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 گو  آموزش پاسخ  بسته
  

بر اساس مدل  ابتيد يدرسي دوره كارشناسي ارشد پرستار  برنامه نيتدو
  رانيكرن در ا يبرنامه درس يطراح

  
  *يپروانه اباذر ،ينيمسعود ام ،يماني كوين ان،يگودرز مايس

  
 

  چكيده
 تيريپرستاران در مد ژهيپزشك به و ريغ يروهاياز خدمات نگيري  ملزم به آموزش و بهره را ها بهداشت دولت يسازمان جهانمقدمه: 
در   ابتيد يارشد پرستار يكارشناس يبرنامه درس نيمطالعه با هدف تدو نيراستا ا نيدر هم. كرده است ابتيمزمن از جمله د يها بيماري

  . انجام شدراستاي بسته آموزش پاسخگو 
كرن) و  يدرس يريز برنامه(گام اول  يازسنجيكرن در دو مرحله ن يدرس يريز برنامهمدل  يمطالعه حاضر بر اساس گامها: ها روش

. انجام شد 1393-1394اصفهان در سال  يكرن) در دانشگاه علوم پزشك يدرس يريز برنامهدوم تا ششم  يها (گام يبرنامه درس نيتدو
و  يبا مشاركت متخصصان برنامه درس يبرنامه درس نيدوم تا ششم تدو يها و گام شده ليتعد يبا استفاده از فن دلف يازسنجيمرحله ن

 نيچند يدر ط يفرد يها متعدد و مشاوره يتخصص يها پانل يبا برگزار ابتيو مراقت و درمان د سيتدر نهيدر زم نظر صاحب دياسات
دوم و سوم از آمار  يراندها يو برا يفيك يمحتوا لياز روش تحل يلفدر راند اول د ها داده ليو تحل هيتجز يبرا. مرحله انجام شد

  . استفاده شد يفيتوص
، يدانش و آگاه يها طهيدر ح، فهيوظ 81طبقه و  ريز 9، طبقه 6در  كنندگان شركت دياز د ابتيپرستار د يها نقشو  فيوظانتايج: 
ارشد  يدوره كارشناس يبرنامه درس نيتدو، در مرحله بعد .شد بندي در قبال جامعه دسته فيو وظا يتيريمد، يدرمان يمراقبت، يآموزش
ارشد در  يكارشناس نامه آيينو  يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت يعلوم پزشك يعال يشورا اتبر اساس مصوب ابتيد يپرستار

 يبرنامه درس يابيو ارزش يدرس يمشخصات واحدها، يبرنامه درس اتييمشخصات جز، يبرنامه درس يچهار فصل شامل: مشخصات كل
  . به دست آمد

آموزش علوم  يتخصص يبه شورا كيرشته آكادم كي سيتاس يبرا يشنهاديبرنامه پ كيبه عنوان  يبرنامه درس نياگيري:  نتيجه
   .ارسال شد يدر سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يپزشك

  
  رانيا، يسنج ازين، كرن يبرنامه درس يمدل طراح، ابتيپرستار د، يدرس يريز برنامههاي كليدي:  واژه
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و  يپرستار يها مراقبت قاتي)، مركز تحقاري(استاد يدكتر پروانه اباذرنويسنده مسؤول:  *

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ييماما
abazari@nm.mui.ac.ir  

و  يدانشكده پرستار ،ييدانشجو قاتيارشد مركز تحق يكارشناس يدانشجو ،انيگودرز مايس
. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييماما

                                                                              
)simagoudarzian91@yahoo.com گروه آموزش )، اري(دانش يماني كوين دكتر)؛

 ،يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،يپزشك
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  )amini@med.mui.ac.ir( .رانياصفهان، ا
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  مقدمه
فراوان  اتتأثيرو  ابتيروند رو به رشد د ليامروزه به دل

و كنترل  يريشگيبه پ يتر بيشآن بر فرد و جامعه توجه 
 تيريمد. نشان داده شده است يدر سطح جهان ابتيد
و  ماريكه ب يميت، است يميت كرديرو كي ازمندين ابتيد

 يتمام اعضا تيخانواده در مركز آن قرار دارند و فعال
و  يدرمان يازهايو پوشش ن ييشناسا يتادر راس ميت

به صورت  ابتياداره د. )1(و خانواده است ماريب يمراقبت
، يمهارت حرف مختلف (پزشك عموم ازمندين، يميت

، پرستار، ابتيد دهنده آموزش، پزشك متخصص
و دندانپزشك) و  ستيافتالمولوژ، هيمتخصص پا و تغذ

تيم مديريت  بدر رابطه با تركي. )2(است ماريمشاركت ب
بر  تأكيد، به چشم مي خورد زياز هر چ شيديابت آنچه ب

در واقع اهميت نقش . نقش اثربخش پرستار مي باشد
پرستار سالها است كه به استناد نتايج مطالعات مختلف 

 مؤثر يفايا يپرستار برا. )4و3(قرار مي گيرد تأكيدمورد 
 يصدانش و مهارت تخص ازمندين ابتيد تيرينقش در مد

