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  چكيده
اگرچه برلزوم وجود . تخصصي در پرستاري است كه با هدف ارائه خدمات پيشگيرانه طراحي شده استاي  پرستاري خانواده رشته: مقدمه

اين . برنامه درسي اين رشته در ايران انجام نشده است يي تخصصي پرستاري تاكيد شده است اما هنوز طراحها اين گرايش در رشته
  .مطالعه با هدف تدوين برنامه درسي مبتني بر وظيفه، جهت رشته پرستاري خانواده در ايران انجام گرديد

 يها تدوين برنامه با استفاده از داده. در ايران انجام گرديد1390 -1389است كه در سال  يفيتوص مطالعه كيپژوهش حاضر : ها روش
 يريز برنامهو  يمتخصصان آموزش پزشك ،يپرستار ديجلسات فوكوس گروپ منظم با روش بحث و با حضور اسات لينيازسنجي و با تشك

  .انجام گرديد يشكو آموزش پز يپرستار يليالت تكميتحص انيپرستاران و دانشجو ،يدرس
در وزارت بهداشت،  يكه بر اساس ساختار برنامه درس ديگرد فهيبر وظ يمبتن يبرنامه درس كي نيپژوهش منجر به تدو نيا جينتا: نتايج

مزمن، بحران در خانواده و  يها بيماريسالمت،  تيوضع يبررس: دروس دوره شامل. شد يدر چهار فصل طراح يدرمان و آموزش پزشك
 اتيكل ،رساني اطالع يها ستميخانواده، س يپرستار تيريو آمار، مد قيروش تحق ،يسالمند يسالمت روان، بهداشت در خانواده، پرستار

  .است نامه انيو پا ماريآموزش به خانواده و ب
توان  مي كه ديگرد رانيخانواده در ا يجهت رشته پرستار فهيبر وظ يمبتن يبرنامه درس نيمطالعه حاضر منجر به تدو جينتا: گيري نتيجه

 وعياز ش يمشكالت ناش يبتواند تا حد رانيبرنامه در ا نيا ياست كه اجرا ديام. استفاده نمود رانيدوره در ا نيا ياز آن جهت اجرا
   .را كاهش دهد ها در خانواده ها بيماري نياز ا يشمزمن و عوارض نا يها بيماري

  
  يازسنجين ،يدرس يريز برنامهخانواده،  يپرستار فه،يبر وظ يمبتن يبرنامه درس: هاي كليدي واژه
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در مركز تحقيقات آموزش  389247نامه مصورب به شماره  اين مقاله برگرفته از پايان
 .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

  مقدمه
ي اخير، تغييرات اجتماعي از جمله سبك ها در سال

و پيشرفت در  ها بيماريزندگي، سطح اطالعات افراد، نوع 
علم پزشكي همه موجب تغيير در انتظارات افراد از نحوه 

ي ها ارائه خدمات بهداشتي درماني شده است سيستم
ي آموزشي ها بهداشتي و در كنار آن سيستمارائه خدمات 
سازي  ي علوم پزشكي در جهت هماهنگها در دانشگاه

انتظارات بايد نيروي انساني  نيبه ا ييگو پاسخ يخود برا
متناسب با نيازهاي آنها  خود را آماده سازند و براي

                                                                              
  26/10/90: ، تاريخ پذيرش5/10/90: ، تاريخ اصالحيه16/7/90: تاريخ دريافت مقاله
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از  يكي). 1(و وظايف جديد تعريف نمايند ها جديد، نقش
و  ها شيگرا جاديجامعه ا ديجد يازهايتطابق با ن يها راه

ي جديد نيازمند ها گرايش جاداي. است ديجد يها رشته
ي درسي براي ها برنامه ريزي است و تدوين برنامه

ي جديد از ضروريات جدايي ناپذير آموزش ها گرايش
از  يكي يرشته پرستار). 3و2(علوم پزشكي است

 جاديمواجه با ا رياخ يياست كه در سالها ييها رشته
. شده است يديجد يتخصص يها و رشته يها شيگرا

درماني پرستاران نقش كليدي  -تيم بهداشتي رچرا كه د
دهند بر كيفيت  مي ارائهآنها  يي كهها دارند و مراقبت

با توجه ). 4(خدمات و رضايت بيماران نقش بسزايي دارد
به اين نكته، تخصصي نمودن پرستاري كه باعث افزايش 

