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Abstract
Introduction: A review of the nursing education program using the results of comparative studies and 
research is required to prepare graduates to attend a changing healthcare environment. The present 
study aims to compare Iran's nursing education program with South Korea at the undergraduate level.
Methods:  This study was performed by a descriptive-comparative method using the "Jorj F Berdy" 
approach in four stages of description, interpretation, coherence, and comparison, during which the 
main elements and important indicators of the curriculum in the selected faculties were analyzed. 
After comparing the indicators and extracting the strengths of the South Korean nursing training 
program, practical suggestions were presented to improve the nursing expert education system.
Result: Establishment of human relations courses, health care for a multicultural society, analysis 
and clinical reasoning, nursing understanding of traditional classical medicine in accordance with 
the objectives of the curriculum, along with the use of new teaching methods, vertical integration 
of courses and also the use of tests The international standard in the evaluation system is evident in 
South Korea's nursing education program.
Conclusions: A comparison of the expert training program of nursing in Iran and South Korea 
shows that along with the commonalities, there are some differences that can be used to improve 
the country's nursing education system. Conducting interviews to assess the communication ability 
and level of interest of people before entering the field of nursing, coordination between goals and 
educational content, as well as empowering students in critical and creative thinking and using new 
educational approaches are the strengths of nursing education program it is considered South Korea.
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چکیده
مقدمــه: بازنگــری در برنامــه آمــوزش پرســتاری بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات و پژوهــش هــای تطبیقــی الزمــه آمــاده ســازی فــارغ 
التحصیــان بــرای حضــور در یــک محیــط بهداشــتی- درمانــی در حــال تغییــر مــی باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه برنامــه 

آموزشــی پرســتاری ایــران بــا کــره جنوبــی در ســطح کارشناســی انجــام شــده اســت. 
روش کار:  ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــی- تطبیقــی و بــا اســتفاده از رویکــرد "Jorj F Berdy" طــی چهــار مرحلــه توصیــف، 
تفســیر، هــم جــواری و مقایســه انجــام شــده، کــه طــی آن عناصــر اصلــی و شــاخص هــای مهــم برنامــه درســی در دانشــکده هــای 
منتخــب مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. پــس از مقایســه شــاخص هــای مــورد نظــر و اســتخراج نقــاط قــوت برنامــه آموزشــی 

پرســتاری کــره جنوبــی پیشــنهاد هــای کاربــردی در جهــت ارتقــای نظــام آموزشــی کارشناســی پرســتاری ارائــه گردیــد.
یافتــه هــا: اســتقرار واحدهــای درســی روابــط انســانی، مراقبت هــای بهداشــتی بــرای جامعه چنــد فرهنگــی، تحلیــل و اســتدالل بالینی، 
پرســتاری درک طــب ســنتی کاســیک منطبــق بــر اهــداف برنامــه آموزشــی، در کنــار بــه کارگیــری شــیوه هــای نویــن آموزشــی، رویکرد 
ادغــام عمــودی دروس و همچنیــن بــه کار بســتن آزمــون هــای اســتاندارد بیــن المللــی در سیســتم ارزشــیابی در برنامــه آموزش پرســتاری 

کــره جنوبی مشــهود اســت.
نتیجــه گیــری: مقایســه برنامــه آموزشــی کارشناســی پرســتاری ایــران و کــره جنوبــی نشــان مــی دهــد کــه در کنــار اشــتراکات برخــی 
تفــاوت هــا نیــز وجــود دارد کــه مــی تــوان جهــت ارتقــای سیســتم آمــوزش پرســتاری کشــور از آن بهــره گرفــت. انجــام مصاحبــه در 
جهــت بررســی تــوان ارتباطــی و ســطح عاقــه افــراد قبــل از ورود بــه حیطــه پرســتاری، هماهنگــی بیــن اهــداف و محتــوی آموزشــی و 
همچنیــن توانمنــد ســاختن دانشــجویان در حیطــه هــای تفکــر انتقــادی و خــاق و بهــره گیــری از رویکــرد هــای جدیــد آموزشــی از نقاط 

قــوت برنامــه آمــوزش پرســتاری کــره جنوبــی محســوب مــی گــردد.
کلید واژه ها: برنامه درسی، ایران، کره جنوبی، آموزش کارشناسی پرستاری، برنامه درسی پرستاری.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ــتیم،  ــه هس ــا آن مواج ــروزه ب ــه ام ــریع ک ــرات س ــر تغیی  در عص
ــا  پارادایــم سیســتم آموزشــی بــه ســمت دســتیابی بــه آمــوزش ب
کیفیــت بــاال در حرکــت اســت. در تاســیس یک سیســتم آموزشــی 
ــه  ــگاه برنام ــدی دانش ــی  کلی ــی و ویژگ ــته اصل ــت، هس ــا کیفی ب
درســی بــه همــراه دیگــر عوامــل مهــم مثــل معلمــان ذی صــاح و 
محیــط یادگیــری اســت. در ایــن فرآینــد مــداوم کــه شــامل ارزیابی 
نیازهــا، برنامه ریــزی، مداخــات، ارزیابــی و ارزشــیابی  اســت، حفــظ 
عملکــرد مناســب یک برنامــه آموزشــی دارای واکنــش پذیری الزم 

نســبت بــه تغییــرات و نیازهــای جدیــد از اهمیــت باالیی برخــوردار 
اســت )1(. برنامــه درســی، روح آمــوزش اســت کــه بــه کل ســاختار 
آموزشــی حیــات مــی بخشــد. بــدون شــک می تــوان گفــت کــه 
برنامــه درســی یکــی از عوامــل عملکــردی چشــم انــداز موسســه 
ــازماندهی  ــوزش، س ــوزه آم ــه ح ــت. ک ــل اس ــک در عم آکادمی
ــرای حصــول اهــداف آموزشــی  ــی را ب برنامــه، فعالیت هــا و ارزیاب

تعییــن مــی کنــد )2(.
در ایــن عصــر، کــه پرســتاری در تقاطــع تغییــرات بــزرگ اجتماعی 
در اصاحــات مراقبتهــای بهداشــتی، فنــآوری و پاســخگویی 
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ــزرگ  ــوان ب ــه عن ــتاران ب ــوزش پرس ــرار دارد )3(، آم ــی ق آموزش
 تریــن گــروه از ارایــه دهنــدگان مراقبتهــای بهداشــتی )4( و دارای 
نقــش حیاتــی در پیشــبرد اهــداف بخــش ســامت از ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســت )5(. بــا توجــه بــه مرکزیــت پرســتاران در سیســتم 
بهداشــت و درمــان، تغییــرات در حــوزه عمــل و آمــوزش نیــروی 
ــرفت  ــاد پیش ــرای ایج ــی ب ــای اساس ــتراتژی  ه ــتاری اس کار پرس
ــت  ــتمهای مراقب ــات در سیس ــه خدم ــت ارائ ــرد و کیفی در عملک

بهداشــتی محســوب مــی شــوند )7, 6(.
ــی  ــرات سیاس ــر تغیی ــت تاثی ــتاری تح ــوزش پرس ــت آم موقعی
ــی در  ــم سیاســی حــزب حاکــم و اصاحــات جهان کشــور، تصمی
آمــوزش پرســتاری قــرار دارد )4(. در راســتای پیچیــده تــر و پویــا 
تــر شــدن محیــط و تغییــر تقاضــا، تحــول در آمــوزش پرســتاری 
مــورد نیــاز اســت، چــرا کــه الزمــه تاثیــر مثبــت و موثــر پرســتاران 
بــر پیامدهــای بیمــاران، بهبــود در آمــوزش پرســتاری و تطابــق آن 
ــا تغییــرات محیــط و تقاضــای جامعــه اســت. راهکارهایــی کــه  ب
ــوط  ــد مرب ــی  آی ــرا در م ــه اج ــوزش پرســتاری ب ــود آم ــرای بهب ب
بــه حــذف شــکاف میــان نیازهــای مراقبــت بهداشــتی و آمــوزش 

پرســتاری اســت )5(.
در ســطح جهانــی، گرایــش غالــب در آمــوزش پرســتاری در طــول 
قــرن گذشــته از طریــق دوره هــای آموزشــی و تغییــر از یــک مــدل 
ــات  ــه ای در موسس ــوزش حرف ــه آم ــتان ب ــوزی در بیمارس کارآم
ــی در  ــرفت مهم ــه پیش ــت ک ــده اس ــوف ش ــی معط ــوزش عال آم
ــرای ورود  ــزام ب ــل ال ــوان حداق ــه عن ــوزش پرســتاری ب ــه آم زمین
ــا تغییــر در مشــخصات بیمــار و  بــه حرفــه بــوده  اســت )9, 8(. اّم
بیمــاری، بیمــاری هــای نوظهــور و پیشــرفت در زمینــه پزشــکی 
ــی  ــتاری مبتن ــری پرس ــه کارگی ــار ب ــات در کن ــن آوری اطاع و ف
بــر شــواهد، نیــاز بــه اصاحــات مــداوم سیســتم هــای بهداشــتی 
ــز  ــازد )11, 10(. اصــاح موفقیت آمی ــی س ــان م ــی را نمای و درمان
ــتاران،  ــرد پرس ــود عملک ــه بهب ــان ب ــت و درم ــتم بهداش در سیس
ــتی  ــات بهداش ــده خدم ــه دهن ــروه ارائ ــن گ ــوان بزرگ تری ــه عن ب
ــر  ــرای موث ــه اج ــود ب ــه خ ــه نوب ــز ب ــر نی ــن ام ــتگی دارد. ای بس
تغییــرات پیشــنهادی در برنامــه هــای آموزشــی پرســتاران وابســته 

