مقایســه مطالعــات اســت. با اســتفاده از ایــن روش دو یا چنــد پدیده 
بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن ازنظــر تشــابه و اختــالف تجزیه وتحلیل 
می شوند. در مرحلــــه توصیــــف، موضــوع تحــت مطالعــه بــر 
اســــاس شــــواهد و اطالعــات جمع آوری شــده و مــورد توصیــف 
ــه  ــن مرحل ــه حاضــر جهــت انجــام ای ــد . در مطالع ــرار می گیرن ق
ــالمندی  ــتاری س ــد پرس ــی ارش ــی دوره کارشناس ــه آموزش برنام
ــی  ــی کارشناس ــه آموزش ــال 1400، برنام ــوب س ــران مص در ای
ــاالت  ــیلوانیا و مق ــگاه پنس ــالمندی در دانش ــتاری س ــد پرس ارش
معتبــر در راســتای ایــن مــوارد جســتجو شــدند. برنامــه آموزشــی 
ــه  ــت و برنام ــایت وزارت بهداش ــران از س ــالمندی ای ــتاری س پرس
آموزشــی دانشــگاه پنســیلوانیا از ســایت دانشــگاه پنســیلوانیا 
 google دریافــت شــد. مقــاالت مربوطــه در پایگاه هــای داده
بــا    SID و   scholar، scopus  pubmed،web of science

ــتاری  ــد پرس ــی ارش ــی کارشناس ــی و انگلیس ــای فارس کلیدواژه ه
ســالمندی، برنامــه آموزشــی، ایــران، دانشــگاه پنســیلوانیا جســتجو 
ــه  ــده در مرحل ــات جمع آوری ش ــیر، اطالع ــه تفس ــدند. در مرحل ش
ــه  ــات ب ــوند. اطالعــ ــل می ش ــدی و تحلی ــی، طبقه بن اول وارس
 دســت  آمده در مــــورد تاریخچــــه و ســــیر  تکاملــــی رشــــته، 

فلســــفه، رســــالت، چشم انداز، اهــــداف کلــــی برنامــه، شرایط 
ــاختار دوره،  ــه ای، س ــف حرف ــا و وظای ــجو، نقش ه ــرش دانش پذی
ــورد  ــدی و م ــیابی طبقه بن ــتراتژی های آموزشــی و نحــوه ارزش اس
تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتنــد. در مرحلــه هم جــواری کلیــه 
اطالعــات تجزیه وتحلیــل شــده در مرحلــه قبــل جهــت شناســایی 
تفاوت هــا و شــباهت  ها در کنــار هــم قــرار داده می شــود. در 
پژوهــش حاضــر نیــز اطالعــات به دســت آمده در کنــار هــم 
ــی  ــای آموزش ــباهت های برنامه ه ــا و ش ــد و تفاوت ه ــرار گرفتن ق
اســتخراج شــدند. در مرحلــه آخــر مرحلــه مقایســه نتایــج به  دســت 
 آمــده ازنظــر شــباهت ها و تفاوت هــا مــورد ارزیابــی و تفســیر قــرار 
می گیرنــد کــه در ایــن پژوهــش نیــز ایــن مرحلــه انجــام و نتایــج 
نهایــی اســتخراج شــدند. تمامــی مراحــل بــا اجــرای 2 دانشــجوی 
دکتــری پرســتاری و نظــارت 2 اســتاد تمــام پرســتاری انجــام شــد.

یافته ها
نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان داد برنامــه دوره کارشناســی ارشــد 
پرســتاری ســالمندی در ایــران در تمــام مؤسســات بــا یــک مــدل 
پرســتاری ســالمندی )Gerontological Nursing( در حــال ارائــه 
اســت )15(. ایــن در حالــی اســت کــه در دانشــگاه پنســیلوانیا بــا دو 
 Adult-Gerontology( مدل پرســتاری مراقبــت اولیــه ســالمندی
Primary Care Nurse Practitioner( و پرســتاری مراقبــت حــاد 

ســالمندی )Adult-Gerontology Acute Care( بــه تربیــت 
ــته در دو  ــف رش ــدول 1 تعری ــد. ج ــالمندی می پردازن ــتار س پرس

ــد )16(. ــه می نمای ــتم را ارائ سیس

جدول 1: تعریف رشته

پرستاری سالمندی ایران

دانش آموختگان دارای تبحر و مهارت کافی در ارائه مراقبت های تخصصی پرستاری باهدف حفظ، ارتقا و بازگرداندن 
سطح سالمت همه جانبه )جسمی، روانی، اجتماعی(، پیشگیری از بروز سندروم های سالمندی تا نوتوانی به فرد سالمند، 
خانواده و جامعه و با به کارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهای جسمی، روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی-معنوی 

سالمند را شناسایی کرده و اقدامات الزم در راستای ارتقا کیفی مراقبت بهداشتی- درمانی و توان بخشی ویژه سالمندان 
و توسعه سالمندی سالم و فعال را انجام دهد.

