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Abstract
Introduction: With the increase of expectations of patients, the expansion of medical science, the 
need for professional advancement in nursing and the shortage of specialized nursing staff, providing 
a training program related to the need to train skilled and capable nurses is essential. This study aimed 
to compare and evaluate the medical surgical nursing master's education program in IRAN and USA.
Methods: This review-comparative study conducted in 2020. First, a top university in the world 
selected through an Internet search, then required information collected and compared using 
Bereday’s four-stage model. 
Results: The Johns Hopkins School of Nursing has a long history of establishing the school and the 
course. The philosophy, mission and perspective of the medical surgical nursing program in Iran, 
unlike in the United States, defined independently. The general objectives of the course uniquely 
formulated in both nursing schools. Student admission in Iran is centralized and based on a written 
test, but the educational, research, skills, legal and regulatory conditions of candidates in the United 
States examined by objective criteria and student admission followed by a decentralized pattern. 
Except for a few units, other units in this course are overlapping in Iran and the United States. In 
addition, the duration of this course in the United States is 6 semesters and in Iran is 4 semesters.
Conclusions: including content on policy and management in definition of the course, including 
content on international cooperation in course philosophy, including the need to achieve a superior 
position and expertise in course mission, specialization of the course to acute and chronic diseases 
at two levels of prevention, adaptation the general goals and content of the courses to the philosophy 
and mission of the course and the admission of students with objective indicators, to improve the 
curriculum of medical and surgical nursing  are offered in Iran.
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چکیده
مقدمــه: بــا ارتقــای انتظــارات بیماران،گســترده  شــدن علــم پزشــکی، ضــرورت پیشــرفت حرفــه ای در پرســتاری و کمبــود نیروهــای 
متخصــص پرســتاری؛ ارائــه برنامــه آموزشــی مرتبــط بــا نیــاز جهــت تربیــت پرســتارانی متبحــر و توانمنــد ضــرورت می یابــد. مطالعــه 

حاضــر بــا هــدف مقایســه و ارزیابــی برنامــه آموزشــی کارشناسی ارشــد پرســتاری داخلی جراحــی ایــران بــا آمریــکا انجــام شــد.
روش کار : مطالعــه حاضــر از نــوع مروری تطبیقــی می باشــد کــه در ســال 1399 انجــام شــد. ابتــدا یــک دانشــگاه برتــر در جهــان 
ــرودی 4  ــتفاده از الگــوی ب ــا اس ــع آوری شــدند و ب ــاز جم ــات موردنی ــت انتخــاب شــد، ســپس اطالع ــق جســت و جو در اینترن از طری

مرحلــه ای مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا: دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز قدمــت بیشــتری در تاســیس دانشــکده و تاســیس دوره مذکــور دارد. فلســفه، رســالت و 
چشــم انــداز برنامــه پرســتاری داخلــی جراحــی در ایــران برخــالف آمریــکا بــه صــورت مســتقل تعریــف شــده اســت. اهــداف کلــی دوره 
در هــر دو دانشــکده پرســتاری بــه صــورت منحصــر بــه فــرد تدویــن شــده اســت. پذیــرش دانشــجو در ایــران بــه صــورت متمرکــز 
و بــر اســاس آزمــون کتبــی صــورت مــی گیــرد امــا شــرایط آموزشــی، پژوهشــی، مهارتــی، قانونــی و ضوابطــی داوطلبــان در آمریــکا 
بــا معیارهایــی عینــی بررســی مــی شــود و پذیــرش دانشــجو بــه صــورت غیرتمرکــز می باشــد. به جــز چندیــن واحــد درســی، ســایر 
واحدهــای درســی ایــن دوره در ایــران و آمریــکا بــا هم پوشــانی دارنــد. همچنیــن طــول  مــدت تحصیــل ایــن دوره در آمریــکا، 6 تــرم 

ــد. ــرم می باش ــران، 4 ت و در ای
ــاره همکاری هــای  ــی درب ــدن مطالب ــف دوره؛ گنجان ــت در تعری ــاره سیاســتگذاری و مدیری ــی درب ــدن مطالب ــری: گنجان ــه گی نتیج
ــر  ــالت، تخصصی ت ــف رس ــدن در تعری ــر ش ــر و صاحب نظ ــگاه برت ــه جای ــیدن ب ــزوم رس ــدن ل ــفه، گنجان ــف فلس ــی در تعری بین الملل
ــا  ــوای دروس ب ــی و محت ــق هــر چــه بیشــتر اهــداف  کل ــه بیماری هــای حــاد و مزمــن در دو ســطح پیشــگیری، تطبی شــدن دوره ب
فلســفه و رســالت دوره و پذیــرش دانشــجو بــا شــاخص  های عینــی بــرای بهبــود برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلی جراحــی در 

ایــران پیشــنهاد مــی شــود.
کلیدواژه ها: پرستاری داخلی جراحی، برنامه آموزشی، کارشناسی ارشد.

مقدمه
علــم پرســتاری کــه بــه  عنــوان یــک حرفه پویــا، در پاســخ بــه نیاز 
جامعــه بــه  وجــود آمــده  اســت )1(، اگــر نتوانــد پویایــي و ارتقــای 
ــه  ــد مدعــي پاســخگویي ب ــز نمي توان ــد؛ هرگ ــظ نمای خــود را حف
ــاوری،  ــزون فن ــش روزاف ــا افزای ــد )1،2(. ب ــع باش ــاي جوام نیازه

ــر شــدن  ارتقــای آگاهــی و انتظــارات بیمــاران، گســترده و عمیقت
علم پزشــکی، ضــرورت پیشــرفت حرفــه ای در پرســتاری و کمبــود 
ــزوم متناســب  ــر پرســتاری، ل ــای متخصــص و ماه شــدید نیروه
ــرایط  ــا ش ــتاری ب ــی پرس ــه آموزش ــودن برنام ــتا ب ــم  راس و ه
ــن  ــاط بی ــدم  ارتب ــکاف و ع ــد )3،4(.  ش ــرورت می یاب ــور ض مذک
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ــجویان  ــی دانش ــای درس ــده در واحده ــوزش داده  ش ــث آم مباح
ــد،  ــا باش ــل آموخته ه ــد ماحص ــه بای ــی ک ــای  بالین ــا مراقبت ه ب
ــتاری و  ــات  پرس ــه خدم ــادات ب ــی انتق ــه های اصل ــی از ریش یک
عــدم  پاســخگویی پرســتاری بــه نیــاز جامعــه می باشــد )5،6(. بــه  
همیــن جهــت سیاســتگذاران پرســتاری در ســطح ملــی بــا توجــه 
ــده،  ــی شــرایط ایجــاد شــده در آین ــی و پیش بین ــه شــرایط فعل ب
ــن  ــتاری و تدوی ــف پرس ــای مختل ــاد گرایش ه ــه ایج ــدام ب اق

