Journal of Nursing Education (JNE)

Original Article

December-January 2021, Volume 10, Issue 5

Comparison of Undergraduate Nursing Curriculum in Iran and UBC
Canada: A Comparative Study
Leila Radrazm1,2, Hassan Babamohamadi 3,4*, Monir Nobahar3,4,5
1- Ph.D student, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran.
2- Instructor, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University Shahroud
Branch, Shahroud, Iran.
3- Associate Professor, Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan,
Iran.
5- Social Determinant of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
*Corresponding author: Hassan Babamohamadi. Associate Professor. School of Nursing and Midwifery. Nursing
Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
Email: babamohamadi@semums.ac.ir
Received: 15 April 2021

Accepted: 4 Oct 2021

Abstract
Introduction: The importance of education in the development of nursing as a profession and as a
science has been mentioned a lot. To be as successful as possible in the field of nursing expertise in Iran
and to identify the strengths and weaknesses of its curriculum, it is necessary to conduct comparative
studies and exploit the experiences and strategies in successful universities. The present study aimed
to compare the Iranian undergraduate nursing curriculum with British Columbia University (UBC)
in Canada.
Methods: The present study is a descriptive-comparative study that was conducted in 2020 by
Beredy’s method in four stages of description, interpretation, juxtaposition, and comparison;
compares the content, and details of the undergraduate nursing curriculum in Iran and the University
of British Columbia in Canada.
Results: The findings showed that at UBC, people interested in nursing enter the university based on
ability and without exams, and after graduation can work if they obtain RN or LPN degrees, while
in Iran Students enter the university after passing the national exam and after graduation, they work
in hospitals to pass the nursing plan. At UBC, special attention has been paid to nursing research in
both quantitative and qualitative approaches, as well as geriatrics and communication therapy, and
students are taught nursing skills over several courses before entering the clinic. But in Iran, students
enter a hospital for an internship after passing one nursing skills training course in a skills laboratory.
Conclusions: The results showed that the main difference between Iran and the University of British
Columbia in Canada in undergraduate nursing; is in terms of how to admit a student and also to obtain
the necessary conditions for employment in the nursing profession. Despite the many similarities,
there are also differences in goals, mission, vision, and curriculum; which can be used in the planning
of Iranian nursing undergraduate courses. Considering that the undergraduate nursing program in
Iran was reviewed in 2014, descriptive studies on the acquired capabilities and the content of the
program can help to improve it by eliminating possible weaknesses.
Keywords: Comparative study, BSN (Bachelor of Science in Nursing), Iran, UBC (The University
of British Columbia).

مقاله پژوهشی

						
نشریه آموزش پرستاری
آذر و دی ،1400دوره  ،10شماره 5

مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته پرستاری در ایران و دانشگاه  UCBکانادا :یک
مطالعه تطبیقی

لیال رادرزم ،1،2حسن بابامحمدی ،*3،4منیر نوبهار

3،4،5

 -1دانشجوی دکتری ،گروه پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مربی ،گروه پرستاری کودکان ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -4گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -5مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
* نویســنده مســئول :حســن بابامحمــدی ،دانشــیار ،گــروه پرســتاری ،مرکــز تحقیقــات مراقبــت هــای پرســتاری ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی ســمنان ،ســمنان ،ایــران.
ایمیلbabamohamadi@semums.ac.ir :
تاریخ دریافت1400/1/26 :

تاریخ پذیرش1400/7/12 :

