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 كلمات كليدي  

 آموزش مراقبت در
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 طراحی برنامه درسی

 کارشناسی پرستاری

ست. ا رفتهيصورت پذ یمفهوم یبر چارچوب ها یمبتن یدرس یبرنامه ها یطراح یبرا یاديز یتالش ها مقدمه:

 .تزش اسبر مفهوم مراقبت در آمو یمبتن یپرستا یکارشناس یبرنامه درس یهدف از مطالعه حاضر بازنگر

که  یبرنامه درس نهیچارچوب و زم یحطرا -1: ديانجام گرد زيوا نایل یمرحله بر اساس الگو 5در  مطالعه روش كار:

ز روش ااده با استف یچارچوب، مفهوم مراقبت در آموزش پرستار یشامل دو گام است: در گام اول و در طراح

و  دیاسات یراقبتسپس تجارب م. گرفتقرار  لیمورد تحل 2005و پنراد  یهاپس یبر اصول فلسف یمفهوم مبتن لیتحل

ر گرفت. قرا لیشده( مورد تحل تي)هدا یمحتو لیمشهد با کمک روش تحل یدانشکده پرستار یپرستار انيدانشجو

 لیهوم و تحلمف لیلدو مطالعه )تح یها افتهيو پنراد  یهاپس یالگو سهيمقا یبا استفاده از روش شناس تيدر نها

. در ديگرد یرفمع یاز مفهوم مراقبت در آموزش پرستار یا افتهيو توسعه  منسجم ینظر في( ادغام و تعریمحتو

برنامه  یرسالت و دورنما فيتعر -2 د،يگرد لیمشهد تحل یدانشکده پرستار تیموقع نه،یزم یطراح یعنيگام دوم 

برنامه  یراحط -4ها،  امدین و پکال یبرنامه درس یطراح -3 ،یبر اساس مفهوم مراقبت در آموزش پرستار یدرس

 یبرنامه درس یابیجهت ارزش یزيبرنامه ر -5. يیجز یدرس

 رد و کالنبخش خ . درديارائه گرد یاز مفهوم مراقبت در آموزش پرستار یا افتهيمنسجم و توسعه  فيتعر نتايج:

جهت  یونریب و یدرون یابيو روش ارز ديگرد فیو توص شنهادیپ یقیو تطب یشنهادیپ یدروس یبرنامه، دوره ها

 .شد شنهادیبرنامه پ یابیزشار

 جينتا اساس و بر یمفهوم مراقبت در آموزش پرستار یبر مبنا یکارشناس یپرستار یبرنامه درس نتيجه گيري:

و  یراحط یرابمفهوم مراقبت در آموزش  قیشد. تلف یو بازنگر یطراح تیموقع لیمفهوم و تحل لیحاصل از تحل

 .گردد یم هیتوص یدروس و مقاطع پرستار یتمام یبازنگر
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

Salehian M, Heydari A, Karimi Mouneghi H, Aghebati N. Reforming of bachelor nursing curriculum based on 

the concept of caring in education. Horizon of Medical Education Development.2020;11(1):52-63 
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 در يادشده اهداف تحقق برای مناسب بستر آوردن فرآهم