ــد )3،4،7(. ــش نمودن ــه هرگرای ــوط ب ــه آموزشــی مرب برنام
ــی حــاوی اهــداف، رســالت ها  ــه چارچوب برنامــه آموزشــی به منزل
ــد در یــک  ــه آمــوزش اســت کــه بای ــوط ب و خط مشــی های مرب
ــیابی  ــتفاده از ارزش ــا اس ــوند )8(. ب ــرا ش ــن اج ــی معی دوره زمان
کــه یکــی از اجــزای مهــم برنامــه آموزشــی می باشــد )8( 
می تــوان میــزان تحقــق اهــداف مــورد انتظــار و رفــع مهمتریــن 
چالــش یعنــی تربیــت افــراد خبــره ای کــه دارای دانــش، نگــرش 
ارتقــای ســالمت جامعه  و مهارت هــای الزم بــرای حفــظ و 
ــد  ــر می رس ــه  نظ ــن ب ــن  بی ــنجید )9،10،11(. در ای ــند را س باش
برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلی جراحــی در مقطــع 
کارشناسی ارشــد، بــه  جهــت گســتردگی و دامنــه  عمــل وســیعتر، 
ایجــاد فاصلــه بیــن عرضــه  و تقاضــا بــه  علــت کمبــود پرســتاران 
ــرش  ــزان پذی ــترین می ــت و بیش ــتن قدم ــه ای  )12( و داش حرف
ــه  صــورت  دانشــجو در بیــن ســایر رشــته های پرســتاری، اگــر ب
منطقــی و واقع بینانــه تدویــن نگــردد، نــه  تنهــا نتایــج مطلوبــی به 
ــی  ــای غیرقابل جبران ــت زیان ه ــن اس ــه ممک ــدارد بلک ــراه ن  هم
ــذا سیاســتگذاران پرســتاری  ــال داشــته باشــد )13(. ل هــم به دنب
جهــت شناســایی نقــاط قــوت  و  ضعــف، ارتقــای کیفیــت برنامــه 
آموزشــی و در نهایــت تربیــت دانش آموختگانــي توانمنــد و مســلط 
ــته )14(  ــا رش ــط ب ــرفته مرتب ــي پیش ــاي  تخصص ــر مهارت ه ب
ــی  ــه آموزش ــی برنام ــر اصل ــتمر عناص ــیابی مس ــواره از ارزش هم
به عنــوان راهبــردی عملیاتــی اســتفاده می کننــد )9،15،16(. 
مطالعــه  تطبیقــی یکــی از شــیوه های ارزشــیابی برنامــه آموزشــی 
می باشــد )17( کــه در آن ضمــن مقایســه تفاوت هــا و تشــابهات 
ــر  ــل مؤث ــه عوام ــم، مجموع ــا ه ــر ب ــده مدنظ ــد پدی ــا چن دو ی
ــتراک  ــه اش ــا ب ــی ب ــای آموزش ــای نظام ه ــاد موفقیت ه در ایج

ــود )18،19(. ــخص می ش ــران مش ــا دیگ ــارب ب ــتن تج  گذاش
علی رغــم وجــود مطالعــات متعــددی کــه برنامــه آموزشــی 
ــا  ــران را ب ــتاری در ای ــد پرس ــف کارشناسی ارش ــته های مختل رش
ســایر دانشــگاه های جهــان مقایســه کــرده  و پیشــنهاداتی جهــت 

ــا طــی جســتجوهای  ــد )23-20(؛ ام ــه نموده ان ــای آنهــا ارائ ارتق
ــی  ــه  عشــوندی )24(، بررســی تطبیق ــا در مطالع پژوهشــگر، تنه
ــا  ــران ب ــی ای ــی  جراح ــتاری داخل ــته پرس ــی رش ــه آموزش برنام
ــده  ــام ش ــه( انج ــگاه  اگ )Ege( ترکی ــر )دانش ــگاهی دیگ دانش
بــود. در مطالعــه عشــوندی پیشــنهاد شــده  بــود کــه در پذیــرش 
دانشــجو بــه نمــره مصاحبــه و مهــارت در زبــان  انگلیســی 
و میــزان موفقیــت داوطلــب در مقطــع کارشناســی توجــه 
ــه  علــت وســعت مرزهــای پرســتاری  وافــری شــود؛ همچنیــن ب
داخلی جراحــی، برنامــه آموزشــی پرســتاری داخلــی  جراحــی 
ــا  ــردد )24(. ام ــیم گ ــی تقس ــش تخصص ــه دو گرای ــالح و ب اص
در  اگ  دانشــگاه   رتبــه  اینکــه  باتوجه بــه  به نظرمی رســد 
ــه  ــج مطالع ــه از نتای جهــان 616 می باشــد، جهــت اســتفاده بهین
 تطبیقــی، بهتــر اســت برنامــه آموزشــی پرســتاری داخلی جراحــی 
ــر در جهــان کــه رتبه هــای بهتــری  ــا دانشــگاه های برت ــران ب ای
دارنــد مقایســه گــردد.. لــذا باعنایــت بــه  مطالــب مذکــور 
و عــدم انجــام مطالعــه  تطبیقــی رشــته پرســتاری داخلــی 
 جراحــی بــا دانشــگاه های برتــر جهــان علی رغــم ضــرورت 
ــت  ــی از وضعی ــی مکف ــت آگاه ــد جه ــر آن ش ــگر ب آن، پژوهش
و کاســتی های احتمالــی برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری 
داخلــی  جراحــی، عناصــر تشــکیل  دهنــده ایــن برنامــه آموزشــی 
ــکده  ــا دانش ــران ب ــتی ای ــهید بهش ــتاری ش ــکده پرس را در دانش
ــرا دانشــگاه  ــد؛ زی ــکا مقایســه نمای ــز آمری ــتاری جانزهاپکین پرس
ــان دانشــگاه های  ــه دوم در می ــوم پزشــکی شهیدبهشــتی رتب عل
علوم پزشــکی ایــران را دارد )25( و دانشــگاه جانزهاپکینــز، از 
ــه تنهــا  دانشــگاه هاي مطــرح در حــوزه علوم پزشــکي اســت، و ن
ــان دارد  ــگاه هاي جه ــدي دانش ــه  بن ــم را در رتب ــگاه پانزده جای
)25( بلکــه از لحــاظ اجــراي شــیوه هاي مؤثــر و کارآمــد آموزشــي 
و ســاختارمند بــودن برنامــه آموزشــی پیشــگام اســت و اطالعــات 
قابــل  دســترس در ســایت اینترنتــي منســوب بــه دانشــگاه دارد. 
ــه  ــه ارائ ــد ب ــر می توان ــه حاض ــده از مطالع ــت آم ــه  دس ــج ب نتای
ــی  ــه آموزش ــر برنام ــن بهت ــت تدوی ــردی جه ــنهادهای کارب پیش
ــبتر  ــری مناس ــران و بازنگ ــی در ای ــتاری داخلی جراح ــته پرس رش

ــردد. آن منجرگ

روش کار
ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــال 1399 ب ــروری در س ــه م ــن مطالع ای
تطبیقــی کــه در آن دو یــا چنــد پدیــده از جهــات مختلــف 
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مقایســه می شــوند، انجــام شــد )17(. مطالعــه حاضــر در جلســه 
ــد  ــا ک ــتی ب ــکی شهیدبهش ــگاه علوم پزش ــالق دانش ــورای اخ ش
مــورد   IR.SBMU.RETECH.REC.1399.799 اخــالق 
تصویــب قــرار گرفتــه  اســت همچنیــن در ایــن مطالعــه، امانــت 
ــده  ــت ش ــل رعای ــور کام ــه ط ــات ب ــزارش اطالع ــدق در گ و ص
اســت. از الگوهــای مــورد اســتفاده در مطالعــات تطبیقــی، الگــوی 
بــرودی )Bereday( )1865( مــی باشــد کــه شــامل چهــار مرحلــه 
ــه  ــد. در مرحل ــی باش ــه م ــواری و مقایس ــیر، همج ــف، تفس توصی
توصیــف، وضعیــت مــورد مطالعــه بــر اســاس شــواهد و اطالعــات 
بــه دســت آمــده از منابــع مختلــف توصیــف مــی شــود. در مرحلــه 
تفســیر، اطالعاتــی کــه در مرحلــه اول جمــع آوری شــده انــد، مورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد. ســپس در مرحلــه ســوم کــه 
مرحلــه همجــواری مــی باشــد، اطالعــات حاصــل از مرحلــه اول و 
دوم طبقــه بنــدی مــی شــوند و در کنــار همدیگــر قــرار مــی گیرنــد 
ــورد  ــا م ــاوت ه ــابهات و تف ــارم، تش ــه چه ــت در مرحل و در نهای

