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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،گســتردهشــدن علــم پزشــکی ،ضــرورت پیشــرفت حرفـهای در پرســتاری و کمبــود نیروهــای
متخصــص پرســتاری؛ ارائــه برنامــه آموزشــی مرتبــط بــا نیــاز جهــت تربیــت پرســتارانی متبحــر و توانمنــد ضــرورت مییابــد .مطالعــه
حاضــر بــا هــدف مقایســه و ارزیابــی برنامــه آموزشــی کارشناسیارشــد پرســتاری داخلیجراحــی ایــران بــا آمریــکا انجــام شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر از نــوع مروریتطبیقــی میباشــد کــه در ســال  1399انجــام شــد .ابتــدا یــک دانشــگاه برتــر در جهــان
از طریــق جس ـتوجو در اینترنــت انتخــاب شــد ،ســپس اطالعــات موردنیــاز جم ـعآوری شــدند و بــا اســتفاده از الگــوی بــرودی 4
مرحل ـهای 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 برخــاف 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 میباشــد .بهجــز چندیــن واحــد درســی ،ســایر
ل مــدت تحصیــل ایــن دوره در آمریــکا 6 ،تــرم
واحدهــای درســی ایــن دوره در ایــران و آمریــکا بــا همپوشــانی دارنــد .همچنیــن طــو 
و در ایــران 4 ،تــرم میباشــد.
نتیجــه گیــری :گنجانــدن مطالبــی دربــاره سیاســتگذاری و مدیریــت در تعریــف دوره؛ گنجانــدن مطالبــی دربــاره همکاریهــای
بینالمللــی در تعریــف فلســفه ،گنجانــدن لــزوم رســیدن بــه جایــگاه برتــر و صاحبنظــر شــدن در تعریــف رســالت ،تخصصیتــر
شــدن دوره بــه بیماریهــای حــاد و مزمــن در دو ســطح پیشــگیری ،تطبیــق هــر چــه بیشــتر اهــدافکلــی و محتــوای دروس بــا
فلســفه و رســالت دوره و پذیــرش دانشــجو بــا شــاخصهای عینــی بــرای بهبــود برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی در
ایــران پیشــنهاد مــی شــود.
کلیدواژه ها :پرستاری داخلی جراحی ،برنامه آموزشی ،کارشناسی ارشد.
ارتقــای آگاهــی و انتظــارات بیمــاران ،گســترده و عمیقتــر شــدن

مقدمه

علمپزشــکی ،ضــرورت پیشــرفت حرفـهای در پرســتاری و کمبــود

علــم پرســتاری کــه بــهعنــوان یــک حرفه پويــا ،در پاســخ بــه نیاز

شــدید نیروهــای متخصــص و ماهــر پرســتاری ،لــزوم متناســب

جامعــه بــهوجــود آمــدهاســت ( ،)1اگــر نتوانــد پويايــي و ارتقــای

و هــ م راســتا بــودن برنامــه آموزشــی پرســتاری بــا شــرایط

خــود را حفــظ نمايــد؛ هرگــز نميتوانــد مدعــي پاســخگويي بــه

مذکــور ضــرورت مییابــد ( .)3،4شــکاف و عــدمارتبــاط بیــن

نيازهــاي جوامــع باشــد ( .)1،2بــا افزایــش روزافــزون فنــاوری،
81

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

مباحــث آمــوزش دادهشــده در واحدهــای درســی دانشــجویان

ارتقــای آنهــا ارائــه نمودهانــد ()20-23؛ امــا طــی جســتجوهای

یکــی از ریشــههای اصلــی انتقــادات بــه خدمــاتپرســتاری و

ی جراحــی ایــران بــا
برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلــ 

پژوهشــگر ،تنهــا در مطالعــه عشــوندی ( ،)24بررســی تطبیقــی

بــا مراقبتهــای بالینــی کــه بایــد ماحصــل آموختههــا باشــد،

دانشــگاهی دیگــر (دانشــگاهاگ ( )Egeترکیــه) انجــام شــده

عــدمپاســخگویی پرســتاری بــه نیــاز جامعــه میباشــد ( .)5،6بـه

همیــن جهــت سیاســتگذاران پرســتاری در ســطح ملــی بــا توجــه

بــود .در مطالعــه عشــوندی پیشــنهاد شــدهبــود کــه در پذیــرش

اقــدام بــه ایجــاد گرایشهــای مختلــف پرســتاری و تدویــن

و میــزان موفقیــت داوطلــب در مقطــع کارشناســی توجــه

دانشــجو بــه نمــره مصاحبــه و مهــارت در زبــانانگلیســی

بــه شــرایط فعلــی و پیشبینــی شــرایط ایجــاد شــده در آینــده،

وافــری شــود؛ همچنیــن بــهعلــت وســعت مرزهــای پرســتاری

برنامــه آموزشــی مربــوط بــه هرگرایــش نمودنــد (.)3،4،7

برنامــه آموزشــی بهمنزلــه چارچوبــی حــاوی اهــداف ،رســالتها

داخلیجراحــی ،برنامــه آموزشــی پرســتاری داخلــیجراحــی

دوره زمانــی معیــن اجــرا شــوند ( .)8بــا اســتفاده از ارزشــیابی

بهنظرمیرســد باتوجهبــه اینکــه رتبــه دانشــگا ه اگ در

اصــاح و بــه دو گرایــش تخصصــی تقســیم گــردد ( .)24امــا

و خطمش ـیهای مربــوط بــه آمــوزش اســت کــه بایــد در یــک

جهــان  616میباشــد ،جهــت اســتفاده بهینــه از نتایــج مطالعــه

کــه یکــی از اجــزای مهــم برنامــه آموزشــی میباشــد ()8

تطبیقــی ،بهتــر اســت برنامــه آموزشــی پرســتاری داخلیجراحــی

میتــوان میــزان تحقــق اهــداف مــورد انتظــار و رفــع مهمتریــن

ایــران بــا دانشــگاههای برتــر در جهــان کــه رتبههــای بهتــری

چالــش یعنــی تربیــت افــراد خبــرهای کــه دارای دانــش ،نگــرش

دارنــد مقایســه گــردد ..لــذا باعنایــت بــهمطالــب مذکــور

و مهارتهــای الزم بــرای حفــظ و ارتقــای ســامتجامعه

و عــدم انجــام مطالعــهتطبیقــی رشــته پرســتاری داخلــی

باشــند را ســنجید ( .)9،10،11در ایــنبیــن بــهنظــر میرســد

برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی در مقطــع

جراحــی بــا دانشــگاههای برتــر جهــان علیرغــم ضــرورت

ایجــاد فاصلــه بیــن عرضــهو تقاضــا بــهعلــت کمبــود پرســتاران

و کاســتیهای احتمالــی برنامــه آموزشــی رشــته پرســتاری

آن ،پژوهشــگر بــر آن شــد جهــت آگاهــی مکفــی از وضعیــت

کارشناسیارشــد ،بــهجهــت گســتردگی و دامنــهعمــل وســیعتر،

داخلــیجراحــی ،عناصــر تشــکیلدهنــده ایــن برنامــه آموزشــی

حرفــهای( )12و داشــتن قدمــت و بیشــترین میــزان پذیــرش

را در دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی ايــران بــا دانشــکده

