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Abstract
Introduction: Nurses are the main force in health services and the level of nursing education is closely 
related to access and quality of care. This study was conducted with the aim of a comparative comparison of 
undergraduate nursing education programs in the United Arab Emirates and Iran. 
Methods: A descriptive-comparative applied study based on the Brady model has been conducted to compare 
the structure of the UAE nursing education curriculum with Iran.
Results: In the UAE education system, there are advantages such as placing a valid English language degree as 
a criterion for admission in the field of nursing for all students, admitting students by the interview in addition to 
the entrance exam and considering equivalent courses, paying attention to ethics-related courses and innovation 
and leadership, paying attention to familiarity with different cultures in the UAE, teaching some basic science 
courses in a combined way and using the latest technologies in the world such as virtual patient are important. 
Among the problems of UAE nursing are the lack of scientific resources in Arabic, the lack of native nurses 
to perform culture-based nursing, the shortage of male nurses, and cultural restrictions on encouraging female 
students to study nursing. The advantages of the Iranian curriculum also include a complete and clear mention 
of all the elements of the curriculum, and the early presence of students in the clinic for internship units, usually 
from the second semester.
Conclusions: Some the strengths of the UAE education system such as paying attention to familiarity with 
different cultures, teaching some basic science courses in a combined way, and using the latest technologies in 
the world such as virtual disease to improve the level of education and establish a proper connection between 
clinic and theory can to be used as a model for our country's education system.
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چکیده
مقدمــه: پرســتاران بــه عنــوان نیــروی اصلــی خدمــات بهداشــت و درمــان مــی باشــند و ســطح آمــوزش پرســتاری بــا دسترســی و 
کیفیــت مراقبــت ارتبــاط نزدیکــی دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه آمــوزش دوره کارشناســی پرســتاری امــارات 

متحــده و ایــران انجــام شــده اســت.
روش کار: مطالعــه کاربــردی، از نــوع توصیفی-تطبیقــی بــر اســاس مــدل بــردی، بــرای مقایســه ســاختار برنامــه آموزشــی کارشناســی 
ــا کوریکولــوم کارشناســی پرســتاری امــارات  ــا ایــران انجــام شــده اســت. جســتجوی متــون در رابطــه ب پرســتاری امــارات متحــده ب

متحــده و ایــران در پایــگاه هــای اطالعاتــی دانشــگاه هــای هــردو کشــور انجــام گرفــت.
یافته هــا: در سیســتم آموزشــی کشــور امــارات مزیــت هایــی از جملــه معیــار قــرار دادن مــدرک معتبــر زبــان انگلیســی بــه عنــوان 
معیــار قبولــی در رشــته پرســتاری بــرای همــه دانشــجویان، پذیــرش دانشــجویان بــا مصاحبــه عــالوه بــر آزمــون ورودی و در نظــر 
گرفتــن دوره هــای معــادل، توجــه بــه دروس مرتبــط بــا اخــالق و نــوآوری و رهبــری، توجــه بــه آشــنایی بــا فرهنــگ هــای متعــدد 
در امــارات، تدریــس برخــی از دروس علــوم پایــه بــه صــورت تلفیــق شــده و اســتفاده از جدیدتریــن تکنولــوژی هــای دنیــا مثــل بیمــار 
مجــازی حائــز اهمیــت اســت. از مشــکالت پرســتاری امــارات مــی تــوان بــه کمبــود منابــع علمــی بــه زبــان عربــی، کمبــود پرســتاران 
بومــی بــرای اجــرای پرســتاری مبتنــی بــر فرهنــگ، کمبــود پرســتاران مــرد و محدودیــت هــای فرهنگــی در تشــویق دانشــجویان دختر 
بــه تحصیــل در رشــته پرســتاری اشــاره نمــود. مزیــت هــای برنامــه درســی ایــران نیــز شــامل ذکــر کامــل، واضــح و مبســوط همــه 

عناصــر درســی، حضــور زود هنــگام دانشــجویان در بالیــن جهــت واحدهــای کارآمــوزی معمــوال از نیمســال دوم مــی باشــد. 
نتیجه گیــري: برخــی نقــاط قــوت سیســتم آموزشــی امــارات از جملــه توجــه بــه آشــنایی بــا فرهنــگ هــای متعــدد، تدریــس برخــی 
از دروس علــوم پایــه بــه صــورت تلفیــق شــده و اســتفاده از جدیدتریــن تکنولــوژی هــای دنیــا مثــل بیمــاری مجــازی در جهــت ارتقــاء 
ســطح آمــوزش و ایجــاد ارتبــاط مناســب بیــن بالیــن و تئــوری میتوانــد بــه عنــوان الگویــی بــرای سیســتم آموزشــی کشــورمان مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد.
کلیدواژه ها: مقایسه تطبیقی، کارشناسی پرستاری، برنامه آموزشی ایران و امارات متحده.

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JNE.11.5.9
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JNE.11.5.9
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JNE.11.6.11
http://jne.ir/article-1-1410-fa.html
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JNE.11.6.11


شیما فرخی و همکاران

13

مقدمه
در سراســر جهــان، همــه دولــت هــا و جوامــع، هــدف خــود را بــر 
حفــظ و ارتقــاء ســالمت شــهروندان قــرار داده انــد کــه در ایــن بین 
آمــوزش مراقبــت از بیمــار یک نیــاز اساســی در همه سیســتم های 
مراقبتــی بهداشــتی مــی باشــد. پرســتاران همــه جوامــع در جایــگاه 
ــان در  ــی خدمــات بهداشــت و درم ــروی اصل ــوان نی ــه عن خــود ب
کشــورهای مختلــف مــی باشــند و علیرغــم تفاوتهــای گســترده در 
حمایــت سیاســی، منابــع مــادی و سیســتم هــای آمــوزش ابتدایــی، 
ایــن درک روز افــزون وجــود دارد کــه ســطح آمــوزش پرســتاری 
ــق  ــی دارد. طب ــاط نزدیک ــت ارتب ــت مراقب ــی و کیفی ــا دسترس ب
دســتورالعمل هــای اســتراتژیک جدیــد ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــرات اپیدمیولوژیــک  ــه منظــور تقویــت خدمــات پرســتاری، تغیی ب
و جمعیتــی، افزایــش تقاضــای عمومــی، اصالحــات سیســتم 
ــر و  ــی همچــون فق ــر موانع ــه ب ــه غلب ــاز ب ــتی و نی ــای بهداش ه
ــا مهارتهــای الزم  تقاضاهــای حقــوق بشــر نیــاز بــه پرســتارانی ب
بــرای عملکردهــای بالینــی موثــر مــی باشــد. تحقیقــات مختلــف 
بارهــا و بارهــا رابطــه مســتقیم بیــن اســتانداردهای آمــوزش عالــی 
ــه  ــد ]1[. برنام ــان داده ان ــان را نش ــرای مددجوی ــر ب ــج بهت و نتای
هــای آمــوزش پرســتاری در تمــام دنیــا روبــه گســترش بــوده و از 
دانــش آموختــگان انتظــار مــی رود بــا بینــش و توانایــی، مراقبــت 
ــه  ــای جامع ــا نیازه ــق ب ــتی مطاب ــتم بهداش ــتاری را در سیس پرس
اجــرا نماینــد ]2[ پرســتاری یــک رشــته جامــع علمــی کاربــردی بــا 
تکنیــک هــای علمــی اســت. حرفــه پرســتاری از موقعیــت بســیار 
مهمــی در سیســتم بهداشــت برخــوردار اســت. آمــوزش مفاهیــم 
ــتاری  ــای پرس ــارت ه ــتاری و مه ــی پرس ــش اساس ــی، دان اساس
اولیــن گام در رونــد آمــوزش پرســتاری اســت ]3[. پرســتاری یــک 
ــد  ــی باش ــوع م ــف متن ــا و وظای ــش ه ــا نق ــه ای ب ــت حرف فعالی
ــورت  ــه روز دارد ]4[. در ص ــمند و ب ــوزش هوش ــه آم ــاز ب ــه نی ک
عــدم طراحــی برنامــه هــای مناســب و بــا کیفیــت بــرای آمــوزش 
پرســتاری خســارات جبــران ناپذیــری بــر ســالمت افــراد جامعــه، 
اعتبــار علمــی دانشــگاه و دانــش آموختــگان وارد مــی شــود ]5[. در 
دهــه هــای اخیــر، در کل دنیــا، آمــوزش پرســتاری پیشــرفت هــای 
ــش  ــا، چال ــرفت ه ــا پیش ــان ب ــه همزم ــته اســت ک ــیعی داش وس
هایــی در صالحیــت فــارغ التحصیــالن، کیفیــت آمــوزش و برنامــه 

درســی اصلــی پرســتاری دیــده شــده اســت ]6[. 
رســالت اصلــی دانشــکده هــا و مراکــز آمــوزش پرســتاری ارتقــای 
ســطح آمــوزش و یادگیــری یادگیرنــدگان در طــی دوران تحصیــل 
ــا و  ــتاری روش ه ــوزش پرس ــای آم ــرای ارتق ــد ]7[. ب ــی باش م
کوریکولــوم هــای کمــی و ســنتی دیگــر پاســخگو نمــی باشــد ]8[. 