ــد )18،26(. ــرار مــی گیرن بررســی و مقایســه ق
ــی از  ــی جراح ــتاری داخل ــد پرس ــی ارش ــه کارشناس ــدا برنام ابت
ــپس  ــد. س ــتی انتخــاب ش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش دانشــگاه عل
بــرای انتخــاب یــک دانشــگاه معتبــر جهــت مقایســه، جســتجوی 
ــکی  ــر علوم پزش ــگاه های معتب ــدی دانش ــاره رتبه بن ــی درب اینترنت
جهــان انجــام شــد )25(، در گام بعــد جهــت دسترســی بــه برنامــه 
داخلی جراحــی،  پرســتاری  رشــته  کارشناسی ارشــد  آموزشــی 
جســتجو در داخــل ســایت هریــک از دانشــگاه های انتخــاب  شــده، 
ــر  ــب دانشــگاه های برت ــه در اغل ــه  اینک ــه  ب ــا توج ــد. ب ــام ش انج
جهــان، محتــوای برنامه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلــی  جراحی 
ــود،  ــده ب ــه ش ــی ارائ ــتاری داخلی جراح ــر از پرس ــی غی ــا عناوین ب
ــه آموزشــی رشــته  ــات برنام ــا خصوصی ــم گرفته شــد ت ــذا تصمی ل
پرســتاری  داخلــی جراحــی بــا برنامــه آموزشــی معــادل آن یعنــی 
ــی متخصــص مراقبت حــاد بزرگســاالن- گرایــش پرســتاری  بالین
 )HSM( و مدیریــت سیســتم های ســالمت )CNS( ســالمندان
دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز آمریــکا بــه جهت تشــابه ســاختار 
ــفه و  ــه دوره، فلس ــف و تاریخچ ــر تعری ــه، از نظ ــوای برنام و محت
ــوه  ــرایط و نح ــی دوره، ش ــداف  کل ــم انداز دوره، اه ــالت و چش رس
پذیــرش دانشــجو و ســاختار دوره مقایســه شــود. بــر اســاس اجرای 

الگــوی بــرودی در مطالعــه حاضــر، در مرحلــه اول اطالعــات مــورد 
 CNS/HSM ــش ــی گرای ــه آموزش ــر برنام ــورد عناص ــاز  در م نی
دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز کــه شــامل تعریــف و تاریخچــه 
دوره، فلســفه و رســالت و چشــم انداز دوره، اهداف کلــی دوره، 
شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو و ســاختار دوره مــی باشــد، از 
طریــق اطالعــات موجــود در صفحه الکترونیکــی دانشــگاه )2020( 
ــه  ــی روان ترجم ــه فارس ــپس ب ــد س ــت آم ــر بدس ــع معتب و مناب
ــی  ــه آموزش ــاز برنام ــورد نی ــات م ــن اطالع ــد )27(. همچنی ش
کارشناسی ارشــد رشــته پرســتاری داخلــی  جراحــی از طریــق 
اطالعــات موجــود در صفحــه  الکترونیکــی )1399( دانشــگاه 
ــن  ــپس ای ــد )28(. س ــت آم ــتی بدس ــهید بهش ــکی ش علوم پزش
اطالعــات مــورد مطالعــه دقیــق قرارگرفتنــد و توصیــف شــدند. در 
مرحلــه دوم نقــاط قــوت  و ضعــف هــر یــک از اطالعــات کســب 
ــی شــدند ســپس تفســیرهایی  ــل و ارزیاب ــف شــده، تحلی و توصی
ــات  و  ــوم توصیف ــه س ــت. در مرحل ــورت گرف ــا ص ــورد آنه در م
ــد  ــدی گردی ــی طبقه بن ــب جداول ــه در قال تفســیرهای صورت گرفت
و بــه آنهــا نظــم داده شــد. ســپس در مرحلــه چهــارم، تشــابهات  و 
ــه آموزشــی دو دانشــکده  ــک از عناصــر برنام ــر ی ــا در ه تفاوت ه
تعییــن گردیــد و بــا هــم مقایســه شــدند، در نهایــت پیشــنهادهای 
کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه هــر یــک از عناصــر برنامــه 
ــتاری  ــی  جراحــی دانشــکده پرس ــتاری داخل ــته پرس آموزشــی رش

شــهید بهشــتی ارائــه شــد.

یافته ها
 نتایــج حاصــل از مقایســه هــر یــک از عناصــر برنامــه درســی بــه 
ــه  ــده اســت. همانطــور ک ــه ش ــا 4( ارائ ــداول 1 ت ــک در )ج تفکی
)جــدول 1( نشــان می دهــد، تاســیس دانشــکده پرســتاری شــهید 
بهشــتی در ســال 1364و آمــوزش برنامــه رشــته کارشناسی ارشــد 
پرســتاری داخلــی  جراحــی در ایــن دانشــکده از ســال 1365 شــروع 
ــکده  ــیس دانش ــا تاس ــه دارد. ام ــز ادام ــون نی ــم  اکن ــا ه ــد و ت ش
CNS/ پرســتاری جانزهاپکینــز در ســال 1983 و آمــوزش گرایــش
HSM کــه در ابتــدا دو گرایــش بــود، از دهــه 1990 شــروع شــده 

اســت؛ لــذا دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز قدمــت بیشــتری در 
تاســیس دانشــکده و تاســیس دوره مذکــور دارد.
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ــی دوره  ــم انداز و اهداف کل ــالت، چش ــفه، رس ــدول 2(، فلس در )ج
در دو دانشــکده پرســتاری مقایســه شده اســت. فلســفه و رســالت و 
ــه ای  ــی آئین نام ــی ط ــتاری داخلی جراح ــته پرس چشــم انداز در رش
ــران  ــکی ای ــگاه های علوم پزش ــه دانش ــه هم ــت ب از وزارت بهداش
ابــالغ شــده اســت و فقــط اهداف کلــی رشــته بســته بــه امکانــات 
و مدیریــت هــر دانشــکده متفــاوت می باشــد. امــا فلســفه، رســالت 

و چشــم  انــداز گرایــش CNS/HSM در دانشــکده پرســتاری 
ــرای  ــه  صــورت مســتقل تعریــف نشــده اســت و ب جانزهاپکینــز ب
همــه گرایش هــای پرســتاری یکســان مــی باشــد، بــا ایــن حــال 
ــف شــده  ــه تعری ــه  صــورت جداگان ــش ب ــر گرای ــی ه ــداف  کل اه

 اســت.
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ــجو در دوره، در  ــش دانش ــوه پذیری ــرایط و نح ــدول 3(، ش در )ج
ــل در  ــت تحصی ــت. جه ــده اس ــه ش ــتاری مقایس دو دانشکده پرس
ــرایط  ــز، ش ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس دوره CNS/HSM در دانش
ــا  ــجو ب ــی دانش ــی و ضوابط ــی، قانون ــی، مهارت ــی، پژوهش آموزش
ــال نمــرات  ــوان  مث ــه  عن ــی بررســی می شــوند؛ ب ــی عین معیارهای
 B و حداقــل درجــه )GRE( فارغ التحصیلــی طــی 5  ســال گذشــته
 ،)89-80( B ،)100-90( A کــه شــامل درجــات )GPA( در معــدل
ــای  ــزو معیاره ــد ج 79-70( C(، D )60-69( و F )0-59( می باش

آموزشــی می باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه جهــت تحصیــل در 
دوره کارشناســی  ارشــد پرســتاری داخلی جراحــی در دانشــکده های 
پرســتاری ایــران ماننــد دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی، داشــتن 
و  اخالقــی  سوء پیشــینه  عــدم  کارشناسی پرســتاری،  مــدرک 
ــی در  ــه  قبول ــاالی12 و آوردن رتب ــدل کل ب سیاســی، داشــتن مع
ــکده  ــالف دانش ــرش برخ ــد و پذی ــت می کن ــی کفای ــور کتب کنک

پرســتاری جانزهاپکینــز بــه صــورت متمرکــز مــی باشــد.

 

در )جــدول4( کــه مشــخصات ســاختار دوره، در دو دانشــکده 
ــن واحــد درســی، ســایر  ــان شده اســت، به جــز چندی پرســتاری بی
واحدهــای درســی رشــته پرســتاری داخلی جراحــی دانشــکده 
CNS/ پرســتاری شهیدبهشــتی بــا برنامــه درســی گرایــش

HSM دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز هم پوشــانی دارنــد. 