چکیده
مقدمــه :از اهمیــت آمــوزش در توســعه پرســتاری بــه عنــوان یــک حرفــه و یــک علــم بســیار یــاد شــده اســت .بــراي موفقيــت هــر
چــه بيشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ايــران و شناســايي نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه درســي آن ،پرداختــن بــه مطالعــات تطبيقــي
و بهــره بــرداري از تجــارب و راهبردهــا در دانشــگاه هــاي موفــق ،امــري ضــروري اســت .ایــن مطالعــه نیــز بــا هــدف مقایســه تطبیقــی
برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا ( )UBCکانــادا انجــام شــده اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی ـ تطبیقــی اســت کــه در ســال  1399بــه روش بــردي در چهــار مرحلــه توصیــف،
تفســیر ،همجــواری و مقایســه؛ محتــوا ،برنامــه درســی و جزئیــات مقطــع کارشناســی پرســتاری را در ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا
کانــادا مــورد مقایســه قــرار داده اســت.
یافتههــا :یافتــه هــا حاکــی از آن بــود کــه در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا افــراد عالقهمنــد بــه پرســتاری بــر اســاس توانمنــدی و بــدون
آزمــون وارد دانشــگاه مــی شــوند و بعــد از فراغــت از تحصیــل در صــورت کســب مــدارک  RNیــا  LPNمــی تواننــد مشــغول بــه کار
شــوند ،حــال آنکــه در ایــران دانشــجویان بعــد از قبولــی در آزمــون سراســری وارد دانشــگاه مــی شــوند و بعــد از فــارغ التحصیلــی جهــت
گذرانــدن طــرح در بیمارســتانها مشــغول بــه کار مــی شــوند .همچنیــن در بریتیــش کلمبیــا در برنامــه هــای درســی بــه بعــد تحقیــق در
پرســتاری در هــر دو رویکــرد کمــی و کیفــی و نیــز سالمندشناســی و ارتبــاط درمانــی توجــه ویــژه ای شــده اســت و دانشــجویان قبــل از
ورود بــه بالیــن ،مهارتهــای پرســتاری را طــی چنــد دوره آمــوزش مــی بیننــد ،امــا در ایــران ،دانشــجویان تنهــا بعــد از گذرانــدن یــک
دوره آمــوزش مهــارت پرســتاری در آزمایشــگاه مهارتــی ( ،)Skill Labجهــت کارآمــوزی وارد بالیــن مــی شــوند.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت عمــده بیــن دو دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا و دانشــکده هــای پرســتاری ایــران در
مقطــع کارشناســی ،در نحــوه پذیــرش دانشــجو و همچنیــن کســب شــرایط الزم بــرای اشــتغال در حرفــه پرســتاری مــی باشــد .بــهرغــم
وجــود تشــابهات زیــاد ،تفاوتهایــی نیــز در اهــداف ،رســالت ،چشـمانداز و واحدهــاي درســي بــه چشــم مــي خــورد .بــا توجــه بــه اينكــه
برنامــه رشــته کارشناســی پرســتاری در ایــران ،در ســال  1393مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت ،انجــام مطالعــات توصیفــی در مــورد
توانمندیهــای کســب شــده و محتــوای برنامــه میتوانــد بــا رفــع نقــاط ضعــف احتمالــی ،بــه ارتقــای هــر چــه بیشــتر آن کمــک کنــد.
کلید واژه ها :مطالعه تطبیقی،کارشناسی پرستاری ،ایران ،دانشگاه بریتیش کلمبیا.
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در ســطح جهــان و نیــاز بــه وجــود نیــروی انســانی ماهــر روبــه
رو هســتند [ .]11تغییــرات زیــاد در سیســتم بهداشــتی و درمانــی
در سراســر جهــان ،چالــش هــای بســیاری بــرای آمــوزش
پرســتاری مطــرح کــرده اســت [ .]12نقایــص موجــود در کیفیــت
مراقبــت از بیمــار و ایمنــی وی ،تغییــرات ســریع در محیــط
مراقبتهــای بهداشــتی ،وجــود تنــوع در پرســتاری و آمــوزش
پرســتاری و پیشــرفت هــای فنــاوری در مجمــوع یــک واکنــش
فــوری بــرای اصالحــات پرســتاری را مــی طلبــد [ ،]13کــه امیــد
مــی رود توجــه بــه چگونگــی برنامههــای آموزشــی در ایــن
رشــته تــا انــدازهای ایــن نگرانــی را کاهــش دهــد [ .]14مقايســه
نظــام هــاي مختلــف آموزشــي باعــث ارتقــاي محتــوا و کيفيــت
برنامــه آموزشــي میشــود [ ،]15لــذا بــراي موفقيــت هــر چــه
بيشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ايــران و شناســايي نقــاط
قــوت و ضعــف برنامــه درســي آن ،پرداختــن بــه مطالعــات
تطبيقــي و بهرهبــرداري از تجــارب و راهبردهــاي تجربــه شــده
در دانشــگاه هــاي موفــق ،امــري ضــروري اســت [.]16
مطالعــات متعــددی در زمینــه مقایســه برنامــه آموزشــی دوره
کارشناســی پرســتاری در ایــران بــا کشــورهای جهــان انجــام
شــده اســت .از جملــه ایــن مطالعــات ،مطالعــه ادیــب حــاج
باقــری و همــکاران ( )2019بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی
کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه  UCLAآمریــکا بــود
کــه بیــان داشــتند بــا توجــه بــه اینكــه برنامــه رشــته کارشناســی
پرســتاری در ایــران ،در ســال  1393مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه
اســت ،انجــام مطالعــات توصیفــی در مــورد توانمندیهــای کســب
شــده و محتــوای برنامــه مــی توانــد بــا رفــع مشــكالت احتمالــی
برنامــه بــه ارتقــای هرچــه بیشــتر آن کمــک کنــد [ .]17مطالعــه
آقایــی و همــکاران ( )2018بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه
آموزشــی دوره کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه اســامی
بیــن المللــی مالــزی نیــز نشــان داد کــه بــه رغــم تشــابهات
زیــاد برنامــه درســی پرســتاری در دو کشــور نامبــرده ،تغییــر در
برنامــه کارشناســی پرســتاری ،بــا تأکیــد بــر مصاحبــه ورودی
جهــت انتخــاب داوطلبــان شایســته تــر ،همچنیــن گنجانــدن
واحدهــای درســی تئوریهــای پرســتاری و پرســتاری ســالمندان
در برنامــه هــای ایــن دوره ضــروری مــی باشــد [ .]18همچنیــن
مطالعــه دیگــری نیــز توســط خراشــادی زاده و همــکاران ()2017
در زمینــه مقایســه تطبیقــی نحــوه اجــرای اســتراتژی نظاممنــد
بــودن در برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری کشــور آمریــکا
شــامل اوهایــو ،جــان هاپکینــز ،اســتون هــال ،پــرودو ،کمبرلیــن
و نوتــردم ،کشــور کانــادا شــامل وســترن و مانــت رویــال و کشــور
اســترالیا شــامل ســیدنی و کوئیســلند و ارائه راهکارهای پیشــنهادی
در برنامــه درســی پرســتاری ایــران انجــام شــده اســت کــه نتایــج

مقدمه
مهمتریــن رســالت نظــام آمــوزش عالــی ،تربیــت نیــروي انســانی
متخصــص و کارآمــد اســت ،زیــرا نیــروي متخصــص و کارآمــد
زمینــه مناســب را بــراي توســعه کشــور فراهــم مــی کنــد [.]1
نظــام آمــوزش عالــی دارای دو بعــد کمــی و کیفــی اســت [،]2
امــا در بعــد کیفــی همــگام بــا توســعه کمــی در آمــوزش عالــی
اتفــاق محسوســی صــورت نگرفتــه اســت و توجــه شــایانی بــه
موضــوع کیفیــت در آمــوزش عالــی نشــده اســت [.]3
یکــی از اهــداف و فعالیتهــای مســئوالن برنامــه ریــزی
آموزشــی در جهــت گســترش کیفــی ابعــاد آموزشــی بهینــه
ســازی برنامــه هــای تدویــن شــده و ارزیابــی مــدون ایــن
برنامــه هــا از الگوهــای قدیمــی بــه ســمت برنامــه هــای بــه
روز شــده مــی باشــد [ .]4برنامــه هــای درســی را مــی تــوان
بهعنــوان اســاس و خمیــر مایــه آمــوزش تصــور کــرد .اگــر ایــن
مقولــه ســازوکار درســتی نداشــته باشــد ،آمــوزش اثربخشــی خــود
را از دســت خواهــد داد [ .]5برنامــه هــای درســی دانشــگاهها
پــس از طراحــی و اجــرای مکــرر و در طــی زمــان ضرورتــ ًا
میبایســت بهصــورت ادواری مــورد تجدیــد نظــر قــرار بگیرنــد،
در غیــر ایــن صــورت پدیــده ای بــه عنــوان «رو بــه زوال رفتــن
برنامــه درســی» اتفــاق مــی افتــد [.]6
رســالت اصلــي دانشــگاه ،تربيــت نيــروي انســاني متخصــص
مــورد نيــاز جامعــه ،ترویــج و ارتقــای دانــش ،گســترش تحقیــق
و فراهــم کــردن زمینــه مســاعد بــرای توســعه كشــور اســت.
آمــوزش پرســتاري نیــز بخشــي از نظــام آمــوزش عالــي كشــور
اســت كــه بــا حيــات انســانها ســروكار دارد و نیــاز بــه توجــه
بیشــتر بــه جنبههــای كمــي وكيفــي آن وجــود دارد [ .]7هــدف
از برنامههــای کالن پرســتاری ،فارغالتحصیــل شــدن پرســتاران
توانمنــدی اســت کــه در محیــط مراقبــت تغییــر مثبــت ایجــاد
کــرده و در راســتای ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد ،خانوادههــا،
گروههــا و بــهطــور کلــی جامعــه قــدم بردارنــد [ .]8آمــوزش
پرســتاري بــه عنــوان بخشــي از نظــام آمــوزش عالــي در دهههاي
اخيــر در جهــان بــه ســرعت توســعه يافتــه و بــا چالش شايســتگي
دانشآموختــگان و کيفيــت آموزشــي برنامههــاي درســي رشــته
پرســتاري روبــهرو شــده کــه موجــب نگرانــي دســتاندرکاران
نظــام مراقبــت ســامت شــده اســت [ .]9بنابرایــن اهمیــت
آمــوزش پرســتاري جهــت تکامــل حرفــه پرســتاري بــه منظــور
اطمینــان از دریافــت مراقبــت باکیفیــت و مطمئــن بــراي بیمــاران
و مددجویــان امــری ضــروري اســت [.]10
امــروزه مراکــز آمــوزش عالــی بــا تحــوالت و چالــش هــای
زیــادی از قبیــل تکنولوژیکــی و ارتباطــی ،تغییــرات جمعیتــی،
رونــد جهانــی شــدن ،گســترش برنامــه هــای جدیــد بهداشــتی
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ایــن مطالعــه ضــرورت پیادهســازی اســتراتژی نظاممنــد در
برنامــه درســی پرســتاری را بــا در نظــر گرفتــن شــرایط حاکــم
بــر جامعــه ایــران نشــان داد [ .]19بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه
بریتیــش کلمبیــا جــزء برتریــن دانشــگاههای جهــان و موفــق در
امــر آمــوزش پرســتاری بــا ســابقه یــک قــرن آمــوزش و تربیــت
پرســتار بــرای اشــتغال در حرفــه پرســتاری ،آمــوزش و تحقیقــات
مــی باشــد [ ،]20ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه
کارشناســی رشــته پرســتاری در ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا
جهــت بهبــود کیفیــت برنامــه آموزشــی انجــام شــده اســت.

