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Abstract

Introduction: For the nursing bachelor's degree to be more successful in Iran and to identify the strengths and
weaknesses of its curriculum, it is necessary to conduct comparative studies and benefit from the experiences
and strategies experienced in successful universities. This study aimed to compare the Iranian undergraduate
nursing curriculum with the University of Southampton, UK.
Methods: The present study is a comparative descriptive study that was performed using Bereday's four-step
model including description, interpretation, proximity, and comparison. The details provided from the Iranian
bachelor's nursing curriculum are taken from the website of the Ministry of Health in Iran and the University
of Southampton.
Results: Despite the similarities in the content of some courses, there are differences in terms of admission
requirements, and course length between the two educational systems. At the University of Southampton, there
is an emphasis on training managers with a research-oriented approach and technology integration, but this
issue has received less attention in Iran. At Southampton, attention to research at the end of the study has led
the student to identify problems and be drawn to research, while in Iran, a nursing research lesson is taught at
the beginning of the course. Educational strategies at Southampton are student-centered, but in Iran they are
teacher-centered. The day problems are seen in the online curriculum of the University of Southampton, but
there is less flexibility in the Iranian curriculum and a focus on knowledge-based. Graduates in the UK are
directed towards hospitals and society, but in Iran, graduates are mainly directed towards hospitals, and their
ability to take on other social roles is not seen.
Conclusions: In addition to developing professional skills, the Iranian Nursing Bachelor's training program
needs to focus on training managers with a research-oriented approach. It is also necessary, to on studentcentered principles instead of teacher-centered; emphasize problem-oriented instead of knowledge-oriented,
and community-oriented instead of hospital-oriented.
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چكيده
مقدمــه :بــراي موفقيــت هرچــه بيشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ايــران و شناســايي نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه درســي آن،
پرداختــن بــه مطالعــات تطبيقــي و بهــره بــرداري از تجــارب و راهبردهــاي تجربـ ه شــده در دانشــگاه هــاي موفــق ،امــري ضــروري اســت.
ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه ســاوتهمپتــون انگلســتان انجــام
گرفــت.
روش کار :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی تطبیقــی اســت کــه بــا اســتفاده از مــدل چهــار مرحلـهای  Beredayشــامل توصیف،
تفســیر ،مجــاورت و مقایســه انجــام شــده اســت .جزئیــات ارائــهشــده از برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران برگرفته از وب ســایت
وزارت بهداشــت ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتــون دریافت شــده اســت.
یافتههــا :علیرغــم وجــود شــباهت هایــی در محتــوی درســی ،تفــاوت هایــی ازنظــر پذیــرش دانشــجو و طــول دوره تحصیــل بیــن دو
نظــام آموزشــی وجــود دارد .در دانشــگاه ســاوت همپتــون بــر تربیــت مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهــش محــور و ادغــام فنــاوری تأکیــد شــده
اســت ولــی در ایــران بــه ایــن موضــوع کمتــر توجــه شــده اســت .در دانشــگاه ســاوت همپتــون توجــه بــه پژوهــش در انتهــای تحصیــل
باعــث شــده کــه دانشــجو بــا شــناخت مشــکالت ،بــه ســمت تحقیــق کشــیده شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران واحــد پژوهشــی
در ابتــدای تحصیــل ارائــه مــی شــود .اســتراتژی هــای آموزشــی در دانشــگاه ســاوت همپتــون بــهصــورت دانشــجو محــور و در ایــران
معلــم محــور اســت .مشــکالت روز جامعــه در برنامــه درســی آنالیــن دانشــگاه ســاوت همپتــون دیــده مــی شــود ،ولــی در برنامــه درســی
ایــران انعطــاف کمتــری وجــود دارد و بــر دانــش محــوری تمرکــز شــده اســت .دانــش آموختــگان در انگلســتان بــه ســمت بیمارســتان هــا
و جامعــه ســوق داده مــی شــوند ولــی در ایــران دانشآموختــگان عمدتـ ًا بــه ســمت بیمارســتان هــا ســوق داده مــی شــوند و توانمنــدی
آنهــا در بــه عهــده گیــری ســایر نقــش هــای اجتماعــی دیــده نمــی شــود.
نتیجهگیــری :نیــاز اســت کــه در برنامــه آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران عــاوه بــر توســعه مهــارت هــای حرفــه ای بــر تربیــت
مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهــش محــور تمرکــز شــود .همچنیــن الزم اســت ،بــر اصــول دانشــجو محــوری بــهجــای معلــم محوری؛ مشــکل
محــوری بـ ه جــای دانش-محــوری و جامعــه محــوری بـ ه جــای بیمارســتان محــوری تأکید شــود.
کلیدواژهها :مطالعه تطبیقی ،برنامه آموزشی ،کارشناسی پرستاری ،ایران ،دانشگاه ساوت همپتون.