 آموزشی های برنامه مداوم توسعه و بازنگری طراحی، قالب

 و اخالقی و ای حرفه ، علمی استانداردهای با متناسب

.   است جامعه نیازهای

 و تحول ايجاد برای زيادی های تالش اخیر دهه دو در

 و است گرفته صورت پرستاری آموزش در بازنگری

. است شده درسی های برنامه حیطه در بويژه وسیعی تغییرات

 آموزش نظام بر عمیقی تغییرات پويا تحول اين گرچه

 نظام در که است الزم که چه آن ولی است داشته پرستاری

 توسعه شود توجه آن به همه از بیش پرستاری آموزش

 برای نیاز. است دانشجو و استاد میان انسانی مراقبت ارتباط

 با که سنتی رفتارهای و پزشکی زيست الگوهای از کتحر

 همراه محدوديت و کنترل اقتدار، همچون هايی ويژگی

 احساس ارتباط و بودن باز انسانی، الگوهای سوی به است

( 3) دانشجو با استاد تجويزی و يکطرفه روابط(. 2) شود می

 و آموزشی، های برنامه بندی زمان در پذيری انعطاف عدم

 تعامالت که هستند عواملی جمله از اداری هایفرآيند

 مراقبت بکارگیری فرصت و داده قرار تاثیر تحت را انسانی

(. 2)سازند می روبرو محدوديت با دانشکده محیط در را

 اعتماد بر مبتنی و دوستانه ارتباط( 1391) همکاران و  حنیفی

 انگیزه تقويت برای عاملی را دانشجو با استاد احترام و

 های يافته همچنین(. 4) اند کرده معرفی دانشجويان یلیتحص

 مهمترين پرستاران که دهد می نشان( 2006) ويد مطالعه

 شده آموخته مراقبتی تجارب را خود ای حرفه موفقیت عامل

 ديگر سوی از و ذکرکرده دانشکده محیط و اساتید سوی از

 را متقابل درک عدم  و طرفه يک تعامالت نظیر، تجاربی

 بالین در خود فعلی غیرمراقبتی رفتارهای بر موثر ملیعا

 توان می يادشده مطالعات مجموع از(. 5) اند نموده عنوان

 دانشجو و استاد میان انسانی و مراقبتی تعامالت گرفت نتیجه

 رشد های پیامد با يادگیری و ياددهی های فرآيند بستر در

 همراه ربیما از مطلوب مراقبت و دانشجو ای حرفه و فردی

.است

 تعامالت گرفتن ناديده چالش با مقابله برای پرستاری رهبران

 که دانشکده محیط و دانشجو -استاد میان روابط در انسانی

 و مراقبت مفهوم شدن رنگ کم در مهمی عامل بعنوان

 و يادگیری و ياددهی های فرآيند در اخالقی های ارزش

 و مربی ابینفیم روابط بازتعريف است شده شناخته بالین

 ضمن واتسون. اند داده قرار تاکید و توجه مورد را دانشجو

 معتقد پرستاری آموزش بر حاکم و مرسوم رويکرد از انتقاد

 و مراقبت مفهوم اساس بر بايستی درسی های برنامه است

 خلق فراگیران ساير و دانشجويان يعنی افراد زنده تجارب

(. 6) شود

 به دو هر دانشجو و پرستاری استاد انسانی مراقبت پارادايم در

 ارتباط در. شوند می محسوب فعال کننده مشارکت عنوان

 از مستقل موجودی عنوان به دانشجو و استاد چند هر مراقبتی

 به و انسانی اصول بواسطه ولی هستند توجه مورد يکديگر

 می پیوند يکديگر به احساسات و عقايد گذاشتن اشتراک

 آموزش در مراقبت مفهوم تلفیق رایب بهرحال(. 2) خورند

 در آن ابعاد و مفهوم از دقیقی تعريف است الزم پرستاری

 در مراقبت مفهوم تعريف به متعدی متون. باشیم داشته اختیار

 اما اند پرداخته آن درمانی و فیزيکی ابعاد و بالین و پرستاری

 پردازش مورد پرستاری آموزش زمینه در کمتر مفهوم اين

 و تربیتی بعد از جامعی و دقیق تعريف و است فتهگر قرار

(. 8, 7, 2) نیست دسترس در پرستاری حیطه در آن آموزشی

 ارزشمند نتايج رغم علی پژوهشگر، وسیع مطالعه اساس بر

 از پرستاری آموزش در مراقبت مفهوم هنوز متعدد مطالعات

 جامعی تصوير ترسیم برای و( 13-9) است برخوردار ابهام

 شناسايی با همراه دقیق تحلیل آموزش در مراقبت وممفه از

. است ضروری آن ابعاد
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 نشان کشور در اخیر مطالعات از حاصل نتايج ديگر سوی از

 های چارچوب از استفاده برای بارزی تالش دهد می

-14) است نشده انجام درسی های برنامه ساختار در مفهومی

 تلفیق برای( 1992) عاقبتی مطالعه به توان می تنها و( 16

 کارشناسی درسی برنامه طراحی در نگر کل مراقبت مفهوم

 بخش مطالعه اين های يافته(. 17) نمود اشاره ويژه ارشد

 لزوم و دهد می پوشش را درسی های برنامه محتويی

 مفهوم تلفیق خصوص در شده عملیاتی راهبردهای شناسايی

 گیریياد و ياددهی هايی فرآيند و تعامالت در مراقبت

 در ايران در ديگری مطالعات البته. شود می هنوزاحساس

. است گرفته صورت مفهومی های چارچوب تببین راستای

 همکاران و حسینی سادات مطالعه به توان می مثال برای

 اشاره ديگر( 2013) همکاران و طالقانی مطالعه يا و( 1391)

