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  زنراي يابيبراساس مدل ارز ينقادانه رشته هوشبر يابيارز
  

  يرانيفضا و ،*زاده يول اليل ي،مژگان لطف ،پور يعلخيزهرا ش
  

 

  چكيده
مطالعه اين   هدف از. ادامه دارد زيبار در كشور اجرا شد و تاكنون ن نياول يبرا يهوشبر يبرنامه دوره كارشناس 1387از سالمقدمه: 

  . است زنراي يابيبراساس مدل ارز ينقادانه رشته هوشبر يابيارز
 زنراي يو خبرگ يبا استفاده از مدل نقاد يهوشبر يكارشناس يبرنامه آموزش يابيارزش يبرا يفيمطالعه، از روش كاين   در: ها روش

مورد  ،يابيو ارز ريتفس ف،يتوص يها طهيدر ح يآموزش طيو مح يهوشبر يكارشناس يمدل، برنامه آموزشاين   براساس. استفاده شد
 انيو دانشجو نظر صاحب ديدر جمع اسات جيسپس نتا. ديگرد آوري جمعمصاحبه و مرور منابع  شاهده،م قطري از ها داده. قرار گرفت يبررس

  . قرار گرفت يمورد نقد و بررس زيتبر ييو ماما يردانشكده پرستا يدوره دكتر
به  ايران  در گردد، مي ارائه يارشد پرستار يكارشناس به صورت يبرنامه دوره هوشبر ايدن يدر اكثر كشورهااين كه   با وجودنتايج: 
 ه: عدم توجه بديانجام گرفته، در چهار تم خالصه گرد يها استخراج شده از مصاحبه هياول يكدها. شود مي ارائه وستهيپ يكارشناس صورت

و  يآموزش يآمده از نظر فضا به دست جيبراساس نتا نيهمچن. يآموزش يو نابسامان يليعدم افتراق سطوح تحص ،يفيبستر، بالتكل
 شود مي استفاده التدريس حق انياز مرب ينيآموزش بال يبرا. وجود دارد ييكمبودها علمي اعضاي هيأتو  انيدانشجو يبرا يامكانات رفاه
  . دهند مي را پوشش انيخود آموزش دانشجو يكار فتيش نيكه اكثراً در ح

به از برنامه  يابيارز ديبا ،يهوشيتحت ب مارانيمراقبت از ب تيدوره و اهماين   كه باتوجه به نوپا بودن رسد مي به نظرگيري:  نتيجه
مراقبت از  تيفيو ك زانيبرنامه توانسته ماين   ايآ  مشخص گردد كه نيهمچن. الزم در آن داده شود راتييو تغ رديجامع انجام گ صورت

  . رديصورت گ يريگ ميدوره تصم انيپا ايرا باال ببرد و در مورد ادامه  ستبرنامه ا ييكه هدف نها مارانيب
  

  زنراي يابيمدل ارز ،اتاق عمل ،يهوشبر ،يبرنامه آموزشهاي كليدي:  واژه
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به طور  يپژوهش و عرضه خدمات است، در صورت
) تا گام يگام (طراح نيكه از اول ابندي مي مطلوب تحقق

 جياقدامات و نتا يابي) به ارزداد برون(عرضه  يينها
را اساساً  يابيارز. )1شود( تهپرداخ ها حاصل از كوشش

و  يگير تصميم ت،يريدر داخل حوزه مد ينديفرآ
برنامه  يابيو ارز كنند مي فيدر سازمان تعر يريز برنامه

و توسعه  ياز طراح اي كپارچهيبه عنوان بخش  زين
  . )2(شود مي يسازمان تلق

 يكم يها روشبرنامه،  يابيتوسعه و ارز خيتار يط در
 ياستفاده شده، در حال يآموزش يها برنامه يابيارز يبرا

 رغم علي. است دهياستفاده گرد تر كم يفيك يها روشكه 
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مثل امكان استفاده از حجم نمونه  يكم يها روش ديفوا
) زيمحققان (متاآنال ريتوسط سا قاتيتحق جينتا زيآنال اد،يز

 يتر كمبه عموم جامعه، كاربرد  جينتا ميامكان تعم زيو ن
چرا كه . داشته است يعلوم اجتماع قاتيدر تحق

 نهيزم فيعدم توص ليمثل درك و باور بدل ييرهايمتغ
context ،به  حيقابل توض يكم يها روش به وسيله
 يها روشدر مقابل، . ستيكامل و قابل فهم ن صورت

 يها نه پرداخته و دادهيمسائل در زم يبه بررس يفيك
مثل مطالعات  ييها كيتكن قياز طر توان مي را يجامع
 و ها گروه لي، تشككنندگان مشاهده مشاركت ،يمورد

شامل  يفيك كرديرو. )3(آورد به دست قيعم يها مصاحبه
 ق،يعم يها داده است: مصاحبه آوري جمعسه نوع روش 

 يابيزشار نديدر فرآ. )4(مشاهده، و مستندات نوشته شده
از  تر قيعم ينگر، برداشت يفيك اي مطالعه وهيو با ش

شناخت بافت  يبرا حاصل شده و ما را يبرنامه آموزش
 هايداد برون از تر جامع يو ادراك تيو ترب ميتعل دهيچيپ

 بابند، مي به آن دست ها رندهيادگيكه  اي قصد نشده
  .)5(شود مي رهنمون

 يها از برنامه يفيك يابيكه جهت ارز ييها مدلاز  يكي 
و  يخبرگ يابيشده مدل ارز شنهاديپ ،يآموزش

 1976در سال  زنراي مدل توسطاين . است زنراي ينقاد
و  ديگرد جاداي برنامه خبره محور يابيارز وهيبراساس ش
 تيفعال ايه، برنامه، محصول مؤسس كي يابيشامل ارز

مدل اين   براساس. است اي كارشناس حرفه كيتوسط 
 دنماي مي يابيمدرسه را ارز ايبرنامه، كالس  كي كه يفرد

سپس  د،ينما فياست توص دهيآنچه را كه د ديابتدا با
مدل از سه اين   لذا. كند يابيارز تينموده و در نها ريتفس

كه شامل  يفيبعد توص. شده است ليتشك يبعد اصل
بعد . است مدرسه ايبرنامه، كالس  يفعل تيوضع فيتوص
 ها تياز فعال ياريبس تيو اهم يفهم معن در يسع يريتفس

را كننده  يابيبعد، دانش ارزاين . دارد ياجتماع طيدر مح
 براي ها مدلو  دگاهيمختلف، د يها يدر استفاده از تئور

از  تيدر نها. دهد مي نشان يآموزش يها تيفعال ريتفس

 ها برنامه ريو تاث يآموزش تياهم ،يابيبعد ارز قيطر
 ديبا نديفرآاين   يدر ط. ردگي مي قرار يابارزي مورد

قضاوت در مورد  يبرا يآموزش يارهايمع يكسري
است كه اين   اعتقاد بر. )3(وجود داشته باشد ها تيفعال
از  يقيبتواند درك عم ،يآموزش ستميس يفيك يابيارز

 يابيچرا كه در ارز د،يارائه نما ينظام آموزش تيوضع
 يآموزش دهيو پد افراددر ارتباط با  يابيارزش ارز يفيك

عالوه بر آن . شود مي كل در نظر گرفته كي به صورت
 يبه ارتباطات انسان اي ژهياز برون دادها، توجه و تر بيش
از  يكي زنراي  يابيمدل ارز. )6(دارد يآموزش تيفيو ك
 كياست كه در آن  يفيك يابيارز يجامع برا يها مدل

 نامه،نقادانه سازمان، بر به صورت ،يابيكارشناس ارز
 ديداين   از. دنماي مي را جستجو تيفعال ايمحصول 

برنامه  تيفيك تواند مي است كه يكار هنر كي يابيارز
نقادانه  يابيدر ارز. )8و7(ديرا مشخص نما يدرس

ت مرتبط با تجربه سؤاال يرو ديبا ها ابيآموزش، ارز
براساس . نديتمركز نما يآموزش طيو مح يآموزش