پرستاران با توانایی مدیریت افراد سالمند سالم و بیمار در تمامی محیط های مراقبتی در نقش محافظ کیفیت مراقبت و پرستاری مراقبت اولیه سالمندی پنسیلوانیا
ایمنی در طول جابجایی های بین انواع محیط های مراقبتی

پرستاری مراقبت حاد سالمندی پنسیلوانیا

پرستاران با توانایی مدیریت بیماران با نیازهای مراقبت سالمت تخصصی و توانمند در ارزیابی فیزیکی، تصمیم گیری 
پیچیده بالینی، روش های تشخیصی و مداخله ای، دانش تجویزی، مدیریت مراقبت از بیمار در سراسر خدمات مراقبت 
حاد )مراقبت های حیاتی تا ترخیص و بازگشت به خانه( با تمرکز بر بخش های جراحی عمومی، داخلی، قلب، جراحی 

مغز و اعصاب، انکولوژی، تروما و سایر بخش های تخصصی و کار با جمعیت های مختلف، افراد محروم و اقلیت ها

ــرای  ــران ب ــالمندی در ای ــتاری س ــد پرس ــی ارش ــته کارشناس رش
ــال 1390 مؤسســات  ــد و از س ــال 1389 تائی ــار در س ــتین ب نخس
ــیلوانیا  ــگاه پنس ــد. دانش ــالمندی پرداختن ــتار س ــرورش پرس ــه پ ب
ــه  ــتای توســعه برنام ــار در ســال 2008 در راس ــرای نخســتین ب ب

 Nursing Excellence Centers تعالــی پرســتاری ســالمندی
of Geriatric اقــدام بــه پــرورش پرســتاری ســالمندی در مقطــع 

ارشــد نمــود.
ــی و  ــات آموزش ــودن در مؤسس ــا ب ــل نوپ ــه دلی ــران ب دوره در ای
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نبــود فارغ التحصیــل بــه میــزان کافــی فاقــد گروه هــای آموزشــی 
ــد  ــا مانن ــایر گروه ه ــا س ــته ب ــکل پیوس ــه ش ــوده و ب ــتقل ب مس
پرســتاری داخلی -جراحــی، پرســتاری بهداشــت جامعــه بــه تربیــت 
ــایر  ــین در س ــالت مدرس ــردازد. تحصی ــالمندی می پ ــتار س پرس
ــوزش دوره  ــوده و به طــور همبســته در آم حیطه هــای پرســتاری ب
ارشــد پرســتاری ســالمندی شــرکت می کننــد. دانشــگاه پنســیلوانیا 
ــوم  ــه و عل ــواده و جامع ــت خان ــی بهداش ــروه آموزش دارای دو گ

بهداشــت زیســتی رفتــاری اســت و هــر دو نــوع دوره جــزو گــروه 
علــوم بهداشــت زیســتی رفتــاری هســتند. مدرســین هــر دو نــوع 
دوره دارای مــدارک دانشــگاهی و یــا دوره هــای تکمیلــی پرســتاری 

ســالمندی یــا سالمندشناســی هســتند.
جدول 2 به  طور اجمالی فلسفه )ارزش و اعتقادات(، چشم انداز، سالت 

و اهداف دوره ها می پردازد.