دانشــجو در بیــن ســایر رشــتههای پرســتاری ،اگــر بــهصــورت

پرســتاری جانزهاپکینــز آمریــکا مقایســه نمایــد؛ زیــرا دانشــگاه

منطقــی و واقعبینانــه تدویــن نگــردد ،نــهتنهــا نتایــج مطلوبــی به

علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی رتبــه دوم در میــان دانشــگاههای

همــراه نــدارد بلکــه ممکــن اســت زیانهــای غیرقابلجبرانــی

علومپزشــکی ایــران را دارد ( )25و دانشــگاه جانزهاپکینــز ،از

هــم بهدنبــال داشــته باشــد ( .)13لــذا سیاســتگذاران پرســتاری

دانشــگاههاي مطــرح در حــوزه علومپزشــكي اســت ،و نــه تنهــا

جهــت شناســایی نقــاط قــوتوضعــف ،ارتقــای کیفیــت برنامــه

جايــگاه پانزدهــم را در رتبــهبنــدي دانشــگاههاي جهــان دارد

آموزشــی و در نهایــت تربیــت دانشآموختگانــي توانمنــد و مســلط

( )25بلکــه از لحــاظ اجــراي شــيوههاي مؤثــر و كارآمــد آموزشــي

بــر مهارتهــايتخصصــي پيشــرفته مرتبــط بــا رشــته ()14

و ســاختارمند بــودن برنامــه آموزشــی پیشــگام اســت و اطالعــات

همــواره از ارزشــیابی مســتمر عناصــر اصلــی برنامــه آموزشــی

قابــلدســترس در ســايت اينترنتــي منســوب بــه دانشــگاه دارد.

بهعنــوان راهبــردی عملیاتــی اســتفاده میکننــد (.)9،15،16

نتایــج بــهدســت آمــده از مطالعــه حاضــر میتوانــد بــه ارائــه

مطالعـ ه تطبیقــی یکــی از شــیوههای ارزشــیابی برنامــه آموزشــی

پیشــنهادهای کاربــردی جهــت تدویــن بهتــر برنامــه آموزشــی

میباشــد ( )17کــه در آن ضمــن مقایســه تفاوتهــا و تشــابهات

رشــته پرســتاری داخلیجراحــی در ایــران و بازنگــری مناســبتر

دو یــا چنــد پدیــده مدنظــر بــا هــم ،مجموعــه عوامــل مؤثــر

آن منجرگــردد.

در ایجــاد موفقیتهــای نظامهــای آموزشــی بــا بــه اشــتراک

گذاشــتن تجــارب بــا دیگــران مشــخص میشــود (.)18،19

علیرغــم وجــود مطالعــات متعــددی کــه برنامــه آموزشــی

روش کار

ســایر دانشــگاههای جهــان مقایســه کــرد ه و پیشــنهاداتی جهــت

تطبیقــی کــه در آن دو یــا چنــد پدیــده از جهــات مختلــف

ایــن مطالعــه مــروری در ســال  1399بــا اســتفاده از رویکــرد

رشــتههای مختلــف کارشناسیارشــد پرســتاری در ایــران را بــا
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مقایســه میشــوند ،انجــام شــد ( .)17مطالعــه حاضــر در جلســه

الگــوی بــرودی در مطالعــه حاضــر ،در مرحلــه اول اطالعــات مــورد

اخــاق  IR.SBMU.RETECH.REC.1399.799مــورد

دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز کــه شــامل تعریــف و تاریخچــه

شــورای اخــاق دانشــگاه علومپزشــکی شهیدبهشــتی بــا کــد

نیــاز

در مــورد عناصــر برنامــه آموزشــی گرایــش CNS/HSM

دوره ،فلســفه و رســالت و چشــمانداز دوره ،اهدافکلــی دوره،

تصویــب قــرار گرفتــهاســت همچنیــن در ایــن مطالعــه ،امانــت

شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو و ســاختار دوره مــی باشــد ،از

و صــدق در گــزارش اطالعــات بــه طــور کامــل رعایــت شــده

طریــق اطالعــات موجــود در صفحهالکترونیکــی دانشــگاه ()2020

اســت .از الگوهــای مــورد اســتفاده در مطالعــات تطبیقــی ،الگــوی

و منابــع معتبــر بدســت آمــد ســپس بــه فارســی روان ترجمــه

بــرودی ( )1865( )Beredayمــی باشــد کــه شــامل چهــار مرحلــه

توصیــف ،تفســیر ،همجــواری و مقایســه مــی باشــد .در مرحلــه

شــد ( .)27همچنیــن اطالعــات مــورد نیــاز برنامــه آموزشــی

بــه دســت آمــده از منابــع مختلــف توصیــف مــی شــود .در مرحلــه

اطالعــات موجــود در صفحــهالکترونیکــی ( )1399دانشــگاه

ی جراحــی از طریــق
کارشناسیارشــد رشــته پرســتاری داخلــ 

توصیــف ،وضعیــت مــورد مطالعــه بــر اســاس شــواهد و اطالعــات

علومپزشــکی شــهید بهشــتی بدســت آمــد ( .)28ســپس ایــن

تفســیر ،اطالعاتــی کــه در مرحلــه اول جمــع آوری شــده انــد ،مورد

اطالعــات مــورد مطالعــه دقیــق قرارگرفتنــد و توصیــف شــدند .در

تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد .ســپس در مرحلــه ســوم کــه

مرحلــه دوم نقــاط قــوتو ضعــف هــر یــک از اطالعــات کســب

مرحلــه همجــواری مــی باشــد ،اطالعــات حاصــل از مرحلــه اول و

و توصیــف شــده ،تحلیــل و ارزیابــی شــدند ســپس تفســیرهایی

دوم طبقــه بنــدی مــی شــوند و در کنــار همدیگــر قــرار مــی گیرنــد

تو
در مــورد آنهــا صــورت گرفــت .در مرحلــه ســوم توصیفــا 

و در نهایــت در مرحلــه چهــارم ،تشــابهات و تفــاوت هــا مــورد

تفســیرهای صورتگرفتــه در قالــب جداولــی طبقهبنــدی گردیــد

بررســی و مقایســه قــرار مــی گیرنــد (.)18،26

ابتــدا برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری داخلــی جراحــی از

و بــه آنهــا نظــم دادهشــد .ســپس در مرحلــه چهــارم ،تشــابهاتو

بــرای انتخــاب یــک دانشــگاه معتبــر جهــت مقایســه ،جســتجوی

تعییــن گردیــد و بــا هــم مقایســه شــدند ،در نهایــت پیشــنهادهای

تفاوتهــا در هــر یــک از عناصــر برنامــه آموزشــی دو دانشــکده

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انتخــاب شــد .ســپس

کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه هــر یــک از عناصــر برنامــه

اینترنتــی دربــاره رتبهبنــدی دانشــگاههای معتبــر علومپزشــکی

ی جراحــی دانشــکده پرســتاری
آموزشــی رشــته پرســتاری داخلــ 

جهــان انجــام شــد ( ،)25در گام بعــد جهــت دسترســی بــه برنامــه

شــهید بهشــتی ارائــه شــد.