ــت )12(.  اس
در کشــور ایــران، برنامــه کارشناســی پرســتاری اولیــن و اساســی 
تریــن ســطح آمــوزش دانشــگاهی محســوب مــی گــردد و 
گذرانــدن ایــن دوره تنهــا راه رســیدن بــه پرســتار ثبــت شــده حرفه 
ای اســت. از طرفــی برنامــه کارشناســی چهــار ســاله متمرکــز بــر 
پــرورش فــارغ التحصیانــی اســت کــه پرســتاران عمومی هســتند 
و ســتوان فقــرات نظــام آمــوزش پرســتار در ایــران محســوب مــی 
ــتاری،  ــی پرس ــوزش کارشناس ــه آم ــدف از برنام ــوند )13(. ه ش
ــری و  ــش نظ ــوردار از دان ــص، برخ ــتارانی متخص ــرورش پرس پ

ــتاری در  ــای پرس ــت ه ــه مراقب ــرای ارائ ــی ب ــای عمل ــارت ه مه
باالتریــن ســطح ایمنــی و کیفیــت اســت )14(. بنابرایــن بــه منظور 
ــتاری  ــوزش پرس ــای آم ــان برنامه ه ــارغ التحصی ــازی ف آماده س
بــرای عمــل در یــک محیــط بهداشــت و درمــان در حــال تغییــر، 
برنامــه درســی دوره لیســانس بایــد بــه طــور منظــم بازنگــری یــا 
تجدیــد نظــر شــود[15]. عــاوه بــر ایــن نتایــج مطالعــات حاکــی 
از ســالمند شــدن جمعیــت جهــان اســت. بــه طــوری کــه پیــش 
بینــی مــی شــود تــا ســال 2025 جمعیــت ســالمندان بــه یــک و 
ــارد نفــر  ــه بیــش از 2 میلی ــا ســال 2050 ب ــارد نفــر و ت نیــم میلی
برســد. ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و ایــن امــر تغییــر 
ــن  ــای مزم ــاری ه ــاری و شــیوع بیم ــار و بیم در مشــخصات بیم
ــه بازنگــری در برنامــه آمــوزش  ــاز ب ــا ســالمندی و نی ــط ب و مرتب
پرســتاری را دو چنــدان مــی کنــد )17, 16, 10(،  برنامــه ای کــه 
ــه ویژگــی  ــا توجــه ب ــدی را ب ــارغ التحصیــان متبحــر و توانمن ف

هــای عصــر کنونــی بــه جامعــه تحویــل دهــد )18(.
بنابرایــن اصاحــات برنامــه  درســی در جهــت تغییــر نیروی انســانی 
پرســتاری بــرای دســتیابی صاحیــت بالینــی، آمــوزش مبتنــی بــر 
ــه ای اجــرا می شــوند )20, 19(.  ــاز جامعــه و آمــوزش بیــن حرف نی
ــریع تر از همیشــه در  ــوژی س ــه تکنول ــم ک ــرن بیســت و یک در ق
حــال تکامــل اســت، رویکردهایــی ماننــد شــبیه  ســازی بالینــی و 
ــتن  ــه بس ــه ب ــوژی ک ــر تکنول ــی ب ــوزش مبتن ــتراتژی های آم اس
شــکاف بیــن تئــوری و عمــل کمــک کــرده و عملکــرد مبتنــی بــر 
شــواهد دانشــجویان دوره کارشناســی را افزایــش مــی دهــد، نمونــه 
هایــی از تغییــرات همراســتا بــا تقاضاهــا بــرای روش هــای جدیــد 

آمــوزش و یادگیــری محســوب مــی شــود )22, 21(.
بــه منظــور بهبــود آمــوزش و تربیــت پرســتاران حرفــه ای، 
در  بایــد  حرفــه ای  ارزش هــای  زمینــه  در  آموزش هــای الزم 
ــت  ــاره اهمی ــد درب ــود. دانشــجویان بای ــده ش ــی گنجان برنامه درس
هــم کاری و مشــارکت در ســازمان های حرفــه ای آمــوزش ببیننــد. 
ارزش هــای حرفــه ای یــک مفهــوم مهــم اســت کــه تفکــر انتقادی 
ــه  ــه الزم ــد ک ــب می کن ــم ترکی ــا ه ــجویان را ب ــی دانش و اخاق
ارائــه مراقبت هــای پرســتاری شایســته در حرفــه پرســتاری اســت 

.)23(
توســعه برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر دانــش و ایجــاد تعــادل در ارائه 
ــه نقــش  خدمــات پرســتاری در برنامــه آموزشــی اســت کــه دامن
پرســتاری را گســترش می دهــد. توســعه هیــات  علمــی، همــکاری 
فعــال بیــن آمــوزش و مراکــز ارائــه خدمــات پرســتاری در طراحــی 
ــود )24(.  ــد ب ــده خواه ــک کنن ــی کم ــوم درس ــرای کوریکول و اج
ــوم هــا، اشــتراک و  ــر بخشــی کوریکول ــی اث ــن راســتا ارزیاب در ای
ــف  ــوان وظای ــه عن ــابه ب ــه ای مش ــه حرف ــا جامع ــه آن ب مقایس
ــن  ــتاری در ای ــین پرس ــی و مدرس ــات علم ضــروری اعضــای هی
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ــد )15(. ــا مــی کن ــه نقــش مهمــی را ایف زمین
ــطوح  ــی در س ــای آموزش ــام ه ــوالت نظ ــخ تح ــه در تاری مطالع
بیــن المللــی حاکــی از آن اســت کــه اصاحــات برنامــه درســی در 
کشــورهای پیشــرو در گــرو مطالعــات و پژوهــش هــای تطبیقی در 
زمینــه آمــوزش و پــرورش بــوده اســت. بــه طــوری کــه آمــوزش 
ــته  ــن رش ــی از پویاتری ــر یک ــال حاض ــی در ح ــرورش تطبیق و پ
ــون  ــای گوناگ ــوزه ه ــمندان ح ــه دانش ــورد توج ــی م ــای علم ه
ــوزش  ــوزه آم ــدرکاران در ح ــت ان ــزان و دس ــه ری ــوم، برنام عل
ــای  ــام ه ــی نظ ــرای طراح ــرط الزم ب ــود و ش ــی ش محســوب م
آموزشــی نویــن و دگرگونــی نظــام هــای آموزشــی پیــش پــا افتاده 
محســوب مــی شــود )25(. بنابرایــن انجــام مطالعــات تطبیقــی بــه 
خصــوص در ســطح کارشناســی بــه عنــوان اولیــن و اساســی ترین 
ســطح آمــوزش پرســتاری در جهــت بومــی ســازی و بــه کارگیــری 
تجربیــات موفــق برنامــه آموزشــی کشــورهای موفــق ضــروری بــه 

نظــر مــی رســد )26(. 
کــره جنوبــی هــم اکنــون در رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی در 
ــن  ــرو در بی ــورهای پیش ــزء کش ــتاری، ج ــوزش پرس ــتم آم سیس
ــن  ــتاری ای ــد. و 12 دانشــکده پرس ــی باش ــیایی م کشــورهای آس
کشــور در لیســت رتبــه بنــدی شــانگهای 2019 قــرار گرفته اســت.
ــه  ــی ب تاســیس مراکــز آمــوزش رســمی پرســتاری در کــره جنوب
ســال 1282 شمســی بــر مــی گــردد، کــه هماننــد ایــران توســط 
مبلغیــن مذهبــی اروپایــی و آمریکایــی پایــه گــذاری شــد. پــس از 
اســتقال کــره در ســال 1319 ســیر پیشــرفت پرســتاری در ایــن 
کشــور ســرعت بیشــتری گرفــت. بــه طــوری کــه در ســال 1328 
بــه عضویــت شــورای بیــن المللــی پرســتاری نائــل گردیــد، امــا 
تغییــرات سیاســی و جنــگ کــره در ســال 1329 ایــن پیشــرفت را 
متوقــف کــرد. پــس از پایــان جنــگ، تبدیــل شــدن کــره بــه یــک 
کشــور صنعتــی عاملــی در جهــت ارتقــای درآمد ســرانه و سیاســت 
ــه  ــر ب ــذا نظ ــد )27(. ل ــور ش ــن کش ــوزش در ای ــتی و آم بهداش
خواســتگاه مشــترک سیســتم آموزش پرســتاری دو کشــور ایــران و 
کــره جنوبــی و تاریخچــه تحــوالت پرســتاری مشــابه تحــت نفــوذ 
تغییــرات سیاســی ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه آمــوزش 

پرســتاری دو کشــور مذکــور انجــام شــده اســت.

