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فصل اول :آموزش پرستاری
گذشته ،حال ،آینده
پرستاری از حرفههای پیچیده و دشواری است که با استفاده از علوم و مهارت های خاص خود در
جهت پیشبرد سالمتی از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی گام برمی دارد .آمووزش پرسوتاری ،زیربنوایی
برای تامین نیروی انسانی کارآمد پرستاری است.
در فصل حاضر ،چشم انداز جامعی از نظام آموزشی پرستاری ارائه میگردد .در این راسوتا ،اینکوه
چگونه نظام آموزش پرستاری پیشین نظام آموزش پرستاری کنونی را شکل داده و اینکه چگونوه نظوام
آموزشی پرستاری فعلی این نظام آموزشی را در آینده تحت تواییر رورار مویدهود ،موورد بحور رورار
می گیرد .دانشجویان و اساتید رشته پرستاری با مطالعه و بررسی سیر تکاملی و پیوسته نظوام آموزشوی
پرستاری نسبت به تنوع موجود در این حوزه آگاهی پیدا می کنند .همچنین اساتید و دانشجویان رشوته
پرستاری با مطالعه سیر تکاملی توسعه نظام آموزشی پرستاری نسبت به مسیرهای گوناگونی که در این
حیطه آموزشی وجود دارد آگاهی پیدا می کنند .همچنین اساتید ،دانشجویان و پرستاران با مطالعوه ایون
سیر آموزشی پرستاری از پیچیدگی های مربوط به نظام آموزشی پرستاری مطلوع موی شووند .در ابتودا
سطوح آموزش پرستاری از ابتدای ررن بیستم مورد بحر ررار می گیرند و مباحر مربوط به هر یک از
برنامههای آموزشی بررسی می شوند .در این راستا نخست پرستاری عملی که پایوه و اسواس آمووزش
پرستاری محسوب می شود را بررسی می کنیم .سپس برنامههای آموزشی سطوح باالتر در این رشوته را
مورد بحر ررار میدهیم .در بخش دوم فصل حاضر ،مباحر مربوط به برنامه درسی و در آمووزش در
پرستاری ارائه می گردد .همچنین در این بخش موضوعاتی نظیر اینکه دانشجویان پرستاری چه مطوالبی
را فرا می گیرند و اینکه آنها چگونه این مطالوب را اموروزه در دانشوکدههوا و مودارس پرسوتاری فورا
میگیرند مورد بحر ررار می گیرد .ممکن است در اینجا این سوال مطرح شوود کوه چورا دانشوجویان
پرستاری باید مطالب مربوط به برنامه درسی و آموزش را مطالعه کنند .وارعیت این است که در گذشته
اساتید در آموزش پرستاری نقش اصلی را ایفا می کردند و دانشجویان در این زمینه چنودان منشواا ایور
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نبودهاند .این در حالی است که نتایج تحقیقات و پژوهشهایی که در این زمینه صوورت گرفتوه نشوان
میدهد برنامه درسی و آموزش دانشجومحور موجب می شود دانشجویان ،بهتر مطالوب درسوی را فورا
بگیرند و این شیوه ،فراگیری دانشجویان پرستاری را بهبود میبخشد .اموروزه اسواتید رشوته پرسوتاری
مایلند محیط آموزشی این رشته فضایی باشد که در آن آموزش و فراگیری و همچنین استاد و دانشوجو
هر یک به عنوان مؤلفههایی مجز ا و متمایز نقش مهم خود را ایفا کنند .این بدان معناسوت کوه اموروزه
دانشجویان در فراگیری ،نقشی تعیینکننده و فعال ایفا می کنند .بنابراین یکی از اهوداف اصولی کوه در
فصل حاضر دنبال می شود این است که بین اساتید و دانشجویان گفتمانی ایجاد شود که به واسوطه آن
اعتماد ،اطم ینان و احترام متقابل و دوجانبه بین دانشجو و استاد ایجاد شود .در وارع اساتید میتوانند بوا
در پیش گرفتن این شیوه ،کیفیت آموزش را در رشته پرستاری بهبود بخشند.
برنامههای آموزشی پرستاری
در فصل حاضر برای اینکه چشمانداز جامعی از برنامههای گوناگون آموزش پرستاری ترسیم شود
و همچنین چشمانداز جامعی از بستری که این برنامههای آموزشوی در آن تکامول و توسوعه یافتوهانود
ترسیم گردد ،مباحر مربوط به تاریخچهی توسعه و تکامل هر یک از برنامههای آموزشی و نکات مهم
و چالشهای مربوط به این برنامه های آموزشی و همچنین مباحر مربوط به رویکردهای کنونی نسبت
به این برنامههای آموزشی ارائه شده اند .یکی از موضوعات مهم دیگر که در فصل حاضر موورد بحور
ررار گرفته است مبحر مربوط به ادامه تحصویل در مقواطع بواالتر صتحصویالت تکمیلویم و همچنوین
مبحر مربوط به اعتباردهی یا فرایند اعتبارسنجی آموزشی و نقش مهم این دو مقوله در تضمین کیفیت
باالی برنامههای آموزشی پرستاری است.
آموزش پرستاری تجربی
در گذشووته پرسووتاران و دانشووجویان پرسووتاری تجربووی از آموزشووهای الزم برخوووردار نبودنوود و
می توانستند بدون محدودیت به دلخواه خود رفتار کنند و هیچگونه نظارتی بور عملکورد آنهوا صوورت
نمیگرفت  .این در حالی است که امروزه پرستاران تجربی از رابلیتهای متعوددی برخوردارنود .اموروزه
دانشجویان پرستاری تجربی-حرفه ای مهارتهای پایه را در دوره آموزشی فرا میگیرند .این دانشوجویان
پس از دریافت مدرک خود ،همانگونه که در رانون مربوط بوه فعالیتهوای پرسوتاران پویش بینوی شوده
می توانند به عنوان پرستار رسمی مهارتهای پیچیده پرستاری را انجام دهند صهیل و هاولت ،1111 ،ص
81م.