 اسالم هنگا از پرستاری متاپاداريم مفاهیم تبیین به که داشت

 خود نوع در مطالعات اين چند هر(. 19, 18) پرداختند

 حد در ها يافته اين نتايج گفت بايد ولی هستند ارزشمند

 درسی های برنامه طراحی در و اند مانده باقی پردازی نظريه

. اند نشده بکارگرفته هنوز

 موجود مطالعات عمیق مرور و شواهد اساس بر خالصه بطور

 درسی های برنامه از برخورداری لزوم :همچون داليلی و

 ازسوی و فرهنگی و اجتماعی نیازهای با متناسب و پويا

 بر مبتنی درسی های برنامه نداشتن اختیار در ديگر،

 میان انسانی روابط توسعه لزوم نیز و مفهومی های چارچوب

 پرستاری آموزش در مراقبت مفهوم محور بر دانشجو -استاد

 تیم آموزشی تعامالت در مراقبتی رفتارهای حاکمیت و

 و طراحی هدف با را ای مطالعه پرستاری دانشکده در تحقیق

 آموزش در مراقبت مفهوم مبنای بر آموزشی برنامه بازنگری

 از هدف. داد انجام پرستاری کارشناسی مقطع برای پرستاری

 درسی برنامه بازنگری و طراحی تجربه گزارش نیز مقاله اين

 راستای در پرستاری آموزش در مراقبت ممفهو بر مبتنی

.باشد می پرستاری آموزش نظام تحول

 روش كار

 درسی برنامه بازنگری و طراحی مطالعه اين در        

 آموزش در مراقبت" مفهوم بر مبتنی کارشناسی پرستاری

 پنج درسی برنامه طراحی الگوی براساس و "پرستاری

(. 1 تصوير) است فتهگر انجام( 2009) وايز لینا ای مرحله

 در نوآوری کار، انجام مراحل بودن عینی و شفاف

 تمامی برای عمومی کاربرد قابلیت و آموزشی رويکردهای

 وايز الگوی انتخاب دالئل و ها ويژگی از پرستاری  اساتید

 شرح به درسی برنامه طراحی مرحله پنح(. 20) است

: زيراست

 در: که درسی امهبرن زمینه و چارچوب طراحی: اول مرحله

 آموزش در مراقبت مفهوم چارچوب، طراحی در و اول گام

اصول  بر مبتنی و مفهوم تحلیل روش از استفاده با پرستاری

-21)گرفت قرار تحلیل مورد( 2005) پنراد و هاپسی فلسفی

 دو از کتاب دو از هايی فصل شامل تحلیل مورد متون(. 25

-26, 11, 10, 6, 5, 2) مقاله 43 بهمراه مشهور پرداز نظريه

 زمانی بازه در  اطالعاتی پايگاههای از شده بازيابی( 63

 هاپسی مفهوم تحلیل روش از استفاده با بود 2014 تا 2005

 آنها میان ارتباط و آموزش در مراقبت مفهوم ابعاد پنراد

 نقادانه بررسی مورد فلسفی اصول کمک با متون و شناسايی

 مفهوم از نظری تعريف ها، يافته قتلفی با سپس. گرفتند قرار

 ارائه مفهوم توسعه آغاز نقطه عنوان به آموزش در مراقبت

 اصول توسط متون نقادانه ارزيابی اساس بر ادامه در. گرديد

 تحلیل سواالت و شناسايی مفهوم دانش های شکاف فلسفی،

 پاسخ به دستیابی منظور به اما. شد طراحی آنها بر مبتنی

 مراقبتی تجارب ، تحلیل سواالت و دانش های شکاف

 پرستاری( نفر هفت) دانشجويان و( نفر شش) اساتید

 های مصاحبه انجام با مشهد مامايی و پرستاری دانشکده
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 با محتوی تحلیل روش به مصاحبه متون و شد جستجو کیفی

 و گرفت قرار تحلیل مورد( 2008)  کینگاس و الو رويکرد

 و هاپسی الگوی مقايسه شناسی روش از استفاده با نهايت در

 تحلیل و مفهوم تحلیل) مطالعه دو های يافته( 21) پنراد

 ای يافته توسعه و منسجم نظری تعريف و شد ادغام( محتوی

. گرديد معرفی پرستاری آموزش در مراقبت مفهوم از

 زمینه، طراحی در و اول مرحله از دوم گام در(. 1 جدول)