روش کار
ــتفاده از  ــا اس ــی و ب ــی- تطبیق ــه روش توصیف ــه ب ــن مطالع ای
انجــام شــده اســت. بررســی   "Jorj F Berdy" رویکــرد 
تطبیقــی روشــی اســت کــه بــر اســاس آن دو یــا چنــد پدیــده در 
کنــار هــم مقایســه و اختافــات و تشــابهات آنهــا مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار مــی گیــرد )29, 28(. روش بــردی چهــار مرحلــه را 
شــامل مــی شــود کــه ایــن مراحــل بــه ترتیــب توصیــف، تفســیر، 

هــم جــواری و مقایســه مــی باشــد. منظــور از تطبیــق و مقایســه 
ــرار  ــار هــم ق ــده کن ــد پدی ــا چن ــه طــی آن دو ی ــی اســت ک عمل
مــی گیــرد. اصطــاح "آمــوزش و پــرورش تطبیقــی" بــرای اولیــن 
ــا  ــال 1817 ب ــط "Mark Antoine Julien" در س ــار توس ب
ــی مطــرح شــد.  ــرورش تطبیق ــوزش و پ ــاره آم ــری درب انتشــار اث
موضــوع مقایســه نیــز شــامل تجزیــه و تحلیــل و توضیــح شــباهت 
هــا و تفــاوت هــای بیــن دو پدیــده یــا نهــاد اســت )30(. در مرحلــه 
توصیــف، جمــع آوری اطاعــات در زمینــه پدیــده هــای تحقیــق 
ــدی  ــل بع ــی در مراح ــد و بررس ــرای نق ــرد و ب ــی گی ــورت م ص
آمــاده و دســته بنــدی مــی شــود. مرحلــه تفســیر شــامل وارســی 
و تحلیــل اطاعــات توصیــف شــده در مرحلــه اول اســت و پــس 
ــده در دو  ــاده ش ــات آم ــواری، اطاع ــه همج ــی مرحل از آن و ط
ــرای تعییــن شــباهت هــا و تفــاوت هــا در جــوار  ــه قبلــی ب مرحل
هــم قــرار داده مــی شــود. در مرحلــه آخــر بررســی و مقایســه بــا 
توجــه بــه جزئیــات تشــابه و تفــاوت و همچنیــن مــد نظــر قــرار 

ــرد )32, 31(.  ــی پذی ــق صــورت م دادن ســؤاالت تحقی
ــه  ــناد و مســتندات برنام ــامل اس ــه ش ــن مطالع ــاری ای ــه آم جامع
ــه  ــود. ک ــی ب ــن الملل ــتاری در ســطح بی درســی کارشناســی پرس
ــر  ــای برت ــکده ه ــن دانش ــه از بی ــاری مطالع ــای آم ــه ه نمون
ــه دلیــل خواســتگاه  ــی ب ــران و کــره جنوب پرســتاری دو کشــور ای
زمانــی و تحــوالت تاریخــی موثــر بــر پرســتاری مشــابه و همچنین 
برتــری حضــور دانشــکده هــای پرســتاری کــره جنوبــی در نظــام 
ــه ایــران انتخــاب شــدند  رتبــه بنــدی شــانگهای 2019 نســبت ب
)33(. در رتبــه بنــدی دانشــکده هــای پرســتاری، 12 دانشــکده از 
کــره جنوبــی شــامل یونســئی، کاتولیــک چانــگ آنــگ، کیونــگ 
ــگ  ــره، کیون ــون، آی ان اچ آ، ک ــا، گچ ــو، اوه ــئول، آج ــی، س ه
پــوک، اولســان، و 4 دانشــکده پرســتاری از ایــران شــامل دانشــکده 
ــتی  ــهید بهش ــران و ش ــدرس،  ته ــت م ــران، تربی ــتاری ای پرس
ــد  ــورت هدفمن ــه ص ــاس و ب ــن اس ــر همی ــد. ب ــه ان ــور یافت حض
اســناد مربــوط بــه دوره کارشناســی پرســتاری در ســطوح وزارتــی و 
اطاعــات مربــوط بــه دانشــکده هــای مذکــور کــه در امــر آموزش 
ــن  ــتند، در ای ــال هس ــی فع ــطح کارشناس ــتاری و در س ــه پرس پای

مقایســه مــورد اســتفاده واقــع شــد.  
ــاز  ــورد نی ــات م ــف(، اطاع ــه )توصی ــن مطالع ــه اول ای در مرحل
ــور در  ــتاری مذک ــای پرس ــکده ه ــی دانش ــه درس ــه برنام در زمین
ــه  ــه دوم مطالع ــد. در مرحل ــه گردی ــه تهی دو کشــور تحــت مطالع
ــر اســاس  ــه اول ب ــده از مرحل ــه دســت آم ــات ب )تفســیر(، اطاع
تفکــر و اســتدالل منطقــی تفســیر شــد. و در مرحلــه ســوم مطالعــه 
)همجــواری(، شــباهت هــا و تفــاوت هــای برنامــه هــای درســی 
دانشــکده هــای مــورد مطالعــه بــر اســاس اســتراتژی هــای مــورد 
ــه  ــدند و در مرحل ــدی ش ــه بن ــش طبق ــداف پژوه ــه و اه مطالع
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ــنهادی  ــای پیش ــتخراج راهکاره ــت اس ــه(، در جه ــارم )مقایس چه
ــران  ــتاری در ای ــی پرس ــی کارشناس ــه درس ــای برنام ــت ارتق جه

ــت.  ــرار گرف ــورد مقایســه ق ــه درســی در دو کشــور م برنام
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــناد و م ــه، اس ــن مطالع ــا در ای ــع داده ه مناب
برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری در ســطوح وزارتــی و 
همچنیــن در ســایت دانشــکده هــای مذکــور بــوده کــه بــا 
ــال  ــازی، ارس ــه روشــن س ــاز ب ــزوم و نی جســتجو و در صــورت ل
ایمیــل بــه ریاســت دانشــکده و مدیــر گــروه مربوطــه بــه دســت 
ــا اســتفاده از نقــد  آمــد. اعتبــار اســناد و مــدارک مــورد اســتفاده ب
ــن صــورت  ــه ای ــرار گرفــت ب ــی مــورد بررســی ق ــی و درون بیرون
کــه در پروســه نقــد بیرونــی، اصلــی بــودن مــدارک و ســایت مــورد 
اســتفاده و در نقــد درونــی اهمیــت و صحــت مــدارک بــر مبنــای 
ــد. و در  ــع گردی ــاوت واق ــورد قض ــه م ــؤاالت مطالع ــدف و س ه
جهــت ارتقــای اعتبــار مســتندات مربوطــه، مقــاالت چــاپ شــده در 
مجــات معتبــر در زمینــه برنامــه آموزشــی کارشناســی پرســتاری 
هــر دو کشــور مــورد مطالعــه نیــز اســتفاده شــد. بدیــن صــورت که 
جســتجوی الکترونیکــی با اســتفاده از بــازه زمانــی 2019-2000 در 
 CINAHL،Science Direct  Pub Med، ــای ــگاه ه پای
  Magiran و   Google Scholar،Iran Medex ،Sid
ــی  ــتاری، کارشناس ــوزش پرس ــای آم ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ب
ــه  ــه درســی، برنام ــوزش پرســتاری،  برنام پرســتاری، مقایســه آم
درســی پرســتاری، برنامــه درســی پرســتاری ایــران، برنامــه درســی 
پرســتاری کــره جنوبــی صــورت گرفــت و مقالــه هــای مرتبــط بــا 

ــد. اهــداف پژوهــش از بیــن آنهــا مــورد اســتفاده واقــع گردی
در جهــت رعایــت ماحظــات اخاقــی در مطالعــه دقــت در جمــع 
آوری داده هــا، رعایــت حقــوق مولفیــن و همچنیــن امانــت داری در 
انتقــال مطالــب مــد نظــر قــرار گرفــت. مقالــه حاضــر برگرفتــه از 
پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی پژوهــش دانشــگاه علــوم 
ــوده و دارای  پزشــکی همــدان )شــورای پژوهشــی دانشــجویان( ب
کــد اخــذ شــده از کمیتــه اخــاق پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
IR.UMSHA. ــماره ــه ش ــورخ 16/9/1398 و ب ــدان در م هم

REC.745 مــی باشــد.

یافته ها
موقعیت شناسی و نظام آموزشی ایران و کره جنوبی

کشــور ایــران بــا وســعت 1/648 میلیــون کیلومتــر در جنــوب غرب 
آســیا واقــع شــده اســت. براســاس آخریــن تقســیمات کشــوری تــا 
ــران از 31 اســتان، 429 شهرســتان  ــان ســال 1395، کشــور ای پای
ــده  ــکیل ش ــهر تش ــتان و 1245 ش ــش، 2589 دهس ، 1057 بخ
ــن ســر شــماری حــدود  ــر اســاس آخری ــران ب ــت ای اســت. جمعی
80,277,000 بــا تراکــم و افزایــش جمعیــت ســالمندان و کــودکان 

کمتــر از  5 ســال مــی باشــد )35, 34, 17, 2(. 
ــاب  ــع از انق ــران در واق ــمی ای ــرورش رس ــوزش و پ ــام آم نظ
ــه  ــم آن ب ــی و متّم ــون اساس ــع قان ــس از وض ــروطیت و پ مش
ــوزش و  ــروطیت آم ــاب مش ــل از انق ــا قب ــت. ت ــده اس ــود آم وج
ــه هــای ســنتی ادامــه داشــت و معلمــان  پــرورش در مکتــب خان
آن معمــواًل از طریــق مراکــز دینــی و یادگیــری فقــه و اصــول و 
ــد و آنچــه مــی  ــه نعمــت ســواد دســت یافتــه بودن درس قــرآن ب
دانســتند بــا روش ســنتی بــه کــودکان و نوجوانــان مــی آموختنــد. 
ــر  ــی ب ــه نظارت ــی هیچگون ــت و ســازمان هــای دولت معمــواًل دول
ــه هــا برخــی  ــب خان ــه مکت ــن گون ــر ای ــا نداشــتند. عــاوه ب آنه
مــدارس غربــی نیــز فعالیــت مــی کردنــد. امیرکبیــر در ســال 1225 
ــبک  ــه س ــی ب ــن موسســه عال ــه اولی ــون را ک ــیدی دارالفن خورش
نویــن در ایــران بــود راه انــدازی کــرد. در ســال 1300 خورشــیدی 
قانــون شــورای عالــی فرهنــگ جهــت اداره امــور کلیــه مــدارس 
تصویــب شــد. تاســیس دانــش ســرا هــای مقدماتــی و عالــی برای 
تربیــت معلــم و دبیــر، تاســیس دانشــگاه تهــران در ســال 1312، 
گســترش مــدارس در مراکــز اســتان و شهرســتان هــا و بخــش ها، 
ایجــاد مــدارس اکابــر بــرای آمــوزش بزرگســاالن در ســال 1315 
و اعــزام دانشــجو بــه کشــورهای اروپایــی بــه منظــور اســتفاده از 
آنهــا در مراحــل آموزشــی کشــور، از اهــم اقدامــات دولــت در زمینه 
آمــوزش و پــرورش از ابتدایــی تــا عالــی بــود. تــا ســال 1343 دو 
مقطــع آمــوزش ابتدایــی و متوســطه وجــود داشــت و پــس از آن 
ــده  ــیم گردی ــتان تقس ــی و دبیرس ــی،  راهنمای ــه دوره ابتدای ــه س ب
ــر اســامی شــدن  ــن تغیی ــس از انقــاب 1357، مهمتری اســت پ
ــود، در ایــن رویکــرد همــه دانــش  سیســتم آمــوزش و پــرورش ب
آمــوزان بر اســاس جنســیت تفکیــک شــدند. در ســال 1359 کمیته 
انقــاب فرهنگــی بــرای نظــارت بــر نهادهــای ارزشــهای اســامی 
ــل از  ــی قب ــام آموزش ــد. نظ ــکیل ش ــرورش تش ــوزش و پ در آم
دانشــگاه در جمهــوری اســامی ایــران از زمــان حکومــت پهلــوی 
تــا ســال 1392 تغییــر چشــمگیری نداشــت و از سیســتم فرانســوی 
الگوبــرداری شــده بــود )36(. تحــول ســاختاری در نظــام آموزشــی 
ــاز  ــی 1392 آغ ــال تحصیل ــتم »3-3-6« از س ــتقرار سیس ــا اس ب
شــد، کــه شــامل6 ســال ابتدایــی، 6 ســال دبیرســتان )دوره اول و 
دوم( اســت )37, 30(، در نظــام مذکــور دانشــجویانی کــه مایــل بــه 
ثبــت نــام در دانشــگاه هســتند پــس از اخــذ مــدرک دیپلــم بایــد از 