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چشمانداز تاریخی آموزش پرستاری تجربی
با شروع انقالب صنعتی در دهه نخست سال  0811میالدی ،پرسوتاری تجربوی بوه عنووان پایوه و
اساس رشته پرستاری ظهور یافت؛ در این دوره تقاضا برای نیروی کار افزایش یافت .بنابراین بسویاری
از مردم از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کردند .در دوره مذکور زنان جویای کار غالبا در بخوش
خدمات خانگی مشغول به کار می شدند که پرستاری و مراربت از بیماران از آن جمله است .از این رو
در سال  0891مرکزی به نام انجمن مسیحی زنان جوان به منظور ارتقواا و تقویوت مهوارتهوای ایون
پرستاران تازه کار در منطقه بروکلین شهر نیویورک نخستین دوره رسمی آمووزش پرسوتاری تجربوی را
برگزار نمود .با گذشت زمان انتشار گزارشهای مربوط به وضعیت آموزش پرستاری موجب توسعه و
گسترش برنامههای آموزشی پرستاری تجربی شد .به عنوان مثال شخصی به نام جوزفین گلودمارک در
سال  0911گزارشی را تحت عنوان پرستاری و آموزش پرستاری در ایاالت متحده آمریکا منتشر نمود.
وی در این گزارش موارد زیر را خواستار شده بود:
0م استانداردهای آموزشی سطح باال برای پرستاران تجربی1 ،م تدوین روانین مربوط به پرستاری و
1م بهبود فضای آموزشی برای آموزش پرستاران تجربی.
در سال  ، 0918لوسیل براون گزارش دیگری را تحت عنوان پرستاری برای آینده منتشور نموود .در
این گزارش تاکید شده بوود مودارس حرفوه ای پرسوتاری ،محویط آموزشوی مناسوبی را بورای اجورای
برنامههای آموزشی پرستاری تجربی فراهم می کنند .از این رو گزارش مذکور نقش مهوم در توسوعه و
گسترش برنامه های آموزشی پرستاری تجربی ایفا نمود .امروزه اکثور برناموههوای آموزشوی پرسوتاری
تجربی در مدارس حرفهای پرستاری اجرا میشوند.
حیطه عملکرد و نقش پرستار تجربی
از نیمه نخست ررن بیست م حیطه عملکرد و نقش پرستاران تجربی به طور فزایندهای پیچیده شد .در
این دوره پرستاران به عنوان پرستار تجربی و یا پرستار حرفهای مدرک خود را اخذ میکردند و تحوت
نظارت پرستاران رسمی فعالیت می کردند .در ایاالت متحده آمریکوا رووانین پرسوتاری در هور یوک از
استانها با استان دیگر متفاوت است؛ به عبارت دیگر روانین پرستاری در استانهای مختلف با یکدیگر
متفاوتند؛ ولی به طورکلی مسئولیت و وظیفه اصلی پرستار تجربی عبارت است از مراربوت از بیمواران
مزمن و بیمارانی که سالمت عمومی آنها با مشکل مواجه است .در این مجموعه روانین وظایف دیگری
نیز برای پرستاران تجربی تعریف شده است که عبارتند از :گردآوری و گزارش اطالعات نامتعوارف و
غیرعادی ،ارائه پیشنهادات برای توسعه و تغییر مراربتهای پرستاری ،ارائه مراربتهوای اضوافی ،ارائوه
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آموزشهای مربوط به حفظ سالمت و شورکت در گوروههوای مراربتوی بورای ارزیوابی مراربوتهوای
پرستاری.
آموزش پرستاری تجربی در دوره معاصر
امروزه حیطه عملکرد و نقش پرستاران تجربی دو ضرورت مهم را به خوبی برمیتابانند که عبارتند
از :دانش و رابلیت های مناسب و کافی برای ایفای نقش هر چه بهتر پرستاران .غالبا برنامههای آموزشی
پرستاری تجربی در دانشکدههای محلی برگزار میشود .مدت زمان اکثر برنامههای آموزشی بین دوازده
تا هجده ماه است و فارغالتحصیالن این دورههای آموزشی یوک آزموون پرسوتاری تجربوی اسوتانی را
می گذرانند .در وارع دانشجویان ربل از استخدام و شروع به کار در مراکز مربوطه باید الزاما این آزمون
اس تانی را بگذرانند و شرکت در این آزمون شرط اصلی استخدام آنها در مراکز مربوطه است .این دوره
آموزشی کوتاه مدت برای بسیاری از دانشجویان و پرستاران به عنوان نخستین گام برای اداموه تحصویل
در مقاطع باالتر در این رشته تلقی می شود .عالوه بر این پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی موی-
توانند به عنوان یک پرستار تجربی مشغول به کار شوند و همزمان تحصیالت خود را ادامه دهنود .ایون
در حالی است که گروهی دیگر در بلندمدت به عنوان پرسوتار تجربوی مشوغول بوه کوار مویشووند و
پرستاری تجربی به عنوان شغل اصلی آنها محسوب میشود .در هر دو حالت فووق شورایط اشوتغال و
استخدام پرستاران تجربی متفاوت است و همچنین شرایط اشتغال آنها در ایاالت مختلف بوا یکودیگر
متفاوت است .اکثر پرستاران تجربی در مراکز مراربتی ،کلینیکهوا ،بیمارسوتانها و در بخوش مراربتهوای
خانگی مشغول به کار می شوند .در این میان بیشترین تعداد پرستاران تجربی در بخش خدمات مراربتی
و پرستاری خانگی مشغول به کار می شوند .بر اساس گزارشی که توسوط مرکوز آموار کوار و اشوتغال
ایاالت متحده آمریکا منتشر شده عواملی نظیر افزایش جمعیت مسن و سالمند ،تکنولوژیهای پزشکی
خانگی و تمایل بیماران به مراربتها و پرستاری خانگی موجب شودهانود تقاضوا بورای بوه کوارگیری و
استخدام پرستاران تجربی افزایش یابد .بنابراین انتظار می رود پرستاری تجربی ،همچنان به عنوان یکی
از بخشها و مؤلفههای مهم آموزش پرستاری و رشته پرستاری استمرار یابد.