سجاد یاراحمدی و همکاران

ســاختار آموزشــی مقطــع کارشناســی پرســتاری ایــران بــا ســایر
کشــورها ،بــه نظــر مــی رســد کــه بازنگــری هایــی در مدیریــت
و برنامــه ریــزی ایــن دوره نیــاز باشــد [ .]6طــی ســال هــای
اخیــر مطالعاتــی در زمینــه ی مقایســه ســاختار آموزشــی مقطــع
کارشناســی پرســتاری ایــران بــا کشــورهایی همچــون اســترالیا
[ ،]6آمریــکا [ ،]7ســنگاپور [ ،]8کانــادا [ ،]9کــره جنوبــی []10
و مالــزی [ ،]1انجــام شــده اســت .نتایــج ارزشــمند هرکــدام از
ایــن مطالعــات تصویــری از نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه درســی
کارشناســی پرســتاری ایــران بــرای طراحــان آموزشــی مشــخص
نمــوده اســت .بــا اینحــال بــا توجــه تغییــرات ســریع اجتماعــی،
اقتصــادی ،بهداشــتی در دنیــا ،تطابــق برنامــه درســی کارشناســی
پرســتاری ایــران بــا شــرایط روز دنیــا ضــروری اســت .لــذا انجــام
مطالعــات مقایســه ای بــا ســایر کشــورها مــی توانــد بهبــود کیفیت
برنامــه هــای آموزشــی و شناســایی اســتراتژی هــا بــرای حرکــت
بــه ســمت نوآوریهــای برنامــه آمــوزش پرســتاری را مطابــق بــا
شــرایط روز دنیــا تضمیــن کنــد [.]3
يكي از كشــورهاي پيشــرو در آموزش پرســتاري ،كشــور انگلســتان
اســت كــه در ســال  1960و بعــد از کشــورهای آمريــكا و اســتراليا
شــروع بــه ارائــه مــدرك دانشــگاهي پرســتاري نمــود [.]11 ,12
دانشــگاه ســاوتهمپتون انگلســتان در حــال حاضــر در بيــن 1300
دانشــگاه در رتبــه  77قــرار دارد ،همچنیــن جــز ده دانشــگاه برتــر
دنیــا و دومیــن دانشــگاه برتــر انگلســتان از نظــر آموزش پرســتاری
محســوب مــی شــود [ .]13بــا توجــه بــه جايــگاه برجســته ايــن
دانشــگاه در ســطح دنيــا و لــزوم مقايســه نظــام آموزشــي ايــران
بــا نظــام هــاي آموزشــي دانشــگاه هــاي پيشــرو ،مطالعــه تطبیقــی
حاضــر باهــدف مقایســه نظــام آموزشــی و جدیدتریــن برنامــه
درســی دوره کارشناســی پرســتاری در ایــران و دانشــگاه ســاوت
همپتــون انگلســتان و ارائــه پیشــنهادات عملــی و ســازنده جهــت
تکمیــل و بهبــود کیفیــت برنامــه درســی انجــام گردیــد.

مقدمه
آمــوزش علــوم پزشــکی بخشــی از نظــام آمــوزش عالــی اســت
و کیفیــت زندگــی و ســامت جامعــه را تحــت پوشــش قــرار
مــی دهــد .تربیــت افــرادی کــه مســئول مراقبــت از بیمار هســتند،
نیــاز اساســی در هــر سیســتم مراقبتــی بهداشــتی اســت [.]1
پرســتاران ب ـ ه عنــوان یکــی از اعضــای کلیــدی تیــم مراقبــت و
درمــان ،نقــش مهمــی در دســتیابی بــه اهــداف مراقبتــی و درمانــی
دارنــد .از طرفــي آمــوزش پرســتاری بــهعنــوان بخشــی از نظــام
آمــوزش عالــی در دهــه هــای اخیــر در جهــان بــا ســرعت زیــادی
در حــالتوســعه و گســترش اســت [.]2 ,3
برنامــه درســی ،فرصــت هــای برنامــه ریــزی شــده ای را بــرای
فراگیــران فراهــم مــی کنــد تــا آنهــا بتواننــد بــه شــیوه تعاملــی،
یادگیــری را تجربــه کننــد .ایــن برنامــه ،توســط ســازمان هــای
مســئول در حــوزه آمــوزش طراحــی مــی شــود و طــرح کلــی
برنامــه را نشــان مــی دهــد .برنامــه درســی بایــد جامــع ،کامــل و
همســو بــا نیازهــای ســامت جامعــه باشــد .هــم چنیــن مناســب
اســت کــه بــرای تأمیــن نیازهــای روزمــره جامعــه و تهیــه برنامــه
هــای جدیــد ،بازنگــری و اصــاح برنامــه هــای موجــود صــورت
گیــرد [.]3
در صــورت عــدم طراحــی برنامــه هــای مناســب و بــا کیفیــت برای
آمــوزش پرســتاری ،خســارات جبرانناپذیــری بــر ســامت جامعــه،
اعتبــار علمــی دانشــگاه و دانــش آموختــگان وارد مــی شــود [.]1
هــدف از برنامــه آمــوزش پرســتاری ،تربیــت افــرادی توانمنــدی
اســت کــه در محیــط مراقبــت ســامتی تغییــر مثبــت ایجــاد کننــد
و در راســتای ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد ،خانــواده و جوامــع
قــدم بردارنــد [.]3 ,4
رســالت آمــوزشو پــرورش تطبیقــی ایــن اســت کــه بــه تفاوتهــا
و شــباهت هــای نظــام هــای گوناگــون آموزشــی ،پــی بــرده تــا بــا
مشــخص شــدن دالیــل موفقیــت و ناکامــی نظــام هــا ،از تجــارب
آنــان در جهــت توســعه نظــام آموزشــی بهره گیــرد [ .]1 ,5مقایســه
سیســتم هــای آموزشــی مختلــف ،مــی توانــد بــه بهبــود محتــوی
و کیفیــت برنامــه درســی کمــک نمایــد [ .]3 ,4طبــق بررســی
تاریــخ تحــول نظــام هــای آموزشــی جهــان ،مطالعــات تطبیقــی
از پویاتریــن شــیوه هــای علمــی مــورد توجــه مســئوالن و برنامــه
ریــزان آموزشــی کشــورهای پیشــرو بــوده و بهعنــوان یکــی از
شــرایط الزم بــرای تدویــن نظــام هــای آموزشــی مــی تــوان به آن
اشــاره کــرد .ايــن مطالعــات مــي تواننــد در بازنگــري و نوســازي
برنامــه آموزشــي کمککننــده باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه
در کشــورمان برعکــس دیگــر کشــورهای جهــان ایــن دســته از
مطالعــات کمتــر مــورد اســتقبال محققــان واقــع شــده اســت [.]3
علیرغــم اهمیــت موضــوع و وجــود مطالعاتــی در خصوص مقایســه

