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Abstract
Introduction: Paying attention to efficient policies in the field of nursing education and checking their quality 
will lead to the institutionalization of an efficient educational system in the field of nursing. For this purpose, 
a comparative study was conducted in this field with other countries in order to find out the existing strengths 
and gaps. This study was conducted with the aim of comparative comparison of nursing education policies in 
Iran, Canada, America, and Nepal.
Methods: The present article was carried out with a descriptive-analytical and comparative method in 2022. 
Searching texts without  a time limit with Farsi and English keywords: "Comparative comparison", "policy 
making", and "nursing education" in sites and databases related to nursing education policy.Google and Google 
Scholar search engines were used. 25 studies in Farsi or English were included in the study with full access 
to the text of the article. To make a comparative comparison, Bereday's Brady model was used in 4 stages 
description, interpretation, contiguity, and comparison.
Results: The comparison of the policies of four countries showed that policymaking in Canada on nursing 
education was responsive according to the needs of the society and in the United States educational policies were 
based on law and activities. In Nepal, despite the evolution of educational policies, there are still deficiencies in 
this field. In Iran, the transformation and innovation program in medical science education has been developed 
with an eye on the future.
Conclusions: Based on the results, in order to promote and improve policymaking in the field of nursing 
education, the development of human resources and the support of the clinical, teaching, and student staff, 
as well as their participation in the formulation of policies, will increase its effectiveness and implementation 
capability. Periodic review and identification of required policies based on the needs of society and transfer of 
knowledge to the hospital by establishing a strong relationship between the nursing schools and hospitals will 
help the professionalization of the nursing force.
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چکیده
مقدمــه: توجــه بــه سیاســت هــای کارآمــد در حــوزه آمــوزش پرســتاری و بررســی کیفیــت آن، ســبب نهادینــه شــدن نظــام آموزشــی 
کارآمــد در حــوزه پرســتاری خواهــد شــد. بدیــن منظــور مطالعــه ای تطبیقــی در ایــن حــوزه بــا ســایر کشــورها انجــام شــد تــا بــه نقــاط 
قــوت و خالءهــای موجــود پــی ببریــم.  ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی سیاســتگذاری آمــوزش پرســتاری ایــران، کانــادا، آمریــکا 

و نپــال انجــام شــده اســت.
ــا کلمــات  ــی ب ــدون محدودیــت زمان ــه صــورت تطبیقــی در ســال 1401 انجــام شــد. جســتجوی متــون ب ــه حاضــر ب روش کار: مقال
ــوزش  ــتگذاری" )policy making(، " آم ــی")Comparative Comparison(، "سیاس ــه تطبیق ــی: "مقایس ــی و انگلیس ــدی فارس کلی
پرســتاری" )nursing education( در ســایت هــا و پایــگاه هــای مرتبــط بــا سیاســتگذاری برنامــه آمــوزش پرســتاری بــا بهــره گیــری 
از موتورهــای جســتجوگر google , google  scholar  انجــام شــد. 25 مطالعــه بــه زبــان فارســی یــا انگلیســی بــه صــورت دسترســی 
کامــل بــه متــن مقالــه وارد مطالعــه شــدند. بــرای انجــام مقایســه تطبیقــی از الگــوی Bereday در 4 مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری 

و مقایســه اســتفاده شــد. 
یافتــه هــا: مقایســه سیاســتگذاری هــای چهــار کشــور نشــان داد کــه سیاســتگذاری در کانــادا بــر آمــوزش پرســتاری پاســخگو، بــا 
توجــه بــه نیــاز جامعــه و در آمریــکا سیاســت هــای آموزشــی مبتنــی بــر قانــون و فعالیــت محــور بــوده اســت. در نپــال بــا وجــود تحــول 
سیاســتگذاری هــای آموزشــی امــا همچنــان نقایصــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. در ایــران برنامــه تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم 

پزشــکی بــا نــگاه بــه وضعیــت آینــده تدویــن شــده اســت.  
نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج، بــه منظــور ارتقــاء و بهبــود سیاســتگذاری در حــوزه آمــوزش پرســتاری، توســعه نیــروی انســانی 
و حمایــت از نیــروی بالینــی، آموزشــی و دانشــجویان و همچنیــن مشــارکت آنــان در تدویــن سیاســتگذاری هــا، اثــر بخشــی و قابلیــت 
اجرایــی آن را افزایــش خواهــد داد. بازبینــی دوره ای و شناســایی سیاســتهای مــورد نیــاز بــر اســاس نیــاز جامعــه و انتقــال دانــش بــه بالیــن 

بــا ایجــاد ارتبــاط قــوی میــان دانشــکده هــای پرســتاری و بالیــن، بــه حرفــه ای شــدن نیــروی پرســتاری کمــک خواهــد کــرد.
کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، مقایسه، سیاستگذاری، آموزش پرستاری، ایران، آمریکا، کانادا، نپال.
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مقدمه 
در قــرن 21 تحــوالت علم پرســتاری ســبب شــده اســت کــه مراکز 
مراقبــت بهداشــتی، نظــام آمــوزش پرســتاری را بــه ســمت تغییرات 
عمــده ســوق دهنــد. بــه همیــن ســبب مدیــران حــوزه ی آمــوزش 
پرســتاری بایســتی، اســتراتژی های سیاســی بــرای حفــظ کیفیــت 
برنامه هــای آموزشــی، حرکــت بــه ســمت برنامه هــای مبتنــی بــر 
شایســتگی، واقعی ســازی آمــوزش عملــی بیــن  حرفــه ای و توجــه 
بــه کمبــود اعضــای هیــات علمــی پرســتاری را پیــش از گذشــته 
مــد نظــر قــرار دهنــد ]1[. بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عمــده 
ای از تامیــن و تضمیــن نیازهــای ســالمت آحــاد مختلــف جامعه در 
گــرو نظــام ســالمتی کارآمــد بــا ســرمایه انســانی و ارائــه دهندگان 
ماهــر و شایســته در همــه ســطوح خدمــات بهداشــتی، درمانــی و 
توانبخشــی اســت کــه تحقــق ایــن مهــم در گــرو ارائــه آمــوزش 
هــای بــا کیفیــت پرســتاری مــی باشــد ]2[. هــدف اصلــی آمــوزش 
پرســتاری انتقــال دانــش پرســتاری و کمــک بــه فراگیــران بــرای 
ــا عملکــرد  ــه مــوارد ضــروری و تخصصــی، مرتبــط ب دســتیابی ب
ــوزش و  ــش، آم ــا دان ــته ب ــتار شایس ــک پرس ــت. ی ــتاری اس پرس
مهــارت هایــش حرفــه ای مــی گــردد کــه مســتلزم خــط مشــی 
مناســب در نظــام ســالمت مــی باشــد ]3[ خــط مشــی ســالمت 
ــا ســایر  ــت ی ــی اســت کــه توســط دول ــا سیاســتگذاری، اقدامات ی
بازیگــران اجتماعــی بــرای بهبــود ســالمت و دســتیابی بــه اهــداف 

خــاص مراقبــت هــای بهداشــتی انجــام مــی شــود ]4[.
ســازمان جهانــی بهداشــت، سیاســتگذاری بــرای ســالمت عمومــی 
ــام  ــتگذاران در تم ــتور کار سیاس ــالمت در دس ــرار دادن س را  »ق
ــه  ــتگذاران ب ــت سیاس ــن هدای ــطوح و همچنی ــا و س ــش ه بخ
آگاهــی از پیامدهــای تصمیمــات آنهــا بــر روی ســالمتی و پذیرش 
مســؤولیت در قبــال ســالمت« تعریــف مــی نمایــد. ایــن تعریــف بر 
مســؤولیت گســترده کســانی کــه ســّکان هدایــت نظــام ســالمت 
ــکاران  ــد دارد ]Mason .]5 و هم ــد، تاکی ــي گیرن ــت م را در دس
)2020( سیاســت ســالمت را ترجیحــات دولــت بــا در نظــر گرفتــن 
اولویــت هــای بهداشــتی و راه هــای تخصیــص منابــع بــه منظــور 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد ]6[. ب ــی کنن ــف م ــداف تعری ــه اه ــتیابی ب دس
ــی اســت  ــران بالین ــت و مدی ــه دول ــتگذاری وظیف ــف، سیاس تعاری
ــد نقــش  ــران دانشــگاه هــای پرســتاری مــی توانن و روســا و مدی
مهمــی در زمینــه سیاســتگذاری هــای آمــوزش پرســتاری داشــته 
ــی  ــرد بالین ــتاری، عملک ــاس پرس ــه و اس ــن پای ــند، همچنی باش
پرســتاری اســت کــه انعکاســی از سیاســتهای نظــام بهداشــتی یک 
کشــور بــه حســاب مــی آیــد بنابرایــن شــرکت پرســتاران نیــز در 
ــود عملکــرد پرســتاری  ــه بهب ــد منجــر ب سیاســتگذاری مــی توان