کننــد .ســرانجام ،در مرحلــه مقایســه ،مســئله تحقیــق بــا توجــه
بــه شــباهت هــا و تفــاوت هــا و پاســخ بــه پرسـشهای تحقیقاتــی
مــورد تجزیــه و تحلیــل و مقایســه قــرار مــی گیــرد [ .]21بــر
همیــن اســاس ،ابتــدا در پایــگاه هــای اطالعاتــی وزارت بهداشــت
ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا برنامــه آموزشــی
دوره کارشناســی پرســتاری مطالعــه شــد .ســپس بــا اســتفاده از
کلیــدواژه هــای کارشناســی پرســتاری (Bachelor of Science
 )in Nursing BSNو برنامــه درســی ( )Curriculumاطالعــات
مربوط به دوره کارشناســی رشــته پرســتاری در دانشــکده پرســتاری
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا و دانشــکده هــای پرســتاری بهطــور
کلــی در ایــران ،از لحــاظ شــرایط و نحــوه پذیــرش دوره ،طــول
دوره و شــکل نظــام آموزشــی ،محتــوای دروس تخصصی ،سیســتم
دانشــگاهی و هزینــه تحصیلــی ،رســالت ،چشــمانداز ،اهــداف،
نقشهــای دانشآموختــگان در جامعــه ،اســتراتژیهای اجرایــی
برنامــه و جایــگاه شــغلی دانشآموختــگان عمیق ـ ًا مــورد بررســی
قــرار گرفــت و بــه شــکل جداولــی تنظیــم شــد (توصیــف) .در
مرحلــه بعــد اطالعــات جمـعآوری شــده ،تجزیــه و تحلیــل گردیــد
(تفســیر) ،ســپس شــباهت هــا و تفــاوت هــای آنهــا طبقهبنــدی
(همجــواری) و در نهایــت وجــه اشــتراک و افتــراق ایــن برنامــه هــا
مــورد مقایســه قــرار گرفــت (مقایســه).

روش کار
ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی ـ تطبیقــی اســت .بررســی تطبیقی
عملــی اســت کــه در آن دو یـــا چنـــد پدیــده در کنــار هــم قــرار
مــی گیرنــد و وجـــوه اخـــتالف و تشــابه آنهــا تجزیــه و تحلیــل
مــی گردنــد [ .]4یکــی از مهمتریــن روشهــای اســتاندارد بــرای
مقایســه تطبیقــی برنامــه های آموزشــی ،الگــوی بــردی (Beredy
 )modelمیباشــد .از نظــر بــردی ،در مطالعــات تطبیقــی
بایــد روشهــای آموزشــی شــناخته شــده و شــیوه آموزشــی
مناســب انتخــاب شــود [ .]19ایــن رویکــرد دارای چهــار مرحلــه
توصیــف ( ،)Descriptionتفســیر ( ،)Interpretationهمجــواري
( )Juxtapositionو مقايســه ( )Comparisonمــی باشــد .در
مرحلــه توصيــف پديــده هــاي تحقيــق بــر اســاس شــواهد و
اطالعــات جمــع آوري شــده ،بــراي بررســی و تفســیر در مرحلــه
بعــد آمــاده مــی شــوند .در مرحلــه تفســیر ،داده هــاي جمــع
آوري شــده مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار مــي گيرنــد .در مرحلــه
همجــواری ،شــباهت هــا و تفــاوت هــا طبقــه بنــدی و بــه هــم
اضافــه مــی شــوند تــا بتواننــد چارچوبــی بــرای مقایســه ایجــاد

یافته ها
نتایــج بــ ه دســت آمــده از مطالعــه حاضــر شــامل تاریخچــه
پرســتاری در (جــدول ،)1فلســفه (ارزشهــا و اعتقــادات) ،چشـمانداز
ورســالت در (جــدول ،)2شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو ،هزینــه
تحصیلــی و جایــگاه شــغلی دانشآموختــگان در (جــدول )3و طــول
دوره و محتــوای دوره در (جــدول )4ارائــه شــده اســت.