جدول 2:  فلسفه، چشم انداز، رسالت و اهداف

فلسفه پرستاری سالمندی ایران

تربیت افراد با دیدگاه فلسفه اسالم برای تنویر ذهن و ایجاد و حفظ ارزش های انسانی و سجایای اخالقی با تأکید بر 
ارزش های زیر در سالمند و خانواده وی:

رعایت اصول اخالقی و انسانی/ رعایت و حفظ حقوق/ حفظ کرامت و شأن/رعایت عدالت در ارائه خدمات/ حمایت جهت 
فائق آمدن بر ناتوانی و ارتقا سطح کارآمدی و توانمندی/ توسعه مهارت خود مراقبتی/ حمایت و تقویت خوداتکایی/ 

مشارکت در تصمیم گیری مرتبط با خدمات مراقبتی/ تالش در جهت تحقق سالمندی سالم و فعال/ بهبود مداوم کیفیت 
خدمات/ پیروی از اصول اخالقی/ حرفه ای شدن پرستاران/ همکاری بین رشته ای/ یادگیری مادام العمر در جهت ارائه 
خدمات/ پاسخگویی حرفه ای/ شفافیت و صداقت در ارائه خدمات/ حفظ سالمت و ایمنی/ کسب استقالل و مهارت 

فراگیر جهت ارائه خدمات/ جامع نگری و ایجاد شبکه مراقبت/کاهش تبعیض سنی
برآورده نمودن نیازهای بهداشتی جامعه در دنیای جهانی شده و چند فرهنگیفلسفه پرستاری سالمندی پنسیلوانیا
تربیت پرستاران متبحر و متخصص در حوزه مسائل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندانچشم انداز پرستاری سالمندی ایران

تربیت پرستاران برجسته با نیروی فکر و تحول آفرین در ارتقا سالمت از طریق پرستاریچشم انداز پرستاری سالمندی پنسیلوانیا

رسالت پرستاری سالمندی ایران
حفظ و ارتقا سالمت همه جانب سالمندان، پیشگیری از بیماری ها و ناتوانی ها باهدف توانمندسازی و بازتوانی سالمندان، 
ارتقا سالمندی سالم و موفق با گسترش ساختار و زیر ساختار تخصصی و ارتقا روند مراقبت های سالمندی/ ارائه مدل  های 

نوآورانه مراقبت از سالمندان سالم و سالمندان بیمار

ایجاد تأثیر قابل مالحظه در پرستاری با ایجاد پیشرفت علم، ترویج عدالت، نشان دادن برتری عمل و آماده سازی رهبر در رسالت پرستاری سالمندی پنسیلوانیا
رشته پرستاری

تربیت پرستاران در جهت ارائه مراقبت و خدمات پرستاری به جمعیت سالمندان کشوراهداف پرستاری سالمندی ایران

اهداف پرستاری سالمندی پنسیلوانیا
مراقبت اولیه سالمندی: تربیت پرستاران در جهت ارائه مراقبت در جهت رفع نیازهای بیماران در تمام محیط های مراقبتی

مراقبت حاد سالمندی: تربیت پرستاران در جهت مدیریت بیماران با نیازهای مراقبتی بهداشتی تخصصی

افــراد در ایــران جهــت ورود بــه ایــن دوره عــالوه برداشــتن 
ــتاری  ــی پرس ــدرک کارشناس ــد دارای م ــی بای ــت عموم صالحی
معتبــر بــوده و در آزمــون کنکــور برگــزار شــده از ســوی ســازمان 
ســنجش وزارت بهداشــت در رقابــت بــا ســایر افــراد بــا توجــه بــه 
ظرفیــت هــر موسســه پذیرفتــه شــوند. دوره در ایــران فقــط توســط 
نهادهــای دولتــی ارائــه می شــود و تحصیــل در آن رایــگان اســت. 
جهــت پذیــرش در دوره هــای دانشــگاه پنســیلوانیا به طــور عمومــی 
بایــد دارای مــدرک کارشناســی معتبــر، نمــره GPA )حداقــل 3( و 
گذرانــدن واحــد آمــار باشــند و به طــور اختصاصــی بــرای پذیــرش 
در رشــته پرســتاری مراقبــت حــاد ســالمندی بایــد دارای حداقــل 
ــول  ــت در ط ــورت RN تمام وق ــه  ص ــه کاری ب ــال تجرب ــک س ی
5-3 ســال گذشــته باشــند. هزینــه تحصیــل در ایــن دانشــگاه در 

ــه خدمــات ارائه شــده متفــاوت اســت. ــا توجــه ب ایــن مقطــع ب
بــرای  ایــران  در  گرفته شــده  نظــر  در  شــغلی  جایگاه هــای 