در برنامــه درســی گرایــش CNS/HSM جانزهاپکینــز، واحــد 
ــرفته«  ــتاری حرفه ای  پیش ــوری و اخالق پرس ــفه، تئ ــی »فلس درس
ــتاری حرفه ای  ــرای پرس ــتی ب ــای  بهداش ــای مراقبت ه و »زمینه ه
 پیشــرفته« وجــود دارد کــه جای خالــی ایــن واحدهــای درســی در 
ــتی  ــهید  بهش ــی ش ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــی رش ــه درس برنام
ــتاری  ــته پرس ــی رش ــه درس ــال در برنام ــود. بااینح ــده می ش دی
داخلی جراحــی، واحدهــای درســی »پرســتاری از اختــالالت و 
ــب  ــل و ط ــب  مکم ــی«، »ط ــن داخلی جراح ــای مزم بیماری ه
 جایگزیــن و نقــش پرســتار در آنهــا«، »پدافنــد غیرعامــل و نقــش 

ــکینی  ــوژی«، »مراقبت های تس ــتاری انکول ــتار در آن«، »پرس پرس
و نقــش پرســتار«، »پایــان نامــه« و »کارگاه هــای اجبــاری« وجــود 
دارد کــه برخــی از ایــن واحدهــای درســی بــا عناوینــی  دیگــر ولــی 
ــر  ــای دیگ ــا و گرایش ه ــی در دوره ه ــوای آموزش ــان محت ــا هم ب
پرســتاری دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز گنجانــده شــده اند ولی 
ــس  ــن دانشــکده تدری ــا اصــال در ای ــن واحده برخــی دیگــر از ای
نمــی شــوند. تقســیم بندی دروس در برنامــه درســی گرایــش 
CNS/HSM بــه  صــورت پیشــنیاز، اصلی)مشــترک در تمــام 

گرایش هــا( و اختصاصی)مخصــوص همــان گرایــش( اســت ولــی 
ــورت  ــه  ص ــی ب ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــی رش ــه درس در برنام
ــل  ــدت تحصی ــول  م ــن ط ــت، همچنی ــی اس ــنیاز و اختصاص پیش
ایــن دوره در دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز، 6 تــرم می باشــد، 
درحالیکــه در دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی، 4 تــرم می باشــد 
زیــرا تعــداد واحدهــای درســی و ســاعات بالینــی در برنامــه درســی 
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ــد.گرایــش CNS/HSM بیشــتر از برنامــه درســی رشــته پرســتاری  ــی باش ــی م داخلی جراح
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بحث
ــی  ــه آموزش ــی برنام ــه تطبیق ــدف مقایس ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
ــکده  ــی در دانش ــی  جراح ــتاری داخل ــته پرس ــد رش کارشناسی ارش
ــن رشــته  ــادل ای ــش مع ــران و گرای پرســتاری شــهید بهشــتی ای
در دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز آمریــکا انجــام شــد و در انتهــا 
پیشــنهاداتی کاربــردی جهــت تکمیــل و بهبــود کیفیــت هــر عنصر 

برنامــه ارائــه شــد.
از نظــر قدمــت تاریخــی؛ دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز حــدود 
ــیس  ــتی تاس ــهید بهش ــتاری ش ــکده پرس ــل از دانش ــال قب 14 س
ــکده  ــن دانش ــی ای ــای آموزش ــع آن برنامه ه ــت و به تب ــده اس ش
نیــز زودتــر تدویــن شــده اســت )25،27،28(. همچنیــن دانشــکده 
پرســتاری جانزهاپکینــز از نظــر رتبه دانشــگاهی، رتبــه 15 ام جهان 
را دارد، بنابرایــن پرواضــح اســت کــه بایــد موفقیت هــا و تجــارب 
ــکده  ــه دانش ــبت ب ــی نس ــی و پژوهش ــور آموزش ــتری در ام بیش
پرســتاری شــهید بهشــتی داشــته باشــد )25،27،28(. امــا تاریخچــه 
و ســیر تکاملی دوره CNS/HSM در ســایت الکترونیکی دانشــکده 
پرســتاری جانزهاپکینــز بــه  صــورت مختصــر توصیــف شــده  اســت 
ــه تاریخچــه  ــوط ب کــه به ناچــار جهــت غنی شــدن اطالعــات مرب
ایــن دوره، از منابــع معتبــر دیگــری نیــز در مطالعــه حاضر اســتفاده 
ــی اســت کــه تاریخچــه و ســیر تکامــل دوره  ــد. ایــن درحال گردی
ــی  جراحــی در دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی  پرســتاری داخل
بــا جزئیــات بیشــتری نســبت بــه دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز 
ــر )اجتماعــی،  توصیــف شــده اســت. از ســوی دیگــر عوامــل موث
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی( در ســیر تحــوالت  دوره مذکــور 
ــت و  ــده اس ــان ش ــص بی ــورت ناق ــه ص ــکده ب ــر دو دانش در ه
ــی  ــات خیل ــا جزئی ــکده، ب ــر دو دانش ــل در ه ــن عوام ــه ای چنانچ
بیشــتر توصیــف شــده بودنــد، آشــنایی و آگاهــی کاملتــری از نحــوه 
ایجــاد دســتاوردهای یــک دوره می توانســت بــه  دســت بیایــد )23( 
ــیر  ــوان س ــده می ت ــت آم ــج به دس ــه نتای ــه ب ــال باتوج ــن ح باای
تکامــل دوره در ایــران و آمریــکا را هــم راســتا بــا نیازهــای جامعــه 
دانســت به طــوری کــه آمــوزش دوره در هــر دو کشــور، ابتــدا بــه 
 صــورت بیمارســتانی و ســپس بــه  صــورت آکادمیــک بــود و حتــی 
ــز و شــهید  ــل از تاســیس دانشــکده های پرســتاری جانزهاپکین قب
ــران انجــام می شــد؛  ــکا و ای ــن دوره در آمری ــوزش ای بهشــتی، آم
ــز  ــه موفقیت هــای دانشــکده پرســتاری جانزهاپکین ــذا باتوجــه ب ل
 CNS/HSM ــی ــه آموزش ــی، برنام ــی و پژوهش ــور آموزش در ام
ــد الگــوی مناســبی جهــت تدویــن برنامــه  ایــن دانشــکده می توان

ــد. ــی باش ــتاری داخلی جراح ــی پرس آموزش
از نظــر تعریــف دوره؛ دوره CNS/HSM دانشــکده پرســتاری 

جانزهاپکینــز، کــه از تلفیــق دو گرایــش پرســتاری بالینی متخصص 
مدیریــت  گرایــش  و  ســالمندان  بزرگســاالن-  مراقبت حــاد 
ــه  صــورت مســتقل  سیســتم های ســالمت ایجــاد شــده  اســت ب
ــی  ــتاری داخلی جراح ــن دوره پرس ــت. همچنی ــده  اس ــف ش تعری
دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی نیــز طبــق آئیــن  نامــه مربــوط 
ــت،  ــده اس ــن ش ــوری تدوی ــورت کش ــه  ص ــه ب ــن دوره ک ــه ای ب
به    صــورت مســتقل تعریــف شده اســت. دوره CNS/HSM منجــر 
ــتاری  ــه پرس ــش پیشــرفته و تخصصی شــدن حرف ــه کســب دان ب
جهــت افزایــش کیفیــت و مهــارت در ارائــه مراقبت هــا در 
بیماری هــای حــاد و اورژانســی بزرگســاالن و ســالمندان می شــود 
)27( ولــی دوره پرســتاری داخلی جراحــی منجــر بــه تربیــت 
پرســتارانی متبحــر در امــر مراقبــت در همــه ســطوح پیشــگیری 
ــای  ــت در بیماری ه ــر مراقب ــالوه ب ــود و ع ــاالن می ش در بزرگس
حــاد و اورژانســی، مراقبــت در بیماری هــای مزمــن را هــم شــامل 
می شــود )28(. باتوجــه بــه اینکــه مراقبت هــا و حوزه هــای درگیــر 
ــند )12( و  ــیط می باش ــیار بس ــی بس ــی و جراح ــای داخل بیماری ه
آمــوزش مباحــث و مطالــب بــا گســتردگی زیــاد طــی یــک بــازه 
ــری  ــه سطحی شــدن و کــم  عمــق شــدن یادگی ــی، منجــر ب  زمان
ــد  ــی چن ــه ط ــور ک ــد همانط ــر می رس ــه  نظ ــردد )11(، ب می گ
ســال گذشــته در ایــران، حیطــه ســالمندان از بزرگســاالن منفــک 
شده اســت و بــرای آن رشــته جدیــدی بــا نــام پرستاری ســالمندی 
ایجــاد شــده  اســت )20(؛ بــا تفکیــک بیماری هــای مزمــن و حــاد 
ــی  ــه آموزش ــگیری در برنام ــطوح پیش ــک س ــن تفکی و همچنی
پرســتاری داخلی جراحــی، بــه کابردی تــر و عمیقترشــدن یادگیــری 
ایــن دوره کمــک شــایانی بتــوان کــرد. همچنیــن باتوجه بــه اینکــه 
همــه عناصــر برنامــه آموزشــی بایــد شــامل تمــام مــواردی باشــد 
ــد )29(  ــد ش ــه خواهن ــا آن مواج ــالن آن دوره ب ــه فارغ التحصی ک
پیشــنهاد می شــود مطالبــی در بــاب سیاســتگذاری و مدیریــت نیــز 