و  يبراساس نقد آموزش ديبا يابيرزپروسه ا زنر،اي مدل
شكل ارائه را  يو نقاد يخبرگ. باشد يآموزش يخبرگ
مورد استفاده در  يسنت يها مدل رساي از تر ساده اريبس

 يآموزش يو نقاد يمدل خبرگ. كرده است يعلوم اجتماع
به  يرا به همراه علوم انسان يتا هنر انسان كند مي يتالش

و اثرات آموزش را ارتقا  نديتا فهم از فرآ رديكار گ
از  تر بيشاز موضوع  ديانتقاد به فهم جد. )11تا9دهد(

 يداشته و نقد آموزش هيتك يمنف يها تمركز بر جنبه
 را نشان انيدانشجو يرفتارها راتييآموزش و تغ تيفيك

است تا دوره  دهيگرد يمقاله سعاين   در. )12و3(دهد مي
 يابيمدل مورد ارزاين   براساس يهوشبر يكارشناس

  . رديقرار گ
در مقطع  يكه رشته هوشبر دهد مي موجود نشان منابع
و تهران  زيتبر يدر شهرها 1354در سال  يكاردان

 به صورتدانشجو  رشيو نسبت به پذ تأسيس
در  يپس از انقالب فرهنگ. است دهياقدام گرد رمتمركزيغ
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و  يكنكور سراسر قيدانشجو از طر رشي، پذ1361سال 
 2 يآموزش رهبا طول دو يتحت عنوان كاردان هوشبر

دانش  يها شرفتيتوجه به پ با. ساله انجام گرفته است
و به منظور  آوري و فن زاتيو توسعه تجه يهوشيب

ضرورت  ،هوشبري رشته نآموختگا دانش يتوانمندساز
و  ديمحسوس گرد يدانشجو در مقطع كارشناس تيترب

در  يهوشبر وستهيناپ يدوره كارشناس يبرنامه آموزش
 بيبه تصو زيو در همان سال ن نيو تدو هيته 1385سال 
. است دهيرس يعلوم پزشك يريز برنامه يعال يشورا
با توجه به ضرورت اصالح  ديمقرر گرد نيهمچن

 يبرنامه آموزش ،يرشته هوشبر يآموزش يها وهيش
كه در . گردد نيو تدو هيته زين وستهيپ يدوره كارشناس

ب يبه تصو زين يهوشبر يبرنامه كارشناس 1386سال 
  . )13(ديرس يريز برنامه يعال يشورا
 ييها از دوره يكي يطور كه گفته شد دوره هوشبر همان

تاكنون در مقاطع مختلف ارائه  تأسيساست كه از زمان 
به  يه كاردانوراز د رييآن، تغ رييتغ نيتر بزرگو  دهيگرد

 يابيكه ارز رسد مي لذا به نظر. است وستهيپ يكارشناس
دوره  رييتغ اين  ايآ كه ديمشخص نما تواند مي از دوره
 زيرا برآورده نموده و ن انيمشتر يازهاياست ن تهتوانس

 نيهمچن. خدمات ارائه شده را باال برده باشد تيفيك
كه  ينآموختگا دانش تياز برنامه كه ترباند باتوجه به چشم

)، 13(است يالملل بينو  يقادر به ارائه خدمات در سطح مل
اين   به يابيقادر به دست يبرنامه هوشبر ايآ  كه ديد ديبا
برنامه  يابيارز نيبوده است؟ همچن ايهست و  رمانآ

به درك  تواند مي يهوشبر يكارشناس يآموزش
 يجهت ارتقا ييها تا گام ديموجود كمك نما يها تيواقع

تا برنامه  ديگرد يمطالعه سعاين   لذا در. آن برداشته شود
مورد  زنراي  يابيبراساس مدل ارز يهوشبر يكارشناس

 يها دانشگاهآن با  سهيو با مقا يردقرار گ ليو تحل هيتجز
نقاط  استاندارد، اريمطرح در سطح جهان به عنوان مع

  . قوت و ضعف آن مشخص گردد
  

  ها روش
همه  يابيو ارز قيداشتن درك عم يمطالعه برااين   در

برنامه  يابيارزش يبرا يفيجانبه برنامه از روش ك
و  يبا استفاده از مدل نقاد يهوشبر يكارشناس يآموزش
مدل، برنامه اين   براساس. استفاده شد زنراي  يخبرگ

در  يآموزش طيو مح يهوشبر يكارشناس يآموزش
 interpretative ريتفس ،descriptive فيتوص يها طهيح

  . قرار گرفت يمورد بررس ،evaluative يابيو ارز
برنامه  فيو توص يكه شامل بررس فيتوص طهيح در

 و مصاحبه مشاهده، از ها داده آوري جمعاست، جهت 
 يابتدا برنامه آموزش. ديمنابع استفاده گرد بررسي

و سپس برنامه  يريز برنامه يعال يمصوب شورا
سپس . ديگرد فيتوص ايدر سطح دن يهوشبر يآموزش

ن آموختگا دانشو  انيدانشجو د،يبا اسات ييها مصاحبه
مند بود كه تا  از نوع هدف يرگي نمونه. رشته انجام شد
 ها تم ساب و ها تم شدن مشخص و ها زمان اشباع داده

 د،يمطالعه را اساتاين   در كنندگان مشاركت. كرد داپي ادامه
دانشگاه علوم  ين هوشبرآموختگا دانشو  انيدانشجو
 ليتما طالعهورود به م اريمع ند.داد  ليتشك زيتبر يپزشك

ترم  انيشركت در پژوهش، دانشجو يبراكننده  مشاركت
شدن حداقل سه ماه از طرح  يسوم و باالتر، سپر

نفر  5تعداد . ن دوره بودآموختگا دانش يبرا يراپزشكيپ
نفر استاد،  كي( نآموختگا دانشو  انيدانشجو ،دياز اسات

مطالعه اين   در )آموخته و دو نفر دانش نشجودو نفر دا
 مهين يها مصاحبه ند.زن بود يشركت كردند كه همگ

 ياصل سؤال. ديانجام گرد كنندگان از مشاركت يساختار
دوره از  رييتغ ليدل "بود كه اين   دوره ديمصاحبه از اسات

 يت اصلسؤاالو  "چه بود؟  يبه كارشناس يكاردان
در رشته  ليصتجربه شما از تح "شامل:  انيدانشجو
شما چگونه  ينينحوه آموزش بال " "ست؟يچ يهوشبر

 سؤالن آموختگا دانشاز  نيهمچنبود.  "بوده است؟
 ينيبال طيتا از تجارب خود در خصوص كار در مح ديگرد
   نبي ها مدت زمان مصاحبه. نديرا ارائه نما يحاتيتوض
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 لتحلي روش از استفاده با ها داده زيآنال. بود قهيدق 45-15
 :روش شامل شش مرحله استاين . محتوا صورت گرفت

كاغذ، خواندن و  روي بر ها مصاحبهسازي  ادهي) پ1
 ها ) استخراج تم3) استخراج كدها 2آنها  هياول دهاي درك

 ارتباط و ها ) مرور تم4آمده  به دست يبراساس كدها
آمده و  به دست يبا استفاده از كدها گريكدي با ها تم دادن
 ارائه) 6 ها تم يگذار و نام فيوصت) 5 ها داده ريسا

و حركت از متن  يينها لتحلي براساس كه گزارش
داستان واضح  كيو برعكس، انتخاب  ها مصاحبه به تم

  . است هر تم و نوشتن گزارش يبرا
را  يارجاع تيو كفا ياعتبار وفاق ،يساختار تأييد زنريآ

مطالعه اين   كرده است كه در شنهاديپ ها افتهيصحت  يبرا
استفاده از شواهد و  ،يساختار تأييد. دياستفاده گرد زين

با  تياز وضع كپارچهي ريو ارائه تصوكننده  ابيارز ليدال
 )Triangulation( شنيانگول ياستفاده از روش تر