فارغ التحصیــالن شــامل مراکــز درمانــی، مراکــز نگهداری ســالمند، 
ــز  ــی، مراک ــز توان بخش ــالمت، مراک ــاع س ــات جم ــز خدم مراک
ــزل، ســازمان های  ــه مراقبت هــای ســالمندی در من مشــاوره و ارائ
رفــاه، تأمیــن اجتماعــی، بازنشســتگی، بهزیســتی و شــهرداری ها، 
ــای  ــا مراقبت ه ــط ب ــکده های مرتب ــات و پژوهش ــز تحقیق مراک
ــت.  ــالمندی اس ــه س ــان درزمین ــرکت های دانش بنی ــالمندی، ش س
ــن  ــوان متخصصی ــه  عن ــالن از دانشــگاه پنســیلوانیا ب فارغ التحصی
حــوزه پرســتاری ســالمندی در تمــام محیط هــای مراقبتــی 
مشــغول بــه کار می شــوند و همچنیــن مهم تریــن نقــش در 
نظــر گرفته شــده بــرای آن هــا انجــام رهبــری در سیاســت، عمــل 

ــوزش اســت. ــق و آم ــی، تحقی بالین
ــال )4  ــدت 2 س ــول م ــا ط ــت و ب ــور تمام وق ــران دوره به ط در ای
ــر دو  ــه می شــود و در دانشــگاه پنســیلوانیا ه ــی( ارائ ــرم تحصیل ت
نــوع دوره عــالوه بــر ارائــه بــه شــکل تمــام  وقــت بــه  صــورت پــار 
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در جــدول 3 ارائــه  شــده اســت.ه وقــت نیــز ارائــه می شــوند. محتــوی ارائــه  شــده در انــواع دوره هــا 

پرستاری سالمندی ایران

دروس کمبود یا جبرانی: سیستم های اطالع رسانی پزشکی/ آمار و روش تحقیق پیشرفته
دروس اختصاصی اجباری: اخالق، قانون و روابط حرفه ای/ نظریه ها، الگوها و کاربرد آن ها در پرستاری سالمندی/ 

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری سالمندی/ روش های آموزش به سالمندان سالم و سالمندان ناتوان/ کاربرد 
اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی/ بررسی وضعیت سالمت مددجوی سالمند/ مراقبت های پرستاری در دارودرمانی 

سالمندی/ سالمندی سالم و فعال/ پرستاری سالمندی )1( بیماری ها و اختالالت جسمی و عملکردی/ پرستاری 
سالمندی )2( وضعیت روان شناختی، بیماری ها و اختالالت روانی/ پرستاری سالمندی )3( جنبه های اجتماعی دوره 

سالمندی/ ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندی/ پایان نامه
دروس اختیاری اختصاصی )بر اساس موضوع پایان نامه(: مراقبت در منزل/ مراقبت تسکینی/ طب مکمل و جایگزین/ 

سالمت از راه دور

پرستاری مراقبت اولیه سالمندی 
پنسیلوانیا

دروس اصلی: فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی پیشرفته/ فارماکولوژی و تراپوتیک پیشرفته در عمل بالینی پرستاری/ اصول 
نقش های حرفه ای برای پرستاران/ ارزیابی فیزیکی پیشرفته و تصمیم گیری بالینی/ آموزش عمل مبتنی بر شرایط یا 

روش و طراحی روش تحقیق/
دروس تئوری: مراقبت های بهداشتی در جامعه سالخورده/ مراقبت اولیه: تشخیص و مدیریت سالمندان در طول زندگی/ 

مراقبت اولیه: تشخیص و مدیریت مسائل پیچیده سالمندان در طول زندگی
دروس بالینی: تمرین بالینی مراقبت اولیه: تشخیص و مدیریت سالمندان در طول زندگی/ تمرین بالینی مراقبت اولیه: 
تشخیص و مدیریت مسائل پیچیده سالمندان در طول زندگی/ مدیریت بالینی مراقبت های اولیه سالمندان/ مفاهیم 

پیشرفته در مراقبت های اولیه

پرستاری مراقبت حاد سالمندی 
پنسیلوانیا

دروس اصلی: فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی پیشرفته/ فارماکولوژی و تراپوتیک پیشرفته در عمل بالینی پرستاری/ ارزیابی 
فیزیکی پیشرفته و تصمیم گیری بالینی/ آموزش عمل مبتنی بر شرایط یا روش و طراحی روش تحقیق/

دروس تئوری: اصول مراقبت حاد در سالمندان 1،2،3/ فن آوری های پیشرفته و تصمیمات بالینی در مراقبت های حاد
دروس بالینی: تصمیمات بالینی پیشرفته در مراقبت های حاد سالمندان/ مراقبت های حاد سالمندان: نقش حرفه ای و 