جدول  :1تاریخچه
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا قدیمیتریــن دانشــگاه ایالــت بریتیــش کلمبیاســت ،و برنامههــای آموزشــی متنوعــی را بــه بیــش از شــصت و ســه
هــزار دانشــجو ارائــه میکنــد و شــهرت باالیــی بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم علــم و تحقیــق و افزایــش خالقیــت و نــوآوری در دانــش در
ســطح بینالمللــی دارد .ایــن دانشــگاه در ســال  ۱۹۰۸تأســیس شــد .دانشــکدههای آن شــامل  ۱۲دانشــکده در ونکــوور و  7دانشــکده دیگــر در
بریتیش کلمبیا
کلونــا هســتند .دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبیــا در ســال  1919تأســیس شــد و یکــی از اولیــن برنامههایــی بــود کــه در دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــا تأســیس شــد .مدیــر مؤســس ایــن مدرســه اتــل جانــز ،یــک مربــی ،پژوهشــگر بهداشــت عمومــی ،نویســنده و مدافــع عدالــت اجتماعــی
شــناخته شــده در ســطح بینالمللــی بــود [.]20
ایران

آمــوزش پرســتاری در ایــران بعــد از طــی تحــوالت زیــاد در ســال  ،1344بــرای نخســتين بــار بهصــورت دوره آمــوزش چهــار ســاله (ليســانس)
پرســتاري توســط انســتيتو عالــي پرســتاري فيروزگــر آغــاز شــد .در ســال  1354بــا تصویــب دوره لیســانس پرســتاری در وزارت علــوم و آمــوزش
عالــی کلیــه مراکــز آمــوزش عالــی پرســتاری موظــف بــه ارائــه دوره چهــار ســاله بــا برنامــه متمرکــز و همچنیــن اخــذ مجــوز دورههــای
کارشناســی ارشــد گردیــد .اوليــن دوره تخصصــي دكتــري پرســتاري در ســال  1374در دانشــگاه علــوم پزشــكي تبريــز آغــاز شــد [.]22
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جدول  :2فلسفه (ارزشها و اعتقادات) ،چشمانداز،رسالت و اهداف
فلسفه

بریتیش کلمبیا

عدالت و برابری ،اشتغال ،برتری و پاسخگ و بودن ،ایجاد جوامع سالمتر ،ایمنتر و قویتر [.]20

ایران

تعالــي اخالقــي ،اعتــاي فرهنــگ اســامي ،رشــد معنــوي دانشــجويان؛ اهمیــت موضــوع ســامت و عوامــل موثــر بــر آن؛ توجــه بــه قــدرت
تفكــر و تعقــل انســان و همچنيــن تعامــات و ارتباطــات انســانها و حقــوق آنهــا؛ توجــه بــه موضــوع يادگيــري و آمــوزش در پرســتاري و
بهكارگيــري تفكــر خــاق و انتقــادي و روش تحقيــق در آمــوزش ،روش هــاي كلنگــر و جامعهنگــر ،كاربــرد فرآينــد پرســتاري ،ايجــاد انگيــزه
جهــت يادگيــري مســتمر [.]22
چشمانداز

بریتیش کلمبیا

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

ایران

دوره كارشناســي پرســتاري همــگام بــا نيازهــاي در حــال تغييــر جوامــع بــه نحــو پويايــي خواهــد توانســت اســتانداردهاي منطقــه اي و جهانــي
آمــوزش پرســتاري را كســب كنــد .دانشــآموختگان ايــن برنامــه ،جايــگاه تعريــف شــده و مؤثــري در ارائــه مراقبــت هــا در كليــه ســطوح
ســامت از پيشــگيري تــا بازتوانــي در نظــام ســامت كشــور ب ـ ه دســت خواهنــد آورد .خدمــات دانــش آموختــگان ايــن برنامــه از لحــاظ
كيفيــت در رتبــه نخســت منطقــه و قابــل عرضــه در ســطح بيــن المللــي خواهــد بــود [.]22
رسالت

بریتیش کلمبیا

دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبیــا بــرای ارتقــای ســامت فــرد ،خانــواده ،جامعــه و جمعیــت ،رهبــری و نــوآوری در آمــوزش یکپارچــه
پرســتاری ،تحقیــق ،تبــادل علــم و عمــل را فراهــم مــی کنــد .دانشــکده پرســتاری فرصــت هــای تحقیــق و آمــوزش در پرســتاری و بهداشــت
در ســه ســطح محلــی ،ملــی و جهانــی ایجــاد مــی کنــد [.]20

ایران

تربيــت دانــش آموختگانــي كــه بــا تكيــه بــر دانــش روز ،مهــارت و كارآمــدي ،ايمــان و تعهــد ،دلســوزي و مهربانــي ،اخــاق حرفهــاي و
برقــراري ارتبــاط موثــر حرفهــاي ،خدمــات مراقبــت پرســتاري مــورد نيــاز آحــاد جامعــه را از مرحلــه پيشــگيري تــا بازتوانــي بــا روش هــا و
ابزارهــاي اســتاندارد ،ارائــه كننــد و متعهــد بــه يادگيــري خــود راهبــر بــوده و در دوره خدمــت مرتب ـ ًا دانــش و مهارتشــان را در همــه ابعــاد
بــه روز كننــد [.]22
اهداف

بریتیش کلمبیا

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

ایران

دانــش آموختــگان ايــن دوره بايــد قــادر باشــند بــا بيمــاران ،همراهــان ،خانــواده ،پزشــك معالــج و اعضــاي ديگــر تيــم ســامت ارتبــاط
مناســب و موثــر حرفهــاي برقــرار كننــد؛ بــا نــگاه پژوهشــي نيازهــاي ســامت مددجويــان را در قالــب تشــخيص هــاي پرســتاري تعييــن و
بــراي برطــرف كــردن مشــكالت و ارتقــاي ســامت مددجويــان برنامــه مراقبتــي تدويــن كــرده ،آن را اجــرا و ارزشــيابي كننــد؛ از بیمــاران در
همــه رده هــای ســنی و در عرصههــای مختلــف مراقبــت کننــد؛ بــه مددجویــان ،همراهــان و خانــواده آنــان آمــوزش دهنــد؛ توانایــی هماهنــگ
کــردن تیــم ســامت بــرای رفــع مشــکالت پرســتاری مددجویــان را داشــته باشــند؛ یادگیــری مادامالعمــر داشــته باشــند [.]22
جدول  :3شرایط و نحوه پذیرش دانشجو ،هزینه تحصیلی و جایگاه شغلی دانش آموختگان
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

بریتیش کلمبیا

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

ایران

بــه صــورت متمركــز از بيــن داوطلبــان گــروه آزمايشــي علــوم تجربــي و از طريــق آزمــون سراســري ،بــا داشــتن شــرايط تحصيلــي ،ســامت
جســمي و روانــي الزم طبــق مقــررات انتخــاب میشــود [.]22
هزینه تحصیلی

بریتیش کلمبیا
ایران

ایــن دانشــگاه بــرای تحصیــل و همچنیــن بــرای گذرانــدن دورههــای تکمیلــی هزینــه دریافــت مــی کنــد .هزینــه دریافتــی در دانشــکده هــای
مختلــف بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه مــی کننــد متفــاوت اســت [.]20
در ایران دو نوع سیستم دولتی و غیردولتی وجود دارد .در سیستم دولتی ،کلیه آموزش ها رایگان می باشد [.]18
جایگاه شغلی دانشآموختگان

