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Abstract
Introduction: The importance of education in the development of nursing as a profession and as a 
science has been mentioned a lot. To be as successful as possible in the field of nursing expertise in Iran 
and to identify the strengths and weaknesses of its curriculum, it is necessary to conduct comparative 
studies and exploit the experiences and strategies in successful universities. The present study aimed 
to compare the Iranian undergraduate nursing curriculum with British Columbia University (UBC) 
in Canada.
Methods: The present study is a descriptive-comparative study that was conducted in 2020 by 
Beredy’s method in four stages of description, interpretation, juxtaposition, and comparison; 
compares the content, and details of the undergraduate nursing curriculum in Iran and the University 
of British Columbia in Canada.
Results: The findings showed that at UBC, people interested in nursing enter the university based on 
ability and without exams, and after graduation can work if they obtain RN or LPN degrees, while 
in Iran Students enter the university after passing the national exam and after graduation, they work 
in hospitals to pass the nursing plan. At UBC, special attention has been paid to nursing research in 
both quantitative and qualitative approaches, as well as geriatrics and communication therapy, and 
students are taught nursing skills over several courses before entering the clinic. But in Iran, students 
enter a hospital for an internship after passing one nursing skills training course in a skills laboratory.
Conclusions: The results showed that the main difference between Iran and the University of British 
Columbia in Canada in undergraduate nursing; is in terms of how to admit a student and also to obtain 
the necessary conditions for employment in the nursing profession. Despite the many similarities, 
there are also differences in goals, mission, vision, and curriculum; which can be used in the planning 
of Iranian nursing undergraduate courses. Considering that the undergraduate nursing program in 
Iran was reviewed in 2014, descriptive studies on the acquired capabilities and the content of the 
program can help to improve it by eliminating possible weaknesses.
Keywords: Comparative study, BSN (Bachelor of Science in Nursing), Iran, UBC (The University 
of British Columbia).
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چکیده
مقدمــه: از اهمیــت آمــوزش در توســعه پرســتاری بــه عنــوان یــک حرفــه و یــک علــم بســیار یــاد شــده اســت. بــراي موفقیــت هــر 
چــه بیشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ایــران و شناســایي نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه درســي آن، پرداختــن بــه مطالعــات تطبیقــي 
و بهــره بــرداري از تجــارب و راهبردهــا در دانشــگاه هــاي موفــق، امــري ضــروري اســت. ایــن مطالعــه نیــز بــا هــدف مقایســه تطبیقــی 

برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا )UBC( کانــادا انجــام شــده اســت.
روش کار: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی ـ تطبیقــی اســت کــه در ســال 1399 بــه روش بــردي در چهــار مرحلــه توصیــف، 
تفســیر، همجــواری و مقایســه؛ محتــوا، برنامــه درســی و جزئیــات مقطــع کارشناســی پرســتاری را در ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا 

کانــادا مــورد مقایســه قــرار داده اســت.
یافته هــا: یافتــه هــا حاکــی از آن بــود کــه در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا افــراد عالقه منــد بــه پرســتاری بــر اســاس توانمنــدی و بــدون 
آزمــون وارد دانشــگاه مــی شــوند و بعــد از فراغــت از تحصیــل در صــورت کســب مــدارک RN یــا LPN مــی تواننــد مشــغول بــه کار 
شــوند، حــال آنکــه در ایــران دانشــجویان بعــد از قبولــی در آزمــون سراســری وارد دانشــگاه مــی شــوند و بعــد از فــارغ التحصیلــی جهــت 
گذرانــدن طــرح در بیمارســتان ها مشــغول بــه کار مــی شــوند. همچنیــن در بریتیــش کلمبیــا در برنامــه هــای درســی بــه بعــد تحقیــق در 
پرســتاری در هــر دو رویکــرد کمــی و کیفــی و نیــز سالمندشناســی و ارتبــاط درمانــی توجــه ویــژه ای شــده اســت و دانشــجویان قبــل از 
ورود بــه بالیــن، مهارت هــای پرســتاری را طــی چنــد دوره آمــوزش مــی بیننــد، امــا در ایــران، دانشــجویان تنهــا بعــد از گذرانــدن یــک 

دوره آمــوزش مهــارت پرســتاری در آزمایشــگاه مهارتــی )Skill Lab(، جهــت کارآمــوزی وارد بالیــن مــی شــوند.
ــادا و دانشــکده هــای پرســتاری ایــران در  نتیجه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت عمــده بیــن دو دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کان
مقطــع کارشناســی، در نحــوه پذیــرش دانشــجو و همچنیــن کســب شــرایط الزم بــرای اشــتغال در حرفــه پرســتاری مــی باشــد. بــه  رغــم 
وجــود تشــابهات زیــاد، تفاوت هایــی نیــز در اهــداف، رســالت، چشــم انداز و واحدهــاي درســي بــه چشــم مــي خــورد. بــا توجــه بــه اینکــه 
برنامــه رشــته کارشناســی پرســتاری در ایــران، در ســال 1393 مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت، انجــام مطالعــات توصیفــی در مــورد 
توانمندی هــای کســب شــده و محتــوای برنامــه می توانــد بــا رفــع نقــاط ضعــف احتمالــی، بــه ارتقــای هــر چــه بیشــتر آن کمــک کنــد.

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی،کارشناسی پرستاری، ایران، دانشگاه بریتیش کلمبیا.
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مقدمه
مهم تریــن رســالت نظــام آمــوزش عالــی، تربیــت نیــروي انســانی 
ــرا نیــروي متخصــص و کارآمــد  متخصــص و کارآمــد اســت، زی
ــد ]1[.  ــراي توســعه کشــور فراهــم مــی کن ــه مناســب را ب زمین
ــی اســت ]2[،  ــد کمــی و کیف ــی دارای دو بع ــوزش عال نظــام آم
امــا در بعــد کیفــی همــگام بــا توســعه کمــی در آمــوزش عالــی 
ــه  ــه اســت و توجــه شــایانی ب اتفــاق محسوســی صــورت نگرفت

ــی نشــده اســت ]3[. موضــوع کیفیــت در آمــوزش عال
ریــزی  برنامــه  از اهــداف و فعالیت هــای مســئوالن  یکــی 
ــه  ــی بهین ــاد آموزش ــی ابع ــترش کیف ــت گس ــی در جه آموزش
ــن                               ــدون ای ــی م ــده و ارزیاب ــن ش ــای تدوی ــه ه ــازی برنام س
ــه  ــای ب ــه ه ــه ســمت برنام ــی ب ــای قدیم ــا از الگوه ــه ه برنام
ــوان  ــی ت ــی را م ــای درس ــه ه ــد ]4[. برنام ــی باش ــده م  روز ش
به عنــوان اســاس و خمیــر مایــه آمــوزش تصــور کــرد. اگــر ایــن 
مقولــه ســازوکار درســتی نداشــته باشــد، آمــوزش اثربخشــی خــود 
ــگاه ها  ــی دانش ــای درس ــه ه ــد داد ]5[. برنام ــت خواه را از دس
ــًا  ــان ضرورت ــی زم ــرر و در ط ــرای مک ــی و اج ــس از طراح پ
ــد،  می بایســت به صــورت ادواری مــورد تجدیــد نظــر قــرار بگیرن
در غیــر ایــن صــورت پدیــده ای بــه عنــوان »رو بــه زوال رفتــن 