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش کاربــردی و از نــوع توصیفــی
تطبیقــی اســت کــه در ســال  1400باهــدف مقایســه تطبیقــی نظام
آموزشــی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه ســاوتهمپتون
انگلســتان انجــام گردیــد .جهــت انجــام ایــن بررســی از مــدل
چهــار مرحلـهای  Beredayشــامل توصیــف ،تفســیر ،مجــاورت و
مقایســه اســتفاده شــد.
در مرحلــه توصیــف؛ بــا بررســی جامــع ،شــواهد و اطالعــات در
زمینــه موضــوع مــورد بررســی ،جمــعآوری شــد .پدیــده هــای
تحقیــق طبــق شــواهد و اطالعــات ،یادداشــت بــرداری شــده
و بــا تــدارک یافتــه هــای کافــی بــرای بررســی و نقــادی در
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مرحلــه بعــد آمــاده شــد .بــر ایــن اســاس ،برنامــه آموزشــی دوره
کارشناســی پیوســته رشــته پرســتاری وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی کشــور ایــران مصــوب پنجــاه و چهارمین جلســه
شــورای عالــی برنامهریــزی علــوم پزشــکی در ســال ]14[ 1393
مــورد بررســی قــرار گرفــت .هــم چنیــن ،برنامــه آموزشــی دوره
کارشناســی رشــته پرســتاری دانشــکده ســاوتهمپتون انگلســتان
بــا اســتفاده از کلیدواژههــای  BScو  Nursing Curriculumاز
ســایت دانشــگاه مذکــور جســتجو و دریافــت شــد [.]15
در مرحلــه تفســیر؛ داده هــای جمــعآوری شــده مــورد
تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .در ایــن مرحلــه داده هــای توصیفــی
مرحلــه اول شــامل ،شــرایط و نحــوه پذیــرش دوره؛ اهــداف،
رســالت و چشــمانداز؛ ســاختار کلــی ،طــول دوره و محتــوای
آموزشــی؛ اســتراتژی هــای آمــوزش و ارزشــیابی ارزیابــی؛ و دانــش
آموختــگان هــر دو دانشــگاه مــورد بررســی و تفســیر قــرار گرفــت.
در مرحلــه همجــواری؛ شــباهت هــا و تفــاوت هــا ،بــ ه منظــور
ی شــده و در کنــار هــم
ایجــاد چارچوبــی بــرای مقایســه ،طبقهبنــد 
قــرار گرفــت.
در مرحلــه مقایســه ،مســئله پژوهــش بــا توجــه بــه جزئیــات
در زمین ـهٔ شــباهت هــا و تفــاوت هــا و پاســخ بــه ســؤال هــای
تحقیــق بــر اســاس مقــاالت موجــود بررســی و مقایســه شــد [.]16
ایــن مطالعــه دارای تأییدیــه کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش های
زیســت پزشــکی به شــماره  IR.SEMUMS.REC.1400.224از
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان اســت .مالحظــات اخالقــی در
مطالعــه حاضــر شــامل امان ـتداری در انتقــال مطالــب ،دقــت در

جم ـعآوری داده هــا و تفســیر آن هــا بــود.
یافتهها

تاریخچه آموزش پرستاری در ایران و انگلستان

آمــوزش پرســتاری در ایــران از ســال  1294آغــاز شــد و در ســال
 1337شــرط پذیــرش در دوره سهســاله آمــوزش پرســتاری داشــتن
دیپلــم کامــل متوســطه تعییــن گردیــد .در ســال  ،1344نخســتین
دوره آمــوزش چهارســاله پرســتاری در ایــران ارائــه شــد .شــورای
عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی در وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی در ســال  1393آخریــن بازنگــری محتــوی
دروس کارشناســی پرســتاری عمومــی را انجــام داد [.]14
تاریخچــه پرســتاری در انگلســتان مربــوط بــه ســال  1850و
مصــادف بــا حرفــه ای شــدن ایــن رشــته مــی شــود و اولیــن
دوره آمــوزش پرســتاری در انگلســتان مربــوط بــه ســال 1956
مــی باشــد .در حــال حاضــر گرایــش هــای بزرگســال ،اطفــال و
روان پرســتاری در دوره سهســاله کارشناســی پرســتاری ارائــه
مــی گــردد [.]17
نتایــج حاصــل از مطالعــه در قالــب پنــج جــدول شــامل مقایســه
شــرایط و نحــوه پذیــرش دوره؛ اهــداف ،رســالت و چشــمانداز؛
ســاختار کلــی ،طــول دوره و محتــوای آموزشــی؛ اســتراتژی هــای
آمــوزش و ارزشــیابی ارزیابــی؛ و دانــش آموختــگان در ایــران و
ت همپتــون انگلســتان در مقطــع کارشناســی ارائــه
دانشــگاه ســاو 
شــده اســت.

جدول  .1شرایط پذیرش دانشجو
ایران

پذیرفتهشدگان شامل؛ فارغالتحصیالن دوره  12ساله آموزش دبیرستان که شامل  9سال آموزش عمومی و  3سال اختصاصی می باشد.
پذیرش به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری گروه تجربی می باشد [.]14
وجود یکی از مدارک زیر جهت پذیرش به همراه نامه درخواست پذیرش ضروری است:
دیپلم  A-Levelبهعنوان دیپلم بینالمللی در سیستم آموزشی کشور انگلستان و ولز و به معنی دریافت دیپلم متوسطه است.
دیپلم ( BTEC )Business and Technology Education Councilیک مدرک تحصیلی تکمیلی و مدرک حرفهای است
که در انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی اخذ می شود.