آموزشــی کارشناسیارشــد رشــته پرســتاری داخلیجراحــی،

ب شــده،
جســتجو در داخــل ســایت هریــک از دانشــگاههای انتخــا 

یافته ها

انجــام شــد .بــا توجــهبــهاینکــه در اغلــب دانشــگاههای برتــر

نتایــج حاصــل از مقایســه هــر یــک از عناصــر برنامــه درســی بــه

جهــان ،محتــوای برنامه آموزشــی رشــته پرســتاری داخلــیجراحی

تفکیــک در (جــداول  1تــا  )4ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه

بــا عناوینــی غیــر از پرســتاری داخلیجراحــی ارائــه شــده بــود،

(جــدول  )1نشــان میدهــد ،تاســیس دانشــکده پرســتاری شــهید

لــذا تصمیــم گرفتهشــد تــا خصوصیــات برنامــه آموزشــی رشــته

بهشــتی در ســال 1364و آمــوزش برنامــه رشــته کارشناسیارشــد

پرســتاریداخلــی جراحــی بــا برنامــه آموزشــی معــادل آن یعنــی

پرســتاری داخلــیجراحــی در ایــن دانشــکده از ســال  1365شــروع

گرایــش پرســتاریبالینــی متخصــص مراقبتحــاد بزرگســاالن-

شــد و تــا هــماکنــون نیــز ادامــه دارد .امــا تاســیس دانشــکده

ســالمندان ( )CNSو مدیریــت سیســتمهای ســامت ()HSM

دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز آمریــکا بــه جهت تشــابه ســاختار

پرســتاری جانزهاپکینــز در ســال  1983و آمــوزش گرایــش CNS/

رســالت و چشــمانداز دوره ،اهــدافکلــی دوره ،شــرایط و نحــوه

اســت؛ لــذا دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز قدمــت بیشــتری در

و محتــوای برنامــه ،از نظــر تعریــف و تاریخچــه دوره ،فلســفه و

 HSMکــه در ابتــدا دو گرایــش بــود ،از دهــه  1990شــروع شــده

پذیــرش دانشــجو و ســاختار دوره مقایســه شــود .بــر اســاس اجرای

تاســیس دانشــکده و تاســیس دوره مذکــور دارد.
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در (جــدول  ،)2فلســفه ،رســالت ،چشــمانداز و اهدافکلــی دوره

و چشــمانــداز گرایــش  CNS/HSMدر دانشــکده پرســتاری

چشــمانداز در رشــته پرســتاری داخلیجراحــی طــی آئیننامــهای

همــه گرایشهــای پرســتاری یکســان مــی باشــد ،بــا ایــن حــال

جانزهاپکینــز بــهصــورت مســتقل تعریــف نشــده اســت و بــرای

در دو دانشــکده پرســتاری مقایســه شدهاســت .فلســفه و رســالت و

اهــدافکلــی هــر گرایــش ب ـ ه صــورت جداگانــه تعریــف شــده

از وزارت بهداشــت بــه همــه دانشــگاههای علومپزشــکی ایــران

اســت.

ابــاغ شــده اســت و فقــط اهدافکلــی رشــته بســته بــه امکانــات

و مدیریــت هــر دانشــکده متفــاوت میباشــد .امــا فلســفه ،رســالت
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در (جــدول  ،)3شــرایط و نحــوه پذیریــش دانشــجو در دوره ،در

آموزشــی میباشــند .ایــن در حالــی اســت کــه جهــت تحصیــل در

دوره  CNS/HSMدر دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز ،شــرایط

پرســتاری ایــران ماننــد دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی ،داشــتن

دوره کارشناســیارشــد پرســتاری داخلیجراحــی در دانشــکدههای

دو دانشکدهپرســتاری مقایســه شــده اســت .جهــت تحصیــل در

آموزشــی ،پژوهشــی ،مهارتــی ،قانونــی و ضوابطــی دانشــجو بــا

مــدرک کارشناسیپرســتاری ،عــدم سوءپیشــینه اخالقــی و

فارغالتحصیلــی طــی  5ســال گذشــته ( )GREو حداقــل درجــه B

کنکــور کتبــی کفایــت میکنــد و پذیــرش برخــاف دانشــکده

سیاســی ،داشــتن معــدل کل بــاالی 12و آوردن رتبــ ه قبولــی در

معیارهایــی عینــی بررســی میشــوند؛ بــهعنــوانمثــال نمــرات

پرســتاری جانزهاپکینــز بــه صــورت متمرکــز مــی باشــد.

در معــدل ( )GPAکــه شــامل درجــات ،)89-80( B ،)100-90( A

 )69-60( D ،)79-70( Cو  )59-0( Fمیباشــد جــزو معیارهــای

در (جــدول )4کــه مشــخصات ســاختار دوره ،در دو دانشــکده
پرســتاری بیــان شدهاســت ،بهجــز چندیــن واحــد درســی ،ســایر
واحدهــای درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی دانشــکده

پرســتار در آن»« ،پرســتاری انکولــوژی»« ،مراقبتهایتســکینی
و نقــش پرســتار»« ،پایــان نامــه» و «کارگاههــای اجبــاری» وجــود
دارد کــه برخــی از ایــن واحدهــای درســی بــا عناوینــیدیگــر ولــی
بــا همــان محتــوای آموزشــی در دورههــا و گرایشهــای دیگــر
پرســتاری دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز گنجانــده شــدهاند ولی
برخــی دیگــر از ایــن واحدهــا اصــا در ایــن دانشــکده تدریــس
نمــی شــوند .تقســیمبندی دروس در برنامــه درســی گرایــش
 CNS/HSMبــ ه صــورت پیشــنیاز ،اصلی(مشــترک در تمــام
گرایشهــا) و اختصاصی(مخصــوص همــان گرایــش) اســت ولــی
در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی بــهصــورت
پیشــنیاز و اختصاصــی اســت ،همچنیــن طــولمــدت تحصیــل
ایــن دوره در دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز 6 ،تــرم میباشــد،
درحالیکــه در دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی 4 ،تــرم میباشــد
زیــرا تعــداد واحدهــای درســی و ســاعات بالینــی در برنامــه درســی

پرســتاری شهیدبهشــتی بــا برنامــه درســی گرایــش CNS/

 HSMدانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز همپوشــانی دارنــد.
در برنامــه درســی گرایــش  CNS/HSMجانزهاپکینــز ،واحــد
درســی «فلســفه ،تئــوری و اخالقپرســتاریحرفهایپیشــرفته»
و «زمینههــای مراقبتهــایبهداشــتی بــرای پرســتاریحرفهای
پیشــرفته» وجــود دارد کــه جایخالــی ایــن واحدهــای درســی در
برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی شــهیدبهشــتی
دیــده میشــود .بااینحــال در برنامــه درســی رشــته پرســتاری
داخلیجراحــی ،واحدهــای درســی «پرســتاری از اختــاالت و
بیماریهــای مزمــن داخلیجراحــی»« ،طــبمکمــل و طــب
جایگزیــن و نقــش پرســتار در آنهــا»« ،پدافنــد غیرعامــل و نقــش
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داخلیجراحــی مــی باشــد.