مطالعــات مختلــف در سیســتم آمــوزش پرســتاری بــر لــزوم تــداوم 
ــتمر  ــانی مس ــه روز رس ــل و ب ــه و تحلی ــه تجزی ــاز ب ــرات، نی تغیی
خدمــات بــه منظــور شناســایی مشــکالت و چالــش ها بــرای بهینه 
ســازی کیفیــت آمــوزش و همچنیــن به منظــور تهیه برنامــه مدون 
جامــع و همســو بــا نیازهــای ســالمت جامعــه تاکیــد می کننــد ]9, 
10[. تغییــرات قســمتهای متــون محتــوا و برنامــه ریــزی درســی 
بایــد مبتنــی بــر گســترش و ارتقــای کیفیــت آمــوزش محتوایــی 
ــن  ــای نوی ــتفاده از فناوریه ــا اس ــدار، پرســش محــور و ب ــر م تفک
آموزشــی صــورت گیــرد ]11[. پویایــی مراقبتهــای بهداشــتی منجر 
بــه ایجــاد چالــش هایــی بــرای آمــوزش دهندگان پرســتاری شــده 
کــه بایــد در فکــر توســعه برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری باشــند 
تــا بتواننــد پرســتاران را بــرای پذیــرش نقــش هــا و مســئولیتهای 
ــی  ــا تحــوالت سیســتم هــای بهداشــتی و درمان ــد همســو ب جدی
ــن، موقعیتهــای خــارج از مراکــز آموزشــی  ــد. همچنی ــاده نماین آم
ماننــد جهانــی شــدن آمــوزش و رقابــت بین دانشــگاهها مــی توانند 
از عوامــل مهــم مبنــی بــر نیــاز بــه تغییــر برنامــه هــای آمــوزش 
پرســتاری بــرای آمــوزش دهنــدگان رشــته پرســتاری باشــند ]12[. 
ــتاری  ــدن و پرس ــی ش ــد جهان ــه رش ــده روب ــف، پدی ــون مختل مت
بیــن فرهنگــی را از چالــش هــای خدمــت رســانی پرســتاری ذکــر                                                                                          
ــد  ــه بتوانن ــرای اینک ــذا موسســات آموزشــی ب ــد ]13[ ل ــوده ان نم
برنامــه درســی موثــری را ارائــه نماینــد بایــد آنهــا را مرتــب مــورد 
ــی،  ــوالت بیرون ــل تح ــرار داده و در مقاب ــالح ق ــری و اص بازنگ
عکــس العمــل فعــال مناســب را نشــان دهنــد. جهــت تحقــق ایــن 
امــر بیشــتر کشــورها از پژوهــش هــای تطبیقــی در زمینــه آموزش 

و پــرورش بهــره گرفتــه انــد ]14[. 
امــروزه مطالعــات تطبیقــی، به عنوان یکــی از پویاتریــن روش های 
آموزشــی نویــن، بــه منظــور بررســی تفاوتها و شــباهت هــای نظام 
آموزشــی جهــت کشــف نقــاط قــوت و ضعــف بــه عنــوان یکــی از 
بهتریــن شــیوه هــای تحقیقاتــی در امــور آموزشــی و برنامــه ریــزی 
مــورد توجه پژوهشــگران مــی باشــد ]14, 15[. در بررســی تطبیقی، 
دو یــا چنــد پدیــده در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد و ســپس وجــوه 
اختــالف یــا تشــابه آنهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد 
ــا  ــگاه کلمبی ــور دانش ــتانی و پروفس ــق لهس ]Bredy .]16، محق
)1964(، مــدل مقایســه تطبیقــی سیســتم هــای آموزشــی را ارائــه 
نمــود. طبــق مــدل Bredy، محققانــی کــه مــی خواهنــد مطالعاتی 
بــا رویکــرد مقایســه سیســتم هــای آموزشــی انجــام دهنــد بایــد 
بــا فرهنــگ کشــورهای تحــت مقایســه آشــنا شــوند و از تعصبــات 
فرهنگــی اجتنــاب نماینــد ]17[. هــدف Bredy از ایجــاد دیــدگاه 
ــرای  ــوری ب ــک تئ ــاد ی ــی ایج ــای آموزش ــتم ه ــه سیس مقایس
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ــود ]18[. مطالعــات  ــی ب مقایســه کل سیســتم هــای آمــوزش عال
مختلــف نشــان مــی دهنــد کــه سیســتم هــای آمــوزش پرســتاری 
ــد ]4, 5, 11[.  ــی نماین ــی اســتفاده م ــز از روش مقایســه تطبیق نی
ــه عنــوان رهبــر  ــه جایــگاه برجســته پرســتاری ب ــا توجــه ب ــذا ب ل
در ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و همچنیــن محــرک اصلــی 
ــتفاده از  ــی و اس ــارات متحــده عرب ــتی در ام ــات بهداش در اصالح
فنــاوری هــای نویــن در آمــوزش بالینــی، توصیــف ســهم بالقــوه 
ایــن حرفــه و چالــش هــای موجــود آن و برنامــه هــای آموزشــی 
ــن دانشــگاه  ــازات ای ــق ســوابق و امتی ــن کشــور طب پرســتاری ای
ــه  ــران مهــم ب ــا دوره کارشناســی پرســتاری ای ]19[ در مقایســه ب
نظــر رســید. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه 
ــران  ــارات و ای ــتاری در ام ــی پرس ــوزش کارشناس ــی دوره آم درس

انجــام میشــود.

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش کاربــردی و از نوع توصیفــی تطبیقی 
اســت کــه بــا هــدف مقایســه توصیفی-تطبیقــی برنامــه آموزشــی 
مقطــع کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــکده پرســتاری گلــف 
مدیــکال امــارات متحــده در ســال 1399 انجــام شــده اســت. داده 
ــوزش کارشناســی  ــه آم ــن برنام ــاره نوینتری ــاز درب ــورد نی هــای م
ــق  ــارات متحــده از طری ــه دانشــگاههای ام ــوط ب ــتاری  مرب پرس
ســایت الکترونیــک برخــی دانشــگاه هــای معتبــر مثــل دانشــگاه 
گلــف مدیــکال و اطالعــات رشــته کارشناســی پرســتاری از طریــق 
ــر و موجــود بدســت آمــد ]19[. برنامــه آمــوزش دوره  اســناد معتب
کارشناســی رشــته پرســتاری ایــران مصــوب شــورای عالــی 
برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی )1393( از ســایت وزارت بهداشــت و 
درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت شــد ]20[. همچنیــن جهــت 
 PubMed ، Scopus ، Science direct، جســتجو در ســایتهای
ــوزش  ــای آم ــد واژه ــا کلی Google scholar،Magiran  ،SID ب

ــده و  ــارات متح ــوم ام ــتاری، کوریکول ــی پرس پرستاری،کارشناس
ایــران، مطالعــات تطبیقــی و روش بــردی جســتجوی جامعــی بیــن 
ــا ســال 2020 انجــام شــد و مقــاالت واجــد  ســال هــای 2000 ت
شــرایط بــر اســاس معیارهــای ورود انتخــاب و مــورد بررســی قــرار 
 Bredy ــن پژوهــش الگــوی ــه در ای ــه کار رفت ــت. الگــوی ب گرف

اســت. بــر پایــه ایــن الگــو داده هــا در چهــار مرحلــه مــورد تجزیــه 
و تحلیــل نهــاده شــد. ایــن مراحــل دربرگیرنــده توصیــف، تفســیر، 
ــه  ــه توصیــف، محقــق ب ــد. در مرحل هــم جــواری و مقایســه بودن
توصیــف موضــوع پژوهــش بــر پایــه شــواهد و داده هایــی پرداخت 
ــناد  ــه اس ــتقیم و مطالع ــاهده مس ــا مش ــون ی ــع گوناگ ــه از مناب ک
و گــزارش هــای دیگــران بــه دســت آمــده بــود. مرحلــه تفســیر، 
دربرگیرنــده وارســی و تفســیر داده هایــی اســت کــه پژوهشــگر در 
مرحلــه اول بــه توصیــف آن پرداختــه بــود، ایــن داده هــا بررســی و 
تفســیر شــدند. در مرحلــه هــم جــوار ســازی، بــر پایــه داده هــای 
بــه دســت آمــده در مراحــل اول و دوم، دســته بنــدی الزم انجــام 
ــد  ــرار گرفتن ــه ای ق ــه گون ــار یکدیگــر ب گرفــت و داده هــا در کن
کــه چهارچوبــی بــرای مرحلــه نهایــی شــکل گرفــت، در پایــان در 
مرحلــه مقایســه، مســئله پژوهــش بــا توجــه بــه جزییــات در زمینــه 
هماننــدی هــا و تفــاوت هــا و دادن پاســخ بــه ســؤال هــای تحقیق 
بررســی و مقایســه گردیــد. بــر پایه ایــن الگو ابتــدا برنامه آموزشــی 
ــت و  ــایت وزارت بهداش ــران )از س ــتاری ای ــی پرس دوره کارشناس
دانشــکده هــای پرســتاری پذیرنــده مقطــع کارشناســی پرســتاری( 
و برنامــه آموزشــی کارشناســی پرســتاری دانشــگاه گلــف مدیــکال 
امــارات متحــده از ســایت دانشــگاه مربوطــه گرفتــه شــد و مــورد 
ــی  ــب جداول ــرار گرفــت. ســپس داده هــا در قال ــق ق بررســی دقی
بــرای هــر یــک از عناصــر برنامــه آموزشــی تنظیــم شــد بــه ایــن 
ــه داده هــا، هماننــدی هــا و تفــاوت هــا  ــا نظــم دادن ب ترتیــب ب

تعییــن و پیشــنهادات و راهکارهــا آشــکار گردیــد.

یافته ها 
نتایــج برآمــده از پژوهــش و مقایســه در مــورد هریــک از عناصــر 
برنامــه درســی رشــته کارشناســی پرســتاری بــه تفکیــک شــامل 
ــالن،  ــارغ التحصی ــش ف ــداف، نق ــا، اه ــالت، دورنم ــفه، رس فلس
ــاختار دوره،  ــرش دانشــجو، مشــخصات و س ــوه پذی ــرایط و نح ش
ــیابی  ــوه ارزش ــی، نح ــه آموزش ــی برنام ــای اجرای ــتراتژی ه اس
برنامــه و پیشــرفت تحصیلــی بــه تفکیــک در جــداول 1 تــا 4 ارائــه 
شــده اســت. بــا بررســی هــر یــک از عناصــر و تحلیــل و مقایســه 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــم ب ــر مه ــوارد زی ــباهت ها م ــا و ش تفاوت ه
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جدول 1. مقایسه تاریخچه، فلسفه، رسالت، دورنما و اهداف رشته کارشناسی دانشگاه ایران و امارات متحده عربی

دانشگاه گلف مدیگال امارات متحده عربیدانشگاه ایران عناصر

تاریخچه و سیر 
تکاملی دوره

در ایران، آموزش پرستاری سال 1294هجری شمسی، توسط 
میسیونرهای مذهبی آغاز گردید. 