 يها روشاز  زيمطالعه ناين   داده است كه در آوري جمع
متون استفاده  يمثل مشاهده، مصاحبه و بررس يمختلف
شنوندگان است كه در  نيتوافق ب ،يارجاع تيكفا. ديگرد

 يبررس اي يبحث گروه به وسيله تواند مي يزمان نقاد
مطالعه از بحث اين   باشد كه در گريتوسط همكاران د

 يپرستار يدكتر انيوو دانشج ديمتشكل از اسات ،يگروه
جهت فهم بهتر خوانندگان و  نيهمچن. دياستفاده گرد

 ها داده زيهمزمان با آنال طيجامع، مشاهده مح يابيارز
  . )17تا14(گرفت انجام
 يبر متون مربوط به هوشبر يمرور ريتفس طهيح در

در خصوص ابعاد  افتهيصورت گرفت و مطالعات انجام 
سپس . آمد به دست يهوشبر يمختلف برنامه آموزش

 ايدر سطح دن يهوشبر يبرنامه كارشناس تيوضع
مطرح در  يهوشبر يها از برنامه يكيو  دهيمطالعه گرد

 US Army Graduate( كايسطح جهان و آمر

Department in Anesthesia Nursing كه وابسته به (
 از بوستون Northweastern Universityدانشگاه 

 كايدر آمر يرتبه اول در آموزش هوشبر يو دارا ،است

از . ديانتخاب گرد ايران  با برنامه سهيمقا ي)، برا18(است
 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يگروه هوشبر ايران  كشور

از  يكيدر دسترس و به عنوان  يآموزش طيبه عنوان مح
. انتخاب شد سهيمقا يبرنامه، برا دهنده ارائه يها دانشگاه
قضاوت براساس آنچه در  ،يابيارز طهيدر ح تيدر نها

آمده بود، صورت گرفت و نقاط  به دست ريتفس طهيح
الزم به ذكر است . ديقوت و ضعف برنامه مشخص گرد

مربوط به  يكالس وژهپر كيمطالعه به عنوان اين   كه
بود و جهت  يآموزش يها نظام يبررس يواحد درس

قبل از شروع مطالعه، موضوع در  ياصول اخالق تيرعا
مطرح  ييو ماما يدانشكده پرستار جراحي – يگروه داخل

  . قرار گرفتگروه اعضاي  بيو مورد تصو
  

  نتايج
 ف،يتوص يها در حوزه زنراي مدل براساس ها داده زيآنال
  .شرح داده شد يابيو ارز ريتفس

  
   فيتوص
برنامه  فيشامل توص زنراي يابيمدل ارز يفيتوص بعد

 يبرنامه آموزش. است يآموزش طيو مح يآموزش
 يريز برنامه يعال يمصوب شورا يهوشبر يكارشناس

 باورها، و ها رشته، ارزش فيتعر يها شامل قسمت
 يآموزش محتواي رشته، اهداف و ازاند چشم رسالت،

 سيلزوم جهت تدر ردمو يو واحدها يبرنامه كارشناس
  . و برنامه است انيدانشجو يابيدوره و نحوه ارزاين   در
در  يريز برنامه يعال يمصوب شورا يبرنامه آموزش در
رشته آمده است كه رشته كارشناسي هوشبري  فيتعر

اي از علوم پزشكي (پيراپزشكي) است كه  شاخه
 ،ها روشدانشجويان طي دورة آموزشي با اصول جديد، 

 در هوشبري ويژه به بيهوشي وسايل و تجهيزات
عروق  ،قلب مثل تخصصي فوق و تخصصي هاي جراحي

و غيره اعضاي بزرگ، توراكس، مغز و اعصاب، پيوند 
آشنا شده، مراقبت از بيماران در مراحل مختلف بيهوشي 
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ن اين رشته در مراكز آموختگا دانش. گيرند را فرا مي
آموزشي و درماني به منظور كمك به متخصصين 

 آوري بيهوشي در امر بيهوش ساختن، نگهداري و هوش
 يها بيماران بستري در واحد مراقبت از مراقبت بيماران،

 درد كنترل سرويس ريكاوري، اتاق يا بيهوشي از پس
 نظارت تحت) بحراني( پزشكي يها فوريت در و حاد

  . نمايند مي نقش ايفاي بيهوشي متخصص پزشك مستقيم
 توسعه علمي، يها وجودي رشته، پيشرفت فلسفه

يهوشي و ب رشته به مربوط فناوري و وسايل تجهيزات،
ن دوره كارداني آموختگا دانشضرورت توانمندسازي 

هوشبري به منظور ارائه خدمات مراقبتي مطلوب از 
بيماران در مراحل مختلف بيهوشي به ويژه واحد 

و اعمال  حاد درد سرويس بيهوشي، از پس يها مراقبت
جراحي تخصصي و فوق تخصصي و همچنين نگهداري 

ها، تجهيزات، وسايل و داروهاي مرتبط با  مناسب دستگاه
 بر حاكم يها شباتوجه به ارز. است بخش بيهوشي

 رشته در آموزش الينفك اجزاء اعتقاد و اخالق جامعه،
 و دانشجويان راستا همين در است هوشبري

حفظ حقوق بيماران صرف نظر از  رايب نآموختگا دانش
سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها، ارزش قائلند 
و با عنايت به كرامت انسانها، به سالمتي جسمي، روحي 

دانشجويان و . دهند و اجتماعي بيمار اهميت مي
ن با تأكيد بر عدالت اجتماعي و برابري آموختگا دانش
برقرار كرده و با در  سبيمنا ارتباط بيماران با ،ها انسان

 ينظر گرفتن خواسته آنها و تالش در جهت حفظ و ارتقا
ين آسيب جسماني و تر كمسالمتي بيمار و رساندن 

ي براي وي براساس وظايف تعيين شده يعوارض دارو
  . نمايند در ارائه خدمات درماني مطلوب كمك مي

 كه نيآموختگا دانشرشته عبارت است از تربيت  رسالت
پس از  يها و بخش مراقبت يهوشيب يها بخش در بتوانند

مراقبت  مارانياز ب يهوشيعمل تحت نظارت متخصص ب
 يتهايدر خدمات كنترل درد و فور نيبه عمل آورند، همچن

 )يعمل اتيو تجرب يآموزش يها برنامه قي(از طر يپزشك

  . ندانجام وظيفه نماي
از برنامه آمده است كه باتوجه به توسعه و اند چشم در

گسترش دامنة علوم مربوط به بيهوشي، رشته 
كارشناسي هوشبري با تأكيد بر يادگيري فعاالنه، 

 و جديد باليني يها مهارتنوآوري، كسب اطالعات و 
 از يكي به ممكن شكل ترين مطلوب به بيماران از مراقبت
داخلي و خارجي (منطقه  ميعل جوامع در مطرح هاي رشته
 يباال ي) تبديل خواهد شد كه استانداردهاانهيخاورم
  . را ارائه خواهد داد يمراقبت
رشته  تأسيساز  يريز برنامه يعال يشورا يكل اهداف

  بود:  ريشامل موارد ز ايران  يهوشبر يكارشناس
تربيت فراگيراني كه تحت نظارت متخصصين بيهوشي . 1

آوري  بيهوش ساختن، نگهداري و هوشبتوانند در امر 
بيماران، به ويژه در اعمال جراحي تخصصي و فوق 

  . بيهوشي را ياري دهند نمتخصصي ،تخصصي
تربيت فراگيراني كه تحت نظارت متخصصين بيهوشي . 2

بتوانند در مراقبت مطلوب از بيماران بستري در واحد 
  . نمايند مشاركت بيهوشي از پس يها مراقبت

تربيت فراگيراني كه تحت نظارت متخصصين بيهوشي . 3
بتوانند در مراقبت مطلوب از بيماران سرويس كنترل درد 

  . حاد مشاركت نمايند
تربيت فراگيراني كه بتوانند نگهداري مناسب از . 4

 بخش با مرتبط داروهاي و وسايل تجهيزات، ،ها دستگاه
 به عمل در و آموخته را حاد درد سرويس و بيهوشي،