ــویی  ــود ]7, 1[. از س ــاران ش ــت از بیم ــت مراقب ــش کیفی و افزای
پرســتاران، بــا ارائــه دانــش حرفــه ای و تجربیــات بالینــی خــود می 
تواننــد بــر تصمیــم گیــری هــای سیاســی موثــر باشــند ]8[. فرآیند 
پرســتاری، فرآینــد حــل مشــکالت اســت و پرســتاران مــی تواننــد 
دانــش و مهارتهــای بــه دســت آمــده در آمــوزش اولیــه پرســتاری 
و در بالیــن را هماننــد فراینــد پرســتاری بــه عرصــه سیاســتگذاری 
ــن آمــوزش هــا ریشــه در آمــوزش دوران دانشــجویی  ــد. ای بیاورن
دارد. وجــود محتــوای آموزشــی مرتبــط بــا خــط مشــی ســالمت در 
برنامــه هــای آموزش پرســتاری بــرای ارایــه اطالعــات و درک آنها 
بــرای سیاســتگذاری ضــروری بــه نظــر مــی رســد. سیاســتگذاری 
ــرای پرســتاران فراهــم مــی  ــی را ب ــوزش پرســتاری، فرصتهای آم

کنــد تــا موقعیــت پرســتاران را بهبــود بخشــند ]9[.
بایســتی توجــه داشــت کــه سیاســتگذاری های حــوزه بهداشــتی در 
هــر کشــوری تابــع قوانیــن حاکــم بــر آن کشــور اســت، اما بررســی 
هــای انجــام شــده در ایــران نشــان مــی دهــد کــه ایــن سیاســتها 
بــا ماهیــت رشــته همخوانــی زیــادی ندارنــد. سیاســتها بــدون توجه 
بــه شــرایط ویــژه رشــته تدویــن و ابــالغ مــی گــردد حتــی شــرایط 
بالینــی و تئــوری نیــز مــی توانــد ماهیــت متفاوتــی داشــته باشــد 
ــا  ــد ت ــه کمیــت توجــه دارن و سیاســتگذاران ایــن حــوزه بیشــتر ب
کیفیــت آمــوزش و پژوهــش، همچنیــن نظــام سیاســتگذاری ایران، 
ــت  ــراد دس ــص و اف ــای متخص ــوده و از نیروه ــز ب ــر متمرک غی
ــدرکار ایــن حــوزه اســتفاده نمــی کننــد ]10[. سیاســتگذاری در  ان
آمــوزش علــوم پزشــکی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــا 
توجــه بــه تجــارب ملــی و بیــن المللــی، سیاســتگذاری هــای آینده 
نگارانــه در حــوزه آمــوزش علــوم پزشــکی یکــی از الزاماتــی اســت 
کــه دولــت هــا بایــد بــه آن توجــه کننــد؛ چــرا کــه ایــن رویکــرد 
ــام  ــوزه نظ ــر در ح ــیار متغی ــط بس ــه محی ــخگویی ب ــه پاس الزم
ســالمت اســت ]11[. از آن جایــی کــه سیاســتگذاری مناســب در 
ارایــه بهتریــن مراقبــت از بیمــار بــه عنــوان یــک هــدف مشــترک 
تمامــی ســازمان هــای خدمــات بهداشــتی شــناخته شــده اســت 
ــار  ــی بیم ــت و ایمن ــت مراقب ــش کیفی ــور افزای ــه منظ ــن ب بنابرای
پرداختــن بــه حــوزه سیاســتگذاری آمــوزش پرســتاری ضــروری به 

نظــر مــی رســد ]12[.
مطالعــات تطبیقــی مــی تواند بــا مقایســه تفاوتها و شــباهتها کمک 
شــایانی در ارزشــیابی برنامــه هــای آموزشــی و سیاســتگذاری هــا 
انجــام داده و تجــارب و موفقیــت هــا را بــه اشــتراک گــذارد ]13[. 
بنابرایــن روش Bereday مــی توانــد در ایــن زمینــه مفیــد واقــع 
ــوان  ــه عن ــادا ب ــکا و کان شــود. سیاســتگذاری در کشــورهای آمری
پیشــگامان در حــوزه پرســتاری، کــه سیاســتگذاری را از اوایــل دهه 
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ــاز  ــوزش رســمی پرســتاری آغ ــه هــای آم ــن برنام ــا اولی 1990 ب
نمودنــد ]15, 14[. و در نپــال نیــز بــه عنــوان کشــوری آســیایی که 
ــران تحــوالت را در حــوزه پرســتاری آغــاز کــرده  ــا ای همزمــان ب
اســت و در ایــن راه تغییــرات زیــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت 
بــه عنــوان کشــورهای مــورد مقایســه انتخــاب شــدند. پرســتاری 
در ایــران نیــز بخصــوص در دوران پــس از انقــالب دچــار تحــوالت 
زیــادی شــده اســت. بــا ایــن تفاســیر تصمیــم بــر آن شــد کــه در 
ــه مقایســه سیاســتهای  ــا روش الگــوی Bereday ب مطالعــه ای ب
ــه  ــا دیگــر کشــورها پرداخت ــران ب حــوزه آمــوزش پرســتاری در ای

شــود. 

روش کار
ــد.  ــام ش ــال 1401 انج ــی در س ــا روش تطبیق ــر ب ــه حاض مقال
ــا کلمــات کلیــدی  جســتجوی متــون بــدون محدودیــت زمانــی ب
 Comparative( تطبیقــی«  »مقایســه  انگلیســی:  و  فارســی 
Comparison( ، »سیاســتگذاری« )policy making(، »آمــوزش 

پایــگاه  و  هــا  در ســایت   )nursing education( پرســتاری« 
ــتاری در  ــوزش پرس ــه آم ــتگذاری برنام ــا سیاس ــط ب ــای مرتب ه
کشــورهای تحــت مطالعــه بــا بهــره گیــری از موتورهــای جســتجو 
ــت 25  ــد و در نهای ــام ش ــر google , google  scholar   انج گ
 Research gate, PubMed. Medline Science, در  منبــع 
Direct SAGE Journals, ProQuest, Wiley, پایــگاه مرکــز 

ــرای انجــام  ــد. ب ــاد دانشــگاهی بدســت آم اطالعــات علمــی جه
ــا چهــار مرحلــه  مقایســه تطبیقــی از الگــوی Bereday )1964( ب
توصیف، تفســیر، همجواری، و مقایســه اســتفاده شــد. در مرحلــــه 
توصیـــف، وضعیـــت  سیاســتگذاری کشــورهای مختلــف از منابــع 
مختلــف توصیــف گردیــد. در مرحلـــه تفســـیر، اطالعــات بدســت 
آمده در مرحله اول، مورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار گرفتند. سـپس 
در مرحلـــه ســـوم اطالعات حاصـــل از مرحلـــه اول و دوم طبقـــه 
بنـدی شده و در کنـار همدیگـر قـرار داده و در نهایــت در مرحلــه 
چهــــارم، تشــــابهات و تفــاوت هــا مــــورد بررسـی و مقایسـه 

قـــرار گرفتنــد ]16[.

یافته ها
ــتگذاری  ــردی، سیاس ــوی ب ــا الگ ــیر ب ــف و تفس ــل توصی در مراح
ــان  ــور از زم ــار کش ــر چه ــتاری در ه ــوزش پرس ــوزه آم ــای ح ه
تاســیس بــه همــراه عوامــل مداخلــه گــر، سیاســتگذاران در ایــن 
حــوزه و تصمیمــات اتخــاذ شــده و تحــوالت کلیــدی ارایــه شــده و 
ســپس در جــدول 1 همجــواری و مقایســه در زمینــه ســازمان های 

دخیــل در سیاســتگذاری آمــوزش پرســتاری، سیاســتهای تدویــن 
شــده و نقایــص موجــود صــورت گرفتــه اســت.

سیاستگذاری آموزش پرستاری در ایران: 

آمــوزش علــوم پزشــکی در ایــران از ســال 1364 بــا ادغــام آموزش 
ــه خدمــات ســالمت و تشــکیل وزارت بهداشــت، درمــان و  در ارائ
ــه  ــد، ک ــه محــول ش ــن وزارتخان ــه ای ــوم پزشــکی ب ــوزش عل آم
سیاســت هــای حــوزه ســالمت در شــورای سیاســتگذاری وزارت 
بهداشــت انجــام مــی گیــرد. همچنیــن معاونــت پرســتاری وزارت 
بهداشــت، مســئولیت اصلــی اتخــاذ سیاســت های پرســتاری بالینــی 
و کمیتــه برنامه ریــزی و ارزیابــی نظــم و انضبــاط پرســتاری، اتخــاذ 
ــده دارد. از آن  ــر عه ــز ب ــتاری را نی ــی پرس ــت های آموزش سیاس
پــس تجــارب متعــددی در سیاســتگذاری آمــوزش علــوم پزشــکی 
ایــران رقــم خــورد، کــه غالبــاً ایــن تــالش هــا، بــه منظــور حــل 
ــدد  ــه در ص ــن برنام ــود. ای ــوزش ب ــوزه آم ــل در ح ــایل عاج مس
ــاده ســازی  ــده نظــام ســالمت از مجــرای پی حــل مشــکالت آین
آمــوزش پاســخگو و تربیــت نیــروی انســانی متناســب بــا نیازهــای 
آتــی ســالمت ایــران بــود کــه از زمــان تشــکیل وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــران، تالش¬هایــی را در زمینــه 
ــوان  ــه عن ــی ســالمت صــورت داد، ب ــوزش عال ــتگذاری آم سیاس
نمونــه یکــی از سیاســت های آموزشــی مفیــد ســال های گذشــته، 
ــا عــراق توســط ایــن کمیتــه،  در زمــان جنــگ تحمیلــی ایــران ب
تبدیــل لیســانس پرســتاری بــه کاردانــی پرســتاری بــرای جبــران 