  . )5(است يكاف ينيبال يها صالحيتو 
 ابتيد يپرستار، ينيبال تيبه صالح يابيدست يراستا در

به  كايآمر، اياسترال، يياروپا ياز كشورها ياريدر بس
 يمدارك كارشناس يو با اعطا يصورت كامال تخصص

در انگلستان از . )9تا6قرن دارد( مياز ن شيب يارشد قدمت
با هدف  ابتيرشته پرستار متخصص د يالديم1970سال

آمد  به وجود شانيها و خانواده مارانيت بيآموزش و حما
 يكه هم اكنون مدرك كارشناس ييتا جا افتيو گسترش 

 نيا يها دانشگاهاز  ياريدر بس ابتيد يارشد پرستار
 نهيو هز ينيبر نقش بال قاتيتحقگردد و  مي كشور ارائه

در . )10و6و2(دارند يفراوان تأكيد ابتياثربخش پرستار د
مخصوص  يپرستار خچهيتار زين كايمتحده آمر االتيا
و تاكنون . گردد مي بر يالديم1970به اواسط دهه ابتيد

به رشد و توسعه ادامه داده است و پرستاران متخصص 
معتبر  يها دانشگاهدر  يليتحص يبا مدارك عال ابتيد

 يكشورها ريمانند سا ايدر استرال. )8(شوند مي تيترب

شده  يتخصص ابتيمبتال به د مارانيمراقبت از ب يغرب
 يها تا دوره پلمياز د يمتنوع يآموزش يها است و دوره

ارتقا ، هياول يارشد جهت اهداف مراقبت يكارشناس
 ريدر سا. )9(وجود دارد مارانيب يخود مراقبت، سالمت
در  وزلندين، رلنديا، سوئد، مانند هلند يياروپا يكشورها
 اعطا ابتيد يارشد پرستار يمدرك كارشناس ها دانشگاه

  . )13تا11و7(شود مي
 2000مانند ژاپن از سال  زين ييايآس يدر كشورها 
با مدرك  ابتيد ينيپرستار متخصص بال تيترب يالديم

در . )14(ديآغازگرد ها دانشگاهارشد در  يكارشناس
به  ابتيپرستار د تيترب 2007از سال زيهندوستان ن
 يبا اعطا ابتيدر حوزه داي  سالمت حرفه نيعنوان مراقب

در كشور ما . )15(ديارشد آغاز گرد يمدرك كارشناس
و  يريشگيپ نهيدر زم يتاكنون رشته تخصص، رانيا

در  نينشده است و ا جاديا ابتيبه د انيمراقبت از مبتال
دهه  كياز  شيب ابتيو كنترل د يريشگياست كه پ يحال

نظام سالمت  يها تيلوودر ا يميت كرديرو كياست كه در 
پرستار ، ميت نيا ياصل ياز اعضا يكيقرار گرفته است و 

 نياست و در حال حاضر در نقاط مختلف كشور ا ابتيد
و آموزش  تيتوسط پرستاران با صالح دينقش كه با

شود كه  مي انجام يانجام شود توسط افراد دهيد
از . )16(امر مهم را ندارند نيا يبرا يالزم و كاف تيصالح
 يبرا يكاف يستگيو شا تيبه صالح يابيدست يطرف

 يبه طراح ازيدر كشور ن ابتيد تخصصپرستار م
  . دارد يتخصص يها آموزشو ارائه  ها دوره

 يبه طاي  دوره ايبه آموزش در هر رشته  پرداختن
است  يدارد و مستلزم انجام اقدامات ازيمراحل مختلف ن

كسب تجربه . شود مي دهينام يريز برنامهاقدامات  نيكه ا
 يانسان يروين ازينگرش و مهارت مورد ن، دانش طهيدر ح
 جاديا يدرس يريز برنامهبه نام  يعلم يندهايفرآ قياز طر
 كرن مدل، يآموزش يريز برنامه ياز مدلها يكي. شود مي

اي  شش مرحله كرديرو كي، مدل نيا. )18و17(هستند
اهداف  ييشناسا، يازسنجيمشكل و ن ييشامل شناسا
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 ياستراتژ، برنامه يمحتوا هيو ته يو اختصاص يكل
جامع  يمدل. است يابيبرنامه و ارزش ياجرا، يآموزش

 يصورت اختصاص هكه ب يتوسعه برنامه درس يبرا
 نيا. شده است يطراح ياستفاده در آموزش پزشك يبرا

مزمن و  يها بيماريمدل باعث بهبود آموزش در 
آموزش  يبرا. شود مي يريگيپ ازمندين يها مراقبت
اثربخش (مقرون  نهيدر جهت عملكرد هز يسالمت نيمراقب

از مدل كرن در مطالعات . )17(است مؤثربه صرفه) 
جامع  ييالگو، مدل نيا. )20و19(شده است ادهاستف ياديز

استفاده از آن در ، كه با تعداد مراحل مناسب است
از آنجا كه  نيبنابرا ،است يمناسب و كاربرد قاتيتحق

دوره  يبرنامه درس نيهدف مطالعه حاضر تدو
به  يابيدست يبود برا ابتيد يارشد پرستار يكارشناس

