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مقدمه

اولین دوره کارشناسي ارشد پرستاری در ایران در سال

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

محمدحسام شریفی و همکاران

تأسیس شد( )1و تا سال  1400تعداد دانشکدههایي که این

با توجه به این که ارتقای کیفیت در هر گروه آموزشي و

دوره را برگزار ميکنند به  40مورد رسید(2و .)3هدف از

از جمله تحصیالت تکمیلي پرستاری نیازمند تعیین نقاط

ایجاد دوره کارشناسي ارشد پرستاری ،تربیت افرادی

قوت و ضعف ،چالشها و مشکالت وضعیت موجود در

الیق ،متعهد و متبحر در حرفه پرستاری است( .)4به طوری

گروه و بررسي راهکارهای اجرایي برای بهبود کیفیت

که بتوانند بر مباني علوم پرستاری و متون علمي موجود

برنامه است ،مهم است که در ابتدا این چالشها شناسایي

تسلط یابند ،با روشهای پیشرفته تحقیق در پرستاری آشنا

شوند .بنابراین ،درک چالشهای این مقطع آموزشي

شوند ،لیاقت و مهارت علمي و عملي الزم برای مراقبت از

ضروری است( .)14این در حالي است که شواهد کمي در

بیمار را به دست آوردند و به عنوان اعضای هیأتعلمي در

رابطه با چالشهای پیش روی آموزش در مقطع

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نیروی انساني متبحر

کارشناسي ارشد وجود دارد(15و )16و اکثر مطالعات

مراکز بهداشتي درماني را آموزش دهند( .)5عالوه براین،

قبلي ،چالشها و مشکالت آموزش در مقطع کارشناسي

استفاده از مقاالت علمي و تحقیقات علوم پرستاری و

پرستاری را بررسي کردند(17تا .)23در یک مطالعه

وابسته در جهت پیشبرد مرزهای دانش و کمک به ایجاد

مروری ،جوکار و همکاران چالشهای پیش روی آموزش

روح علمي در جامعه و از همه مهمتر مدیریت ارائه خدمات

بالیني در مقطع کارشناسي پرستاری را تبیین کردند .به

مرتبط با سالمتي ميتواند از سایر اهداف ایجاد دوره ارشد

عقیده آنها ،مشکالتي نظیر تأکید محدود بر حل مسأله،

پرستاری است(.)1

بازخورد ناکافي به دانشجویان ،عدم وجود انتظارات

بر اساس دفترچه راهنما و منابع آزمون کارشناسي ارشد

واضح برای عملکرد دانشجو ،الگوی نقش و محیط بالیني

پزشکي وزارت بهداشت در سال  1400گرایشهای

نامناسب ،محیط اجتماعي غیرمؤثر ،روشن نبودن وضعیت

کارشناسي ارشد پرستاری در ایران شامل رشتههای

کیفیت آموزش بالیني در برابر کمیت ،لزوم تغییرات اساسي

پرستاری داخلي– جراحي ،پرستاری اورژانس ،پرستاری

در برنامه آموزش پرستاری با توجه به مفاهیم اساسي در

توانبخشي ،پرستاری سالمندی ،پرستاری سالمت جامعه،

پرستاری را مطرح ميکند( .)19در مجموع ،به نظر ميرسد

روان پرستاری ،مدیریت پرستاری ،پرستاری کودکان،

که عليرغم مطالعات مختلف انجام شده از گذشته تاکنون،

پرستاری مراقبتهای ویژه ،پرستاری مراقبتهای ویژه

چالشهای آموزش بالیني در مقطع کارشناسي ارشد

نوزادان و پرستاری نظامي است .هدف از افزایش

پرستاری در ایران همچنان وجود دارد .در حقیقت ،این

رشتههای کارشناسي ارشد پرستاری ،تخصصي شدن این

مطالعات به صورت کاربردی نتوانستند مشکلي را حل

حرفه و افزایش کیفیت خدمات پرستاری است(3و.)6

کنند.

توسعه آموزش پرستاری در مقطع تحصیالت تکمیلي و

بنابراین ،نیاز است که نتایج مطالعاتي که چالشهای مقطع

ایجاد تحول در آن نیازمند شناخت فرآیند آموزش ،آگاهي

کارشناسي ارشد را بررسي کردهاند ،تجمیع شوند تا

از شیوههای نوین اجرای آن ،شناخت منابع مادی و

مدیران و سیاستگذاران پرستاری تصمیمات مناسبي

امکانات ،و آگاهي از نقش و وظایف نیروی انساني

برای ارتقای این حرفه اتخاذ کنند .با توجه به نیاز مبرم به

است(7و .)8در نتیجه ،برنامه آموزشي این رشته باید به

درک و شناسایي چالشهای سیستم آموزش کارشناسي

گونهای طراحي شود که عالوه بر رشد و توسعه فکری

ارشد پرستاری و ارائه راهکارهای مطرح شده در مقاالت

دانشجویان( ،)9زمینه برای کسب تبحر و مهارت بالیني

و تجمیع آنها به صورت یک کل جامع ،این مقاله مروری

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /ارديبهشت 75 / )12( 22 :1401

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-08-16

 1366توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

دانشجویان مساعد گردد(10تا.)13

محمدحسام شریفی و همکاران

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

با هدف بررسي چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع

سیستم آموزش پرستاری در ایران باشد ،بودند .از طرفي،

کارشناسي ارشد پرستاری ایران انجام شد.