در پرستاران خواهد شد باعث گيري  مقاطعيت تصمي
 نيدر هم). 5(خواهد گرديد زشكيافزايش كيفيت خدمات پ

ي تخصصي ها راستا، پرستاري خانواده يكي از رشته
پرستاري در سطح تحصيالت تكميلي است كه هدف آن، 
ارائه خدمات پيشگيرانه و هم چنين مراقبت از بيماران 

 شيگرا ايص برلزوم وجود اين تخص). 7و6(مزمن است
ج يدر رشته پرستاري در جهان در مطالعات دوروت

)Dorotheej  ( در گالسكو))Glascow2002در سال ،
در  كايدر امر )Gerard P, Walker J (جراد و والكر 

 دانشكده) Saveman Britt Inger( ومني، س2003سال
 و در ايران درمطالعه 2005در سال) Kalmar(كالمار

كه  1387وهمكاران در سال غضنفر ميرزابيگي 
از ديدگاه  يپرستاري تخصصي ها دوره يها تياولو

نمودند تاكيد شده  ياعضاي هيأت علمي را بررس
  ).10تا8(است
 شرفتيدر پ عيسر راتييبا توجه به تغ رانيكشور ما ا در

 يعلوم پزشك يها طهياز ح ياريدر بس يدانش و تكنولوژ
در علم و  زين ي، پرستارها رشته ريهم زمان با سا

شده است كه  ياديز يها شرفتيدستخوش پ يتكنولوژ
 نيا. كند تر مي دهيچيپ اريرا بس يپرستار يها مراقبت

افزوده  يقبل يها دانش و مهارت بر يديرشد، دانش جد

 نهيبا توجه به مشكالت موجود در زم ياز طرف. است
و عود  مارستانياز ب صيپس از ترخ مارانيب يريگيپ

و به  يسالمند دهي، روند رو به رشد پدها بيماريمجدد 
 يمزمن و كاهش زمان بستر يها بيماري وعيش دنبال آن

كه به دانش روز  يپرستارانبه  ازين مارستانيدر ب مارانيب
 يخدمات تخصص ها نهيزم نيمجهز باشند و بتوانند در ا

 انيدر م. شود مي احساس شياز پ شيارائه دهند ب
 ها نمودن رشته يتخصص نهيدر زم يشنهاديپ يها شيگرا

كه نقش  يتيپرستاران با توجه به اهم يها و نقش
 زيندر كل جهان و  يبهداشت يها در مراقبت يريشگيپ

كه در كشور ما  يتياهم زيو ن دارد رانيكشور خودمان ا
خانواده و سالمت آن از جهات متفاوت من  اديبن يبرا

وجود دارد،  يو روان ،يروح ،يجسم جمله سالمت
است كه  يپرستار يها شياز گرا يكيخانواده  يپرستار

با در نظر گرفتن خدمات  ن،يهمچن. مطرح شده است
 يها نهيقادر به ارائه بوده و از هز شيگرا نيكه ا يديمف

 ليبر خانواده و دولت تحم ها بيماريكه  يكمر شكن
 شيب تياهم شيگرا نيخواهد كاست توجه به ا ندينما مي
 ها نمودن رشته يتنها تخصص ياز طرف. ابدي مي شياز پ

. باشد يجامعه در حال رشد ما نم يازهاين يجوابگو
بهداشتي خود  تمامروزه ما نيازمند افرادي در سيس
خود را به خوبي اي  هستيم كه قادر باشند وظايف حرفه

در . باشند گو پاسخانجام دهند و در برابر افراد جامعه 
به صورت ادغام يافته،  نينو يدرس يها برنامه نيتدو

 مبتني بر وظيفه بودن برنامه، نقش اصلي را ايفا
  ).11(كند مي

ي مبتني بر وظيفه آماده كردن ها از اجراي برنامه هدف
  خوداي  دانشجويان براي انجام وظايف حرفه

در آموزش علوم پزشكي كه تلفيقي از دانش، . است 
ي مبتني بر وظيفه ارائه برنامه درس است مهارت و نگرش

و تجربيات باليني و  ها ، نگرشها موجب توسعه مهارت
اي  پايهاي  تعريف وظايف حرفه. گردد مي فرداي  حرفه

براي تعيين ساير عناصر برنامه درسي مانند تدوين 
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مطالعه بر آن  نيما در ا ن،يبنابرا. است وااهداف، محت
خانواده به  يپرستار يدرس برنامه يتا با طراح ميشد