ــد ]6[. ــی افت ــاق م ــی« اتف ــه درس برنام
ــص  ــاني متخص ــروي انس ــت نی ــگاه، تربی ــي دانش ــالت اصل رس
مــورد نیــاز جامعــه، ترویــج و ارتقــای دانــش، گســترش تحقیــق 
ــت.  ــور اس ــعه کش ــرای توس ــاعد ب ــه مس ــردن زمین ــم ک و فراه
آمــوزش پرســتاري نیــز بخشــي از نظــام آمــوزش عالــي کشــور 
ــه توجــه  ــاز ب ــات انســان ها ســروکار دارد و نی ــا حی ــه ب اســت ک
ــه جنبه هــای کمــي وکیفــي آن وجــود دارد ]7[. هــدف  بیشــتر ب
از برنامه هــای کالن پرســتاری، فارغ التحصیــل شــدن پرســتاران 
ــت ایجــاد  ــر مثب ــت تغیی ــط مراقب ــه در محی ــدی اســت ک توانمن
کــرده و در راســتای ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد، خانواده هــا، 
ــوزش  ــد ]8[. آم ــدم بردارن ــه ق ــی جامع ــور کل ــه  ط ــا و ب گروه ه
پرســتاري بــه عنــوان بخشــي از نظــام آمــوزش عالــي در دهه هاي 
اخیــر در جهــان بــه ســرعت توســعه یافتــه و بــا چالش شایســتگي 
ــت آموزشــي برنامه هــاي درســي رشــته  ــگان و کیفی دانش آموخت
ــي دســت اندرکاران  ــه موجــب نگران ــه  رو شــده ک ــتاري روب پرس
ــت  ــن اهمی ــت ]9[. بنابرای ــده اس ــالمت ش ــت س ــام مراقب نظ
آمــوزش پرســتاري جهــت تکامــل حرفــه پرســتاري بــه منظــور 
اطمینــان از دریافــت مراقبــت باکیفیــت و مطمئــن بــراي بیمــاران 

ــان امــری ضــروري اســت ]10[. و مددجوی
ــای  ــش ه ــوالت و چال ــا تح ــی ب ــوزش عال ــز آم ــروزه مراک ام
ــی،  ــرات جمعیت ــی، تغیی ــی و ارتباط ــل تکنولوژیک ــادی از قبی زی
ــد بهداشــتی  ــی شــدن، گســترش برنامــه هــای جدی ــد جهان رون

در ســطح جهــان و نیــاز بــه وجــود نیــروی انســانی ماهــر روبــه 
رو هســتند ]11[. تغییــرات زیــاد در سیســتم بهداشــتی و درمانــی 
در سراســر جهــان، چالــش هــای بســیاری بــرای آمــوزش 
پرســتاری مطــرح کــرده اســت ]12[. نقایــص موجــود در کیفیــت 
مراقبــت از بیمــار و ایمنــی وی، تغییــرات ســریع در محیــط 
ــوزش  ــتاری و آم ــوع در پرس ــود تن ــتی، وج ــای بهداش مراقبت ه
پرســتاری و پیشــرفت هــای فنــاوری در مجمــوع یــک واکنــش 
فــوری بــرای اصالحــات پرســتاری را مــی طلبــد ]13[، کــه امیــد                         
ــن  ــی در ای ــای آموزش ــی برنامه ه ــه چگونگ ــه ب ــی رود توج م
رشــته تــا انــدازه ای ایــن نگرانــی را کاهــش دهــد ]14[. مقایســه 
نظــام هــاي مختلــف آموزشــي باعــث ارتقــاي محتــوا و کیفیــت 
ــه  ــر چ ــت ه ــراي موفقی ــذا ب ــود ]15[، ل ــي می ش ــه آموزش برنام
بیشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ایــران و شناســایي نقــاط 
ــات  ــه مطالع ــن ب ــي آن، پرداخت ــه درس ــف برنام ــوت و ضع ق
ــه شــده  ــرداري از تجــارب و راهبردهــاي تجرب ــي و بهره ب تطبیق

ــروري اســت ]16[. ــري ض ــق، ام ــاي موف ــگاه ه در دانش
ــی دوره  ــه آموزش ــه برنام ــه مقایس ــددی در زمین ــات متع مطالع
ــام  ــان انج ــورهای جه ــا کش ــران ب ــتاری در ای ــی پرس کارشناس
ــاج  ــب ح ــه ادی ــات، مطالع ــن مطالع ــه ای ــت. از جمل ــده اس ش
باقــری و همــکاران )2019( بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی 
ــود  ــا دانشــگاه UCLA آمریــکا ب کارشناســی پرســتاری ایــران ب
کــه بیــان داشــتند بــا توجــه بــه اینکــه برنامــه رشــته کارشناســی 
پرســتاری در ایــران، در ســال 1393 مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه 
اســت، انجــام مطالعــات توصیفــی در مــورد توانمندی هــای کســب 
شــده و محتــوای برنامــه مــی توانــد بــا رفــع مشــکالت احتمالــی 
برنامــه بــه ارتقــای هرچــه بیشــتر آن کمــک کنــد ]17[. مطالعــه 
ــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه  آقایــی و همــکاران )2018( ب
آموزشــی دوره کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه اســالمی 
ــابهات  ــم تش ــه  رغ ــه ب ــان داد ک ــز نش ــزی نی ــی مال ــن الملل بی
ــر در  ــرده، تغیی ــاد برنامــه درســی پرســتاری در دو کشــور نامب زی
ــه ورودی  ــر مصاحب ــد ب ــا تأکی ــتاری، ب ــی پرس ــه کارشناس برنام
ــدن  ــن گنجان ــر، همچنی ــته ت ــان شایس ــاب داوطلب ــت انتخ جه
واحدهــای درســی تئوری هــای پرســتاری و پرســتاری ســالمندان 
در برنامــه هــای ایــن دوره ضــروری مــی باشــد ]18[. همچنیــن 
مطالعــه دیگــری نیــز توســط خراشــادی زاده و همــکاران )2017( 
ــد  ــه مقایســه تطبیقــی نحــوه اجــرای اســتراتژی نظام من در زمین
ــکا  ــتاری کشــور آمری ــه درســی کارشناســی پرس ــودن در برنام ب
ــرودو، کمبرلیــن  ــز، اســتون هــال، پ ــو، جــان هاپکین شــامل اوهای
و نوتــردم، کشــور کانــادا شــامل وســترن و مانــت رویــال و کشــور 
اســترالیا شــامل ســیدنی و کوئیســلند و ارائه راهکارهای پیشــنهادی 
در برنامــه درســی پرســتاری ایــران انجــام شــده اســت کــه نتایــج 
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ایــن مطالعــه ضــرورت پیاده ســازی اســتراتژی نظام منــد در 
ــم  ــرایط حاک ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــتاری را ب ــی پرس ــه درس برنام
بــر جامعــه ایــران نشــان داد ]19[. بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه 
بریتیــش کلمبیــا جــزء برتریــن دانشــگاه های جهــان و موفــق در 
امــر آمــوزش پرســتاری بــا ســابقه یــک قــرن آمــوزش و تربیــت 
پرســتار بــرای اشــتغال در حرفــه پرســتاری، آمــوزش و تحقیقــات 
مــی باشــد ]20[، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه 
کارشناســی رشــته پرســتاری در ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا 

جهــت بهبــود کیفیــت برنامــه آموزشــی انجــام شــده اســت.
 