بریتیش کلمبیا

کارفرمایانــی كــه ظرفيــت اســتفاده از دانــش آموختــگان پرســتاري را دارنــد عبارتنــد از :بيمارســتانها و مراكــز مراقبــت هــاي بهداشــتي اوليــه،
مســئوالن بهداشــت منطقــه اي ،واحدهــاي توانبخشــي و بهداشــت حرفــه اي ،ادارات و ســازمانهاي دولتــي ،مراكــز خدمــات اجتماعــي و اصالحي،
كلینیــک هــا (ســرپایی ،پزشــکی ،دندانپزشــکی و جامعــه) ،خانــه هــای ســالمندان ،آژانــس هــای مراقبــت در منــزل ،شــرکت هــای بیمــه،
مراکزخدمــات دولتــی (بــه عنــوان مثــال ،ندامتــگاه هــا ،پایگاههــای پرســتاری ،نیروهــای مســلح کانــادا) [.]20

ایران

دانــش آموختــگان میتواننــد در جایگاههــای زیــر بــه ارائــه خدمــات بپردازنــد :بیمارســتانها و مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهری و روســتایی،
مراکــز توانبخشــی ،مراکــز مراقبــت هــای ســرپایی ،مشــاوره و خدمــات پرســتاری ،نگهــداری ســالمندان و آسایشــگاه هــا ،مراکــز مراقبــت هــای
تســکینی ،اورژانــس هــای پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی و ســایر عرصــه هــای نیازمنــد مراقبــت هــای پرســتاری در جامعــه مثــل مــدارس،
کارخانجــات ،خانههــای ســامت و منــازل [.]22
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جدول  :4طول دوره و محتوای دوره
طول دوره

بریتیش کلمبیا

ایران

دانشــکده پرســتاری ایــن دانشــگاه ســه برنامــه را ارائــه مــی دهــد .1 :لیســانس علــوم پرســتاری BSNیــک برنامــه چهــار ســاله کــه منجــر
بــه مــدرک  BSNمــی شــود .2 .برنامــه کســب مجــوز پرســتار بالینــی ( :Licensed Practical Nurse( LPNایــن برنامــه منجــر بــه
کســب مجــوز پرســتار بالیــن مــی شــود .3 .برنامــه کســب مــدرک پرســتار رســمی.)Registered Nurse( RN
در ایــن دانشــگاه پرســتاری بهصــورت تخصصــی در شــاخه هــای زیــر نیــز ارائــه مــی شــود :پرســتار مراقبــت هــای ویــژه ،اورژانــس ،ســالمندان
و مراقبــت تســکینی ،زنــان و زایمــان ،نــوزادان ،کــودکان ،نفرولــوژی ،انکولــوژی ،ارتوپــدی ،پرســتار اتــاق عمــل ،روان پرســتار ،پرســتار مدرســه،
پرســتار آموزشــی و مربــی پرســتاری [.]20
طــول دوره  4ســال و در مجمــوع  130واحــد درســی اســت كــه  22واحــد دروس عمومــي 15 ،واحــد دروس پايــه 54 ،واحــد دروس تخصصــي،
 18واحــد كارآمــوزي و  21واحــد كارآمــوزي در عرصــه مــي باشــد.
در ایران پرستاری بهصورت تخصصی در مقطع کارشناسی ارائه نمی شود [.]22
محتوای دوره

بریتیش کلمبیا

مهارتهــای آزمایشــگاهی پرســتاری ( 1 )Nursing Lab Practiceو  2و  3و  4و  ، 5مبانــی بهداشــت  1و  2و  ،3مقدمــه ای بــر حرفــه
پرســتاری  1و  ،2مهارتهــای ارتباطــی 1و  2و  3و  4و  ، 5مقدمــه ای بــر تحقیــق در پرســتاری ،بهداشــت و درمــان  1و  2و  3و  4و ،5
مهارتهــای پرســتاری  1و  2و  ،3فارماکولــوژی بــرای پرســتاران  1و  ،2بهداشــت جامعــه ،بهداشــت روان ،مهــارت پرســتاری در بهداشــت
جامعــه ،مهــارت پرســتاری در بهداشــت روان ،رویکــرد تســکینی در بیماریهــای مزمــن ،بهداشــت جهانــی ،بهداشــت و ســامت خانــواده دارای
فرزنــد ،بهداشــت و ســامت کــودکان ،مهــارت پرســتاری در دارو درمانــی ،مهــارت پرســتاری مرتبــط بــا عمــل جراحــی ،مهــارت پرســتاری در
بهداشــت خانــواده دارای فرزنــد ،مهــارت پرســتاری در بهداشــت کــودکان ،رهبــری و مدیریــت ،اســتدالل بالینــی پیشــرفته بــرای مراقبــت از
بیمــار پیچیــده ،دوره هــای پیشــرفته سالمندشناســی ،بهداشــت روان ،بهداشــت جامعــه ،بهداشــت جهانــی .و واحدهــای اختیــاری از جملــه تحقیــق
کیفــی و کمــی در پرســتاری ،فلســفه و علــم پرســتاری ،سیاســت هــای بهداشــتی ،آمــوزش در پرســتاری [.]20

ایران

مــواد درســی شــامل :دروس پايــه (واحدهــاي تشــريح ،فيزيولــوژي ،ژنتيــك و ايمونولــوژي ،بيوشــيمي ،ميكــروب شناســي ،انــگل شناســي ،آمــار
حياتــي ،تحقيــق در پرســتاري و فنــاوري اطالعــات در پرســتاري)؛ دروس تخصصــي (تغذيــه و تغذيــه درمانــي ،اپيدميولــوژي ،روانشناســي فــردي
اجتماعــي ،فارماكولــوژي (نظــري و بالينــي) ،زبــان تخصصــي ،آمــوزش بــه بيمــار (تئــوري و عملــي) ،اصــول و مهارتهــاي پرســتاري (تئــوري،
عملــي ،بالينــي) ،اخــاق پرســتاري و ارتبــاط حرفـهاي (تئــوري و عملــي) ،پرســتاري ســامت فــرد و خانــواده ،پرســتاري ســامت جامعــه (تئــوري
و بالينــي ،پرســتاري بهداشــت محيــط ،بررســي وضعيــت ســامت (تئــوري و عملــي) ،پرســتاري بهداشــت مــادر و نــوزاد (تئــوري و بالينــي)،
پرســتاري اختــاالت ســامت مــادر و نــوزاد ،مفاهيــم پايــه ،بزرگســاالن و ســالمندان  1و  2و  ( 3تئــوري و بالينــي) ،مراقبــت پرســتاري در منــزل
(تئــوري و عملــي) ،مراقبتهــای ويــژه (تئــوري و بالينــي) ،مراقبــت در بحــران و فوريتهــا (تئــوري و عملــي) ،پرســتاري كــودك ســالم (تئــوري
و عملــي) ،پرســتاري بيماريهــاي كــودكان (تئــوري و بالينــي) ،پرســتاري بهداشــت روان ،پرســتاري بيماريهــاي روان (تئــوري و بالينــي)،
اصــول مديريــت و پرســتاري در مشــكالت شــايع بالينــي میباشــد .همچنیــن دروس عمومــي در ســاختار برنامــه كارشناســي پرســتاري مشــابه بــا
دروس عمومــي ســاير رشــتههاي كارشناســي در كشــور ايــران ميباشــد .مــواردی همچــون ایمنــی مددجــو ،اخــاق حرفهــای ،ارتبــاط ،جایــگاه
پرســتار در پزشــک خانــواده ،پرســتاری در پدافنــد غیرعامــل ،حاکمیــت بالینــی و اعتباربخشــی ،کنتــرل عفونــت ،مهارتهــای زندگــی و آشــنایی
بــا مخاطــرات شــغلی نیــز در قالــب کارگاه برگــزار میشــود [.]22