 نيبه ا دنيدر جهت رس يگام فهيبر وظ يصورت مبتن
  .ميجامعه خود بر دار يها ازياهداف مطابق با ن

  
  ها روش

گروه متمركز است كه در سال  مطالعه كيپژوهش حاضر 
از  يدرس يريز برنامهجهت . انجام شد 1390 -1389
). 5و1(ديمطالعات استفاده گرد ريسا يازسنجين يها داده

نفره با حضور اساتيد  7-5فوكوس گروپ  10تشكيل با 
دانشجويان پرستاري و  ،يريزي درس پرستاري و برنامه

 نييآموزش پزشكي در مقاطع تحصيالت تكميلي به تع
 يريز برنامهگروه  ياعضا. عناصر برنامه پرداخته شد

 نيشتريكه ب ياز افراد مند هدفبه صورت  يدرس
دادند  مي قرار اريدر اخت را داشتند و ازياطالعات مورد ن
 كيشامل اي  قبل از هر جلسه بسته. انتخاب شدند

و مكان  خياردعوتنامه شركت در جلسه كه در آن زمان، ت
جلسه، هدف جلسه و موضوع مورد بحث ذكر شده بود 

هر جلسه به مدت . ديگرد مي ارسالكنندگان  شركت يبرا
مسئول مدير جلسات . افتي مي دو تا سه ساعت ادامه

تدوين برنامه و از اساتيد مركز توسعه آموزش دانشگاه 
در  يآموزش يازهايو ن فيجلسات وظا نيدر ا. بود
قرار گرفت و اهداف دوره بر  يمرحله مورد بررس نيچند

و در سه حيطه ي دانش، مهارت و نگرش  فياساس وظا
 يرئوس مطالب و نامگذار نييبه منظور تع. ديگرد ينيتع

كه  ياهداف آموزش ف،يتشابه وظا دروس، بر حسب
بود در كنار هم  طهيح كيمشابه در  فيمربوط به وظا

. مشخص شد سدر كيقرار گرفت و نام آن به عنوان 
از  افتهيتعيين رئوس مطالب به صورت كامال ادغام 

سپس . انجام شداي  مشاوره يو آموزش يمراقبت فيوظا
روش  س،يشامل روش تدر يعناصر برنامه درس ريسا

برنامه توسط  يابيدانشجو و روش ارزش يابيارزش
برنامه . ديمشخص گرد يدرس يريز برنامهگروه  ياعضا

در سازي  يياصالح و نها ليتكمشده به منظور  يطراح
در . قرار گرفت يدرس يريز برنامه تهيكم ياعضا ارياخت
 يبر رو يجلسات پس از بحث و بررس نيدر ا تينها

 ديمورد تائ كولوميكور يتار كلشده ساخ يبرنامه طراح
كرد و  رييتغ ها از دوره يبعض ينام گذار. قرار گرفت

 ،يبهداشت، روانپرستار ،يجراح -يداخل(هر گروه دياسات
در مورد دروس مرتبط با رشته ) اطفال ،يفن پرستار

در نظر گرفته شده  يمجدد محتوا يخود به بررس
بهتر  يريادگي يرا برا ياز اعضا منابع كيپرداختند و هر 

روش به كارگرفته شده در . نمودند شنهاديهر درس پ
جلسات فوكوس گروپ، به صورت روش بحث  تيريمد

در كننده  شركت يمشكالت اعضا علتبه . بود يگروه
 كيهر  يبررس يمحقق برا يو نداشتن وقت كاف ها بحث

محقق به صورت جداگانه به مالقات  ،يشنهادياز دروس پ
مورد نظر پرداخت و به بحث و  يبا اعضا يحضور
 كيهر . از عناصر برنامه پرداخت كيهر  يبر رو يبررس
 يتخصص رشتهمورد نظر مرتبط با  يكه محتوا دياز اسات

 يبرا يشنهاداتيموارد و ارائه پ حيبود عالوه بر تصحآنها 
 سپس همه. پرداختند مي زيمنابع ن نيياصالح برنامه به تع

 يشده و برابندي  مورد نظر توسط محقق جمع راتييتغ
 فوكوس گروپ قرار ياعضا اريمجدد در اخت يبررس
  .ديگرد ييبرنامه مورد نظر نها انيدر پا. گرفت مي

  
  نتايج

خانواده مطابق با سر  يرشته پرستار يبرنامه درس
در چهار  يعلوم پزشك يريز برنامه يعال يفصل شورا
برنامه  يفصل اول شامل مشخصات كل. شد يفصل طراح