روش کار
ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی ـ تطبیقــی اســت. بررســی تطبیقی 
عملــی اســت کــه در آن دو یـــا چنـــد پدیــده در کنــار هــم قــرار 
مــی گیرنــد و وجـــوه اخـــتالف و تشــابه آنهــا تجزیــه و تحلیــل 
مــی گردنــد ]4[. یکــی از مهم تریــن روش هــای اســتاندارد بــرای 
 Beredy( مقایســه تطبیقــی برنامــه های آموزشــی، الگــوی بــردی
تطبیقــی  مطالعــات  در  بــردی،  نظــر  از  می باشــد.   )model

بایــد روش هــای آموزشــی شــناخته شــده و شــیوه آموزشــی 
ــه  ــار مرحل ــن رویکــرد دارای چه مناســب انتخــاب شــود ]19[. ای
ــف )Description(، تفســیر )Interpretation(، همجــواري  توصی
)Juxtaposition( و مقایســه )Comparison(  مــی باشــد. در 
ــواهد و  ــاس ش ــر اس ــق ب ــاي تحقی ــده ه ــف پدی ــه توصی مرحل
اطالعــات جمــع آوري شــده، بــراي بررســی و تفســیر در مرحلــه 
ــع  ــاي جم ــیر، داده ه ــه تفس ــوند. در مرحل ــی ش ــاده م ــد آم بع
آوري شــده مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــي گیرنــد. در مرحلــه 
ــه هــم  همجــواری، شــباهت هــا و تفــاوت هــا طبقــه بنــدی و ب
ــرای مقایســه ایجــاد  ــی ب ــد چارچوب ــا بتوانن ــه مــی شــوند ت اضاف

ــا توجــه  ــق ب ــه مقایســه، مســئله تحقی ــد. ســرانجام، در مرحل کنن
بــه شــباهت هــا و تفــاوت هــا و پاســخ بــه پرســش های تحقیقاتــی 
ــر  ــرد ]21[. ب ــی گی ــرار م ــه ق ــل و مقایس ــه و تحلی ــورد تجزی م
همیــن اســاس، ابتــدا در پایــگاه هــای اطالعاتــی وزارت بهداشــت 
ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا برنامــه آموزشــی 
ــتفاده از  ــا اس ــپس ب ــد. س ــه ش ــتاری مطالع ــی پرس دوره کارشناس
 Bachelor of Science( ــتاری ــی پرس ــای کارشناس ــدواژه ه کلی
ــات  ــه درســی )Curriculum( اطالع in Nursing BSN) و برنام

مربوط به دوره کارشناســی رشــته پرســتاری در دانشــکده پرســتاری 
ــور  ــتاری به ط ــای پرس ــکده ه ــا و دانش ــش کلمبی ــگاه بریتی دانش
ــرش دوره، طــول  ــران، از لحــاظ شــرایط و نحــوه پذی ــی در ای کل
دوره و شــکل نظــام آموزشــی، محتــوای دروس تخصصی، سیســتم 
ــداف،  ــم انداز، اه ــالت، چش ــی، رس ــه تحصیل ــگاهی و هزین دانش
ــی  ــتراتژی های اجرای ــه، اس ــگان در جامع ــای دانش آموخت نقش ه
ــورد بررســی  ــاً م ــگان عمیق ــگاه شــغلی دانش آموخت ــه و جای برنام
ــف(. در  ــد )توصی ــم ش ــی تنظی ــکل جداول ــه ش ــت و ب ــرار گرف ق
مرحلــه بعــد اطالعــات جمــع آوری شــده، تجزیــه و تحلیــل گردیــد 
)تفســیر(، ســپس شــباهت هــا و تفــاوت هــای آنهــا طبقه بنــدی 
)همجــواری( و در نهایــت وجــه اشــتراک و افتــراق ایــن برنامــه هــا 

ــرار گرفــت )مقایســه(. مــورد مقایســه ق

یافته ها
ــه  ــامل تاریخچ ــر ش ــه حاض ــده از مطالع ــت آم ــه  دس ــج ب نتای
پرســتاری در )جــدول1(، فلســفه )ارزش هــا و اعتقــادات(،  چشــم انداز 
 و  رســالت در )جــدول2(، شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو، هزینــه 
تحصیلــی و جایــگاه شــغلی دانش آموختــگان در )جــدول3( و طــول 

دوره و محتــوای دوره در )جــدول4( ارائــه شــده اســت. 

جدول 1: تاریخچه

بریتیش کلمبیا

دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا قدیمی تریــن دانشــگاه ایالــت بریتیــش کلمبیاســت، و برنامه هــای آموزشــی متنوعــی را بــه بیــش از شــصت و ســه 
هــزار دانشــجو ارائــه می کنــد و شــهرت باالیــی بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم علــم و تحقیــق و افزایــش خالقیــت و نــوآوری در دانــش در 
ســطح بینالمللــی دارد. ایــن دانشــگاه در ســال 1908 تأســیس شــد. دانشــکدههای آن شــامل 12 دانشــکده در ونکــوور و 7 دانشــکده دیگــر در 
کلونــا هســتند. دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبیــا در ســال 1919 تأســیس شــد و یکــی از اولیــن برنامه هایــی بــود کــه در دانشــگاه بریتیــش 
کلمبیــا تأســیس شــد. مدیــر مؤســس ایــن مدرســه اتــل جانــز، یــک مربــی، پژوهشــگر بهداشــت عمومــی، نویســنده و مدافــع عدالــت اجتماعــی 

شــناخته شــده در ســطح بینالمللــی بــود ]20[.