ساوت همپتون
انگلستان

دیپلم ( IBDP )International Baccalaureate Diploma Programیک برنامه آموزشی دوساله است که عمدت ًا برای
افراد  16تا  19ساله در  140کشور در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
دیگر ضروریات :متقاضیان بایستی حداقل نمره را در آزمون (GCSE )General Certificate of Secondary Education
برای دروس زبان انگلیسی ،ریاضیات و علوم کسب نمایند .وجود یکی از مدارک زبان زیر برای افراد غیر انگلیسیزبان ضروری است:
GCSE English
)IELTS) International English Language Testing System
.]15[ )TOEFL) Test of English as a Foreign Language
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جدول  .2اهداف ،رسالت ،چشمانداز

ایران

ساوتهمپتون
انگلستان

اهداف

دانشآموختــگان ایــن دوره بایــد قــادر باشــند بــا بیمــاران ،همراهــان ،خانــواده ،پزشــک معالــج و اعضــای دیگــر تیــم
ســامت ارتبــاط مناســب و مؤثــر حرفــه ای برقــرار نماینــد؛ بــا نــگاه پژوهشــی نیازهــای ســامت مددجویــان را در قالــب
تشــخیص هــای پرســتاری تعییــن نماینــد؛ بــرای برطــرف کــردن مشــکالت و ارتقــای ســامت مددجویــان برنامــه
مراقبتــی تدویــن نمــوده ،آن را اجــرا و ارزشــیابی نماینــد؛ از بیمــاران در همــه رده هــای ســنی و در عرصــه هــای مختلــف
مراقبــت نماینــد؛ بــه مددجویــان ،همراهــان و خانــواده آنــان آمــوزش دهنــد؛ توانایــی هماهنــگ کــردن تیــم ســامت
بــرای رفــع مشــکالت پرســتاری مددجویــان را داشــته باشــند؛ یادگیــری مادامالعمــر داشــته باشــند [.]14

رسالت

تربیــت دانشآموختگانــی کــه بــا تکیهبــر دانــش روز ،مهــارت و کارآمــدی ،ایمــان و تعهــد ،دلســوزی و مهربانــی،
اخــاق حرفــه ای ،خدمــات مراقبــت پرســتاری مــورد نیــاز آحــاد جامعــه را از مرحلــه پیشــگیری تــا بازتوانــی بــا روش
هــا و ابزارهــای اســتاندارد ،ارائــه کننــد .تربیــت پرســتارانی تربیــت کــه متعهــد بــه یادگیــری خــود راهبــر بــوده و در دوره
خدمــت مرتب ـ ًا دانــش و مهارتشــان را در همــه ابعــاد بــهروز مــی کننــد [.]14

چشمانداز

طــی ده ســال آینــده ،برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی پرســتاری ،همــگام بــا نیازهــای در حــال تغییــر جوامــع ،بــه
نحــو پویایــی خواهــد توانســت ،اســتانداردهای منطقــه ای و جهانــی آمــوزش پرســتاری را کســب کنــد .دانشآموختــگان
کارشناســی پرســتاری حاصــل از اجــرای ایــن برنامــه ،جایــگاه تعریــف شــده و مؤثــری را در ارائــه مراقبــت هــا در کلیــه
ســطوح ســامت از پیشــگیری تــا بازتوانــی در نظــام ســامت کشــور ،بــه دســت خواهنــد آورد .دانشآموختــگان ایــن
رشــته خدمــات اثربخــش و مقــرونب ـه صرف ـهای را در مســیر پیشــرفت ســطح ســامت آحــاد جامعــه و بهبــود کیفیــت
زندگــی مددجویــان ارائــه خواهنــد داد .خدمــات دانشآموختــگان برنامــه کارشناســی پرســتاری از لحــاظ کیفیــت در رتبــه
نخســت منطقــه و قابلعرضــه در ســطح بینالمللــی خواهــد بــود [.]14

اهداف

تحقیقــات و پژوهــش بــا کیفیــت برتــر ،جامــع و مبتنــی بــر پژوهــش ،آمــوزش و مشــاوره مــداوم و فراهــم آوردن فرصــت
توســعه حرفــه ای و پژوهــش بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی ،تربیــت عالــی رهبــران آینــده پرســتاری و مامایــی،
پــرورش مهــارت تجزیــهو تحلیــل و تفکــر انتقــادی در عملکــرد حرفــه ای و توســعه مهــارت بــه وســیله فنــاوری و
یکپارچهســازی دانــش تئــوری بالینــی [.]15

رسالت

رســالت برنامــه آموزشــی محافظــت از ســامت و رفــاه عمومــی ،تعییــن اســتانداردهایی بــرای آمــوزش و تمریــن و
راهنمایــی بــرای حرفــه ی پرســتاری اســت .همچنیــن اطمینــان از صالحیــت عملــی پرســتاران آموزشدیــده و برخــورد
بــا افــرادی کــه صالحیــت الزم را ندارنــد [.]15

چشمانداز

محافظــت از مــردم بــا اطمینــان از اینکــه پرســتاران بهطــور مــداوم مراقبتهــای بهداشــتی بــا کیفیــت بــاال ارائــه
میکننــد [.]15
جدول  .3ساختار کلی ،طول دوره و محتوای آموزشی

دوره بهصــورت نظــری ،عملــی ،کارآمــوزی و کارآمــوزی در عرصــه اســت .طــول دوره چهــار ســال یــا هشــت تــرم و دروس
ساختار کلی شــامل  22واحــد دروس عمومــی 15 ،واحــد دروس پایــه 21 ،کارآمــوزی در عرصــه واحــد 54 ،واحــد دروس اختصاصــی18 ،
واحــد کارآمــوزی مــی باشــد و جمــع کل واحدهــا  130واحــد مــی باشــد [.]14
ایران
واحدها