سال 1337 داوطلبان دارای دیپلم متوسطه به مدت سه سال با ارزش 
معادل کارشناسی پرستاری آموزش می دیدند. نخستین دوره آموزش 

چهارساله پرستاری، سال 1344 آغاز و از سال 1354، کلیه مراکز 
آموزش عالی موظف به ارائه برنامه متمرکز دوره چهارساله گردیدند. 

 سال 1364 برنامه های کارشناسی ناپیوسته تصویب شد. 
دوره های ارشد پرستاری از سال 1361آغاز شده است]21[ 

تالش برای تاسیس دوره دکتری پرستاری از دهه 60 آغاز شده ولی 
اولین دوره سال 1374 از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده است 

 .]22[

سال 1992 وزارت بهداشت وزارت بهداشت با صدور مصوبه ای وزارت 
توسعه پرستاری فدرال را برای توسعه و مدیریت خدمات پرستاری در 

سراسر امارات متحده عربی تأسیس کرد ودانشکده های پرستاری وزارت 
بهداشت برنامه های سطح دیپلم را ارائه دادند.  

برنامه های کارشناسی پرستاری در سال  2008 توسط چهار ارائه دهنده 
خدمات آموزشی در سراسر امارات متحده عربی “دانشگاه پزشکی و 

علوم بهداشتی راس الکاهیما، دانشگاه شارجه، کالج های عالی فناوری 
و دانشگاه گریفیت” ارئه شد. اولین دوره کارشناسی ارشد پرستاری در 

سال 2011 برای تأیید اعتبار اولیه در امارات متحده عربی در  “دانشگاه 
پزشکی و علوم بهداشتی راس الکاهیما” ارائه شد. 

در هیچ یک از دانشگاه های کشور امارات دوره آموزشی دکتری 
پرستاری ارائه نمیشود و برخی دانشجویان واجد شرایط جهت ادامه 
تحصیل در این مقطع به صورت بورسیه تحصیلی به سایر کشورها 

فرستاده میشوند و در سال 2012 مراکز ارائه دهنده دیپلم وزارت بهداشت 
در برنامه های پرستاری تعطیل شدند ]23[.

فلسفه
پرستاری جز الینفک تیم سالمتی است. فرهنگ اسالمی، معنویت و 

رعایت اصول اخالقی در همه ابعاد مورد تاکید است و باید ضمن تامین 
نیازهای فراگیرندگان، زمینه رشد معنویت در آنها فراهم گردد ]22[.

فلسفه در قالب یک بیانیه و جمله رسمی در سایت دانشکده بیان نشده 
است  اما به طور ضمنی میتوان این برداشت را کرد  که دانشگاه گلف 
مدیکال متعهد به آماده سازی پرستاران حرفه ای است که باالترین 

کیفیت مراقبت از بیمار را با هدایت اخالق، تحقیق و نوآوری ارائه می 
دهد. این دانشگاه دانشجویان را به تمرکز به سه اصل تحقیقات، آموزش 

پزشکی و بهداشت تشویق می نماید ]24[.

رسالت

تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و 
کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی، اخالق حرفه ای و 

برقراری ارتباطات موثر حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز 
آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزار های 

استاندارد، ارائه کنند ]25[.

رسالت دانشکده پرستاری گلف مدیکال در راه پیشبرد حرفه پرستاری 
در امارات و خاورمیانه با استفاده از انواع استراتژیهای آموزشی از جمله 

آموزش بین حرفه ای به پرستاران فارغ التحصیل در محیطی پویا 
مراقبت های بهداشتی،عملکردی مبتنی بر شواهد و رفتارهای حرفه ای  

می باشد ]24[.

دورنما

طی ده سال آینده برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری همگام 
با نیازهای در حال تغییر جوامع به نحو پویایی خواهد توانست 

استانداردهای منطقه ای و جهانی آموزش پرستاری را کسب کند. 
دانش آموختگان کارشناسی پرستاری حاصل از اجرای این برنامه، 
جایگاه تعریف شده و موثری در ارائه مراقبت ها در کلیه سطوح 
سالمت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام سالمت کشور به دست 

خواهند آورد ]25[.

چشم انداز دانشکده پرستاری گلف مدیکال دستیابی به الگوی تعالی و به 
رسمیت شناخته شده در سطح ملی و بین المللی، برای آموزش نوآورانه 
و برنامه های پویا بااستفاده از تحقیقات و رویکردهای خالقانه برای 

بالین باشد. چشم انداز مدیران دانشگاه تبدیل شدن به موسسه پیشتاز در 
تربیت  بهترین پرستاران حرفه ای در سطح محلی ،ملی و بین المللی می 

باشد که قادر به اصالح حرفه پرستاری باشند ]24[.
.

اهداف

-با بیماران، همراهان، خانواده، پزشک معالج و اعضای دیگر تیم 
سالمت ارتباط مناسب و موثر حرفه ای برقرار نماید.

-با نگاه پژوهشی نیازهای سالمت مددجویان را در قالب تشخیص 
پرستاری تعیین نماید.

-برای برطرف کردن مشکالت و ارتقای سالمت مددجویان برنامه 
مراقبتی تدوین نموده آنرا اجرا و ارزشیابی نمایند.

- مراقبت از بیماران در همه رده های سنی نماید و آموزش به 
مددجویان، همراهان و خانواده آنان 

-توانایی هماهنگ کردن تیم سالمت برای رفع مشکالت پرستاری 
مددجویان را داشته باشند ]25[.

-هدف دانشگاه گلف مدیکال آماده سازی پرستاران حرفه ای است که 
باالترین کیفیت مراقبت از بیمار را با هدایت اخالق ، تحقیق و نوآوری 

ارائه می دهد.
-هدف استراتژیک 1: ارتقاء کیفیت آموزش برنامه کارشناسی پرستاری
-هدف استراتژیک 2: ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در دانشکده و ایجاد 

فرهنگ تحقیق در دانشکده ها و دانشجویان
-هدف استراتژیک 3: ایجاد برنامه های پیشرفته و نوآوری در پرستاری 

.]24[
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جدول 2. مقایسه شرایط و نحوه پذیرش دانشجو و نقش فارغ التحصیالن دانشگاه ایران و امارات متحده عربی

دانشگاه گلف مدیگال امارات متحده عربیایرانعناصر  

شرایط و نحوه 
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو به صورت متمرکز از بین داوطلبین 
گروه آزمایشی علوم تجربی و از طریق آزمون 

سراسری با داشتن شرایط تحصیلی، سالمت جسمی 
و روانی الزم طبق مقررات انجام می گیرد ]25[.

در دانشگاه گلف مدیکال متقاضی باید: 
حداقل 12 سال آموزش مدرسه را گذرانده باشد.

کلیه متقاضیان باید 17 سال سن را در تاریخ یا قبل از 31 دسامبر در سال پذیرش 
تکمیل کنند.

-متقاضی باید هر یک از آزمون های زیر را برای تسلط به زبان انگلیسی با حداقل نمره 
به شرح زیر گذرانده باشد:

 EmSAT 1100 تست زبان استاندارد در امارات
)TOEFL )CBT 173 -iBT 61 500نمره در

5,0 در آیلتس برای آکادمیک 
36 - 44 در  PTEA  یا معادل آن در هر تست استاندارد بین المللی 
- دانش آموز باید در پایه دوازدهم حداقل نمره کلی 70٪ را کسب کند.

-دانش آموز باید هر سه موضوع علوم زیست شناسی ، شیمی ، فیزیک را در کالس 
های دهم، یازدهم یا دوازدهم به پایان برساند.

-تمام متقاضیان باید از نظر ویژگیهای شناختی و غیرشناختی مورد ارزیابی قرار بگیرند 
که نشان از استعداد آنها برای حوزه انتخابی مورد مطالعه توسط کمیته پذیرش است 

شامل مصاحبه های متعدد و مصاحبه های شخصی می باشد تا تعیین کند که آیا  فرد 
مناسب رشته پرستاری میباشد یا خیر؟]24[

نقش 
فارغ التحصیالن

-نقش های دانش آموختگان پرستاری در جامعه 
شامل نقش های مراقبتی –حمایتی و آموزشی- 

پژوهشی- مشاوره می باشد.
-نقش های مراقبتی حمایتی وظایف شامل: برقراری 

ارتباط مناسب با مددجو و خانواده پزشک معالج 
و سایر اعضای تیم درمان در راستای حل مشکل 
سالمت مددجویان، ارتباط موثر سازمانی، مشارکت 
و همکاری با سایر اعضای گروه سالمت در ارائه 
خدمات به بیماران، آماده سازی جسمی و روانی 

بیماران جهت اقدامات درمانی تهاجمی، هماهنگی 
برای اقدامات درمانی و اجرای دستورات پزشک 

معالج.
-در نقش آموزشی، پژوهشی- مشاوره ای -شامل: 
آموزش خودمراقبتی، آموزش نحوه مصرف داروها، 
مراقبت در منزل و پیگیری درمانی، ثبت دقیق داده 

های بالینی با رویکرد پژوهشی ]25[.

صالحیت های فارغ التحصیل پس از اتمام موفقیت آمیز لیسانس علوم پرستاری 
)BSN( شامل: ادغام دانش ، مهارت ها و ارزش های هنرهای لیبرال ، علوم ، علوم 
انسانی و نظریه های پرستاری برای ارائه مراقبت جامع ، صالح و ایمن برای افراد ، 

خانواده ها و جوامع در یک جامعه چند فرهنگی، استفاده از فرآیند پرستاری به عنوان 
چارچوبی در مراقبت، ارزیابی و ترکیب دستورالعملهای عملی مبتنی بر شواهد و یافته 
های تحقیق برای بهبود نتایج بیمار، برقراری خدمات درمانی پرستار با کیفیت باال، 
ارتباطات درمانی و بین حرفه ای مؤثر، استفاده از انفورماتیک بهداشتی و فناوری 

مراقبت از بیمار در مدیریت مراقبت، همکاری با دیگر کارکنان مراقبت های بهداشتی با 
کار وابسته، مستقل و وابسته به یکدیگر برای ارائه خدمات محور بیمار به افراد، خانواده 
ها و جوامع، -اجرای مهارتهای مدیریت و رهبری مؤثر، مسئولیت پذیری و مسئولیت در 
مورد یادگیری مادام العمر و مهارت های حرفه ای، استفاده از اصول اخالقی، قوانین و 

مقررات مربوط به عمل پرستاری در امارات متحده عربی و در سطح جهان ]24[.