روش شش  يدرس يريز برنامه يهدف مورد نظر مبنا
  . كرن در نظر گرفته شد ديويداي  مرحله

  
  ها روش

است كه در سال  يفيتوصاي  پژوهش حاضر مطالعه
 يبرنامه درس نيدر شهر اصفهان به تدو 1393-1394

بر اساس شش  ابتيد يارشد پرستار يرشته كارشناس
 يآموزش يسنج ازيكرن از ن يدرس يريز برنامهمدل  گام

 نييمدل به تع نيگام نخست ا. پرداخته است يابيتا ارزش
از آنجا كه . دارد اختصاص رانيفراگ يآموزش يازهاين

 نييتع يان مبناآموختگ دانشو انتظارات از  فيوظا
 كيمرحله با استفاده از تكن نيا. است يآموزش يازهاين

در ، )Modified Delphi techniqueشده ( ليتعد يدلف
شده برخالف  ليتعد يدلف كيتكن. ديسه راند انجام گرد

 شروعباز پاسخ  يكل سؤال كيبا طرح  كيكالس يدلف
شده بر اساس  ليتعد يدر راند اول دلف، شود نمي

 ابتيپرستار د فيوظا، متون عيمصاحبه و مرور وس
 يدوم و سوم دلف يو سپس در راندها ديگرد نييتع

 رندهيپرسشنامه استخراج شده از راند اول كه در برگ
در قالب طبقات و  ابتيارشد د يپرستار كارشناس فيوظا

به اجماع  يابيو دست ينظرسنج يبرا، ودطبقات ب ريز
كه اجماع  يفيارسال شد و وظا كنندگان مشاركت يبرا

 فيدرصد در مورد آنها وجود داشت به عنوان وظا 100
بر آنها در  يو مبتن نييتع ابتيارشد د يپرستار كارشناس

 نيپوشش ا يبرا يآموزش يازهايپانل متخصصان ن
 9، 6فوكوس گروپ  هس در راند اول. ديگرد نييتع فيوظا
و دو در  كينوع  ابتيمبتال به د ماريب 25نفره با  10و 

مصاحبه . دياصفهان برگزار گرد سميمركز غدد و متابول
آشنا با ريحال غ نيمتجانس و همگن و در ع يدر گروه

درتجاربشان در مورد  يانديش همو با هدف  گريكدي
 رستاركه پ ييها نقشدرمان و  ميتوسط ت ابتيد تيريمد

 ليتشك ،تواند داشته باشد مي ميت نيدر بهبود عملكرد ا
شد  يمصاحبه سع 3از  كيدر هر  مارانيدر انتخاب ب. شد
 يليدرجه تحص، جنس، با توجه به سن مارانياز ب يتنوع

 يتماس تلفن مارانيبا ب .دعوت گردند ابتيو طول مدت د
در  دياعالم گرد شانيگرفته شد هدف از دعوت به ا

انجام  طيدر گروه قرار گرفتند زمان و مح قتصورت مواف
شد  نييو پژوهشگران تع مارانيب يمصاحبه با توافق جمع

 تيرضا مجدداً، مصاحبه گروه متمركز يدر روز برگزار
مناسب  طيشرا. ديكسب گرد كنندگان تك مشاركت تك
قرار گرفتن  بياز نظر سر و صدا نور و ترت يطيمح

. تا حد ممكن فراهم شد وار) رهي(مدل دا زيو م يصندل
مدت زمان  .اجازه گرفته شد شانيضبط صدا از ا يبرا
شد كه  يادآوريمصاحبه اعالم و  يبرا يبين پيش يبيتقر

به ادمه حضور در گروه به  ليما يليهر زمان و به هردل
توانند از ادمه  مي نباشند يدسته جمع اي يصورت فرد

  . حضور در جلسه انصراف دهند
(شما با چه  يكل سؤال كيبا  ركزهر مصاحبه گروه متم

اداره  يبرا يدرمان يخدمات آموزش افتيدر در يمشكالت
ت سؤاال) شروع و با د؟يخود مواجه بوده و هست ابتيد

به نام اي  رشته كي مياگه ما بخوامانند ( ياختصاص
شما چه  ميبگذار ابتيارشد د يكارشناس يپرستار
در  يچه كار ديكن مي فكر، ديآدم دار نياز ا يانتظارات
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تونه  مي يو حل مشكالت فعل ابتيبهبود اداره د يراستا
 )ديريگ مي فرد در نظر نيا يرا برا يفيبكنه؟ شما چه وظا

مصاحبه  10شامل  يچهار گروه مصاحبه فرد، افتيادامه 
 5، اصفهانمراجعه كننده به مركز غدد  مارانيبا خانواده ب
 يمركز غدد و مراكز خصوص ابتيپزشكان دمصاحبه با 

مصاحبه با متخصصان غدد و  2، ابتيد هيريو خ
مصاحبه با پرستاران شاغل در  6، مركز غدد سميمتابول

 هيريو خ يدر مركز غدد و مراكز خصوص ابتيحوزه د
دانشكده  يپرستار دينفر از اسات 2اصفهان و  ابتيد