در تعریــف هــر دو برنامــه گنجانــده شــود.
ــدام از  ــه هیچک ــا اینک ــم انداز؛ ب ــالت و چش ــفه، رس ــر فلس از نظ
گرایش هــای پرســتاری دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز، فلســفه، 
ــی  ــد ول ــرد و مســتقلی ندارن ــه  ف رســالت و چشــم انداز منحصــر ب
ــکده  ــم انداز دانش ــالت و چش ــفه، رس ــت فلس ــا در جه ــه آنه هم
ــه و  ــالش صادقان ــام ت ــان انج ــه هم ــز )ک ــتاری جانزهاپکین پرس
ــی، پژوهشــی  ــد آموزشــی، مراقبت ــف مانن اخالقــی از طــرق مختل
ــن  ــگاه دانشــکده و انجــام بهتری ــای جای و مشــارکتی جهــت ارتق
کارهــا در شــرایط چالش هــا بــه  همــراه مســئولیت پذیری در قبــال 
ــفه و  ــال فلس ــن ح ــا ای ــد )27(. ب ــت( گام برمی دارن ــرد اس عملک
رســالت منحصــر بــه  فــرد رشــته پرســتاری داخلی جراحــی، همــه 
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ــا  ــراه ب ــه را هم ــه و ثالثی ــه، ثانوی ــم از اولی ــت اع ــطوح مراقب س
رعایــت اخــالق تحــت  پوشــش قــرار می دهــد و چشــم اندازی در 
ــای  ــر در حیطه ه ــر و جامعه نگ ــتاری جامع نگ ــت پرس ــت تربی جه
آموزشــی، پژوهشــی و مراقبتــی در تــراز دانشــگاه های برتــر 
ــم انداز  ــالت و چش ــفه، رس ــتن فلس ــه داش ــه دارد )28(. البت منطق
ــود  ــی ش ــث م ــته باع ــر رش ــتقل در ه ــرد و مس ــه  ف ــر ب منحص
ــا،  ــوژی )باوره ــای ایدئول ــه برمبن ــته ک ــتگذاری های آن رش سیاس
تعهــدات و...( افــراد آن رشــته اســت، بــه  طــور مناســبتری صــورت 
ــا  ــع ب ــارب مناف ــت تض ــن اس ــر ممک ــی از طرفی دیگ ــرد ول گی
ــاد  ــته ها ایج ــایر رش ــا س ــکده و ی ــی دانش ــالت اصل ــفه و رس فلس
ــالت و  ــفه، رس ــه فلس ــد چنانچ ــر می رس ــه  نظ ــود )30،31(. ب ش
ــا  ــته ی ــر رش ــرای ه ــتقل ب ــرد و مس ــه  ف ــر ب ــم انداز منحص چش
گرایــش اگــر بــا دیــد کالن و بــاز تدویــن گــردد و در ایــن زمینــه 
ــه مزایــای تلفیــق  بخشــی نگری کنــار گذاشــته شــود، می تــوان ب
ــب  ــت و از معای ــت یاف ــکده دس ــده در دو دانش ــرا ش دو روش اج
ــر دو  ــالت ه ــفه و رس ــویی دیگر در فلس ــود. از س ــاب نم آن اجتن
ــه  ــئولیت پذیری، توج ــردورزی، مس ــرد و خ ــتفاده از خ ــه، اس برنام
ــر  ــالمت مدنظ ــای س ــی و ارتق ــار  اخالق ــراد، رفت ــت اف ــه کرام ب
قــرار گرفتــه بــود و رســالت آنهــا نیــز بــا نــگاه بــه فلســفه تدویــن 
ــراد  ــا در اف ــود تفاوت ه ــه وج ــه  ب ــی توج ــود )27،28(. ول ــده  ب ش
ــمندان  ــا دانش ــتاری ی ــکده های پرس ــایر دانش ــا س ــکاری ب و هم
ــز  ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس ــفه دانش ــه در فلس ــان ک ــر جه برت
ــی  ــی جای ــی  جراح ــتاری داخل ــته پرس ــفه رش ــود دارد، در فلس وج
نــدارد؛ لــذا بــه  نظــر می رســد بــا گنجانــدن همکاری هــای 
ــوان  ــی، می ت ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــی در فلســفه رش بین الملل
رســالت، چشــم انداز و اهــداف دقیقتــر و جامعتــری را تدویــن 
نمــود و بــه دســتاوردهایی از جملــه: انتقــال و یادگیــری از تجــارب 
ــظ و  ــت. حف ــت یاف ــان دس ــر جه ــتاری برت ــکده های پرس دانش
ــم در  ــالت و ه ــم در رس ــر دانشــکده، ه ــگاه برت ــه جای ــیدن ب رس
ــرار داده  ــر ق ــز مدنظ ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس ــم انداز دانش چش
شــده اســت. ایــن امــر نشــاندهنده مهــم  بــودن و نگاهــی عمیــق 
 داشــتن بــه ایــن موضــوع اســت، امــا ایــن امــر تنهــا در چشــم انداز 
ــذا  ــه  اســت، ل ــرار گرفت رشــته پرســتاری داخلی جراحــی مدنظــر ق
ــز توجــه  ــن موضــوع در رســالت رشــته نی ــه ای ضــروری  اســت ب
ــدان  ــه در فلســفه و ســپس رســالت ب ــر آنچــه ک ــرا ه ــردد؛ زی گ
ــا در  ــه تنه ــی ک ــر اســت از زمان ــت ت اشــاره شــود بســیار پراهمی
چشــم انداز بــدان اشــاره گــردد؛ چراکــه فلســفه و رســالت، جهــت و 
اهــداف یــک مجموعــه را بــه  هــم مرتبــط می کننــد و فعالیت هــا 
و عملکردهــای تحــت چشــم انداز را مشــخص می ســازند )32(. بــه 

 طــور کلــی بــا توجــه بــه لــزوم تغییــر و تصحیــح فلســفه، رســالت 
ــه  ــتاری ک ــه پرس ــی از جمل و چشــم انداز مقطــع تحصیالت تکمیل
ــت )14،19،33(،  ــده اس ــنهاد ش ــم پیش ــف ه ــات مختل در مطالع
ــی،  ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــالت رش ــفه و رس ــه در فلس چنانچ
عــالوه بــر پیشــنهادات مذکــور، ارائــه مراقبت های حکیمانــه 
ــر شــناخت نیازهــای واقعــی و بنیادیــن یــک  )مراقبتــی مبتنــی ب
انســان بــر طبــق یــک جهــان بینــی متقــن و جامــع )34( نیــز در 
نظــر گرفتــه شــود، می تــوان رســیدن بــه پرســتاری اخــالق  مــدار، 
ــر  ــن در نظ ــود و در عی ــئولیت پذیر را تســهیل نم ــر و مس جامع نگ
ــه گایدالین هــای  ــه ارائ ــا هــم، ب ــن تفاوت هــای انســان ها ب گرفت
مراقبتــی طبــق اصــول مشــترک در همــه انســان ها پرداخــت و در 

ــد.  ــر ش ــه صاحب نظ ــن زمین ای
بــا اینکــه اهــداف کلــی رشــته پرســتاری داخلــی  جراحی دانشــکده 
ــتاران  ــتاری و پرس ــت مدیران پرس ــتی )تربی ــتاری شهید بهش پرس
ــا  ــو ب ــه همس ــت ک ــش و مراقب ــوزش، پژوه ــر آم ــد در ام توانمن
ــا  ــتقیم ی ــه ارائه مس ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ــت های نظ سیاس
غیرمســتقیم مراقبت هــای متناســب بــا نیــاز می پردازنــد و در ایــن 
راه ضمــن حفــظ کرامــت انســان هــا، از ابزارهــای علــم بــه  طــور 
CNS/ شایســته نیــز اســتفاده می نماینــد( بــا اهداف کلــی گرایــش
ــتاران  ــت پرس ــز )تربی ــز هاپکین ــتاری جان ــکده پرس HSM دانش