ایران

آمــوزش پرســتاری در ایــران بعــد از طــی تحــوالت زیــاد در ســال 1344، بــرای نخســتین بــار بهصــورت دوره آمــوزش چهــار ســاله )لیســانس( 
پرســتاري توســط انســتیتو عالــي پرســتاري فیروزگــر آغــاز شــد. در ســال 1354 بــا تصویــب دوره لیســانس پرســتاری در وزارت علــوم و آمــوزش 
ــن اخــذ مجــوز دورههــای  ــه متمرکــز و همچنی ــا برنام ــه دوره چهــار ســاله ب ــه ارائ ــی پرســتاری موظــف ب ــه مراکــز آمــوزش عال ــی کلی عال

کارشناســی ارشــد گردیــد. اولیــن دوره تخصصــي دکتــري پرســتاري در ســال 1374 در دانشــگاه علــوم پزشــکي تبریــز آغــاز شــد ]22[.
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جدول 2: فلسفه )ارزش ها و اعتقادات(،  چشم انداز،  رسالت و اهداف 

فلسفه

عدالت و برابری، اشتغال، برتری و پاسخگو  بودن، ایجاد جوامع سالمتر، ایمن تر و قوی تر ]20[. بریتیش کلمبیا

ایران

تعالــي اخالقــي، اعتــالي فرهنــگ اســالمي، رشــد معنــوي دانشــجویان؛ اهمیــت موضــوع ســالمت و عوامــل موثــر بــر آن؛ توجــه بــه قــدرت 
ــري و آمــوزش در پرســتاري و  ــه موضــوع یادگی ــن تعامــالت و ارتباطــات انســانها و حقــوق آنهــا؛ توجــه ب تفکــر و تعقــل انســان و همچنی
بهکارگیــري تفکــر خــالق و انتقــادي و روش تحقیــق در آمــوزش، روش هــاي کلنگــر و جامعه نگــر، کاربــرد فرآینــد پرســتاري، ایجــاد انگیــزه 

جهــت یادگیــري مســتمر ]22[.
چشم انداز

برتری در آموزش، تحقیق و عمل پرستاری پیشرفته در یک محیط یادگیری استثنایی ]20[.بریتیش کلمبیا

ایران

دوره کارشناســي پرســتاري همــگام بــا نیازهــاي در حــال تغییــر جوامــع بــه نحــو پویایــي خواهــد توانســت اســتانداردهاي منطقــه اي و جهانــي 
ــه ســطوح  ــا در کلی ــت ه ــه مراقب ــري در ارائ ــف شــده و مؤث ــگاه تعری ــه، جای ــن برنام ــد. دانشــآموختگان ای ــوزش پرســتاري را کســب کن آم
ــه از لحــاظ  ــن برنام ــگان ای ــش آموخت ــات دان ــد آورد. خدم ــه  دســت خواهن ــي در نظــام ســالمت کشــور ب ــا بازتوان ســالمت از پیشــگیري ت

کیفیــت در رتبــه نخســت منطقــه و قابــل عرضــه در ســطح بیــن المللــي خواهــد بــود ]22[.
رسالت

بریتیش کلمبیا
ــوآوری در آمــوزش یکپارچــه  ــری و ن ــواده، جامعــه و جمعیــت، رهب ــرد، خان ــرای ارتقــای ســالمت ف ــا ب دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبی
پرســتاری، تحقیــق، تبــادل علــم و عمــل را فراهــم مــی کنــد. دانشــکده پرســتاری فرصــت هــای تحقیــق و آمــوزش در پرســتاری و بهداشــت 

در ســه ســطح محلــی، ملــی و جهانــی ایجــاد مــی کنــد ]20[.

ایران

ــي، اخــالق حرفهــاي و  ــر دانــش روز، مهــارت و کارآمــدي، ایمــان و تعهــد، دلســوزي و مهربان ــه ب ــا تکی ــي کــه ب تربیــت دانــش آموختگان
برقــراري ارتبــاط موثــر حرفهــاي، خدمــات مراقبــت پرســتاري مــورد نیــاز آحــاد جامعــه را از مرحلــه پیشــگیري تــا بازتوانــي بــا روش هــا و 
ابزارهــاي اســتاندارد، ارائــه کننــد و متعهــد بــه یادگیــري خــود راهبــر بــوده و در دوره خدمــت مرتبــًا دانــش و مهارتشــان را در همــه ابعــاد 

ــه روز کننــد ]22[. ب
اهداف

ارتقای سالمت و پیشبرد عدالت از طریق رهبری پرستاری ]20[.بریتیش کلمبیا

ایران

ــاط  ــم ســالمت ارتب ــج و اعضــاي دیگــر تی ــواده، پزشــک معال ــاران، همراهــان، خان ــا بیم ــادر باشــند ب ــد ق ــن دوره بای ــگان ای ــش آموخت دان
مناســب و موثــر حرفهــاي برقــرار کننــد؛ بــا نــگاه پژوهشــي نیازهــاي ســالمت مددجویــان را در قالــب تشــخیص هــاي پرســتاري تعییــن و 
بــراي برطــرف کــردن مشــکالت و ارتقــاي ســالمت مددجویــان برنامــه مراقبتــي تدویــن کــرده، آن را اجــرا و ارزشــیابي کننــد؛ از بیمــاران در 
همــه رده هــای ســنی و در عرصههــای مختلــف مراقبــت کننــد؛ بــه مددجویــان، همراهــان و خانــواده آنــان آمــوزش دهنــد؛ توانایــی هماهنــگ 

کــردن تیــم ســالمت بــرای رفــع مشــکالت پرســتاری مددجویــان را داشــته باشــند؛ یادگیــری مادامالعمــر داشــته باشــند ]22[.

جدول 3: شرایط و نحوه پذیرش دانشجو، هزینه تحصیلی و جایگاه شغلی دانش آموختگان

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

شــخصی کــه مــی خواهــد در ایــن دانشــگاه بــه تحصیــل بپــردازد میبایســت در دوران دبیرســتان، انگلیســی، زیست شناســی، شــیمی و مبانــی بریتیش کلمبیا
ریاضــی را گذرانــده باشــد ]20[.

بــه صــورت متمرکــز از بیــن داوطلبــان گــروه آزمایشــي علــوم تجربــي و از طریــق آزمــون سراســري، بــا داشــتن شــرایط تحصیلــي، ســالمت ایران
ــررات انتخــاب می شــود ]22[. ــق مق ــي الزم طب جســمي و روان

هزینه تحصیلی

ایــن دانشــگاه بــرای تحصیــل و همچنیــن بــرای گذرانــدن دوره هــای تکمیلــی هزینــه دریافــت مــی کنــد. هزینــه دریافتــی در دانشــکده هــای بریتیش کلمبیا
مختلــف بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه مــی کننــد متفــاوت اســت ]20[.

در ایران دو نوع سیستم دولتی و غیردولتی وجود دارد. در سیستم دولتی، کلیه آموزش ها رایگان می باشد ]18[.ایران
جایگاه شغلی دانش آموختگان

بریتیش کلمبیا
کارفرمایانــی کــه ظرفیــت اســتفاده از دانــش آموختــگان پرســتاري را دارنــد عبارتنــد از: بیمارســتانها و مراکــز مراقبــت هــاي بهداشــتي اولیــه، 
مســئوالن بهداشــت منطقــه اي، واحدهــاي توانبخشــي و بهداشــت حرفــه اي، ادارات و ســازمانهاي دولتــي، مراکــز خدمــات اجتماعــي و اصالحي، 
ــه،  ــای بیم ــزل، شــرکت ه ــت در من ــای مراقب ــس ه ــالمندان، آژان ــای س ــه ه ــه(، خان ــرپایی، پزشــکی، دندانپزشــکی و جامع ــا )س ــک ه کلینی

مراکزخدمــات دولتــی )بــه عنــوان مثــال، ندامتــگاه هــا، پایگاههــای پرســتاری، نیروهــای مســلح کانــادا( ]20[.