  . انجام شد هاناصف ييماما-يپرستار
و  قهيدق 25 يفرد يها مدت زمان مصاحبه متوسط
 يدر راندها. بود قهيدق 75گروه متمركز  يها مصاحبه

سراسر كشور  يپرستار دينفر از اسات 12دوم و سوم 
، شاپور يجند، شاهد، تهران، شامل دانشگاه اصفهان

و  سيكه به تدر زيو تبر، مشهد، زدي، لرستان، رازيش
از  يكي نيمشغول بودند و همچن ابتينه ديپژوهش در زم

اداره غدد وزارت بهداشت و درمان و آموزش  رانيمد
 فهيوظ 81 راند سوم انيدر پا. شركت داشتند زين يپزشك

، يآموزش، دانش و اطالعات يها طهيطبقه در ح 6در قالب 
 ياه مسؤوليتدر قبال جامعه و  فيوظا، يدرمان يمراقبت
ارشد  يوخته كارشناسدانش آم يبرا يتيريو مداي  حرفه

. به دست آمد كنندگان شركت دگاهياز د ابتيپرستار د
 كه، يو مرور متون در راند اول دلف يفيك يها داده ليتحل
 هيبه روش مرسوم وتجز يفيك يمحتوا ليتحل كرديرو با

دوم و سوم كه با استفاده از  يدر راندها ها داده ليو تحل
ارائه  يگريمقاله ددر ، است دهيانجام گرد يفيآمار توص

در  شدن مطلب ياز طوالن يريشگيپ يشده است و برا
 ريسا فيوظا نييپس از تع. مقاله حاضر لحاظ نشده است

 يارشد پرستار يرشته كارشناس ياجزاء برنامه درس
و  ياهداف كل، يآموزش يازهاين ييشامل شناسا ابتيد

، يشآموز ياستراتژ، برنامه يمحتوا هيو ته ياختصاص
شامل ، مند گيري هدف با نمونه يابيبرنامه و ارزش ياجرا

 يو متخصصان محتوا يدرس يريز برنامهمتخصصان 

، يجراح يداخل يها گروه يپرستار دي(اسات يبرنامه درس
 يكودكان دانشكده پرستار، يروانپرستار، بهداشت

و  دياسات، متخصصان غدد شهر اصفهان، اصفهان ييماما
به  تيدر سطح كشور) كه رضا يمتخصصان پرستار

 كياز هر تخصص . انجام شد، شركت در پژوهش داشتند
 يازهايبه ن يابيدست يدر ابتدا برا. نفر انتخاب شدند

  . قرار گرفت ليمورد تحل فيوظا، يآموزش
 ياز نظرات متخصصان محتوا، فيوظا ليجهت تحل

 يداخل يها گروه يپرستار ديشامل اسات يبرنامه درس
كودكان دانشكده ، يروانپرستار، بهداشت، يجراح

صورت كه  نيبه ا. اصفهان استفاده شد ييماما يپرستار
وقت  نييو تع ها گروهاز  كيهر  ديپس از صحبت با اسات

. برگزار شد دياز اسات كيبا هر اي  جلسات جداگانه، يقبل
استخراج شده در  فياز وظا يفهرست، قبل از جلسه مقرر

 يبرا. داده شد ليتحو ديساتو به ا هيته، يازسنجيمرحله ن
صاحبنظران  نياز ا يبا نظر خواه فيوظا ليتحل

تحقق هر  يبرا ازيمورد ن يها يتوانمنددانش و، ها مهارت
تحقق هر  ييبنا ريز يها ازيبر ن يو مبتن نييتع فهيوظ
شد پنج جلسه  نييتع رانيفراگ يآموزش يها ازين فهيوظ

 يها گروه ديساتبا ا قهيدق 30 يزمان نيانگيمجزا با م
از  يفهرست، جلسات هيكل انيدر پا. مختلف برگزار شد

پس از . در هر مورد به دست آمد يآموزش يازهاين
 ينويس پيش، يآموزش يازهايو استخراج ن فيوظا ليتحل

بر  ابتيارشد پرستار د يدوره كارشناس ياز برنامه درس
 نيا. ديگرد هيته، استخرج شده فيو وظا ازهاياساس ن

بر  يبرنامه درس كي ياصل يشامل بخشها نويس پيش
درمان و ، وزارت بهداشت تأييداساس ساختار مورد 

شامل چهار فصل بود كه دروس آن با  يآموزش پزشك
نوشته شدند و با  يآموزش يازهايو ن فيتوجه به وظا
 يگذار نامو  نييتع، داد مي كه پوشش يفيتوجه به وظا

به  يابيرا جهت دست نويس پيشسپس محقق . ديگرد
مجددا ، كرن يچهارم و ششم برنامه درس، سوم يها گام
 يها گروه دياز اسات كيمجزا به هر  يجلسات يط
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 ياصفهان (داخل ييماما يدانشكده پرستار يپرستار
. كودكان) ارائه كرد، يروانپرستار، بهداشت، يجراح

 اريو در اخت نويس پيش قيدق يپژوهشگر جهت بررس
روز قبل از  نيچند، ديمطالعه اسات يابر يداشتن زمان كاف