خردمنــد و هنرمندکــه از دانــش  و  تجربــه  و  ابتــکار در رفــع مســائل 
ــاق  ــد( انطب ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــی و آموزش ــی، مدیریت مراقبت
ــتاری  ــته پرس ــداف رش ــی از اه ــی برخ ــادی دارد )27،28( ول زی
ــفه و  ــتی از فلس ــتاری شهیدبهش ــکده پرس ــی دانش ــی  جراح داخل
رســالت رشــته پرســتاری داخلــی  جراحــی نشــات نگرفته انــد و بــه 
 عبارتــی فراتــر از فلســفه و رســالت رشــته پرســتاری داخلی جراحــی 
می باشــند و در مــواردی، اهدافــی بــرای آنچــه در فلســفه و 
ــال،  ــت؛ به عنوان مث ــده اس ــان نش ــت بی ــته آمده اس ــالت رش رس
ــطح  ــه س ــوط ب ــای مرب ــالمت و مراقبت ه ــت در س ــاره عدال درب
ثالثیــه و همچنیــن ارتقــای خالقیــت در دانشــجویان در امــر 
مراقبــت کــه در فلســفه و رســالت بیــان شــده انــد، اهدافــی بیــان 
ــا ایــن حــال از نقــاط قــوت اهــداف  کلــی رشــته  نشــده اســت. ب
ــتی،  ــهید  بهش ــتاری ش ــکده پرس ــی دانش ــتاری داخلی جراح پرس
توجــه بــه تفاوت هــای بیمــاران و همچنیــن ارائــه مراقبــت  اخــالق 
CNS/ ــش ــی گرای ــوارد در اهداف کل ــن م ــه ای ــت ک ــه اس  مداران

HSM دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز مشــاهده نمی شــود. 

ــا فلســفه  و  ــه ب ــر برنام ــداف ه ــاق اه ــزوم انطب ــه ل ــت ب ــا عنای ب
رســالت آن برنامــه و ضــرورت جلوگیــری از عــوارض عــدم  
ــدرک  ــتفاده، م ــدون اس ــه ب ــاد پایان نام ــداد زی ــود تع ــاق )وج انطب
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ــي  ــتخدام فارغ التحصیالن ــبي، اس ــاي نس ــوري و یادگیري ه  مح
کــه بــر خالف انتظــار متخصــص نیســتند و...( )33،35(، بــه  نظــر 
ــالت  ــفه و رس ــا فلس ــداف ب ــتر اه ــر چه بیش ــاق ه ــد انطب می رس
رشــته پرســتاری داخلی جراحــی ضمــن حفــظ نقــاط قــوت فعلــی 

ضــروری مــی باشــد.  
از نظــر شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو در دوره؛ بیــن دو 
ــای  ــز و شهیدبهشــتی تفاوت ه ــز هاپکین ــتاری جان دانشــکده پرس
ــد  ــه دوره کارشناسی ارش ــق آئین نام ــت. طب ــود داش ــادی وج زی
پرســتاری داخلی جراحــی کــه از وزارت بهداشــت ایــران بــه همــه 
دانشــکده های پرســتاری ابــالغ شــده اســت، بــر آزمــون  محــوری 
و داشــتن شــرایط  کلــی و نــه ویــژه در پذیــرش دانشــجو تمرکــز 
ــیعی  ــف  وس ــرش طی ــه پذی ــر منجــر ب ــن ام ــه ای ــده اســت ک ش
ــن  ــت. ای ــده اس ــف گردی ــای مختل ــا توانمندی ه از دانشــجویان ب
ــی شــرایط آموزشــی،  ــی اســت کــه وضــع قوانیــن و ارزیاب  در حال
ــا معیارهایــی  پژوهشــی، مهارتــی، قانونــی و ضوابطــی دانشــجو ب
CNS/ کارشناسی ارشــد  دوره  در  تحصیــل  جهــت  عینــی 

ــتن  ــی از داش ــز حاک ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس HSM در دانش

ــتعدادها و  ــذب اس ــت ج ــکده جه ــتگذاران آن دانش ــه سیاس برنام
ــا رســالت و اهــداف دانشــکده می باشــد  ــط ب توانمندی هــای مرتب
ــطوح  ــرش، س ــای پذی ــرایط و معیاره ــه ش ــه هرچ )27،28(؛ چراک
مختلــف توانمنــدی و مهارت هــای افــراد را بهتــر و عمیقتــر ارزیابی 
کنــد، طبیعتــا فارغ التحصیــالن خبره تــر نیــز تربیــت خواهنــد شــد. 
ــز  ــتاری جانزهاپکین ــم دانشــکده پرس ــرایط بســیار مه یکــی از ش
جهــت پذیــرش دانشــجو در گرایــش CNS/HSM، داشــتن 
ــه اینکــه طــی چندســال  ــه باتوجــه ب ــدرک RN می باشــد؛ البت م
گذشــته در ایــران، برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری ســاالنه آزمــون 
صالحیت حرفــه ای بــه صــورت آســکی بــرای متقاضیــان ورود بــه 
مراکــز درمانــی و بهداشــتی انجــام شــده  اســت )36(؛ لــذا پیشــنهاد 
ــتاری در  ــد پرس ــرش در دوره کارشناسی ارش ــت پذی ــود جه می ش
ــه  ــفاهی ک ــون  ش ــی، از آزم ــر آزمون کتب ــالوه  ب ــکده ها، ع دانش
مهارت هــای مراقبتــی و کلینیکــی و توانمندی هــای آموزشــی 
ــکده  ــالف دانش ــردد. برخ ــتفاده گ ــنجد، اس ــی را می س و پژوهش
ــت  ــه  صــورت تمام وق ــل ب ــه تحصی پرســتاری شــهید بهشــتی ک
می باشــد، در دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز دوره هــاي تحصیلي 
ــه  ــن ارائ ــت و آنالی ــاره  وق ــت، پ ــام  وق ــوع تم ــکال متن ــه اَش ب
مي شــود. انعطاف پذیــری در ارائــه دروس بــه  صــورت مجــازی یــا 
پاره وقــت منجــر بــه حــذف ترددهــای بی مــورد، افزایــش ســرعت 
 یادگیــری، صرفــه  جویــی در هزینه هــا از قبیــل تــدارک امکانــات 
آموزشــی و برگــزاری آزمون هــا و ... می شــود )14،37( و ایــن امــر 

ــای  ــل هزینه ه ــل و تحمی ــدن مدت تحصی ــد از طوالنی ش می توان
بیشــتر بــر دانشــجو و دانشــگاه جلوگیــری کنــد و دانشــجو ســریعتر 
وارد بــازار کار شــود )38(. یکــی دیگــر از شــرایط مهــم در پذیــرش 
دانشــجو در دانشــگاه های ایــران، توجــه  بــه سوء پیشــینه  اخالقــی 
بــه  عنــوان یکــی از صالحیت هــای عمومــی اســت کــه بــه  عنــوان 
ــد  ــوان امی ــه می ت ــرا ک ــود؛ چ ــرح می ش ــوت مط ــک نقطه ق ی
ــارغ  التحصیــالن  ــری در عملکــرد ف ــار اخالق مدارانه ت داشــت، رفت
مشــاهده شــود. همچنیــن عدم وجــود سوء پیشــینه سیاســی 
ــرش در  ــت پذی ــی جه ــای عموم ــر از صالحیت ه ــز یکی دیگ نی
ــه  ــمی ب ــه رس ــدم  توج ــه ع ــه البت ــت ک ــران اس ــگاه های ای دانش
ــتاری  ــکده پرس ــرش دانش ــرایط پذی ــی در ش ــینه سیاس سوء پیش
جانزهاپکینــز دلیلــی بــر توجــه غیررســمی بــه آن نیــز نمی باشــد؛ 
چــرا کــه پرواضــح اســت در همــه دانشــگاه های جهــان ســوابق 