 جدول 3. مقایسه استراتژی های اجرایی برنامه آموزشی و نحوه ارزشیابی برنامه و پیشرفت تحصیلی دانشگاه ایران و امارات متحده عربی

دانشگاه گلف مدیگال امارات متحده عربیایرانعناصر 

استراتژی های 
اجرایی برنامه 

آموزشی

راهبردهای آموزشی بسیار متنوع می باشد و شامل: 
آموزش مبتنی بر وظایف، آموزش جامع نگر، آموزش 
مبتنی بر مشکل، آموزش مبتنی بر موضوع، آموزش 

بیمارستانی، آموزش مبتنی بر شواهد، آموزش 
سیستماتیک و آموزش مبتنی بر ارائه خدمات می 
باشد در این دوره آموزشی از روشها و فنون های 
آموزشی مانند انواع کنفرانس های داخل بخشی، 
بین بخشی،   بین رشته ای، سمینارها ، بحث در 

گروه های کوچک، کارگاه های آموزشی، ژورنال 
کالب ها، گزارش های صبحگاهی، راندهای کاری 
و آموزشی، آموزش در اتاق عمل یا اتاق اقدامات 

عملی پرستاری، آموزش از راه دور بر حسب امکانات 
و شبیه سازی، مشارکت در آموزش رده های پایین 
تر، خود آموزی و روش ها و فنون آموزشی دیگر بر 

حسب نیاز و اهداف آموزشی می باشد]25[.

دانشگاه گلف مدیکال دانشجویان را به سمت پرستاری مبتنی بر شواهد سوق میدهد  
از جمله اقدامات این دانشگاه برای تحقق این هدف روشهای تدریس شامل یادگیری 
مبتنی بر مشکل، یادگیری مبتنی بر تیم، یادگیری تعاملی مبتنی بر بیمار، مجازی شبیه 

سازی مبتنی بر شبیه سازی، یادگیری مبتنی بر مسئله در آموزش پزشکی، و برنامه 
یادگیری بیمار مجازی VPL ، که نوآوری یادگیری مبتنی بر مشکل در آموزش 
پزشکی آنالین مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط دانشگاه پزشکی خلیج فارس 
و شرکت فناوری برتر سوئیس اجرا میشود. همچنین این دانشگاه به مرکز سیستم 

اطالعات بیمارستان گلف نیز متصل است و دانشجویان بصورت عملی میتوانند مهارت 
های الزم برای چگونگی ورود داده ها و بازیابی اطالعات بیماران را در قالب چارت 
و به صورت انالین بیاموزند. یادگیری آنالین و به روز از سال اول و تماس با بیماران 
جهت آموزش از همان سال اول تحصیل و یادگیری از طریق  بیمار مجازی از دیگر 
مزیت هاست. تأکید این دانشگاه  بر پژوهش و آموزش بالینی آنها در مسیر ظهور به 
عنوان یکی از دانشگاه های برتر تحقیقاتی مستقر در منطقه سوق می دهد. همچنین 
یک برنامه درسی پویا ارائه می دهد، که آموزش عالی بالینی را ارائه می دهد، علوم 
پایه را با تجربه بالینی ادغام می کند و از فناوری های نوین استفاده می کند]24[.

نحوه ارزشیابی 
برنامه و پیشرفت 

تحصیلی

انواع روشهای کتبی و شفاهی، آزمون تعاملی رایانه 
ای، DOPS ،OSFE ،OSCE، آزمون 360 

درجه، ارزیابی کارپوشه شامل: ارزیابی الگ بوک و 
ارزیابی اخالقی می باشد که دفعات ارزیابی به سه 

صورت مستمر، دوره ای و نهایی می شود ]25[.

-روش های ارزیابی مشابه ایران میباشد. سایر روشهای ارزیابی شامل، خودارزیابی 
دانشجویان در محیط های بالینی تا مسئولیت مشارکت در تمرین حرفه ای را بر عهده 

بگیرند و پیشرفت حرفه ای منظم و / یا یادگیری بیشتر را به عهده بگیرد. 

برنامه های درسی پرستاری در این دانشکده مبتنی بر شایستگی و معیارهای بین 
المللی ANA است و بهترین شیوه ها را در روش آموزش / یادگیری و ارزیابی بر 

اساس معیارهای  ANA اتخاذ کرده است ]24[.
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جدول 4. مقایسه مشخصات و ساختار دوره دانشگاه ایران و امارات متحده عربی

دانشگاه گلف مدیگال امارات متحده عربیایرانعناصر

مجموع 
واحدهای 

درسی

-دروس مجموعًا  واحد 130شامل  22 واحد دروس عمومی 
شامل: اندیشه اسالمی به صورت اجباری و اختیاری  در طی دوره 

ارائه می شود. 
15 واحد دروس پایه شامل: تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، 

میکروب شناسی و آمار حیاتی می باشد. 
 54 واحد دروس تخصصی پرستاری

18 واحد کارآموزی 
21 واحد واحد کارآموزی در عرصه

- دروس مجموعًا 128 واحد شامل: 12واحد دروس عمومی فرهنگ اسالمی و 
زبان عربی و انگلیسی، روش تحقیق و آمار و پروزه تحقیقاتی و انفورماتیک.

22 واحد دروس علوم پایه داروشناسی،پاتوفیزیولوژی، زیست سلولی و ملکولی 
و بیوشیمی

53 واحد دروس تخصصی تئوری پرستاری
41 واحد کارآموزی بالینی که مستقیما زیر نظر اعضای هیئت علمی بالینی اجرا 

میگردد]24[.

برنامه ترمی 
تفکیک 

شده

-ترم اول: بیوشیمی)1/5واحد(، تشریح)2واحد(، فیزیولوژی)3واحد(، 
میکروب شناسی)1/5 واحد(، انگل شناسی)1/5واحد(، روانشناسی 
فردی و اجتماعی)2واحد(، اصول و مهارت های پرستاری)4واحد(، 
یک درس از آشنایی با منابع اسالمی)2واحد(، آنایی با ارزشهای 

دفاع مقدس)2واحد(

-ترم دوم: داروشناسی)2واحد(،مفاهیم پایه پرستاری)2واحد(، 
تربیت بدنی1)1 واحد(، انگلیسی عمومی)3واحد(، یک درس از 
مبانی نظری اسالم)2واحد(، ادبیات فارسی)3 واحد(، تغذیه و 

تغذیه درمانی)1/5واحد(، بررسی وضعیت سالمت)1واحد(، فناوری 
اطالعات در پرستاری)1واحد(، اخالق پرستاری و ارتباط حرفه 
ای)1/5واحد(، کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری)1واحد(،

-ترم سوم: فرایند آموزش به بیمار)1واحد(، پرستاری بهداشت 
مادر و نوزاد)2/5واحد(، پرستاری سالمت فرد و خانواده)1/5واحد(، 

پرستاری بزرگساالن سالمندان)1( )3واحد(، ژنتیک و 
ایمنولوژی)2واحد(، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های 
شایع در ایران)1واحد(، یک درس از اخالق اسالمی)2واحد(، 

دانش خانواده و جمعیت)2واحد(، تربیت بدنی 2)1احد(، کاراموزی 
فارماکولوژی بالینی)1واحد( ،پرستاری بهداشت روان)2واحد(،

-ترم چهارم: پرستاری بزرگساالن سالمندان)2( )3واحد(، 
پرستاری کودک سالم)2واحد(، پرستاری در اختالالت سالمت 
و مادر نوزاد)2واحد(، آمارحیاتی مقدماتی)1واحد(، تحقیق در 
پرستاری)1/5واحد(، پرستاری سالمت جامعه )1/5واحد(، 

کاراموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)1( )2واحد(، کاراموزی 
بهداشت مادر نوزاد)2واحد(، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

ایران)2واحد(، پرستاری بیماریهای روان)2واحد(،

-ترم پنجم: پرستاری بیماری های کودکان)3واحد(، زبان 
تخصصی)2واحد(، پرستاری بهداشت محیط)1واحد(، پرستاری 
بزرگساالن سالمندان)3( )4واحد(، مراقبت های پرستاری در 
منزل)2واحد(، کاراموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)2( 

)2واحد(،کاراموزی سالمت جامعه)2واحد(، کاراموزی پرستاری 
بهداشت روان)2واحد(،

-ترم ششم: مراقبت های جامع پرستاری در بخش های 
ویژه)3واحد(،پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث)1/5واحد(، 
اصول مدیریت خدمات پرستاری)2واحد(، یک درس از تاریخ 
اسالم)2واحد(، یک درس از مبانی نظری اسالم)2واحد(، یک 

درس از انقالب اسالمی)2واحد(، کاراموزی مراقبت های پرستاری 
در بخش های ویژه)1واحد(،کاراموزی پرستاری بیماری های 

کودکان و کودک سالم)2واحد(، کاراموزی پرستاری بزرگساالن 
سالمندان)3( )2واحد(، کاراموزی پرستاری در مشکالت شایع 

ایران)1واحد(

-ترم هفتم: کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن 
سالمندان)3-1(و پرستاری مراقبت در منزل)8واحد(، کاراموزی در 

عرصه مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه)3واحد(،

-ترم هشتم: کاراموزی در عرصه بهداشت مادر نوزاد)2واحد(، 
کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه/فرد/خانواده و 
محیط)2واحد(، کاراموزی در عرصه پرستاری بیماری های 

کودکان)2واحد(، کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات 
پرستاری)2واحد(، کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در 

بحرانها و حوادث غیر مترقبه)2واحد(.