ادامــه ب ـ ه تفصیــل بــه آن پرداختــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه شــروع آمــوزش لیســانس پرســتاری در
دورههــای چهــار ســاله در ایــران از ســال  ]22[ 1344و در دانشــگاه
بریتیــش کلمبیــا کانــادا از ســال  1919بــوده اســت [ ،]20بنابرایــن،
آمــوزش پرســتاری در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا از ایــن لحــاظ
نســبت بــه ایــران قدمــت بیشــتری داشــته اســت.
نتایــج مقایســه چشــم انــداز و رســالت در ایــران و بریتیــش کلمبیــا
بیانگــر آن اســت کــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــه ســه بعــد
اصلــی آمــوزش ،تحقیــق و عمــل در حرفــه پرســتاری در ســه
ســطح محلــی ،ملــی و جهانــی اشــاره کــرده اســت [ ]22و ایــران
بــه بعــد آمــوزش و عمــل در دو ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی
پرداختــه اســت و موضــوع تحقیــق نادیــده گرفتــه شــده اســت،
امــا از طــرف دیگــر ایــران در رســالت خــود بــه دو موضــوع مهــم
ارتبــاط و اخــاق حرفــه ای اشــاره کــرده اســت [ .]20در بخــش
اهــداف ،دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا هــدف را بســیار کلــی ذکــر

بحث
در ایــن مطالعــه شــباهتها و تفاوتهــای سیســتم نظــام آمــوزش
پرســتاری در مقطــع کارشناســی در ایــران و دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــا کانــادا مــورد مقایســه قــرار گرفــت و یافتــه هــا نشــان
داد کــه دو دانشــگاه بــهرغــم تشــابهات زیــاد (توجــه بــه بعــد
جامعهنگــر بــودن حرفــه پرســتاری در رســالت و ارتقــای ســامت
در اهــداف ،در نظــر گرفتــن جایــگاه هــای شــغلی مشــخص بــرای
پرســتاران فــارغ التحصیــل ،نیــاز بــه گذرانــدن دوره چهــار ســاله
تحصیــل بــرای کســب مــدرک کارشناســی پرســتاری و مشــترک
بــودن بســیاری از واحدهــای درســی) ،در نحــوه پذیــرش دانشــجو
و کســب شــرایط الزم بــرای شــروع بــه کار تفــاوت هــای
عمــده ای دارنــد .همچنیــن در بخــش اهداف ،رســالت ،چشـمانداز،
محتــوای برنامــه هــای درســی و ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر
نیــز در دو دانشــگاه تفــاوت هایــی بــه چشــم مــی خــورد؛ کــه در
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کــرده ،امــا ایــران بــه صــورت ریزتــر ،شــفاف تــر و کاربــردی
تــر اهــداف را بیــان کــرده اســت .فلســفه آمــوزش پرســتاری در
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا مبتنــی بــر دو موضــوع کلــی عدالــت
و ســامت اســت [ ،]20در حالــی کــه در ایــران عــاوه بــر ایــن
مــوارد و توجــه بــه تحقیــق و آمــوزش و اخــاق ،بــه معنویــت و
فرهنــگ اســامی نیــز توجــه مــی شــود [ .]23بــا مــروری بــر
اهــداف رشــته پرســتاری در ایــران مشــاهده میشــود کــه فلســفه
رشــته پرســتاری همخوانــی چندانــی بــا اهداف پرســتاری نداشــته،
بــه طــوری کــه در اهــداف بیشــترین تمرکــز بــر ارائــه خدمــات
مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی و حفــظ و ارتقــای ســامت فــرد
مــی باشــد .در فلســفه پرســتاری ایــران محــور معنویــت مددجویان
از محورهــای بســیار مهــم مــی باشــد [ ،]24در حالــی کــه در
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا توجــه بــه عدالــت در اهــداف و انطبــاق
آن بــا فلســفه بــه چشــم میخــورد [.]20
در مقایســه محتــوای برنامــه در دانشــگاه هــای ایــران و دانشــگاه
بریتیــش کلمبیــا نتایــج نشــان داد کــه در دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــا موضوعــات مهــارت هــای ارتباطــی و مهــارت هــای
آزمایشــگاهی پرســتاری در  5دوره و واحد پیشــرفته سالمندشناســی
جــزء دروس اصلــی هســتند [ ،]20در حالــی کــه در ایــران
موضــوع سالمندشناســی بهصــورت واحــد جداگانــه و تخصصــی
تعریــف نشــده اســت و مهــارت هــای ارتباطــی تنهــا در یــک
واحــد کارگاهــی  4ســاعته ارائــه مــی شــود و یادگیــری مهــارت
هــای پرســتاری تنهــا در قالــب  1/5واحــد مشــترک از درس
اصــول و مهــارت هــای پرســتاری وجــود دارد ،کــه اینهــا نشــان
دهنــده اهمیــت موضــوع ارتبــاط حرفــه ای و ارتبــاط درمانــی و
نیــز سالمندشناســی در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کاناداســت و
همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه در ایــن دانشــگاه دانشــجو طــی
 5دوره کامــل مهــارت هــای پرســتاری را در آزمایشــگاه مهــارت
پرســتاری قبــل از ورود بــه بالیــن کســب مــی کنــد .در ایــران
واحدهــای درســی فنـــاوری اطالعــات در پرســـتاری و مراقبــت
در بحــران و فوريــت هــا بـ ه صــورت نظــری و عملــی ارائــه مــی
شــود ،امــا در برنامــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا دیــده نمــی شــود
[ .]20البتــه عــاوه بــر تنــوع واحدهــای درســی ارائــه شــده در
دانشــگاه هــا ،کیفیــت آمــوزش نیز اهمیــت خــاص خــود را دارد؛ در
ایــن خصــوص بررســی انجــام شــده توســط ریاضــی و همــکاران
( )1399در زمینــه واحدهــای درســی ارائــه شــده در ایــران نشــان
داد کــه تعــداد کــم واحــد نظــری در نظــر گرفتــه شــده بــرای
دروس و از طرفــی هــم پوشــانی محتواهــای درســی باعــث مــی
شــود تــا مــدرس مطالــب را بهصــورت کلــی بیــان کنــد و فرصـــت
پرداختــن بــه برخــی جزئیــات مهــم کــم شــود و دانشــجو نتوانــد
مشــارکت فعـــال در امــر آمــوزش داشــته باشــد [.]25