آنان  اريرا در اخت نويس پيش، دياز اسات كيجلسه با هر 
 يبررس، اهداف يو سپس در روز جلسه بررس. قرار داد

 يها روش يبررس، يشنهاديپ يمحتوا افتيمحتوا و در
انجام  دينظرات توسط اسات انيو ب يابيو ارزش سيتدر
نظرات  افتيتر و در قيدق يبررس يبرا نيهمچن. شد
برنامه  نويس پيش، نهيزم نيمتخصصان در ا تر بيش
دو ، دو نفر از متخصصان غدد شهر اصفهان يبرا يدرس

در سطح  ابتيبا سابقه در د يپرستار دينفر از اسات
سپس . ديگرد افتيدر زيكشور ارسال شد و نظرات آنان ن

 يبرنامه درسو متخصصان در  دياسات ينظرات تمام
و  يپس از بررس. ديالزم اعمال گرد راتييلحاظ شد و تغ

 يو متخصصان محتوا ديتوسط اسات، برنامهسازي  يينها
قرار  يبرنامه از لحاظ ساختار مورد بررس، يبرنامه درس

اي  در جلسه يصورت كه برنامه درس نيبه ا. گرفت
از نظر چارچوب و  يدرس يريز برنامه ديتوسط اسات
 تأييداصالح و ، يبررسمورد ، كولوميكور يساختار كل

  . قرار گرفت يينها
به صورت  يبرنامه درس تيمراحل در نها نيا يپس از ط

 نيدر ا ديگرد يطراح فهيبر وظ يمبتن يبرنامه درس كي
 ابتيد يارشد پرستار يكارشناس يمطالعه برنامه درس

 يبين پيشو  يكرن طراح يبر اساس مدل برنامه درس
برنامه)  يكرن (اجرا يرسو گام پنجم مدل برنامه د ديگرد

 ريپذ گام امكان نيفراتر از حد مطالعه حاضر بود و انجام ا
  . نبود

  
  نتايج

نشان در مطالعه  كنندگان شركت كيمشخصات دموگراف
% گروه پرستاران زن 100گروه بيماران و %56 داد كه
بيماران مدرك تحصيلي كارشناسي  تر بيش. بودند

سال،  9/37±2 ميانگين سني بيمارانو  %)40داشتند(
سال و ميانگين  10±4/1 ميانگين سابقه ابتال در بيماران

اساتيد  تر بيش .بود سال 11±1 خانوادهسابقه ديابت در 
ت ميانگين سابقه كاري در دياب. دكتراي تخصصي داشتند

  بود. 11/5±2پرستاران 
مطابق با مصوبات  ابتيدرسي رشته پرستاري دبرنامه 

ي علوم پزشكي ريز برنامهو سرفصل شوراي عالي 
 نامه آيينو  يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت

فصل اول . ارشد در چهار فصل طراحي شد يكارشناس
مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره كارشناسي  شامل

  . است ابتيارشد ناپيوسته رشته پرستاري د
تاريخچه ، يطول دوره آموزش، اين فصل تعريف رشته در

رشته تعيين  يدورنما و رسالت و هدف كل، فلسفه، رشته
ان در چهار آموختگ دانشاي  همچنين وظايف حرفه. گرديد

 يپژوهشي و مديريت، آموزشي، درماني، نقش مراقبتي
 در. هر نقش در اين فصل گنجانده شد فيهمراه با وظا
روش ، يشكل نظام آموزش وطول ، فصل دوم

 يو تخصص يدروس اجبار ياسام، دوره رساني اطالع
بر اساس تحليل وظايف به دست . دوره مشخص شد

 1جدول نيازهاي آموزشي مشخص گرديد در ، آمده
 فياستخراج شده از وظا يآموزش يازهاياز ناي  نمونه

  .نشان داده شده است يآموزش
مهارتي تدوين عاطفي و ، اهداف در سه حيطه شناختي 

 يازهايآن ن يو در پ، سپس وظايف مرتبط با هم. گرديد
مرتبط در يك دسته گرفت و با توجه به ماهيت  يآموزش

درس مورد نظر ، ينيازها و اهداف آموزش، اين وظايف
ي درسي نيز در برنامه ها تعداد واحد. ي شدگذار نام

براي دوره  ها تعداد كل اين واحد. مشخص گرديده است
جدول . واحد است 36 ابتيد يشناسي ارشد پرستاركار

در فصل سوم . دوره را نشان داده است يدروس اصل 2
برنامه  يو اجبار يدروس اختصاص هيمشخصات كل

در هر درس رئوس مطالب . گنجانده شده است يدرس
و در موارد  ها مهارت، ييتوانا، نگرش، )يو عمل ي(نظر
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و منابع  يابيو ارزش سيتدر يها روش، يلزوم كارآموز
محتواي اين دروس به . شده است انيب زين يشنهاديپ

مشخص گرديده است كه دانشجو با گذراندن هر اي  گونه
. ابديدرس قادر باشد به اهداف مورد نظر در درس دست 