ایران
ــی شــهری و روســتایی،  ــد: بیمارســتانها و مراکــز بهداشــتی درمان ــه خدمــات بپردازن ــه ارائ ــر ب ــد در جایگاه هــای زی دانــش آموختــگان می توانن
مراکــز توانبخشــی، مراکــز مراقبــت هــای ســرپایی، مشــاوره و خدمــات پرســتاری، نگهــداری ســالمندان و آسایشــگاه هــا، مراکــز مراقبــت هــای 
تســکینی، اورژانــس هــای پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی و ســایر عرصــه هــای نیازمنــد مراقبــت هــای پرســتاری در جامعــه مثــل مــدارس، 

ــازل ]22[. کارخانجــات، خانه هــای ســالمت و من
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جدول 4: طول دوره و محتوای دوره

طول دوره

بریتیش کلمبیا

دانشــکده پرســتاری ایــن دانشــگاه ســه برنامــه را ارائــه مــی دهــد: 1. لیســانس علــوم پرســتاریBSN  یــک برنامــه چهــار ســاله کــه منجــر 
بــه مــدرک BSN مــی شــود. 2. برنامــه کســب مجــوز پرســتار بالینــی )Licensed Practical Nurse) LPN: ایــن برنامــه منجــر بــه 

.)Registered Nurse(  RNکســب مجــوز پرســتار بالیــن مــی شــود. 3. برنامــه کســب مــدرک پرســتار رســمی

در ایــن دانشــگاه پرســتاری به صــورت تخصصــی در شــاخه هــای زیــر نیــز ارائــه مــی شــود: پرســتار مراقبــت هــای ویــژه، اورژانــس، ســالمندان 
و مراقبــت تســکینی، زنــان و زایمــان، نــوزادان، کــودکان، نفرولــوژی، انکولــوژی، ارتوپــدی، پرســتار اتــاق عمــل، روان پرســتار، پرســتار مدرســه، 

پرســتار آموزشــی و مربــی پرســتاری ]20[.

ایران
طــول دوره 4 ســال و در مجمــوع 130 واحــد درســی اســت کــه 22 واحــد دروس عمومــي، 15 واحــد دروس پایــه، 54 واحــد دروس تخصصــي، 

18 واحــد کارآمــوزي و 21 واحــد کارآمــوزي در عرصــه مــي باشــد.

در ایران پرستاری به صورت تخصصی در مقطع کارشناسی ارائه نمی شود ]22[.
محتوای دوره

بریتیش کلمبیا

ــه  ــر حرف ــه ای ب ــت 1 و 2 و 3، مقدم ــی بهداش ــتاری )Nursing Lab Practice( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، مبان ــگاهی پرس ــای آزمایش مهارته
ــان 1 و 2 و 3 و 4 و 5،  ــت و درم ــتاری، بهداش ــق در پرس ــر تحقی ــه ای ب ــی1 و 2 و 3 و 4 و 5 ،  مقدم ــای ارتباط ــتاری 1 و 2، مهارته پرس
ــت  ــتاری در بهداش ــارت پرس ــت روان، مه ــه، بهداش ــت جامع ــتاران 1 و 2، بهداش ــرای پرس ــوژی ب ــتاری 1 و 2 و 3، فارماکول ــای پرس مهارت ه
جامعــه، مهــارت پرســتاری در بهداشــت روان، رویکــرد تســکینی در بیماری هــای مزمــن، بهداشــت جهانــی، بهداشــت و ســالمت خانــواده دارای 
فرزنــد، بهداشــت و ســالمت کــودکان، مهــارت پرســتاری در دارو درمانــی، مهــارت پرســتاری مرتبــط بــا عمــل جراحــی، مهــارت پرســتاری در 
ــرای مراقبــت از  ــد، مهــارت پرســتاری در بهداشــت کــودکان، رهبــری و مدیریــت، اســتدالل بالینــی پیشــرفته ب ــواده دارای فرزن بهداشــت خان
بیمــار پیچیــده، دوره هــای پیشــرفته سالمندشناســی، بهداشــت روان، بهداشــت جامعــه، بهداشــت جهانــی. و واحدهــای اختیــاری از جملــه تحقیــق 

کیفــی و کمــی در پرســتاری، فلســفه و علــم پرســتاری، سیاســت هــای بهداشــتی، آمــوزش در پرســتاری ]20[.

ایران

مــواد درســی شــامل: دروس پایــه )واحدهــاي تشــریح، فیزیولــوژي، ژنتیــک و ایمونولــوژي، بیوشــیمي، میکــروب شناســي، انــگل شناســي، آمــار 
حیاتــي، تحقیــق در پرســتاري و فنــاوري اطالعــات در پرســتاري(؛ دروس تخصصــي )تغذیــه و تغذیــه درمانــي، اپیدمیولــوژي، روان شناســي فــردي 
اجتماعــي، فارماکولــوژي )نظــري و بالینــي(، زبــان تخصصــي، آمــوزش بــه بیمــار )تئــوري و عملــي(، اصــول و مهارت هــاي پرســتاري )تئــوري، 
عملــي، بالینــي(، اخــالق پرســتاري و ارتبــاط حرفــه اي )تئــوري و عملــي(، پرســتاري ســالمت فــرد و خانــواده، پرســتاري ســالمت جامعــه )تئــوري 
ــوزاد )تئــوري و بالینــي(،  ــي(، پرســتاري بهداشــت مــادر و ن و بالینــي، پرســتاري بهداشــت محیــط، بررســي وضعیــت ســالمت )تئــوري و عمل
پرســتاري اختــالالت ســالمت مــادر و نــوزاد، مفاهیــم پایــه، بزرگســاالن و ســالمندان 1 و 2 و 3 ) تئــوري و بالینــي(، مراقبــت پرســتاري در منــزل 
)تئــوري و عملــي(، مراقبت هــای ویــژه )تئــوري و بالینــي(، مراقبــت در بحــران و فوریتهــا )تئــوري و عملــي(، پرســتاري کــودک ســالم )تئــوري 
ــي(،  ــوري و بالین ــاي روان )تئ ــتاري بیماري ه ــت روان، پرس ــتاري بهداش ــي(، پرس ــوري و بالین ــودکان )تئ ــاي ک ــتاري بیماري ه ــي(، پرس و عمل
اصــول مدیریــت و پرســتاري در مشــکالت شــایع بالینــي میباشــد. همچنیــن دروس عمومــي در ســاختار برنامــه کارشناســي پرســتاري مشــابه بــا 
دروس عمومــي ســایر رشــته هاي کارشناســي در کشــور ایــران میباشــد. مــواردی همچــون ایمنــی مددجــو، اخــالق حرفهــای، ارتبــاط، جایــگاه 
پرســتار در پزشــک خانــواده، پرســتاری در پدافنــد غیرعامــل، حاکمیــت بالینــی و اعتباربخشــی، کنتــرل عفونــت، مهارت هــای زندگــی و آشــنایی 

بــا مخاطــرات شــغلی نیــز در قالــب کارگاه برگــزار می شــود ]22[.