گرایــش  CNS/HSMبیشــتر از برنامــه درســی رشــته پرســتاری
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جانزهاپکینــز ،کــه از تلفیــق دو گرایــش پرســتاریبالینی متخصص
مراقبتحــاد بزرگســاالن -ســالمندان و گرایــش مدیریــت
سیســتمهای ســامت ایجــاد شــدهاســت بــ ه صــورت مســتقل
تعریــف شــدهاســت .همچنیــن دوره پرســتاری داخلیجراحــی
دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی نیــز طبــق آئیــننامــه مربــوط
بــه ایــن دوره کــه بــ ه صــورت کشــوری تدویــن شــده اســت،
بهصــورت مســتقل تعریــف شدهاســت .دوره  CNS/HSMمنجــر

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه آموزشــی
کارشناسیارشــد رشــته پرســتاری داخلــیجراحــی در دانشــکده
پرســتاری شــهید بهشــتی ایــران و گرایــش معــادل ایــن رشــته
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
 14ســال قبــل از دانشــکده پرســتاری شــهید بهشــتی تاســیس
شــده اســت و بهتبــع آن برنامههــای آموزشــی ایــن دانشــکده
نیــز زودتــر تدویــن شــده اســت ( .)25،27،28همچنیــن دانشــکده
پرســتاری جانزهاپکینــز از نظــر رتبه دانشــگاهی ،رتبــه  15ام جهان
را دارد ،بنابرایــن پرواضــح اســت کــه بایــد موفقیتهــا و تجــارب
بیشــتری در امــور آموزشــی و پژوهشــی نســبت بــه دانشــکده
پرســتاری شــهید بهشــتی داشــته باشــد ( .)25،27،28امــا تاریخچــه
و ســیر تکاملی دوره  CNS/HSMدر ســایت الکترونیکی دانشــکده

بــه کســب دانــش پیشــرفته و تخصصیشــدن حرفــه پرســتاری
جهــت افزایــش کیفیــت و مهــارت در ارائــه مراقبتهــا در
بیماریهــای حــاد و اورژانســی بزرگســاالن و ســالمندان میشــود
( )27ولــی دوره پرســتاری داخلیجراحــی منجــر بــه تربیــت
پرســتارانی متبحــر در امــر مراقبــت در همــه ســطوح پیشــگیری
در بزرگســاالن میشــود و عــاوه بــر مراقبــت در بیماریهــای
حــاد و اورژانســی ،مراقبــت در بیماریهــای مزمــن را هــم شــامل
میشــود ( .)28باتوجــه بــه اینکــه مراقبتهــا و حوزههــای درگیــر
بیماریهــای داخلــی و جراحــی بســیار بســیط میباشــند ( )12و
آمــوزش مباحــث و مطالــب بــا گســتردگی زیــاد طــی یــک بــازه
زمانــی ،منجــر بــه سطحیشــدن و ک ـ م عمــق شــدن یادگیــری
میگــردد ( ،)11بــهنظــر میرســد همانطــور کــه طــی چنــد
ســال گذشــته در ایــران ،حیطــه ســالمندان از بزرگســاالن منفــک
شدهاســت و بــرای آن رشــته جدیــدی بــا نــام پرستاریســالمندی
ایجــاد شــدهاســت ()20؛ بــا تفکیــک بیماریهــای مزمــن و حــاد
و همچنیــن تفکیــک ســطوح پیشــگیری در برنامــه آموزشــی
پرســتاری داخلیجراحــی ،بــه کابردیتــر و عمیقترشــدن یادگیــری
ایــن دوره کمــک شــایانی بتــوان کــرد .همچنیــن باتوجهبــه اینکــه
همــه عناصــر برنامــه آموزشــی بایــد شــامل تمــام مــواردی باشــد
کــه فارغالتحصیــان آن دوره بــا آن مواجــه خواهنــد شــد ()29
پیشــنهاد میشــود مطالبــی در بــاب سیاســتگذاری و مدیریــت نیــز
در تعریــف هــر دو برنامــه گنجانــده شــود.
از نظــر فلســفه ،رســالت و چشــمانداز؛ بــا اینکــه هیچکــدام از
گرایشهــای پرســتاری دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز ،فلســفه،
رســالت و چش ـمانداز منحصــر ب ـ ه فــرد و مســتقلی ندارنــد ولــی
همــه آنهــا در جهــت فلســفه ،رســالت و چشــمانداز دانشــکده
پرســتاری جانزهاپکینــز (کــه همــان انجــام تــاش صادقانــه و
اخالقــی از طــرق مختلــف ماننــد آموزشــی ،مراقبتــی ،پژوهشــی
و مشــارکتی جهــت ارتقــای جایــگاه دانشــکده و انجــام بهتریــن
کارهــا در شــرایط چالشهــا بــههمــراه مســئولیتپذیری در قبــال
عملکــرد اســت) گام برمیدارنــد ( .)27بــا ایــن حــال فلســفه و
رســالت منحصــر بــهفــرد رشــته پرســتاری داخلیجراحــی ،همــه