همچنیــن در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا در مقطــع کارشناســی فــرد
مــی توانــد بــر حســب عالقــه بهصــورت تخصصــی در یکــی از
گرایــش هــای پرســتاری (جــدول )4نیــز تحصیــل کنــد [ ،]20امــا
در ایــران بــرای کســب دانــش تخصصــی در پرســتاری ،دانشــجو
بایــد بعــد از فراغــت از تحصیــل در آزمــون های کارشناســی ارشــد
شــرکت کنــد [ .]18همچنیــن واحــد درســی تحقیــق در پرســتاری
در هــر دو دانشــگاه وجــود دارد ،امــا دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا
واحدهــای تحقیــق کیفــی و تحقیــق کمــی را ب ه صــورت واحدهای
اختیــاری نیــز بــرای دانشــجویان در نظــر گرفتــه اســت [ ]20کــه
نشــاندهنده اهمیــت مســئله تحقیــق در رشــته پرســتاری اســت
کــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــه آن پرداختــه اســت .مطالعــه
ســجادی و همــکاران ( )1395نشــان داد کــه یکــی از اهــداف
تأســیس دانشــگاههای پرســتاری در ژاپــن نیــز انجــام پژوهــش
هــای دانشــگاهی اســت و بــرای موضــوع تحقیــق در پرســتاری
بســیار اهمیــت قائــل شــده انــد و دانشــجویان مــی بایســت در
مرحلــــه نهــایي برنامــه آمــــوزش كارشناســي پرسـتاري ،یک
پـــروژه تحقیقاتی را اجرا و نتـــایج پـــژوهش خــــود را در قالــــب
پایــــان نامــــه كارشناســــي ارائه کنند [ .]26همچنیــــن مطالعه
گــودرزی و همکاران ( )1399نشــان داد که دروســــی کــــه بــــه
عنــــوان عاملــی در جهــت شــکل گیـری هویـت در پرسـتاران
میشــود ،ماننـــد فلســـفه پرســـتاری ،تئـــوری هـــای پرســـتاری،
فرآینـــد اجتماعـــی شـــدن و تکامـــل حرفـه پرســـتاری ،دانـش و
ماهیـت پرسـتاری در برنامـه دوره کارشناسـی پرسـتاری در ایـران
وجـــود نـــدارد []27؛ امــا در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا در واحدهای
اختیــاری بــه آن پرداختــه شــده اســت [.]20
مقایســه طــول دوره در ایــران و بریتیــش کلمبیــا نشــان داد کــه
طــول دوره در هــر دو مشــابه اســت ،امــا در دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــا پــس از طــی دوره  4ســاله پرســتاری ،برنامــه کســب مجوز
پرســتار بالینــی  LPNو برنامــه کســب مــدرک پرســتار رســمی
 RNنیــز ارائــه میشــود [ ]20تــا دانشآموختــگان بــا کســب
آنهــا بتواننــد بهصــورت رســمی و حرفــه ای وارد بــازار کار شــوند.
در ایــران بــه دانــش آموختــگان ،مــدرک کارشناســی اعطــا مــی
شــود ،امــا بعــد از فــارغ التحصیلــی بــرای شــروع بــه کار نیــازی
بــه آزمــون تعییــن صالحیــت و یــا آزمــون دریافــت مجــوز نیســت
و تنهــا در برنامــه آموزشــی قیــد شــده اســت کــه پــس از اتمــام
کارآمــوزی در عرصــه و جهــت فراغــت از تحصیــل ،موفقیــت در
آزمــون عملــی نهایــی ضــروری مــی باشــد کــه البتــه هیچگونــه
شــفاف ســازی در ارتبــاط بــا آزمــون در برنامــه درســی صــورت
نگرفتــه اســت و فــارغ التحصیــان جهــت شــروع بــه کار ملــزم
بــه گذرانــدن طــرح نیــروی انســانی هســتند [ .]17بــه نظــر
مــی رســد عــدم برگــزاری آزمــون  RNکــه بــرای تعییــن
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صالحیــت حرفــه ای در بســیاری از کشــورها برگــزار مــی شــود،
در سیســتم پرســتاری ایــران هــم بایــد مدنظــر قــرار گیــرد [.]26
پذیــرش دانشــجو در ایــران مســتلزم کســب نمــره قبولــی در
آزمــون سراســری اســت [ ]22کــه خــود مــی توانــد منجــر بــه
بــروز مشــکالتی از قبیــل عــدم عالقــه و انگیــزه نســبت بــه رشــته
شــود [ ،]17ایــن در حالــی اســت کــه رشــته پرســتاری بــه افــراد
عالقهمنــد بــا توانایــی ویــژه نیــاز دارد و عالقــه منــدی بــه حرفــه
یکــی از پیششــرطهای ارائــه خدمــات باکیفیــت و مناســب بــه
مددجویــان مــی باشــد [ .]28نتایــج تحقیــق بخشــنده باورســاد و
همــکاران ( )1394در دانشــگاه جنــدی شــاپور اهــواز نشــان داد کــه
حــدود نیمــی از دانشــجویان پرســتاری انگیــزه پایینــی دارنــد [.]29
همچنیــن نتایــج پژوهــش نجفــی کلیانــی و همــکاران ( )1390در
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز نشــان داد کــه كـــاهش انگيـــزه
دانـــشجويان پرســتاري شــامل ابعاد فرهنگــي ،اجتماعي ،آموزشــي،
مديريتــي ،پژوهشــي ،ارتباطــي و زمينــه اي اســت که از ایــن میان،
مشــكالت ارتباطــي از عوامــل بســيار مهــم در كـــاهش انگيـــزه و
عالقــه آنهــا بــه رشــته پرســتاري محســوب میشــود [ .]30از
طرفــی ،وجــود انگیــزه نقــش مهمــی در افزایــش صالحیــت بالینی
داشــته و بــرای عملکــرد بالینــی ضــروری اســت و بهویــژه بــرای
دانشــجویان پرســتاری کــه بــا درخواســت هــای متعــدد از ســوی
بیمــاران خــود مواجــه هســتند ،اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد
[ ،]31امــا در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا افــراد بــا انتخــاب و عالقــه
خــود وارد دانشــگاه و رشــته پرســتاری مــی شــوند [ .]14تحقیــق
ســجادی و همــکاران ( )1395نیــز نشــان داد کــه در ژاپــن ورود بــه
كليــه مقاطــع پرســتاری بــدون گذرانــدن آزمــون سراســري اســت
و ضوابــط پذیــرش ،توســط هــر دانشــگاه بــه طــور مســتقل وضــع
مــي شــود [ .]26مطالعــه عزیــزی و همــکاران ( )1398نیــز مبیــن
ایــن موضــوع بــود کــه در دانشــگاه ویدنــر آمریــکا ،افــراد متقاضــی
رشــته پرســتاری بــا رضایــت شــخصی و عالقــه بــا مراجعــه بــه
دانشــگاه مــورد نظــر و تکمیــل فــرم ثبتنــام ،کســب نمــره حــد
نصــاب ورودی کــه ترکیبــی از آزمــون ریاضــی و کالمــی اســت
و معــدل دیپلــم بــدون هیــچ رقابتــی بــه تحصیــل مــی پردازنــد
[ .]32همچنیــن یافتــه هــای پژوهــش ریاضــی و همــکاران
( )1399بیانگــر ایــن بــود کــه بــه رغــم تالش مســـئوالن و دســت
انــدرکاران امــر آمــوزش پرســـتاری در ایران ،برنامـــه درســـی بـــه
گونـــه ای نیســت کــه بتوانــد در دانشــجویان ،انگیــزه ایجــاد کنــد
و دانــش آموختگـــان را بــه درک و نگــرش و مهــارت الزم در
خصوص حرفـــه خـود ،برســـاند [.]25
در مقایســه جایــگاه شــغلی دانــش آموختــگان ،ظرفیتهــای
زیــادی بــرای پرســتاران در ایــران و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا
وجــود دارد و تنهــا تفاوتــی کــه دیــده میشــود ایــن اســت کــه در