آموزش پرستاری در مقطع دیپلم
خانم ریمر در مورد آموزش پرستاری در مقطوع دیوپلم چنوین موینویسود" :نخسوتین گوام بورای
دانشجویان پرستاری در کسب مهارتهای پرستاری و دستیابی بوه موفقیوت در ایون رشوته ،شورکت در
کالسهای آموزشی است .البته این به معنای شرکت در این کالسوها در بلندمودت نیسوت .دانشوجویان

فصل اول :آموزش پرستاری

33

پرستاری باید مهارتهای مربوطه را به تدریج در محیطهای بیمارستانی فرا گیرند و این رویه توا زموانی
که دانشجویان پرستاری بتوانند مسئولیت بیمار خویش را بپذیرند ادامه مییابد".
تاریخچه آموزش پرستاری در مقطع دیپلم
مطلب فوق الذکر از مجموعه کتابهای پرستاری چری آمز نقل شده است؛ انتشار این مجموعه کتابها
موجب تقو یت و گسترش رشته پرستاری شد .در این مجموعه کتابها به تاریخچه برنامههای آموزشوی
پرستاری در مقطع دیپلم اشاره شده است .در اواخر ررن  09با گسترش بیمارستانها آموزش پرسوتاری
در مقطع دیپلم که بهعنوان پرستاری بیمارستانی مشهور بود آغاز شد .در ایون دوره بوهواسوطه توسوعه
دانش میکروبزدایی و ضدعفونی سوازی ،تعوداد بیمارسوتانها افوزایش یافوت؛ در نتیجوه تقاضوا بورای
پرستاران به موازات آن افزایش پیدا کرد .در این دوره پرستاران بیمارستانی بر اساس الگوی کارآموزی،
تعلیم داده می شدند .دانشجویان پرستاری در ازای دریافت کمکهزینوهای انودک و اتواق و اسوتفاده از
امکانات آموزشی و شرکت در کالسهای آموزشی ،خدمات پرستاری و مراربتی ارائه میکردند .در دوره
مذکور الگوی کارآموزی پرستاری ،بسیار گسترش یافت و با اربال روبه رو شد ،زیرا زنوان بوه واسوطه
گسترش این الگو میتوانستند به مهارتهای حرفهای دست یابند؛ همچنین بهواسطه بهکارگیری این الگو
کیفیت مراربت از بیماران بهبود یافت و هزینه های خدمات پرستاری در بیمارستانها کاهش یافت؛ ایون
در حالی بود که دانشجویان پرستاری در ازای دریافت یک کمک هزینوه انودک خودمات پرسوتاری و
مراربتی را به بیماران ارائه میدادند .الگوی کارآموزی پرستاری منافع بسیاری در پوی داشوت؛ بوا ایون
حال ،برخی از پیشگامان آموزش پرستاری نظیر گلدمارک این الگو را مورد نقد ررار دادنود .گلودمارک
در این مورد خاطر نشان می کند که در این دوره نیازهای کارآموزی و آموزشی دانشجویان پرستاری بوا
نیازهای خدماتی بیمارستانها تناسب نداشت و بین این دو مقوله توازن و تعادل مشاهده نمیشود .وی
در این مورد چنین مینویسد" :هنگامی که نیازهای بیماران غالب میشوود ،نیازهوای آموزشوی رربوانی
میگردد"  .به بیان دیگر ،گلدمارک معتقود اسوت در ایون دوره آمووزش مبتنوی بور الگووی کوارآموزی
پرستاران و آموزش بیمارستانی نامتعادل و نامتوازن بوده است .بهعنوان مثال هنگوامی کوه دانشوجویان
پرستاری در اتاق عمل مورد نیاز بودند ،از آموزشهای مربوط به مراربتهای کودکان صرف نظر مویشود.
شخص دیگری به نام می آیرس بویرس در سال  0918گزارشی تحت عنووان "بیمواران و پرسوتاران"
منتشر کرد .وی در این گزارش خاطر نشان کورده اسوت کوه در مودل کوارآموزی آمووزش پرسوتاری،
آموزش دانشجویان پرستاری براساس نیازهای بیمارسوتان تعریوف مویشوود و نوه براسواس نیازهوای
آموزشی دانشجویان.
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دکتر ریچارد الدینگ برد به منظور ایجاد تعادل و توازن بین نیازهای آکادمیک دانشجویان پرستاری
و ن یازهای کلینیکی و بیمارستانی آنها پیشنهاد آموزش دانشگاهی دانشجویان پرستاری را ارائوه داد .وی
معتقد بود آموزش دانشگاهی موجب موی شوود عودم تعوادل و عودم تناسوب بوین نیازهوای خودماتی
بیمارستانها و نیازهای آموزشی دانشجویان برطرف شود .وی در این راستا در سال  0919یوک برناموه
آموزشی پرستاری در دانشگاه مینه سوتای ایاالت متحده آمریکا آغاز کرد .در وارع این برنامه آموزشوی
به عنوان نخستین برنامه آموزشی پرستاری در مقطع لیسانس تلقی می شود .بوا ایون حوال ،ایون برناموه
آموزشی بیشتر به برنامه آموزشی مقطع دیپلم شباهت داشت؛ هرچند که در این مقطوع بورای آمووزش
دانشجویان پرستاری استانداردهای دانشگاهی رعایت می شدند؛ با این حال ،دانشجویان پرستاری بایود
 11ساعت در هفته را به کارآموزی بیمارستانی اختصاص میدادند.