رشته  وستهيارشد ناپ يدوره كارشناس يآموزش
رشته،  فيفصل تعر نيدر ا. است خانواده يپرستار

 نييرشته تع تيموررشته، فلسفه، دورنما و ما خچهيتار
آموختگان در چهار  دانشاي  حرفه فيوظا نيهمچن. ديگرد

 يپژوهشي، ا مشاوره -يآموزش ،يدرمان -ينقش مراقبت
فصل گنجانده  نيدر ا است فهيوظ 36كه شامل  يتيريو مد
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مشخص  يآموزش يازهاين ف،يوظا ليبر اساس تحل. شد
 يهارتو م يعاطف ،يشناخت طهيو اهداف در سه ح ديگرد
دسته  كيمرتبط با هم، در  فيسپس وظا. ديگرد نيتدو

 يازهايو ن فيوظا نيا تيقرار داده شد و با توجه به ماه
درس مورد نظر نام  فهيتحت هر وظ) اهداف( يآموزش
مزمن شامل كل  يها بيماريمثال درس . ديگرد يگذار
در  يو پژوهش يتيريمداي،  مشاوره ،يمراقبت فيوظا

دروس به  نيا يمحتوا. مزمن است يها بيماريمورد 

كه دانشجو با گذراندن هر درس  دهيمشخص گرداي  گونه
. مشخص شده را به انجام رساند فيقادر باشد وظا

آورده  كيرئوس مطالب دوره در جدول  نييتع نديفرا
در برنامه مشخص  زين يدرس يها تعداد واحد. شده است

 يدوره كارشناس يبرا ها واحد نيتعداد كل ا. است دهيگرد
دروس  نياز ب. است واحد 32خانواده  يارشد پرستار

 يها بيماريواحد مربوط به درس  نيشتريب يشنهاديپ
  ).جدول دو) (واحد 8( است مزمن

  
  نحوه چيدمان برخي از دروس رشته پرستاري خانواده و ارتباط آن با وظايف تدوين شده :1جدول 

حد 
 وا
داد

نمونه اهداف مربوط به  نام درس تع
 )نيازهاي آموزشي(وظايف

وظايف حيطه وظيفه

3  

در 
ان 

حر
ب

وان
ت ر

الم
 س

ه و
واد

خان
  

  .1وظيفه 
آشنايي با انواع : دانش 

ي پرستاري در ها مدل
خصوص سازگاري مانند مدل 

  روي
توانايي به كارگيري : مهارت
ي آموخته شده در ها برنامه

 ايجاد سازگاري براي يك بيمار 
احترام به فرد بيمار به : نگرش

  عنوان يك انسان دردمند 

-مراقبتي
  درماني

يهاو ناتوانيهابيماريبراي سازگاري با و افراد ها خانوادهكمك به.1
  )ي مزمن انسدادي ريهها بيماريي قلبي و ها بيماريديابت، سرطان، (مزمن

  .بررسي سطح سالمت روان خانواده و ارجاع بيماران به مراكز درماني. 2 
 وبه مراكز حمايتي مناسب  ارجاع ،ي داراي بحرانها خانوادهشناسايي . 3 

  . آنها پيگيري
رواني به خانواده داراي بيماران صعب العالج، العالج و  -ارائه مراقبت روحي.4

  .بيمار در حال احتضار
و  ها جهت تطبيق و سازش با بحران ها آموزش و مشاوره به خانوادهارائه . 5

  . خانوادهي ها استرس
حمايتي و ي ها در مورد سازمان ها آموزش و مشاوره به خانوادهارائه .6

  .ها چگونگي دستيابي به آن
 .ي نو ظهور و نو پديد پر خطرها بيماري هنگام بروز ها آموزش به خانواده .7 
  ي زندگيها ارائه آموزش و مشاوره جهت ارتقاي مهارت.8

–مراقبتي
  درماني
–مراقبتي
  درماني
–مراقبتي
  درماني
-آموزشي

  مشاوره اي
-آموزشي

  مشاوره اي
-آموزشي

  مشاوره اي
8  

ري
يما

ب
ها 

من
مز

ي 
  

  . 1وظيفه 
آشنايي با فرايند : دانش

پرستاري در بيمار تازه مبتال 
  به ديابت 
توانايي انجام بررسي : مهارت

ي تشخيصي، ها شناخت و يافته
سطح  گيري پايش و اندازه

  گلوكوز و كتون در ديابت 
ي ها اهميت دادن به جنبه: نگرش

  مختلف سالمت بيماران مزمن

-مراقبتي
  درماني

با درجه(ي پرستاري به بيماران مبتال به بيماري مزمنها ارائه مراقبت.1
ي مزمن قلبي و ها بيماريديابت، سرطان، (شايع) ناتواني كامل و نسبي