کنکــور سراســری عبــور کننــد )36(.
کــره جنوبــی بــا 100/222 کیلومتــر مربــع وســعت صــد و نهمیــن 
ــرق  ــرقی، در ش ــره ش ــمالی، نیمک ــره ش ــان در نیمک ــور جه کش
قــاره آســیا، در کنــار دریــای زرد )در غــرب( و ژاپــن )در شــرق( و 
چیــن شــرقی )در جنــوب(، و در همســایگی کشــور کــره شــمالی 
)در شــمال( واقــع شــده  اســت. جمعیــت کــره جنوبــی حــدود 51 
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ــن کشــور را کــره ای  هــا  ــت قومــی ای ــر اســت. اکثری ــون نف میلی
تشــکیل می دهنــد. جمهــوری کــره  از ســال 1327 تشــکیل شــده 

ــه 16 بخــش اجرایــی تقســیم شــده  اســت )39, 38(. و ب
رویکــرد تحصیلــی در ایــن کشــور از دبســتان، دوره پیــش از 
دبیرســتان، و دبیرســتان و ســپس ورود بــه دانشــگاه تشــکیل شــده 
و یــک ســوم مــردم کــره در امر آمــوزش مشــارکت مســتقیم دارند، 
بــه طــوری کــه آمــوزش در کــره یــک وظیفــه همگانــی محســوب 
ــک  ــرای آمــوزش عمومــی و دانشــگاهی ی مــی شــود. در کــره ب
وزارتخانــه بــه نــام وزارت پــرورش و توســعه نیــروی انســانی وجود 
دارد کــه ایــن نــام گــذاری رویکــرد ارتبــاط آمــوزش حرفــه ای و 

بــازار کار را نیــز آشــکار مــی ســازد )38(. 
ــوده و متوســطه  ــاری ب ــی در ایــن کشــور اجب آمــوزش دوره ابتدای
شــامل 4 بخــش مجــزای آمــوزش عمومی، حرفــه ای )کشــاورزی، 
صنعــت و..(، تخصصــی )علــوم و هنــر( و آمــوزش زبان )انگلیســی، 
اســپانیایی و...( مــی باشــد. دوره ابتدایــی 6 ســال، پیــش دبیرســتان 
ــاوت  ــا 6 ســال متف 3 ســال دبیرســتان 3 ســال و دانشــگاه از 4 ت
ــا  ــی ب ــی شــود ول ــی اداره م ــت محل ــدارس توســط دول اســت. م
ــه بودجــه وزارتــی تفــاوت چندانــی در رویکــرد آموزشــی  توجــه ب
ایالــت هــا وجــود نــدارد دانشــجویانی کــه مایــل بــه ثبــت نــام در 
دانشــگاه هســتند بایــد از ســد آزمــون توانایــی دانشــگاه   کــه یــک 
ــه  ــون، ب ــن آزم ــد. ای ــور کنن ــت عب ــتاندارد اس ــون ورودی اس آزم
عنــوان پانزدهمیــن آزمــون دشــوار در ســطح جهــان شــناخته شــده 
اســت و نقــش مهمــی در آمــوزش و پــرورش کشــور کــره جنوبــی 

دارد )38(.
تاریخچه سیستم آموزشی پرستاری در ایران و کره جنوبی:

آمــوزش پرســتاری بــه صــورت رســمی در ایــران در ســال 1294 
شمســی در ارومیــه آغــاز و پــس از آن اولیــن آموزشــگاه پرســتاری 
در تبریــز )توســط گــروه مذهبــی دوره ســه ســاله بــرای دختــران 
دارای مــدرک ســوم متوســطه( آغــاز شــد. پذیــرش دوره لیســانس 
پرســتاری در ســال 1344 شمســی توســط انســتیتو عالــی فیــروز 
ــورت  ــه ص ــال 1354 ب ــز و در س ــر متمرک ــورت غی ــه ص ــر ب گ
متمرکــز در وزارت علــوم و آمــوزش عالــی تصویــب شــد. در ســال 
ــروزی انقــاب اســامی و پــس از انقــاب  ــا پی 1361 شمســی ب
ــی و در  ــاله کاردان ــور دوره دو س ــاز کش ــه نی ــا ب ــی و بن فرهنگ
ــرش  ــی پذی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــط ش ــال 1366 توس س
ــری در  ــال 1369 بازنگ ــد و در س ــر ش ــانس میس ــطح لیس در س
ــت. در  ــورت گرف ــر ص ــه نگ ــرد جامع ــا رویک ــتاری ب ــه پرس برنام
ــتاری در 82  ــوزش کارشناســی پرس ــه آم ــال حاضــر 160 برنام ح
دانشــکده پرســتاری وابســته بــه 52 دانشــگاه علــوم پزشــکی و 78 
ــاس  ــه اس ــود ک ــی ش ــرا م ــر دانشــگاه آزاد اج ــر نظ دانشــکده زی

ــد )40, 18(. ــی باش ــون ورودی م ــا آزم ــرش آنه پذی

آمــوزش رســمی پرســتاری در کــره توســط یــک پرســتار مســیحی 
بــه نــام مــارگارت ادمونــد در ســال 1282 شمســی آغــاز شــد. اولین 
مدرســه پرســتاری بــه نــام بوگــو یــوک وان  نیــز در ســال  1282 
شمســی در بیمارســتان زنــان راه انــدازی شــد کــه بعدهــا نــام ایــن 
بیمارســتان دانشــگاهی بــه اِوا  تغییــر یافــت. در ایــن دوره راهنمای 
مراکــز آموزشــی پرســتاری اصــول پزشــکی بــود و بــه همیــن دلیل 
ــط  ــتیتوها توس ــت. انس ــی داش ــت پایین ــتاری کیفی ــوی پرس محت
مســیونرهای  اروپایــی و یــا آمریکایــی اداره مــی شــد و پرســتار بــه 
عنــوان دســتیار پزشــک آمــوزش مــی دیــد و رویکــرد ایــن مراکــز 
بیمــاری محــور بــود کــه ایــن تمرکــز از ژاپــن نیــز تاثیــر پذیرفتــه 
بــود. اولیــن دوره آموزشــی لیســانس پرســتاری در دانشــگاه زنــان 
اِوا در ســال 1334 شمســی تشــکیل شــد و همزمــان بــا ســومین 
دولــت جمهــوری کــره حرکــت بــه ســمت جامعــه بــاز و افزایــش 
ســطح GNP از 82 دالر بــه 243 دالر و تثبیــت زندگــی مردم کره 
و تغییــر سیاســت دولــت در راســتای ارتقــای آمــوزش و تقویت رفاه 
عمومــی آمــوزش دوره لیســانس در دانشــگاه هــای دیگــر کشــور 
بــا تاکیــد بیشــتر بــر جنبــه هــای عملــی پرســتاری آغــاز شــد. در 
ســال 1356 شمســی آمــوزش پرســتاری در تمــام ســطوح مــدارس 
ــت  ــرار گرف ــگاهی ق ــه دانش ــت مجموع ــت هدای ــتانی تح بیمارس
و برنامــه آمــوزش دیپلــم پرســتاری در کل کشــور تعطیــل شــد و 
تمــام دانشــکده هــای کوچــک پرســتاری بــه کالــج های پرســتاری 
ــط دانشــگاهی  توســعه یافــت و پرســتاران دوره لیســانس در محی
ــد. کشــور کــره در حــال حاضــر دو سیســتم  ــل مــی کردن تحصی
ــه پرســتاری  ــی و کارشناســی  در ســطح پای ــه کاردان آمــوزش پای
ــی  ــه م ــون ورودی و مصاحب ــا آزم ــرش آنه ــاس پذی ــه اس دارد ک

باشــد )27(.
فلسفه آموزش پرستاری در کره جنوبی و ایران:

ــی  ــره جنوب ــای ک ــکده ه ــتاری در دانش ــوزش پرس ــفه آم فلس
ــت و فلســفه  ــت، عشــق، و خدم ــک حقیق متشــکل از روح کاتولی
ــه  ــتاری را ب ــان پرس ــه متخصص ــت، ک ــگل اس ــس نایتین فلوران
داشــتن چشــم انــداز جهانــی و یــک احتــرام عمیــق بــرای زندگــی 
بشــر توانــا مــی ســازد کــه بــا ترویــج تخصــص بــا آمــوزش بــه 
کارگیــری دانــش مبتنــی بــر شــواهد و تقویــت ارتباطــات انســانی 