پرســتاری جانزهاپکینــز بـ ه صــورت مختصــر توصیــف شــدهاســت
کــه بهناچــار جهــت غنیشــدن اطالعــات مربــوط بــه تاریخچــه
ایــن دوره ،از منابــع معتبــر دیگــری نیــز در مطالعــه حاضر اســتفاده
گردیــد .ایــن درحالــی اســت کــه تاریخچــه و ســیر تکامــل دوره
پرســتاری داخلــیجراحــی در دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی
بــا جزئیــات بیشــتری نســبت بــه دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز
توصیــف شــده اســت .از ســوی دیگــر عوامــل موثــر (اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی) در ســیر تحــوالت دوره مذکــور
در هــر دو دانشــکده بــه صــورت ناقــص بیــان شــده اســت و
چنانچــه ایــن عوامــل در هــر دو دانشــکده ،بــا جزئیــات خیلــی
بیشــتر توصیــف شــده بودنــد ،آشــنایی و آگاهــی کاملتــری از نحــوه
ایجــاد دســتاوردهای یــک دوره میتوانســت بـ ه دســت بیایــد ()23
باایــن حــال باتوجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده میتــوان ســیر
تکامــل دوره در ایــران و آمریــکا را هــم راســتا بــا نیازهــای جامعــه
دانســت بهطــوری کــه آمــوزش دوره در هــر دو کشــور ،ابتــدا بــه
صــورت بیمارســتانی و ســپس بــهصــورت آکادمیــک بــود و حتــی
قبــل از تاســیس دانشــکدههای پرســتاری جانزهاپکینــز و شــهید
بهشــتی ،آمــوزش ایــن دوره در آمریــکا و ایــران انجــام میشــد؛
لــذا باتوجــه بــه موفقیتهــای دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز
در امــور آموزشــی و پژوهشــی ،برنامــه آموزشــی CNS/HSM
ایــن دانشــکده میتوانــد الگــوی مناســبی جهــت تدویــن برنامــه
آموزشــی پرســتاری داخلیجراحــی باشــد.
از نظــر تعریــف دوره؛ دوره  CNS/HSMدانشــکده پرســتاری
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طــور کلــی بــا توجــه بــه لــزوم تغییــر و تصحیــح فلســفه ،رســالت
و چشــمانداز مقطــع تحصیالتتکمیلــی از جملــه پرســتاری کــه
در مطالعــات مختلــف هــم پیشــنهاد شــده اســت (،)14،19،33
چنانچــه در فلســفه و رســالت رشــته پرســتاری داخلیجراحــی،
عــاوه بــر پیشــنهادات مذکــور ،ارائــه مراقبتهایحکیمانــه
(مراقبتــی مبتنــی بــر شــناخت نیازهــای واقعــی و بنیادیــن یــک
انســان بــر طبــق یــک جهــان بینــی متقــن و جامــع ( )34نیــز در
نظــر گرفتــه شــود ،میتــوان رســیدن بــه پرســتاری اخــاقمــدار،
جامعنگــر و مســئولیتپذیر را تســهیل نمــود و در عیــن در نظــر
گرفتــن تفاوتهــای انســانها بــا هــم ،بــه ارائــه گایدالینهــای
مراقبتــی طبــق اصــول مشــترک در همــه انســانها پرداخــت و در
ایــن زمینــه صاحبنظــر شــد.
ی جراحی دانشــکده
بــا اینکــه اهــداف کلــی رشــته پرســتاری داخلـ 
پرســتاری شهیدبهشــتی (تربیــت مدیرانپرســتاری و پرســتاران
توانمنــد در امــر آمــوزش ،پژوهــش و مراقبــت کــه همســو بــا
سیاســتهای نظــام جمهــوری اســامی بــه ارائهمســتقیم یــا
غیرمســتقیم مراقبتهــای متناســب بــا نیــاز میپردازنــد و در ایــن
راه ضمــن حفــظ کرامــت انســان هــا ،از ابزارهــای علــم بــهطــور
شایســته نیــز اســتفاده مینماینــد) بــا اهدافکلــی گرایــش CNS/
 HSMدانشــکده پرســتاری جانــز هاپکینــز (تربیــت پرســتاران
ش و تجربـ ه و ابتــکار در رفــع مســائل
خردمنــد و هنرمندکــه از دانـ 
مراقبتــی ،مدیریتــی و آموزشــی اســتفاده مــی کننــد) انطبــاق
زیــادی دارد ( )27،28ولــی برخــی از اهــداف رشــته پرســتاری
داخلــیجراحــی دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی از فلســفه و
ی جراحــی نشــات نگرفتهانــد و بــه
رســالت رشــته پرســتاری داخلـ 
عبارتــی فراتــر از فلســفه و رســالت رشــته پرســتاری داخلیجراحــی
میباشــند و در مــواردی ،اهدافــی بــرای آنچــه در فلســفه و
رســالت رشــته آمدهاســت بیــان نشــده اســت؛ بهعنوانمثــال،
دربــاره عدالــت در ســامت و مراقبتهــای مربــوط بــه ســطح
ثالثیــه و همچنیــن ارتقــای خالقیــت در دانشــجویان در امــر
مراقبــت کــه در فلســفه و رســالت بیــان شــده انــد ،اهدافــی بیــان
ف کلــی رشــته
نشــده اســت .بــا ایــن حــال از نقــاط قــوت اهــدا 
پرســتاری داخلیجراحــی دانشــکده پرســتاری شــهیدبهشــتی،
توجــه بــه تفاوتهــای بیمــاران و همچنیــن ارائــه مراقبــتاخــاق
مدارانــه اســت کــه ایــن مــوارد در اهدافکلــی گرایــش CNS/
 HSMدانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز مشــاهده نمیشــود.
بــا عنایــت بــه لــزوم انطبــاق اهــداف هــر برنامــه بــا فلســفهو
رســالت آن برنامــه و ضــرورت جلوگیــری از عــوارض عــدم
انطبــاق (وجــود تعــداد زيــاد پاياننامــه بــدون اســتفاده ،مــدرک