فصل چهارم كه فصل پاياني برنامه درسي است روش 
ارزشيابي دوره به صورت تكويني و پاياني و سؤاالت 

  مشخص شده است زشيابيار

  
  

  يآموزش فيبر وظا يمبتن يآموزش يازهاين نيتدو: 1جدول 
 آموزشينقشدرانآموختگدانشاي  حرفه وظايف نياز آموزشي

  ي براي پيگيري بيمار ريز برنامهي در زمينه توانمندآشنايي و كسب
ي مبتني بر نيازهاي ريز برنامهي در توانمندآشنايي و كسب مهارت و 

  آموزشي 
  پيشگيري و كنترل ديابت، در زمينه شناخت

  و الگوهاي آموزش پيشگيري و كنترل عوارض ديابت ها روششناخت 

 آنعوارضوديابتپيگيريو كنترل، پيشگيري زمينهدرآموزش
 

ي آموزشي براي ريز برنامهي در چگونگي توانمندمهارت و آشنايي و كسب
ي در توانمندآشنايي و كسب  -سازي بيماران در رعايت رژيم غذايي توانمند

اي  به كارگيري الگوهاي تغيير رفتار بهداشتي در اصالح الگوهاي تغذيه
  بيماران

 تغذيه اصولآموزش

روانشناختي بيماران و الگوهاي ي در تعيين نيازهاي توانمندآشنايي و كسب
  آموزشي مناسب براي آموزش مديريت استرس

 استرس با مقابله هايكارراهآموزش

 بارداري و ديابتدرآموزش  GDM آشنايي با نيازهاي آموزشي زنان مبتال به ديابت بارداري

شناخت الگوهاي توارث در ، مشكالت روانشناختي ديابت، اصول مشاوره
  ديابت 

 ديابتبهمبتالياندرازدواجبه مربوط مسايل در الزميهاآموزش

هاي شناخت و كنترل كار راه، ي روانشناختي به تشخيص ديابتهاواكنش
  خشم 

 خشم بر غلبه و خودكنترليآموزش

،داروهاآموزش،انسولينتزريقآموزش(حركتي رواني يها مهارتآموزش  ي رواني حركتيها ي آموزش مهارتها روشي در توانمندآشنايي و كسب
 ). پا معاينه

آشنايي و كسب ، ي تغيير رفتارها روشي در توانمندآشنايي و كسب 
  ي اصالح سبك زندگيها ي در آموزش شيوهتوانمند

 بيمار به بدني فعاليتآموزش

تكنيك و الگوهاي نيازسنجي  كارگيري بهي در توانمندآشنايي و كسب 
  آموزشي

  آموزش فردي و گروهي يها شيوه كارگيري بهي در توانمندآشنايي و كسب 

بهآموزش(محوربيمارآموزشييهابرنامه براي يريز برنامهونيازسنجي
  گروهي) يا فردي صورت

 آموزش براي استاندارد يهامحتوايتهيه  با اصول تهيه محتواهاي آموزشي  آشنايي و كسب توانايي
 ديابت به مبتال افراد يها خانوادهآموزش  الگوهاي آموزش خانواده محوري در توانمندآشنايي و كسب

 و بازخوردمراقبت،آموزشبراي گايدالين تدوين در داشتنمشاركت  ي آموزشي ها تدوين گايدالين آشنايي با اصول و چگونگي

بهآموزشدربيماراندادنمشاركتوتجارب تبادل فرصتكردنفراهم  ي براي آموزش همتايانريز برنامهمزايا و ، آشنايي با اصول
  همتايان

  آموزش بخشياثرارزشيابي  ي ارزشيابي آموزش به بيمار ها روشآشنايي و كاربرد انواع الگوها و 
 بيمار به ساده زبان به اطالعاتانتقال  اصول اجراي برنامه آموزشي  كارگيري بهي در توانمندآشنايي و كسب

 آموزشيجلسات در بيماران حضور عدمعللبررسي  آشنايي با موانع آموزش به بيمار 

ي انگيزشي ها شيوه كارگيري بهي در شناسايي و توانمندآشنايي و كسب 
  براي مشاركت فعال بيماران در جلسات آموزشي

 آموزشيجلسات در بيماران حضور تسهيلوترغيب
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  ابتيارشد پرستاري د يدروس اصلي رشته كارشناس: 2جدول
  كد نام درس تعداد واحد درس نظري عملي كارآموزي جمع

  5/1  5/0  -  1  سالمت وضعيتبررسي01
  2  -   -  2 ديابت درمان و تشخيص. كليات2
  2  1  -  1  ديابت مزمن و حاد. عوارض3
  5/1  -   -   5/1 آموزشي ريزي برنامهو. اصول4
  2  1  -  1 مربوطههايمراقبتوديابت در روانشناختي. مشكالت5
  5/1  5/0  -  1  ديابت در درماني. تغذيه6
  1  5/0  -   5/0  ديابت  در ورزش. مديريت7
  2  1  -  1 ديابتي پاي در پرستاريمراقبت.8
  5/1  5/0  -  1  حاملگي و ديابتپرستاري.9