-ترم اول: زبان عربی)1واحد(، زبان انگلیسی برای علوم بهداشتی)3واحد(، 
فرهنگ اسالمی)2واحد(، زیست سلولی و ملکولی)3واحد(،شرح علوم اخالقی و 
رفتاری)3واحد(، کمک های اولیه و احیاء پایه)2واحد(، مبانی پرستاری1)2واحد(، 

کارآموزی آشنایی با بیمارستان)1واحد()ایمنی و کنترل عفونت و آشنایی با 
بیمارستان(،

ترم دوم: جامعه امارات و تنوع فرهنگی)2واحد(، آشنایی با فناوری 
اطالعات)1واحد( ، سیستم بدن انسان1)4واحد(، بیوشیمی )2واحد( ،مبانی 

پرستاری 2)3واحد(،کاراموزی)3واحد()ارتباط با بیمار و شرح حال و چک عالم 
حیاتی(

-ترم سوم: سیستم بدن انسان 2)4واحد( ، تغذیه و رژیم درمانی)2واحد(، 
میکروبیولوژی عمومی)2واحد( ،انفورماتیک پرستاری)1واحد(،ارزیابی 

سالمت)2واحد(، پرستاری سالمت روان1)2واحد( ،کاراموزی)3 واحد(ارزیابی 
سالمت سیستم های بدن.

-ترم چهارم: آمارزیستی)3واحد(، پاتوفیزیولوژی)3واحد(، داروشناسی و 
درمان)2واحد(، پرستاری سالمت بزرگساالن )1( )3واحد(، پرستاری بهداشت 

خانواده و جامعه1)3واحد(، کاراموزی پرستاری سالمت بزرگساالن )1( )3واحد(، 
کارآموزی پرستاری بهداشت خانواده و جامعه)1 واحد(

-ترم پنجم: تحقیق در پرستاری)2واحد(، پرستاری سالمت بزرگساالن )2( 
)3واحد(، پرستاری بهداشت روان2)2واحد( ، پرستاری سالمت خانواده و جامعه 

2)3واحد(، کارآموزی پرستاری سالمت بزرگساالن )2( )3واحد(، کارآموزی 
پرستاری بهداشت روان)2 واحد(، کارآموزی پرستاری بهداشت خانواده و 

جامعه)1 واحد(

-ترم ششم: پرستاری سالمت بزرگساالن3)2واحد(،  پرستاری سالمت 
کودکان1)3واحد(، پرستاری زنان و زایمان1)3واحد(، کارآموزی پرستاری سالمت 
بزرگساالن )3( )3واحد(، کارآموزی پرستاری سالمت کودکان)2 واحد(،کاراموزی 

پرستاری زنان و زایمان)2واحد(

-ترم هفتم: پرستاری زنان زایمان 2)2واحد(، پرستاری سالمت کودکان 
2)2واحد(، آموزش پرستاری)2واحد(، کارآفرینی، نوآوری و رهبری پایدار)3واحد(، 

کارآموزی پرستاری سالمت کودکان)2 واحد(،کاراموزی پرستاری زنان و 
زایمان)2واحد(،کارآموزی مدیریت و کارافرینی)3واحد(

-ترم هشتم: رهبری و مدیریت در پرستاری)2 واحد(، دوره قبل از صدور 
مجوز)1واحد(، پروژه تحقیقاتی)3واحد(،کاراموزی بالینی تمدید شده )10واحد( 
شامل: کاراموزی های سالمت بزرگساالن،مراقبت ویژه و اتاق عمل،سالمت 
جامعه وزنان زایمان، کودکان و مدیریت و آمادگی جهت امتحان کلی برای 
صدور مجوز صالحیت است که تحت نظارت اعضای هیئت علمی بالینی 

اجرامیگردد.
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موارد فوق 
برنامه 

عالوه بر موارد فوق: گذراندن کارگاه های آموزشی مهارت های 
ارتباطی، کنترل عفونت، ایمنی مددجو، مهارتهای زندگی، اخالق 

حرفه ای، آموزش به مددجو،  اعتباربخشی، حاکمیت بالینی، جایگاه 
پرستار در برنامه پزشک خانواده، نقش پرستاران در  پدافند غیر 
عامل و آشنایی با مخاطرات شغلی برای دانشجویان پرستاری 

الزامی می باشد]25[

آموزش انتخابی، )آموزش تابستانی( که پانزده سال پیش )در سال 2001( آغاز 
شده، ویژگی ویژه ای در امکانات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه پزشکی 
خلیج فارس است. این یک برنامه منحصر به فرد و ابتکاری است که برای 

در معرض قرار گرفتن روش های مراقبت های بهداشتی و تحقیقات و تفاوت 
های ظریف پیشرفت های پزشکی به صورت بین المللی طراحی شده است. 

دانشجویان امارات این فرصت را دارند که از دانشگاه ها، بیمارستان ها، داروخانه 
ها و صنایع وابسته و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی در کشورهای مختلف 

بازدید کنند و با بیماران، پزشکان، داروسازان و سایر ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی و درمانی ارتباط برقرار کنند ]24[.

 

بحث 
ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه نظــام آموزشــی مقطع کارشناســي 
ــرایط  ــر ش ــی از نظ ــده عرب ــارات متح ــران و ام ــتاري در ای پرس
پذیــرش دانشــجو، اهــداف و رســالت، ســاختار کلــی، طــول 
دوره و محتــوای آموزشــی، رو ش هــای یاددهــی و یادگیــری و 
اســتراتژ ی های آموزشــی مــورد اســتفاده، نقــش و وظایــف دانــش 
ــناس  ــتغال کارش ــن اش ــیابی، قوانی ــیوه های ارزش ــگان، ش آموخت
پرســتاری و ارائــه پیشــنهادهای کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن 

ــد. ــران انجــام گردی ــه درســی ای ــت برنام ــه وضعی ب
از نظــر تاریخچــه رشــته پرســتاری در دو کشــور میتــوان گفــت که 
ــم  ــران حــدود نی ــوزش پرســتاری در ای ــت آم ــان شــروع فعالی زم
قــرن پیشــتر از شــروع آمــوزش پرســتاری در امــارات متحــده بــوده 
اســت و آغــاز فعالیــت دانشــگاهی پرســتاری نیــز حــدود نیــم قــرن 
زودتــر از امــارات متحــده بوده اســت. شــروع دوره هــای تحصیالت 
تکمیلــی پرســتاری شــامل ارشــد و دکتــری نیــز در ایــران زودتــر 
از امــارات متحــده آغــاز شــده اســت و آمــوزش پرســتاری در طــی 
30 ســال گذشــته بــه ســرعت در ایــران توســعه یافتــه اســت ]26[. 
ــی در حــال حاضــر  ــوزش نظــری و بالین ــه اینکــه آم ــا توجــه ب ب
بــا کمبــود مربــی هــای متخصــص آمــوزش بالینــی روبروســت و 
تدویــن برنامــه هــای پرســتاری کارشناســی ارشــد بــرای مطابقــت 
بــا نیازهــای فزاینــده مــردم و اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی 
بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــا کیفیــت در امــارات نیــز آهســته 
اســت و فقــط یــک موسســه در امــارات متحــده عربــی کارشناســی 
ــه مــی دهــد،  ارشــد تخصصــی در برنامــه هــای پرســتاری را ارائ
کشــور امــارات بــرای ارتقــاء مهــارت در ایــن حرفــه و جهــت واقــع 
ــد  ــه شــدن و دســت یافتنــی شــدن دورنمــای دانشــگاه بای گرایان
رویکــردی اســتراتژیک را توســعه دهــد کــه نیــاز بــه تالش بیشــتر 
و ســرعت رشــد بیشــتری در حرفــه پرســتاری دارد و کشــور ایــران 

در ایــن زمینــه موفــق تــر و پویاتــر عمــل کــرده اســت.
ــتاران  ــداد پرس ــزون تع ــش روز اف ــاهد افزای ــران ش ــور ای در کش
ــی هســتیم کــه ضمــن فعالیــت در محیــط هــای بالینــی در  ایران
حــال تحصیــل در مقاطــع ارشــد و دکتــرای پرســتاری هســتند و 

ــتاری  ــی پرس ــام آموزش ــی در نظ ــه ی مثبت ــوان نکت ــه عن ــن ب ای
و سیســتم بهداشــتی درمانــی کشــور ایــران مطــرح میباشــد و در 
کشــور مــا بــا اینکــه هنــوز هــم کمبــود تعــداد پرســتار وجــود دارد 
امــا غالــب پرســتاران کشــورمان بومــی هســتند و نیــروی پرســتار 
ــای  ــه دوره ه ــد در حالیک ــم میباش ــیار ک ــران بس ــر در ای مهاج
ــند و در  ــی باش ــوان م ــارات ج ــی در کشــور ام ــالت تکمیل تحصی
ــه طــور  ایــن کشــور پرســتاران بومــی اماراتــی در حــال حاضــر ب
متوســط 3٪ از کل پرســتاران شــاغل در مراکــز بهداشــت و درمــان 
را تشــکیل مــی دهنــد. عــالوه بــر ایــن، پرســتاران مهاجــر ممکــن 
ــب در  ــی مناس ــی فرهنگ ــات درمان ــه خدم ــی در ارائ ــت چالش اس
ــن شــرایط  ــد. در نتیجــه در ای ــی ایجــاد کنن ــارات متحــده عرب ام
ــروی کار  ــازی نی ــی س ــه مل ــاز ب ــتاری نی ــی پرس ــود جهان کمب
ــوزه  ــورهای ح ــایر کش ــی و س ــده عرب ــارات متح ــتاری در ام پرس
ــت در  ــن اس ــی ممک ــل مختلف ــود دارد. عوام ــارس وج ــج ف خلی
ــارات متحــده  ــاع ام ــداد اتب ــا کاهــش تع ــف ب ــای مختل ــه ه درج
ــن  ــه ای ــد. از جمل ــته باش ــش داش ــتاری نق ــه پرس ــی در حرف عرب
عوامــل مــی تــوان بــه پاییــن بــودن وضعیــت پرســتاری در امــارات 
متحــده عربــی، تغییــر در برنامــه هــای اصلی پرســتاری در کشــور، 
ــاع  ــه اتب ــی مرف ــبک زندگ ــی، س ــی عرب ــع آموزش ــود مناب کمب
امــارات متحــده عربــی و همچنیــن هنجارهــای شــدید فرهنگــی 
و ارزشــهای دینــی در آنهــا اشــاره کــرد. در جهــت حــل برخــی از 
ایــن مشــکالت در کشــور امــارات تــالش شــد تــا بــا حمایــت از 
توصیــه هــای WHO-EMRO )1998(، برنامــه هــای کارشناســی 
پرســتاری )BSN( را بــه منظــور پــرورش پرســتاران واجــد شــرایط 
کــه قــادر بــه مقابلــه بــا جدیدتریــن فــن آوری هــا هســتند را تهیــه 