مطالعات مروری ،نامه به سردبیر ،کنفرانسي و مداخلهای
از مطالعه حاضر خارج شدند .عنوان ،چکیده و متن کامل

روشها

مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج توسط دو محقق

با توجه به این که روش شناختي مطالعات مرور شده

به طور مستقل ارزیابي شدند .رفرنسهای مقاالتي که در

متفاوت ازهم و نامناسب برای آنالیز آماری بود ،از روش

نهایت وارد مطالعه شدند نیز به صورت دستي بررسي

مطالعه مروری یکپارچه توسعه یافته وایت مور

شدند تا منابع مرتبطي که احتماالً در جستجوی الکترونیکي

( )Whittemoreو نافل ( )Knaflبرای هدایت این مطالعه

بازیابي نشده بودند ،جهت ورود به مطالعه مورد ارزیابي

استفاده شد( .)24این روش اجازه جمعآوری ،تجزیه و

قرار گیرند .در طي جمعآوری دادهها از هیچ تفسیری

تحلیل و یکپارچه سازی یافتههای جداگانه تحقیقات کمي و

استفاده نشد و از عبارات اصل مقاالت که توسط نویسنده

کیفي و تشکیل یک کل معني را ميدهد .چارچوب این روش

به کار رفته بود ،استفاده شد .با استفاده از دو محقق که به

متشکل از  5مرحله تعریف مشکل ،جستجوی متون،

طور مستقل از هم در طي فرایند تحلیل کار ميکردند ،نتایج

استخراج و تحلیل دادهها ،ارائه نتایج و پیشنهادات

به دست آمده از تحلیل مورد بررسي قرار گرفت و در

است(.)24

صورت برخورد با مشکل با همدیگر در مورد مسأله بحث

جستجوی پایگاه دادههای الکترونیکي برای بازیابي

و با بررسي مجدد به توافق ميرسیدند .در مجموع ،همه

مطالعات انجام شده صورت گرفت .در جست و جوی اولیه

مقاالت مربوطه مورد بررسي قرار گرفتند و دادهها با

از کلمات کلیدی ("کارشناسي ارشد پرستاری"،

استفاده از فرم مخصوص ،که شامل نام نویسنده ،سال

"آموزش"" ،راهکارها"" ،چالشها" و "ایران") و معادل

چاپ مقاله ،طرح تحقیق ،حجم نمونه ،مکان پژوهش ،هدف

انگلیسي آنها ( Master of science in nursing,

مطالعه ،چالشهای ذکر شده و راه کارهای ارائه شده،

 Education, solutions, Challengesو  )Iranاستفاده

استخراج شد.

شد .این جستجو از سال ( 1366زمان شروع اولین دوره
شد .پایگاههای اطالعاتي فارسي تحت جستجو شامل نمایه

در مجموع 291 ،مطالعه در جستجوی اولیه پایگاههای

نشریات پرستاری ایران ( ،)nindex.irبانک اطالعات

اطالعاتي و یک مطالعه در جست و جوی دستي منابع

نشریات کشور ( ،)magiranپایگاه اطالعات علمي جهاد

بالقوه یافت شد .پس از حذف مطالعات تکراری189 ،

دانشگاهي ( ،)SIDپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

مطالعه باقي ماند .پس از ارزیابي عنوان و چکیده مقاالت،

ایران ( ،)IranDOCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 22مقاله باقي ماند .در نهایت ،در بررسي متن کامل

( )ISCو مرکز منطقهای اطالع رساني علوم و فناوری

مطالعات 10 ،مقاله مرتبط با موضوع اصلي این مطالعه

( )RICeSTبود .معیارهای ورود به مطالعه شامل موضوع

بودند و برای این مطالعه مروری انتخاب شدند (شکل .)1

منبع در مورد کارشناسي ارشد پرستاری باشد ،زبان

در مجموع نتایج مطالعات در دو بخش چالشها و راهکارها

مقاالت فارسي یا انگلیسي باشد ،و موضوع منبع مربوط به

مورد بررسي قرار گرفت.
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کارشناسي ارشد پرستاری در ایران) تا آذر  1400انجام

نتايج

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

محمدحسام شریفی و همکاران

شکل  :1نمودار جریان فرآیند انتخاب مطالعات

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع ارشد پرستاری

است(16و25تا .)27در این چالشها به نظر ميرسد نقش

چالشهای آموزش در مقطع ارشد پرستاری به دو بخش

خود دانشجویان بیشتر از سیستم آموزشي است.

چالشهای مربوط به دانشجویان و چالشهای مربوط به

راهکارها :راهکارهای حل چالشهای مرتبط با دانشجویان

سیستم آموزشي تقسیم ميشود (جداول  1و .)2

شامل ایجاد و احراز پستهای ویژه کارشناسي ارشد در
بالین ،تعریف شرح وظایف اختصاصي آنها ،تخصصي

این چالشها در  4مطالعه مورد بررسي قرار گرفت که

باالتر ،بازنگری سیستم گزینش دانشجو برای ادامه

شامل عدم کارآیي دانشآموختگان دوره کارشناسي ارشد

تحصیل در مقطع ارشد ،طراحي برنامه جامع آموزشي

پرستاری در محیطهای بالیني ،عدم کیفیت کاری مناسب

برای ارتقای آنها و جایگاه حرفه در بین مردم و

فارغالتحصیالن ،ناامید شدن از ادامه تحصیل و

شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری به جامعه با

سرخوردگي بعد از ورود به دوره ،به رسمیت شناخته

بهرهگیری از رسانههای جمعي با راهنمایي و مشاوره

نشدن توسط همکاران پرستار و پزشک و جدایي از بالین

پرستاری
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 .1چالشهای مربوط به دانشجويان

کردن آموزش پرستاری در سطح کارشناسي ارشد و
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محمدحسام شریفی و همکاران

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

جدول  :1نتایج بررسي مطالعات انجام شده در مورد چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری در ایران

ایران

توصیفی-
مقطعی

205

ایران

تعیین ضرورت وجود
دورههای آموزش تخصصی
در مقطع کارشناسی ارشد

3

ولیزاده (،)23
1390

تحلیل
محتوی

46

تبریز

تبیین
و
شناسایی
کارشناسی
چالشهای
ارشد پرستاری و ارائه راه
حل

4

کرمانشاهی
(1390 ،)52

تطبیقی

-

ایران
کانادا

مقایسهی برنامه آموزش
کارشناس ارشد پرستاری
در ایران و کانادا

ردیف

نویسنده ،سال

1

ااهللدادیان(،)40
1387

2

http://ijme.mui.ac.