  5/1  5/0  -  1 جوانانو كودكان در ديابت پرستاري.10
  5/1  5/0  -  1 سالمندي  و ديابت پرستاري.11
  5/1  5/0  -  1  ديابت  و مكملطب.12
  3  1  -  2 ديابتسازيتوانمند و خودمديريتيآموزش.13
  5/1  5/0  -  1  جامعه  و ديابت پرستاري.14
  5/1  5/0  -  1 ديابت  پرستاري درمديريت.15
  1  -   -  1  اي  حرفه اخالقاصول.16
  5/1  5/0  5/0 1 ديابتمديريتدرپرستاري يها تئوريكاربرد.17
  1  -   5/0  5/0  رساني اطالع يهاسيستم.18
  3  -   1 2  آمار و تحقيقروش.19
  4  -   4 -    نامهپايان.20
  

  بحث
 مارانيمطالعه با توجه به مشكالت موجود در جامعه ب نيا

مبرم  ازيدر ارتباط با ارائه خدمات و ن ابتيمبتالبه د
 نهيمتخصص و آگاه در زم يكشور به وجود پرستاران

در  نهيزم نيمدون در ا يبه برنامه درس ازيو ن ابتيد
دوره  يبرنامه درس يطراح يبرا يتالش، كشور

پژوهش  نيا جينتا. بود ابتيد يرارشد پرستا يكارشناس
بر وظيفه گرديد منجر به تدوين يك برنامه درسي مبتني 

، كه بر اساس ساختار برنامه درسي در وزارت بهداشت
. درمان و آموزش پزشكي در چهار فصل طراحي شد

 دهنده دروس در نظر گرفته شده براي اين دوره پوشش
پس از فراغت  ندهيدر آ ابتيوظايفي است كه پرستاران د

در برنامه . انجام آنها توانا باشند يبرا ديبا لياز تحص
دروس به صورت ، ابتيشده پرستار د يطراح يدرس

 نيشدند كه ا نيتدو يو كارآموز يعمل -ينظر يواحدها

و  صيتشخ اتيسالمت كل تيوضع يدروس شامل: بررس
اصول و ، ابتيعوارض حاد و مزمن د، ابتيدرمان د
 يمشكالت روانشناخت، مشاوره -يوزشآم يريز برنامه
، ابتيدر د يدرمان هيتغذ، مربوطه يها مراقبتو  ابتيدر د
 يدر پا يمراقبت پرستار، ابتيورزش در د تيريمد
در  ابتيد يپرستار، يو حاملگ ابتيد يپرستار، يابتيد

طب ، يو سالمند ابتيد يپرستار، كودكان و جوانان
 يسازتوانمندو  يتيريآموزش خودمد، ابتيمكمل و د

 يدر پرستار تيريمد، و جامعه ابتيد يپرستار، ابتيد
 يها تئوريكاربرد  اي، اصول اخالق حرفه، ابتيد

، رساني اطالع يها سيستم، ابتيد تيريدر مد يپرستار
دروس  نيا نياز ب. هستند نامه پايانروش تحقيق آمار و 

و  ابتيد يدروس مانند پرستار يشباهت در برخ
و  ابتيد، يتيريآموزش خودمد، مكملطب ، يسالمند
 يها با سرفصل ابتيعوارض د، و ورزش ابتيد، يباردار



  سيما گودرزيان و همكاران  ابتيد يدرسي دوره كارشناسي ارشد پرستار  برنامه نيتدو
 

  http://ijme.mui.ac.ir )8(17: 1396ي / در آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته نامه ژهيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ و/  96

 ابتيآموزش د يالملل نيب يدر برنامه درس يآموزش
در دانشگاه . )21(وجود دارد ابتيد يجهان ونيفدراس
 يابيمانند ارز يدروس نيعناو كاي) آمرCapela( يكاپال

بر  يعمل مبتن، يپرستار يبرا يرهبر، شرفتهيپ يكيزيف
ارشد  يكارشناس يبرا يپرستار يشواهد و فناور

اي  در نظر گرفته شده است كه در برنامه ابتيپرستار د
مشابه مانند  يدروس زيشد ن نيمطالعه تدو نيكه در ا
درس ، يو پرستار تيريمد، تيوضع يبررس
در . )22(شد جاديو آمار ا قيو روش تحق رساني اطالع

 هيدروس علوم پا)Glasgow( انگلستان دانشگاه گالسكو
 ماريب يابيارز، بر شواهد يمبتن قاتيتحق، آمار، ابتيدر د
وجود دارد كه در  ابتيپرستار كارشناس ارشد د يبرا

 ابتيد يارشد پرستار يشده كارشناس نيبرنامه تدو
، قيآمار و روش تحق، ابتيد اتيدروس كل زيحاضر ن

 يبرنامه درس رد. )23(وجود دارد زين تيوضع يبررس
 يدروس به نحو مينحوه تنظ، شده مطالعه حاضر نيتدو

در  فيوظا يرا برا انياست كه هر درس دانشجو
. آماده سازداي  مشاوره، يمراقبت، يآموزش يها طهيح

ارشد  يدوره كارشناس يبرنامه درس يانيفصل پا
 نيا. برنامه بود يابيشامل روش ارزش ابتيد يپرستار
در نظر گرفته شده  يانيو پا ينيبه صورت تكو يابيارزش