تمرین بالینی 1 و 2
درس اختیاری: در جهت افزایش توانمند دانشجو درزمینه خاص

ــای  ــواًل از روش ه ــران معم ــول دوره در ای ــوزش در ط ــت آم جه
ــن  ــته ای و بی ــای داخــل بخشــی، بین رش ســمینارها و کنفرانس ه
دانشــگاهی، بحــث در گروه هــای کوچــک – کارگاه هــای آموزشــی 
ــز  ــرپایی در مراک ــوزش س ــورد، آم ــزارش م ــال کالب و گ – ژورن
ســالمندی و ســایر عرصه هــای ارائــه خدمــات ســالمت، اســتفاده 
از تکنیک هــای آمــوزش از راه دور و شبیه ســازی، مشــارکت در 
ــود. در  ــتفاده می ش ــوزی اس ــر، خودآم ــن ت ــای پائی ــوزش رده ه آم
ــق  ــن دوره از طری ــوزش ای ــواًل آم ــز معم ــیلوانیا نی ــگاه پنس دانش
ــیپ،  ــی، منتورش ــت تیم ــازی، مراقب ــق شبیه س ــری از طری یادگی
تحصیــل خــارج از کشــور، ســخنرانی، بحــث، حــل مســئله، 
ــورت  ــروژه ص ــت پ ــی/ مدیری ــزارش، طراح ــال گ ــا ارس ــه ی تهی
می گیــرد. همچنیــن دانشــگاه دارای یــک مرکــز نگــه داری 
ــت  ــه جه ــتاری اســت ک ــت دانشــکده پرس ــه مدیری ــالمندان ب س
آمــوزش دانشــجویان مســتقیماً در ایــن مرکــز بــه ارائــه خدمــات 

می پردازنــد.
ارزشــیابی دانشــجو در دروس ارائه شــده طبــق برنامــه آموزشــی در 
اختیــار گــروه آموزشــی بــوده و معمــواًل از طریــق آزمــون کتبــی، 
ــتقیم  ــاهده مس ــون مش ــه ای، آزم ــون رایان ــفاهی، آزم ــون ش آزم
ــروژه،  ــام پ ــازی، انج ــیابی مج ــای ارزش ــی، روش ه ــارت عمل مه
ارزیابــی کارپوشــه و کارنمــا، مقالــه، تشــویق و تذکــرات و گواهــی 

ــن در  ــای پ ــیابی در دوره ه ــرد. ارزش ــورت می گی ــام کار ص انج
ــارت و  ــه، مه ــای معاین ــا روش ه ــوده و ب ــئول درس ب ــار مس اختی

ــرد. ــام می گی ــی انج ــه علم ــادی، مقال ــر انتق تفک

بحث
هــــدف کلــــی مطالعــه حاضــــر مقایســه برنامــــه آموزشــی 
ــوم  ــالمندی عل ــتاری س ــد پرســ ــی ارشــ ــع کارشناســ مقطــ
بــود.  آمریــکا  پنســیلوانیا  دانشــگاه  و  ایــران  پزشــکی های 
ــر قابل بحــث  ــوارد زی ــق داده شــد و م برنامه هــای آموزشــی تطبی