بحث
در ایــن مطالعــه شــباهت ها و تفاوت هــای سیســتم نظــام آمــوزش 
ــش  ــگاه بریتی ــران و دانش ــی در ای ــع کارشناس ــتاری در مقط پرس
ــان  ــا نش ــه ه ــت و یافت ــرار گرف ــه ق ــورد مقایس ــادا م ــا کان کلمبی
ــد  ــه بع ــه ب ــاد )توج ــابهات زی ــم تش ــه  رغ ــگاه ب ــه دو دانش داد ک
جامعه نگــر بــودن حرفــه پرســتاری در رســالت و ارتقــای ســالمت 
در اهــداف، در نظــر گرفتــن جایــگاه هــای شــغلی مشــخص بــرای 
پرســتاران فــارغ التحصیــل، نیــاز بــه گذرانــدن دوره چهــار ســاله 
تحصیــل بــرای کســب مــدرک کارشناســی پرســتاری و مشــترک 
بــودن بســیاری از واحدهــای درســی(، در نحــوه پذیــرش دانشــجو 
و کســب شــرایط الزم بــرای شــروع بــه کار تفــاوت هــای                                                                                               
عمــده ای دارنــد. همچنیــن در بخــش اهداف، رســالت، چشــم انداز، 
محتــوای برنامــه هــای درســی و ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر 
نیــز در دو دانشــگاه تفــاوت هایــی بــه چشــم مــی خــورد؛ کــه در 

ادامــه بــه  تفصیــل بــه آن پرداختــه شــده اســت. 
ــتاری در  ــانس پرس ــوزش لیس ــروع آم ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
دوره هــای چهــار ســاله در ایــران از ســال 1344 ]22[ و در دانشــگاه 
بریتیــش کلمبیــا کانــادا از ســال 1919 بــوده اســت ]20[، بنابرایــن، 
ــاظ  ــن لح ــا از ای ــش کلمبی ــگاه بریتی ــتاری در دانش ــوزش پرس آم

نســبت بــه ایــران قدمــت بیشــتری داشــته اســت.
نتایــج مقایســه چشــم انــداز و رســالت در ایــران و بریتیــش کلمبیــا 
ــد  ــه بع ــه س ــا ب ــش کلمبی ــگاه بریتی ــه دانش ــت ک ــر آن اس بیانگ
ــه  ــتاری در س ــه پرس ــل در حرف ــق و عم ــوزش، تحقی ــی آم اصل
ســطح محلــی، ملــی و جهانــی اشــاره کــرده اســت ]22[ و ایــران 
بــه بعــد آمــوزش و عمــل در دو ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی 
ــه شــده اســت،  ــده گرفت ــق نادی ــه اســت و موضــوع تحقی پرداخت
امــا از طــرف دیگــر ایــران در رســالت خــود بــه دو موضــوع مهــم 
ارتبــاط و اخــالق حرفــه ای اشــاره کــرده اســت ]20[. در بخــش 
ــر  ــی ذک ــیار کل ــدف را بس ــا ه ــش کلمبی ــداف، دانشــگاه بریتی اه
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ــردی  ــر و کارب ــفاف ت ــر، ش ــورت ریزت ــه ص ــران ب ــا ای ــرده، ام ک
ــان کــرده اســت. فلســفه آمــوزش پرســتاری در  ــر اهــداف را بی ت
ــت  ــی عدال ــر دو موضــوع کل ــی ب ــا مبتن دانشــگاه بریتیــش کلمبی
ــن  ــر ای ــران عــالوه ب ــی کــه در ای و ســالمت اســت ]20[، در حال
ــه معنویــت و  ــه تحقیــق و آمــوزش و اخــالق، ب مــوارد و توجــه ب
ــر  ــروری ب ــا م ــود ]23[. ب ــی ش ــه م ــز توج ــگ اســالمی نی فرهن
اهــداف رشــته پرســتاری در ایــران مشــاهده می شــود کــه فلســفه 
رشــته پرســتاری همخوانــی چندانــی بــا اهداف پرســتاری نداشــته، 
ــه خدمــات  ــر ارائ ــه طــوری کــه در اهــداف بیشــترین تمرکــز ب ب
مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی و حفــظ و ارتقــای ســالمت فــرد 
مــی باشــد. در فلســفه پرســتاری ایــران محــور معنویــت مددجویان 
ــه در  ــی ک ــد ]24[، در حال ــی باش ــم م ــیار مه ــای بس از محوره
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا توجــه بــه عدالــت در اهــداف و انطبــاق 

ــورد ]20[. ــم می خ ــه چش ــفه ب ــا فلس آن ب
در مقایســه محتــوای برنامــه در دانشــگاه هــای ایــران و دانشــگاه 
ــش  ــگاه بریتی ــه در دانش ــان داد ک ــج نش ــا نتای ــش کلمبی بریتی
ــای  ــارت ه ــی و مه ــای ارتباط ــارت ه ــات مه ــا موضوع کلمبی
آزمایشــگاهی پرســتاری در 5 دوره و واحد پیشــرفته سالمندشناســی 
جــزء دروس اصلــی هســتند ]20[، در حالــی کــه در ایــران 
ــی  ــه و تخصص ــد جداگان ــورت واح ــی به ص ــوع سالمندشناس موض
ــک  ــا در ی ــی تنه ــای ارتباط ــارت ه ــت و مه ــده اس ــف نش تعری
ــه مــی شــود و یادگیــری مهــارت  واحــد کارگاهــی 4 ســاعته ارائ
هــای پرســتاری تنهــا در قالــب 1/5 واحــد مشــترک از درس 
اصــول و مهــارت هــای پرســتاری وجــود دارد، کــه اینهــا نشــان 
ــی و  ــاط درمان ــه ای و ارتب ــاط حرف ــت موضــوع ارتب ــده اهمی دهن
ــت و  ــا کاناداس ــش کلمبی ــگاه بریتی ــی در دانش ــز سالمندشناس نی
همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه در ایــن دانشــگاه دانشــجو طــی 
5 دوره کامــل مهــارت هــای پرســتاری را در آزمایشــگاه مهــارت 
ــران  ــد. در ای ــی کن ــب م ــن کس ــه بالی ــل از ورود ب ــتاری قب پرس
ــت  ــتاری و مراقب ــات در پرسـ ــاوری اطالع واحدهــای درســی فنـ
در بحــران و فوریــت هــا بــه  صــورت نظــری و عملــی ارائــه مــی 
شــود، امــا در برنامــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا دیــده نمــی شــود 
ــده در                                                                     ــه ش ــی ارائ ــای درس ــوع واحده ــر تن ــالوه ب ــه ع ]20[. البت
دانشــگاه هــا، کیفیــت آمــوزش نیز اهمیــت خــاص خــود را دارد؛ در 
ایــن خصــوص بررســی انجــام شــده توســط ریاضــی و همــکاران 
)1399( در زمینــه واحدهــای درســی ارائــه شــده در ایــران نشــان 
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــری در نظ ــد نظ ــم واح ــداد ک ــه تع داد ک
دروس و از طرفــی هــم پوشــانی محتواهــای درســی باعــث مــی 
شــود تــا مــدرس مطالــب را به صــورت کلــی بیــان کنــد و فرصـــت 
پرداختــن بــه برخــی جزئیــات مهــم کــم شــود و دانشــجو نتوانــد 

مشــارکت فعـــال در امــر آمــوزش داشــته باشــد ]25[.