استانداردهای
پیشنهاد
مناسب کشوری برای
دوره
اعتباربخشی
کارشناسی ارشد پرستاری
و مامایی

استفاده از استانداردهای خارجی برای اعتباربخشی مقطع کارشناسی ارشد
پرستاری

عدم کارآیی دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد پرستاری در محیطهای
بالینی
عدم تأکید این دورهها بر مفاهیم عمومی (مدیریت ،آموزش و  ،)...جنبههای
مهارتی و تخصصی ،هماهنگی بین آموزشهای ارائه شده و خدمات مورد نیاز در
بالین،
تمایل پرستاران دانشآموخته به کار در بالین
وجود جایگاه مشخص در بالین
فرهنگی و هویت حرفهای :دغدغههای فرهنگی و هویت حرفهای در محیط کار
عدم تعادل بین آموزش ،پژوهش و بالین:
عدم کفایت محتوی آموزشی دوره
عدم تطابق محتوای آموزشی با نیازهای بالین
ارتباط نامناسب پژوهش و بالین
سیستم گزینش دانشجو ،و انتخاب افراد مستعد ،عالقمند و با انگیزه برای ادامه
تحصیل در مقطع ارشد
نبود برنامه جامع آموزشی برای ارتقای آنها و جایگاه حرفه در بین مردم و
شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری به جامعه با بهرهگیری از رسانههای
جمعی با راهنمایی و مشاوره صاحب نظران و سازمآنهای ذیربط پرستاری.
بهرهگیری از اساتید عالقمند به رشته و پرتوان در این رشته که سبب ایجاد
انگیزه و عالقه در فارغالتحصیل شود.
عدم انطباق برنامه آموزش پرستاری ارشد ایران بر اساس اهداف و رسالت
مشخص
عدم تناسب با نیاز جامعه برای مدیریت مراقبت ،نظارت و کنترل برنامه ریزی
آموزش پرستاری
عدم کیفیت کاری مناسب فارغالتحصیالن

تعیین استانداردهای بین المللی کارشناسی ارشد پرستاری
تدوین استانداردهای منطبق بر ساختار آموزشی کشور
وجود برنامه مشخص برای بررسی میزان تحقق اهداف تحصیالت تکمیلی
وجود برنامه ای مشخص و منظم برای بودجه تحصیالت تکمیلی
برنامه آموزشی در سطح کارشناسی ارشد طوری طراحی شود که دانشجویان برای انجام
پژوهش ،سازماندهی ،استفاده و انتشار دانش آماده شوند.
ارائه دورههای تخصصی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد
دالیل ایجاد این دورههای تخصصی به ترتیب اولویت شامل :ارتقای کیفیت خدمات ،نیاز
روزافزون جامعه به تخصصی عمل کردن حرف پزشکی ،ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای
پرستاران و کاهش هزینههای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
بازنگری دورههای آموزشی مقطع کارشناسی ارشد از نظر اعضای هیأتعلمی دانشکدههای پرستاری
ایران
تخصصهایی چون پرستاری مراقبت ویژه ،اورژانس و قلب و عروق از اولویت بیشتر برخوردار بود.
اتخاذ استراتژی برای بهبود تصویر پرستاری ،ایجاد و احراز پستهای ویژه کارشناسی ارشد
در بالین ،تعریف شرح وظایف اختصاصی آنها؛ تخصصی کردن آموزش پرستاری در سطح
کارشناسی ارشد و باالتر ،بازنگری سیستم گزینش دانشجو برای ادامه تحصیل در مقطع
ارشد،طراحی برنامه جامع آموزشی برای ارتقای آنها و جایگاه حرفه در بین مردم و
شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری به جامعه با بهرهگیری از رسانههای جمعی با
راهنمایی و مشاوره صاحبنظران و سازمانهای ذیربط پرستاری.
بهرهگیری از اساتید عالقمند به رشته و پرتوان در این رشته که سبب ایجاد انگیزه و عالقه
در فارغالتحصیل شود.

تدوین برنامه آموزشی منسجم و طراحی سایر قسمتهای برنامه بر اساس فلسفه و تئوری
منسجم و منطقی
برنامه آموزش کارشناسی ارشد پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه و دانشجو لحاظ شود.
توجه به رشد تفکر انتقادی و خالقیت در دانشجویان
توجه به ارزشهای حرفهای در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمی
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تحقیق
ترکیبی

حجم
نمونه
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شهر

هدف مطالعه

چالشها

راهکارها

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری
طرح
تحقیق

محمدحسام شریفی و همکاران

8

تهران

بررسی کیفی درك
پرستاری
دانشجویان
مراقبت ویژه نوزادان درباره
وضعیت تحصیل

مشهد

بروندادهای
بررسی
پژوهشی پایان نامههای
کارشناسی ارشد پرستاری
تبیین تجارب و چالشهای
آموزش دوره کارشناسی
ارشد ویژه

مقایسه برنامه آموزشی دوره
کارشناسی ارشد رشته پرستاری
کودکان ایران و آمریکا
تبیین تجارب مربیان و
دانشجویان از اجرای برنامه
درسی کارشناسی ارشد
ویژه پرستاری