تحول در آموزش پرستاری در مقطع دیپلم
پس از تالشهای دکتر برد ،مرکز ملی آموزش پرستاری ایواالت متحوده آمریکوا نیوز توالش کورد
برنامه های آموزشی پرستاری در مقطع دیپلم را مجددا طراحی کند .در سالهای  0917 ،0909 ،0907و
 ، 0917مرکز ملی آموزش پرستاری برنامه درسی استانداردی ،برای مدارس و دانشکدههوای پرسوتاری
منتشر نمود .در این برنامه درسی تالش شده بود مدت زمان کارآموزی و فعالیت دانشجویان پرسوتاری
در محیط های بیمارستانی کاهش یابد و مدت زمان آموزش آنها به مدت سه سال افزایش پیدا کنود .در
این دوره آموزشی سه ساله ،دانشجویان پرستاری مطالب علمی مرتبط و دورههای آموزشوی تجربوی و
کلینیکی را سپری می کردند و دورههای تجربی و کلینیکی را فرا میگرفتند صبهعنوان مثوال دانشوجویان
پرستاری در این دوره آموزشی سه ساله مراربتهای مربوط به اتواق عمول ،مراربوتهوای مربووط بوه
کودکان و زنان و زایمان را فرا میگرفتندم .بهواسطه انتشار گزارش دکتور بورد و گوزارش مرکوز ملوی
آموزش پرستاری و همچنین گزارشهای مشابه دیگور در موورد وضوعیت آمووزش پرسوتاری ،برناموه
آموزش پرستاری در مقطع دیپلم بازسازی شد .استوارت در این مورد مینویسد" :انتشار گوزارشهوای
مذکور موجب شد میزان آگاهی افکار عمومی در مورد وضعیت آموزش پرستاری ارتقا یابد .همچنوین
به واسطه انتشار این گزارشها ،الگوهای جدید آموزش پرستاری ارائه شد و اصالحات در مودارس و
دانشکدههای پرستاری ترغیب و تشویق شدند .در خالل نیمه ررن بیستم ،برنامههای آموزشی پرستاری
در مقطع دیپلم همچنان استمرار یافتند و گزارشهای دیگور نظیور گوزارش مودارس و دانشوکدههوای
پرستاری در نیمه ررن بیستم توسط وست و هاوکینز در سال  0911منتشر شودند .در ایون گوزارشهوا
استانداردهای باال در برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع دیپلم ارائه شده بود .با وجود این عوواملی
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نظیر تغییرات در خدمات مراربتی مانند پیشرفتهای سریع در تکنولوژی پزشکی و پیشرفت دانوش در
درمان بیماریها ایجاب میکرد؛ پرستاران از پشتوانه نظری و علمی رویتری برخوردار باشند .در واروع
این تغییرات به معنای تنزل و سقوط برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع دیپلم که بر پایه آموزشها
و کارآموزی بیمارستانی مبتنی بودند ،تلقی میشود .همچنین این تغییرات به عنوان نقطوه شوروع یوک
دوره جدید در آموزش پرستاری در نظر گرفته میشوند .آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که
علیرغم اینکه برنامههای آموزشی در مقطع دیپلم تنزل پیدا کردند؛ نتایج برخی تحقیقوات و مطالعوات
نشان میدهند پرستارانی که در مقطع دیپلم فارغالتحصیل شدهاند به اندازه دانشوجویانی کوه در مقواطع
باالتر رشته پرستاری فارغالتحصیل شدهاند در حوزههوایی نظیور پوژوهش و مودیریت از شایسوتگی و
صالحیت الزم برخوردارند .بنابراین بهنظر میرسد اگرچه برنامههای آموزشی در مقطع دیپلم ،تاریخچه
پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتهاند ولی این برنامهها همچنان استمرار یافتهاند و بوهعنووان یکوی از
مؤلفههای ارزشمند حرفه پرستاری تلقی میشوند.
ارائه مدلهای جدید آموزش پرستاری

تاریخچه آموزش پرستاری در مقطع کاردانی
هر یک از مقاطع تاریخی از یک نقطه آغاز میشود و ویژگیهای اجتماعی و خواص خوود را دارد.
توسعه یک برنامه آموزشی جدید دو ساله برای آموزش پرستاران حرفهای در خوالل سوالهای پوس از
جنگ جهانی دوم از این راعده مستثنی نیست صهاس ،0991 ،ص 0م.
در سال  ،0911ایزابل استوارت خاطر نشان کورد در تالشوهایی کوه بورای طراحوی مجودد برناموه
آموزشی پرستاری در مقطع دیپلم صورت گرفت الگوهای جدید آموزش پرستاری ارائه شود .یکوی از
این الگوها ،الگوی آموزش پرستاری در مقطع کاردانی بود .پس از جنگ جهانی دوم به شدت نیواز بوه
پرستار احساس میشد و در این زمینه کمبود وجود داشت .بنابراین میتوان ارائه الگوی جدید آموزش
پرستاری در مقطع کاردانی را پاسخی به این کمبود پرستاران در نظر گرفوت .از طورف دیگور پوس از
انتشار گزارش گینزبرگ در مورد آموزش پرستاری در سال  0919این الگوی جدید بیشتر مورد توجوه
ررار گرفت .وی در این گزارش پیشنهاد داده بود در مقایسه با برنامه آموزشوی پرسوتاری چهوار سواله،
برنامه آموزشی دو ساله پرستاری برای دانشکدهها کارآمدتر و ارتصادی تر خواهد بود .گینزبرگ معتقد
بود که همه پرستاران برای ارائه خدمات مراربتی به بیماران به مدرک لیسانس نیاز ندارنود .از نظور وی
پرستاران باید در مقایسه با مقطع لیسانس در مدت زمان کوتاهتری مهارتهای الزم را بورای مراربوت از
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بیماران فرا میگرفتند .بدین ترتیب این شیوه راه حل مناسبی برای برطرف کردن کمبوود پرسوتاران در
این دوره بهشمار میرفت.