ــد )42, 41(. ــی کنن ــک م ــه کم ــعه جامع ــه توس ب
ــی،  ــی اخاق ــه تعال ــر پای ــران ب ــتاری در ای ــوزش پرس ــفه آم فلس
ــات،  ــظ حــق حی ــوی، حف ــگ اســامی، رشــد معن ــای فرهن اعت
ــین  ــوان جانش ــه عن ــان ب ــرای انس ــری ب ــم گی ــامت و تصمی س
خداونــد و اشــرف مخلوقــات، تقویــت ارتباطــات و تعامــات 
انســانی، کســب مهارتهــای شــناختی، عاطفــی و روان حرکتــی از 
طریــق آمــوزش علــوم مختلــف و نقــش الگویــی اســتاد، کاربــرد 
خدمــات جامعیــت گــرا و جامعــه نگــر و همچنیــن بــه کار بســتن 
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ــه عنــوان چارچــوب منطقــی انجــام مراقبــت  فراینــد پرســتاری ب
ــت )40(. ــادی اس ــر انتق ــایه تفک ــتاری در س ــای پرس ه

چشم انداز آموزش پرستاری در کره جنوبی و ایران:
ــای  ــکده ه ــتاری در دانش ــی پرس ــوزش کارشناس ــداز آم ــم ان چش
ــرورش  ــر پ ــی ب ــر و مبتن ــیار مختص ــی بس ــره جنوب ــتاری ک پرس
پرســتاران توانمنــد و حرفــه ای در ســطح بیــن المللــی بــا چشــم 

ــت )42, 27(.  ــده اس ــوان ش ــی عن ــداز جهان ان
ــران  ــوزش پرســتاری در ســطح کارشناســی ای ــداز آم در چشــم ان
ــتاری  ــوزش پرس ــی آم ــه ای و جهان ــتانداردهای منطق ــب اس کس
طــی ده ســال آینــده همــگام بــا نیازهــای در حــال تغییــر جوامــع 
ــده و  ــف ش ــگاه تعری ــن جای ــن تعیی ــده اســت. همچنی ــوان ش عن
موثــر در ارائــه مراقبــت هــا در کلیه ســطوح ســامت از پیشــگیری 
تــا بازتوانــی در نظــام ســامت کشــور، ارائــه خدمــات اثــر بخــش 
و مقــرون بــه صرفــه ای در مســیر پیشــرفت ســطح ســامت آحــاد 
جامعــه و بهبــود کیفیــت زندگــی مددجویان و کســب رتبه نخســت 
منطقــه در ارائــه خدمــات کیفــی بــه عنــوان دور نمــای آمــوزش در 

ســطح کارشناســی پرســتاری عنــوان شــده اســت )40(.
محتوی برنامه آموزشی کره جنوبی و ایران

ــای  ــکده ه ــتاری دانش ــی پرس ــی کارشناس ــوم آموزش در کوریکول
پرســتاری کــره جنوبــی، واحــد هــا از ســاده بــه تخصصــی چینــش 
شــده انــد. طــی ســال اول دوره دروس عمومــی و پیــش نیــاز ارائــه 
ــخنرانی و  ــه روش س ــجویان ب ــال دوم، دانش ــود و در س ــی ش م
تمریــن در آزمایشــگاه و واحدهــای مهــارت بالینــی، مهــارت هــای 
پایــه پرســتاری را مــی آموزنــد. در حالــی کــه یادگیــری موضوعات 
ــای  ــت ه ــا و مراقب ــاری ه ــورد بیم ــی در م ــرفته و تخصص پیش
ــط  ــجویان در محی ــی دانش ــارب بالین ــاس تج ــر اس ــتاری، ب پرس
هــای بالینــی متفــاوت و مراجعیــن مختلــف ایــن مراکــز در ســال 
هــای 3 و 4 دوره و تغییــر بــه ســمت یادگیــری دانشــجو محــوری 
ــی  ــورت انتخاب ــه ص ــد ب ــذ واح ــکان اخ ــردد. ام ــی گ ــل م حاص
خصوصــاً در نیــم ســال اول و دوم دوره و ارائــه واحدهــای درســی 
هــم راســتای اهــداف و رســالت برنامــه آموزشــی ماننــد روابــط و 
ارتباطــات انســانی، رفتارشناســی انســان، مراقبــت هــای بهداشــتی 
بــرای جامعــه چنــد فرهنگــی، تحلیــل و انتقــاد، اســتدالل بالینــی، 
مدیریــت و رهبــری پرســتاری، پرســتاری مراقبــت تســکینی 
و آسایشــگاهی و پرســتاری درک طــب ســنتی کاســیک از 
ــره  ــتاری ک ــای پرس ــکده ه ــی دانش ــه درس ــات برنام خصوصی

ــی باشــد )41, 27(. ــی م جنوب
رعایــت رویکــرد همزمانــی در ارائــه واحدهــای تخصصــی تئــوری 
ــی کــه  ــن معن ــه ای و کارآمــوزی مربوطــه آن )ادغــام عمــودی( ب
دانــش بــر اســاس محتــوی و فعالیــت کارآمــوزی مربوطــه در یــک 
دوره زمانــی ادغــام شــده انــد و همزمــان در یــک تــرم تحصیلــی 

ارائــه شــده انــد. همچنیــن بــه کارگیــری رویکــرد آموزشــی شــبیه 
ســازی  بالینــی در قالــب واحــد هــای درســی ارائــه شــده در نیــم 
ــتاری  ــوزش پرس ــه آم ــخصات برنام ــی از مش ــر تحصیل ــال آخ س
کــره جنوبــی محســوب مــی گــردد. همچنیــن ارائــه واحــد هایــی 
بــه عنــوان مکمــل یادگیــری  کــه بیــن دروس مختلــف ارائه شــده 
ــد و پراکندگــی واحــد  ــرار مــی کن ــاط برق ــم ســال ارتب در هــر نی
هــای مختلــف را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد از شــاخص هــای 
کوریکولــوم آموزشــی پرســتاری در دانشــکده هــای پرســتاری کــره 

جنوبــی محســوب مــی گــردد )42, 41, 27(.
ــط وزارت  ــران توس ــتاری در ای ــی پرس ــی کارشناس ــه درس برنام
تصویــب                            و  تدویــن  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 
مــی گــردد. ایــن برنامــه در ســال 1393 مــورد بازبینــی و تجدیــد 
نظــر قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس ایــن برنامــه دانشــجویان 130 
ــد  ــه و 93 واح ــد پای ــی، 15 واح ــد عموم ــی )22 واح ــد درس واح
ــوم آموزشــی پرســتاری  ــد. در کوریکول اختصاصــی( را مــی گذرانن
ــن  ــه تخصصــی و تعیی ــز چینــش واحدهــا از ســاده ب ــران نی در ای
ــی  ــت شــده اســت. عل ــرای دروس رعای ــاز ب ــش نی ــای پی واحده
رغــم اینکــه در فلســفه، اهــداف آموزشــی و توانمنــدی هــای مــورد 
ــه یادگیــری مــادام العمــر، ارتقــای  انتظــار و تعهــد دانشــجویان ب
ــم  ــکات و تصمی ــل مش ــادی در ح ــر انتق ــتفاده از تفک ــوان اس ت
گیــری، اســتفاده از روش هــای نویــن آموزشــی در جهــت بهبــود 
یادگیــری، کاربــرد خدمــات جامعیــت گــرا و جامعــه نگــر و اســتفاده 
از نتایــج تحقیقــات در آمــوزش بــه وضــوح بیــان شــده اســت امــا 
در ایــن راســتا بــه واحــد هــای آموزشــی مــورد نیــاز جهت بــرآورده 
ــه طــوری کــه  شــدن نیازهــای مذکــور توجهــی نشــده اســت. ب
در کوریکولــوم مقطــع کارشناســی ایــران محتــوای دروســی ماننــد 
روابــط و ارتباطــات انســانی، مراقبــت هــای بهداشــتی بــرای جامعه 
ــب  ــه مناس ــت ارائ ــان در جه ــی انس ــی و رفتارشناس ــد فرهنگ چن
ــتدالل  ــاد و اس ــل، انتق ــن تحلی ــر، همچنی ــه نگ ــات جامع خدم
بالینــی در جهــت ارتقــای تــوان اســتفاده از تفکــر انتقــادی در حــل 
ــن  ــده اســت. در برنامــه مذکــور همچنی مشــکات منظــور نگردی
ــای  ــتاری واحده ــش در پرس ــوی پژوه ــود محت ــم وج ــی رغ عل
درســی در جهــت تقویــت رویکــرد پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد 
ــا اســتفاده از شــبیه ســازی در آمــوزش مشــاهده نمــی شــود  و ی
ــن رویکــرد در  ــه اســتفاده از ای و تنهــا در روش هــای آموزشــی ب
ــاره  ــی اش ــه دروس عمل ــای آموزشــی پیشــنهادی در ارائ راهبرده

ــت )40, 26(. ــده اس ش
ــکل  ــت ش ــی در جه ــوان عامل ــه عن ــه ب ــی ک ــن دروس همچنی
گیــری هویــت در پرســتاران مــی گــردد، ماننــد فلســفه پرســتاری، 
تئــوری هــای پرســتاری، فراینــد اجتماعــی شــدن و تکامــل حرفــه 
پرســتاری، دانــش و ماهیــت پرســتاری در برنامــه دوره کارشناســی 
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ــدارد )40(.  ــران وجــود ن پرســتاری در ای
)جــدول1(، خاصــه مــوارد مــورد مقایســه در برنامــه آموزشــی دو 
کشــور مــورد مطالعــه و )جــدول2(، وضعیــت رتبــه بندی دانشــکده 

هــای برتــر ایــران و کــره جنوبــی را در نظــام رتبــه بنــدی 
ــد. ــی ده ــان م ــانگهای 2019 نش ش

جدول 1: خاصه مقایسه دوره آموزشی پرستاری ایران و کره جنوبی

آیتم های مورد ردیف
بررسی

کشورهای مورد بررسی

کره جنوبیایران

تاریخچه1

1294 شمسی: آغاز آموزش رسمی پرستاری 
1344 شمسی: پذیرش دوره لیسانس پرستاری توسط 

انستیتو عالی فیروز گر به صورت غیر متمرکز
 1354شمسی: پذیرش دوره لیسانس پرستاری به صورت 

متمرکز در وزارت علوم و آموزش عالی
 1361 شمسی: تصویب دوره دو ساله کاردانی بنا بر شرایط 

کشور
1366 شمسی: پذیرش در سطح لیسانس 

وضعیت کنونی: سیستم آموزش کارشناسی پرستاری )40(.