ــت اســت )39(. سیاســی دانشــجویان دارای اهمی
از نظــر ســاختار دوره؛ اکثــر واحدهــای درســی بیــن هــر دو برنامــه 
دانشــکده پرســتاری جانــز هاپکینــز و شهیدبهشــتی مشــابه یکدیگر 
ــد  ــک واح ــورت ی ــه  ص ــه دروس ب ــم ارائ ــا علی رغ ــند، ام می باش
 ،CNS/HSM مســتقل و منفــک  شــده در برنامــه درســی گرایــش
برخــی از همــان دروس در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلــی 
ــی  ــد درس ــا دو واح ــک ی ــده در ی ــورت تجمیع ش ــه ص ــی ب  جراح
ــه  عبارتــی  دیگــر واحدهــای »قضــاوت بالینــی  ــه می شــوند. ب ارائ
در مراقبت هــای حــاد بزرگســاالن و ســالمندان 1و2، نقــش و 
وظایــف تخصصــی1و2، پیامــد اجــرای نقــش و وظایــف تخصصی، 
ارتقــاء ســالمت و پیشــگیری از بیمــاری« و همچنیــن واحدهــای 
»رهبــری و مدیریــت در پرســتاری و مراقبت هــای  بهداشــتی، 
مدیریــت سیســتم های بهداشــتی2، تئوری هــای مــورد نیــاز 
مســائل  مالــی، توســعه برنامــه و ارزشــیابی، رهبــری ســازمان های 
یادگیرنــده پیچیــده، برنامــه کســب  و کار« کــه در برنامــه درســی 
ــود  ــتقل وج ــای مس ــورت واحده ــه  ص ــش CNS/HSM ب گرای
داخلی جراحــی،  پرســتاری  رشــته  درســی  برنامــه  در  دارنــد، 
از  »پرســتاری  مباحــث درس  جــزو  به ترتیــب  و  تجمیع شــده 
اختــالالت و بیماری هــای حــاد داخلی جراحــی« و »مدیریــت 
خدمــات  پرســتاری در بخش های بالینــی، سیســتم های اطــالع 
 رســانی  پزشــکی« گذاشــته شــده اســت )27،28(. بــه  طــور کلــی 
بــه  نظــر می رســد همراســتا بــا نتایــج مطالعــات گوناگــون 
ــر مباحــث درســی به صــورت واحدهــای مســتقل  )14،34،36(، اگ
ــی  ــای درس ــل در برنامه ه ــدت تحصی ــش طول م ــا افزای ــو ب ول
ــته  ــتری داش ــی بیش ــره وری و کارای ــد به ــوند، می توان ــه ش ارائ
باشــد زیــرا باعــث عمیقتــر شــدن یادگیــری و تحــت  پوشــش قــرار 
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ــردد. ــردی می گ ــث کاب ــتری از مباح ــعت بیش ــن وس گرفت
ــش  ــی گرای ــه درس ــه در برنام ــی ای ک ــای درس ــی از واحده یک
CNS/HSM وجــود دارد ولــی جزو برنامه درســی رشــته پرســتاری 

داخلی جراحــی نمی باشــد، بخــش فلســفه واحــد درســی »فلســفه، 
ــن  ــد. ای ــرفته« می باش ــتاری حرفه ای پیش ــالق  پرس ــوری و اخ تئ
ــران  ــتاری ای ــد پرس ــه کارشناسی ارش ــا در برنام ــه تنه ــش ن بخ
ــذا  ــدارد؛ ل ــود ن ــز وج ــتاری نی ــی پرس ــه کارشناس ــه در برنام بلک
ــای  ــا و باوره ــرورت، ارزش ه ــالع از ض ــدون اط ــجویان ب دانش
ــای  ــت، وارد عرصه ه ــتاری اس ــان فلسفه پرس ــه هم ــترک ک مش
ــگ  ــوند. کین ــی می ش ــی و پژوهش ــی، مدیریت ــی، آموزش مراقبت
ــال 2011 انجــام داد، ضــرورت  ــه در س ــه ای ک )King(  در مطالع
ــی  ــته و عدم آگاه ــروری دانس ــته را ض ــر رش ــفه ه ــالع از فلس اط
ــت  ــیدن به موفقی ــدم  رس ــردرگمی و ع ــاد س ــفه را در ایج از فلس
دخیــل دانســته اســت )40(. همچنیــن داورا )Daura(، فلســفه 
ــف  ــته تعری ــود آن رش ــی وج ــل اصل ــه دلی ــه مثاب ــته را ب ــر رش ه
کــرده و ایــن دلیــل را اصلی تریــن مفهــوم آن رشــته بیــان کــرده 
ــه  ــج بی اطالعــی از فلســفه هــر رشــته منجــر ب اســت )41(. نتای
انحــراف ارزش هــا و رســالت آن رشــته می شــود؛ چــرا کــه بــدون 
ــی مناســب میســر  دانســتن یــک  نقطــه شــروع، امــکان جهت یاب
ــداف  ــا و اه ــل جهت ه ــی تقاب ــن اســت حت ــود و ممک ــد ب نخواه
ــای  ــود به ج ــنهاد می ش ــن پیش ــد )41(. بنابرای ــاق بیفت ــز اتف نی
ــی  ــن درِس مبنای ــری، ای ــفه در دوره دکت ــوزش فلس ــروع آم ش
ــپس  ــود و س ــی آورده ش ــی در دروس کارشناس ــورت مقدمات به ص
ــود.  ــده ش ــد گنجان ــر در دروس کارشناسی ارش ــورت عمیقت به ص
ــد  ــش CNS/HSM، واح ــی گرای ــای درس ــر از واحده ــی  دیگ یک
ــتاری  ــرای پرس ــتی ب ــای بهداش ــای مراقبت ه ــی »زمینه ه درس
ــن  ــی ای ــدت جا ی خال ــه به ش ــد ک ــرفته« می باش ــه ای پیش حرف
ــی  ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــی رش ــه درس ــز در برنام ــد نی واح
ــه و وضعیــت  ــه بررســی دامن احســاس می شــود. در ایــن واحــد ب
ــا  ــود. ت ــه می ش ــتاران پرداخت ــه ای پرس ــف حرف ــا و وظای نقش ه
دانشــجویان پرســتاری بــا درک عوامــل موثــر بــر ارتقــای مهــارت 
و عملکــرد موثــر، بــرای ایفــای نقــش در موقعیت هــای بالینــی و 
ــه  عبارتــی  دیگــر ایــن واحــد  مدیریتــی پیشــرفته آمــاده شــوند. ب
کــه بــه  عنــوان واحــد پیشــنیاز ارائــه می شــود، زیربنــای واحدهــای 
درســی دیگر می باشــد و دانشــجویان بــا گذرانــدن ایــن واحــد، بــا 
دیــدی کالن و بــاز وارد دوره تحصیــل می شــوند. بــه  طــور کلــی 
ــف  ــه ســبک های مختل ــف در زمین ــات مختل ــج مطالع ــق نتای طب
ــی کــه  ــاره حیطه های ــه یــک نقشــه مفهومــی درب آموزشــی، ارائ
ــر  ــه ب ــی ک ــد و درک عوامل ــرار بگیرن ــش ق ــت  پوش ــد تح بای

انجــام وظایــف در آن حیطه هــا تاثیرگــذار هســتند، به طــور 
ــذارد )44- ــر می گ ــری تاثی ــازده یادگی ــزان ب ــر می ــگرفی ب ش
ــی  ــد درس ــن واح ــدن ای ــا گنجان ــد ب ــر می رس ــه  نظ ــذا ب 42(؛ ل
ــه درســی رشــته پرســتاری داخلی جراحــی، دانشــجویان  در برنام
بتواننــد بــا دیــدی جامعتــر بــه گذرانــدن واحدهــای درســی دیگــر 
مبــادرت ورزنــد و یادگیــری فعــال، منطقــی و معنی داری را داشــته 
ــه درســی رشــته  ــردد، در برنام ــن پیشــنهاد می گ باشــند. همچنی
ــوه  ــوزش نح ــت آم ــی در جه ــی، دروس ــتاری داخلی جراح پرس
ــه در  ــالمت ک ــت س ــه و عدال ــه و خردمندان ــتاری حکیمان پرس
ــاره  ــدان اش ــه صــورت واضــح ب ــی ب ــته داخلی جراح فلســفه رش