  . گيرند كار
تربيت فراگيراني كه بتوانند نكات ايمني اتاق عمل و . 5

  . بيهوشي را آموخته و در عمل بكار گيرند
ن مقطع آموختگا دانشهدف نهايي برنامه، توانمندسازي . 6

رساني مطلوب به  هوشبري در جهت خدمت يكارشناس
  . است بيماران
طول دوره و نظام  ،يآموزش كولوميكور براساس
 نييبق آمطا يهوشبر وستهيپ يدوره كارشناس يآموزش

و  وستهيناپ يكارشناس ،يكاردان يها دوره ينامه آموزش
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 يريز برنامه يعال يمصوب شورا وستهيپ يكارشناس
دوره اين   يدرس يتعداد كل واحدها. است يعلوم پزشك

واحد  92 ،يعموم روسواحد د 22واحد شامل،  130
واحد  16و  ،يو كارآموز ياختصاص ه،يدروس پا
  . است در عرصه يكارآموز

براساس  دين اين رشته باآموختگا دانشكه  ييها نقش
هاي مراقبتي  شامل نقش ندينما فااي  ،يآموزش كولوميكور

نقش مراقبتي شامل، شناخت وضعيت . است و ارتباطي
عمومي بيمار و اقدامات مراقبتي قبل از بيهوشي،مراقبت 

بيمار در خالل بيهوشي، مراقبت از بيماران پس از از 
بوده و نقش  مراقبتي در سرويس درد حاد شبيهوشي، نق

تيم اعضاي ارتباط با متخصصين بيهوشي،  ،يارتباط
جراحي، كاركنان اتاق عمل، دانشجويان، ارتباط با 

نك خون، واحدهاي مرتبط با اتاق عمل مثل آزمايشگاه، با
، ارتباط با واحد پرستاري و شكيراديولوژي، مهندسي پز

  . ردگي مي در بر را ستانسيستم اداري بيمار
كلي آموزش، تلفيقي از استاد محوري و شاگرد  استراتژي

محوري برحسب نوع كالس و تعداد دانشجويان با 
  :است هاي زير ويژگي

ي ها مهارتادغام دروس تئوري و عملي و بهبود سطح  •
سالمت براساس  يارتقا دانشجويان در جهت پيشگيري و

   جامعه انتظار مورد يها ارزش
  يواقع مارانيبا ب و يكار در عرصه عمل •

توان و  يابياز برنامه كه با هدف ارز يابيارزش تينها در
نقاط قوت  صيو تشخ نتعيي ن،آموختگا دانش ينيتبحر بال

نحوه . و ضعف برنامه و اصالح برنامه انجام خواهد شد
به صورت  يآموزش ملوكويروبراساس ك يابيارزش
انجام  مسؤولواحد . باشد ديبا يتراكم يابيارزش
 تهيدانشكده با نظارت كم يابيزشار يها تهيكم يابيارزش
در برنامه  نيهمچن. هستند دانشگاه يابيارزش يمركز

 يابيمراحل ارزش يريز برنامه يعال يشورا يآموزش
برنامه در هر  تيموفق يارهايو مع دهيمشخص گرد

در حال حاضر در كشور تنها . شده است نييشاخص تع

  . است يهوشبر وستهيناپ يرشته مشابه، كارشناس
شروع شده  وستهيپ يكه آموزش كارشناس 1387سال  از

شده  رشيمقطع پذاين   دانشجو در 1204است ساالنه 
از . نفر بوده است 40 يال 30سال  هر زياست كه سهم تبر

 يعلوم پزشك يها دانشگاهتا از  7استان موجود  31 تعداد
 يدوره را در دانشكده پرستاراين   ،ها در مراكز استان

 الن،يگ راز،يش ،يبهشت دي: مشهد، شهملكرده كه شا ريدا
دانشگاه  24بوده و حدود  يسمنان، زنجان، خراسان شمال

رشته را ارائه كرده است اين   يراپزشكيپ يها در دانشكده
 ل،يمازندران، اردب ه،ياروم ز،يشامل: تهران، كرمان، تبركه 

 كردستان، بوشهر، لرستان، همدان، اراك، اهواز، زاهدان،
 زد،ي ،يگلستان، هرمزگان، خراسان جنوب اسوج،ي الم،اي 

  . قم، كرمانشاه، البرز و اصفهان است ن،يقزو
 هيكد اول 420انجام گرفته در كل  يها مصاحبه از

 يها تم. دياستخراج شد كه در چهار تم خالصه گرد
 ،يفياستخراج شده عبارتند از: عدم توجه به بستر، بالتكل

در . يآموزش يو نابسامان يليعدم افتراق سطوح تحص
 تر قيبه صورت دق و نظر مشاركت كنندگان  جينتا ريز

  . است دهيارائه گرد
  

  توجه به بستر عدم
 يداشت و برا يحقوق كم يرشته با مدرك كارداناين "

كرد و  رييرشته تغاين   يحقوق كاركنان هوشبر شيافزا
 ژيدر سطح جامعه و نزد پرشكان پرستاين كه   يبرا
به  يرشته از كارداناين   هوشبران باال برود يكار

  . (استاد) "كرد رييتغ يكارشناس
دانشكده تنها در مورد مسائل  يمطالعات گروه هوشبر"

 نالتحصيال فارغو  انيبوده و در مورد دانشجو يپزشك
  . (استاد) "مطالعه انجام شده است تر كم
  

  يفيبالتكل
  در ليتحص يبرا ياديز ديقبل از ورود به دانشگاه ام"

 ميديو فهم ميوارد دانشگاه شد ياما وقت ميرشته داشتاين 
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 ديام رشته وجود ندارد نااين   در ليكه امكان ادامه تحص
كرده و  ليترك تحص انياز دانشجو ياريبس. ميشد

به ادامه  ديهم ام يدوباره در كنكور شركت كردند، بعض
رشته اين   در يحت. از كشور را دارند خارجدر  ليتحص

 "هم وجود ندارد يامكان شركت در ارشد پرستار
  . (دانشجو)

خوب است كه قصد كار كردن  ييآنها يرشته برااين   "
دارد امكان  ليكه قصد ادامه تحص يكس يدارند اما برا

  . (دانشجو) "ستين شرفتيپ
  

   يليافتراق سطوح تحص عدم
نسبت به  ها يكارشناس يدرسته كه به لحاظ علم "

 نياما در بال گذرانند مي را يتر بيش يواحدها ها يكاردان
 "باهم ندارند يفرق دهند مي كه انجام ياز نظر كار

  .)آموخته دانش(
  

  يآموزش ينابسامان
شروع كردم از نظر  مارستانيطرح خود را در ب يوقت "

به . شدم مي مشكل داشتم و دچار اضطراب يليمهارت خ
 به خاطراما  دادند مي اديخوب  ديرا با ونينتوباساي  ما مثالً

در دانشكده خوب  ديبا. مينگرفت ادينبود امكانات خوب 
 نيامكان تمر يواحد درس كيبا  يول مكردي مي نيتمر
  . )آموخته (دانش "دنبو اديز
است  يانياستفاده از مرب نيمشكل ما در بال نيتر بزرگ"

آنها چون . دهند مي و هم به ما آموزش كنند مي كه هم كار
آموزش ما ندارند و عمال ما  يبرا يوقت كاف كنند مي كار

 اي . ميرگي نمي ادي يزياز مراكز چ يدر بعض نيدر بال
خود به ما  يكار فتيما در خارج از ش يها يكاش مرب

  . (دانشجو) "مگرفتي مي اديتا ما بهتر  دادند مي شآموز
 درك و تر جامع يابيجهت ارز ،يمرحله سوم از بررس در

از نظر امكانات  يآموزش طياز برنامه، مشاهده مح عوسي
 انجام ها داده زيهمزمان با آنال يو مال يو منابع انسان

 يابيمشاهدات، از ارز ليو تكم تأييد جهت كه گرفت

به  يراپزشكيدانشكده پ يگروه هوشبر 90سال  يدرون
دانشكده  يگروه هوشبر. ديگرد ستفادهعنوان مبنا ا