در سال  ،0910میلدرد مونتیج این موضوع را مطرح کرد که برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع
کاردانی که در دانشکدههای محلی ارائه میشود میتوانند زمینه را بورای دانشوجویان پرسوتاری فوراهم
کنند تا این دانشجویان به عنوان پرستاران رسمی در سطح نیمه حرفهای به مهارتهای پرسوتاری دسوت
یابند .در وارع این طیف از دانشجویان پرستاری میتوانسوتند بوا کسوب مهارتهوای کوافی بورای ارائوه
خدمات پرستاری پاسخگوی نیازهای آن دوره باشند .با این حال دانشوجویان پرسوتاری کوه در مقطوع
کاردانی تحصیل میکردند در سطح دانشجویان پرستاری مقطع لیسوانس نبودنود و مهارتهوای آنوان در
سطح پایینتری از پرستارانی بود که در سطح لیسانس تحصیل کرده بودند .نتایج مطالعات و تحقیقات
بعدی مونتیج که در سال  0919منتشر شد نشان میداد سطح مهارت و عملکرد پرستاران مقطع کاردانی
مشابه پرستارانی بود که در سطح لیسانس مهارتهای مربوطه را کسب کرده بودند .به بیان دیگر ،سوطح
مهارت و کارایی و عملکرد پرستارانی که در مقطع کاردانی تحصیل کورده بودنود و پرسوتارانی کوه در
مقطع لیسانس تحصیل نموده بودند همسان و برابر بود و این دو گروه در یک سطح ررار داشتند .عالوه
بر این ،پرستاران حرفهای معتقد بودند پرستارانی که در مقطع کاردانی فارغ التحصیل شدهاند مراربتهای
پرستاری را به بهترین شکل ارائه میدهند و عملکرد آنها در این زمینه بسیار مناسب است و بهجوز در
حوزههایی نظیر مدیریت و حوزههای مربوط به سالمت عمومی عملکرد پرستاران فوق دیپلم مطلووب
و مناسب است .برخی دیگر معتقد بودند در برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع کواردانی بوهجوای
تاکید بر ارائه خدمات به بیمارستانها ،آموزش و یادگیری دانشجویان مورد تاکید رورار دارد .از ایون رو
دانشجویان پرستاری که در این مقطع یعنی مقطع فوق دیپلم تحصیل میکنند به نحوو مطلووبتوری از
مهارتهای آموزشی الزم برخوردار میشوند .این در حالی بود کوه برخوی دیگور بور ایون بواور بودنود
برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع کاردانی در همه دانشکدههای محلی ارائه میشود؛ از این رو این
برنامه آموزشی بسیار فراگیر شده است .در وارع برنامههای آموزشی پرستاری در مقطع کاردانی موجب
شد برای نخستین بار در تاریخ آموزش پرستاری آن دسته از دانشجویان کوه بوه برناموههوای آموزشوی
پرستاری در مقطع لیسانس دسترسی نداشتند به پرستاران رسمی تبدیل شوند.

چالشهای برنامه آموزش پرستاری در مقطع کاردانی
وارعیت این است که برنامه آموزش پرستاری در مقطع کاردانی مزایوا و منوافع بسویاری را در پوی
داشته است و این امتیازات امروزه نیز همچنان استمرار یافتهاند .با این حال در سال  0911یعنی زمانی
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که برنامه آموزش پرستاری در مقطع کاردانی در نقطه اوج خود ررار داشت ،انجمن پرسوتاران آمریکوا
گزارشی را منتشر نمود که این برنامه آموزشی را به چالش کشید .در این گوزارش تصوریح شوده بوود
پرستاران و دانشجویان باید مدرک خود را از موسسات آموزش عالی یعنی دانشگاههوا اخوذ نماینود و
تحصیالت خود را در این موسسات به پایان برسانند .نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده
بود این بود که دانشجویان برای نائل شدن به درجه پرستاری حرفهای باید حدارل مودرک لیسوانس را
اخذ نمایند .به بیان دیگر در این گزارش پرستاری حرفهای معادل مدرک لیسانس تعریف شده بود .این
بدان معنا بود که پرستاران فوق دیپلم دیگر نمیتوانستند به عنوان پرستاران رسمی فعالیت کننود .فقوط
در صورتی این گروه میتوانستند به عنوان پرستار رسمی فعالیت خود را ادامه دهند که بتواننود مودرک
لیسانس را اخذ نمایند .علیرغم این چالشها نتایج پژوهشهای انجمن پرستاران آمریکا که در دهه 0991
منتشر شد نشان میدهد به ویژه در بیمارستانها تشخیص پرسوتاران فووق دیوپلم از پرسوتاران لیسوانس
امکانپذیر نیست .در وارع نتایج بسیاری از پژوهشها که در این زمینه صوورت گرفتوه نشوان مویدهود
عملکرد و کارایی پرستاران ،فارغ از اینکه این پرستاران در محیطهای آکادمیک تحصیل کردهاند یا خیر
و فارغ از سطح تحصیالت آکادمیک آنها یکسان و مشابه است .با این حال نتوایج پژوهشوهایی کوه در
سال  1111صورت گرفت در این زمینه تصویر متفاوتی را به دست میدهد؛ نتوایج پژوهشوهای اخیور
نشان میدهد پرستاران لیسانس در رابطه با مراربت از بیماران عملکورد بهتوری داشوتند و بیمارسوتانها
ترجیح میدهند پرستاران لیسانس را به کار بگیرند .همچنوین بیمارسوتانهای معتبور تورجیح مویدهنود
پرستاران لیسانس را استخدام نمایند ،بهطوریکه درصد زیادی از پرستاران شاغل در بیمارستانهای معتبر
را پرستاران لیسانس تشکیل میدهند .البته این بدان معنا نیست که برنامه آمووزش پرسوتاری در مقطوع
کاردانی بهطورکلی حذف شود بلکه نتایج این پژوهشها و مطالعات به برنامههای امکان اداموه تحصویل
در مقاطع باالتر اشاره دارند .پرستاران فووق دیوپلم مویتواننود بوه واسوطه ایون برناموههوای آموزشوی
تحصیالت تکمیلی ،مدرک لیسانس و یا مدارج باالتر را در رشوته پرسوتاری اخوذ نماینود .از ایون رو
امروزه برنامههای آموزشی تحصیالت تکمیلی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.