ســطوح مراقبــت اعــم از اولیــه ،ثانویــه و ثالثیــه را همــراه بــا
رعایــت اخــاق تحــتپوشــش قــرار میدهــد و چش ـماندازی در
جهــت تربیــت پرســتاری جامعنگــر و جامعهنگــر در حیطههــای
آموزشــی ،پژوهشــی و مراقبتــی در تــراز دانشــگاههای برتــر
منطقــه دارد ( .)28البتــه داشــتن فلســفه ،رســالت و چشــمانداز
منحصــر بــ ه فــرد و مســتقل در هــر رشــته باعــث مــی شــود
سیاســتگذاریهای آن رشــته کــه برمبنــای ایدئولــوژی (باورهــا،
تعهــدات و )...افــراد آن رشــته اســت ،بــهطــور مناســبتری صــورت
گیــرد ولــی از طرفیدیگــر ممکــن اســت تضــارب منافــع بــا
فلســفه و رســالت اصلــی دانشــکده و یــا ســایر رشــتهها ایجــاد
شــود ( .)30،31بــهنظــر میرســد چنانچــه فلســفه ،رســالت و
چشــمانداز منحصــر بــ ه فــرد و مســتقل بــرای هــر رشــته یــا
گرایــش اگــر بــا دیــد کالن و بــاز تدویــن گــردد و در ایــن زمینــه
بخش ـینگری کنــار گذاشــته شــود ،میتــوان بــه مزایــای تلفیــق
دو روش اجــرا شــده در دو دانشــکده دســت یافــت و از معایــب
آن اجتنــاب نمــود .از ســوییدیگر در فلســفه و رســالت هــر دو
برنامــه ،اســتفاده از خــرد و خــردورزی ،مســئولیتپذیری ،توجــه
بــه کرامــت افــراد ،رفتــاراخالقــی و ارتقــای ســامت مدنظــر
قــرار گرفتــه بــود و رســالت آنهــا نیــز بــا نــگاه بــه فلســفه تدویــن
شــد ه بــود ( .)27،28ولــی توجــ ه بــه وجــود تفاوتهــا در افــراد
و همــکاری بــا ســایر دانشــکدههای پرســتاری یــا دانشــمندان
برتــر جهــان کــه در فلســفه دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز
ی جراحــی جایــی
وجــود دارد ،در فلســفه رشــته پرســتاری داخلــ 
نــدارد؛ لــذا بــهنظــر میرســد بــا گنجانــدن همکاریهــای
بینالمللــی در فلســفه رشــته پرســتاری داخلیجراحــی ،میتــوان
رســالت ،چشــمانداز و اهــداف دقیقتــر و جامعتــری را تدویــن
نمــود و بــه دســتاوردهایی از جملــه :انتقــال و یادگیــری از تجــارب
دانشــکدههای پرســتاری برتــر جهــان دســت یافــت .حفــظ و
رســیدن بــه جایــگاه برتــر دانشــکده ،هــم در رســالت و هــم در
چشــمانداز دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز مدنظــر قــرار داده
شــده اســت .ایــن امــر نشــاندهنده مهــمبــودن و نگاهــی عمیــق
داشــتن بــه ایــن موضــوع اســت ،امــا ایــن امــر تنهــا در چشـمانداز
رشــته پرســتاری داخلیجراحــی مدنظــر قــرار گرفتــهاســت ،لــذا
ی اســت بــه ایــن موضــوع در رســالت رشــته نیــز توجــه
ضــرور 
گــردد؛ زیــرا هــر آنچــه کــه در فلســفه و ســپس رســالت بــدان
اشــاره شــود بســیار پراهمیــت تــر اســت از زمانــی کــه تنهــا در
چشـمانداز بــدان اشــاره گــردد؛ چراکــه فلســفه و رســالت ،جهــت و
اهــداف یــک مجموعــه را بــههــم مرتبــط میکننــد و فعالیتهــا
و عملکردهــای تحــت چشـمانداز را مشــخص میســازند ( .)32بــه
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میتوانــد از طوالنیشــدن مدتتحصیــل و تحمیــل هزینههــای
بیشــتر بــر دانشــجو و دانشــگاه جلوگیــری کنــد و دانشــجو ســریعتر
وارد بــازار کار شــود ( .)38یکــی دیگــر از شــرایط مهــم در پذیــرش
دانشــجو در دانشــگاههای ایــران ،توجــهبــه سوءپیشــینهاخالقــی
بـ ه عنــوان یکــی از صالحیتهــای عمومــی اســت کــه بــهعنــوان
یــک نقطهقــوت مطــرح میشــود؛ چــرا کــه میتــوان امیــد
داشــت ،رفتــار اخالقمدارانهتــری در عملکــرد فــارغالتحصیــان
مشــاهده شــود .همچنیــن عدموجــود سوءپیشــینه سیاســی
نیــز یکیدیگــر از صالحیتهــای عمومــی جهــت پذیــرش در
دانشــگاههای ایــران اســت کــه البتــه عــدمتوجــه رســمی بــه
سوءپیشــینه سیاســی در شــرایط پذیــرش دانشــکده پرســتاری
جانزهاپکینــز دلیلــی بــر توجــه غیررســمی بــه آن نیــز نمیباشــد؛
چــرا کــه پرواضــح اســت در همــه دانشــگاههای جهــان ســوابق
سیاســی دانشــجویان دارای اهمیــت اســت (.)39
از نظــر ســاختار دوره؛ اکثــر واحدهــای درســی بیــن هــر دو برنامــه
دانشــکده پرســتاری جانــز هاپکینــز و شهیدبهشــتی مشــابه یکدیگر
میباشــند ،امــا علیرغــم ارائــه دروس بــهصــورت یــک واحــد
مســتقل و منفــکشــده در برنامــه درســی گرایــش ،CNS/HSM
برخــی از همــان دروس در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلــی
جراحــی بــه صــورت تجمیعشــده در یــک یــا دو واحــد درســی
ی دیگــر واحدهــای «قضــاوت بالینــی
ارائــه میشــوند .بــهعبارت ـ 
در مراقبتهــای حــاد بزرگســاالن و ســالمندان 1و ،2نقــش و
وظایــف تخصصــی1و ،2پیامــد اجــرای نقــش و وظایــف تخصصی،
ارتقــاء ســامت و پیشــگیری از بیمــاری» و همچنیــن واحدهــای
«رهبــری و مدیریــت در پرســتاری و مراقبتهــایبهداشــتی،
مدیریــت سیســتمهای بهداشــتی ،2تئوریهــای مــورد نیــاز
مســائلمالــی ،توســعه برنامــه و ارزشــیابی ،رهبــری ســازمانهای
یادگیرنــده پیچیــده ،برنامــه کســبو کار» کــه در برنامــه درســی
گرایــش  CNS/HSMبــهصــورت واحدهــای مســتقل وجــود
دارنــد ،در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی،
تجمیعشــده و بهترتیــب جــزو مباحــثدرس «پرســتاری از
اختــاالت و بیماریهــای حــاد داخلیجراحــی» و «مدیریــت
خدمــاتپرســتاری در بخشهایبالینــی ،سیســتمهای اطــاع
رســانیپزشــکی» گذاشــته شــده اســت ( .)27،28بــهطــور کلــی
بــهنظــر میرســد همراســتا بــا نتایــج مطالعــات گوناگــون
( ،)14،34،36اگــر مباحــث درســی بهصــورت واحدهــای مســتقل
ولــو بــا افزایــش طولمــدت تحصیــل در برنامههــای درســی
ارائــه شــوند ،میتوانــد بهــرهوری و کارایــی بیشــتری داشــته
باشــد زیــرا باعــث عمیقتــر شــدن یادگیــری و تحــتپوشــش قــرار

محــوري و يادگيريهــاي نســبي ،اســتخدام فارغالتحصيالنــي
کــه بــر خالفانتظــار متخصــص نيســتند و ،)33،35( )...ب ـ ه نظــر
میرســد انطبــاق هــر چهبیشــتر اهــداف بــا فلســفه و رســالت
رشــته پرســتاری داخلیجراحــی ضمــن حفــظ نقــاط قــوت فعلــی
ضــروری مــی باشــد.
از نظــر شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو در دوره؛ بیــن دو
دانشــکده پرســتاری جانــز هاپکینــز و شهیدبهشــتی تفاوتهــای
زیــادی وجــود داشــت .طبــق آئیننامــه دوره کارشناسیارشــد
پرســتاری داخلیجراحــی کــه از وزارت بهداشــت ایــران بــه همــه
ن محــوری
دانشــکدههای پرســتاری ابــاغ شــده اســت ،بــر آزمــو 
و داشــتن شــرایطکلــی و نــه ویــژه در پذیــرش دانشــجو تمرکــز