ردیف

نویسنده ،سال

5

نیك فرید(،)53
1392

تحلیل
محتوا

6

حیدری (،)31
1393

توصیفی-
مقطعی

90

7

ذوالفقاری
(1394 ،)54

تحلیل
محتوا

15

تهران

8

قربانی (،)55
1394

توصیفی
تحلیلی

-

9

عاقبتی (،)50
1394

تحلیل
محتوی

12

ایران
و
آمریکا
مشهد

عدم مشخص بودن جایگاه کارشناس ارشد پرستاری در جامعه
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ابهام نقش در عملکرد بالینی
موفقیت و چشم انداز مثبت رشته مشروط به آماده سازی شرایط بالینی برای
حضور رشته و الزام توانمندسازی حرفهای می باشد.
نا امید شدن از ادامه تحصیل و سرخوردگی بعد از ورود
متفاوت بودن انتظارات از رشته با واقعیت موجود
آموزش ضعیف به دلیل عدم وجود اساتید پرستاری متخصص
مشارکت دادن دانشجوی تازه کار در تدریس دروس تخصصی
آموزش بالینی هم راستا با دوره کارشناسی
کوریکولوم درسی نامناسب
کاربردی نبودن نتایج پایان نامههای دوره ارشد پرستاری
سطح کیفیت پائین متدولوژی پایان نامهها
عدم حمایت از مراقبت مبتنی بر تحقیق در بالین
عدم هویت حرفهای
عدم انگیزه و تجربه قبلی
عدم هم خوانی آموزش نظری و بالینی
مربی بالینی ناکارآمد
نقص در تعامالت حرفهای و ارتباطات بین رشته ای
جدایی از بالین
کاغذ بازی آموزشی بجای آموزش بالینی مهارتها
به رسمیت شناخته نشده توسط همکاران پرستار و پزشك
عدم توجه کافی به سوابق کاری داوطلبان
انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختی قبل از ورود به دوره
ارائه دوره بصورت پاره وقت
ابهام و سردرگمی در تعیین حد و مرزهای رشته کارشناسی ارشد ویژه پرستاری:
همپوشانی مطالب و کارآموزی برخی دروس مانند ارتوپدی و تروماتولوژی
تکراری بودن مباحث و عملکردهای آموزشی نسبت به دوران کارشناسی
ناکافی بودن درس روش تحقیق و نپرداختن به دروس تئوری پردازی در

توجه به نقش و وظایف پرستاران فارغالتحصیل در سیستم بهداشتی کشور و در سطح
جامعه در برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری
امکان دسترسی به روشهای آموزشی نوین و لزوم توسعهی برنامههای ادغام پژوهش در آموزش
ضرورت انجام و پیگیری منصفانه ارزیابی درونی و بیرونی در برنامهی آموزشی ارشد پرستاری
لزوم تغییرات زیربنایی در حیطههای آموزش ،مدیریت بالین و توانمندسازی حرفهای
مشخص کردن جایگاه فارغالتحصیالن رشته در جامعه پرستاری
تشکیل گروه و انجمن و نشر مجالت تخصصی برای قدرتمند کردن رشته
سپردن تدریس به دست متخصصان مربوطه
ارائه مدل نقش از یك پرستار ارشد مسلط

افزایش سطح شاهدمحوری پژوهشها
توسعه توانمندی دانشجویان ارشد پرستاری در نگارش و انتشار مقاالت علمی
تغییر تمرکز پژوهشهای ارشد پرستاری بر مداخالت بالینی و چالشهای روز پرستاری
خارج کردن محیط یادگیری از سنتی به مدرن
تجدید نظر در تدریس دروس تئوری
توسعه نقشهای حمایتی مربیان
تشویق برقراری تعامالت انسانی و بین رشته ای
توسعه راهکارهای خالقانه کاهش گسست تئوری-بالین توسط اعضای هیأتعلمی
تقویت سطح دانش و مهارت اساتید دوره ارشد

توجه به سوابق کاری داوطلبان
انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختی قبل از ورود به دوره و ارائه دوره به صورت
پاره وقت
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حجم
نمونه

شهر

هدف مطالعه
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ردیف

نویسنده ،سال

10

مظلوم (،)15
1395

طرح
تحقیق

توصیفی-
پیمایشی به
روش دلفی

حجم
نمونه

شهر

هدف مطالعه

20

مشهد

استانداردهای
تدوین
برای
پایه
آموزشی
ارزشیابی و اعتبار سنجی
دوره
درسی
برنامه
کارشناسی ارشد رشته
پرستاری مراقبت ویژه
نوزادان :گزارش یك مطالعه
Delphi

چالشها
پرستاری و روش تدریس و آموزش در ارشد ویژه
تالش مربیان در جهت القای هویت حرفهای به دانشجو:
فرایند پرستاری به عنوان محور اصلی آموزش
تالش در جهت آموزش تخصصی بیمارمحور
محدودیت در منابع انسانی کارآزموده جهت آموزش تقویت حس خودکارآمدی در دانشجو:
ناکافی بودن اساتید ماهر و کارآزموده
محدودیت در استفاده از پزشکان مجرب
محدودیت در استفاده از پرسپتورهای بالینی
عدم تدوین استانداردهای آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت
ویژه نوزادان
ابهام در استانداردهای ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت
ویژه نوزادان
ابهام در هویت قانونی و علمی برنامههای درسی دوره