با  1372مستقل خود را از سال تيفعال يراپزشكيپ
 يدر مقطع كاردان يآموزش دانشجويان رشته هوشبر

 يمقطع كارشناس زين 1386از مهر ماه سال . آغاز نمود
و  يازاند دوره روزانه در دانشكده راه يهوشبر وستهيناپ

 يكاردان مقطع 1387از مهرماه . ديگرد رشيدانشجو پذ
و در . شد يازاند راه وستهيپ يحذف و مقطع كارشناس

اول و دوم كالً  مساليحال حاضر در دوره روزانه و در ن
پذيرش دانشجو از . شود مي رشينفر پذ 40به تعداد 

متمركز بوده  به صورتسراسري و  طريق آزمون
وداوطلبان بايستي از سالمت كامل جسمي و روحي 

گروه  يدرون يابيارز اسبراس. برخوردار باشند
 1390كه در سال  ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك يهوشبر

نفر،  200سال اين   در انيصورت گرفته، تعداد دانشجو
 علمي هيأت ينفر ازاعضا 3نفر، كه  4 علمي هيأتتعداد 
نفر  كيبوده و  يارشد هوشبر يمدرك كارشناس يدارا

 يبرا وتريتعداد كامپ نيهمچن. است يهوشيمتخصص ب
عدد بوده و  15نفر دانشجو  200 يو برا 4 علمي هيأت

مركز  19تعداد . است جلد 21 يتخصص يها تعداد كتاب
 استفاده انيدانشجو ينيبال يجهت ارائه واحدها يآموزش

  . گردد مي
 ايمختلف دن يها دانشگاه تيمنابع و سا يجستجو در

 ريز يها به صورت يكه رشته هوشبر ديمشخص گرد
  : شود مي آموزش داده

 Bachelor of science in يهوشبر يكارشناس •

Anesthesia  
 Master of science in يارشد هوشبر يكارشناس •

Anesthesia  
  Diploma, certification يهوشبر نامهيو گواه پلميد •
  Assistant Anesthesia يهوشبر اريدست •
  Anesthesia technologist يهوشبر نيتكنس •

به  يمحدود، هوشبر ياز تعداد رياكثر كشورها به غ در
ارشد  يو در سطح كارشناس ياز پرستار اي عنوان شاخه
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هند، سودان،  ه،يجرين يتنها در كشورها. گردد مي ارائه
. است يبرنامه به شكل كارشناس هوشبر ايران  و يوپيات

دوره  كيبه عنوان  كايكه در كشور آمر يكاردان هوشبر
كردن  زيتم يبرا روين تيجهت ترب شود، مي ساله ارائه دو

  كمك به ،يهوشبر زاتيو تجه ليوسا يو نگهدار

 ريز مار،يب شنيپوز رييو تغ ييجابجا مار،يب ونينتوباساي
در  ينوع آموزش هوشبر 1در جدول . است نظر پرستار

 دهيگرد سهيمختلف آورده شده و مقا يو كشورها ها قاره
  . است

  
 ايدن سطح در يهوشبر رشته يآموزش تيوضع :1 جدول

 آمريكا كانادا اروپا آفريقا آسيا  استراليا

كارشناس ارشد پرستاري 
(پرستاري بيهوشي و 

 ريكاوري)

كارشناس ارشد 
پرستاري هوشبري 
  (نمونه مطرح شده در

  كشور جدولاين 
 ونزي)اند

كارشناس ارشد 
پرستاري هوشبري 

اين   (نمونه مطرح شده در
 كشور غنا) جدول

كارشناس ارشد
پرستاري هوشبري 
  (نمونه مطرح شده در

كشور  جدولاين 
 فرانسه)

كارشناس ارشد
 هوشبري پرستاري

پرستاري كارشناس ارشد - 
 هوشبري

 دستيار بيهوشي  - 

  تكنسين بيهوشي - 

براي اخذ مدرك كارشناسي 
  ارشد پرستاري هوشبري بايد: 

دارا بودن مدرك كارشناس - 
  ارشد پرستاري 

تجربه يكسال كار در  - 
  بخشهاي ويژه 

ن از التحصيال فارغمدرك  - 
رشته ارشد پرستاري 

انجمن  تأييدهوشبري بايد به 
ستاري تصديق آموزش پر
  . هوشبري رسيده باشد

اخذ گواهي از انجمن  - 
 پرستاري هوشبري 

آموزش پرستار 
  هوشبري: 

دارا بودن مدرك  - 
  كارشناس پرستاري 

داشتن حداقل يكسال 
سابقه كار در بخشهاي 

  ويژه 
طول دوره پرستاري  - 

هوشبري سه سال 
 . است

آموزش پرستاري 
  بيهوشي: 

سابقه سه سال كار - 
  باليني

  سال  2طول دوره  - 
اخذ گواهي ديپلم افتخار  - 

  ملي 
وظايف پرستار  - 

به هوشبري شامل كار 
مستقل و پوشش  صورت

درصد نيازهاي  90دادن 
  . بيهوشي كشور است

 

آموزش: پرستاران
قبل از ورود به دوره 
ارشد پرستاري 
هوشبري بايد سابقه 
دو سال كار در بالين 
داشته باشند كه 

بخش يكسال آن در 
مراقبتهاي ويژه بوده 

همچنين . است
دانشجويان قبل از 
ورود به دوره بايد از 
آزمون ورودي قبول 

طول دوره . شده باشند
دو سال بوده و شامل 
آموزش نظري و 

 . آموزش باليني است

در كانادا پرستاران
قبل از ورود به دوره 
ارشد پرستاري 
بيهوشي بايد سابقه 
كار و آموزش در 

يراتوري و زمينه رسپ
 . باشند RNمدرك 

برنامه آموزشي پرستاري 
  بيهوشي: 

هر يك از پرستاران بيهوشي 
  بايد: 

تجربه يكسال كار در بخش - 
  . مراقبتهاي ويژه داشته باشد

دارا بودن مدرك كارشناس  - 
  . RNپرستاري و 
ماه بوده و  24- 36طول دوره 

ن مدرك التحصيال فارغ
كارشناسي ارشد را از دانشگاه 

برنامه از اين . خذ خواهند كردا
  . در حال اجرا است 1998سال 

  
در برنامه دانشگاه  يكارشناس ارشد هوشبر فيدر تعر

 ده،يانتخاب گرد يابيارز ارينورث وسترن كه به عنوان مع
 مارستانيدر ب ،ياورژانس ،يآمده است كه در مواقع عاد

حومه شهر،  ايدر شهر  ،يمركز مارستانيب كي ايكوچك 
و  ياتيعضو ح كي يپرستار هوشبر يزندگ كليدر كل س

 يپرستار هوشبر قتيدر حق. است بتمراق ميت ژهيو
انجام  كايرا در سال در آمر يهوشيب ونيليم 30از  تر بيش

مراقبت مطلوب از  م،يت ياعضا ريسا يداده و با همكار
  . )19(آورد به عمل مي ماريب

دانشگاه نورث وسترن،  يهوشبر يبرنامه پرستار فلسفه
 تيآموزش و ترب ،يسازمان اجتماع كيبه عنوان 

 يپرستار نهيدر مراقبت در زم اي پرستاران حرفه
برنامه و انتقال  يابيو توسعه، اجرا، و ارز يهوشبر
 ديآنها معتقد هستند كه با. است انيبه دانشجو اتيتجرب

 هاي طيآنچه دانشجو در مح هب هيكوچك شب طيمح كي
فراهم  انيدانشجو ياي با آن روبرو خواهد شد، برا حرفه
  . )19( كنند

كه  يهوشبران تيترب كايآمر يبرنامه هوشبر رسالت
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 يستگشاي و اند نموده افتيسطح آموزش را در نيباالتر
. اند را احراز كرده يهوشبر يپرستار يها مهارتدر 

 يپرستاران با توان علم تيترب زين يهدف برنامه هوشبر
پرستاران از  يبرنامه در قبول تيموفق. باال است يو عمل