ساوتهمپتون
انگلستان

دروس تخصصــی شــامل :تغذیــه و تغذیهدرمانــی ،اصــول اپیدمیولــوژی و مبــارزه بــا بیماریهــای شــایع در ایــران ،روانشناســی
فــردی و اجتماعــی ،داروشناســی ،زبــان تخصصــی ،فراینــد آمــوزش بــه بیمــار ،اصــول و مهارتهــای پرســتاری ،اخــاق
پرســتاری و ارتبــاط حرفــه ای ،پرســتاری ســامت فــرد و خانــواده ،پرســتاری ســامت جامعــه ،پرســتاری و بهداشــت محیــط،
بررســی وضعیــت ســامت ،پرســتاری بهداشــت مــادر و نــوزاد ،پرســتاری در اختــاالت ســامت مــادر و نــوزاد ،مفاهیــم پایــه
پرســتاری ،پرســتاری کــودک ســالم ،پرســتاری بیماریهــای کــودکان ،پرســتاری بهداشــت روان ،پرســتاری بیمــاری هــای
روان ،پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان ( ،)1پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان ( ،)2پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان
( ،)3مراقبــت هــای پرســتاری در منــزل ،مراقبــت هــای جامــع پرســتاری در بخــش هــای ویــژه ،پرســتاری اورژانــس در
بحــران هــا و حــوادث غیرمترقبــه ،اصــول مدیریــت خدمــات پرســتاری مــی باشــد [.]14

دانشــجویان واحدهــای تئــوری و بالینــی ایــن دوره را بـه صــورت تمــاموقــت ،در بیــش از ســه ســال تحصیــل طــی میکننــد.
تعــداد کل واحدهــا  120واحــد میباشــد .در ســال اول پایــه و اســاس موردنیــاز پرســتاری مطالعــه مــی شــود و  12هفتــه کار
ساختار کلی عملــی ســپری مــی شــود ،در ســال دوم دانــش و مهــارت رفــع نیازهــای بزرگســاالن توســعه پیــدا مــی کنــد و  24هفتــه
کار عملــی ســپری میشــود و در ســال ســوم مهارتهــای رهبــری و مدیریــت و پژوهــش ارتقــا پیــدا مــی کنــد و  22هفتــه
کار عملــی ســپری مــی شــود [.]15

واحدها

دروس تخصصــی شــامل :مقدمــه ای بــر تمریــن حرفــه ای ،علــوم کاربــردی بهداشــتی بــرای تمریــن پرســتاری ،مبانــی
علــوم بهداشــتی بــرای تمریــن پرســتاری ،جنبــه هــای اساســی مراقبــت ،بهداشــت جهانــی و عمومــی ،کار عملــی  ،1کار
عملــی  1در محیــط  ،1کار عملــی  1در محیــط  ،2مراقبــت پرســتاری فــرد محــور ،ارزیابــی بالینــی و برنامــه ریــزی مراقبــت
بــرای بزرگســاالن ،هماهنگــی مراقبــت طوالنــی مــدت در مشــارکت (حــوزه بزرگســاالن) ،مدیریــت تغییــرات حــاد در وضعیــت
ســامت (حــوزه بزرگســاالن) ،کار عملــی  2در محیــط  ،1کار عملــی  2در محیــط  ،2کار عملــی  2در محیــط  ،3روشهــای
تحقیــق بــرای پرســتاری و مامایــی ،تأثیــر بــر نــوآوری و تغییــر ،مراقبــت تســکینی و پایــان زندگــی ،کار عملــی  3در محیــط
 ،1کار عملــی  3در محیــط  ،2آمادهســازی بــرای کاریابــی پرســتاری ثب ـت شــده بــرای  ،BScپــروژه تحقیقاتــی [.]15
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جدول  .4استراتژی های آموزشی و ارزشیابی

ایران

ساوتهمپتون
انگلستان

استراتژی های آموزش

سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،استفاده از تصاویر ،موالژها و اطلس ها ،ترکیبی از دانشجو محوری و معلم محوری،
مبتنی بر جامعه تا حدودی آموزش در گروه کوچک ،مبتنی بر مسئله است [.]14

استراتژیهای ارزشیابی

ارزیابــی بــه شــکل مســتمر ،دورهــای و نهایــی بــوده و بــه روش هــای شــفاهی ،کتبــی ،آزمــون تعاملــی
رایانــه ای  DOPS، OSFE ،OSCE،و آزمــون  360درجــه انجــام مــی شــود ،همچنیــن ارزیابــی کارپوشــه
( )Portfolioو ارزیابــی اخالقــی انجــام مــی پذیــرد [.]14

استراتژی های آموزش

ســخنرانی ،پرســش و پاســخ ،همایــش هــا و ســمینارها ،بحــث هــای گروهــی و آنالیــن ،آمــوزش در گــروه
کوچــک ،آمــوزش مبتنــی بــر مســئله ،یادگیــری از طریــق همــکاری دانشــجو ،آمــوزش از راه دور در ایــام
کوویــد.]15[19-

استراتژیهای ارزشیابی

ارزشــیابی در ســال هــای مختلــف متفــاوت انجــام مــی شــود .در ســال اول ،آزمــون کتبــی  ،%25تکلیــف
درســی  ،%25آزمــون عملــی  %50و در ســال دوم ،آزمــون کتبــی  ،%10تکلیــف درســی  ،%26آزمــون عملــی
 %64و در ســال ســوم تکلیــف درســی  ،%50آزمــون عملــی  %50را شــامل میشــود [.]15
جدول  .5فارغالتحصیالن

ایران

دانــش آموختــگان پــس از طــی کــردن آزمــون صالحیــت بالینــی فارغالتحصیــل مــی شــوند و بعــد از آن بایــد بــه مــدت دو ســال
طــرح تعهــد خدمــت را در مراکــز درمانــی دولتــی بگذرانــد تــا بتوانــد ب ـ ه عنــوان پرســتار رســمی در اســتخدام مراکــز مختلــف
درآیــد [.]14

ساوتهمپتون
انگلستان

دانــش آموختــگان مــدرك حرفــه ای پرســتاری را از شــورای ملــی پرســتاری و مامایــی انگلســتان خواهنــد گرفــت .آزمــون تأییــد
صالحیــت حرفــه ای پرســتاران بعــد از فارغالتحصیلــی بــرای ســنجش دانــش و تــوان آنهــا قبــل از ورود بــه بــازار کار الزم اســت.
هــدف دانشــگاه افزایــش توانایــی اشــتغال فارغالتحصیــان اســت [.]15