بازديد از منزل بيماران مبتال به .2) ي مزمن انسدادي ريه و استروكها بيماري
در مراقبت از بررسي عملكرد خانواده و ناتوان نسبي يا كامل و بيماري مزمن 

  بيمار مزمن
 تجويز داروهايي با پروتكل مشخص و دستورالعمل تعريف شده و مديريت. 3

  بيمار مزمن دچار عوارض دارويي
ديابت، (ي مزمن شايعها بيماريآموزش خود مراقبتي به بيمار مبتال به ارائه  4 

ي مزمن انسدادي ريه، ها بيماريعروقي، و  -ي مزمن قلبيها بيماريسرطان، 
  در سه سطح پيشگيري) استروك

-مراقبتي
  درماني

-مراقبتي
  درماني

-آموزشي
  مشاوره اي

روش تحقيق   2
 و آمار 

آشنايي با روش تدوين : دانش
  پروپوزال

يهاي كاربردي در مورد بررسي نيازها طراحي و انجام پژوهش .1 پژوهشي
 . در مورد بيماران مزمن، كودكان و سالمندان ها آموزشي خانواده
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توانايي نوشتن : مهارت پايان نامه   4
  پروپوزال تحقيقاتي

انجام پيشقدم شدن در : نگرش
  پژوهش

ي ارزيابي سالمت خانواده منطبق باهاپژوهش و طراحي ابزار .2
 شرايط جامعه ايراني

در مديريت   3
پرستاري 
  خانواده

  . 3وظيفه
آشنايي با ساختار و : دانش
ي مختلف پرونده ها بخش

  بهداشتي
توانايي ثبت اطالعات : مهارت

  در پرونده
عالقمندي و پيگيري در : نگرش

  ثبت اطالعات

 ي تيمهافعاليتكنندهمديريت تيم سالمت و هماهنگ .1 مديريتي
  .ها مراقبت از خانواده همكاري با افراد تيم بهداشتي در ارائه برنامه .2
 ي تحت پوشش ها تشكيل پرونده بهداشتي براي خانواده .3

-مراقبتي
  درماني 

  
  

  دوره پرستاري خانواده در ايران يدروس اصل :2جدول 
كد

  درس
 تعداد واحد  نام درس 

 جمع عملي نظري
 3 1 2  بررسي وضعيت سالمت 01
 8 4 4  هاي مزمن بيماري 02
 3 1 2 بحران در خانواده و سالمت روان 03
 2 1 1  بهداشت در خانواده 04
 3 1 2  پرستاري سالمندي 06
 2 /5 5/1  روش تحقيق و آمار 08
 3 1 2 در پرستاري خانوادهمديريت  09
 1  1  رساني هاي اطالع سيستم 010
 3 1 2 آموزش به خانواده و بيمار كليات 011
 4 4   پايان نامه 012

  
دوره  يبرنامه آموزش فصل سوم شامل مشخصات دروس

فصل  نيا است خانواده يپرستار وستهيارشد ناپ يكارشناس
 يابيروش ارزش ،سيشامل رئوس مطالب هر درس، روش تدر

هر درس مشخص  يدر ابتدا. است دانشجو و منابع هر درس
از  كيانجام كدام  يدرس دانشجو را برا نيشده است كه ا

فصل چهارم كه فصل . سازد مي خود آمادهاي  حرفه فيوظا
دوره به صورت  يابياست روش ارزش يبرنامه درس يانيپا

 .است دهيمشخص گرد يابيت ارزشسؤاالو  يانيو پا ينيتكو
، درس بررسي وضعيت سالمت به عنوان نمونه 3در جدول 

  . آورده شده است

  
  مثالي از عناصر مشخص شده جهت درس بررسي وضعيت سالمت :3 جدول

  سالمت تيوضع يبررس:نام درس
  01: درس كد

  3: واحد تعداد
   يعمل - ينظر: واحد نوع

فشارخون، سرطان  ابت،يد يانجام غربالگر. 2خانواده  يسالمت اعضا تيوضع يبررس.1 فيجهت انجام وظا انيدانشجوسازي  آماده يواحد درس نيا هدف
  . است مختلف در خانواده نيدر سن ديروئيپروستات، سرطان پستان، رحم و ت