راهکارها

از روشهای یادگیری فعال به جای یادگیری غیر فعال برای دانشجویان استفاده شود.
ارزشیابی برنامه توسط تیمی متشکل از اعضای گروه ،اعضای سایر گروهها و صاحبنظران
خارج دانشکده (پزشکان فوق تخصص رشته نوزادان ،فارماکولوژیست ،سرپرستاران و
پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان و نمایندگان دانشجویان) انجام شود.
در ارزشیابی برنامه ،مقایسه با دانشگاههای برتر داخل و خارج کشور صورت گیرد تا نقاط
قوت و ضعف مشخص شود.
ارزشیابی جامع برنامه آموزشی حداقل هر  2-3سال یك بار انجام شود.
محتوای برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی انتخاب شود و بر اساس ضوابط موجود به
صورت دورهای با توجه به نظرات فراگیران ،مورد بازنگری قرار گیرد.
انتظارات از ارزشیابی قبل از اجرای آن توسط دست اندرکاران و ذینفعان مورد بحث قرار گیرد.
نتایج و گزارش ارزشیابی برای استفاده در برنامه ریزیهای بعدی در اختیار ذینفعان قرار داده شود.
آموزش نظری ،بالینی و پژوهش در راستای یکدیگر باشند.
در برنامه ،مشارکت دانشجویان در ارتقای سالمت و پژوهش مورد توجه قرار گیرد.
فرایند آموزش ،امکان همکاری گروهی با پزشکان ،پرستاران و سایر اعضای تیم سالمت در
زمینه یادگیری را فراهم نماید.
برنامه آموزشی شامل مراقبت از نوزادان سرپایی ،نوزادان نارس ،بستری و انجام کشیك در
بیمارستان باشد.
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محمدحسام شریفی و همکاران

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

چالشهای سیستم آموزشي خود به چهار بخش مرتبط با

اساتید پرستاری متخصص ،مشارکت دادن دانشجوی تازه

استانداردهای حرفه ،آموزشي ،بالین و تحقیق تقسیم

کار در تدریس دروس تخصصي ،آموزش بالیني هم راستا

ميشود:

با دوره کارشناسي ،کوریکولوم درسي نامناسب ،تکراری

استانداردهای حرفهای :این چالشهای در  5مطالعه

بودن مباحث و عملکردهای آموزشي نسبت به دوران

گزارش شد که شامل استفاده از استانداردهای خارجي

کارشناسي ،ناکافي بودن اساتید ماهر و کارآزموده و ابهام

برای اعتباربخشي مقطع کارشناسي ارشد پرستاری ،نبود

در هویت قانوني و علمي برنامههای درسي دوره

برنامه جامع آموزشي برای ارتقای آنها و جایگاه حرفه

ميشود(15و26و27و29و.)30

در بین مردم ،عدم کفایت محتوی آموزشي دوره ،عدم

راهکارها :راهکارهای حل چالشهای آموزشي شامل دالیل

تطابق محتوای آموزشي با نیازهای بالین ،عدم انطباق

ایجاد این دورههای تخصصي به ترتیب اولویت شامل:

برنامه آموزش پرستاری ارشد ایران بر اساس اهداف و

ارتقای کیفیت خدمات ،نیاز روزافزون جامعه به تخصصي

رسالت مشخص ،عدم تدوین استانداردهای آموزشي دوره

عمل کردن حرف پزشکي ،ایجاد جایگاه شغلي مناسب برای

کارشناسي ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان،

پرستاران و کاهش هزینههای ارائه خدمات بهداشتي و

ابهام در استانداردهای ارزشیابي دوره کارشناسي ارشد

درماني ،بازنگری دورههای آموزشي مقطع کارشناسي

رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان و ابهام در هویت

ارشد از نظر اعضای هیأت علمي دانشکدههای پرستاری

قانوني و علمي برنامههای درسي دوره است

ایران ،خارج کردن محیط یادگیری از سنتي به مدرن،

(15و25و27تا.)29

توسعه نقشهای حمایتي مربیان ،تشویق برقراری تعامالت

راهکارها :راهکارهای حل چالشهای مرتبط با استانداردهای

انساني و بین رشتهای و تقویت سطح دانش و مهارت

حرفهای شامل وجود برنامه مشخص برای بررسي میزان

اساتید دوره ارشد است(15و26و27و29و.)30

تحقق اهداف تحصیالت تکمیلي ،تدوین برنامه آموزشي

بالین :این چالشها در  4مطالعه مورد بررسي قرار گرفت

منسجم و طراحي سایر قسمتهای برنامه بر اساس فلسفه

که شامل عدم هماهنگي بین آموزشهای ارائه شده و

و تئوری منسجم و منطقي ،برنامه آموزش کارشناسي ارشد

خدمات مورد نیاز در بالین ،تمایل پرستاران دانشآموخته

پرستاری مبتني بر نیاز جامعه و دانشجو لحاظ شود ،توجه

به کار در بالین ،وجود جایگاه مشخص در بالین ،عدم

به رشد تفکر انتقادی و خالقیت در دانشجویان ،توجه به

تطابق محتوای آموزشي با نیازهای بالیني ،آموزش بالیني

ارزشهای حرفهای در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمي

غیر همسو با دوره کارشناسي و کاغذ بازی آموزشي

ميشود(15و25و27تا)29

بجای آموزش بالیني مهارتها ميشود(16و26و27و.)29

آموزشي :این چالشها در  5مطالعه گزارش شده است که

راهکارها :راهکارهای حل چالشهای بالین شامل ارائه

شامل عدم تأکید این دورهها بر مفاهیم عمومي (مدیریت،

دورههای تخصصي بالیني در مقطع کارشناسي ارشد

آموزش) ،جنبههای مهارتي و تخصصي ،هماهنگي بین

تخصصهایي چون پرستاری مراقبت ویژه ،اورژانس و

آموزشهای ارائه شده و خدمات مورد نیاز در بالین ،عدم

قلب و عروق ،و همچنین در یک راستا بود آموزشهای

کفایت محتوی آموزشي دوره ،عدم تطابق محتوای

نظری ،بالیني و پژوهش و توسعه راهکارهای خالقانه

آموزشي با نیازهای بالین ،بهرهگیری از اساتید عالقمند به

کاهش گسست تئوری_ بالین توسط اعضای هیأتعلمي

رشته و پرتوان در این رشته که سبب ایجاد انگیزه و عالقه

ميشود(16و26و27و.)29

http://ijme.mui.ac.