 عوامل اساس بر مشهد مايیما و پرستاری دانشکده موقعیت

 جهت. قرارگرفت تحلیل مورد بیرونی و درونی ای زمینه

 و اينترنتی های سايت متون، بررسی از ها داده آوری جمع

.شد استفاده کلیدی افراد با مصاحبه

 بر درسی برنامه دورنمای و رسالت تعريف: دوم مرحله 

 همرحل اين در.  پرستاری آموزش در مراقبت مفهوم اساس

 استخراج ابعاد و ها يافته تمامی نمودکه تالش تحقیق تیم

 که را پرستاری آموزش در مراقبت مفهوم با مرتبط و شده

 ، مفهوم تحلیل شامل) مطالعه پیشین های بخش محصول

 رسالت، های بخش به بود( الگوها مقايسه و محتوی تحلیل

 تلفیق پرستاری کارشناسی درسی برنامه ی فلسفه و دورنما،

.نمايد

 اين در. ها پیامد و کالن درسی برنامه طراحی: سوم مرحله 

 مفهوم بر مبتنی درسی برنامه های پیامد تحقیق تیم مرحله

 تحصیلی) سطح چهار در را پرستاری آموزش در مراقبت

 آن متعاقب و نمود نگارش( تحصیل چهارم تا اول سال

  نیز ياندانشجو از انتظار مورد اصلی های مهارت و توانمندی

.گرديد تعیین

 برنامه محتوی سازماندهی و الگو مرحله، اين از ادامه در

 و سازماندهی بخش در. شد توصیف و انتخاب درسی

 ساختار در را تغییر دو پژوهشگران درسی محتوی انتخاب

 دوره دو شدن اضافه -الف: دادند پیشنهاد درسی برنامه کلی

 نظريه " و"مراقبت ممفهو بر ای مقدمه"  های نام با درسی

 ارائه "پیشنهادی" دروس بنام که "مراقبت پرستاری های

 واحد قالب در واحد يک ارزش به کدام هر که اند شده

 مفاهیم درسی های دوره اين در. باشد می عملی و نظری

 عنوان به مطالعه پیشین های بخش از شده استخراج

 و یيادگیر /ياددهی راهبردهای و محتوی نظری، چارچوب

 های بخش در همچنین شدند؛ گرفته بکار دروس ارزشیابی

 قالب در عملی بطور هايی فرصت  ها دوره از يک هر عملی

 با تعامل در مفهوم تمرين برای واقعی های موقعیت و سناريو

 و الگو. گرديد بینی پیش  بیمار خانواده، دوستان،

 و محور فرايند الگوی مبنای بر درسی واحدهای سازماندهی

. شد انتخاب مساله حل

 دروس از برخی در آن ابعاد و مفهوم تلفیق  -ب 

 به. است شده معرفی "تطبیقی دروس" بنام که کوريکولوم

 درسی برنامه کالبد در مفهوم بیشتر هرچه تلفیق منظور

 با  تحقیق تیم ،( درسی دوره دو پیشنهاد و معرفی با همگام)

 و موجود دروس از برخی پرستاری اساتید و گروه همفکری

 اجزاء و انتخاب را پرستاری دروس سرفصل در مرتبط

 دروس اين هدف. داد تطبیق مراقبتی مفاهیم با را دروس

 از اهم آموزشی های فعالیت تمامی در مفهوم انتقال تطبیقی

 و تدريس های روش دانشجو، با استاد تعامل محتوی،

.باشد می مراقبتی محیط نمودن فراهم و ارزشیابی

 مرحله اين در: جزيی درسی برنامه طراحی – چهارم مرحله 

 و تعیین "تطبیقی " و "پیشنهادی" درسی های  دوره اجزاء

 درسی های دوره از يک هر در. گرديد توصیف

 " و"مراقبت مفهوم بر ای مقدمه" شامل که "پیشنهادی"

 درس اجزاء تمامی باشد می "مراقبت پرستاری های نظريه

 شیوه و درس محتوی درس، شرح و دافاه نام، شامل

 اهداف اساس بر اساتید وظايف حیطه دانشجو، ارزشیابی

 در. گرديد طراحی آن ابعاد و مفهوم و درسی برنامه کلی

 درس 130 میان از "تطبیقی" درسی های دوره تدوين
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 تخصصی درس 14 پرستاری دروس سرفصل در موجود