ــود ]11, 7[. ــه پرســتار در آن دوران ب ــاز فــوری ب نی
از دیگــر نهادهــای مرتبــط بــا سیاســتگذاری آمــوزش پرســتاری در 
 NGO: non-governmental( ایــران، ســازمان هــای مــردم نهــاد
ــته  ــه دو دس ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــه م ــتند ک organization( هس

تقســیم کــرد. اولیــن مــورد، آنهایــی اســت کــه بــه طــور کلــی از 
حرفــه پرســتاران محافظــت مــی کنــد، از جمله ســازمان پرســتاری 
انجمــن  و   )INO: Iranian nursing organization( ایــران 
پرســتاری ایــران )INA: Iranian nursing association(. دومــی 
آنهایــی اســت کــه در زمینــه هــای خــاص مرتبــط بــا پرســتاری 
ــران  ــتاری ای ــی پرس ــن علم ــه انجم ــد، از جمل ــی کنن ــت م فعالی
)INSA: Iranian Nursing Scientific Association( و انجمــن 
 ICNS: Iranian Cardiac Nurses( ایــران  قلــب  پرســتاری 
Society(. ســازمان پرســتاری ایــران، شــناخته شــده تریــن 

ســازمان پرســتاری غیرانتفاعــی در ایــران اســت کــه در ســال های 
ــتاری  ــی از مســائل گســترده پرس ــرای اصــالح بخش های ــر ب اخی
در ارتبــاط بــا کمبــود پرســتاری، ســازمان دهی مراقبت هــای 
ــاران  ــت از بیم ــود مراقب ــی و بهب ــای بالین ــتاری در محیط ه پرس
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ــوزه  ــتگذاری در ح ــن سیاس ــت ]7[. همچنی ــوده اس ــت نم فعالی
ــات  ــوزش، تحقیق ــرای آم ــع ب ــص مناب ــاوری، تخصی ــم و فن عل
ــد و رســالت آن اســتفاده  علمــی و توســعه فنــی انجــام مــی دهن
از تحقیقــات بــرای حــل مشــکالت عمومــی اســت امــا غالبــاً بــا 
رویکــرد واکنشــی همــراه بــوده و بــه ســختی بــه مرحلــه اجرایــی 
ــوزش  ــوآوری در آم ــه تحــول و ن ــن برنام ــند ]11[. تدوی ــی رس م
علــوم پزشــکی بــا نــگاه بــه وضعیــت آینــده ســالمت کشــور، بهره 
بــرداری از اســناد بــاال دســتی در پیــاده ســازی برنامــه ها در بســتر 
آمایــش ســرزمینی، اســتفاده از نظــرات ذینفعــان حــوزه آمــوزش در 
مرحلــه تدویــن ایــن برنامــه هــا، جلــب مشــارکت هــای محیطــی 
در اجــرای برنامــه هــا، اســتفاده از نتایــج پژوهــش در آمــوزش در 
مراحــل تدویــن و اجــرای برنامــه هــا، تفکیــک اقدامــات اجرایــی 
برنامــه در ســطوح عملیاتــی، توجــه بــه اســتانداردهای بیــن المللــی 
و برنامــه ریــزی بــرای اقدامــات در ســطح بیــن المللــی و ارزیابــی 
ــا اجــرا از نقــاط قوتــی اســت کــه بــا توجــه بــه نظــر  همزمــان ب
خبــرگان مــی تــوان در برنامــه تحــول و نــوآوری در آمــوزش بــه 
آن اشــاره کــرد. بــا ایــن وجــود هنــوز مجموعــه ای از مشــکالت 
در سیاســتگذاری آمــوزش پرســتاری بخصــوص کیفیــت نامناســب 
ــار کار  ــالن، فش ــارغ التحصی ــی ف ــکاری و بالتکلیف ــوزش، بی آم
ســنگین پرســتاران، کمبــود نیــروی انســانی ماهــر، جهانــی شــدن، 
خصوصــی ســازی، دســتمزد ناچیــز، بــد رفتــاری در تعییــن شــغل، 
ــوب،  ــت نامطل ــن خدم ــوزش ضم ــرل، آم ــارت و کنت ــدان نظ فق
مهاجــرت پرســتاران و فــرار مغزهــا وجــود دارد کــه بایســتی مــد 

ــرد ]11[.   ــرار گی نظــر سیاســتگذاران ق
سیاستگذاری آموزش پرستاری در کانادا: 

ــرار  ــی ق ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــادا در س ــتاری کان ــوزش پرس آم
دارد و قوانیــن آن در وزارتخانــه هــای بهداشــت و آمــوزش اســتانی 
شــکل مــی گیــرد. شــورای آمــوزش پرســتاری در اســتان بریتیــش 
 Nursing Education Council of British( کلمبیــای کانــادا
Columbia:NECBC( کنسرســیومی متشــکل از روســای دانشگاه 

ــه  ــا بودج ــتاری ب ــه پرس ــده 20 مدرس ــتاری و نماین ــای پرس ه
عمومــی در ســال 1978 تشــکیل داد. ایــن شــورا از طریــق یــک 
ــران بالینــی، مقامــات بهداشــتی،  ــت، مدی ــا دول شــبکه سیاســی ب
ــت  ــر بهداش ــان وزی ــی، وزرا و معاون ــای نظارت ــا، نهاده اتحادیه ه
ــتاری  ــای پرس ــجویان و انجمن ه ــوزش دانش ــر آم ــوزش، ب و آم
نظــارت دارنــد. هــدف شــورا اقدامــات مهــم در مســائل مربــوط بــه 
آمــوزش پرســتاری از قبیــل توســعه نیــروی کار پرســتاری، خــط 
ــا آمــوزش پرســتاری پاســخگو و  مشــی هــای سیاســی مرتبــط ب
مرتبــط بــا نیــاز جامعــه بــود. تنهــا مدیــران پرســتاری در تدویــن 

سیاســتگذاری هــا نقــش نداشــتند بلکــه محققــان و پژوهشــگران 
نیــز بــا بررســی تاثیر ایــن سیاســتها در آمــوزش بالینــی، در تصمیم 
ــادا در زمینــه  ــد. تمامــی اســتان هــای کان گیــری هــا نقــش دارن
ــه  ــق برنام ــی دقی ــه اعتباربخش ــتاری از جمل ــی پرس ــوزش مل آم
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــتاری )registered nurse: RN( ب پرس
برتــر، مشــترک هســتند. در ضمــن، بــا توجــه بــه عواملــی ماننــد 
جمعیت شناســی، اپیدمیولوژی، مراقبتهای بهداشــتی، اســتاندارهای 
ارتقــای ســالمت و حفــظ بهــره وری، تعــداد پرســتاران مــورد نیــاز 
ــه در  ــد. البت ــی کنن ــی م ــش بین ــی را پی ــتانی و مل ــطح اس در س
ــروی  ــود نی ــا کمب ــط ب ــتهای مرتب ــال سیاس ــه دنب ــه ای ب بره
پرســتاری فشــارهای شــدیدی بــر برنامه هــای آمــوزش پرســتاری 
ــی  ــال، و سیاســتهای بالین ــتاران اِعم ــت ســریع تر پرس ــرای تربی ب
ــه کاهــش تعــداد پرســتاران و اعضــای هیــات  ــادا منجــر ب در کان
ــه منظــور حفــظ برنامــه هــای آموزشــی  علمــی شــد. بنابرایــن ب
بــا کیفیــت از مــدل هــای نــوآوری در آمــوزش اســتفاده نمودنــد. 
ــی،  ــی بالین ــش  مرب ــر نق ــالوه ب ــی، ع ــوزش بالین ــای آم مدل ه
آمــوزش هــای بیــن بخشــی و فرصت هــای آمــوزش بین حرفــه ای 
در یــک محیــط یادگیــری را بــا تلفیــق بالیــن و آمــوزش نشــان می 
دهــد. همچنیــن مقــررات و تعهــد قانونــی حرفــه، بــرای ورود بــه 
مرحلــه بالینــی و کســب شایســتگی هــای پایــه از جملــه داشــتن 
مــدرک لیســانس بــه عنــوان حداقــل نیــاز آموزشــی، بــه منظــور 
توســعه مهــارت هــا، دانــش و نگــرش هــا در زمینــه ی مراقبتهــای 
بالینــی و همچنیــن افزایــش فضــا بــرای دانشــجویان تحصیــالت 
ــی  ــن منابع ــد. در ضم ــب ش ــتاری تصوی ــته پرس ــی در رش تکمیل
ــبرد  ــرای پیش ــتاری ب ــوزش پرس ــای آم ــه ه ــعه برنام ــه توس را ب
نــوآوری بــا همــکاری مدیــران بالینــی اختصــاص دادنــد و بــرای 
تعریــف و تأمیــن منابــع مالــی و میــزان هیئــت علمــی مــورد نیــاز 
در آمــوزش پرســتاری، تحقیــق و ترجمــان دانــش صــورت گرفــت 
ــت،  ــرفته، مدیری ــرد پیش ــرای عملک ــن ب ــتاران را در بالی ــا پرس ت
تدریــس و نقــش هــای پژوهشــی آمــاده و بــا ســازمان هــای ملــی 
و بیــن المللــی آمــوزش پرســتاری آشــنا نماینــد و بــا تــالش هــای 
تحقیقاتــی و سیاســتگذاری در راســتای منافــع آمــوزش و پژوهــش 
گام بردارنــد. اعضــای شــورا بــا سیاســت هــای آموزشــی توانســتند 
علــل ریشــه ای مشــکالت را توضیــح و بــر ســه راه حــل تأکیــد 
ــای  ــه ه ــب را در برنام ــجویان مناس ــد دانش ــتان بای ــد: 1( اس کنن
ــا را  ــت آن ه ــا موفقی ــد ت ــرار ده ــی مناســب ق مناســب در صندل
ــان جلوگیــری شــود. 2( محیــط هــای  تضمیــن و از فرســایش آن
کاری رضایــت بخــش و حمایتــی ســبب مــی گــردد پرســتاران در 
محیــط کار بماننــد و ایمنــی بیمــار را تضمیــن کننــد 3( اســتان باید 
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اســتراتژی هــای متمرکــزی را بــرای اطمینــان از تکمیــل هیــات 
ــن سیاســتگذاری و  ــن تدوی ــد. بنابرای علمــی پرســتاری اتخــاذ کن
ــا  ــد در مؤسســات منتخــب، ب ــاله جدی ــای 3 س ــه ه ــور برنام ظه
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــدازی شــد، ت ــرد راه ان ــه ف ــت منحصــر ب ظرفی
ارزیابــی دقیــق تأثیــر ایــن مــدل در پرتــو ایــن سیاســتها فراهــم 
شــود ]1[. پــس از ارزیابــی هــا در ژوئــن 2018 انجمــن آمــوزش 
 NEPC: nursing education( برنامــه ریــزی آمــوزش پرســتاری
planning council( بــرای سیاســتگذاری در حــوزه آمــوزش 