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /ارديبهشت 82 / )11( 22 :1401

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-08-16

 .2چالشهای مربوط به سیستم آموزشي

در فارغالتحصیل شود ،آموزش ضعیف به دلیل عدم وجود

محمدحسام شریفی و همکاران

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

تحقیق :این چالشها در  3مطالعه مورد بررسي قرار گرفت

بالیني ،تغییر رفتار و ایجاد شایستگي بالیني است ،امـا

که شامل ارتباط نامناسب پژوهش و بالین ،کاربردی نبودن

نتایج مطالعاتي که این هدف را در مقطع کارشناسي ارشد

نتایج پایاننامههای دوره ارشد پرستاری ،سطح کیفیت

پرستاری بررسي کردهاند ،نشان ميدهد که در این زمینه

پایین متدولوژی پایان نامهها ،عدم حمایت از مراقبت مبتني

چندان موفق نبـوده است(16و26و .)39عواملي مانند

بر تحقیق در بالین و ناکافي بودن درس روش تحقیق و

افزایش تعداد دانشجویان ورودی به دانشکدهها،

نپرداختن به دروس تئوری پردازی در پرستاری

بهکارگیری اطالعات کسب شده نظری در محـیط بالـیني و

است(29تا.)31

جـامعه ،ناتواني در برنامهریزی مناسب جهت بهکارگیری

راهکارها :راهکارهای حل چالشهای مربوط به تحقیق

مهارتهای مـورد نـیاز ،نظیر حل مسأله ،تفکر انتقادی،

شامل افزایش سطح شاهدمحوری پژوهشها ،توسعه

استدالل بالیني و کار گروهي ،احساس نیاز دانشجویان

توانمندی دانشجویان ارشد پرستاری در نگارش و انتشار

فارغالتحصیل به داشتن شایستگي و آمادگي مناسب برای

مقاالت علمي ،تغییر تمرکز پژوهشهای ارشد پرستاری بر

کار در بالین و همچنین تغییرات سریع روشهای پیشگیری

مداخالت بالیني و چالشهای روز پرستاری ،در یک راستا

و درمان از چالشهای سالهای اخیر آموزش پرستاری به

بودن آموزش نظری ،بالیني و پژوهش ،و مشارکت

شمارمي رود ک ه موجب تشدید مشکالت آموزشي در

دانشجویان در ارتقای سالمت و پژوهش است(29تا.)31

مقاطع مختلف تحصیلي پرستاری شده است(40تا .)42با
در نظر گرفتن این که دستیابي به آموزش اثربخش در

پژوهش حاضر با هدف مروری نظام مند بر چالشها و

جهت ارائه مراقبت بهتر در جهان واقعي ميشود ،مسؤولین

راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری

امر در رشته پرستاری باید اقداماتي را در جهت توسعه

ایران طراحي شد .حرفه پرستاری هم مبتني بر آموزش

آموزش اثر بخش به کار ببرند .آموزش اثربخش ،آموزشي

نظری و هم مبتني بر آموزش بالیني است .هـدف برنامه

است که بتواند بین درک استاد از خودش ،درک دانشجو و

آمـوزش پرسـتاری فارغالتحصیل نمـودن ،پرسـتاراني

درک از شرایط رواني_اجتماعي کالس درس تعادل ایجاد

اسـت ،کـه در سـالمت و کیفیت زندگي افراد و جامعهای

کند( .)43آموزش اثر بخش در مقطع کارشناسي ارشد

کـه بـه آن خـدمت مـيکننـد ،دارای نقش مؤثری

ميتواند به فراهم ساختن محیط یادگیری مناسب و

باشند(19و32تا .)34هدف از فعالیتها و تجارب بالیني در

یادگیری مؤثر فراگیران منجر شود(44تا .)46عناصر اصلي

آموزش پرستاری ،فراهم کردن اعتماد و استقالل در

برای یک آموزش مؤثر تئوری و بالیني شامل استاد ماهر

انجام اقدامات پرستاری ،قضاوت نقادانه و حل مسأله

و دارای انگیزه ،دانشجویي که آماده و دارای انگیزه است،

است که از طریق کاربرد دانش نظری در عمل میسر

زمان و فرصت برای تکرار مهارتها ،نگرش مشترک

ميشود( .)35به همین دلیل برنامههای آموزش نظری را

مسؤولیت حرفهای نسبت به بیمار بین دانشجو و مربي،

با آموزش بالیني یا عملي ادغام ميکنند( .)36این در حالي

زمان و فرصت برای ارائه بازخورد بین معلم و دانشجو

است که در مطالعات نیز مشخص شد که پرستاران با

ميشوند(19و47تا.)49

تحصیالت در مقطع ارشد نسبت به پرستاران کارشناسي

در حقیقت ،دوره کارشناسي ارشد پرستاری به منظور

از دانش ،نگرش و عملکرد بهتری در مراقبت از بیماران

تأمین نیروی انساني متعهد و متبحر در این رشتههـا و

برخوردارهستند(37و .)38از طرف دیگر هـدف آموزش

دسـتیابي بـه راههای تخصص در علوم وابسته بـه آن
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بحث

پرستاری موجب کسب و ارتقای صالحیت دانشجویان

محمدحسام شریفی و همکاران

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

بـرای جبـران کمبـود نیروهای متخصص تاسیس گردیده

اعتباربخشي مقطع کارشناسي ارشد پرستاری( ،)40ابهام

است تا ایـن افـراد بتواننـد در هر یک از ابعاد آموزشي،

نقش دانشجویان در عملکرد بالیني ،ناامید شدن از ادامه

پژوهشي و مدیریت فعالیت نمایند و بـا اسـتفاده از مقـاالت

تحصیل و سرخوردگي بعد از ورود به این مقطع ،متفاوت

علمـي و تحقیقـات در جهـت پیشـبرد مرزهای دانش کوشا

بودن انتظارات از رشته با واقعیت موجود ،آموزش ضعیف

باشند( .)40با توجه به این که ارتقای کیفیت در تحصیالت

به دلیل عدم وجود اساتید پرستاری متخصص ،مشارکت

تکمیلي پرستاری منوط به تعیین وضعیت موجود در گروه

دادن دانشجوی تازه کار در تدریس دروس تخصصي،

و بررسي راه کارهای اجرایي برای بهبود کیفیت برنامه

کوریکولوم درسي نامناسب( ،)53عدم توجه کافي به

است ،الزم است چالشها ،مشکالت و راهحلهای موجود

سوابق کاری داوطلبان ،عدم انجام مصاحبه از لحاظ

ترکیب شوند.