 فرآيند عی،اجتما و فردی روانشناسی) نظری/  پرستاری

 اخالق پرستاری، مهارتهای و اصول بیمار، به آموزش

 جامعه، و فرد سالمت پرستاری ای، حرفه ارتباط و پرستاری

 نوزاد، و مادر بهداشت پرستاری جامعه، سالمت پرستاری

 پرستاری محیط، بهداشت پرستاری کودک، پرستاری

 در پرستاری جامع های مراقبت ،1-3 سالمندان/بزرگسال

 يک ،(پرستاری خدمات مديريت اصول ويژه، های بخش

 درس چهار ،(پرستاری مهارتهای و اصول) کارآموزی درس

 خانواده، فرد، جامعه، سالمت) عرصه در کارآموزی

 و ويژه مراقبت پرستاری ،1-3 بزرگسال/سالمندان پرستاری

 در مراقبت مفهوم با( پرستاری خدمات مديريت اصول

. شد داده تطبیق آن ابعاد و پرستاری آموزش

 در: درسی برنامه ارزشیابی جهت ريزی برنامه: پنجم مرحله

 برنامه به قانونی و علمی بخشی اعتبار تعیین برای تحقیق اين

 اتمام از بعد دارد نظر در پژوهش تیم مراقبت بر مبتنی درسی

 برنامه دانشکده مسوولین و تحقیق تیم موافقت و طراحی

 بطور کارشناسی، پرستاری جوياندانش برای مراقبت درسی

 روش میان از راستا اين در. شود ارزيابی و اجرا آزمايشی

 روش به سنجی اعتبار روش از برنامه ارزيابی مختلف های

 .شود می استفاده بیرونی و درونی ارزيابی

 نتايج

 آموزش در مراقبت مفهوم بر مبتنی درسی برنامه       

 تعامل يک محور بر اقبتیمر فضای ايجاد بدنبال پرستاری

 انسانی شان به متقابل احترام تعامل، اين در. است انسانی

 قرار توجه مورد آنان منحصربفرد نیازهای به توجه و افراد

 از اهم نظر مورد درسی برنامه ساختار تمامی. گیرد می

 و ياددهی های فعالیت درسی، محتوی برنامه، اهداف فلسفه،

 دانشجو يادگیری های فعالیت نوع و ،دانشجو با استاد تعاملی

 قرار آن ابعاد و مراقبت مفهوم با همسو آموزش فضای نیز و

.دارد

 و فردی تحول و رشد  های زمینه انداز چشم بخش در

 های موقعیت نمودن فراهم  طريق از دانشجويان معنوی

 مبتنی و ايمن و انسانی مراقبت ارائه جهت در  واقعی و عملی

 شده عملیاتی و گرفته قرار توجه مورد نهزمی شناخت بر

 وجوه داشتن ضمن حاضر درسی برنامه همچنین است؛

 تعهد، همچون انسانی ابعاد توسعه همچون)  مشترک

 درسی برنامه با( ای حرفه اخالق و مهربانی دلسوزی،

 در حمايتی محیط يک ايجاد بر وزارت مصوب کارشناسی

 دانش تربیت رایب الزم زمینه پیش بعنوان آموزش فضای

.است شده زيادی تاکید حرفه اين آموختگان

 های يافته از استفاده با نیز حاضر درسی برنامه فلسفی بیانیه

 همچنین آموزش، در مراقبت مفهوم تحلیل مطالعه از حاصل

 امر در نظران صاحب و اساتید مختلف ديدگاههای و نظرات

 معرفی و تدوين مشهد مامايی و پرستاری دانشکده آموزش

 در مراقبت استادپرستاری، و دانشجو: شامل که گرديد

.درسی برنامه و مراقبتی محیط آموزش،

 فرآيندی ماهیت به توجه با تدريس راهبردهای حوزه در

 بر تاکید و دانشجو و استاد میان مراقبتی تعامل بودن

 يادگیری، های فعالیت در دانشجو بیشتر هرچه مشارکت

 شده تاکید محوری دانشجو و مساله حل تدريس راهبردهای

 با کارشناسی درسی برنامه در که است حالی در اين و است

 راهبردهای درسی موضوعات گسترده طیف و تعدد به توجه

. است شده بکارگرفته تدريس برای متنوعی

 آموزشی های فعالیت انتخاب شده طراحی درسی برنامه در

 و باشد می دانشجو باالی مشارکت مبنای بر عمده بطور نیز

 و ثبت نويسی، ژورنال آزاد، بحث و نقد و گفتمان شامل

 در است آنها در تامل و مراقبتی تجربیات و حوادت گزارش

 های فعالیت سهم کارشناسی درسی برنامه در که حالی



 یفیک مطالعه کی: «آموزش در مراقبت مفهوم بر یمبتن یپرستار یکارشناس یدرس برنامه یبازنگر   57
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                         99بهار و تابستان ، 1، شماره 11دوره  ،یافق توسعه آموزش علوم پزشک ةمجل

 

 فعالیت و است برخوردار کمتری میزان از دانشجو آموزشی

 گرفته قرار ریمحو استاد پايه بر عمده بطور آموزشی های

.است

 شده طراحی درسی برنامه در دانشجو ارزشیابی بحث در

 شده پیشنهاد دانشجو ارزشیابی برای متعددی های شاخص

 نقد، و تحلیل قدرت درگروه، دانشجو مشارکت میزان. است

 خودگزارشی ارائه و تحقیق و جستجوگری برای عالقمندی

 های شاخص از بخشی( تحقیق های يافته نويسی، ژورنال) ها

 و جستجوگری عالقمندی،. باشد می دانشجو ارزشیابی

 و جامعه سالمت های چالش خصوص در دانشجو تحقیق

 مراقبتی نگرش و رفتار مساله، حل راهکار يا و ها يافته ارائه

 ويژگی از يکی. هستند ارزشیابی های شاخص ديگر از

 ار آن که درسی برنامه اين در دانشجو ارزشیابی های روش

 بر که است اين سازد می متمايز کارشناسی درسی برنامه از

 مراقبت نگرشی پیامدهای و انتظار مورد های توانايی

 های شاخص کارشناسی درسی برنامه در. هستند معطوف

 کمرنگ دانشجويان مراقبتی نگرش به معطوف ارزشیابی

 و بودن تجربی ماهیت به تواند می البته که رسند می بنظر

 ساخت نشان خاطر بايد همچنین. باشد دروس یباال حجم

 خود مراقبتی رفتار و عملکرد از دانشجويان و اساتید ارزيابی

 ديگر از آموزشی های فرايند حین در( عملکرد در تامل)