ــی و اعضــای  ــات بهداشــتی، نهادهــای نظارت ــا نمایندگــی مقام ب
عمومــی تشــکیل و برنامــه هایــی را بــه منظــور شناســایی تغییرات 
ــدار  ــی پای ــی، اثربخش ــش کارای ــود و افزای ــرای بهب ــاز ب ــورد نی م
آمــوزش لیســانس RNs و انتقــال پرســتاران تــازه فــارغ التحصیــل 
ــد.  ــه دادن ــن ارائ ــه بالی )NGNs: Newly Graduated Nurses( ب
ــگ  ــی در فرهن ــارکتی و تعال ــت مش ــدل حاکمی ــن م ــن انجم ای
ــه داد و  ــی پرســتاری ارای ــرای برنامــه آموزشــی فعل یادگیــری را ب
ــوزش  ــرای آم ــتاری را ب ــکده¬های پرس ــتمر دانش ــکاری مس هم
ــتاران  ــه پرس ــده ب ــت آین ــتی و مراقب ــای بهداش ــر نیازه ــی ب مبتن
بالینــی خواســتار شــد. در ایــن مــدِل پیشــنهادی، فرهنــگ 
ــا پاســخگوی  ــت شــده ت ــری مســتمر ضمــن خدمــت تقوی یادگی
سیســتم بهداشــتی و آموزشــی پایــدار و نیــروی کار متعهــد باشــد 
ــن  ــتاری و بالی ــکده های پرس ــان دانش ــوی می ــاط ق ــک ارتب و ی
ــکاری  ــی و هم ــی بالین ــای آموزش ــازی محیط ه ــرای مدرن س ب
ــاز  ــورد نی ــای م ــاختارها و حمایت ه ــاد س ــرای ایج ــر ب ــا یکدیگ ب
ــوزش  ــال از آم ــور انتق ــه منظ ــجویان ب ــه دانش ــک ب ــرای کم ب
ــه  ــه ب ــا توج ــویی ب ــد ]17[. از س ــود آی ــه ای بوج ــن حرف ــه بالی ب
پیشــرفت هــای حــوزه مجــازی و شــیوع بیمــاری هــای همــه گیر، 
سیاســتهای آموزشــی مــن جملــه ارتباطــات حرفــه ای و مناســب در 
رســانه های اجتماعــی را نیــز بــه عنــوان یــک صالحیــت آموزشــی 
در برنامه هــای آمــوزش پرســتاری معرفــی نمودنــد ]18[. همچنیــن 
سیاســتهایی بــرای پــرورش فرهنــگ مراقبــت دلســوزانه و روحیــه 
ــی،  ــری عاطف ــوزه یادگی ــرار دادن ح ــا ق ــی ب ــی و مهربان عاطف
ــوزانه در  ــت دلس ــای مراقب ــاخص ه ــام ش ــر و ادغ ــهیل تفک تس

ــد دانســتند ]19[. ــات یادگیــری بالینــی را مفی تجربی
سیاست های آموزش پرستاری در آمریکا:

بعــد از جنــگ جهانــی دوم یکســری از وظایــف بالینــی بــه 
پرســتاران عمومــی واگــذار شــد کــه دوره آمــوزش بالینــی یکســاله 
ــد. پرســتاران حرفــه ای در  ــده بودن در مــدارس پرســتاری را گذارن
دانشــگاه هــا بــا مــدرک لیســانس آمــوزش مــی دیدنــد. در کالــج 
هــای محلــی آمــوزش دو ســاله برگــزار مــی شــد. در ایــن سلســله 

ــتار  ــت »پرس ــانس، وضعی ــتار لیس ــد، پرس ــی جدی ــب آموزش مرات
ــناس  ــتی کارش ــی و سرپرس ــئولیت های تخصص ــه ای« و مس حرف
بالینــی را بــر عهــده گرفــت. پرســتاران حرفــه ای، معمــواًل پــس 
ــوان سرپرســت،  ــه عن ــی پیشــرفته، ب ــالت تکمیل ــام تحصی از اتم
مربــی یــا مدیــر بالینــی خدمــت مــی کردنــد. در ســال 1956مراکــز 
ــه  ــتاران ب ــازی پرس ــاده س ــرای آم ــه ای را ب ــتگذاری بودج سیاس
ــاص  ــتاری اختص ــات پرس ــران خدم ــتان و مدی ــان، سرپرس مربی
دادنــد. از دهــه 1960 بــه دنبــال ایجــاد اســتقالل حرفــه ای بیشــتر 
پرســتاران و مربیــان بالینــی تغییــرات عمــده ای در سیاســتگذاری 
ــر  ــی ب ــری مبتن ــد یادگی ــای جدی ــدل ه ــت و م ــورت گرف ص
ــت. در  ــار رواج یاف ــن بیم ــا در بالی ــی و مراقبت ه ــای فن مهارت ه
ســال 1963 مدرســه پرســتاری در کالیفرنیــا به بخشــی از دانشــگاه 
)UCLA: University of California, Los Angeles( پزشــکی
پیوســت. در ابتــدا سیاســتهای آموزشــی، مبتنــی بر قانــون و فعالیت 
محــور بــود و بــه شــدت بــه تکــرار روشــها متکی بــود بدیــن معنی 
کــه فعالیتهــای روتیــن در سیاســتها گنجانــده مــی شــدند و تصمیم 
ــت  ــای مراقب ــاز و نیازه ــورد نی ــروی کار م ــزان نی ــاس می ــر اس ب
ــر نظریــه علمــی  بهداشــتی نبــود. تصمیــم گیــری هــا، مبتنــی ب
یــا اجتماعــی نبــود و علیرغــم وجــود بودجــه، سیاســتهای گرفتــه 
شــده در مینــه ســوتا و کالیفرنیــا، بصــورت محلــی اتخــاذ می شــد. 
موسســات آکادمیــک موظــف بودنــد بــه میــزان مــورد نیــاز جامعــه 
متخصصــان مراقبــت بهداشــتی کــه مایل بــه کار در ایالت هســتند 
 UCLA را تربیــت کننــد. از آنجایــی کــه دانشــکده های پرســتاری
ــتاری  ــوزش پرس ــالح آم ــال اص ــه دنب ــوتا ب ــگاه مینه س و دانش
بودنــد، قانون گــذاران ایالتــی از آنهــا خواســتند تــا پرســتاران 
ــد  ــه رش ــای رو ب ــد نیازه ــه بتوان ــد ک ــت کنن ــری تربی حرفه ای ت
ــه،  ــد. در نتیج ــرآورده کنن ــا را ب ــتی ایالت ه ــای بهداش مراقبت ه
ــدارس تحــت  ــا ســایر م ــراه ب ــن دانشــکده های پرســتاری، هم ای
حمایــت دولــت در سراســر کشــور، مکان هایــی بودنــد کــه در آن 
سیاســت های فــدرال، ایالتــی، نهــادی و بیــن  حرفــه ای در ایجــاد 
ــتی  ــت های بهداش ــاد سیاس ــکا و ایج ــتاری آمری ــروی کار پرس نی
ایالتــی اتخــاذ مــی شــدند. در ســال 1964، قانــون هفتــم خدمــات 
ــدرال را  ــون بودجــه ف ــن قان ــب شــد. ای بهداشــت عمومــی تصوی
ــعه  ــی، توس ــای درس ــد، »تجربه ه ــی جدی ــات آموزش ــرای امکان ب
اعضــای هیئــت علمــی و برنامــه گســترده کارآمــوزی پرســتاران 
ــی و  ــتاری عموم ــرای پرس ــاله ب ــه ای« و دوره آموزشــی 4 س حرف
ســپس دوره تحصیــالت تکمیلــی بــرای آمــوزش هــای تخصصــی 
پیشــرفته فراهــم کــرد. ابتــدا تصــور مــی شــد کــه حــذف برنامــه 
هــای دبیرســتانی و بــه حداقل رســیدن آمــوزش پزشــکان از دالیل 
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کاهــش کیفیــت آمــوزش پرســتاری باشــد امــا بــا تشــکیل کمپیــن 
ــتگذاری  ــه سیاس ــتاری و بررســی کمیت ــت از دانشــکده پرس حمای
آمــوزش پرســتاری در UCLA بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مرکز 
آمــوزش پرســتاری بایــد در دانشــکده پرســتاری و مســتقل از ســایر 