از انجمن  يبه عنوان پرستار هوشبر يآزمون اخذ گواه
  . )19(است كايآمر يهوشبر
 ،يدروس پرستار يواحد تئور 4شامل  يهوشبر دروس

 يواحد دروس تئور 7 ،يدروس پرستار يواحد عمل 3
واحد  كيآن و  يحد عملوا 6و  يهوشبر يپرستار

ن بعد از آموختگا دانشكه  هايي نقش. است يارياخت
عهده دار خواهند بود كسب دانش و  يالتحصيل فارغ

 ،يهوشيقبل ب تيريمد مار،يب يمناي در يستگيمهارت و شا
  . )19است ( اي ارتباط و نقش حرفه ،يتفكر انتقاد

  
   ريتفس
 يو معان تيدر جهت كشف اهم يابيارز ريمرحله تفس در
اين   يبرا. است ياجتماع طيدر مح يآموزش هاي تيفعال

 ها پژوهش افتنيجهت  يمنظور متون مربوط به هوشبر
آموزش و  ،يبرنامه درس زات،تجهي و منابع خصوص در
 ،يمربوط به هوشبر هاي تيسا نيهمچن. ديگرد يبررس... 
 هاي دانشكده هاي تيسا زيو ن يراپزشكيدانشكده پ تيسا

قرار  يمورد بررس ايو دن كايآمر يهوشبر يپرستار
اين   هدف از. خواهد شد انيب ريدر ز جيگرفت، كه نتا
و بازتاب برنامه در سطح  تيموفق زانيم نييجستجو تع

  . بود ياجتماع
 يعال يمصوب شورا يآموزش كولوميكور ابتدا

حذف دوره  ليمورد مطالعه قرار گرفت اما دل يريز برنامه
 نيهمچن. ذكر نشده بود يدوره كارشناس جاداي و يكاردان

 يكه برنامه كارشناس ييها دانشگاه تيسا يدر بررس
 تيكه مز ديمشخص نگرد زني اند كرده را ارائه يهوشبر

 وستهيناپ ايو  يبه كاردان يشبرهو يرشته كارشناس
 ديكه با اسات هاي براساس مصاحبه .ستيچ يپرستار

انجام شد، اظهار  يراپزشكيدانشكده پ يگروه هوشبر

به  ياز كاردان يرشته هوشبر رييتغ ليكردند كه تنها دل
 دگاهيد يارتقا زيحقوق هوشبران و ن شيافزا ،يكارشناس

بوده  يهوشيب سانجامعه نسبت به آنها به عنوان كارشنا
رشته اين   رييبه تغ ازين دهنده كه نشان اي است و مطالعه

  . باشد انجام نشده است يبه كارشناس ياز كاردان
قبل از  انيكه دانشجو دهد مطالعات نشان مي نيهمچن

برنامه اين   از ياطالع كاف يانتخاب رشته هوشبر
و  يتوسط امان 1388كه در سال  اي در مطالعه. اند نداشته

درصد از  3همكاران انجام گرفت مشخص شد كه تنها 
  از يافاطالع ك يقبل از انتخاب رشته هوشبر انيدانشجو

اظهار  انيدرصد از دانشجو 60 زيو ن اند رشته داشتهاين 
بار دوم شانس شركت در كنكور را  يداشتند كه اگر برا

در . )20رشته را انتخاب نخواهند كرد(اين   داشته باشند
 نآموختگا دانشو  انياز داشجو افتهيانجام  هاي مصاحبه

كه آنها  ديمشخص گرد زين يهوشبر كارشناسي رشته
 ،ياز برنامه آموزش يقبل از ورود به رشته اطالع كاف

  . اند نداشته يشغل ندهيآدر آن و ليادامه تحص
با مشكالت  انيكه آموزش دانشجو دهد نشان مي مطالعات

استفاده از  ،ياز جمله كمبود مرب. همراه است ياديز
نبود  ان،يمرب ي تجربگيب ،ينيآموزش بال يپرسنل برا

مراكز  زيدر گروه و ن يكاف يآموزش زاتيامكانات و تجه
 يضرور ياز واحدها يكوتاه بودن دوره بعض ،يآموزش

در مطالعه . آنها اشاره شده است به زيكه در متون ن
عملكرد  انيدانشجو 1391و همكاران در سال  يبهرام
آن  ليدل نتري مهم كه اند گزارش كرده فيرا ضع انيمرب

با  انيو نبود مرب يهوشبر ينوپا بودن رشته كارشناس
اين   جهت آموزش يهوشيارشد ب يمدرك كارشناس

نبود  زات،يكمبود تجه انيدانشجو. است انيدانشجو
را  يهوشيو ب يو كم تنوع بودن جراح يامكانات رفاه

  . )21گزارش نموده بودند(
 يآنچه كه مورد مشاهده و مصاحبه و بررس براساس

 يدرون يابيگزارش ارز نيبراساس آخر زيقرار گرفت و ن
در دانشكده  يآموزش يكمبود فضا ،يگروه هوشبر
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 يها مهارتمركز آموزش  يكيزيف يخصوصاً از نظر فضا
 يامكانات رفاه يدر مراكز آموزش. وجود داردي نيبال
. ستيعلمي موجود ن و اعضاي هيأت انيدانشجو يبرا

. است گروه كم يو مرجع برا يتخصص هاي تعداد كتاب
 نيبال ينفر بود و برا 4علمي  هيأت يتعداد اعضا نيهمچن

گردد كه متاسفانه مياستفاده  التدريس حقاز  ديبا
با گروه  يبه همكار يليكارشناسان مجرب و با تجربه تما

 يكار فتيش نيدر ح يدر صورت همكار ايو  رندرا ندا
 نيهمچن. دهند را پوشش مي انيخود آموزش دانشجو

و ارتقاء  ليعلمي امكان ادامه تحص هيأت ياعضا يبرا
  . )22سطح دانش خود وجود ندارد(

از برنامه از جهات  يابيارزش يكه برا يتيوجود اهم با
اما  است، ذكر شده يآموزش كولوميمختلف در كور

فقط محدود به  يابيكه ارزش نمودمشخص  هايبررس
شده  يهر دوره درس انيدر پا انياز دانشجو يابيارز

آنان  ييكارا زانين و مآموختگا دانشاز  يابياست و ارز
از  يكي نيهمچن. است رفتهصورت نگ نيدر بال
و  انيكارفرما تيبرنامه رضا تيموفق هاي شاخص

اين   در يابارزي اما است نآموختگا دانشاز  مارانيب
  . خصوص صورت نگرفته است

به  يهوشبر كايدر آمر ديكه اشاره گرد يطور همان
 يكارشناس به صورتو  ياز پرستار اي عنوان شاخه
 نيدر اكثر كشورها و همچن. گردد ارائه مي يارشد هوشبر

 ديپرستاران هوشبر، آنها با يكار تيماه ليبدل كا،يدر آمر
 ژهيو هاي سال را در بخش مراقبت 3سابقه كار حداقل 

 يمدرك پرستار ديپرستاران با نينداشته باشند و همچ
هوشبران بدون  ايران  اما در كشور. را دارا باشند يرسم

از دوره متوسطه  ميمستق به طورو  اي نهيزم شيپ چيه
  . )19و13(گردند مي يوارد دوره هوشبر

 در كشور هايي تفاوت ،ينظر فلسفه برنامه هوشبر از
 فلسفه برنامهاين كه  از جمله. مشهود است كايو آمر ايران 
داشته  تأكيد يو انسان ياخالق هاي بر ارزش تر بيش ايران 

 يتوانمند شيبر افزا سترناي اما برنامه دانشگاه نورث

مطلوب  به صورت اي حرفه فيو انجام وظا انيدانشجو
بر مراقبت از  تر بيش ايران  رسالت برنامه. دارد تأكيد

داشته اما رسالت برنامه  تأكيد مارستانيدر ب مارانيب
 زيفراتر از درمان بوده و شامل جامعه ن كايآمر
  . )19و13(است

 فيوظا تري ييبه شكل جز ايران  برنامه اهداف
متمركز بر  تر بيشن را مشخص كرده و آموختگا دانش