ــت. اس
ســالمندان جــزو گرو ه هــای حســاس جامعــه بــه شــمار می آینــد و 
ارائــه خدمــات ســالمت بایــد در تمــام طــول دوره ســالمندی انجام 
ــه و  ــای اولی ــته مراقبت ه ــه و دس ــا ب ــن رو مراقبت ه ــرد. ازای گی
ــالمتی و  ــده دوران س ــه حمایت کنن ــوند؛ ک ــیم می ش ــاد تقس ح
بیمــاری ســالمند اســت )17(. در دانشــگاه پنســیلوانیا کارشناســی 
ــر  ــود. در ه ــه می ش ــوع ارائ ــه دو ن ــالمندی ب ــتاری س ــد پرس ارش
نــوع از دوره هــا باوجــود دروس تخصصــی و فرصــت کافــی 
دانشــجو توانایــی عمیق تــر شــدن در تخصــص خــود را دارد. 
ــد  ــی مانن ــران نقش های ــد در ای ــی ارش ــگان کارشناس دانش آموخت
نقــش مراقبتــی، آموزشــی، پژوهشــی، پیشــگیری، حمایتــی/ 
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مشــاوره ای و مدیریتــی دارنــد. ایــن در حالــی اســت که آمــوزش در 
ایــن دوره در طــول 3 تــرم تحصیلــی انجــام می گیــرد و دانشــجو در 
ــه نظــر  ــردازد. ب ــگارش پایان نامــه می پ ــه ن ــز ب ــرم نی طــول یک ت
می رســد در پرســتاری ســالمندی ایــران بــه دلیــل گســتره بزرگــی 
ــود  ــل ش ــه دانشــجو منتق ــد ب ــاه بای ــدت کوت ــه در م ــش ک از دان
ــد. ــوزه را کاهــش می ده ــن ح ــرورش متخصــص در ای ــکان پ ام
از  ســالمندی  مــدرس  بالینــی  صالحیــت  مهــارت،  دانــش، 
ــص در  ــتار متخص ــت پرس ــاز در تربی ــل زمینه س ــن عوام مهم تری
حــوزه ســالمندی اســت. مــدرس در ایــن حــوزه جهــت دســتیابی 
ــام  ــی ادغ ــد توانای ــری بای ــس و یادگی ــتاندارد های تدری ــه اس ب
ــی  ــای عمل ــا مهارت ه ــتاری را ب ــالمندی و پرس ــای س تئوری ه
خــود داشــته باشــد )18(. دســتیابی بــه ایــن مهــم از ســوی مــدرس 
مســتلزم آمــوزش رســمی و آکادمیــک علــوم ســالمندی و داشــتن 
تجربــه  بالینــی کار بــا ســالمند اســت. در ایــن رابطــه جســتجوهای 
پژوهشــگران مطالعــه نشــان داد اکثــر مدرســین دوره کارشناســی 
ــای  ــن گرایش ه ــایر متخصصی ــران از س ــالمندی در ای ــد س ارش
پرســتاری تشــکیل  شــده اســت. ایــن موضــوع بــه  طــور مســتقیم 
کیفیــت اجــرای برنامــه آموزشــی در مؤسســات آموزشــی را تحــت 

ــد. ــرار می ده ــر ق تأثی
چالش هــای  از  ســالمندان  در  فرهنگــی  تفاوت هــای  وجــود 
ــای  ــد. تفاوت ه ــمار می آین ــه ش ــی ب ــن دوره زندگ ــی در ای اساس
فرهنگــی می تواننــد سبب ســاز تغییراتــی در باورهــای بهداشــتی و 
رفتــاری ســالمندان شــوند. از ســوی دیگــر وجــود ایــن تفاوت هــا در 
ســالمندان نســبت بــه ســایر افــراد بــا نابرابری هــای ارائــه خدمــات 
ســالمت می تواننــد همــراه باشــند )19,20(. فلســفه پرســتاری در 
دانشــگاه پنســیلوانیا بــا اشــاره مســتقیم بــه ایــن موضــوع و تعلیــم 
ــدی  ــف توانمن ــای مختل ــورد بافرهنگ ه ــرای برخ ــجویان ب دانش
آن هــا را در ارائــه مراقبــت بــه تمــام افــراد در تمــام دنیــا فراهــم 
مــی آورد ازایــن رو بــر رســالت خــود در تعلیــم رهبــر جامــع عمــل 
ــواع فرهنــگ  ــا وجــود ان ــی اســت کــه ب ــن در حال می  پوشــاند. ای
در کشــور ایــران بــه ایــن موضــوع توجــه چندانــی نشــده اســت. 
دروس ارائه شــده دانشــجویان را جهــت برخــورد بــا ســالمند 
ــاری  ــد باورهــای بهداشــتی و رفت ــه ازنظــری فرهنگــی می توان ک

ــد. ــاده نمی کنن ــد آم ــته باش ــاوت داش متف
ــه  ــدم توجــه ب ــه دوره نشــان می دهــد ع مقایســه شــرایط ورود ب
ــوارد فراموش شــده  ــران از م ــی در ای ــی دوره قبل ــت تحصیل وضعی
اســت؛ کــه افــراد فقــط بــر اســاس نمــره یــک آزمــون اجــازه ورود 
ــگاه  ــا در دانش ــد ام ــدا می کنن ــد را پی ــی ارش ــه دوره کارشناس ب
پنســیلوانیا از معیارهــای چندگانــه جهــت انتخاب دانشــجو اســتفاده 