همچنیــن در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا در مقطــع کارشناســی فــرد 
ــه به صــورت تخصصــی در یکــی از  ــر حســب عالق ــد ب مــی توان
گرایــش هــای پرســتاری )جــدول4( نیــز تحصیــل کنــد ]20[، امــا 
در ایــران بــرای کســب دانــش تخصصــی در پرســتاری، دانشــجو 
بایــد بعــد از فراغــت از تحصیــل در آزمــون های کارشناســی ارشــد 
شــرکت کنــد ]18[. همچنیــن واحــد درســی تحقیــق در پرســتاری 
ــا  ــش کلمبی ــگاه بریتی ــا دانش ــود دارد، ام ــگاه وج ــر دو دانش در ه
واحدهــای تحقیــق کیفــی و تحقیــق کمــی را به  صــورت واحدهای 
اختیــاری نیــز بــرای دانشــجویان در نظــر گرفتــه اســت ]20[ کــه 
نشــان دهنده اهمیــت مســئله تحقیــق در رشــته پرســتاری اســت 
ــه  ــه اســت. مطالع ــه آن پرداخت ــا ب کــه دانشــگاه  بریتیــش کلمبی
ــداف  ــی از اه ــه یک ــان داد ک ــکاران )1395( نش ــجادی و هم س
ــز انجــام پژوهــش  ــن نی ــتاری در ژاپ تأســیس دانشــگاه های پرس
ــق در پرســتاری  ــرای موضــوع تحقی هــای دانشــگاهی اســت و ب
ــی بایســت در  ــد و دانشــجویان م ــده ان ــل ش ــت قائ ــیار اهمی بس
مرحلــــه نهــایي برنامــه آمــــوزش کارشناســي پرسـتاري، یک 
پـــروژه تحقیقاتی را اجرا و نتـــایج پـــژوهش خــــود را در قالــــب 
پایــــان نامــــه کارشناســــي ارائه کنند ]26[. همچنیــــن مطالعه 
گــودرزی و همکاران )1399( نشــان داد که دروســــی کــــه بــــه 
عنــــوان عاملــی در جهــت شــکل گیـری هویـت در پرسـتاران 
می شــود، ماننـــد فلســـفه پرســـتاری، تئـــوری هـــای پرســـتاری، 
فرآینـــد اجتماعـــی شـــدن و تکامـــل حرفـه پرســـتاری، دانـش و 
ماهیـت پرسـتاری در برنامـه دوره کارشناسـی پرسـتاری در ایـران 
وجـــود نـــدارد ]27[؛ امــا در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا در واحدهای 

ــه آن پرداختــه شــده اســت ]20[. اختیــاری ب
ــا نشــان داد کــه  ــران و بریتیــش کلمبی مقایســه طــول دوره در ای
ــش  ــگاه بریتی ــا در دانش ــت، ام ــابه اس ــر دو مش ــول دوره در ه ط
کلمبیــا پــس از طــی دوره 4 ســاله پرســتاری، برنامــه کســب مجوز 
ــمی  ــتار رس ــدرک پرس ــب م ــه کس ــی LPN و برنام ــتار بالین پرس
ــب  ــا کس ــگان ب ــا دانش آموخت ــود ]20[ ت ــه می ش ــز ارائ RN نی

آنهــا بتواننــد به صــورت رســمی و حرفــه ای وارد بــازار کار شــوند. 
ــه دانــش آموختــگان، مــدرک کارشناســی اعطــا مــی  ــران ب در ای
شــود، امــا بعــد از فــارغ التحصیلــی بــرای شــروع بــه کار نیــازی 
بــه آزمــون تعییــن صالحیــت و یــا آزمــون دریافــت مجــوز نیســت 
و تنهــا در برنامــه آموزشــی قیــد شــده اســت کــه پــس از اتمــام 
کارآمــوزی در عرصــه و جهــت فراغــت از تحصیــل، موفقیــت در 
آزمــون عملــی نهایــی ضــروری مــی باشــد کــه البتــه هیچ گونــه 
ــه درســی صــورت  ــون در برنام ــا آزم ــاط ب شــفاف ســازی در ارتب
نگرفتــه اســت و فــارغ التحصیــالن جهــت شــروع بــه کار ملــزم 
ــر                                                                                               ــه نظ ــتند ]17[. ب ــانی هس ــروی انس ــرح نی ــدن ط ــه گذران ب
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــون RN  ک ــزاری آزم ــدم برگ ــد ع ــی رس م
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صالحیــت حرفــه ای در بســیاری از کشــورها برگــزار مــی شــود، 
در سیســتم پرســتاری ایــران هــم بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ]26[.

ــی در  ــره قبول ــب نم ــتلزم کس ــران مس ــجو در ای ــرش دانش پذی
ــه  ــد منجــر ب ــی توان ــود م ــه خ ــون سراســری اســت ]22[ ک آزم
بــروز مشــکالتی از قبیــل عــدم عالقــه و انگیــزه نســبت بــه رشــته 
شــود ]17[، ایــن در حالــی اســت کــه رشــته پرســتاری بــه افــراد 
عالقه منــد بــا توانایــی ویــژه نیــاز دارد و عالقــه منــدی بــه حرفــه 
ــه  ــت و مناســب ب ــات باکیفی ــه خدم یکــی از پیش شــرط های ارائ
مددجویــان مــی باشــد ]28[. نتایــج تحقیــق بخشــنده باورســاد و 
همــکاران )1394( در دانشــگاه جنــدی شــاپور اهــواز نشــان داد کــه 
حــدود نیمــی از دانشــجویان پرســتاری انگیــزه پایینــی دارنــد ]29[. 
همچنیــن نتایــج پژوهــش نجفــی کلیانــی و همــکاران )1390( در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز نشــان داد کــه کـــاهش انگیـــزه 
دانـــشجویان پرســتاري شــامل ابعاد فرهنگــي، اجتماعي، آموزشــي، 
مدیریتــي، پژوهشــي، ارتباطــي و زمینــه اي اســت که از ایــن میان، 
مشــکالت ارتباطــي از عوامــل بســیار مهــم در کـــاهش انگیـــزه و 
ــود ]30[. از  ــوب می ش ــتاري محس ــته پرس ــه رش ــا ب ــه آنه عالق
طرفــی، وجــود انگیــزه نقــش مهمــی در افزایــش صالحیــت بالینی 
داشــته و بــرای عملکــرد بالینــی ضــروری اســت و به ویــژه بــرای 
دانشــجویان پرســتاری کــه بــا درخواســت هــای متعــدد از ســوی 
بیمــاران خــود مواجــه هســتند، اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد 
]31[، امــا در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا افــراد بــا انتخــاب و عالقــه 
خــود وارد دانشــگاه و رشــته پرســتاری مــی شــوند ]14[. تحقیــق 
ســجادی و همــکاران )1395( نیــز نشــان داد کــه در ژاپــن ورود بــه 
کلیــه مقاطــع پرســتاری بــدون گذرانــدن آزمــون سراســري اســت 
و ضوابــط پذیــرش، توســط هــر دانشــگاه بــه طــور مســتقل وضــع 
مــي شــود ]26[. مطالعــه عزیــزی و همــکاران )1398( نیــز مبیــن 
ایــن موضــوع بــود کــه در دانشــگاه ویدنــر آمریــکا، افــراد متقاضــی 
ــا مراجعــه بــه  ــا رضایــت شــخصی و عالقــه ب رشــته پرســتاری ب
دانشــگاه مــورد نظــر و تکمیــل فــرم ثبت نــام، کســب نمــره حــد 
ــی از آزمــون ریاضــی و کالمــی اســت  نصــاب ورودی کــه ترکیب
ــد  ــه تحصیــل مــی پردازن و معــدل دیپلــم بــدون هیــچ رقابتــی ب
]32[. همچنیــن یافتــه هــای پژوهــش ریاضــی و همــکاران 
)1399( بیانگــر ایــن بــود کــه بــه رغــم تالش مســـئوالن و دســت 
انــدرکاران امــر آمــوزش پرســـتاری در ایران، برنامـــه درســـی بـــه 
گونـــه ای نیســت کــه بتوانــد در دانشــجویان، انگیــزه ایجــاد کنــد 
ــارت الزم در  ــرش و مه ــه درک و نگ ــان را ب ــش آموختگـ و دان