قبل از ورود بــــه رشــته پرســتاري جـــزء الینفک سیســتم آموزشی
دانشــگاه مونــاش اســترالیا [ ]6و دانشــگاه آلیــس لــی ســنگاپور []8
اســت .در مالــزی نیــز عــاوه بــر آزمــون و مصاحبــه ،شــرط دارا
بــودن ســامتی نیــز برقــرار اســت [ .]1قبــل از ورود بــه رشــته
پرســتاری بایــد فرصتــی بــرای مســئولین دانشــگاه وجــود داشــته
باشــد تــا بــه بررســی ویژگیهــای شــخصیتی ،اخالقــی ،جســمی،
عالیــق ،ارزش هــا و عالقهمنــدی بــه رشــته در داوطلبیــن
بپردازنــد ،چراکــه رشــته پرســتاري بــه افــراد عالقهمنــد بــا
توانايــي ويــژه نيــاز دارد.
از جملــه مشــخصه اهــداف در برنامــه آموزشــي دانشــگاه
ســاوتهمپتون ،تأکیــد روی تربیــت رهبــری توانمنــد ،توســعه
پژوهــش و ادغــام فناوریهــای مرتبــط بــا رشــته اســت [ ]15کــه
در اهــداف برنامــه آموزشــی ایــران ارتقــا مدیریــت و رهبــری دیــده
نمــی شــود ،امــا در محتــوی آموزشــی واحــد اصــول مدیریــت
خدمــات پرســتاری وجــود دارد [ .]14در کشــورهای پیشــرفته
دیگــر ماننــد آمریــکا نیــز ارتقــا توانمندی هــای مدیریــت و رهبری
بــهعنــوان یکــی از اهــداف مــورد نظــر بــرای دانــش آموختــگان
کارشناســی پرســتاری دیــده شــده اســت [.]7
در رســالت برنامــه کارشناســی پرســتاری ایــران بــه ارائــه ی
اســتاندارد مراقبــت هــای پرســتاری از پیشــگیری تــا درمــان بــرای
عمــوم اشــاره شــده اســت [ ،]14درحالیکــه در دانشــگاه ســاوت
همپتــون عــاوه بــر ســامتی بــه رفــاه عمومــی نیــز توجــه شــده

بحث
در ايــن مطالعــه شــباهت هــا و تفــاوت هــاي برنامــه درســي
کارشناســي پرســتاري ايــران و دانشــگاه ســاوتهمپتون انگلســتان
مــورد مقايســه قــرار گرفــت .نتایج نشــان داد هــر دو برنامه درســی
علــی رغــم شــباهت در محتــوی برخــی دروس ،اســتراتژی هــای
آموزشــی و نقــش هــای تعیینشــده بــرای دانشآموختــگان،
تفــاوت هایــی در شــرایط پذیــرش دانشــجو ،ســاختار کلــی دوره،
اســتراتژیهای ارزشــیابی و همچنیــن شــرایط فراغــت از تحصیــل
را دارا هســتند.
ماننــد دانشــگاه مونــاش اســترالیا [ ]6و دانشــگاه اســامی
بینالمللــی مالــزی [ ]1در ایــران نیــز شــرط پذیــرش دانشــجو
شــرکت در آزمــون اســت [ ،]14امــا در دانشــگاه ســاوتهمپتون
افــراد بــر اســاس عالقــه خــود و درخواســت پذیــرش ،در مقطــع
کارشناســی پرســتاری وارد مــی شــوند [ .]15عــاوه بــر انگلســتان
در کشــورهایی ماننــد آمریــکا [ ،]7ســنگاپور [ ،]8کانــادا [ ]9و کــره
جنوبــی [ ]10بــرای پذیــرش در رشــته نیــاز بــه شــرکت در آزمــون
نیســت .آزمــون سراســری کــه در ایــران برگــزار مــی شــود تنهــا
بعــد دانــش در علــوم پایــه را مــورد بررســی قــرار میدهــد کــه
نمــی توانــد نشــان دهنــده پتانســیل ،انگیــزه و توانمنــدی افــراد
بــرای ورود بــه رشــته پرســتاری باشــد [.]18
نتایــج نشــان داد در ایــران و دانشــگاه ســاوتهمپتون بــرای ورود
بــه دانشــگاه مصاحبــه ای اخــذ نمی گــردد؛ امــا برگــزاري مصاحبه
68