ــده شــود. شــده اســت، گنجان
ــالالت و  ــای درســی »پرســتاری از اخت از ســویی دیگــر، واحده
ــوژی«،  ــتاری انکول ــی«، »پرس ــن داخلی جراح ــای مزم بیماری ه
ــل  ــد غیرعام »مراقبت هــای تســکینی و نقــش  پرســتار«، »پدافن
و نقش پرســتار در آن« و »طب مکمــل و طــب  جایگزیــن و 
نقش پرســتار در آنهــا« تنهــا در برنامــه درســی رشــته پرســتاری 
ــد  ــود دارن ــتی وج ــتاری شهیدبهش ــکده پرس ــی دانش داخلی جراح
ــش CNS/HSM دانشــکده پرســتاری  ــه درســی گرای و در برنام
جانزهاپکینــز وجــود ندارنــد. البتــه برخــی از واحدهــای مذکــور در 
ــز  ــتاری جانزهاپکین ــد پرس ــر کارشناسی ارش ــای دیگ ــش ه گرای
ــا  ــتن ب ــاق نداش ــت انطب ــر به عل ــا برخی دیگ ــوند ام ــه می ش ارائ
نیازهــا و اقتضائــات جامعــه  آمریــکا، توجهــی بدان ها نشــده اســت. 
ــی  ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــی رش ــه درس ــوت برنام ــاط ق از نق
ــد. ــی باش ــا م ــه و کارگاه ه ــد پایان نام ــود واح شهیدبهشــتی، وج

ــف و واحــد  ــر مباحــث مختل ــا هــدف بررســی دقیقت ــا ب کارگاه ه
پایان نامــه بــا هــدف تجمیــع و اســتفاده  کاربــردی از تمــام 
ــی  ــن درحال ــوند، ای ــرا می ش ــل اج ــی دوره تحصی ــته ها ط دانس
ــن کارگاه و  ــز چنی ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس ــه دانش ــت ک اس
پایــان نامــه ای را بــرای مقطــع کارشناسی ارشــد در نظــر نگرفتــه 
ــه  ــجویان ب ــردن دانش ــا ملزم ک ــور را ب ــداف مذک ــی اه اســت ول
ــی  ــای درس ــداد واحده ــتر و تع ــی بیش ــاعات بالین ــدن س گذران
بیشــتر جبــران کــرده اســت؛ لــذا پیشــنهاد می شــود، بــه  جهــت 
ــد  ــه در ح ــد پایان نام ــل، واح ــر از دوره  تحصی ــتفاده بهینه ت اس
ــاوت  ــد و مابه التف ــل یاب ــان  دوره تقلی ــم پای ــروژه کم حج ــک پ ی

ــه آمــوزش بالینــی اضافــه شــود. زمــان آن، ب
وجــود  فقــدان  حاضــر،  مطالعــه  محدودیت هــای  از  یکــی 
دانشــکده های  در  داخلی جراحــی  پرســتاری  نــام  بــا  دوره ای 
ــوای  ــق محت ــا بررســی دقی ــذا ب ــود؛ ل ــان ب ــر جه ــتاری برت پرس
در  پرســتاری  مختلــف  گرایش هــای  آموزشــی  برنامه هــای 



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1400

92

دانشــکده  در  آن  معــادل  گرایــش  کارشناسی ارشــد،  مقطــع 
پرســتاری جانزهاپکینــز یافــت و انتخــاب شــد. تعــداد انــدک انجــام 
مطالعــات تطبیقــی )تنهــا یــک مــورد طبق جســتجوی پژوهشــگر( 
ــایر دانشــگاه ها،  ــا س ــه آموزشــی  پرســتاری داخلی جراحــی ب برنام
محدودیــت دیگــر مطالعــه حاضــر بــود کــه بــه ناچــار در قســمت 
بحــث مطالعــه از مطالعــات تطبیقــی ســایر رشــته های پرســتاری 
اســتفاده گردیــد. باتوجــه بــه محدودیت هــای ذکــر شــده، جهــت 
ــی  ــن و بازنگــری مناســبتر برنامــه آموزشــی پرســتاری داخل تدوی
ــه  ــه برنام ــی، مقایس ــات آت ــردد در مطالع ــنهاد می گ ــی پیش  جراح
آموزشــی پرســتاری داخلی جراحــی بــا برنامه هــای آموزشــی 
ــاتید و  ــا اس ــه ب ــراه مصاحب ــه  هم ــر ب ــر دیگ ــگاه های برت دانش

ــردد. ــا انجــام گ دانشــجویان آنه

نتیجه گیری
داخلی جراحــی  پرســتاری  رشــته  آموزشــی  برنامــه  مقایســه 
ــش  ــه آموزشــی گرای ــا برنام ــتاری شهیدبهشــتی ب دانشــکده پرس
ــود  ــر وج ــز، بیانگ ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس CNS/HSM دانش

ــوای دروس و  ــی و محت ــفه، اهداف کل ــادی در فلس ــابهات زی تش
ــل مالحظــه ای در تعریــف دوره، شــرایط و نحــوه  تفاوت هــای قاب
پذیــرش دانشــجو و تعــداد واحدهــای درســی بــود. نتیجــه تجزیــه 
و تحلیــل ایــن تشــابهات و تفــاوت هــا بیانگــر لــزوم تخصصی تــر 
ــه  ــک آن ب ــد تفکی ــی مانن ــتاری داخلی جراح ــته پرس ــدن رش ش
ــی و  ــاد و اورژانس ــای ح ــتاری بیماری ه ــتقل پرس ــته مس دو رش
ــه  ــای اولی ــطح مراقبت ه ــن در دو س ــای مزم ــتاری بیماری ه پرس
و پیشرفته–توانبخشــی، ارائــه تعریفــی جامعتــر از رشــته پرســتاری 

داخلی جراحــی بــا افــزودن مطالبی دربــاره سیاســتگذاری و مدیریت 
در آن، گنجانــدن رســیدن بــه جایــگاه برتــر و صاحب نظــر شــدن 
ــه  ــی و توج ــن الملل ــای بی ــدن همکاری ه در رســالت دوره، گنجان
بــه تفاوت هــای انســان ها در فلســفه دوره، تطبیــق هــر چــه بیشــتر 
اهــداف  کلــی و محتــوای دروس بــا فلســفه و رســالت رشــته ماننــد 
ــه نحــوه پرســتاری حکیمانه  ــوط ب ــدن اهــداف و دروس مرب گنجان
ــا  ــده توانمندی ه ــای متمایزکنن ــن معیاره ــت درنظرگرفت و در نهای
ــد.  ــی باش ــرش م ــت پذی ــجویان جه ــوع دانش ــای متن و مهارت ه
ــی  ــه آموزش ــبتر برنام ــن مناس ــه تدوی ــه ب ــر توج ــه عالوه ب البت
رشــته پرســتاری داخلی جراحــی، توجــه بــه ایجــاد زیرســاخت ها و 
تصحیــح و منطبق ســازی ســایر برنامه هــای آموزشــی رشــته های 
دیگــر پرســتاری در مقطــع کارشناسی ارشــد می توانــد جهــت نیــل 
بــه هــدف اصلــی کــه تربیــت پرســتارانی متبحــر و توانمنــد جهــت 
ــده  رفــع نیازهــای مراقبتــی و بهداشــتی جامعــه اســت، کمک کنن

باشــد.

سپاسگزاری
از طرح تحقیقاتــی مصــوب شــورای  منتــج  مطالعــه حاضــر 
ــه  پژوهشــی  دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی  پژوهشــی کمیت
ــذا پژوهشــگران از معاونــت  شهیدبهشــتی )24554( بــوده اســت ل
پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشــتی بــه جهــت 
حمایت هــای مالــی از ایــن طــرح، سپاســگزاری می نماینــد. 
گــروه  محتــرم  گــروه  مدیــر  از  پژوهشــگران  همچنیــن 
داخلی جراحــی دانشــگاه علــوم  پزشــکی شــهید بهشــتی بــه جهــت 

می نماینــد.  سپاســگزاری  ایشــان  ارزشــمند  راهنمایی هــای 
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