آموزش پرستاری در مقطع کاردانی در دوره معاصر
بر اساس گزارش مرکز ملی تحلیل منابع انسانی و نیروی کار در حوزه سالمت و بهداشت ایواالت
متحده آمریکا  11/8درصد از عالرمندانی که مایلند در رشته پرستاری تحصیل کنند در مقطع کواردانی
مشغول به تحصیل میشوند .بنابراین برنامه آموزشی پرسوتاری در مقطوع کواردانی یکوی از بهتورین و
سادهترین شیوهها برای دسترسی به تحصیل در رشته پرستاری و تبدیل شدن بوه یوک پرسوتار رسومی
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تلقی میشود .از طرف دیگر برنامههای آموزشی پرسوتاری در مقطوع کواردانی مویتواننود کمبودهوای
موجود در این زمینه را برطرف نمایند و نیروی انسانی الزم برای فعالیت در حوزه پرسوتاری را فوراهم
کنند .اعضای هیئت علمی در مراکز آموزشی مرتبط ،به تعلیم پرستاری میپردازند تا به عنووان پرسوتار
رسمی در حیطههای مرتبط فعالیت کنند .این پرستاران که در مقطع کاردانی فارغالتحصیل شودهانود در
حیطههای مدیریتی و پرستاری حرفهای به کار مشغول میشوند .در وارع در رشته پرستاری باید از این
پرستاران و برنامههای آموزشی مرتبط یعنی برنامه آموزشی مقطع کاردانی حمایت شود .نکته مهمی که
در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که فقط  11/7درصد از پرستاران فوق دیپلم به دانشوکدههوای
پرستاری باز میگردند تا مدرک لیسانس اخذ و درجات تحصیلی باالتری را کسب کنند .بوا توجوه بوه
اینکه مقطع کاردانی به عنوان نقطه شروع ورود به عرصه پرستاری تلقی میشود و به عنووان نخسوتین
گام برای ادامه تحصیل در این رشته در نظر گرفته میشود ،این سؤال پیش میآید که چرا فقوط تعوداد
اندکی از دانشجویان پرستاری در مقطع فوق دیپلم به دانشکدههوای پرسوتاری بوازمیگردنود توا اداموه
تحصیل دهند .حامیان آموزش پرستاری باید مورعیتها ،امکانات و مشوقهوای الزم را بورای پرسوتاران
فوق دیپلم مهیا کنند تا این طیف از دانشجویان بتوانند تحصیالت خود را در این رشته در مدارج باالتر
ادامه دهند.

آموزش پرستاری در مقطع لیسانس
امروزه بسیاری از مدارس و دانشکدههوای خصوصوی پرسوتاری همچنوان فعالیوت خوود را اداموه
میدهند .با این حال مانند آنچه که در مورد دانشکدههای خصوصی پزشکی صدق مویکنود ،وضوعیت
تغییر کرده است و نظام آموزشی ردیم دستخوش تغییر و تحول شده است و دوران جدید فورا رسویده
است .اکنون عصر آموزش آکادمیک و دانشگاهی پرستاری فرا رسیده است صبرد ،0911 ،ص 911م.
حامیان آموزش پرستاری در دانشگاه

تاریخچه آموزش پرستاری در مقطع لیسانس
دکتر ریچارد اولدینگ برد یکی از حامیان اصلی آموزش پرستاری در مقطع لیسانس میباشود .وی
دنبالهروی تفکر فلورانس نایتینگل بود .نایتینگل معتقد بوود آمووزش پرسوتاری بایود خوارج از حیطوه
بیمارستانها و خارج از الگوی پزشکی دنبال شود .در این مدل آموزش پرستاری باید از شیوههایی نظیر
کارآموزی اجتناب شود .در شیوه کارآموزی دانشجویان پرستاری ،دانشجویان کمتور اصوول آکادمیوک
پرستاری را فرا میگیرند زیرا آنها مدتهای طوالنی مشوغول ارائوه خودمات بوه بیمارسوتان مویباشوند.
نایتینگل معتقد بود دانشجویان پرستاری باید نظریههای مرتبط را در حوزههوای آنواتومی ،فیزیولووژی،
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جراحی ،شیمی ،تغذیه ،بهداشت و مهارتهای تخصصی فرا بگیرند .از نظور وی دانشوجویان پرسوتاری
میبایست تحت نظر پرستاران حرفوهای و بوا تجربوه ،مهارتهوای الزم را فورا بگیرنود و بوه بخشوی از
سیستمی تبدیل شوند که از نظر مالی از بیمارستانها مستقل بود .در این دوره فلسفه نایتینگول بوا اربوال
روبه رو شد و به موفقیتهایی دست یافت .در دوره مذکور در ایاالت متحده آمریکا با اشواعه تفکورات
نایتینگل دانشکده پرستاری در شهر نیویورک در سال  0871تاسیس شد .با این حال ،برخوی مخوالف
اندیشههای نایتینگل بودند .این گروه معتقد بودنود پرسوتاران بوه آموزشوهای اضوافی نیوازی ندارنود و
بیمارستانها به پرستاران نیاز وافری دارند.