. است شده طراحی درسی برنامه در ارزشمند های ويژگی

 بر مبتنی درسی برنامه در مهم شاخص دو شد يادآور بايد

 درسی برنامه به آن الحاق با که آموزش در قبتمرا مفهوم

 محیط وجود سازد می خاص و غنی را آن ، کارشناسی

 و اجرا در اساتید نقش همچنین کننده، حمايت و مراقبتی

 آنها شرح به ادامه در که است درسی برنامه ساختن عملیاتی

 پردازيم می

 شدن عملیاتی: آموزش در کننده حمايت و مراقبتی فضای

 مراقبتی رفتارهای و نگرش بروز و توسعه مراقبتی، اهیممف

 های محیط در کننده حمايت های زمینه ايجاد نیازمند

 میان در اطمینان و اعتماد از جوی ايجاد. است آموزشی

 در دانشکده مسوولین و پرستاری اساتید سوی از دانشجويان

 و اساتید بودن دردسترس و پاسخگويی آموزش، فضای

 تمام بودن پذيرا دانشجويان، نیاز و خواست قبال در مسولین

 و رشد های زمینه تدارک و قضاوت بدون آراء و نظرات

 های ويژگی از اساتید فرهنگی و پژوهشی علمی، ارتقاء

 مفهوم بر مبتنی درسی برنامه در مراقبتی محیط يک خاص

 ويژگی اين شد گفته که همانطور. است آموزش در مراقبت

 برنامه در مانده مغفول بخش ترين مهم انبعنو شايد خاص

. باشد کارشناسی درسی

 در مراقبت مفهوم بر مبتنی درسی برنامه در اساتید نقش

 در مراقبتی مفاهیم شدن اجرايی و عملیاتی برای: آموزش

 و تاثیرگذار نقش پرستاری اساتید دانشجو، -استاد تعامالت

 استاد، کالمی غیر رفتارهای نگرش،. دارند ماندگاری

 چالش و نشده بینی پیش موقعیتهای در او پذيری انعطاف

 بر پنهان بطور تواند می که است رفتارهايی نمونه از برانگیز

 رفتارهای پايه و باشد گذار تاثیر دانشجويان مراقبتی نگرش

 محیط و جامعه افراد و بیماران با تعامل در را آنان مراقبتی

 و آگاهانه حضور دچن هر داشت اشاره بايد. دهد شکل

 بعنوان مراقبتی رفتارهای بروز در پرستاری اساتید اثربخش

 بر مبتنی درسی برنامه گذار تاثیر و مهم های شاخص از يکی

 برنامه از را آن که باشد می آموزش در مراقبت مفهوم

 داشت اذعان بايد ولی سازد می متمايز کارشناسی درسی

 نگرش آوران پیام و انرهبر عنوان به مراقبتی اساتید خالء

 نظام گفت بايد و شود می احساس برنامه دو هر در مراقبتی

 مهد در کمتر را شايسته و اخالقی مدار الگو اساتید پرستاری

 . است داده پرورش خود
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 و نتيجه گيري بحث

ضرورت تغییر در برنامه درسی و هماهنگ نمودن         

ازهای جامعه، اجزاء برنامه درسی با مفاهیم رشته، نی

دانشجويان، ديدگاههای متخصصان و کارشناسان برنامه 

ريزی درسی پرستاری در حال حاضر دغدغه اصلی دانشکده 

ها و مراکز آموزش پرستاری در سراسر دنیا است. محققان 

پرستاری بر لزوم تغییر پارادايم آموزشی پرستاری به نحوی 

شود، تاکید که مفهوم مراقبت به طور جامع وارد پرستاری 

( و بر اين باورند که مفهوم مراقبت بايستی در 3, 64نموده ) 

موقعیت هستی شناسی به عنوان پايه و اساس برنامه درسی 

 (.37پرستاری لحاظ شود )

يکی از ملزومات تلفیق مفهوم مراقبت در تعامالت آموزشی 

تدارک يک محیط مراقبتی در دانشکده های پرستاری 

مطالعه حاضر محیط مراقبتی بخشی از  است. براساس نتايج

فرآيند تلفیق مراقبت در آموزش پرستاری است و تدارک 

محیط حمايتی به عنوان يک عامل زمینه ای و يکی از ابعاد 

مهم پیشايند برای يادگیری مفهوم مراقبت شناخته شد. در 

مطالعه بک نیز  توسعه فضای آزاد و بدون تشويش برای بیان 

و عقايد و مملو از اعتماد و تالش استاد برای آزادانه نظرات 

راهنمايی و هدايت دانشجويان از ويژگی های ديگر محیط 

(. بنکرت نیز در مطالعه خود 65مراقبتی معرفی شده است )