رشــته هــا صــورت گیــرد ]20[.
ANA یــا  انجمــن پرســتاری آمریــکا از ســال 1897  شــروع بــه 

ــوزه  ــای ح ــتگذاری ه ــی در سیاس ــش مهم ــرده و نق ــت ک فعالی
ــته  ــالهای گذش ــده دارد در س ــه عه ــکا ب ــتاری آمری ــوزش پرس آم
مربیــان را کلیــد حرفــه پرســتاری و مراقبــت هــای بهداشــتی ایــن 
کشــور معرفــی کــرده اســت و مــواردی از قبیــل: حمایــت کنگــره 
ــروی  ــعه نی ــرای توس ــه ب ــت بودج ــتاری، درخواس ــان پرس از مربی
ــگان کالس درس،  ــای رای ــه ابزاره ــتاری، ارائ ــی در پرس آموزش
ارائــه مــاژول هــای مــدرس بــرای آســان تــر کــردن کار اســاتید، 
ارائــه نســخه هــای نقــد رایــگان بــرای برنامــه پذیــرش دوره هــای 

ــن نمــوده اســت ]21[. آموزشــی را تدوی
سیاستگذاری آموزش پرستاری در نپال:

قبــل از ســال 1950، نپــال بــا کشــورهای توســعه یافتــه در بخــش 
بهداشــت غیرقابــل مقایســه بــود و دانشــگاه و آمــوزش پزشــکی و 
بهداشــتی مناســبی وجــود نداشــت. بــدون امدادگــر و فقــط تعــداد 
کمــی از پزشــکان نپالــی بــدون پرســتار کار مــی کردنــد. امــا بــه 
تدریــج بــا تــالش هــای قــوی و مصمــم در ســال هــای گذشــته، 
دســتاوردهای قابــل توجهــی در بخــش ســالمت حاصــل شــد. از 
زمــان آغــاز بــه کار آمــوزش پرســتاری در ســال 1956، بــه دلیــل 
اصــول آمــوزش ناکارآمــد، کمبــود پرســتار در نپــال وجــود داشــت. 
ــا رشــد تاریخــی از ســه مقطــع: دوره شــکل  بخــش پرســتاری ب
ــت.  ــرده اس ــور ک ــدن عب ــی ش ــول و دوره جهان ــری، دوره تح گی
 Ministry of Health( آمــوزش پرســتاری تحــت وزارت بهداشــت
 )Surendra Bhawan Sanepa( در   )and Population MoHP

در ســال 1956 آغــاز شــد و توســعه الزامــات آمــوزش و پــرورش 
بســیار کنــدی وجــود داشــت. آمــوزش از یــک مدرســه آغــاز شــد 
ــا پردیــس هــای دانشــگاهی و کالــج هــای متعــدد گســترش  و ب
پیــدا کــرد. شــورای آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان نهــاد 
ــف  ــای مختل ــج ه ــم کال ــم ک ــود. ک ــتگذاری ب ــتقل سیاس مس
آمــوزش پرســتاری در حــوزه تحصیــالت تکمیلــی شــکل گرفــت. 
آمــوزش پرســتاری تغییــرات کمــی و کیفــی را بــه طــور پیوســته 
تجربــه کــرد و تقریبــاً دو دهــه بیشــتر طــول کشــید تــا بــه ســمت 
ــش  ــی پی ــارغ التحصیل ــس از ف ــتاری پ ــته پرس ــص در رش تخص
ــان  ــه در می ــورد عالق ــه شــغل م رود. پرســتاری از ســال 1990 ب
ــا پیشــرفت روزافــزون آمــوزش  ــی مبــدل شــد. نپــال ب ــان نپال زن

پرســتاری و خصوصــی ســازی ســریع آن منجــر بــه عواقــب غیــر 
ــروی  ــال نی ــتاری در نپ ــوزش پرس ــد. آم ــی ش ــش بین ــل پی قاب
ــن در بخــش  ــت و همچنی ــوزش در دول ــرای آم ــی ب انســانی کاف
خصوصــی نداشــت. اگرچــه تربیــت نیــروی متخصــص پرســتاری 
ــت،  ــه دلیــل عــدم سیاســتگذاری دول ــا ب ــود، ام ــه افزایــش ب رو ب
آمــوزش حرفــه ای پرســتاری بــا موانــع زیــادی در سراســر کشــور 
مواجــه شــد. آمــوزش پرســتاری در نپــال بــا پیشــرفت در مهــارت 
ــی  ــالمت عموم ــده در س ــای آین ــر عملکرده ــی ب ــای مدیریت ه
متمرکــز شــد. در ایــن کشــور آمــوزش در 6 ســطح برنامــه ریــزی 
 The auxiliary nurse midwifery )ANM( )1 :شــده اســت
 The proficiency certificate level )2  ــا ــک مام ــتار کم پرس
ــتاری 3(  ــارت پرس ــا گواهــی مه ــان ب in nursing )PCL   کارکن

Bachelor of science in nursing )B.Sc.  کارشــناس پرســتاری 

ــه  ــانس پای Post basic bachelor in nursing )PBBN( )4 لیس
ــری پرســتاری ]3[. پرســتاری 5( فــوق لیســانس 6( دکت

ــتم  ــتاران در سیس ــه پرس ــردم ب ــای م ــش نیازه ــال افزای ــه دنب ب
ــروی  ــت نی ــت در تربی ــای دول ــت ه ــش فعالی ــتی و کاه بهداش
ــا  ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــعه یاف ــوص توس ــش خص ــتار، بخ پرس
چالشــهای بســیاری همــراه بــوده اســت. یکــی از چالشــهای مهــم 
ارائــه آمــوزش بــا کیفیــت مطابــق بــا اســتانداردهای بهینــه تعییــن 
 NNC: Nepal Nursing( شــده توســط شــورای پرســتاری نپــال
Council( و دانشــگاه هــا بــود. ایــن یــک واقعیــت تلــخ بــود کــه 

دانشــکده هــای فنــی و غیــر تخصصــی، بیمارســتانها، آزمایشــگاه- 
ــص  ــه تخص ــد ک ــی کنن ــتی را اداره م ــای بهداش ــه ه ــا، برنام ه
ــم  ــد. در نتیجــه، عل ــا ندارن ــه ه ــن برنام ــرای ای ــرای اج ــی ب کاف
پرســتاری نیــز بــه دلیــل فقــدان قوانیــن ســختگیرانه و خألهــای 
موجــود در سیاســتهای حاکــم، بــه تجــارت در نپــال تبدیــل شــد. 
هــر ســرمایه گذار خصوصــی فقــط درگیــر کســب درآمــد و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــتاری را ب ــوزش پرس ــت و آم ــرمایه گذاری اس س
ــی  ــات بهداشــت عموم ــه جــای خدم ــص ب تجــارت ســودآور خال
درمانــی مــی بینــد. در نپــال، فارغ التحصیــالن کارشناســی 
ارشــد در رشــته های پرســتاری و همچنیــن فارغ التحصیــالن 
کارشناســی پرســتاری در فعالیت هــای آموزشــی در کالج هــای 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــد. ب ــارکت دارن ــال مش ــتاری نپ ــف پرس مختل
ــازه  ــتاران ت ــته، پرس ــن رش ــی در ای ــی کاف ــت علم ــای هیئ اعض
ــت  ــاره وق ــه صــورت پ ــتاری ب ــل کارشناســی پرس ــارغ التحصی ف
و یــا تمــام وقــت نیــز در فعالیتهــای آموزشــی بــرای دانشــجویان 
ــن شــرایط  ــا ای ــه مــی شــوند. ب ــه کار گرفت مقطــع کارشناســی ب
کیفیــت آموزشــی پرســتاران مــورد تردیــد مــی باشــد. یکــی دیگــر 
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از چالــش هــای نوظهــور، تأســیس کالــج هــای پرســتاری جدیــد 
ــی-  ــای آموزش ــاخت ه ــه و زیرس ــن هزین ــر گرفت ــدون در نظ ب
بالینــی، اســاتید آمــوزش دیــده و فرآینــد پذیــرش اســت. عواملــی 
ماننــد آمــوزش ناکافــی، مهــارت فنــی نیــروی بهداشــت، اســتقرار 
ــدم  ــط کاری نامناســب و ع ــد، محی ــای ناکارآم نامناســب، مهارته
مدیریــت مناســب پرســنل از دالیلــی بــود کــه بــر کیفیــت آموزش 
ــق  ــرای دقی ــد اج ــع، بای ــن مقط ــت. در ای ــر داش ــتاری تأثی پرس
ــتاری و دانشــگاه های  ــن شــده توســط شــورای پرس ــن تعیی قوانی
ــا آمــوزش پرســتاری ، بــه منظــور تربیــت  نپــال، نظــارت شــود ت
بیشــتر نیــروی پرســتار بــه خطــر نیفتــد و سیاســت و قانونگــذاری 
قــوی بــرای آمــوزش بــا کیفیــت پرســتاری در نپــال مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. ســطح آمــوزش پرســتاری را مــی تــوان بــا افزایــش 
اعضــای هیــات علمــی، ارزیابــی منظــم و بررســی دقیــق توســعه 
برنامــه درســی پرســتاری، ایجــاد تعــادل در مهاجــرت پرســتاران، 
کنتــرل دقیــق تــر بــر خصوصــی ســازی بخــش پرســتاری انجــام 
داد. صــدور مجــوز، ثبــت تــا ســایر اقدامــات اســتاندارد دولــت برای 
ــد در  ــن کیفیــت مراقبــت هــا تســهیل شــود. سیاســتها بای تضمی
عمــل بــه کار گرفتــه شــوند و موانــع سیاســی در بخــش خدمــات 
مرتفــع گردنــد. همچنیــن هماهنگــی بیــن ســازمان هــای ذیربــط 
بــا قوانیــن و مقــررات بــرای امنیــت و یکســان ســازی شــغلی، اجرا 