بر  كايآمر سترناي اتاق عمل بوده اما برنامه دانشگاه نورث
از  يآنها در اخذ گواه تيافراد و امكان موفق يتوانمندساز

 اريبس ييتوانا دهنده دارد كه نشان تأكيد يهوشيانجمن ب
 نيمهمتر. است هوشيب مارانيدر مراقبت از ب اآنه يباال

و نظارت آن بر كار  يهوشيمسئله وجود انجمن ب
بر به روز بودن دانش و كسب  تأكيدهوشبران و 

 برخالف. است يدر پرستاران هوشبر ديجد هاي يتوانائ
و باوجود گذشت  است يكه فاقد سازمان نظارت ايران 

عدم  اي تيزان موفقيبرنامه از ماين   يسال از اجرا نيچند
  . )19و13است( امدهيبه عمل ن يابيآن ارزش تيموفق
شامل  يكارشناس هوشبر ايران  دوره، در ينظر محتو از

 يواحد تخصص 92 ،يواحد عموم 22واحد بوده كه  130
از جمله . ردي گيرا در برم يواحد كارآموز 16و 

آمار  ايران  در يهوشبر يبرنامه آموزش يدرس يواحدها
 ،يكاربرد رايانه، روانشناس زيستي و روش تحقيق،

 تخصصي، زبان فيزيوپاتولوژي، فيزيولوژي، آناتومي،
 و انتقال خون،شناسي  خون داروشناسي اختصاصي،

هاي بيهوشي و ادارة درد، روش بيهوشي در  تكنيك
 ،يهوشيدر ب اي هاي اختصاصي، اخالق حرفه جراحي
 از پس هاي قبتمرا پزشكي، هاي ويژه، فوريت هاي مراقبت

و  كارآموزي بيهوشي، از پس هاي مراقبت بيهوشي،
دوره با  يكه محتو رسد به نظر مي. هستند يكارورز

 برنامه در كه نآموختگا دانش فياهداف، رسالت و وظا
اما  ؛شده است مطابق است انيب ،يعال يشورا آموزشي

 هيبا پا كايدر امر يارشد هوشبر يبرنامه آموزش
كه  است شده ميبه چهار جزء تقس ،يپرستار يكارشناس
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 ينيبال يواحدها ،يپرستار ياصل يتئور يشامل واحدها
و  يهوشبر يتخصص يتئور يواحدها ،يپرستار ياصل

از . )19و13است( يهوشبر يتخصص ينيبال يواحدها
  عبارت است از: يبرنامه آموزشاين   يواحدهاجمله 

  شرفتهيپ يفارماكولوژ •
   نيپژوهش در بال يريكارگ هب •
  بر شواهد يعمل مبتن•
   شرفتهيسالمت پ تيوضع يبررس •
   يولوژيدمياپ •
  يهوشبر يدر پرستار شرفتهيپ ميمفاه •
   يهوشبر يدر پرستار شرفتهيپ ينيبال اتيتجرب •
  

سازي  برنامه دانشگاه نورث بر آماده يمحتو
بوده و  ميت يرهبر توانايي كسب جهت نآموختگا دانش
 ياما واحدها. است نياستفاده از شواهد در بال نيهمچن

و ارائه مراقبت  نيتمركز بر بال تر بيش ايران  ارائه شده در
در  كايبرنامه آمر. تحت نظارت پزشك متخصص دارد

مراقبت و سپس  يعني يم پرستاريصدد آموزش مفاه
  . )19(است يهوشبر ميمفاه
تمركز بر  ايران  آموزشي برنامه در نآموختگا دانش نقش

داشته اما برنامه دانشگاه  يو نقش ارتباط ينقش مراقبت
قبل از  ماريب تيريمد مار،يب يمناي بر سترناي نورث

 هاي نقش يفااي ارتباط و ،يداشتن تفكر انتقاد ،يهوشيب
تلفيقي  ،ايران  ياستراتژي كلي آموزش. دارد تأكيد اي حرفه

از استاد محوري و شاگرد محوري برحسب نوع كالس و 
 فراگيربه  راناي  در برنامه. است تعداد دانشجويان

 ديبا ييها روشاز چه اين كه   اما است اشاره شده يمحور
 تأكيد كايدر دانشگاه آمر. استفاده شود، نامشخص است

كه اساساً باعث . است يو مشاركت يتجرب يريادگيبر 
آنها شده و  يو تفكر انتقاد انيشجودان يتوانمند تيتقو
  . )19و13(سازد ورود به عرصه كار آماده مي يبرا
هر واحد  انيدر پا انيدانشجو يابيارز ،يابينظر ارزش از

. مشخص شده است يآموزش لوموكيرودر ك يدرس

مشكالت و  نييجهت تع يابيارزش هاي شاخص نيهمچن
 سياما روش تدر. شده است ديق يموانع برنامه آموزش

با  سهيدر مقا. نشده است ديق يهر واحد درس يغالب برا
 تأكيد يمشاركت يريادگيآنها بر  يبرنامه آموزش كا،يآمر

مشخص و مراحل آن  زياز برنامه ن يابيداشته و ارزش
  . )19شده است( نييتع
  

   يابيارز
 ،يآموزش طيدر مح افتهيانجام  هاي يبررس براساس

 انجام مشاهدات و ها مصاحبه ،يبر متون هوشبر يمرور
سال  نيعنوان كرد كه بعد از گذشت چند ديابتدا با افته،ي

 ستيهنوز مشخص ن يهوشبر ياز ارائه دوره كارشناس
 ،يرشته متعلق به كدام دانشكده است، پرستاراين   كه
 هاي در دانشكدهدوره اين   و ؟يپزشك اي يراپزشكيپ

دوره  جاداي علت. گردد مختلف در سطح كشور ارائه مي
و متفاوت بودن آن با دوره  يهوشبر وستهيپ يكارشناس

معلوم و  نشده است مشخص ايارائه شده در سطح دن
. شده است تأسيسدوره اين   يازيبراساس چه ن ستين

در  يقبل از ورود به دانشگاه اطالعات كاف انيدانشجو
  فراوان وارد اقيو با آرزو و اشت رنددوره ندااين   مورد
 ندهيآ از جمله ياديز يها چالشرشته شده اما با اين 
براساس . اند دهينامعلوم روبرو گرد يليو تحص يكار

از نظر  افتهيانجام  يها مصاحبه زيبر متون و ن يمرور
اعم از منابع  يبر برنامه درس مؤثر يداخل يفاكتورها

دوره به چشم اين   در ارائه يمشكالت زاتيو تجه يانسان
 10 يال 8هر  يبه ازااين كه   باتوجه به. خورد يم

استاد وجود داشته  كي ديبا يكارشناس يدانشجو
استاد اداره  4با  يكه گروه هوشبر يياز آنجا. )23باشد(

 يانسان يرويكه كمبود ن رسد به نظر مي گردديم
انجام  هاي براساس مصاحبه نيهمچن. است محسوس

 ينيبال ين از نبود مربآموختگا دانشو  انيدانشجو افتهي
 نيبوده و معتقد بودند كه پرستاران اتاق عمل ح يشاك
 يبرا يو لذا زمان كم كنند را اداره مي انيدانشجو فتيش
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 نشان همه كه ،اند داشته يهوشبر انيآموزش دانشجو
 يها دانشگاه رد ييكمبودها ياز نظر منابع انسان دهد مي

اگرچه دانشكده . وجود دارد يدوره هوشبر دهنده ارائه
 ينيبال يها مهارت شگاهيآزما يدارا زيتبر يراپزشكيپ

از نقطه  ينيبالسازي  هيبوده و آموزش با استفاده از شب
اما براساس متون،  ؛شود دوره محسوب مياين   قوت

از مشكالت  يكي نيخصوصاٌ در بال زاتيكمبود تجه
اشاره كرد كه  ديبا نيهمچن. است يآموزش دوره هوشبر

از نقاط قوت  يدانش هوشبر هيمجرب با پا ديوجود اسات
  . است زيتبر يبرنامه در دانشگاه علوم پزشك