خصوصیات روانشناختي قبل از ورود به دوره و ارائه

آموزش پرستاری در مقطع کارشناسي ارشد با چالشها و

دوره به صورت پاره وقت ،بودند ( .)55در ادامه با توجه

مشکالت متعددی همراه است که شامل :عوامل فرهنگي،

به چالشهای ذکر شده در مطالعات فوق ،راهکارهای

هویت حرفهای ،عدم کفایت بین آموزش ،پژوهش و بالین،

متناسب با هرکدام نیز در جدول  2ارائه شد.

نبود برنامه جامع آموزشي برای ارتقای دانشجویان در

پیشنهاد ميشود برای تحقیقات آینده ،تحقیقات کیفي با

مقطع کارشناسي ارشد و جایگاه این حرفه در بین مردم،

مشارکت کارشناسان آموزشي ،مدرسین و اعضای هیأت

شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری ( ،)23همپوشاني

بورد پرستاری ،صورت گیرد .از طرفي ،انجام مطالعاتي که

مطالب و کارآموزی در برخي دروس مانند ارتوپدی و

با هدف تجربه و درک مربیان و دانشجویان پرستاری از

تروماتولوژی ،تکراری بودن مباحث ،روش تدریس و

آموزش کارشناسي ارشد پرستاری به صورت گراندد

آموزش در مقطع ارشد پرستاری در گرایش مراقبت

تئوری در دانشکدههای مختلف پرستاری کشور نیز

ویژه( ،)50عدم کارآیي دانشآموختگان دوره کارشناسي

ميتواند مفید باشد.

ارشد پرستاری در محیطهای بالیني ،عدم تأکید این دورهها

از محدودیتهای مطالعه حاضر ميتوان به تعداد کم

بر مفاهیم عمومي (مدیریت و آموزش) ،جنبههای مهارتي

مطالعات مرتبط اشاره کرد .همچنین ،عدم بررسي عوامل

و تخصصي ،نبود هماهنگي بین آموزشهای ارائه شده و

تأثیرگذار بر آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری

خدمات مورد نیاز در بالین ،عدم تمایل پرستاران

ایران نیز از محدودیتهایي است که در مطالعات مرور

دانشآموخته به کار در بالین ،عدم وجود جایگاه مشخص

شده وجود داشته است.

در بالین( ،)51استفاده از استانداردهای خارجي برای

چالش
ابهام در هویت حرفهای

راهکار
اتخاذ استراتژی برای بهبود تصویر پرستاری نظیر ایجاد و احراز پستهای ویژه کارشناسي
ارشد در بالین
تعریف شرح وظایف اختصاصي آنها
تخصصي کردن آموزش پرستاری در سطح کارشناسي ارشد و باالتر
تالش مربیان در جهت القای هویت حرفهای به دانشجویان
تشکیل گروه و انجمن و نشر مجالت تخصصي برای قدرتمندکردن رشته

عدم هماهنگي بین آموزش ،پژوهش و بالین

ارتباط و هماهنگي مناسب بین آموزش ،پژوهش و بالین
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جدول  :2تلفیق یافتههای مطالعات واردشده مرتبط با چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری ایران.

چالشها و راهکارهای آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

محمدحسام شریفی و همکاران
عدم تطابق آموزش پرستاری بر اساس پرستاری مبتني بر

توسعه راهکارهای خالقانه کاهش گسست تئوریبالین توسط اعضای هیأتعلمي

شواهد در عمل و آموزش

امکان دسترسي به روشهای آموزشي نوین و لزوم توسعهی برنامههای ادغام پژوهش در
آموزش

عدم مشخص بودن جایگاه کارشناس ارشد پرستاری در

بهرهگیری از رسانههای جمعي همراه با راهنمایي و مشاوره صاحب نظران و سازمانهای

جامعه و شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری

ذی ربط پرستاری
توجه به نقش و وظایف پرستاران فارغالتحصیل در سیستم بهداشتي کشور و در سطح جامعه
در برنامه درسي کارشناسي ارشد پرستاری

عدم کیفیت کاری مناسب فارغالتحصیالن در بالین

ارائه دورههای تخصصي بالیني در مقطع کارشناسي ارشد

عدم تأکید این دورهها بر مفاهیم عمومي (مدیریت ،آموزش

بازنگری دورههای آموزشي مقطع کارشناسي ارشد بخصوص دورههای پرستاری مراقبت

و ،)...جنبههای مهارتي و تخصصي

ویژه ،اورژانس و قلب و عروق

عدم تمایل پرستاران دانشآموخته به کار در بالین

استفاده از روشهای یادگیری فعال به جای یادگیری غیر فعال برای دانشجویان
انجام کشیک در بیمارستان در برنامه آموزشي ارشد

استفاده از استانداردهای خارجي برای اعتبار بخشي مقطع

تدوین استانداردهای منطبق بر ساختار آموزشي کشور

کارشناسي ارشد
عدم انطباق برنامه آموزش پرستاری ارشد ایران بر اساس

تدوین برنامه آموزشي منسجم و طراحي سایر قسمتهای برنامه بر اساس فلسفه و تئوری

اهداف و رسالت مشخص

منسجم و منطقي

عدم تناسب با نیاز جامعه برای مدیریت مراقبت ،نظارت ،کنترل

طراحي برنامه آموزش کارشناسي ارشد پرستاری مبتني بر نیاز جامعه و دانشجو

و برنامه ریزی آموزش پرستاری

توجه به رشد تفکر انتقادی و خالقیت در دانشجویان
توجه به ارزشهای حرفهای در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمي

ابهام نقش در عملکرد بالیني

لزوم تغییرات زیربنایي در حیطههای آموزش ،مدیریت بالین و توانمندسازی حرفهای
مشخص کردن جایگاه فارغالتحصیالن این رشته در بالین
ارائه مدل نقش از یک پرستار ارشد مسلط

آموزش ضعیف به دلیل عدم وجود اساتید پرستاری متخصص

بهرهگیری از اساتید عالقمند و پرتوان به این رشته

متفاوت بودن انتظارات از رشته با واقعیت موجود

سپردن تدریس به دست متخصصان مربوطه

ناامید شدن از ادامه تحصیل و سرخوردگي بعد از ورود به این

توسعه نقشهای حمایتي مربیان

مقطع

تقویت سطح دانش و مهارت اساتید دوره ارشد
بهرهگیری از اساتید عالقمند جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان
خارج کردن محیط یادگیری از سنتي به مدرن

نقص در تعامالت حرفهای و ارتباطات بین رشته ای

تشویق برقراری تعامالت انساني و بین رشته ای
فرایند آموزش ،امکان همکاری گروهي با پزشکان ،پرستاران و سایر اعضای تیم سالمت در
زمینه یادگیری را فراهم نماید.
سهیم نمودن پرسنل درماني در آموزش دانشجویان

عدم توجه کافي به سوابق کاری داوطلبان

سیستم مناسب گزینش دانشجو ،انتخاب افراد مستعد ،عالقمند و با انگیزه برای ادامه تحصیل

عدم انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختي قبل از

در مقطع ارشد

ورود به دوره

توجه به سوابق کاری داوطلبان و انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختي قبل از

ابهام در هویت قانوني و علمي برنامههای درسي دوره

وجود برنامه مشخص برای بررسي میزان تحقق اهداف تحصیالت تکمیلي

ابهام در استانداردهای ارزشیابي دوره کارشناسي ارشد

ضرورت انجام و پیگیری منصفانه ارزیابي دروني و بیروني در برنامهی آموزشي ارشد

عدم تغییر برنامههای پرستاری و اصالح آن با توجه به

پرستاری

سیاستهای بهداشتي کشور

ارزشیابي برنامه توسط تیمي متشکل از اعضای گروه ،اعضای سایر گروهها و صاحب نظران
خارج دانشکده
مقایسه با دانشگاههای برتر داخل و خارج کشور در ارزشیابي برنامه
انتخاب محتوا و ارزشیابي جامع برنامه آموزشي با توجه به سیاستهای بهداشتي کشور
حداقل هر  2-3سال یک بار انجام شود.
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راهکارهای مؤثر براساس چالشهای مربوطه در ایران
است که ميتواند برای مدیران و سیاستگذاران پرستاری
در دانشکدهها و بیمارستانها در جهت طرح اقداماتي
. مفید باشد،عملیاتي در راستای حل چالشهای موجود

قدرداني
 لذا نیازی به،این مطالعه یک مطالعه مروری یکپارچه بود
 از هیچ سازماني، این پژوهش.اخذ کد اخالق وجود نداشت
کمک مالي دریافت نکرده است و هیچ گونه تعارض منافعي
.وجود ندارد

نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که چالشهای ارشد
پرستاری در دو حیطه اصلي مرتبط با سیستم آموزشي و
، براساس چالشها.دانشجویان تقسیمبندی ميشوند
راهکارهایي نظیر تدوین استانداردهای منطبق بر ساختار
 رفع مشکالت ناشي از ضعف علمي،آموزشي کشور
 توانمندسازی، ایجاد انگیزه در دانشجویان،اساتید
 بالیني و تحقیق گزارش،دانشجویان در حیطههای آموزشي
 مهمترین یافته مطالعه حاضر، در حقیقت.شده است
بررسي جامع و گزارش یکپارچه از چالشهای موجود در
آموزش دوره کارشناسي ارشد پرستاری و بررسي
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Challenges and Strategies for Master of Science in Nursing Education
in Iran: An integrative review
Mohammad Hesam Sharifi1, Seyed Mostafa Mohsenizadeh2, Samad Karkhah3, Mohammad
Javad Ghazanfari4, Shaqayeq Esmaeili5, Amir Emami Zeydi6
Abstract
Introduction: The development of postgraduate nursing education and its transformation needs to know the
educational process, awareness of modern methods of its implementation, recognition of material resources
and facilities, and awareness of the role and duties of human resources. This integrative review has been
conducted with the aim to identify the challenges and strategies of Master of Science in nursing education in
Iran.
Methods: In this integrative review, an extensive search of databases such as Iranian Nursing Journals Index
(nindex.ir), Iranian Journals Database (magiran), Scientific Information Database (SID), Iranian Research
Institute for Information Science and Technology (IranDoc), the Islamic World Science Citation Database
(ISC) and the Regional Information Center For Science and Technology (RICeST) was conducted from 1988
(the beginning of the first master's degree in nursing in Iran) to December 4, 2021, using Persian and English
keywords related to the aim of the study.
Results: Altogether, 10 articles from 291 studies were selected. There are several challenges in postgraduate
nursing education that nursing educators are looking for solutions to address them. Master nursing education
in Iran is not based on goals and mission and graduates do not have a good quality of work. In Iranian
universities, the role of the master of nursing in society is not clear and so far, no special review has been
made in this regard. Finally, it seems that the master's degree program in nursing in Iran is being implemented
without direction and considering the needs of society.
Conclusion: Developing a coherent theoretical and practical training program in accordance with the needs
of the community can be considered as the first step in reforming the program of master of science in nursing
education in Iran.
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