ایــران برخــاف دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــه ســازمانهای بیمــه
و ندامتــگاه هــا اشــاره نشــده اســت [ .]33, 20در ایــن خصــوص
مطالعــه پورتیمــور و همــکاران ( )1399نیــز نشــان مــی دهــد کــه
موقعیـــت اجتماعــــی ضعیف پرســــتاران ایرانــــی در مقایســه با
سایر کشورها بــــه عنــــوان چالشــــی در جامعــــه مطرح اســـت
و هنـــوز هـــم بســـیاری از افـراد گـمان می کننـــد کـه پرسـتاران
در حــــد کمــک پزشــکان هســــتند .بنابرایـن سرمایـه گـذاری
هـــای مناســـب در تأمیـــن نیـــروی کارآمـــد و بـاانگیـــزه ماننـــد
اطمینـــان از آینـــده شـغلی ،ادامـــه تحصیـل ،ایجـــاد رشـته های
تخصصـی ،ارتقـا و وضـوح نقـش هـا مـیتوانـد در تکامـل حرفـه
ای پرســـتاری تأثیرگــذار باشــد [.]34
انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیــت هایــی نیــز همــراه بــود کــه
مهمتریــن آن ،دسترســی صــرف بــه برنامــه درســی و مطالــب
موجــود در ســایت دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــود و دسترســی بــه
جزئیــات برنامــه هــای درســی بــه تفکیــک تــرم ،و همچنیــن
نحــوه گذرانــدن برنامــه هــای اختیــاری در نظــر گرفتــه شــده برای
دانشــجویان و نیــز چگونگــی تحصیــل بـ ه صــورت تخصصــی در
گرایــش هــای مختلــف پرســتاری از طریــق ســایت وجود نداشــت.
نتیجهگیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه افتــراق عمــده بیــن
دو دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا و دانشــکده هــای پرســتاری
ایــران در مقطــع کارشناســی پرســتاری ،در نحــوه پذیرش دانشــجو
و همچنیــن کســب شــرایط الزم بــرای اشــتغال در حرفه پرســتاری
بــوده اســت .از طرفــی ،مــواردی همچــون نبــود درس ســالمندی
(بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمند کشــور) ،توجــه کمرنــگ
تــر بــه تحقیــق در پرســتاری و ارتبــاط حرفــه ای ،نپرداختــن بــه
موضوعــات بنیادیــن تئــوری و فلســفه پرســتاری از نقــاط ضعــف
برنامــه درســی ایــران و وجــود واحــد درســی مراقبــت در بحــران
و فوريتهــا و فنــاوری اطالعــات در پرســـتاری از نقــاط قــوت
آن در مقابــل دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا اســت .لــذا بــا توجــه بــه
اینکــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بیــش از یــک قــرن قدمــت دارد،
پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات بیشــتری توســط ســایر محققــان
بــرای دســتیابی بــه برنامــه هــای درســی اجبــاری و اختیــاری و
چگونگــی تحصیــل در گرایــش هــای تخصصــی در نظــر گرفتــه
بــرای پرســتاری در مقطــع کارشناســی ،از طریــق ارتبــاط بــا
مســئوالن دانشــگاه مربوطــه صــورت گیــرد .همچنیــن پیشــنهاد
مــی شــود برنامــه ریــزان آموزشــی در جلســات بازبینــی برنامــه
درســی کارشناســی پرســتاری ،بــا توجــه بــه نیازهــای جامعــه ایــن
مــوارد را لحــاظ کننــد .امیــد اســت تــا بــا بررســی دقیــق نقــاط
قــوت و ضعــف برنامههــای آموزشــی کشــورمان ،بتــوان گامــی
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بدینوســیله پژوهشــگران ایــن مطالعــه از معاونــت تحقیقــات و
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان و همچنیــن از محققانــی
کــه از تحقیقــات آنهــا در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت تشــکر
.و قدردانــی مینماینــد

در جهــت پیشــرفت و توســعه آمــوزش عالــی در حرفــه پرســتاری
.برداشــت
سپاسگزاری
مطالعه حاضر در شـــورای تخصصـــی پژوهـــش کمیتـه تحقیقـات
دانشـــجویی دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان تصویب و از کمیتـه
 کد اخالق1399/5/7 اخالق پزشـــکی همــان دانشـــگاه در تاریــخ
. را دریافــت کــرده اســتIR.SEMUMS.REC.1399.137
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