  :مطالب رئوس
   :ينظر: الف

  سالمت  يابياصول ارز. 1
  گيري بدن و شرح حالاي  منطقه ناتيمعا. 2
  ينياستدالل بال. 3
  ها افتهيو ثبت  يابيارز. 4
   گيري مصاحبه و شرح حالروش . 5
  :شامل يسن راتييتغ ناتيمعا. 6
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 يتا نوجوان يخوارگ ريش كودكان ازيابيارز•
  زن باردار يابيارز •
   يسالمند •
  آن  طياهداف و شرا ،يغربالگر. 7

  يغربالگر يها برنامه ياصول اساس. 10
   ديروئيو ت فشارخون، سرطان پروستات، سرطان پستان، سرطان رحم ابت،يدر د يروش غربالگر. 11
  يپرستار در غربالگر يها نقش. 12
  : يعمل

 نيبه تمر ها نما ماريو ب ها يهم كالس يو بر رو يواقع طيسالمت در مح تيوضع يبررس يبا اجرا يانسان يها و مدلسازي  هيبر استفاده از روش شب عالوه
  نديرا در عمل كسب نما ريز يها ييدهند و توانا صيرا تشخ يماريسالمت و ب نيتوانند تفاوت ب مي پرداخته و شانيها آموخته

  : بدن شاملاي  منطقه ناتيانجام معا 1
  گرفتن شرح حال و انجام مصاحبه  •
  درد گيري و اندازه ياتيثبت عالئم ح •
  پوست مو و ناخن ناتيانجام معا •
  سر و گردن  ناتيانجام معا •
   ها هيو ر نهيقفسه س ناتيانجام معا •
   يعروق -يدستگاه قلب ناتيانجام معا •
  بغل  ريپستان و ز ناتيانجام معا •
  شكم  ناتيانجام معا •
  يطيعروق مح ستميس ناتيانجام معا •
  زن ومرد  يدستگاه تناسل ناتيانجام معا •
  مقعد، ركتوم و پروستات  ناتيانجام معا •
   ياسكلت - يعضالن ستميس ناتيمعا انجام •
   يعصب ستميس ناتيانجام معا •

  شامل كودكان، زنان باردار و سالمندان  يسن يها گروه ناتيمعا انجام
  اي  دوره ناتيمعا انجام
   يغربالگر قيو سرطان رحم از طر ديروئيفشارخون، سرطان پستان، سرطان پروستات، ت ابت،يمبتال به د مارانيب ييشناسا
  . ابديدست  شيدر كار خو ريز يها به نگرش ها در كنار آموختن دانش و كسب مهارت يستيدانشجو با: ها نگرش
  دادن عالقه در انجام كارها  نشان
  سالمت افراد مختلف خانواده  تيوضع يبه بررس يمند عالقه
  خانواده  يها به ارزش احترام
  ارتباط مناسب با افراد خانواده يبرقرار
  . شود مي انجام ييويديو لميف شينقش و نما يفايا ،ينيبال يها ، كار در مركز مهارتيساز هيشب يها با استفاده از روش يواحد درس نيا يارائه محتوا: سيتدر روش
  . شود مي انجام فيو ارائه تكل... واي  نهيو چند گز يحيتشر يها بنا به كاربرد با استفاده از آزمون يانيو پا ينيدانشجو به صورت تكو يابيارزش: ينظر: دانشجو يابيارزش روش
  . شود مي مربوطه پرداخته فيانجام وظا ييتوانا يابيبه ارزش OSCE ،mini c-x,log bookبا استفاده از آزمون : يعمل

  : منابع
Jill Fuller, Jennifer Schaller -Health assessment. a nursing approach. Philadelphia : J. B. Lippincott last edition       

  
  

  بحث
 يكشور ما به داشتن پرستاران ازيمطالعه با توجه به ن نيا

و  ها و مشكالت خانواده ازهاين نهيمتخصص و آگاه در زم
 رانيرشته پرستاري خانواده در ا يبه برنامه درس ازين

اين رشته به صورت  يبرنامه درس نيبه تدوتالش نمود 
. بپردازد رانيكشور ا يازهايو بر اساس ن فهيبر وظ يمبتن
 يمبتن يبرنامه درس كي نيپژوهش منجر به تدو نيا جينتا

در  يكه بر اساس ساختار برنامه درس ديگرد فهيبر وظ
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در چهار فصل  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
دروس در نظر . شد يطراح يو به صورت نظام واحد