ــد ]27, 28[.  کنن
فلســفه کارشناســی پرســتاری، در ایــران بــه تفصیــل بیــان شــده 
اســت. در نقــد فلســفه ایــران، پاســخگویی بــه نیازهــای حرفــه و 
ــل درک  ــا خالصــه و قاب رشــته رعایــت شــده اســت. در رابطــه ب
بــودن فلســفه ایــران میتــوان گفــت کــه بیانیــه فلســفی خالصــه 
ــده اســت و  ــته ش ــیع نوش ــیار وس ــورد و بس ــامل 18 م نیســت ش
بــاور و ارزشــی کــه دقیقــا روی آن تاکیــد کنــد مشــخص نیســت، 
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همپنیــن ســاده و صریــح نیســت امــا راهنمــای عملکــرد ســازمان 
در ســطوح بــاال اســت. از نظــر زیــر بنــای تئوریــک فلســفه ایــران 
قابــل فهــم اســت و براســاس تئوری سیســتمی، تعاملــی  و کل نگر 
اســت. در مقایســه فلســفه آمــوزش پرســتاری امــارات در قالب یک 
بیانیــه و جملــه رســمی در ســایت دانشــکده بیــان نشــده اســت امــا 
بــه طــور ضمنــی میتــوان ایــن برداشــت را کــرد کــه فلســفه ایــده 
آل دانشــکده پرســتاری دانشــجویان را بــه تمرکــز بــه ســه اصــل 
ــد و  ــی نمای ــوزش پزشــکی و بهداشــت تشــویق م ــات، آم تحقیق
بســتر مناســبی جهــت تحقیــق و نــوآوری ارائــه مــی دهــد. فلســفه 
ایــن دانشــگاه جهــت ارائــه راهنمایــی عملکرد ســازمان در ســطوح 
بــاال بــه طــور ضمنــی اشــاره کــرده اســت مدیــران ســطح بــاالی 
پرســتاری بایــد در تقویــت دانشــجویان پرســتاری درحــوزه خدمــت 
ــد. در  ــت کنن ــوزش  فعالی ــت و آم ــه، پژوهــش، مدیری ــه جانب هم
ــل  ــخص و قاب ــک مش ــاس تئوری ــارات اس ــگاه ام ــفه دانش فلس
فهمــی بــه صــورت صریــح بیــان نشــده اســت امــا بیــان مــی کنــد 
در ایــن دانشــگاه، همیشــه تاکیــد بــر »یادگیــری از طریــق انجــام« 
اســت. بنابرایــن مــی تــوان برداشــت کــرد که  فلســفه پراگماتیســم 

)عملگــرا( بــر پرســتاری دانشــگاه گلــف مدیــکال حاکــم اســت. 
ــه تربیــت پرســتاران دارای  در رســالت برنامــه پرســتاری ایــران، ب
ــه  ــه آحــاد جامع ــات رشــته پرســتاری ب ــه ای و خدم اخــالق حرف
در ســطوح مختلــف پیشــگیری اشــاره شــده اســت امــا در رســالت 
ــح در  ــای صحی ــارت ه ــش و مه ــه دان ــر ارائ ــارات ب ــگاه ام دانش
پرســتاری و همــکاری پرســتاران بــا ســایر رشــته هــای بهداشــتی 
درمانــی و اجــرای مراقبــت پرســتاری مبتنــی بــر فرهنــگ بــه مردم 
ــد  ــی تاکی ــی و مذهب ــای فرهنگ ــروه ه ــه و گ ــارات و خاورمیان ام
شــده اســت. اســتفاده از انــواع اســتراتژی هــای آموزشــی از جملــه 
آمــوزش بیــن حرفــه ای بــه پرســتاران فــارغ التحصیــل یکــی از 
نقــاط قــوت برجســته در برنامــه آموزشــی کشــور امــارات اســت. 
ــت  ــي اس ــاي آموزش ــي از روش ه ــه اي یک ــن حرف ــوزش بی آم
کــه مــي توانــد باعــث افزایــش همــکاري هــاي بیــن حرفــه اي 
ــی  ــتم مراقبت ــود. در سیس ــار ش ــت از بیم ــت مراقب ــود کیفی و بهب
ــا تمرکــز بــر نیازهــاي بیمــار و پیامدهــاي حاصــل از  همــکاري ب
ــن  ــکاري بی ــن هم ــن بی ــرد در ای ــي صــورت میگی ــه مراقبت برنام
ــري  ــم گی ــي، تصمی ــده کار تیم ــکان در بردارن ــتاران و پزش پرس
مشــترک در خصــوص موضوعــات ســالمتي، دنبــال کــردن برنامــه 
هــاي مراقبتــي بیمــار جهــت حــل مشــکالت وي اســت. بــا توجــه 
بــه اهمیــت آمــوزش و یادگیــري بیــن حرفــه اي در بهبــود دانــش، 
ــوزش                                                                                          ــوع آم ــن ن ــالمت، ای ــاي س ــه ه ــارت حرف ــرش و مه نگ
ــي  ــاء ســالمت کــه هــدف غای ــد نقــش مهمــي در ارتق مــي توان

و نهایــي در ارائــه خدمــات ســالمت بــه شــمار مــي آیــد، داشــته 
باشــد ]28[. کــه بــه عنــوان نقطــه قــوت کشــور امــارات مطــرح 
اســت.دورنمای ذکــر شــده بــرای ایــران، ســاده، قابــل درک، دســت 
ــده در  ــر ش ــای ذک ــت و دورنم ــده اس ــان ش ــل بی ــی و کام یافتن
ــا در  ــای پوی ــه ه ــه و برنام ــوزش نوآوران ــر آم ــارات ب ــگاه ام دانش
ســطح ملــی و بیــن المللــی تاکیــد دارد. از طرفــی قابــل انعطــاف 
ــهود  ــوم مش ــواوری در کوریکول ــت و ن ــر خالقی ــد ب ــت و تاکی اس

اســت.
ــل  ــی و قاب ــل درک و کل ــح و قاب ــران واض ــگاه ای ــداف دانش اه
دســتیابی اســت و بــا اســتفاده از روشــهای مناســب قابــل ســنجش 
ــی  ــل حیات ــا عوام ــط ب ــن اهــداف مرتب و دســتیابی اســت همچنی
ســازمان کــه مراقبــت و بــرآورده کــردن نیازهــای ســالمت 
مددجویــان اســت میباشــد امــا در برگیرنــده همــه عملکرد ســازمان 
نیســت مثــال از آمــوزش بــه همتایــان یــا فعالیــت در دانشــکده یــا 
پیشــگیری هدفــی نوشــته نشــده اســت. در حالــی کــه در دانشــگاه 
امــارات اهــداف اســتراتژیک بــه صــورت واضــح و قابــل درک بیان 
ــد نیازهــای  ــه پرســتار بتوان ــن نظــر ک شــده اســت. اهــداف از ای
بهداشــتی هــر ســه ســطح را برطــرف کنــد کلــی اســت. همچنیــن 
مراحــل رســیدن بــه ایــن اهــداف و روشــهای مناســب کــه بتــوان 
آنهــا را انــدازه گیــری نمــود ذکــر شــده اســت. تاکیــد بــر تحقیــق، 
ــش بســیار  ــتاری نق ــواوری و پژوهــش در دوره کارشناســی پرس ن
ــر تحقیــق و  ــد ب ــران تاکی ــوم ای مهــم و کلیــدی دارد. در کوریکول
نــواوری غالبــا محــدود بــه مقاطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و 
ــه از دانشــجویان مقطــع کارشناســی  ــی ک ــری اســت در حال دکت
انتطــار فعالیــت هــای پژوهشــی و کاربــرد ان در بالیــن را دارد. امــا 
ــه  ــت ارائ ــی جه ــع کارشناس ــتاران از مقط ــارات پرس ــور ام در کش
ــق و  ــالق، تحقی ــت اخ ــا هدای ــت ب ــا کیفی ــه ای ب ــات حرف خدم
نــوآوری آمــاده میشــوند. همچنیــن ارزیابــی و ترکیب دســتورالعمل 
ــرای  ــق ب ــای تحقی ــه ه ــر شــواهد و یافت ــی ب ــی مبتن ــای عمل ه
بهبــود نتایــج بیمــار و ارائــه مراقبــت بیــن فرهنگــی یکــی از نقــاط 

برجســته نظــام آموزشــی ایــن کشــور اســت.
در ایــران همــه نقشــهای توصیــف شــده بــرای فــارغ التحصیــالن 
پرســتاری متناســب بــا حرفــه اســت ولــی برخــی نقشــها در دوره 
کارشناســی مثــل نقــش آموزشــی پژوهشــی و مشــاوره ای کمتــر 
از نقــش مراقبتــی و حمایتــی اهمیــت دارد و در کل میتــوان گفــت 
ــا برخــی  ــر واقعیــت، رســالت اســت ام ــق ب کــه نقــش هــا منطب
نقشــها مثــل نقــش مشــاوره ای بــه آســانی قابل دســترس نیســت. 
در کشــور امــارات نقــش فــارغ التحصیــالن منطبــق بــر واقعیــت و 
رســالت دانشــگاه کــه ارائــه مراقبــت بهداشــتی، عملکــردی مبتنــی 
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بــر شــواهد و رفتارهــای حرفــه ای اســت میباشــد و بــا صراحــت در 
زمینــه هــای تحقیــق و بالیــن نحــوه عملکــرد و انتظــارات را بیــان 
کــرده امــا در زمینــه همکاری فــارغ التحصیــالن در زمینــه آموزش 