1282 شمسی: آغاز آموزش رسمی پرستاری 1282 شمسی: اولین مدرسه پرستاری 
به نام بوگو یوک وان

 شمسی1334: پذیرش دوره لیسانس پرستاری در دانشگاه زنان اِوا 
1356 شمسی: تعطیلی کامل برنامه آموزش دیپلم پرستاری 

1356 شمسی: توسعه تمام دانشکده های کوچک پرستاری به کالج های پرستاری 
وضعیت کنونی: سیستم آموزش پایه کاردانی و کارشناسی پرستاری )27(.

فلسفه2
تعالی اخاقی، اعتای فرهنگ اسامی، رشد معنوی، حفظ 
حق حیات، سامت و تصمیم گیری برای انسان به عنوان 

جانشین خداوند و اشرف مخلوقات )40(
متشکل از روح کاتولیک حقیقت، عشق، و خدمت و فلسفه فلورانس )42, 41(. 

چشم انداز3
کسب استانداردهای منطقه ای و جهانی آموزش پرستاری 
طی ده سال آینده همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع 

.)40(
پرورش پرستاران توانمند و حرفه ای در سطح بین المللی با چشم انداز جهانی )42, 

 .)27

مشخصات و ساختار 4
دوره

دوره کارشناسی به صورت نظری- عملی، کار آموزی و 
کار آموزی در عرصه است. طول دوره 4 سال )8 نیم سال 
تحصیلی( و تعداد واحد های درسی 130 واحد می باشد 

 .)40(

برنامه درسی کالج های پرستاری کره جنوبی بر روی توسعه دانش پرستاری بالینی 
و تجربه بالینی تمرکز دارد. طول دوره 4 سال )8 نیم سال تحصیلی( و در مجموع  

شامل 1280 ساعت بالینی و در قالب 142 واحد درسی ارائه می گردد )41, 27(.

روش ها و شیوه 5
های آموزشی

سخنرانی، پرسش و پاسخ، استفاده از تصاویر، موالژها و 
اطلس ها، ترکیبی از دانشجو محوری و معلم محوری، 

مبتنی بر جامعه تا حدودی آموزش در گروه کوچک و مبتنی 
بر مسئله است. همچنین استفاده از آموزش الکترونیکی و 

روش های آموزشی با توجه به امکانات و به صورت محدود 
شبیه سازی بر اساس اهداف و نیاز های دانشجویان )40(.

در سال 1 و2 با روش های سخنرانی و استفاده از تصاویر و موالژ ها که در سال 
های 3 و 4 آموزش بیشتر به صورت بالینی و عملی در بخش های تخصصی و 

استفاده از رویکرد شبیه سازی که این رویکرد به صورت واحد درسی شبیه سازی 
بالینی در پرستاری I و شبیه سازی بالینی در پرستاری II ارائه می شود )42, 41(.

شیوه های ارزشیابی 6

آزمونها )میان ترم و پایان ترم( ارزشیابی عملکرد در حین 
دوره و یا در پایان دوره با استفاده از چک لیست های 

مراقبتی )مشاهده ( و فرمهای تدوین شده، انجام و ارائه 
تکالیف بالینی شامل: کنفرانس-های بالینی، تهیه جزوات یا 

پمفلتهای آموزشی )43(.

آزمونها )آزمون های کتبی به صورت سؤاالت کوتاه پاسخ، آزمون های انتخابی( ارائه 
مقاله ، انجام پروژه، آزمون های مهارتی و یا سایر موارد با توجه به سطح و ماهیت 

اهداف، برنامه های بین المللی ارزشیابی بالینی )27(.

نقش های تعریف 7
شده برای پرستاران

نقش مراقبتی و حمایتی، آموزشی- پژوهشی، مشاوره ای 
نقش مراقبتی و حمایتی، آموزشی- پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی )27(.)40(.

8
پیامد های مورد 
انتظار در آموزش 

پرستاران

با بیماران ، همراهان بیماران، خانواده، پزشک معالج و 
اعضای دیگر تیم سامت ارتباط مناسب و موثر حرفه ای 

برقرار نمایند.
با نگاه پژوهشی نیاز های سامت مددجویان را در قالب 

تشخیص های پرستاری تعیین نمایند.
برای برطرف کردن مشکات و ارتقای سامت مددجویان 
برنامه مراقبتی تدوین نموده، آن را اجرا و ارزشیابی نمایند.

از بیماران در همه رده های سنی و در عرصه های مختلف 
مراقبت نمایند و نیازهای آموزشی مددجویان را مرتفع کنند.
توانایی هماهنگ کردن تیم سامت برای رفع مشکات 

پرستاری مددجویان را داشته باشند و یاد گیرنده مادام العمر 
باشند )40(.

نگرش احترام آمیز نسبت به زندگی بیماران داشته و بینش عمیق به اخاق پرستاری 
داشته باشند.

دانش و مهارت پرستاری در جهت برآوردن نیازهای پرستاری بیماران داشته باشند.
نسبت به ترویج دانش علمی مرتبط با علوم پرستاری و فعالیت های همکارانه و 

تقویت رهبری در سیستم مدیریت پرستاری کوشا باشند.
در جهت توسعه فردی و ارتقاء توانایی فردی از طریق آموزش و پرورش و فعالیت 

های پژوهشی در طول دوره کاری فعالیت کنند )42, 41(.

9
جایگاه شغلی دانش 

آموختگان

بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی درمانی)شهری و روستایی(
مراکز توانبخشی)دولتی و خصوصی(

مراکز مراقبت های سرپایی
مراکز مشاوره و خدمات سرپایی

مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاه ها
مراکز مراقبت های تسکینی

اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
سایر عرصه ها ی نیازمند مراقبت های پرستاری در 
جامعه)پایگاه های پزشک خانواده، مدارس، منازل، 

کارخانجات، و خانه های سامت( )40(.

مشابه با جایگاه های ایران با دیدگاه تخصصی تر نسبت به پرستاری مانند پرستار 
فلبوتومیست، تکنیسین مراقبت از بیمار، پرستار هماهنگ کننده بالینی، پرستار 

بیهوشی و...
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

پرستار بهداشت مدارس 
پرستاری مراقبت در منزل

مراکز مراقبت سرپایی )41, 27(.
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جدول 2: مقایسه دانشکده های برتر پرستاری ایران و کره جنوبی بر اساس رتبه بندی شانگهای 2019

نام دانشکدهردیف
شاخص مورد بررسی

PUBCNCLICTOPAWARDTOTAL

44/563/161/646/50215/7یونسئی1
34/366/446/140/30187/1کاتولیک2
39/96559/632/90197/4چانگ آنگ 3
34/16256/228/50180/8کیونگ هی4
43/862/557/528/50192/3سئول5
2771/642/700141/3آجو 6
3157/359029/2176/5اوها7
29/258/248/516/40152/3گچون 8
27/757/141/723/20149/7آی ان اچ آ9
31/360/455/216/40163/3کره 10
25/773/150/316/40165/5کیونگ پوک 11
26/163/560/528/50178/6اولسان12
27/2575616/40156/6ایران13
26/158/138/316/40138/9تربیت مدرس14
40/958/562/200161/5تهران15
29/46448/116/40157/9شهید بهشتی16

بحث
در مطالعــه حاضــر کوریکولــوم آموزشــی کارشناســی پرســتاری در 
ــا هــدف  ــران ب ــی و ای ــد دانشــگاه منتخــب کشــور کــره جنوب چن
ــی-  ــه روش توصیف ــی ب ــتم آموزش ــوت سیس ــاط ق ــایی نق شناس

ــردی مــورد مقایســه قــرار گرفــت. تطبیقــی ب
ســاختار نظــام آموزشــی و برگــزاری کنکــور بــرای ورود بــه 
دانشــگاه در هــر دو کشــور مشــابه بــوده و نشــات گرفتــه از 
ــل از  ــه قب ــزاری مصاحب ــا برگ ــد، ام ــی باش ــی م ــورهای غرب کش
ورود بــه رشــته پرســتاری جــزء الینفــک سیســتم آموزشــی کــره 
جنوبــی بــوده و عــدم برگــزاری مصاحبــه قبــل از ورود بــه رشــته 
پرســتاری در ایــران، فرصــت بررســی ویژگــی هــای شــخصیتی، 
اخاقــی، عایــق و ارزش هــای افــراد عاقــه منــد بــه رشــته را 
ــذا کســب نمــره کنکــور مــاک مناســبی  فراهــم نمــی ســازد. ل
بــرای ادامــه تحصیل در رشــته پرســتاری نیســت. رشــته پرســتاری 
بــه افــراد عاقــه منــد بــا توانایــی ویــژه نیــاز دارد، چــرا کــه عاقه 
منــدی بــه حرفــه یکــی از پیــش شــرط هــای ارائــه خدمــات بــا 
کیفیــت مناســب بــه مددجویــان مــی باشــد )44(. عــاوه بــر ایــن 
ارزیابــی تــوان ارتباطــی و مهــارت هــای بیــن فــردی بــر اســاس 
ــا  ــون ه ــن آزم ــده در ای ــب ش ــه کس ــای ورودی و رتب ــون ه آزم
ــذا رویکــرد پذیــرش دانشــجویان در رشــته  میســر نمــی باشــد. ل
ــد  ــی توان ــه م ــه بازنگــری دارد و انجــام مصاحب ــاز ب پرســتاری نی