است كه  يفيدوره پوشش دهنده وظا نيا يگرفته شده برا
قادر به  يليبعد از فارغ التحص ديپرستاران خانواده با

دروس به صورت  نيدر نظر گرفتن ا. انجام آن باشند
با  ييو محتوا يكه پوشش موضوع فياز وظا يادغام

 در دانشجو داريپا يريادگي جاديدارند موجب ا گريكدي
كه دانشجو بتواند آن چه را كه در  يگردد به طور مي
است كه  ديام قعدر وا. ديآموخته در عمل اجرا نما يتئور

 دينما تيترب يبتواند پرستاران فهيبر وظ يمبتن برنامه نيا
خود را به نحو احسن انجام داده و  فيكه قادر باشند وظا

برنامه . گردد ها منجر به ارتقاء سالمت خانواده تاينها
 نيا. بر برون داد دارد ديتاك فهيبر وظ يمبتن يدرس
در آموزش  وجودرفع مشكالت و نواقص م يبرا كرديرو

در ارائه  انيدانشجو ييمانند عدم توانا يعلوم پزشك
 نيا. خود به وجود آمده است فيمراقبت و انجام وظا

شده جهت پرستاران  نيتدو يبا برنامه درس جينتا
بهداشت كه به صورت  يخانواده توسط سازمان جهان

از آن ). 7(است شده است متفاوت يطراح ينظام پودمان
و اسكاتلند  كستانيتاج يها كشور يدرس رنامهجا كه ب

شده توسط سازمان  نيتدو يبر گرفته از برنامه درس زين
 يبرنامه درس نيب زيمورد ن نياست در ا يبهداشت جهان

مذكور تفاوت  يو كشورها رانيپرستاران خانواده در ا
تفاوت متفاوت  نيا ليدل ).13و12(وجود دارد يساختار

موجود در  يها و سر فصل يآموزش نيبودن قوان
  .است كشورها
 شده در مطالعه حاضر نحوه نيتدو يدرس دربرنامه

به  است افتهيدروس به صورت كامال ادغام  ميتنظ
 يفيانجام وظا يرا برا انيكه هر درس دانشجو يصورت
و  يدرمان -يمراقبت يها طهيسازد كه در ح مي آماده

حالت ادغام . با هم تشابه دارنداي  مشاوره -يآموزش
در تر  قيعم يريادگي جاديا عثبودن برنامه با افتهي

در . شود مي يو عمل يموارد تئور نيب قيدانشجو و تلف

توان به دروس  مي ،يبرنامه درس يها قسمت ريمورد سا
 نيا. دوره اشاره نمود نيدر نظر گرفته شده جهت ا

 يعمل -ينظر ،يبه صورت دروس واحد رانيدروس در ا
 يها بيماريسالمت،  تيوضع يبررس: بوده و شامل

مزمن، بحران در خانواده و سالمت روان، بهداشت در 
و آمار،  قيروش تحق ،يسالمند يپرستار ،خانواده

 ،رساني اطالع يها ستميخانواده، س يپرستار تيريدم
از . است نامه انيو پا ماريآموزش به خانواده و ب اتيكل
در  تيريدرس مد نيب ييدروس شباهت محتوا نيا نيب

و پودمان دوم، سوم و ششم برنامه  دهخانوا يپرستار
با  يخانواده در سازمان بهداشت جهان يپرستار يدرس
، »مراقبت، كار با خانواده نيقوان« يها عنوان

و  قي، درس روش تحق»منابع تيريمد« و» گيري ميتصم«
اطالعات و  تيريمد« آمار و پودمان چهارم با عنوان

 يپرستارمزمن،  يها بيماريدرس  نيو ب »قيروش تحق
و بحران در خانواده و سالمت روان با  يسالمند
پرستار خانواده  يارائه شده در برنامه درس يوهايسنار

معادل  يپودمان. وجود دارد يدر سازمان بهداشت جهان
و  رساني اطالع يها ستميس ،با درس بهداشت در خانواده

  ). 7(نشد افتيموجود  يدرس آموزش در برنامه اتيكل
 رانيخانواده در ا يپرستار يبرنامه درس يانيفصل پا 

به  يابيارزش نيا. است برنامه يابيشامل روش ارزش
در نظر گرفته شده و تواتر انجام  يانيو پا ينيصورت تكو