تالش برای توسعه و گسترش آموزش پرستاری در مقطع لیسانس
در این دوره بسیاری از مدارس پرستاری ،مسیر دانشوگاه مینوهسووتا را در پویش گرفتنود .در ایون
مدارس نیز به تقلید از دانشگاه مینهسوتا دروس تکمیلی برای آموزش دانشوجویان پرسوتاری تودریس
میشد .یکی از مهمترین دانشکدهها که در این زمینه ،بسیار فعال بود دانشکده تربیوت معلوم دانشوگاه
کلمبیا بود .در سال  0907در این دانشگاه دانشجویان به مدت دو سال متون علمی را فرا میگرفتنود و
به مدت دو سال رشته پرستاری را در یکی از بیمارستانهای نیویورک تحصیل میکردنود و بوه مودت
یک سال در حیطه سالمت عمومی یا آموزش تخصص پیدا میکردند .در دهه  ،0911تعداد دانشجویان
پرستاری که برنامه درسی دانشگاهی میگذراندند دو برابر شد .با این حال ،این برناموههوای آموزشوی
پرستاری در مقطع لیسانس بسیار آشفته و بینظم بود .غالبا در این برناموههوا ماننود آنچوه اموروزه نیوز
مشاهده میشود مواردی نظیر تخصص در حوزه سالمت عمومی ،تدریس ،مودیریت و تخصوصهوای
کلینیکی مورد تاکید ررار داشتند .در دهه  ،0911توسعه آموزش پرستاری در مقطوع لیسوانس همچنوان
استمرار یافت ،ولی مواردی نظیر تعریف برنامه آموزشی پرستاری در مقطوع لیسوانس ،تعریوف نقوش
پرستاران مقطع لیسانس و تدوین برنامه درسی مقطع کارشناسی برای دانشجویان پرستاری با مسوائل و
چالشهایی روبه رو بودند .یکی از کارشناسان به نام براون ریپورت در این مورد نقوش عمودهای ایفوا
کرد .وی در گزارش خود خاطر نشان نمود آموزش پرستاری باید در موسسات آموزش عالی صوورت
گیرد و برنامه درسی آموزش پرستاری در آموزش عالی باید تدوین گردد .همچنین بوراون در گوزارش
خود که در سال  0918منتشر شد خاطرنشان کرد دانشجویان پرستاری پس از گذراندن دروس مربوطه
به اخذ درجه لیسانس در رشته پرستاری نائل میگردند .این پرستاران پس از فوارغ التحصویلی بایود از
مهارتهای الزم برخوردار باشند و بتوانند در مورعیتهای کلینیکی پیچیده که سطوح باالیی از آمووزش و
مهارت را ایجاب میکند ایفای نقش کنند.
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در دهه  ،0911آموزش پرستاری در مقطع لیسانس یا کارشناسی بهطور رسمی شکل گرفت .در این
دوره مواردی نظیر مهارتهای فکری ،راهبری و مدیریت ،سالمت محلی و عمومی و آموزش در مقطوع
کارشناسی تدریس میشد .بهواسطه این ویژگیها مقطع کارشناسی پرستاری بهطورکلی از مقطع دیپلم یا
مقطع فوق دیپلم متمایز شد .در دوره مذکور تالش برای گسترش آموزش پرستاری در مقطع لیسوانس
یا کارشناسی به نتیجه رسید .در دوره مذکور انجمن پرستاران آمریکا به طوور رسومی در بیانیوه خوود
تصریح نمود مدرک لیسانس یا کارشناسی نقطه آغاز ورود به حرفه پرستاری است .بنوابراین مورعیوت
آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی تثبیت و تقویت شد .با این حال گوروههوای دیگور نظیور گوروه
مشاورین جراحی که سندی تحت عنوان "بهسوی کیفیت در پرستاری" را منتشور کردنود و کمیسویون
ملی مطالعات و تحقیقات پرستاری و آموزش پرستاری در این زمینه بسیار محافظهکارانه و بوا احتیواط
اظهار نظر کردند .در وارع این گروهها به طور رسمی و رطعی اعالم نکردند که شرط اصلی فعالیت در
حرفه پرستاری اخذ مدرک لیسانس یا کارشناسی است .گروههای موذکور معتقود بودنود بورای اینکوه
مشخص شود چه میزان مهارت الزم است تا بتوان مراربتهای پرستاری را با کیفیت بسیار باال ارائوه داد
باید تحقیقات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد .این در حالی است که تحقیقات و پژوهشهای مورد
نظر این گروهها 11 ،سال یعنی تا دوره معاصر طول کشید.

وضعیت آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی در دوره معاصر
از دهه  0911میزان برنامههای آموزشی مقطع کارشناسی در رشته پرستاری دو برابور شوده اسوت.
امروزه در حدود  171برنامه آموزشی در مقطوع کارشناسوی در رشوته پرسوتاری وجوود دارد .در دهوه
 ،0991میزان یبت نام برای تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته پرستاری کاهش یافت .با این حال در
سال  1110میزان یبت نام برای تحصیل در این رشته به طور چشمگیری افزایش یافت .به طوریکوه در
دوره مذکور میزان فارغ التحصیالن رشته پرستاری در مقطع کارشناسی  08درصد افزایش یافت .از دهه
 0911تا کنون در مورد رابطه بین مدرک تحصیلی و میزان تحصویالت و کیفیوت مراربتهوا و خودمات
پرستاری مطالعات و پژوهشهای زیادی صورت نگرفته است .همانگونه که پیش از این نیوز ذکور شود
نتیجه مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد کارکرد و عملکرد پرسوتاران رسومی فوارغ از
مدرک تحصیلی آنها مشابه و همسان است .با این حال نتایج مطالعات و پژوهشهای اخیر این نگرش را
تغییر داده است ،زیرا نتایج این تحقیقات نشان میدهد در بیمارسوتانهایی کوه پرسوتاران شواغل دارای
مدرک کارشناسی یا لیسانس میباشند میزان مرگ و میر بیماران کمتر است.
شواهد موجود و نتایج تحقیقات نشان میدهد بین میزان تحصیالت و کیفیوت عملکورد پرسوتاران
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یک رابطه مستقیم وجود دارد .با توجه به اینکه عملکرد پرستارانی کوه در مقطوع کارشناسوی تحصویل
کردهاند بهتر بوده است ،انگیزه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی افزایش یافته است .اما آنچوه در
اینجا حائز اهمیت است این است که حمایت و تقویت آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی بهمعنای
مخالفت با آموزش پرستاری در مقطع دیپلم یا کاردانی نیست .بلکوه در اینجوا هودف اصولی تشوویق
پرستاران به ادامه تحصیل و نائل شدن به درجه کارشناسی است .یکی از مقاصد دیگر که در اینجا مود
نظر است تسهیل آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی و در دسترس ررار دادن آموزش در این مقطوع
است .در وارع پرستاران باید فارغ از مدرک تحصیلی خود با یکدیگر بهصورت گروهی همکاری کنند.