ــت حفــظ شــوند ]3[. ــا جدی و ب

جدول 1: همجواری و مقایسه چهار کشور ایران، کانادا، آمریکا و نپال در حوزه سیاستگذاری های آموزش پرستاری

سازمانهای دخیل در سیاستگذاری کشور
نقایص موجود در سیاستگذاریسیاست های تدوین شدهآموزش پرستاری

معاونت پرستاری وزارت بهداشت و ایران 
سازمانهای مردم نهاد ]11, 7[

تدوین برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با  •
نگاه به وضعیت آینده سالمت کشور

بهره برداری از اسناد باالدستی در پیاده سازی برنامه ها  •
در بستر آمایش سرزمینی

 استفاده از نظرات ذینفعان حوزه آموزش در مرحله تدوین  •
این برنامه ها

جلب مشارکت های محیطی در اجرای برنامه ها •
 استفاده از نتایج آموزش در پژوهش در مراحل تدوین و  •

اجرای برنامه ها
 تفکیک اقدامات اجرایی برنامه در سطوح عملیاتی •
 توجه به استانداردهای بین المللی و برنامه ریزی برای  •

اقدامات در سطح بین المللی و ارزیابی همزمان با اجرا 

آموزش با کیفیت نامناسب •
بیکاری و بالتکلیفی، فشار کار سنگین •

 کمبود نیروی انسانی ماهر •
 جهانی شدن •
 خصوصی سازی •
 دستمزد ناچیز •

 بد رفتاری در تعیین شغل •
 فقدان نظارت و کنترل •

 آموزش ضمن خدمت نامطلوب •
 مهاجرت پرستاران و فرار مغزها  •

کانادا  •

وزارتخانه های بهداشت و آموزش  •
استانی: از جمله اتحادیه پرستاران 
بریتیش کلمبیا و اتحادیه کارکنان 

بهداشت و درمان  ]1[
انجمن آموزش برنامه ریزی آموزش  •

پرستاری ]17[

مدل های نوآوری در آموزش:
 توسعه نیروی کار پرستاری، خط مشی های سیاسی  •

مرتبط با آموزش پرستاری پاسخگو و مرتبط با نیاز جامعه
تحقیق و ترجمان دانش تاثیر این سیاستها در آموزش  •

بالینی توسط محققان
تدوین مقررات حرفهای ، برای ورود به مرحله بالینی و  •

کسب شایستگیهای پایه از جمله داشتن مدرک لیسانس به 
عنوان حداقل نیاز آموزشی

مدل حاکمیت مشارکتی و تعالی در فرهنگ یادگیری: -1
شناسایی تغییرات مورد نیاز برای بهبود و تقویت کارایی،  •

اثربخشی پایدار آموزش لیسانس و انتقال پرستاران تازه فارغ 
التحصیل  به بالین

تقویت فرهنگ یادگیری مستمر ضمن خدمت  •
ارتباط قوی میان دانشکده های پرستاری و بالین برای  •

مدرن سازی محیط های آموزشی بالینی و همکاری با یکدیگر 
برای کمک به دانشجویان و انتقال آنان از آموزش به بالین 

حرفه ای
ارتباطات حرفه ای و مناسب در رسانه های اجتماعی  •

به عنوان یک شایستگی آموزشی در برنامه های آموزش 
پرستاری

سیاستهایی برای پرورش فرهنگ مراقبت دلسوزانه و  •
روحیه عاطفی و مهربانی

در برهه ای سیاستهای مرتبط با کمبود  •
نیروی پرستاری، منجر به فشارهای 
شدید بر برنامه های آموزش پرستاری 
برای تربیت سریع تر پرستاران بدون در 
نظر گرفتن منابع ، در دستور کار قرار 

گرفت که منجر به ناهماهنگی در آموزش 
پرستاری شد
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آمریکا •

قانون گذاران ایالتی در مینه سوتا و  •
کالیفرنیا بصورت محلی

 دانشکده های پرستاری، همراه با  •
سایر مدارس تحت حمایت دولت در 

سراسر کشور ]20[
انجمن پرستاری آمریکا ]21[ •

سیاستهای آموزشی، مبتنی بر قانون و فعالیت محور بود و  •
به شدت به تکرار روشها متکی بود بدین معنی که فعالیتهای 

روتین در سیاستها گنجانده میشدند
تصویب قانون هفتم خدمات بهداشت عمومی: امکانات  •

آموزشی جدید، »تجربه های درسی، توسعه اعضای هیئت 
علمی و برنامه گسترده کارآموزی پرستاران حرفه ای« و 

دوره آموزشی 4 ساله برای پرستاری عمومی و سپس دوره 
تحصیالت تکمیلی برای آموزشهای تخصصی پیشرفته 

حمایت کنگره از مربیان پرستاری  •
درخواست بودجه برای توسعه نیروی آموزشی در پرستاری •

 ارائه ابزارهای رایگان کالس درس •
 ارائه ماژول های مدرس برای آسانتر کردن کار اساتید •

تصمیم بر اساس میزان نیروی کار  •
مورد نیاز و نیازهای مراقبت بهداشتی 
نبود. تصمیم گیریها، مبتنی بر نظریه 

علمی یا اجتماعی نبود و علیرغم وجود 
بودجه، سیاستهای گرفته شده در مینه 
سوتا و کالیفرنیا، بصورت محلی اتخاذ 

میشد.

نپال  •

شورای آموزش فنی و حرفهای به  •
عنوان نهاد مستقل سیاستگذاری

 وزارت بهداشت •
شورای پرستاری و دانشگاه های  •

نپال ]3[

تغییر آموزش از مدارس به سمت کالج های آموزشی در  •
پرستاری و تحصیالت تکمیلی

پیشرفت در مهارتهای مدیریتی •

موانع زیاد آموزش حرفهای پرستاری به  •
علت عدم سیاستگذاری دولت

عدم ارائه آموزش با کیفیت مطابق با  •
استانداردهای بهینه 

تربیت پرستاری توسط بخش خصوصی  •
با هدف سرمایه گذاری

کمبود هیات علمی، آموزش ناکافی،  •
مهارت فنی نیروی بهداشت، استقرار 

نامناسب، مهارت های ناکارآمد، محیط 
کاری نامناسب و کمبود فرصت برای 

مدیریت پرسنل

بحث 
نتایــج مقایســه سیاســتگذاری هــا در بــاال بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــب از ســایر کشــورها  ــه مرات ــکا ب ــادا و آمری سیاســتگذاری در کان
ــادا بــر آمــوزش پرســتاری پاســخگو بــه  بهتــر مــی باشــد. در کان
ــای  ــدل ه ــر م ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــه ه ــه و برنام ــاز جامع نی
ــارکتی  ــت مش ــر حاکمی ــن ب ــردد. همچنی ــی گ ــه م ــه ارای نوآوران
ــن،  ــوزش و بالی ــن آم ــتمر بی ــری مس ــگ یادگی ــی در فرهن و تعال
ــا  ــت ب ــه منظــور مراقب ــی ب ــن الملل ــن بخشــی و بی همــکاری بی
ــتقالل  ــاد اس ــر ایج ــز ب ــکا نی ــد دارد ]1, 17[. آمری ــت تاکی کیفی
ــای  ــت ه ــی و سیاس ــان بالین ــتاران، مربی ــتر پرس ــه ای بیش حرف
ــه هــای علمــی  ــر اســاس یافت ــی و ب ــه صــورت محل آموزشــی ب
و نتایــج حاصــل از اجــرای سیاســت هــا اشــاره دارد. در ضمــن بــه 
حمایــت از مربیــان و تخصیــص بودجــه بــرای زیــر ســاخت هــای 
آموزشــی و اســتفاده از مــاژول هــا اشــاره مــی کنــد ]20[. در نپــال، 
آمــوزش پرســتاری تغییــرات کمــی و کیفــی را بــه طــور پیوســته 
تجربــه کــرد و تقریبــاً دو دهــه بیشــتر طــول کشــید تــا بــه ســمت 
تخصصــی ســازی در رشــته پرســتاری پیــش رود. بــا ایــن وجــود 
همچنــان مشــکالتی در زمینــه آمــوزش بــا کفایــت، از قبیــل اداره 
ــات  ــروی هی ــود نی ــر تخصصــی، کمب آمــوزش توســط مراکــز غی
علمــی و اداره آمــوزش توســط تــازه فــارغ التحصیــالن و محیــط 

ــود دارد ]3[.  ــازی وج آموزشــی نامناســب و تجــاری س
در ایــران برنامــه تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــا 