ــاد  ــت ح ــه دوره مراقب ــت ورود ب ــر جه ــوی دیگ ــود. از س می ش
ــت  ــتاری تمام وق ــابقه پرس ــه داشــتن س ــزم ب ــراد مل ــالمندی اف س
ــر  ــابقه کاری ب ــود س ــد وج ــان می دهن ــات نش ــند. مطالع می باش
موفقیــت افــراد در دور هــای کارشناســی ارشــد مؤثــر اســت. وجــود 
ســابقه کاری بــا افزایــش قــدرت تفکــر انتقــادی و قضــاوت بالینــی 

همــراه اســت )21, 22(.
ــیلوانیا  ــی پنس ــه آموزش ــالف برنام ــران برخ ــغلی در ای ــگاه ش جای
به طــور شــفاف و واضــح بیان شــده اســت؛ امــا از مشــکالت 
اساســی پرســتاران بــا مــدرک کارشناســی ارشــد نبــود رده 
اســتخدامی و عــدم تعریــف شــغل به طــور عملــی در محیط هــای 
مختلــف اســت. جایگاه هــای شــغلی اشــاره  شــده در برنامــه 
آموزشــی به طــور عملــی در محیــط یادشــده به جــز سیســتم 
آموزشــی )هیئت علمــی( تعریف نشــده و ایــن موضــوع باعــث 
ایجــاد ســردرگمی در دانش آموختــگان شــده و همچنیــن موجــب 

اشــتغال بــه کار در محیط هــای دیگــر می شــود.
ســاختار برنامه هــای درســی در پنســیلوانیا در هــر نــوع از دوره هــا 
ــا در ســاختار  ــر دروس تخصصــی آن دوره اســت؛ ام ــز ب ــا تمرک ب
ــش  ــت پوش ــالش جه ــل ت ــه دلی ــران ب ــی ای ــای درس برنامه ه
ــداد دروس  مراقبــت جامعه محــور و مراقبــت حــاد و بیماری هــا تع
باالبــود و واحدهــای ارائه شــده آن هــا کــم اســت. از ســوی دیگــر 
ــای  ــع و کتاب ه ــاً مناب ــرای دروس عموم ــده ب ــع استفاده ش مناب
نــگارش شــده در جوامــع دیگــر ماننــد آمریــکا هســتند. دروســی 
ــد و جامعه محــور هســتند  ــر مراقبت هــای اولیــه تمرکــز دان کــه ب
ــد  ــر می پذیرن ــی تأثی ــت اجتماع ــگ و باف ــن، فرهن ــاً از دی عموم
ــا  ــد ب ــتفاده بای ــع مورداس ــوی دروس و مناب ــن رو محت )23(. ازای
توجــه بــه وضعیــت جمعیــت شــناختی و بومــی تهیــه و ارائه شــود. 
از مســائل مهــم در پرســتاری شــکاف بیــن تئــوری و عمــل اســت 
ــود  ــوزش موج ــه و آم ــای جامع ــن نیازه ــدم هماهنگــی بی ــه ع ک
ــن رو  ــن موضــوع می شــود )24(. از ای آکادمیــک باعــث ایجــاد ای
ــتاران در  ــه پرس ــواردی ک ــه م ــاختار دروس ب ــی س ــد در طراح بای

ــا آن مواجــه خواهنــد بــود توجــه الزم شــود. عمــل ب
وجــود محیــط مناســب بیمارســتانی و مراکــز ســالمندی جهــت کار 
مســتقیم دانشــجو بــا ســالمند در رشــته پرســتاری مهــم و ضروری 
اســت. آمــوزش پرســتاری در محیط  هــای بالینــی بــا زمینه ســازی 
ــد )25(.  ــه شــمار می آی ــی گام مهمــی در آمــوزش ب رویکــرد عمل
ــت  ــالمندی تح ــز س ــک مرک ــه ی ــز ب ــیلوانیا مجه ــگاه پنس دانش
ــالمندی  ــتاری س ــجویان پرس ــه دانش ــت ک ــگاه اس ــارت دانش نظ
عــالوه بــر ســایر محیط هــا از ایــن محیــط بــه  طــور اختصاصــی 
جهــت آمــوزش خــود اســتفاده می کننــد. ازایــن رو رشــته بایــد در 
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ــی  ــای بالین ــجویان در محیط ه ــه دانش ــود ک ــه ش ــاتی ارائ مؤسس
بــه ســالمندان دسترســی داشــته بایــد در جســتجو های انجام شــده 
مؤسســات  از  برخــی  شــد  مشــخص  پژوهشــگران  توســط 
ارائه کننــده رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری ســالمندی در 
ــالمندی،  ــش س ــد بخ ــب مانن ــی مناس ــای بالین ــران محیط ه ای
ــت  ــه جه ــت روزان ــز مراقب ــالمندان و مرک ــداری س ــز نگه مراک