نقشــی در نظــر نگرفتــه اســت.
شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو، در کشــور ایــران بــه صــورت 
متمرکــز و بــر اســاس آزمــون ورودی دانشــگاه ها و بــدون مصاحبه 
مــی باشــد. مطالعــه حــاج باقــری و همــکاران نشــان داد نزدیک به 
نیمــي از دانشــجویان پرســتاري، بــه لحــاظ بارزتریــن خصوصیــات 
شــخصیتي بــا خصوصیــات الزم بــراي حرفــه پرســتاري ســازگاري 
ــخصیت و  ــاي ش ــون ه ــه از آزم ــود ک ــنهاد میش ــتند و پیش نداش
ــجویان از  ــن دانش ــاب بهتری ــراي انتخ ــنج ب ــت س ــتهاي رغب تس
میــان افــرادي کــه صالحیــت هــاي علمــي و اســتعداد تحصیلــي 
ــتاري  ــته پرس ــل در رش ــراي تحصی ــد، ب ــان داده ان ــي را نش خوب
اســتفاده شــود ]29[. مطالعــه ای دیگــر بــا هــدف بررســي عوامــل 
تاثیرگــذار و میــزان تاثیــر آن هــا بــر عالقــه دانشــجویان پرســتاري 
نســبت بــه حرفــه خــود در دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکي 
کاشــان پیشــنهاد داد کــه در سیســتم گزینــش دانشــجو تغییراتــي 
ــي  ــون سراســري، ویژگ ــره ي آزم ــر نم ــالوه ب ــردد و ع ایجــاد گ
هــاي دیگــري ماننــد عالقمنــدي و شــخصیت فراگیــران نیــز مورد 
بررســي قــرار گیــرد ]30[. از مهــم تریــن تفــاوت هــای  کوریکولوم 
آمــوزش کارشناســی پرســتاری دانشــگاه امــارات بــا ایــران نحــوه 
ــان  پذیــرش دانشــجو مــی باشــد در ایــن دانشــگاه تمــام متقاضی
ــی  ــورد ارزیاب ــد از نظــر ویژگیهــای شــناختی و غیرشــناختی م بای
ــی  ــرای حــوزه انتخاب ــد کــه نشــان از اســتعداد آنهــا ب قــرار بگیرن
مــورد مطالعــه توســط کمیتــه پذیــرش اســت کــه شــامل مصاحبــه 
هــای متعــدد و مصاحبــه هــای شــخصی مــی باشــد. ایــن مصاحبه 
مشــخص میکنــد کــه آیــا  فــرد مناســب رشــته پرســتاری میباشــد 
ــدارد.  ــا وجــود ن ــون در کشــور م ــن قان ــی کــه ای ــر در حال ــا خی ی
ــرش دانشــجو در دوره کارشناســی پرســتاری  از نظــر شــرایط پذی
ــرش متمرکــز دانشــجو و عــدم وجــود  ــوان گفــت، نظــام پذی میت
مصاحبــه منجــر بــه وجــود اشــکاالتی در سیســتم آمــوزش 
ــان  ــود نش ــارب موج ــت. تج ــده اس ــران گردی ــتاری، در ای پرس
ــه تنهایــی مــالک  ــاال ب میدهــد کــه نمــره کنکــور حتــی رتبــه ب
مناســبی بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته پرســتاری نیســت. انجــام 
مصاحبــه باعــث میشــود کــه در صــورت امــکان از ورود داوطلبــان 
ــه  ــا از قافل ــد ت ــا داوطلبانــی کــه فقــط تــالش دارن بــی عالقــه ی
قبــول شــدگان کنکــور سراســری عقــب نماننــد، جلوگیــری شــود. 
یکــی از روندهــای مهــم در آمــوزش علــوم پزشــکی نیــز قــراردادن 
معیارهــای ورود بــه حرفــه مــی باشــد. مطالعــات نشــان داده انــد 

معیارهــای ورود ســبب نظــام منــدی و هدفمنــدی ورود دانشــجو 
بــه حرفــه مــی شــود و از طرفــی انصــراف دانشــجو از رشــته را بــه 
حداقــل مــی رســاند و ســبب رقابــت در پذیــرش افــراد مــی شــود 
]11[. مصاحبــه قبــل از ورود بــه رشــته پرســتاری، فرصــت بررســی 
ویژگــی هــای شــخصیتی، اخالقــی، عالیــق و ارزش هــای افــراد 
عالقمنــد بــه رشــته را فراهــم مــی ســازد و رشــته پرســتاری بــه 
افــراد عالقمنــد بــه حرفــه بــه عنــوان یکــی از پیــش شــرط هــای 
ــا کیفیــت مناســب بــه مددجویــان نیــاز دارد ]4[.  ارائــه خدمــات ب
ــاء ســطح  ــا ارتق ــه هــدف رشــته پرســتاری کــه همان ــا توجــه ب ب
ــی و  ــاه جســمی، روحــی روان ــه و رف ــراد جامع ســالمت عمــوم اف
معنــوی انسانهاســت توجــه بــه شــرایط پذیــرش دانشــجو بســیار 
ــذا پیشــنهاد میشــود کــه دانشــگاههای  ــز اهمیــت میباشــد. ل حائ
ــتاری را  ــته پرس ــان رش ــد و متقاضی ــو بگیرن ــارات الگ ــران از ام ای
جهــت پذیــرش مــورد مصاحبــه و ارزیابــی قــرار دهنــد ]31, 32[. 
ــاد  ــتاری مف ــی پرس ــی دوره کارشناس ــوای آموزش ــث محت در بح
مختلــف درســی مــی تواننــد منعکــس کننــده ایــده هــای مختلــف 
آموزشــی باشــد ]3[. دروس عمومــی گــروه معــارف ارائــه شــده در 
ــای  ــامل واحده ــارات ش ــور ام ــا کش ــه ب ــران در مقایس ــور ای کش
ــگ  ــا دو درس فرهن ــارات تنه ــور ام ــد و در کش ــتری میباش بیش
ــه  ــه میشــود ک ــوع فرهنگــی ارائ ــارات و تن ــه ام اســالمی و جامع
ــنایی  ــزوم آش ــارات و ل ــردم ام ــت م ــب اکثری ــه مذه ــه ب ــا توج ب
ــا تنــوع فرهنگــی ایــن کشــور جهــت ارائــه مراقبــت  پرســتاران ب

ــه نظــر میرســد. ــی و ضــروری ب ــگ کاف ــر فرهن ــی ب مبتن
ــند. در دروس  ــابه میباش ــور مش ــه دو کش ــد دروس پای ــداد واح تع
کشــور امــارات درس آناتومــی ارائــه نمیشــود و بــه جــای آن درس 
ــی  ــه دروس آناتوم ــه میشــود ک ــان ارائ ــدن انس ــای ب ــتم ه سیس
ــای  ــک ه ــا تکنی ــده و ب ــام ش ــورت ادغ ــه ص ــوژی را ب و فیزیول
ــع در  ــد. در واق ــه میدهن ــانه ای ارائ ــد رس ــی و چن ــن آموزش نوی
کشــور امــارات تدریــس دروس علــوم پایــه جهــت فهــم بهتــر و 
مانــدگاری آن بــه صــورت ادغــام شــده تدریــس مــی شــود. ادغــام 
یــا تلفیــق، تحــت عنــوان در هــم آمیختــن حــوزه هــای محتوایــی 
یــا موضوعــات درســی کــه در ســنت نظامهــای آموزشــی بــه طــور 
جداگانــه و مجــزا از یکدیگــر در برنامــه درســی گنجانــده شــده اند، 

تعریــف مــی شــود ]33[.
پرستاری)آشــنایی  آمــوزش  درس  ســه  امــارات  کشــور  در 
بــا فرایندهــای یاددهــی و یادگیــری و امــوزش و ارزیابــی(، 
ــت هــای  ــاوری هــای مراقب ــا فن انفورماتیــک پرستاری)اشــنایی ب
بهداشــتی و پرونــده الکترونیــک( و کارآفرینــی و نــوآوری و رهبری 
ــاد  ــی و ایج ــه کارآفرین ــای اولی ــارت ه ــا مه ــنایی ب ــدار) آش پای
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درک مفاهیــم رهبــری پایــدار در دنیــای مــدرن در زمینــه حرفــه 
و ارتقــاء تصمیــم گیــری متعــادل بیــن رویکردهــای حرفــه ای و 
اخالقــی و امــور مالــی و تجــاری( ارائــه میشــود. بــه نظــر میرســد 
ــر  ــرات آن ب ــوژی و تاثی ــه روز تکنول ــرات روزب ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
حرفــه پرســتاری و همچنیــن وقــوع بحرانهــای بهداشــتی از جملــه 
ــی  ــن مراقبت ــای نوی ــد روش ه ــه نیازمن ــد-19 ک ــاری کووی بیم
متناســب بــا شــرایط و تاکیــد بــر مهــارت هــای رهبــری و مدیریت 
بــرای پرســتاران، تدریــس  این دروس برای دانشــجویان پرســتاری 
ــا توجــه بــه مســئله جهانــی  الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد. ب
شــدن پرســتاری و پیشــرفت تکنولــوژی و لــزوم اســتفاده از فناوری 
اطالعــات در زمینــه مدیریــت دانــش بنظــر میرســد یکــی از نقــاط 
قــوت دانشــگاه امــارات محســوب میشــود کــه بهتراســت دانشــگاه 