ف وســیعی
شــده اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه پذیــرش طیــ 
از دانشــجویان بــا توانمندیهــای مختلــف گردیــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه وضــع قوانیــن و ارزیابــی شــرایط آموزشــی،
پژوهشــی ،مهارتــی ،قانونــی و ضوابطــی دانشــجو بــا معیارهایــی
عینــی جهــت تحصیــل در دوره کارشناسیارشــد CNS/
 HSMدر دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز حاکــی از داشــتن
برنامــه سیاســتگذاران آن دانشــکده جهــت جــذب اســتعدادها و
توانمندیهــای مرتبــط بــا رســالت و اهــداف دانشــکده میباشــد
()27،28؛ چراکــه هرچــه شــرایط و معیارهــای پذیــرش ،ســطوح
مختلــف توانمنــدی و مهارتهــای افــراد را بهتــر و عمیقتــر ارزیابی
کنــد ،طبیعتــا فارغالتحصیــان خبرهتــر نیــز تربیــت خواهنــد شــد.
یکــی از شــرایط بســیار مهــم دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز
جهــت پذیــرش دانشــجو در گرایــش  ،CNS/HSMداشــتن
مــدرک  RNمیباشــد؛ البتــه باتوجــه بــه اینکــه طــی چندســال
گذشــته در ایــران ،برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری ســاالنه آزمــون
صالحیتحرفـهای بــه صــورت آســکی بــرای متقاضیــان ورود بــه
مراکــز درمانــی و بهداشــتی انجــام شــدهاســت ()36؛ لــذا پیشــنهاد
میشــود جهــت پذیــرش در دوره کارشناسیارشــد پرســتاری در
دانشــکدهها ،عــاوهبــر آزمونکتبــی ،از آزمــونشــفاهی کــه
مهارتهــای مراقبتــی و کلینیکــی و توانمندیهــای آموزشــی
و پژوهشــی را میســنجد ،اســتفاده گــردد .برخــاف دانشــکده
پرســتاری شــهید بهشــتی کــه تحصیــل بــهصــورت تماموقــت
میباشــد ،در دانشــکده پرســتاری جانزهاپکينــز دورههــاي تحصيلي
بــه اَشــکال متنــوع تمــاموقــت ،پــارهوقــت و آناليــن ارائــه
ميشــود .انعطافپذیــری در ارائــه دروس ب ـ ه صــورت مجــازی یــا
پارهوقــت منجــر بــه حــذف ترددهــای بیمــورد ،افزایــش ســرعت
یادگیــری ،صرف ـ ه جویــی در هزینههــا از قبیــل تــدارک امکانــات
آموزشــی و برگــزاری آزمونهــا و  ...میشــود ( )14،37و ایــن امــر
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انجــام وظایــف در آن حیطههــا تاثیرگــذار هســتند ،بهطــور
شــگرفی بــر میــزان بــازده یادگیــری تاثیــر میگــذارد (-44
)42؛ لــذا بــهنظــر میرســد بــا گنجانــدن ایــن واحــد درســی
در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی ،دانشــجویان
بتواننــد بــا دیــدی جامعتــر بــه گذرانــدن واحدهــای درســی دیگــر
مبــادرت ورزنــد و یادگیــری فعــال ،منطقــی و معنیداری را داشــته
باشــند .همچنیــن پیشــنهاد میگــردد ،در برنامــه درســی رشــته
پرســتاری داخلیجراحــی ،دروســی در جهــت آمــوزش نحــوه
پرســتاری حکیمانــه و خردمندانــه و عدالــت ســامت کــه در
فلســفه رشــته داخلیجراحــی بــه صــورت واضــح بــدان اشــاره
شــده اســت ،گنجانــده شــود.
از ســویی دیگــر ،واحدهــای درســی «پرســتاری از اختــاالت و
بیماریهــای مزمــن داخلیجراحــی»« ،پرســتاری انکولــوژی»،
«مراقبتهــای تســکینی و نقــشپرســتار»« ،پدافنــد غیرعامــل
و نقشپرســتار در آن» و «طبمکمــل و طــب جایگزیــن و
نقشپرســتار در آنهــا» تنهــا در برنامــه درســی رشــته پرســتاری
داخلیجراحــی دانشــکده پرســتاری شهیدبهشــتی وجــود دارنــد
و در برنامــه درســی گرایــش  CNS/HSMدانشــکده پرســتاری
جانزهاپکینــز وجــود ندارنــد .البتــه برخــی از واحدهــای مذکــور در
گرایــش هــای دیگــر کارشناسیارشــد پرســتاری جانزهاپکینــز
ارائــه میشــوند امــا برخیدیگــر بهعلــت انطبــاق نداشــتن بــا
نیازهــا و اقتضائــات جامعـ ه آمریــکا ،توجهــی بدانها نشــده اســت.
از نقــاط قــوت برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی
شهیدبهشــتی ،وجــود واحــد پایاننامــه و کارگاههــا مــی باشــد.
کارگاههــا بــا هــدف بررســی دقیقتــر مباحــث مختلــف و واحــد
پایاننامــه بــا هــدف تجمیــع و اســتفادهکاربــردی از تمــام
دانســتهها طــی دوره تحصیــل اجــرا میشــوند ،ایــن درحالــی
اســت کــه دانشــکده پرســتاری جانزهاپکینــز چنیــن کارگاه و
پایــان نامـهای را بــرای مقطــع کارشناسیارشــد در نظــر نگرفتــه
اســت ولــی اهــداف مذکــور را بــا ملزمکــردن دانشــجویان بــه
گذرانــدن ســاعات بالینــی بیشــتر و تعــداد واحدهــای درســی
بیشــتر جبــران کــرده اســت؛ لــذا پیشــنهاد میشــود ،ب ـ ه جهــت
اســتفاده بهینهتــر از دورهتحصیــل ،واحــد پایاننامــه در حــد
یــک پــروژه کمحجــم پایــاندوره تقلیــل یابــد و مابهالتفــاوت
زمــان آن ،بــه آمــوزش بالینــی اضافــه شــود.
یکــی از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر ،فقــدان وجــود
دورهای بــا نــام پرســتاری داخلیجراحــی در دانشــکدههای
پرســتاری برتــر جهــان بــود؛ لــذا بــا بررســی دقیــق محتــوای
برنامههــای آموزشــی گرایشهــای مختلــف پرســتاری در