اشاره می کند که ويژگی هايی همچون مشارکت، تعهد، 

احترام متقابل و خالقیت منجر به محیط مراقبتی می گردد 

لعه سیمون و کاوانا  حمايت استاد از دانشجو به (. در مطا27)

عنوان يکی از مهمترين اجزاء فضای مراقبتی در دانشکده 

 (.66معرفی شده است )

همچنین يافته های مطالعه حاضر نشان میدهد که حضور 

اساتید توانمند و مراقبتی برای اجرايی شدن برنامه درسی 

اتید را در مراقبت ضروری است. بروان ويژگی رفتاری اس

(. کويل 31تسهیل يادگیری دانشجويان موثر می داند )

راجرز  نیز فراهم کردن محیط امن توسط مدرسان پرستاری 

را عاملی مراقبتی و زمینه ساز برای يادگیری معرفی کرده 

(. مطالعه ردموند قدرت استاد در توانمند ساختن 36است )

مورد تاکید  دانشجو برای مواجهه با چالش های پرستاری را

قرار داده است بک نیز در مطالعه خود تاثیر نقش الگويی 

مدرسین پرستاری بر عملکرد رفتار مراقبتی را نشان داده 

است. بک در مطالعه خود توضیح می دهد که رفتار مراقبتی 

استاد با دانشجو منجر به تعامل مراقبتی دانشجويان با يکديگر 

ين مطالعات با بخشی از يافته و با بیماران خواهد شد. نتايج ا

های مطالعه ما در بیان ويژگی های اساتید مراقبتی همخوانی 

( نیز به نقش های مراقبتی 2004(. مطالعه اوانس )9دارد )

( که يافته های پژوهش 11اساتید پرستاری اشاره دارد )

 حاضر را تايید می کند.

ادامه بحث بر محتوی برنامه درسی مبتنی بر مراقبت اشاره 

دارد. در مطالعه حاضر مفاهیم و چارچوب نظری بکارگرفته 

شده در دوره های درسی  برگرفته از يافته های حاصل از 

تحلیل متون مرتبط و مصاحبه های انجام شده از اساتید و نیز  

ای واتسون، نظريه های معتبر و مطرح مراقبتی نظیر نظريه ه

لنینگر، بويکین و شوانهافر و نظريه مراقبتی نادينگر می باشد. 

اين تلفیق جامع نگر در تدوين دوره و برنامه درسی مراقبت 

 یدر حال نياز ويژگی های خاص مطالعه حاضر است و ا

مطالعه واترمن  ریاست که در ديگر مطالعات مشابه نظ

(، و 2005) تارک(، اس2005(، بروان )2006(، استو )2007)

منحصرا از  یدرس یدوره ها نيتدو ی(  برا2004اوانس) 

منفرد خصوصا واتسون بهره گرفته شده  ینظريه مراقبت کي

 (.68, 67, 59,  31, 11است)

خصوص روش های مختلف ياددهی و يادگیری، بر  در

اساس نتايج مطالعه حاضر، الگوی نقش به عنوان مهمترين 

مراقبت به دانشجويان پیشنهاد می روش برای آموزش مفهوم 

شود. الگوی نقش فرصتی برای اساتید و دانشجويان برای 
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تامل و بحث در مورد نقش های مراقبتی و ارزشگذاری 

رفتارها ايجاد می کند. و زمینه ای برای تقويت نگرش 

مراقبتی و ظهور رفتارهای مراقبتی خواهد شد. در مطالعه 

اتید و دانشجويان الگوی نقش (، از ديدگاه اس2007واترمن )

به عنوان روش مهم و تاثیر گذاری بر يادگیری مراقبت 

 (.68شناخته شد )

بخش ارزشیابی دانشجويان در برنامه درسی مراقبت،  در

مهمترين نکته قابل بحث لزوم توجه به سطوح متوالی بعد 

عاطفی يادگیری به عنوان معیاری برای ارزشیابی است. 

در ارزشیابی، بر چگونگی طراحی اهداف،  کاربرد اين الگو

انتخاب محتوی درسی و فعالیت های ياددهی /يادگیری نیز 

داشته و سازماندهی برنامه درسی را در جهت  مطلوباثر 

توسعه نگرش مراقبتی و رفتارهای مراقبتی هدايت می کند. 