هــای ایــران نیــز از ایــن مقولــه بهــره گیــری کننــد.
در کشــور امــارات درس اخــالق حرفــه ای در 3 واحــد و در ایران در 
1/5 واحــد ارائــه میشــود. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن درس ســاعت 
ارائــه شــده در ایــران کــم مــی باشــد و همیــن موضوع باعث شــده 
کــه بســیاری از دانشــجویان پرســتاری و حتــی  پرســتاران شــاغل 
در بیمارســتان  در ایــران بــا مســائل قانونــی مربــوط بــه شــغل و 
حتــی حیطــه وظایــف و اختیــارات خــود آشــنایی نداشــته باشــند و 
اکثــرا در مــوارد قضایــی پیــش آمــده در محیــط کار محکوم شــوند. 
از طرفــی بــا توجــه به ماهیــت رشــته پرســتاری و کار در موقعیتها و 
ارتباطــات اجتماعــی بــه خصــوص بــا بیمــاران، ایــن رشــته نیازمند 
یــاد گیرندگانــی اســت کــه از قــوه ابتــکار و پنــدار خالقی برخــوردار 
باشــند. ایــن امــر موجــب میشــود کــه آنهــا در برخــورد بــا مســائل 
پیچیــده بیمــاران، بــه راه حلهــای خالقانــه، کارســاز و مؤثــر دســت 

بزننــد و از قــدرت حــل مســأله باالیــی برخــوردار شــوند ]34[.
آمــوزش بالینــي بــا هــدف ایجــاد تغییــر در دانشــجو بــراي 
مراقبتهــاي بالینــي انجــام میگیــرد و دانشــجو در پایــان دوره قــادر 
ــي  ــه مهــارت هــاي ذهنــي، روان باشــند دانــش نظــري خــود را ب
ــران در  ــتاری ای ــد ]35[. دانشــجویان پرس ــل نمای ــي تبدی و حرکت
محیــط بالینــی، طــی ســه ســال اول تحــت نظــارت و راهنمایــی 
مســتقیم مربیــان خــود و در ســال آخــر تحــت راهنمایــی مســتقیم 
ــان خــود مــی باشــند. امــا در  ــان پرســتاری و نظــارت مربی کارکن
کشــور امــارات رونــد آمــوزش بالینــی از ســاده بــه دشــوار اســت. 
دانشــجویان در محیــط بالینــي تحــت نظــارت و راهنمایي مســتقیم 
مربیــان خــود در طــي ســه ســال اول دانشــجویي و در ســال آخــر 
تحــت راهنمایــي مســتقیم کارکنــان پرســتاري و نظــارت مربیــان 
ــاری  ــه اجب ــوزی 6 ماه ــک دوره کارآم ــند ]36[. ی ــي باش ــود م خ
نیــز بعــد از پایــان دوره تحصیلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 

ــای الزم  ــارت ه ــش و مه ــه دان ــتیابی ب ــت دس در آن کارورز جه
بــرای عملکــرد بــه عنــوان یــک پرســتار حرفــه ای جهــت شــرکت 
در آزمــون صــدور مجــوز حرفــه ای وزارت بهداشــت و پیشــگیری 
ــران  ــاده مــی شــود ]24[. در کشــور ای ــی آم ــارات متحــده عرب ام
ــرای  ــه ای پرســتاری ب ــت حرف ــه آزمــون صالحی نخســتین مرحل
کســب پروانــه صالحیــت حرفــه اي در ســال 1399 برگــزار شــد 

.]37[
از جملــه نقــاط قــوت دانشــگاه امــارات ارائــه یــک برنامــه درســی 
پویــا میباشــد کــه آمــوزش عالــی بالینــی را ارائــه مــی دهــد، علــوم 
ــای  ــاوری ه ــد و از فن ــی کن ــام م ــی ادغ ــه بالین ــا تجرب ــه را ب پای
نویــن اســتفاده مــی کنــد. در دانشــگاه امــارات یادگیــری بالینــی 
مزیــت هــای دارد کــه دانشــجویان را بــه ســمت پرســتاری مبتنــی 
بــر شــواهد ســوق میدهــد  کــه در واقــع راهنمایــی اســت بــرای 
ــود در  ــتاری موج ــات پرس ــج تحقیق ــه نتای ــه چگون ــتاران  ک پرس
ــه کار  ــتاری ب ــن پرس ــرد در بالی ــن عملک ــرای بهتری ــاالت را ب مق
ببرنــد. از جملــه اقدامــات ایــن دانشــگاه بــرای تحقــق ایــن هــدف 
روشــهای تدریــس شــامل یادگیــری مبتنــی بــر مشــکل، یادگیــری 
مبتنــی بــر تیــم، یادگیــری تعاملــی مبتنــی بر بیمــار، مجازی شــبیه 
ســازی مبتنــی بــر شــبیه ســازی، یادگیــری مبتنــی بــر مســئله در 
آمــوزش پزشــکی و برنامــه یادگیــری بیمــار مجــازی اســت کــه 
نــوآوری یادگیــری مبتنــی بــر مشــکل در آمــوزش پزشــکی آنالین 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی بــا مشــارکت دانشــگاه پزشــکی خلیج 
فــارس و شــرکت فنــاوری برتــر ســوئیس اســت. همچنیــن ایــن 
ــز  ــف نی ــتان گل ــات بیمارس ــتم اطالع ــز سیس ــه مرک ــگاه ب دانش
متصــل اســت و دانشــجویان بصــورت عملی مــی تواننــد مهارتهای 
الزم بــرای چگونگــی ورود داده هــا و بازیابــی اطالعــات بیمــاران را 
در قالــب چــارت و بــه صــورت انالیــن بیاموزنــد و دانشــجویان از 
ســال اول در معــرض تمــاس بالینــی بــا بیمــار قــرار مــی گیرنــد 
ــر  ــی ب ــن و مبتن ــوزش نوی ــهای آم ــری روش ــه کارگی ]24, 28[. ب
تفکــر خــالق در ایــن سیســتم، از ضروریــات آموزشــی محســوب 
میشــود. بنابرایــن مدرســین پرســتاری در آمــوزش باید از روشــهای 
آموزشــی متفاوتــی بــرای آمــوزش و یادگیــری بهتــر دانشــجویان 
اســتفاده نماینــد. بنابرایــن یادگیــری آنالیــن و بــه روز از ســال اول 
و تمــاس بــا بیمــاران جهــت آمــوزش از همــان ســال اول تحصیــل 
و یادگیــری از طریــق بیمــار مجــازی از جملــه مزیــت هــا و نقــاط 
قــوت ایــن دانشــگاه مــی باشــد کــه میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای 
ــارات  ــور ام ــتا کش ــن راس ــد. در ای ــورمان باش ــگاههای کش دانش
از پیشــگامان اســتفاده از انفورماتیــک بهداشــتی و فنــاوری در 
ــی  ــران عل ــوم کشــور ای ــت از بیمــار اســت کــه در کوریکول مراقب
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رغــم اهمیتــش بــه آن توجهــی نشــده اســت.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــح مطالعــه تطبیقــی انجــام شــده یافتــه هایــی در 
رابطــه بــا نظــام آموزشــی کشــور امــارات بــه عنــوان نقطــه قــوت 
و الگویــی بــرای طراحــان برنامــه اموزشــی پرســتاری کشــور ایران 
کســب شــد کــه توصیــه می شــود بــا توجــه بــه شــرایط و امکانات 
کشــورمان توســط مســئولین مدنظــر قــرار بگیرنــد. از جملــه نقــاط 
قــوت کشــور امــارات توجــه خــاص بــه زبــان هــای بیــن المللــی 
مثــل انگلیســی از مقطــع پیــش دبســتانی مــی باشــد و معیــار قــرار 
دادن مــدرک معتبــر زبــان انگلیســی بــه عنــوان معیــار قبولــی در 
ــی     ــر بوم ــی و غی ــه دانشــجویان بوم ــرای هم ــتاری ب ــته پرس رش
مــی باشــد و در فلســفه رشــته نیــز بیــن المللــی شــدن و ارتبــاط 
ذکــر شــده اســت. در نظــر گرفتــن دوره هــای معــادل کــه خــود 
انگیــزه ای بــرای ارتقــا دانــش بــرای کســانی کــه امــکان حضــور 
ــی،  ــن درس ــد. در عناوی ــی باش ــد م ــم را ندارن ــای منظ در دوره ه
ــه  ــری ک ــوآوری و رهب ــالق و ن ــا اخ ــط ب ــه دروس مرتب ــه ب توج
جایــگاه مهمــی در پرســتاری دارد کــه در برنامــه درســی ایــران نیز 
پیشــنهاد مــی شــود ایــن واحــد لحــاظ گــردد. توجــه بــه آشــنایی با 
فرهنــگ هــای متعــدد در امــارات، کــه مطالعــات توجــه بیشــتر در 
ایــن زمینــه را مطــرح نمــوده انــد، در ایــران بــا توجــه بــه قومیــت 
هــای مختلــف برنامــه سراســری در کل کشــور اجــرا مــی شــود و 

ایــن موضــوع نادیــده گرفته شــده اســت. تدریــس برخــی از دروس 
ــدگاری  ــه صــورت تلفیــق شــده جهــت فهــم و مان ــه ب ــوم پای عل
ــران نیــز از ایــن روشــهای  بیشــتر کــه پیشــنهاد مــی شــود در ای
نویــن تدریــس اســتفاده شــود. یکــی دیگــر از نقــاط قــوت برنامــه 
ــای  ــوژی ه ــن تکنول ــارات اســتفاده از جدیدتری ــای پرســتاری ام ه
دنیــا از جملــه بیمــاری مجــازی اســت کــه موجــب تمــاس بیشــتر 
ــای اول                                                                                 ــال ه ــاران از س ــی و بیم ــط بالین ــا محی ــجویان ب دانش

مــی شــود. 

سپاسگزاري
ــات  ــه تحقیق ــوب کمیت ــش مص ــه از پژوه ــر برگرفت ــه حاض مقال
ــوم پزشــکي  ــه اخــالق پزشــکي دانشــگاه عل دانشــجویي و کمیت
شــماره  اخــالق  کــد  بــه  و   1401/01/20 مــورخ  همــدان 
ــن  ــندگان ای ــد. نویس ــي باش IR.UMSHA.REC.1401.040 م

پژوهــش از معاونــت پژوهشــي دانشــگاه علــوم پزشــکي همــدان 
ــد. ــي کنن تشــکر م

تضاد منافع
بدین وســــیله نویســــندگان تصریــــح می نماینــــد کــــه هیچ 
گونــــه تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود 

نــدارد.
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