در نظر گرفته  يها از شاخص. است كباريآن هر سه سال 
 تيموفق زانيبه م توان يبرنامه م يابيشده در ارزش

 ياعضا تيرضا زانيجامعه، م يازهايدر رفع ن هبرنام
شتغال دانش ا زانيو م انيو دانشجو يعلم اتيه

  .نمودآموختگان اشاره 
ي پزشكي، ها به دنبال ايجاد اصالحات در برنامه امروزه

 كوريكولوم آموزشي بر مبناي وظيفه يا حل مساله نوشته
در حال حاضر در چند دانشگاه علوم پزشكي به . شود مي

ي پزشكي و ساير ها ي بازنگري دورهها دنبال اجراي طرح
ي تدوين شده به ها ي علوم پزشكي، كوريكولومها رشته
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از آن جا كه در يك كوريكولوم . استيافته  مشكل ادغا
ادغام يافته مبتني بر وظيفه بودن كوريكولوم، نقش اصلي 

كند، به همين دليل در بررسي مستندات اين  مي را ايفا
ي ها بينيم كه اولين گام را تعيين صالحيت ها مي دانشگاه
در ايران از . دهد مي و وظايف دانشجويان تشكيلاي  حرفه
ي درسي كه به صورت مبتني بر صالحيت ها مهبرنا

توان برنامه درسي دانشكده پزشكي  اند مي نوشته شده
در اين برنامه كه به دنبال اجراي . تهران را نام برد

بازنگري در اين دانشگاه اجرا شده است اولين مرحله 
  )14(است آموختگان دانشاي  ي حرفهها تعيين صالحيت

  
  گيري نتيجه

هدف،  نيمهمتر فه،يبر وظ يمبتن ينامه درسبر كيدر 
. است شغل كيانجام  يبرا انيدانشجوسازي  آماده

 يها بر برون داد و بازده فه،يبر وظ يمبتن يبرنامه درس
و  قيعم يريادگي جاديدارد و با هدف ا ديآموزش تاك

استفاده از اين . گردد مي استفاده انيدر دانشجو داريپا
يي در علوم گو پاسخهم زمان با نهضت  يبرنامه درس

، دانش و نگرش در ها پزشكي و در جهت توسعه مهارت

. ي علوم پزشكي گسترش يافته استها دانشجويان رشته
 يمبتن يبرنامه درس نيمطالعه حاضر منجر به تدو جينتا

 ديگرد رانيخانواده در ا يجهت رشته پرستار فهيبر وظ
استفاده  رانين دوره در ايا يتوان از آن جهت اجرا مي كه

بتواند  فهيبر وظ يمبتن برنامه نياست كه ا ديام. نمود
خود را به  فيكه قادر باشند وظا دينما تيترب يپرستاران

 وعياز ش يمشكالت ناش يو تا حد ندينحو احسن اجرا نما
در  ها بيماري نياز ا يمزمن و عوارض ناش يها بيماري
  .را كاهش دهند ها خانواده

  
  قدرداني
دانشگاه  يو فناور قاتيمعاونت محترم تحق يازهمكار

 يآموزش پزشك قاتياصفهان، مركز تحق يعلوم پزشك
محترم بورد  يو اعضا يمحترم پرستار دياسات ،اصفهان
 ،يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يپرستار

دانشجويان تحصيالت تكميلي پرستاري و آموزش 
 ياريطرح  نيا ياجرا دركه ما را  يزانيعز هيپزشكي و كل

  .مينمودند كمال تشكر را دار
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Abstract 
 
Introduction: The discipline of family nursing is a specialty in nursing is designed to provide preventive 
services. Despite the emphasis on family nursing, this curriculum has not been designed in Iran.  This study 
aimed to develop a task-based family nursing curriculum in Iran.  
Methods: This descriptive study was conducted in 2010 – 2011 in Iran. Curriculum planning was done 
using need-assessment, regular focus groups, discussion with nursing educators, medical education and 
curriculum planning specialists, nurses and postgraduate nursing students and medical education students. 
Results: A task-based curriculum was developed based on the structure of the curriculum, which is 
recommended in the ministry of health and medical education in four seasons. Its courses were health status, 
chronic illness, family crisis and mental health, family health, geriatric nursing, research methods and 
statistics, nurse management, information systems, family and patient education, and family's thesis.  
Conclusion: This study provided a task-based family nurse curriculum that can be used to run this course in 
Iran. It is hoped that its implementation can decrease some problems resulting from the prevalence of 
chronic disease and its complications. 
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