نــگاه بــه وضعیــت آینــده تدویــن مــی گــردد ]11[. در کتاب نقشــه 
جامــع پرســتاری تــا ســال 1404 مــواردی ماننــد متناســب ســازی 
تعــداد و توزیــع پرســتاران بــا نیازهــای آمایــش ســالمت در کشــور، 
ــتگذاری  ــای سیاس ــه، نهاده ــا جامع ــتاری ب ــل پرس ــت تعام تقوی
ــی  ــای اجرای ــاد و دســتگاه ه ــردم نه ــای م ســالمت، ســازمان ه
ــای  ــت ه ــش و مراقب ــوزش، پژوه ــازی آم ــی س ــط و بوم مرتب
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــرزمینی م ــش س ــاس آمای ــر اس ــتاری ب پرس
ــی در  ــداف کالن سیاس ــتای اه ــن در راس ــت. همچنی ــه اس گرفت
ــگاهی،  ــی دانش ــای آموزش ــه ه ــری برنام ــه بازنگ ــاب ب ــن کت ای
ــر  دوره هــای آمــوزش مــداوم و حرفــه ای- مهارتــی پرســتاری ب
اســاس رویکردهــای نویــن یادگیــری و رویکــرد »مراقبــت جامــع 
و جامعــه نگــر« در همــه ســطوح ســالمت، برگــزاری دوره هــای 
ــاه مــدت و حرفــه ای – مهارتــی پــس از  الزامــی تخصصــی کوت
اتمــام دوره ی کارشناســی بــر اســاس نیازهــای جامعــه، فــن آوری 
ــا  ــوم نویــن، اجــرای آمــوزش مشــارکتی و بیــن حرفــه ای ب و عل
ســایر حرفــه هــا اعــم از پزشــکی و غیــر پزشــکی، تعامــل نزدیــک 
و موثــر سیاســتگذاری ســالمت در رســانه هــا و بــه ویــژه رســانه 
ی صــدا و ســیما در جهــت توســعه خــود مراقبتــی، ارتقــا و ثبــت 
جایــگاه اعضــای هیــات علمــی پرســتاری درعرصــه هــای بالینــی، 
اجــرای طــرح اینتــرن شــیپ و منتــور شــیپ جهــت دانشــجویان 
تــرم 7و 8 پرســتاری و اجــرای آزمــون صالحیــت حرفــه ای 
پرســتاری بــرای اولیــن بــار در مهرمــاه 1399 تدویــن شــد ]22[. اما 
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بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه سیاســتگذاری نظــام مراقبــت 
ســالمت ایــران در ارتبــاط بــا حرفــه پرســتاری ناقــص و نامناســب 
ــا عمــل راه  ــه و ت ــرا فقــط برنامــه ریــزی صــورت گرفت اســت زی
ــل  ــد عــدم گفتمــان متقاب ــی مانن ــی در پیــش اســت عوامل طوالن
ــن  ــل ای ــدم تمای ــتگذاری، ع ــای سیاس ــا نهاده ــتاری ب ــن پرس بی
ــی  ــتاران بالین ــت پرس ــدم دخال ــتاری و ع ــناخت پرس ــه ش ــاد ب نه
ــع،  ــارض مناف ــل تع ــه دلی ــتگذاری ب ــع سیاس ــی در وض و آموزش
ــودن خدمــات پرســتاری، وجــود رشــته هــای مــوازی  گســترده ب
ــتمزد و در  ــا دس ــات ب ــه خدم ــق ارائ ــدم تطاب ــتاری، ع ــا پرس ب
اولویــت نبــودن خدمــات پرســتاری در نظــام مراقبتــی، در آن موثــر                                                     

مــی باشــد ]23[.
ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( اظهــار مــی دارد کــه 
اقدامــات  بــا  کار ســالمت همــراه  نیــروی  »ســرمایه گذاری 
ــادی  ــتاوردهای اجتماعی-اقتص ــد دس ــح می توان ــتی صحی سیاس
عظیمــی را در آمــوزش بــا کیفیــت، فراهــم کنــد ]17[. پرســتاران 
بــه عنــوان مهمتریــن نیــروی کار در حــوزه ســالمت بــراي ارائــه 
مراقبــت کارآمــد، بــه آمــوزش مراقبتهــای نویــن در شــرایط تغییــر 
ــا  ــتاران ب ــوزش پرس ــد. آم ــاز دارن ــن آوري، نی ــش و ف ــریع دان س
ــترده از  ــت گس ــه حمای ــاز ب ــر، نی ــادام العم ــري م ــرد یادگی رویک
طــرف سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان حــوزه بهداشــت و درمــان، 
بازنگــري و تغییــر در برنامــه درســی پرســتاري، حمایــت مدیــران 
در دانشــکده هــا و ســازمان هــاي ارائــه دهنــده مراقبــت ســالمت 
ــاي  ــه ه ــتگذاران و بدن ــا سیاس ــز ب ــن مراک ــن ای ــکاري بی و هم
تنظیــم کننــده قوانیــن در جامعــه دارد ]24[. پرســتاران، تخصــص 
ــب  ــا اغل ــد ام ــالمت را دارن ــام س ــر در نظ ــاد تغیی ــی ایج و توانای
صدایشــان شــنیده نمــی شــود و حضــور و جایــگاه واقعــی آنهــا در 
جایــگاه هــای کلیــدی سیاســتگذاری هــای بهداشــتی و پرســتاری 
ضعیــف اســت ]7[.همچنیــن، در زمینــه آمــوزش پرســتاری هــدف 
سیاســتگذاری شناســایی فرصت هایــی بــرای حفــظ توانایــی 
مربیــان پرســتاری بــه منظــور حفــظ کیفیــت آمــوزش پرســتاری 
و نیــروی کار پرســتاری در آینــده اســت. روســای دانشــگاه هــای 
ــته  ــتگذاری داش ــی در سیاس ــش مهم ــد نق ــی توانن ــتاری م پرس
ــند  ــر بخــش باش ــش اث ــن نق ــد در ای ــی توانن ــی م ــند و زمان باش
ــوزش  ــا آم ــط ب ــای مرتب ــی ه ــط مش ــدرت، خ ــع ق ــه از موض ک
های پرستاری را تحلیل نمایند ]1[. در سـالهـــاي اخیـــر، مـــدیران 
ارشـــد نظـــام سـالمت کشـور و وزیـران مختلـــف بهداشت درمان 
و آمــوزش پزشــکي بــر سیاســتگذاري هـــایی تاکیــد دارنــد کــه بــا 
توجــه بــه بهتـــرین شـــواهد و نتـــایج مطالعـــات علمي و بــا توجه 
بـــه شـــرایط کشـــور و دیـــدگاه صـاحبنظـــران و ذینفعان کلیدي 

ــه باشــند ]5[. آموزشــی شــکل گرفت
ــتهای  ــده در سیاس ــرات عم ــد تغیی ــز نیازمن ــی نی ــران آموزش مدی
ــتند  ــی هس ــای علم ــا پیشــرفت ه ــق ب ــتاری مطاب ــوزش پرس آم
و بایــد اســتراتژی هــای موفــق خــود را در زمینــه حفــظ کیفیــت 
آمــوزش پرســتاری و حرکــت بــه ســمت برنامــه هــای مبتنــی بــر 
شایســتگی و آمــوزش بیــن حرفــه ای بــا توجــه بــه کمبــود اعضای 
هیــات علمــی بــه اشــتراک گذارنــد. در حالی کــه مربیان پرســتاری 
و ســایر مدیــران همیشــه در مــورد سیاســتهای مربوطــه اتفــاق نظر 
نداشــتند، بــه منظــور اجمــاع نظــرات در زمینــه سیاســتها مســتلزم 
آن اســت کــه مدیــران تفــاوت  در نگــرش هــا را نســبت بــه برخــی 
ــی  ــتراتژی سیاس ــد. اس ــه بپذیرن ــای مربوط ــائل و راه حل ه از مس
آگاهانــه الزم اســت تــا مربیــان و دانشــجویان بــا مدیــران اجرایــی، 
سیاســتمداران و ســایر سیاســتگذاران در تغییــر قوانیــن مشــارکت 
نماینــد ]3[. مربیــان بالینــی بایــد بــا مدیــران پرســتاری فعــال در 
سیاســت مرتبــط باشــند تــا نــکات ظریــف فرآینــد سیاســتگذاری، 
ماننــد مذاکــره و مصالحــه الزم بــرای اجــرای سیاســت را در برنامه 
درســی بگنجاننــد ]9[. البتــه بایــد در نظــر گرفــت کــه مربیانــی که 
خــط مشــی هــای سیاســی را آمــوزش مــی دهنــد اغلــب مدافــع 
خــط مشــی هــا هســتند و نمــی تواننــد بــه خوبــی از ایــن قوانیــن 
انتقــاد نماینــد. امــا زمانــی کــه انتقــاد بــه خوبــی و بــدون غــرض 
ورزی صــورت گیــرد مــی توانــد اثــرات قابــل توجهــی بــر مصــرف 
کننــدگان، دولــت، سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی و متخصصان 
ســالمت داشــته باشــد. از آنجــا کــه اثربخشــی سیاســت ســالمت 
بــا دسترســی و ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی ایمــن و بــا کیفیــت 
ــوای خــط  ــد محت ــه دارن ــان پرســتاری وظیف ــط اســت، مربی مرتب