در سال  ،1117انجمن پرستاران ایالت نیویورک در ایاالت متحده آمریکا سندی را منتشر کورد کوه
در آن تصریح شده بود پرستاران حرفهای باید الزاما مدرک لیسوانس اخوذ نماینود .چنانچوه ایون سوند
موجب پیشرفت آموزش پرستاری در ایالت نیویورک میشد و به نتایج دلخواه دست مییافت و به یک
رانون تبدیل میشد ،ایالتهای دیگر نیز از آن تقلید میکردند .بنوابراین تعوداد پرسوتارانی کوه در مقطوع
کارشناسی فارغ التحصیل میشدند در سطح کشور افزایش مییافت .بنابراین ائتالفوی بوه نوام ائوتالف
پیشرفت آموزش پرستاری تشکیل شد تا اهداف مورد نظر این سوند را در نیویوورک دنبوال نمایود .در
سال  ،1118این سند به کمیته آموزش عالی ایالت نیویورک و مجلس ایالتی ارجاع شد.
توسعه آموزش پرستاری

تاریخچه آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد
اتر لوسیل براون یکی از بنیانگزاران برنامههای آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد بود .در
دوره وی فقط تعداد اندکی از پرستاران دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .در این دوره گروه دیگری
از پرستاران نیز وجود داشتند که تحصیالت آنها در سطح آنچه که اصطالحا تحصیالت تکمیلی نامیوده
میشد ررار داشت .در دوره آموزشی تحصیالت تکمیلی ،پرستاران در حوزههوایی نظیور بیمواریهوای
کودکان ،کنترل عفونت ،تجربیات کاربردی در حوزه مامایی ،بیهوشی و یا حوزههای نظوری در حیطوه
سالمت عمومی و آموزش پرستاری ،آموزش مویدیدنود .همچنوین در ایون دوره یوک دوره آموزشوی
تکمیلی مربوط به نظارت بر پرستاران و مدیریت آنها ارائه میشد .ربل از دهه  0911چنانچه پرستاران
درصدد برمیآمدند به جای تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند و مدرک فووق
لیسانس اخذ نمایند باید در حوزههایی نظیر جامعهشناسی یا روانشناسی مدرکی در سطوح بواال اخوذ
مینمودند.
در دهه  ،0911دانشگاه راتجرز در ایالت نیوجرسوی آمریکوا نخسوتین برناموه آموزشوی در مقطوع
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کارشناسی ارشد را در رشته پرستاری روانپزشکی راهاندازی نمود .در وارع تخصصهای پرستارانی کوه
در مقطع تحصیالت تکمیلی تحصیل نموده بودند در برنامه آموزشی کارشناسی ارشد نمود یافتوه بوود،
تخصصهایی نظیر آموزش ،مهارتهای مربوط به بیماریهای کودکان و مودیریت .البتوه دوره آموزشوی
تحصیالت تکمیلی که پیش از راهاندازی برنامه آموزشی کارشناسوی ارشود پرسوتاری متوداول بوود بوا
کارشناسی ارشد متفاوت بود و این دو از یکدیگر متمایز بودند .با افزایش تعداد پرستارانی که در مقطع
کارشناسی ارشد تحصیل میکردند حمایت از آنان نیز افزایش یافت .در سوال  0919و  ،0978انجمون
پرستاران آمریکا از ارتقاا سطح نظری دانش پرستاران حمایت نمود ،زیرا با ارتقاا سطح دانوش نظوری
پرستاران ،عملکرد آنها بهبود مییافت و میتوانستند در حوزههای تخصصی نقش بهتری ایفا نمایند .در
دهه  0971شرایط اجتماعی به گونهای بود که تقاضا برای پرستاران فارغالتحصیل در مقطع کارشناسوی
ارشد افزایش یافت .بهعنوان مثال در حوزههای سالمت و مراربتهای پرستاری نیواز بوه پرسوتارانی کوه
دارای تحصیالت سطح باال در آموزش عالی بودند افزایش یافت .بهعنوان مثال در این مورد میتوان به
حوزههایی نظیر حوزههای پژوهشی ،حوزه آموزش ،حوزههای مدیریت و همچنین حیطههای کلینیکی
اشاره نمود .در سال  ،0981شورای برنامههای آموزشی در مقطع لیسانس و مقاطع باالتر آموزش عوالی
حمایتهای خود را از برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری افزایش داد .ایون شوورا
اعالم نمود جامعه به پرستارانی نیاز دارد که دارای تحصیالت کارشناسی ارشود باشوند و نیواز بوه ایون
فارغالتحصیالن افزایش یافته است.

اصالحات آموزش پرستاری در مقطع کارشناسیارشد
در دهه  0981تعداد زیادی از برنامههای آموزشی کارشناسیارشد در رشته پرسوتاری ،در دسوترس
ررار داشت که این برنامهها بسیار گیجکننده و ناهماهنگ بودند .اسوتارک کوه یکوی از حامیوان اصولی
آموزش پرستاری در مقطع کارشناسیارشد بود در این مورد خاطر نشان میکند در دهه  0981دویست
و پنجاه و هفت عنوان برنامه آموزش پرستاری در مقطع کارشناسیارشد در ایاالت متحده آمریکا وجود
داشته است .وی خواستار اصالحات جدی در برنامههای آموزش پرستاری در مقطع کارشناسویارشود
شد و معتقد بود پرستاران در مقطع کارشناسیارشد باید مهارتهای رهبری ،مدیریت ،آموزش ،مهارتهای
فکری ،تفکر خالق ،مهارتهای حمایتی ،مشاورهای و مهارتهای حرفهای را به خوبی فرا بگیرند .در وارع
فراگیری این مهارتها توسط پرستارانی که در مقطع کارشناسیارشد تحصیل میکردند موجب مویشود
افکار عمومی درک بهتری از برنامههای آموزشی در مقطع کارشناسیارشد پیدا کنند .همچنین پرستاران
با کسب این مهارتها میتوانستند در محیطهایی که به استقالل و مدیریت مالی نیاز داشت فعالیت کنند.