سجاد یاراحمدی و همکاران

مــی گــردد [ ]19کــه مــی توانــد جایگزینــی بــرای رویکــرد ســنتی
معلــم محــوری در ایــران باشــد [.]14
در ایــران دروس پایــه ماننــد آناتومــی ،فیزیولــوژی و غیــره در ســال
اول تحصیــل ارائــه مــی گــردد و در ضمــن تحصیــل نیــز بــه مبانی
پایــه بـ ه صــورت موضوعــی و گــذرا اشــاره مــی شــود []14؛ امــا در
دانشــگاه ســاوت همپتــون ،مبانــی پایــه همزمــان بــا دروس اصلــی
و بــر اســاس موضــوع تدریــس مــی گــردد؛ کــه در مقایســه بــا
ایــران بــه اصــل ادغــام و آمــوزش یکپارچــه بهتــر پرداختــه شــده
اســت .در محتــوی برنامــه دانشــگاه ســاوت همپتــون ،آمــوزش
مراقبــت هــای طوالنیمــدت برخــاف ایــران در نظــر گرفتــه
شــده اســت []14 ,15؛ کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بایســتی
ایــن برنامــه در ایــران نیــز مدنظــر طراحــان آموزشــی قــرار بگیــرد.
درس تحقیــق در پرســتاری برنامــه آمــوزش ایــران وجــود دارد
امــا در عمــل ،دانشــجو بــه ســمت تحقیــق کشــیده نمــی شــود
و ایــن درس جایــگاه اصلــی خــود را پیــدا نکــرده اســت ،زیــرا ایــن
درس در مراحــل ابتدایــی تحصیــل ارائــه مــی شــود و در ایــن
مرحلــه دانشــجویان بــا مفاهیــم و حــوزه هــای کاری و چالــش
هــای مربــوط بــه رشــته بهخوبــی آشــنا نیســتند و نــگاه پژوهــش
محــور شــکل نمــی گیــرد .عــاوه بــر ایــن برخــاف دانشــگاه
ســاوت همپتــون در ایــران واحــد پایــان نامــه ارائــه نمــی گــردد
[ .]14 ,15پایــان نامــه بــه دانشــجویان ســال آخــر ایــن اجــازه را
ب شــده را بــه هــم
مــی دهــد کــه دانــش تئــوری و عملــی کس ـ 
پیونــد داده و ارزیابــی نقادانــه ای در مــورد یــک زمینــه از عملکــرد
پرســتاری داشــته باشــند [ .]21اگــر آمــوزش هــای مربــوط بــه
پژوهــش بــه ســال آخــر تحصیــل منتقــل شــود ،شــانس شناســایی
دغدغــه هــا بیشــتر مــی شــود .یادگیــری پژوهــش در کنــار
مدیریــت در دانشــگاه ســات همپتــون ایــن فرصــت را ایجــاد مــی
کنــد تــا دانــش آموختــگان دارای قــدرت مدیریــت و تغییــر بــا نگاه
پژوهــش محــور و بهصــورت نوآورانــه باشــند و مشــکالت و
گلــوگاه هــای مربــوط بــه رشــته را شناســایی نماینــد.
در زمــان شــیوع کوویــد  19برخــی از دروس در ایــران و انگلســتان
بـ ه صــورت مجــازی ارائــه شــد [ .]15 ,23بــا توجــه بــه ایــن کــه
برنامــه آموزشــی دانشــگاه ســاوتهمپتون بهصــورت آنالیــن
اســت نحــوه بـ ه کارگیــری آمــوزش مجــازی بــهوضــوح در زمــان
پاندمــی مشــخص شــده اســت [ .]15در برخــی دانشــگاه هــا
ماننــد تورنتــو کانــادا ،در تمــام ایــام آمــوزش بـ ه صــورت ترکیبــی
از حضــوری و مجــازی ارائــه مــی شــود [ .]21همچنیــن برخــی
دانشــگاه هــا ارزیابــی مجــازی را بخشــی از سیســتم ارزشــیابی
خــود معرفــی کردهانــد [ .]21 ,8درحالــیکــه بــ ه جــز در ایــام

کــه منشــأ گرفتــه از مراقبــت کل نگــر اســت [ .]15ایــن موضــوع
در ایــران تــا حــد پیشــگیری از بیمــاری ،تنــزل پیــدا کــرده اســت
[.]14
چشــم انــداز ده ســاله نظــام آموزشــی کارشناســی پرســتاری
ایــران در ســال  1393تدویــن شــده اســت ،ضــروری اســت
کــه پــس از گذشــت ده ســال میــزان تحقــق آن هــا مشــخص
گــردد و چشــم اندازهــای جدیــد بهصــورت واقــع گرایانــه مــورد
بازنگــری قــرار بگیــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در طــی این
مــدت تغییراتــی در برنامــه آموزشــی ایجــاد نشــده اســت ،نشــان
مــی دهــد کــه رویکــرد ایــن برنامــه بــه جــای مشــکل محــوری
بــر دانــش محــوری اســتوار اســت .مشــکالت جامعــه بــر اســاس
زمــان تغییــر مــی کننــد و ضــرورت اصــاح برنامــه آموزشــی هــم
بــا توجــه بــه شــرایط احســاس مــی شــود [ .]19ایــن در حالــی
اســت کــه برنامــه آموزشــی دانشــگاه ســاوت همپتــون بــهصــورت
آنالیــن اســت و بــا تغییــرات ،ب ـ ه روزرســانی مــی شــود [.]15
طــول دوره کارشناســی پرســتاری در ایــران و اکثــر کشــورها
[ ،]7 ,9 ,10چهارســاله اســت امــا در دانشــگاه ســاوتهمپتون
[ ]15ماننــد کشــور ســنگاپور [ ]20ســهســاله مــی باشــد .طــول
دوره کارشناســی پرســتاری در دانشــگاه تورنتــو کانــادا بـ ه صــورت
دوســاله امــا در ســه ثلــث تحصیلــی و تماموقــت مــی باشــد [.]21
در برخــی مطالعــات بــه فشــرده کــردن دوره کارشناســی پرســتاری
بـ ه عنــوان یــک راه کار بــرای مشــکل کمبــود پرســتار نــگاه شــده
اســت [ ،]22در ایــران نیــز مــی تــوان بــرای رفــع ایــن مشــکل
دوره هــای آموزشــی فشــرده و تماموقــت را مــورد ارزیابــی قــرار
داد.
در ایــران آمــوزش کارشناســی پرســتاری بهصــورت عمومــی انجــام
مــی گیــرد [ ]14و تخصصــی شــدن همزمــان بــا تجربــه کاری
یــا تحصیــل در مقاطــع باالتــر صــورت مــی گیــرد .در انگلســتان
آمــوزش کارشناســی پرســتاری در گرایــش هــای اطفــال ،روان و
بزرگســاالن انجــام مــی شــود [ .]15از آنجــا کــه ارائــه مراقبــت هــا
بــه ســمت تخصصــی شــدن حرکــت مــی کنــد ،لــذا مــی تــوان بــا
الگــو گرفتــن از کشــور انگلســتان تخصصــی شــدن گرایــش هــای
کارشناســی پرســتاری را در ایــران مــورد ارزیابــی قــرار داد.
در محتــوی برنامــه آموزشــی ایــران طراحــی سیســتماتیک شــامل
اهــداف ،محتــوا و روش هــای ارائــه دوره بــر اســاس ارزیابــی
دانشــجوها و نیازســنجی آموزشــی صــورت نمــی گیــرد .نیــاز اســت
ارزیابــی دوره همــراه بــا ارائــه آن صــورت بگیــرد [ .]19برنامــه
آمــوزش پرســتاری در ســاوت همپتــون بهصــورت دانشــجو
محــور اســت [ ]15و یادگیــری فعــال از ایــن طریــق تقویــت
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اســت و پرســتاران در تمامــی عرصــه هــای مرتبــط بــه کار گرفتــه
مــی شــوند [.]19
انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی همــراه بــود کــه
مهمتریــن آن ،عــدم دسترســی متمرکــز بــه برنامــه درســی
کارشناســی پرســتاری در ســایت دانشــگاه ســاوتهمپتون بــود.
همچنیــن در رابطــه بــا نــوع ادغــام برنامــه هــای درســی ،لبــاس
فــرم و واحدهــای اختیــاری اطالعــات کامــل نبــود.
ازآنجاکــه دانشــگاه ســاوتهمپتون جــزو ده دانشــگاه برتــر دنیــا در
آمــوزش پرســتاری اســت پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات بیشــتری
در زمینــهٔ مقایســه برنامــه هــای درســی در ســایر گرایــش هــا
و مقاطــع پرســتاری در ایــران و دانشــگاه ســاوتهمپتون انجــام
گــردد.