تاکید بر سطوح عاطفی اهداف يادگیری مراقبت در مطالعه 

( نیز مورد توجه خاص قرار 2004اوانس ) ( و 2005بروان )

 (.34،11گرفته است )

نقطه نظر پژوهشگران شايد مهمترين وجه تمايز بخش  از

فلسفه برنامه درسی طراحی شده با برنامه درسی کارشناسی 

تاکید بر تعامالت انسانی با يکسان سازی قدرت میان استاد و 

راهم نمودن دانشجو ، لزوم اقتدار استاد و نه استبداد ، ف

 ومحیط حمايتی در به اشتراک گذاشتن آزدانه عقايد 

تجربیات بدون قضاوت و ايجاد تشويش باشد که می توان 

آنها را به مجموعه ارزش های برنامه درسی کارشناسی 

افزود. آموزش ايمن از موارد قابل تامل ديگر در برنامه 

درسی طراحی شده است که بهرحال تلفیق مجموعه ارزش 

ی فلسفی دو برنامه مذکور در دستیابی رسالت و اهداف ها

 است. ضروریبرنامه 

از نقاط قوت و برتر برنامه درسی مبتنی بر مفهوم  يکی

مراقبت در آموزش در مقايسه با برنامه کارشناسی پرستاری، 

طراحی پیامد های برنامه بر اساس سطوح متوالی اهداف 

لی است که آموزشی بطور مجزا در طی چهار سال تحصی

ضمن توجه به رشد مهارت های حرفه ای دانشجويان، 

و مراقبتی آنان را در قبال خود،  اطفیتوسعه نگرش ع

 بیماران، افراد جامعه و حرفه را مورد تاکید قرار داده است.

خالصه می توان گفت وجود ويژگیهای خاص در  بطور

 -برنامه درسی طراحی شده همچون: تعامل انسانی استاد

شجو مبتنی بر اصول انسانی انصاف و برابری، توسعه دان

نگرش مراقبتی، راهبردهای آموزش دانشجو محور ، تدارک 

فضای مراقبتی و حمايت کننده درمحیط آموزش و حضور 

در میان دانشجويان از مهمترين  راقبتیاساتید روح بخش م

ويژگی های بارزی است که برنامه درسی کارشناسی از آن 

است و با انجام تلفیق برنامه درسی مبتنی بر   فاصله دارد

مفهوم مراقبت با برنامه درسی کارشناسی می توان به اهداف 

 و پیامدهای واقعی و انسانی حرفه دست يابیم .

در توسعه نگرش  یپرستار دیاسات تیتوجه به نقش با اهم با

تواند  یبرنامه درسی پیشنهادی  م ان،يدر دانشجو یمراقبت

 دیاسات یارتقاء عملکرد رفتار مراقبت یبرا یاسبچارچوب من

 نيبدست آمده از ابعاد مفهوم در ا اتيیجز نیباشد. همچن

در  یتارتواند به طراحان و محققان آموزش پرس یمطالعه م

 یبرنامه درس یو ساختار برنامه ها یو توسعه محتو یطراح

. چارچوب مفهومی مراقبت در آموزش برای ديکمک نما

 س و مقاطع پرستاری توصیه می گردد.تمامی درو

 

 تشكر و قدرانی

از رياست، مديران ، اساتید هیات علمی و دانشجويان 

پرستاری دانشکده پرستاری و مامايی دانشکده پرستاری 

ومامايی مشهد جهت مشارکت در انجام مصاحبه تقدير و 

 تشکر می شود.

 تعارض و منافع 

 .ندارد وجود منافع تعارض گونه چیه مطالعه ندر اي
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Introduction: There have been made lots of attempts to design curricula based on 

conceptual frameworks. The aim of this study was to reform the bachelor nursing 

curriculum on the concept of caring in education. 

Materials & Methods: This study was done in 5 parts based on Leana Uys 

method: 1. Establishing the context and foundations which consists of two steps: 

In the first step (i.e. designing the framework), the concept of caring in nursing 

education was analyzed with principle-based concept analysis methodology 

introduced by Hupcey & Penrod (2005). Then, the caring experience of the 

faculty and students in Nursing Faculty of Mashhad were analyzed by content 

analysis. Finally, the findings of two studies (concept analysis and content 

analysis) were integrated and an advanced theoretical definition of the caring 

concept in nursing education was introduced, using Template Comparison 

methodology introduced by Penrod and Hupcey (2003). In the second step (i.e. 

designing the context) the situation of Nursing Faculty of Mashhad was analyzed. 

2- Defining the curriculum vision and mission based on the concept of caring in 

nursing education. 3- Developing a macro-curriculum and the curriculum 

outcomes. 4- Developing an instance of a micro curriculum. 5- Planning for 

curriculum evaluation. 

Results: An integrative and advanced definition of the concept of caring in 

nursing education was presented. Then in macro and micro-curriculum parts, 

proposal and comparative courses were suggested and described, and finally the 

internal and external evaluation for assessing the curriculum were recommended. 
Conclusion: The bachelor nursing curriculum has been designed and revised 

based on the concept of caring in nursing education and the results of the 

conceptual and situational analysis. Integration of the concept of caring in 

education is recommended for designing and reforming all courses and levels of 

nursing. 
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