 است دهيارائه گرد يپرستار هيبدون پا يهوشبر ايران  در
ن آنها آموختگا دانش يشغل تياز صالح نانيو قبل از اطم

كه براساس  يزيچ ند،نماي مي نيوارد عرصه بالرا 
آنها در  يبرا يكنندگان چالش بزرگ مشاركت هاي گفته
  . است طرح نيح

 براي شده گرفته نظر در ازاند رغم چشم علي نيهمچن
 يين با تواناآموختگا دانش تيكه ترب يبرنامه هوشبر

است، به نظر  يالملل بينو  يارائه خدمات در سطح مل
مهم در نوع برنامه نسبت به  هاي با وجود تفاوت رسد مي

امر محقق اين   جهان، يها دانشگاه ريسا يبرنامه آموزش
  . نخواهد شد

توجه نمود كه در اغلب كشورها  زينكته ناين   به ديبا
 رييتغ ايو  ديجد هاي رشته جاداي هدف از كايخصوصاً امر

دوره مشخص است  كيحذف  ايشكل برنامه آموزش و 
آنها  فيشرح وظا انيو ب ازيدانشجو بر حسب ن تيو ترب

به عمل آمده  يسفانه در بررسأاما مت شود، مشخص مي
به  ياز كاردان يهوشبر يآموزش نامهبر رييبه تغ ازين

  . ستيواضح و روشن مشخص ن به طور يكارشناس
انجمن خاص خود  يرشته دارااين   كايدر آمر نيهمچن

آن  فهياست كه وظ يهوشبر يتحت عنوان انجمن پرستار
 و نيقبل از ورود به بال ،آموختگي دانش يارائه گواه

اجازه كار به  يبرا نيورود به بال تيصالح نامهيگواه
 ديهر چند سال دوباره تجد نامهيگواهاين . استآنان 

انجمن خاص  ايران  است كه در يحال رداين . گردد مي
اين كه  از قبل نآموختگا دانشو  نداردهوشبران وجود 

الزم را داشته باشند وارد عرصه كار  يكار تيصالح
از  يابيارز زين نيبعد از ورود به بال نيهمچن. شوند مي

  . ديآيآنها به عمل نم تيصالح
 ،ياز مشكالت مطرح برنامه هوشبر گريد يكي باالخره

 يبرا. در مقاطع باالتر است ليعدم امكان ادامه تحص
در  ليرشته امكان ادامه تحصاين   نالتحصيال فارغ
و باتوجه . وجود ندارد زين يپرستار رينظ گريد هاي رشته

رشته به شكل كامال اين   ايدن گريد يدر كشورهااين كه  به
كشورها  ريلذا امكان اشتغال در سا گردد متفاوت ارائه مي

 التيدر دوره تحص ليو احتمال ادامه تحص ردوجود ندا
  . با چالش روبرو خواهد بود زين يليتكم

  
  گيري نتيجه

با در نظر گرفتن مدل ارائه شده در اين مقاله بحث به 
عنوان تفسير در بخشي از مدل ذكر گرديد و در اينجا به 

  شود. نتيجه گيري پرداخته مي
اگرچه براساس  يهوشبر يكارشناس يبرنامه آموزش 

و  نيمربوطه تدو دياز كارشناسان و اسات ينظر جمع
 يها برنامه ريبا سا سهياما در مقا ؛است دهيمصوب گرد

در خصوص علت  يكم تيو شفاف حيمشابه از توض
مثال از نظر  به طور. برنامه برخوردار استاين   توسعه

. ستيرشته مشخص ناين   استقالل يو فلسفه علم تيماه
نشان داد برنامه مورد نظر در  يبررساين   جينتا

. گردد ارائه مي يو پرستار يراپزشكيپ هاي دانشكده
رشته، كمبود اين   نالتحصيال فارغو جذب  تيترب نيهمچن

  علمي آموزش كه قرار است به عنوان هيأت يانسان يروين
كه  اگروه را برعهده داشته باشند، حل نخواهد كرد چراين 
ارشد در حال  ير سطح كارشناسهوشبران د تيترب

 هاي رشته است و تالشاين   يبرا يحاضر خود چالش
عدم  ليرشته به دلاين   دوره ارشد جاداي  انجام شده جهت
اين   يابيآن و عدم ارزش يعلم يها هيدر نظر گرفتن پا
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  . نيست برخوردار يبرنامه از انسجام كاف
و با توجه به  ايران  جامعه در ازيبا توجه به ن لذا

 و ها از دانشكده يدر بعض يآموزش هوشبر يها چالش
 ايران  در يكاردان نالتحصيال فارغ مطلوب عملكرد به نظر

  : گردد ارائه مي ريز شنهاداتيپ
رشته اين   ارشد يدوره كارشناس بياز تصو يريجلوگ. 1

  جامع برنامه در حال اجرا يابيتا قبل از ارزش
 نالتحصيال فارغعملكرد  سهيو مقا يابيارزش. 2

  رشتهاين   هاي يبا كاردان وستهيپ يكارشناس
 يتداوم آموزش برنامه كارشناس يبرا يگير تصميم. 3
   ها يابيارزش جيبر اساس نتا وستهيپ
معتبر  هاي دوره يامكان برگزاراين كه   با توجه به. 4

 ستيمقدور ن شود، برگزار مي دنيامشابه آنچه در 
 ها كاردان كار تيفينشان داده است كه ك زيمطالعات نو
و  يپرستار يمطلوب است فعال كردن دوره كاردان زني

 وستهيناپ يافراد در دوره كارشناساين   ليادامه تحص
  . رسد به نظر مي دتريمف

عمل  هاي اتاق و ها از بخش يابيارز گردد مي شنهاديپ. 5
 صورت نآموختگا دانش تيموفق زانيم نييدر جهت تع

 يگير اصالح آن تصميم ايو در مورد ادامه برنامه  ردگي
  . شود

 كارشناسي دهنده ارائه هاي دانشكدهسازي  كپارچهي. 6
چرا كه با . رديدر سطح كشور صورت پذ ديبا يهوشبر

براساس  ديبرنامه با يسال از اجرا نيگذشت چند
رشته در اين   مشخص شده باشد كه ارائه ها يابيارز
را  جهيو حصول نت است مطلوب ها از دانشكده كيكدام
  . دنماي مي ليتسه

  
  قدرداني

از كليه دانشجويان دكتري پرستاري و نيز اساتيد و 
صادقانه و شجويان و دانش آموختگان هوشبري كه ندا

ما را در انجام اين مطالعه ياري كردند، كمال صبورانه 
  تشكر و قدرداني را داريم.  
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Abstract 
 
Introduction: The anesthesiology BSc program was first started in 2008 in Iran and has been continued so 
far. The purpose of this study was to provide a critical appraisal of the anesthesiology BSc program 
according to the Eisner’s Connoisseurship and Criticism Model. 
Methods: This qualitative study employed Eisner’s Connoisseurship and Criticism Model to evaluate the 
anesthesiology BSc program. Consistent with this model, the curriculum and educational environment of the 
program were assessed in three main dimensions: description, interpretation and evaluation. Data were 
gathered by means of observation, interview and review of the literature. Results were then discussed and 
criticized by professors and PhD students of Tabriz School of Nursing and Midwifery. 
Results: While other countries offer anesthesiology as nursing MSc program, it is offered as anesthesiology 
BSc program in Iran. Preliminary codes extracted from interviews were summarized in four themes: 
inattention to context, uncertainty, lack of differentiation between educational levels, and educational 
irregularities. Findings also indicate shortages in educational space and facilities for students and faculty 
members. Hourly-paid instructors who teach students during their work shifts are employed for clinical 
training. 
Conclusion: It seems that due to the novelty of the program and the importance of caring for anesthetized 
patients, a comprehensive evaluation of the program and making the necessary changes are essential. It also 
should be determined whether the program has been successful to achieve its ultimate goal that is improving 
the quality and quantity of care for patients; final decision then should be made about the continuation or 
termination of the program. 
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