شــیوع کوویــد  19هیچکــدام از دو سیســتم آموزشــی ایــران و
ســاوت همپتــون بــه ارزیابــی مجــازی ،شــبیهســازها و واقعیــت
مجــازی در برنامــه آموزشــی خــود اشــاره نکردهانــد [.]14 ,15
مطالعــات محــدودی در ایــران انجــام شــده اســت کــه ارزیابــی
مجــازی را در حیطــه هــای بالینــی موفــق اعــام کردهانــد [.]23
بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در زمینــه ی
مدیریــت دانــش ،اســتفاده از فضــای مجــازی مــی توانــد یــک
نقطــه قــوت بــرای آمــوزش و ارزشــیابی باشــد و لــزوم تــداوم آن
در شــرایط غیــر اپیدمــی هــا نیــز ضــرورت دارد.
اســتراتژی هــای ارزشــیابی کلیــد دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی
اســت .اهــداف برنامــه آموزشــی در ایــران برقــراری ارتبــاط و

آمــوزش مددجویــان ،ارتقــا و برطــرف کــردن مشــکالت ســامت
مــی باشــد .اســتراتژی هــای ارزشــیابی در ایــران بیشــتر بــر آزمون
هــای کتبــی تمرکــز کــرده انــد [ ]14و از طریــق آزمــون هــای
کتبــی نمــی تــوان میــزان دســتیابی بــه اهــداف عملــی را بررســی
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در دانشــگاه ســاوت همپتــون
درصــد آزمــون هــای کتبــی در ســال دوم کاهــش و در ســال ســوم
حــذف مــی شــود و بــر تکلیــف و آزمــون عملــی تمرکــز شــده
اســت [.]15
در رابطــه بــا دانــش آموختــگان ،نتایــج نشــان داد کــه دانــش
آموختــگان در ایــران پــس از گذرانــدن دوره طــرح نیــروی انســانی
مــی تواننــد وارد عرصــه کاری شــوند [ .]14دانــش آموختــگان در
کشــور انگلســتان [ ]15ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر پس از
فراغــت از تحصیــل بایســتی در آزمــون هــای ملــی شــرکت نمایند
و مــدرک پرســتاری ثبــتشــده ( )RNرا بــهعنــوان گواهــی مجوز
کار اخــذ نماینــد [ .]24 ,25در مطالعــه پیامنــی و همــکاران ()2021
پیشــنهاد شــده اخــذ نمــره قبولــی در آزمــون صالحیــت حرفــه ای
پرســتاران بـ ه عنــوان شــرط بهکارگیــری کارشــناس پرســتاری در
نظــر گرفتــه شــود [.]24
در مقایســه جایــگاه شــغلی دانــش آموختــگان ،ظرفیــت هــای
زیــادی بــرای پرســتاران در ایــران و انگلســتان در برنامــه آموزشــی
مشــخص شــده اســت و جایــگاه هــای شــغلی در دو کشــور
مشــابه اســت [ .]9 ,14 ,15 ,26بااینحــال در ایــران پرســتاران
بیشــتر در بیمارســتان هــا بــه کار گرفتــه مــی شــوند [ ]10امــا
در نظــام ســامت انگلســتان ب ـ ه جــای بیمارســتان محــوری کــه
یــک رویکــرد ســنتی اســت بــه جامعــه محــوری تمرکــز شــده

نتیجهگیری
ایــن مقایســه مــی توانــد تصویــری از شــباهت هــا و تفــاوت هــا و
همچنیــن نقــاط قــوت و ضعــف بیــن دو برنامه درســی کارشناســی
پرســتاری ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتــون انگلســتان را بــرای
طراحــان آموزشــی مشــخص کنــد .نیــاز اســت کــه در برنامــه
آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران عــاوه بــر توســعه
مهــارت هــای حرفــه ای بــر تربیــت مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهش
محــور تمرکــز شــود .همچنیــن الزم اســت ،بــر اصــول دانشــجو
محــوری بــ ه جــای معلــم محــوری؛ مشــکل محــوری بهجــای
دانــش محــوری؛ ادغــام دروس بــهجــای موضــوع محــوری؛
جامعــه محــوری بــهجــای بیمارســتان محــوری تأکیــد شــود و
همچنیــن طراحــی سیســتماتیک برنامــه هــا بــر اســاس ارزیابــی
فراگیــران بــهجــای برنامــه از قبــل تنظی ـ م شــده باشــد.
سپاسگزاری
بدینوســیله پژوهشــگران ایــن مطالعــه از معاونــت تحقیقــات و
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان و همچنیــن از محققانــی
کــه از تحقیقــات آنهــا در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت تشــکر
و قدردانــی مــی نماینــد.
تضاد منافع
هیــچ گونــه تعــارض منافعــی توســط نویســندگان بیــان نشــده
اســت.
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