ــد. ــار ندارن ــوزش دانشــجویان را در اختی ــرای آم ــتفاده ب اس

نتیجه گیری 
ــران اســت  ــد در ای رشــته پرســتاری ســالمندی از رشــته های جدی
کــه بــرای بهبــود برنامــه آموزشــی نیــاز بــه ارزشــیابی های معتبــر 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــه نق ــن مطالع ــه در ای ــام مقایس ــا انج دارد. ب
ــا در  ــا دانشــگاه پنســیلوانیا مشــخص شــد. ب برنامــه در مقایســه ب
ــازده  ــوان ب ــی می ت ــن مــوارد در بازنگری هــای آت نظــر گرفتــن ای
رشــته بــرای جامعــه ســالمندان کشــور را بهبود بخشــید. از شــرایط 
ــجویان  ــه دانش ــوان ب ــتار می ت ــت پرس ــره وری در تربی ــی به اصل
مســتعد، مدرســین متخصــص در حــوزه مــورد نظــر و برنامه هــای 
آموزشــی مناســب اشــاره نمــود. نتایــج حاصــل از تطبیــق برنامه هــا 
ــجو و  ــذب دانش ــتم ج ــر در سیس ــاد تغیی ــا ایج ــد ب ــان می ده نش
ــوان دانشــجویان بااســتعداد  ــه، می ت اســتفاده از معیارهــای چندگان
ــذب  ــالمندی را ج ــوزه س ــت در ح ــت فعالی ــد جه ــر و عالقمن بهت
و پــرورش داد.  از ســوی دیگــر وجــود مدرســین متخصــص 
ــه  ــری ب ــوزش و یادگی ــی در آم ــه اتکای ــالمندی نقط ــوزه س در ح
ــوزه  ــص ح ــذب متخص ــه ج ــن زمین ــه در ای ــد ک ــمار می آین ش

ســالمندی در مراکــز بایــد افزایــش  یافتــه و یــا مدرســین حاضــر، 
ــد.  ــت نماین ــوزش الزم را دریاف ــالمندی آم ــوم س ــتای عل در راس
نتایــج مربــوط بــه مطالعــه نشــان داد بــا توجــه بــه گســترده بــودن 
ــل  ــه دلی ــد ب ــی ارش ــه کارشناس ــالمندان برنام ــی س ــوزه مراقبت ح
کوتاه مــدت بایــد حــوزه تمرکــز خــود را مشــخص نمایــد. ترکیــب 
اولیــه  ارائــه هم زمــان مراقبت هــای حــاد و مراقبت هــای  و 
ــن  ــود در ای ــر دو می ش ــز در ه ــش تمرک ــث کاه ــه باع در برنام
راســتا وجــود گرایــش در پرســتاری ســالمندی و جــذب دانشــجو 
متناســب بــا نیاز هــای جامعــه و نیازهــای جمعیــت شــناختی حــوزه 
ــر شــدن تربیــت پرســتار  هــر موسســه آموزشــی باعــث هدفمندت
ــه از  ــد برگرفت ــز بای ــده نی ــد.دروس ارائه ش ــد ش ــالمندی خواه س
نیازهــای خــاص جامعــه ســالمندی و بــا توجــه بــه فرهنــگ رایــج 
بیــن ایــن افــراد طرحــی و ارائــه شــود. وجــود محیط هــای بالینــی 
ــد کــه در  ــه شــمار می آین ــات آمــوزش پرســتاری ب ــز از ضروری نی
ایــن راســتا نیــز مؤسســاتی در کشــور کــه بــه محیط هــای بالینــی 
بــا حضــور ســالمند دسترســی دارنــد بایــد اجــازه پــرورش دانشــجو 
داشــته باشــند. درنهایــت وجــود جایگاه هــای شــغلی تعریف شــده 
باعــث اشــتغال دانش آموختــگان در جایــگاه مناســب شــده و 
درنتیجــه می تــوان انتظــار داشــت مراقبــت مناســبی بــرای جامعــه 

ــود ــه می ش ــور ارائ ــالمندی در کش س

تعارض منافع
ــوی  ــه از س ــام مطالع ــول انج ــي در ط ــارض منافع ــه تع هیچ گون

ــد. ــزارش نش ــگران گ پژوهش
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