شــکاف موجــود را تحــت پوشــش قــرار دهــد. بقایــی و همــکاران 
ــا  ــتاری ب ــی پرس ــی کارشناس ــه آموزش ــه برنام )1397( در مقایس
کشــورهای اردن و ترکیــه و همچنیــن ســجادی و همــکاران 
ــد  ــه در رون ــری مصاحب ــه کارگی ــج مشــابهی در ب ــه نتای )1395( ب
ــه  ــام مصاحب ــد )45, 44(. انج ــت یافتن ــجویان دس ــرش دانش پذی
ــه نفــس و میــزان عاقــه  در فراینــد پذیــرش آمادگــی، اعتمــاد ب
منــدی افــراد بــه رشــته پرســتاری را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهد 
و آگاهــی متقاضیــان نســبت بــه نقــش و وظایــف پرســتار را ارتقــاء 

مــی بخشــد )46(.
رحیمــی و احمــدی )1384( عــدم وجــود عاقــه در دانشــجویان را 
ــد  ــوان نمودن ــع آموزشــی در آمــوزش پرســتاری عن ــن مان مهمتری
)47(. همچنیــن روانــی پــور و همــکاران )1392( در مطالعــه 
ــه  ــتاری ب ــدن در پرس ــه ای ش ــای حرف ــوان معیاره ــا عن ــود ب خ
ــه  ــه یکــی از ارکان حرف ــه داشــتن عاق ــن نتیجــه رســیدند ک ای
ــد  ــه در رون ــردد )48(. انجــام مصاحب ــی گ پرســتاری محســوب م
پذیــرش در کنــار ســنجش ســطح علمــی متقاضیــان عامــل مهمی 
در ارزیابــی ســطح انگیــزش و عاقــه و همچنیــن تناســب شــرایط 
جســمی و فیزیکــی بــرای ورود بــه رشــته پرســتاری محســوب می 

گــردد. 
در مقایســه فلســفه آمــوزش پرســتاری علــی رغــم اینکــه اصــول 
اخاقــی و معنــوی در هــر دو کشــور مبنــای اصلــی در ارزش هــا 
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ــادی  ــای زی ــباهت ه ــده و  ش ــر ش ــته ذک ــن رش ــای ای و باوره
ــی  ــه آموزش ــل در برنام ــن عام ــود دارد ، ای ــور وج ــن دو کش بی
ــان شــده اســت.  ــد بی ــا و مفی ــی بســیار مختصــر، گوی کــره جنوب
ــی در  ــای کل ــداف و پیامده ــادی در اه ــتراکات زی ــن اش همچنی
ــه طــوری کــه ارتقــای  برنامــه آموزشــی دو کشــور وجــود دارد. ب
ــامت در  ــطح س ــود س ــتاری، بهب ــه ای پرس ــای حرف ــارت ه مه
ــتاری  ــرد پرس ــوزش رویک ــر، آم ــادام العم ــری م ــه، یادگی جامع
ــار،  ــت از بیم ــت مراقب ــای کیفی ــرای ارتق ــواهد ب ــر ش ــی ب مبتن
پایبنــدی بــه اصــول اخــاق حرفــه ای، و ارائــه خدمــات پرســتاری 
بــر اســاس باالتریــن اســتاندارد موجــود، از جملــه اهــداف مشــترک 
در کشــورهای مــورد مطالعــه بــود. بقایــی و همــکاران )1397( در 
مقایســه اهــداف و پیامدهــای آمــوزش پرســتاری ایــران، ترکیــه و 
اردن بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد )44(. ســایر مطالعــات نیــز  
هــدف از برنامــه هــای کان پرســتاری را فــارغ التحصیــل شــدن 
ــای  ــط ه ــد در محی ــه بتوانن ــرده ک ــر ک ــدی ذک ــتاران توانمن پرس
مراقبــت ســامتی تغییــر مثبــت ایجــاد کــرده و کیفیــت زندگــی 
ــد )50, 49(.   ــود دهن ــه را بهب ــا و جامع ــروه ه ــواده، گ ــراد، خان اف

ــی  ــان م ــور نش ــاختار دوره در دو کش ــخصات و س ــه مش مقایس
ــال و 8  ــی 4 س ــه ط ــر دو برنام ــی ه ــاظ کم ــه از لح ــد ک ده
نیــم ســال ارائــه مــی شــود، امــا تعــداد واحدهــای ارائــه شــده در 
ــل 130  ــد در مقاب ــی 142 واح ــره جنوب ــی در ک ــطح کارشناس س
واحــد در برنامــه درســی ارائــه شــده در ایــران اســت. از نقــاط قــوت 
ــه  ــوان ب ــران مــی ت برنامــه آموزشــی کارشناســی پرســتاری در ای
ارائــه دروســی همچــون فنــاوری اطاعــات در پرســتاری، فراینــد 
آمــوزش بــه بیمــار، اخــاق پرســتاری، پرســتاری در بحــران هــا و 
حــوادث غیــر مترقبــه  و برنامــه زمــان بنــدی و حضــور اجبــاری 
در کارگاه هایــی ماننــد مهــارت هــای ارتباطــی، کنتــرل عفونــت، 
ــه ای،  ــاق حرف ــی، اخ ــای ارتباط ــارت ه ــو، مه ــی مددج ایمن
آمــوزش بــه مددجــو و نقــش پرســتار در پدافنــد غیــر عامــل اشــاره 
نمــود )40(. ارائــه واحدهــای درســی هــم راســتای اهــداف ،رســالت  
و پیامدهــای برنامــه آموزشــی ماننــد روابــط و ارتباطــات انســانی، 
رفتارشناســی انســان، مراقبــت هــای بهداشــتی بــرای جامعــه چنــد 
فرهنگــی، تحلیــل و انتقــاد، اســتدالل بالینــی، مدیریــت و رهبــری 
پرســتاری، پرســتاری مراقبت تســکینی و آسایشــگاهی و پرســتاری 
درک طــب ســنتی کاســیک از خصوصیــات برنامــه درســی 
دانشــکده هــای پرســتاری کــره جنوبی محســوب مــی گــردد )41(. 
درحالــی کــه برنامــه آموزشــی ایــران برخــی از پیامدهــا و توانمندی 
هــای ذکــر شــده در کوریکولــوم آموزشــی را پوشــش نمــی دهــد و 
ایــن ناهماهنگــی بیــن پیامدهــا، اهــداف مــورد انتظــار و محتــوی 
ــم  ــتدالل و تصمی ــت اس ــدم تقوی ــت ع ــی در جه ــی عامل آموزش
ــاد،  ــل و انتق ــئله، تحلی ــل مس ــای ح ــارت ه ــی، مه ــری بالین گی

رفتــار شناســی انســان و ارائــه خدمــات بــه جوامــع چنــد فرهنگــی 
ــه نتایــج مشــابهی در  محســوب مــی شــود. مطالعــات مختلــف ب
ایــن زمینــه و عــدم توجــه بــه پــرورش تفکــر انتقــادی و تصمیــم 
گیــری بالینــی در برنامــه پرســتاری ایــران دســت یافتــه انــد )44, 
31(، در ایــن زمینــه ســجادی و همــکاران )1385( نیــز در مقایســه 
آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران و ژاپــن ذکــر نمــوده انــد کــه 
آمــوزش کارشناســی پرســتاری در کشــور ژاپــن بــا موازنــه دقیــق 
علمــی و تجــارب بالینــی ویــژه، منجــر بــه توانمنــدی و ارتقــاءدر 
مهــارت هــای بالینــی، مدیریــت مراقبــت از بیمار،تفکــر انتقــادی و 
تصمیــم گیــری مــی شــود )45(. امــا در هیچکــدام از مطالعــات بــه 
نقــص محتــوی آموزشــی در خصــوص ارائــه خدمت بــه مددجویان 
بــا فرهنــگ هــای مختلــف و رفتــار شناســی انســان اشــاره نشــده 
اســت. همچنیــن جــای خالــی دروســی کــه عامــل تقویــت هویــت 
در پرســتاران مــی گــردد ماننــد فلســفه پرســتاری، تئــوری هــای 
ــتاری،  ــه پرس ــل حرف ــی شــدن و تکام ــد اجتماع ــتاری، فراین پرس
ــن  ــه ای ــًا مشــهود اســت و ارائ ــتاری کام ــت پرس ــش و ماهی دان
واحــد هــا بــه مقاطــع باالتــر موکــول شــده در حالــی کــه بســیاری 
از پرســتاران تــا پایــان عمــر کاری در مقطــع کارشناســی خدمــات 
ــام  ــذا انج ــد )51(. ل ــی کنن ــرف م ــر ط ــه را ب ــاز جامع ــورد نی م
ــار  ــادی، خــاق و رفت ــرورش تفکــر انتق ــه ســاز پ ــدات زمین تمهی
ــت  ــن تقوی ــی و همچنی ــورت عملیات ــه ص ــان ب ــی مددجوی شناس
رویکــرد ارائــه خدمــات پرســتاری بــرای فرهنــگ هــای مختلــف 
در کنــار زمینــه بســتر ســازی در جهــت تکامــل حرفــه پرســتاری و 
هویــت پرســتاران در آمــوزش پرســتاری ایــران ضــروری بــه نظــر 