خصوص حرفـــه خـود، برســـاند ]25[.
در مقایســه جایــگاه شــغلی دانــش آموختــگان، ظرفیت هــای 
ــا  ــش کلمبی ــگاه بریتی ــران و دانش ــتاران در ای ــرای پرس ــادی ب زی
وجــود دارد و تنهــا تفاوتــی کــه دیــده می شــود ایــن اســت کــه در 

ایــران برخــالف دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــه ســازمان های بیمــه 
و ندامتــگاه هــا اشــاره نشــده اســت ]20 ,33[. در ایــن خصــوص 
مطالعــه پورتیمــور و همــکاران )1399( نیــز نشــان مــی دهــد کــه 
موقعیـــت اجتماعــــی ضعیف پرســــتاران ایرانــــی در مقایســه با 
سایر کشورها بــــه عنــــوان چالشــــی در جامعــــه مطرح اســـت 
و هنـــوز هـــم بســـیاری از افـراد گـمان می کننـــد کـه پرسـتاران 
در حــــد کمــک پزشــکان هســــتند. بنابرایـن سرمایـه گـذاری 
هـــای مناســـب در تأمیـــن نیـــروی کارآمـــد و بـاانگیـــزه ماننـــد 
اطمینـــان از آینـــده شـغلی، ادامـــه تحصیـل، ایجـــاد رشـته های 
تخصصـی، ارتقـا و وضـوح نقـش هـا مـی توانـد در تکامـل حرفـه 

ای پرســـتاری تأثیرگــذار باشــد ]34[.
انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیــت هایــی نیــز همــراه بــود کــه 
ــب  ــی و مطال ــه درس ــه برنام ــرف ب ــی ص ــن آن، دسترس مهم تری
موجــود در ســایت دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــود و دسترســی بــه 
ــن  ــرم، و همچنی ــک ت ــه تفکی ــی ب ــای درس ــه ه ــات برنام جزئی
نحــوه گذرانــدن برنامــه هــای اختیــاری در نظــر گرفتــه شــده برای 
دانشــجویان و نیــز چگونگــی تحصیــل بــه  صــورت تخصصــی در 
گرایــش هــای مختلــف پرســتاری از طریــق ســایت وجود نداشــت.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه افتــراق عمــده بیــن 
دو دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا و دانشــکده هــای پرســتاری 
ایــران در مقطــع کارشناســی پرســتاری، در نحــوه پذیرش دانشــجو 
و همچنیــن کســب شــرایط الزم بــرای اشــتغال در حرفه پرســتاری 
بــوده اســت. از طرفــی، مــواردی همچــون نبــود درس ســالمندی 
)بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمند کشــور(، توجــه کمرنــگ 
تــر بــه تحقیــق در پرســتاری و ارتبــاط حرفــه ای، نپرداختــن بــه 
موضوعــات بنیادیــن تئــوری و فلســفه پرســتاری از نقــاط ضعــف 
برنامــه درســی ایــران و وجــود واحــد درســی مراقبــت در بحــران 
ــوت  ــاط ق ــتاری از نق ــات در پرسـ ــاوری اطالع ــا و فن و فوریت ه
آن در مقابــل دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا اســت. لــذا بــا توجــه بــه 
اینکــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بیــش از یــک قــرن قدمــت دارد، 
ــان  ــات بیشــتری توســط ســایر محقق پیشــنهاد مــی شــود مطالع
ــاری و  ــاری و اختی ــه برنامــه هــای درســی اجب ــرای دســتیابی ب ب
چگونگــی تحصیــل در گرایــش هــای تخصصــی در نظــر گرفتــه 
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــی، از طری ــع کارشناس ــتاری در مقط ــرای پرس ب
مســئوالن دانشــگاه مربوطــه صــورت گیــرد. همچنیــن پیشــنهاد 
ــه  ــی برنام ــزان آموزشــی در جلســات بازبین ــه ری مــی شــود برنام
درســی کارشناســی پرســتاری، بــا توجــه بــه نیازهــای جامعــه ایــن 
ــق نقــاط  ــا بررســی دقی ــا ب ــد اســت ت ــد. امی مــوارد را لحــاظ کنن
ــی  ــوان گام ــورمان، بت ــی کش ــای آموزش ــف برنامه ه ــوت و ضع ق
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در جهــت پیشــرفت و توســعه آمــوزش عالــی در حرفــه پرســتاری 
برداشــت.

سپاسگزاری
مطالعه حاضر در شـــورای تخصصـــی پژوهـــش کمیتـه تحقیقـات 
دانشـــجویی دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان تصویب و از کمیتـه 
اخالق پزشـــکی همــان دانشـــگاه در تاریــخ 1399/5/7 کد اخالق 
اســت.  کــرده  دریافــت  را   IR.SEMUMS.REC.1399.137

ــات و  ــت تحقیق ــه از معاون ــن مطالع ــگران ای ــیله پژوهش بدین وس
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان و همچنیــن از محققانــی 
کــه از تحقیقــات آنهــا در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت تشــکر 

ــد.  ــی می نماین و قدردان

تضاد منافع
در انجــــام، اســــتخراج و گــــزارش نتایــــج ایــــن مطالعــــه 

هیــچ گونــــه تضــــاد منافعــــی وجــــود نداشــــت. 
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