گرفتــن وســعت بیشــتری از مباحــث کابــردی میگــردد.
یکــی از واحدهــای درســیای کــه در برنامــه درســی گرایــش
 CNS/HSMوجــود دارد ولــی جزو برنامه درســی رشــته پرســتاری
داخلیجراحــی نمیباشــد ،بخــش فلســفه واحــد درســی «فلســفه،
ق پرســتاریحرفهای پیشــرفته» میباشــد .ایــن
تئــوری و اخــا 
بخــش نــه تنهــا در برنامــه کارشناسیارشــد پرســتاری ایــران
بلکــه در برنامــه کارشناســی پرســتاری نیــز وجــود نــدارد؛ لــذا
دانشــجویان بــدون اطــاع از ضــرورت ،ارزشهــا و باورهــای
مشــترک کــه همــان فلسفهپرســتاری اســت ،وارد عرصههــای
مراقبتــی ،آموزشــی ،مدیریتــی و پژوهشــی میشــوند .کینــگ
( )Kingدر مطالعــهای کــه در ســال  2011انجــام داد ،ضــرورت
اطــاع از فلســفه هــر رشــته را ضــروری دانســته و عدمآگاهــی
از فلســفه را در ایجــاد ســردرگمی و عــدمرســیدن بهموفقیــت
دخیــل دانســته اســت ( .)40همچنیــن داورا ( ،)Dauraفلســفه
هــر رشــته را بــه مثابــه دلیــل اصلــی وجــود آن رشــته تعریــف
کــرده و ایــن دلیــل را اصلیتریــن مفهــوم آن رشــته بیــان کــرده
اســت ( .)41نتایــج بیاطالعــی از فلســفه هــر رشــته منجــر بــه
انحــراف ارزشهــا و رســالت آن رشــته میشــود؛ چــرا کــه بــدون
ک نقطــه شــروع ،امــکان جهتیابــی مناســب میســر
دانســتن ی ـ 
نخواهــد بــود و ممکــن اســت حتــی تقابــل جهتهــا و اهــداف
نیــز اتفــاق بیفتــد ( .)41بنابرایــن پیشــنهاد میشــود بهجــای
درس مبنایــی
شــروع آمــوزش فلســفه در دوره دکتــری ،ایــن ِ
بهصــورت مقدماتــی در دروس کارشناســی آورده شــود و ســپس
بهصــورت عمیقتــر در دروس کارشناسیارشــد گنجانــده شــود.
یکــیدیگــر از واحدهــای درســی گرایــش  ،CNS/HSMواحــد
درســی «زمینههــای مراقبتهــای بهداشــتی بــرای پرســتاری
حرفــهای پیشــرفته» میباشــد کــه بهشــدت جایخالــی ایــن
واحــد نیــز در برنامــه درســی رشــته پرســتاری داخلیجراحــی
احســاس میشــود .در ایــن واحــد بــه بررســی دامنــه و وضعیــت
نقشهــا و وظایــف حرفــهای پرســتاران پرداختــه میشــود .تــا
دانشــجویان پرســتاری بــا درک عوامــل موثــر بــر ارتقــای مهــارت
و عملکــرد موثــر ،بــرای ایفــای نقــش در موقعیتهــای بالینــی و
ی دیگــر ایــن واحــد
مدیریتــی پیشــرفته آمــاده شــوند .بــهعبارت ـ 
کــه بــهعنــوان واحــد پیشــنیاز ارائــه میشــود ،زیربنــای واحدهــای
درسـیدیگر میباشــد و دانشــجویان بــا گذرانــدن ایــن واحــد ،بــا
دیــدی کالن و بــاز وارد دوره تحصیــل میشــوند .بــهطــور کلــی
طبــق نتایــج مطالعــات مختلــف در زمینــه ســبکهای مختلــف
آموزشــی ،ارائــه یــک نقشــه مفهومــی دربــاره حیطههایــی کــه
بایــد تحــتپوشــش قــرار بگیرنــد و درک عواملــی کــه بــر
91

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

داخلیجراحــی بــا افــزودن مطالبی دربــاره سیاســتگذاری و مدیریت
در آن ،گنجانــدن رســیدن بــه جایــگاه برتــر و صاحبنظــر شــدن
در رســالت دوره ،گنجانــدن همکاریهــای بیــن المللــی و توجــه
بــه تفاوتهــای انســانها در فلســفه دوره ،تطبیــق هــر چــه بیشــتر
اهــدافکلــی و محتــوای دروس بــا فلســفه و رســالت رشــته ماننــد
گنجانــدن اهــداف و دروس مربــوط بــه نحــوه پرســتاریحکیمانه
و در نهایــت درنظرگرفتــن معیارهــای متمایزکننــده توانمندیهــا
و مهارتهــای متنــوع دانشــجویان جهــت پذیــرش مــی باشــد.
البتــه عالوهبــر توجــه بــه تدویــن مناســبتر برنامــه آموزشــی
رشــته پرســتاری داخلیجراحــی ،توجــه بــه ایجــاد زیرســاختها و
تصحیــح و منطبقســازی ســایر برنامههــای آموزشــی رشــتههای
دیگــر پرســتاری در مقطــع کارشناسیارشــد میتوانــد جهــت نیــل
بــه هــدف اصلــی کــه تربیــت پرســتارانی متبحــر و توانمنــد جهــت
رفــع نیازهــای مراقبتــی و بهداشــتی جامعــه اســت ،کمککننــده
باشــد.

مقطــع کارشناسیارشــد ،گرایــش معــادل آن در دانشــکده
پرســتاری جانزهاپکینــز یافــت و انتخــاب شــد .تعــداد انــدک انجــام
مطالعــات تطبیقــی (تنهــا یــک مــورد طبق جســتجوی پژوهشــگر)
برنامــه آموزشــیپرســتاری داخلیجراحــی بــا ســایر دانشــگاهها،
محدودیــت دیگــر مطالعــه حاضــر بــود کــه بــه ناچــار در قســمت
بحــث مطالعــه از مطالعــات تطبیقــی ســایر رشــتههای پرســتاری
اســتفاده گردیــد .باتوجــه بــه محدودیتهــای ذکــر شــده ،جهــت
تدویــن و بازنگــری مناســبتر برنامــه آموزشــی پرســتاری داخلــی
جراحــی پیشــنهاد میگــردد در مطالعــات آتــی ،مقایســه برنامــه
آموزشــی پرســتاری داخلیجراحــی بــا برنامههــای آموزشــی
دانشــگاههای برتــر دیگــر بــ ه همــراه مصاحبــه بــا اســاتید و
دانشــجویان آنهــا انجــام گــردد.
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سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر منتــج از طرحتحقیقاتــی مصــوب شــورای
ی دانشــجویان دانشــگاه علومپزشــکی
پژوهشــی کمیتــ ه پژوهش ـ 
شهیدبهشــتی ( )24554بــوده اســت لــذا پژوهشــگران از معاونــت
پژوهشــی دانشــگاه علومپزشــکی شهیدبهشــتی بــه جهــت
حمایتهــای مالــی از ایــن طــرح ،سپاســگزاری مینماینــد.
همچنیــن پژوهشــگران از مدیــر گــروه محتــرم گــروه
داخلیجراحــی دانشــگاه علــو م پزشــکی شــهید بهشــتی بــه جهــت
راهنماییهــای ارزشــمند ایشــان سپاســگزاری مینماینــد.
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