مــی رســد.
ــطح  ــتاری در س ــی پرس ــوم آموزش ــارز کوریکول ــخصات ب از مش
کارشناســی در کــره جنوبــی رعایــت ادغــام عمــودی وارائــه 
همزمــان واحــد هــای تخصصــی تئــوری و کارآمــوزی مرتبــط در 
جهــت برقــراری ارتبــاط بیــن واحدهــای ارائــه شــده در نیمســال 
ــوا  ــر اســاس محت ــش ب ــام دان ــی اســت )27, 10,11(. ادغ تحصیل
و فعالیــت همراســتای آن عاملــی مهــم در ارتقــاء ســطح یادگیــری 
ــی رغــم اینکــه ضــرورت  دانشــجویان محســوب مــی گــردد. عل
ــت )52, 44(.  ــده اس ــان گردی ــددی بی ــات متع ــام در مطالع ادغ
اجــرای ایــن رویکــرد در برنامــه درســی ایــران تنهــا بــه صــورت 
ــی در  ــوان یــک اصــل کل ــه عن مــوردی مشــاهده مــی شــود و ب

ــت نشــده اســت.  ــوم آموزشــی رعای کوریکول
در مقایســه شــیوه هــا و روش هــای آموزشــی در برنامــه آموزشــی 
هــر دو کشــور شــباهت هــای زیــادی وجــود دارد اٌمــا نکتــه قابــل 
توجــه ایــن اســت کــه عمــًا برخــی از شــیوه هــای آموزشــی ذکــر 
شــده ماننــد روش شــبیه ســازی در کوریکولــوم پرســتاری ایــران 
کاربــرد محــدود و مــوردی دارد. امــا ایــن روش در برنامــه آموزشــی 
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کــره جنوبــی بــه صــورت دو واحــد مجــزا در دو تــرم پایانــی دوره 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــی توان ــه م ــود ک ــی ش ــه م ــی ارائ کارشناس
ــا عملــی دانشــجویان  هماهنــگ کــردن آموختــه هــای تئــوری ب
داشــته باشــد )53, 41(. تغییــر در ســاختار آمــوزش پرســتاری و در 
کنــار آن اســتفاده از روش هــای جدیــد آموزشــی بــر پایــه کامپیوتر 
و یــا نــرم افــزار در ارتقــای آمــوزش پرســتاری در مطالعــات 
مختلفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه نتایــج ایــن مطالعــات حاکــی 
از مفیــد بــودن ایــن روش هــا در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی 

مــی باشــد )24, 21, 12, 5(.
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه شــیوه هــای ارزیابــی 
دانشــجویان در مباحــث تئــوری شــباهات هــای زیــادی دارد و در 
هــر دو کشــور از آزمــون هــای تکوینــی و تراکمــی اســتفاده مــی 
شــود، امــا اســتفاده از آزمــون هــای ســنجش مهــارت و صاحیــت 
بالینــی و همچنیــن برنامــه هــای بیــن المللــی ارزشــیابی بالینــی 
از نقــاط قــوت کوریکولــوم آموزشــی کــره جنوبــی محســوب مــی 
ــای  ــارت ه ــری مه ــدازه گی ــرای ان ــی ب ــار عین ــود معی ــردد. نب گ
بالینــی در برنامــه آموزشــی پرســتاری در ایــران صاحیــت بالینــی 
ــن  ــرد. بنابرای ــر ســئوال مــی ب ــارغ التحصیــان پرســتاری را زی ف
ــرد  ــی عملک ــرای ارزیاب ــع  ب ــیابی جام ــار ارزش ــک معی طراحــی ی
بالینــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد. در ســاختار ایــن معیــار مــی 
تــوان از روش هــای شــبیه ســازی بالینــی و آزمــون هــای ســاختار 
ــابه  ــج مش ــددی نتای ــات متع ــرد. مطالع ــتفاده ک ــی اس ــه بالین یافت
ــران در  ــه آموزشــی ای ــف برنام ــه ضع ــه حاضــر در زمین ــا مطالع ب
ــد                     ــت آورده ان ــه دس ــجویان ب ــی دانش ــرد بالین ــنجش عملک س

.)44 ,47 ,48(
ــرای  ــار ب ــورد انتظ ــغلی م ــای ش ــگاه ه ــه جای ــی و مقایس بررس
کارشــناس پرســتاری نشــان مــی دهــد کــه در کــره جنوبــی عاوه 
ــای  ــدگاه ه ــا دی ــتان ه ــتاران در بیمارس ــری پرس ــه کارگی ــر ب ب
ــان پرســتاری  ــارغ التحصی ــری ف ــه کارگی ــری در ب تخصصــی ت
ــد پرســتار مدرســه،  ــن پرســتاری اجتماعــی مانن داشــته و همچنی
پرســتار مراقبــت در منــزل و یــا پرســتار هماهنــگ کننــده بالینــی 
جایــگاه خــود را پیــدا کــرده اســت. امــا در ایــران علــی رغــم تاکیــد 
بــر نقــش اجتماعــی پرســتار و گنجانــدن برخــی دروس بــا دیــدگاه 
ــگاه  ــًا جای ــتاری، عم ــی پرس ــه آموزش ــری در برنام ــه نگ جامع
ــی و  ــی اســت. بقای ــارغ التحصیــان مراکــز درمان ــر ف شــغلی اکث
ــران،  همــکاران )1397( در مقایســه برنامــه آمــوزش پرســتاری ای
ترکیــه و اردن بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد )44(. همچنیــن 
اوادهــاال  و همــکاران )2018( در مطالعــه خــود تحــت عنــوان تغییر 
ــه هماهنگــی  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــوزش پرســتاری ب در آم
کوریکولــوم آموزشــی بــا نقــش هــای مــورد انتظــار ضروری اســت 
ــروری  ــن را ض ــتاری در بحری ــی پرس ــه آموزش ــر در برنام و تغیی

عنــوان نمودنــد )24(. بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه محدودیــت 
در تخــت هــای درمانــی و نیــاز سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور 
ــه ســمت مراقبــت در منــزل و پرســتاری اجتماعــی،  در حرکــت ب
تعییــن زیرســاخت هــای آموزشــی در ایــن زمینــه در کوریکولــوم 

آمــوزش پرســتاری امــری اجتنــاب ناپذیــر باشــد.
ــه متــن کامــل برخــی از مقــاالت و همچنیــن  عــدم دسترســی ب
ــایت  ــی در س ــره جنوب ــتاری ک ــای پرس ــکده ه ــت دانش محدودی
هــای انگلیســی از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه محســوب مــی 

گــردد.

نتیجه گیری
ــره  ــران و ک ــتاری ای ــی پرس ــی کارشناس ــه آموزش ــه برنام مقایس
جنوبــی نشــان مــی دهــد کــه در کنــار اشــتراکات برخــی تفــاوت 
ــتم  ــای سیس ــت ارتق ــوان جه ــی ت ــه م ــود دارد ک ــز وج ــا نی ه
ــوان  ــی ت ــت. بررس ــره گرف ــور از آن به ــتاری کش ــوزش پرس آم
ــه ایــن حیطــه از  ــراد قبــل از ورود ب ــه اف ارتباطــی و ســطح عاق
ــوی در  ــن اهــداف و محت ــه، هماهنگــی بی ــق انجــام مصاحب طری
برنامــه آموزشــی، ادغــام عمــودی دانــش و ارتبــاط منطقــی بیــن 
دروس ارائــه شــده و قــرار دادن واحدهای درســی در جهــت توانمند 
ســاختن دانشــجویان در حیطــه هــای تفکر خــاق و نقادانــه، روابط 
ــش  ــری از دان ــد فرهنگــی و بهــره گی انســانی، کار در جوامــع چن
مبتنــی بــر شــواهد از مشــخصات بــارز و متفــاوت برنامــه آمــوزش 
پرســتاری کــره جنوبــی مــی باشــد. همچنیــن اســتفاده گســترده 
ــری از  ــا اســتفاده از روش شــبیه ســازی، و بهــره گی از آمــوزش ب
ــی در  ــی عامل ــن الملل ــگ بی ــع و هماهن ــیابی جام ــرد ارزش رویک
جهــت برخــورداری دانشــکده هــای مختلــف پرســتاری از رویکــرد 
و محتــوی آموزشــی یکســان در جهــت عبــور دانشــجویان  از ســد 
ــل اســتقرار دروســی  ــردد. در مقاب ــی گ ــون محســوب م ــن آزم ای
ماننــد فنــاوری اطاعــات در پرســتاری، پرســتاری در بحــران هــا و 
حــوادث غیــر مترقبــه در برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری در 
ایــران و حضــور اجبــاری در کارگاه هایــی ماننــد ایمنــی مددجــو، 
ــتار در  ــش پرس ــه ای، نق ــاق حرف ــی، اخ ــای ارتباط ــارت ه مه
ــداف  ــاط اه ــودن ارتب ــف ب ــم ضعی ــی رغ ــل عل ــر عام ــد غی پدافن
ــوزش  ــتم آم ــوت سیس ــاط ق ــی از نق ــه آموزش ــوی برنام و محت
پرســتاری در ســطح کارشناســی در ایــران محســوب مــی گــردد.
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ــکی در  ــاق پزش ــه اخ ــده از کمیت ــذ ش ــد اخ ــدان و دارای ک هم
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دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان و کلیــه اســاتیدی کــه در انجــام 
ایــن مطالعــه بــا مــا همــکاری نمودنــد. همچنیــن محققینــی که از 
نتایــج مطالعــات آنهــا در تکمیــل مطالعــه حاضــر اســتفاده گردیــد 

تشــکر و قــدر دانــی مــی نماییــم.
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تعارض منافع خاصی توسط نویسندگان عنوان نشده است.
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