 يها از شاخص. است كباريآن هر سه سال  و تواتر انجام
برنامه در  تيموفق زانيتوان به م مي در نظر گرفته شده

و  يعلم اتيه ياعضا تيرضا زانيم، جامعه يازهايرفع ن
ان اشاره نمود آموختگ دانشاشتغال  زانيو م انيدانشجو

از  كيدرصد هر  80به  يابيزان دستيم، اريكه در هر مع
  .شاخصها در نظر گرفته شده است

بر  يمبتناي  هر رشته يبرا يبرنامه درس نياگرچه تدو 
، يآموزش يازهاين نييمنبع تعمعموالً  و است يسنج ازين

اما در مطالعه حاضر  ،ان هستندنظر صاحبمتخصصان و 
 ميت ياعضا، در درجه اول يآموزش يازهاين نييمنابع تع

و پرستار ، پزشك، و خانواده مارانياز جمله ب ابتيد
 يآموزش يازهاين نييبا تع يسنج ازين يبودند و به عبارت

 يآموزش يازهاين نيسپس ا. بسترزاد انجام شده است
 يمتدولوژ. قرار گرفته است يبرنامه درس نيتدو يمبنا

 نيتدو يمناسب برا يتواند منبع مي مطالعه نيا يازسنجين
قرار  يدر علوم پزشك ديجد يها رشته يدرس يها برنامه

  .رديگ
از پروژه  تجمن يبرنامه درس نيا نكهيبا توجه به ا 

 تيدر مقطع ارشد  است و با توجه به محدود ييدانشجو
 نيدر مرحله تدو، ها نامه پايان گونهنيمترتب بر ا يزمان
 كرديبر رو يمبتن يدوم تا پنجم برنامه درس يها گام
نظران از صاحب يضرورت داشت از جمع متنوع تر، كرن

 نامهبر نكهياست با توجه به ا ديبهره گرفته شود كه ام
به وزارت متبوع ارسال شده  يكارشناس يبرا يدرس

كه توسط  يترقيدق يبا كارشناس تيمحدود نياست ا
انجام خواهد  يمحترم بورد پرستار اتيكارشناسان و ه

  . پوشش داده شود ،شد
  

  گيري نتيجه
 يرشته كارشناس سيكه تاس داد نشانمطالعه  نيا نتايج

احساس شده  ازيضرورت و ن ابتيد يارشد پرستار
، پزشك، و خانواده ماري(ب ابتيد ميت ياصل يتوسط اعضا

پژوهش منجر به تدوين يك  نيا جينتا. است پرستار)
 دونكه ب يفيوظا. برنامه درسي مبتني بر وظيفه گرديد

، رددا ابتيد يمراقبت ميت يواقع يازهايدر ن شهيشك ر
كه تاكنون پوشش داده نشده است و جامعه  ييازهاين

پرستاران در صورت ، حداقل معتقد است ايانتظار دارد 
پوشش  يالزم برا ييتوانا، مسلح شدن به سالح دانش

ه عمطال نيبه كارگيري نتايج ا. را خواهند داشت ازهاين نيا
كشور  يي كنونها بومي و با توجه به نياز رتكه به صو
 يازهاينسازي  يتواند به بوم مي، استآمده  به دست
 كي نيبر آن تدو يرشته و مبتن نيا رانيفراگ يآموزش

 يدر راستا يو گام ديكمك نما يكاربرد يبرنامه درس
  . در كشور بردارد ابتيمبتال به د مارانيب طيبهبود شرا
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Abstract 
 
Introduction: WHO requires governments to train and utilize the services of non-physician personnel, 
especially nurses in managing chronic diseases including diabetes. This study aimed to develop a 
postgraduate diabetes nursing curriculum in line with the accountable education package. 
Methods: This study was conducted in Isfahan University of Medical Sciences in 2014 -15 based on Kern’s 
curriculum planning model steps in two stages: needs assessment (the first step of Kern’s curriculum 
planning) and curriculum development (the second to sixth steps of Kern’s curriculum planning). Needs 
assessment was performed using a modified Delphi technique and curriculum development was conducted in 
cooperation with curriculum specialists and faculty members in the field of diabetes teaching and treatment 
through holding multiple specialized panels and individual consultations in several stages. For data 
analysis, qualitative content analysis was used in the first Delphi round and descriptive statistics was used in 
the second and third rounds. 
Results: From the participants’ viewpoints, tasks and roles of diabetes nurse were classified into 6 
categories, 9 subcategories and 81 tasks in domains of knowledge and awareness, education, caring and 
treatment, management and social accountability. Curriculum development for postgraduate diabetes 
nursing program was achieved according to the decisions of Supreme Council for Medical Education and 
Ministry of Health and Medical Education and postgraduate statute in four chapters including “curriculum 
general characteristics, curriculum detailed characteristics, courses characteristics and curriculum 
evaluation”. 
Conclusion: The proposed curriculum was introduced to Specialized Council for Medical Education, 
Ministry of Health and Medical Education for establishing a new academic major. 
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