مشــی ســالمت را در برنامــه هــای درســی ادغــام کننــد ]4[.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نفــوذ سیاســی زمانــی 
ــرای  ــه طــور اســتراتژیک ب ــر اســت کــه پرســتاران ب امــکان پذی
ــتور  ــط در دس ــتی مرتب ــای سیاس ــوب ه ــر چارچ ــذاری ب تأثیرگ
ــتاران  ــه پرس ــی ک ــد. از آنجای ــرار بگیرن ــی روز ق ــای سیاس کاره
ــه  ــازمان ها از جمل ــدرت در س ــای رســمی ق ــه موقعیت ه ــب ب اغل
دولــت دسترســی ندارنــد، مدیــران پرســتاری در بالیــن و آمــوزش 
ــدی  ــد یــک جبهــه متحــد را در دســتور کار سیاســت های کلی بای
ــکل  ــه مش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن میت ــد. بنابرای ــکیل دهن تش
ــوزش  ــرای سیاســتگذاری در حیطــه آم ــی ب ــود چارچوب ــی نب اصل
پرســتاری اســت بــا وجــود منابــع سیاســتگذاری امــا همچنــان خط 
ــرای هدایــت سیاســت  مشــی هــای سیاســتگذاری ســاختارمند، ب
هــای بنیــان گــذاری شــده بــرای آمــوزش بالینــی پرســتاری بــه 
ســمت اقدامــات اجرایــی دیــده نمــی شــود و همچنــان وضعیــت 
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سیاســتگذاری هــا نیازمنــد اقدامــات عملــی تــر در ایــن حــوزه مــی 
باشــد. اگــر چشــم انــدازی بــه وضعیــت پرســتاری در ســال هــای 
اخیــر داشــته باشــیم، میتــوان نتیجــه گرفــت اقدامــات تــا حــدودی 
صــورت گرفتــه امــا هنــوز کارســاز نبــوده اســت بــه عنــوان مثــال 
وضعیــت پرســتاران سیاســتگذار در ایــران طــی ســه دهــه اخیــر، 
بــا تثبیــت انجمــن هــای پرســتاری ایــران بــه تدریــج از جایــگاه 
پراکنــده بــه ســمت مشــاوره تبدیــل شــده اســت و همچنیــن ارتقاء 
ــل  ــت و تبدی ــتاری وزارت بهداش ــت پرس ــه معاون ــر ب ــاور وزی مش
ــی  ــده م ــی دی ــد اجرای ــت ارش ــمت مدیری ــه س ــاور ب ــمت مش س
شــود. سیاســت هــای آموزشــی پرســتاری بایــد بــه ســمت افــزودن 
ــای  ــت ه ــن مراقب ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــوزش بالین ــای آم دوره ه
پرســتاری قابــل اجــرا و بــا کیفیــت پیــش رود. دانــش ویــژه رشــته 
پرســتاری و توانایــی هــای پرســتاران بایــد به ســمت پیشــگیری از 
بیمــاری هــا و ارتقــای ســالمت هدایــت شــده و در نهایــت جایــگاه 
صحیــح پرســتاران را در ســالمت جامعــه نشــان دهنــد ]7[. و بــرای 
افزایــش نقــش پرســتاران در سیاســتگذاری، حمایــت کافــی نیــز 

نبایــد دســت کــم گرفتــه شــود ]9[.
ــرات در  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد ب ــتاری بای ــران پرس ــت، مدی در نهای
ــوزش پرســتاری  ــه عملکــرد و آم ــوط ب ــت، مرب سیاســت های دول
ــت  ــع مراقب ــه نف ــی را ب ــتراتژی های سیاس ــند و اس ــیار باش هوش
بــا کیفیــت، نتایــج ســالمت و ایمنــی بیمــار و اتفاقــات روز 
ــجویان  ــی، دانش ــران بالین ــا مدی ــاط ب ــد. ارتب ــزی کنن ــه ری برنام
ــک  ــرای ی ــیج و اج ــرای بس ــز ب ــتاری نی ــای پرس ــن ه و انجم
دســتور کار سیاســتی در آمــوزش پرســتاری بــا کیفیــت و مراقبــت 
ــان  ــک جه ــن ی ــود. همچنی ــد ب ــای بهداشــتی ضــروری خواه ه
ــه  ــرا توجــه ب ــرای سیاســت ضــروری اســت، زی ــی انتقــادی ب بین
»نابرابــری، درگیــری و قــدرت در فرآینــد سیاســی« معطــوف بــه 
فعالیــت هــای انجــام شــده مــی شــود در یــک رویکــرد انتقــادی 
از جملــه اشــتراک دیــدگاه هــا در مــورد قــدرت، منافــع و ارزشــها 
ــاالت در حــوزه  ــی، مق ــن گفتمــان در اســناد دولت و در نظــر گرفت
پرســتاری، داده هــای جــاری مربــوط بــه آمــاده ســازی پرســتاران 
در تحقیقــات و انتشــارات اســت. درک گســترده تر، از جملــه تغییــر 
ــی پرســتاری  ــت سیاســی و قانون ــت، وضعی در اولویت هــا و مدیری
ــک  ــی، ی ــی و عموم ــن بخش ــت بی ــالمت در سیاس ــری س و براب
عنصــر ضــروری در تحلیــل خــط مشــی اســت. پرســتاران بایــد بــه 
دنبــال توســعه تحقیقــات در حــوزه سیاســت آمــوزش پرســتاری و 
اســتراتژی سیاســی از طریــق دسترســی بــه منابعــی ماننــد رســانه 
هــا و استراتژیســت هــای سیاســی باشــند. در ایــن مقطــع تاریخی، 

ــه  ــد ک ــه دهن ــد دســتور کار سیاســتی را ارائ ــی توانن ــتاران م پرس
آمــوزش بــا کیفیــت را بــه نفــع ظرفیــت منابــع انســانی ســالمت، 
ســالمت بهینــه جمعیــت و برابــری در ســالمت و مراقبــت 

ــد ]1[.  ــا کیفیــت تضمیــن کن بهداشــتی ب
بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیقــات بــه نظــر مــی رســد مــی توان 
ــه منظــور ایجــاد  ــکا ب ــادا و آمری ــد کان ــج کشــورهایی مانن از نتای
ارتبــاط بیشــتر بیــن آمــوزش و بالیــن و دخیــل نمــودن پرســتاران 
ــت  ــو گرف ــتگذاری الگ ــر سیاس ــی در ام ــران آموزش ــی و مدی بالین
تــا بــه عملیاتــی نمــودن بیشــتر آن و یافتــن ایــرادات اجرایــی آن 
دســت یافــت. از محدودیتهــای موجــود در جمــع آوری ایــن یافتــه 
هــا، دسترســی انــدک بــه مقــاالت خارجــی و داخلــی در ایــن حوزه 

را مــی تــوان اشــاره نمــود.

نتیجه گیری
ظرفیــت هــای سیاســی در پرســتاری بــرای پیشــبرد عالیــق خــود 
ــتگی  ــتاری بس ــگاهی پرس ــران دانش ــن رهب ــوی بی ــط ق ــه رواب ب
دارد کــه مــی تواننــد روابــط و ائتــالف هایــی را بــا ســازمان هــا، 
دانشــجویان و مدیــران بالینــی بــه نفــع حفــظ و توســعه ظرفیــت 
ــروری  ــد. ض ــاد کنن ــتاری ایج ــی پرس ــوری و عمل ــوزش تئ آم
ــا  ــوان منبعــی ب ــه عن ــان پرســتاری ب ــه مربی ــت ب اســت کــه دول
ــتاری  ــود در پرس ــای موج ــش ه ــرای چال ــر ب ــی موث راه کارهای
ــا را  ــی ه ــط مش ــتاری خ ــوزش پرس ــران آم ــد و مدی ــگاه کنن ن
ــر  ــد و قــدرت ایجــاد روابطــی را داشــته باشــند کــه ب تعییــن کنن
سیاســتهای کالن اقتصــادی و مالــی عمومــی تأثیــر بگذارد اســاس 
چنیــن اقدامــی بــه بهتریــن وجــه از طریــق رویکــرد انتقــادی در 
تحلیــل سیاســت بــه دســت مــی آیــد. مربیــان پرســتاری نیــز بایــد 
بــا دیگــران همســو شــوند تــا راه حــل هایــی را ارائــه دهنــد کــه 
ــت  ــدگان باشــد و در نهای ــم گیرن ــع و در دســترس تصمی ــه موق ب
بــه مراقبــت بــا کیفیــت ختــم شــود پیشــنهاد مــی گــردد در زمینــه 
ــای  ــش ه ــتاری و چال ــوزش پرس ــای آم ــتگذاری ه ــوزه سیاس ح
ــد  ــای جدی ــزوم تاســیس گرایــش ه ــا آن بخصــوص ل ــط ب مرتب
ــل  ــه عم ــی ب ــی و کیف ــه صــورت کم ــری ب ــق ت ــات عمی مطالع
آیــد تــا میــزان اثــر بخشــی ایــن سیاســتها در تخصصــی ســازی 
خدمــات پرســتاری ســنجیده شــود تــا راهنمایــی جهــت تصمیمات 
آتــی در ایــن حــوزه مهــم باشــد. همچنیــن مــی تــوان مطالعــات 
میدانــی بــه دنبــال مشــارکت مدیــران آموزشــی و دانشــجویان در 
تدویــن سیاســتگذاری هــا و تاثیــر آن بــر کیفیــت خدمــات آموزش 

ــرد. پرســتاری صــورت گی
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سپاسگزاری
بدینوســـیله از تمـــام محققانـي کـه مقـاالت آنهـا در ایـن مطالعـه 

مورد بررســـي قـــرار گرفـت، تشـــکر و قدردانـي مـي گـردد.
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