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چکیده:
مقدمه :برای موفقیت هر چه بیشتر رشته کارشناسی پرستاری در ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی آن ،پرداختن به مطالعات تطبیقی و
بهرهبرداری از تجارب و راهبردهای تجربهشده در دانشگاههای موفق ،امری ضروری است .پژوهش حاضر به بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری
در ایران ،اردن و ترکیه پرداخته است.
روش کار :در این پژوهش توصیفی -تطبیقی ،عناصر اصلی و شاخصهای مهم برنامه درسی در سه دانشکده پرستاری انتخاب و مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .سپس هر یک از موارد بررسیشده در دانشکدههای موردمطالعه و ایران مقایسه گردید و پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به وضعیت
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در ایران ارائه شد .برای مقایسه سه برنامه درسی ،از الگوی  Beredyدر چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری
و مقایسه استفاده شد.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش ،اهداف کلی و محتواهای آموزشی در تمامی برنامههای موردمطالعه تا حدودی مشابه بود ،اما تفاوتهایی نیز در
محتوا و راهبردهای آموزشی مالحظه گردید.
نتیجهگیری :برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در ایران در مقایسه با برنامههای آموزشی موردمطالعه دارای نقاط قوت بسیاری میباشد .جهت
بهبود کیفیت هر چه بیشتر دوره و بهمنظور رفع کاستیها و نقایص آن ،پیشنهاد میشود که مواردی مانند گزینش دانشجو ،پژوهش ،روشهای تدریس و
ارزشیابی نظری و عملکرد باید مورد بازبینی و اصالحات جدی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،کارشناسی پرستاری ،الگوی بردی ،ایران ،ترکیه ،اردن

مقدمه:
پرستاری بهعنوان بزرگترین بخش از نیروهای حرفهای در خط
مقدم ارائه خدمات در سیستم بهداشتی  -درمانی دارای نقشها و
وظایف متعدد و گستردهای است .پرستاری به دلیل همین تعـدد
و پیچیدگیهای نقش ،یک فعالیت حرفهای است؛ کـه نیـاز بـه
احساس مسئولیت ،دقـت و هوشـیاری زیـادی دارد و هرگونـه
کمبود و نارسایی در آموزش این گروه ،مسلماً بر کیفیت و کمیت
خدمات سالمت و درنهایت ،سالمت افراد و جامعه تأثیر خواهد
گذاشت .ازاینرو مأموریت اصـلی آمـوزش پرسـتاری ،تربیـت
پرستارانی توانمند و شایسته است؛ کـه دانـش و مهـارت الزم را
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برای ارائه مراقبتهـای پرسـتاری باکیفیت ،حفـظ و ارتقـای
سالمت جامعه دارا باشند .عوامل متعددی بر حرفهای شدن
پرستاری تأثیر دارد .در این میان ،نقش آموزشدهندگان پرستاری
که مسؤولیت آموزش نظری ،چگونگی کاربرد مطالب نظری در
عرصه بالین ،کسب تجارب بالینی و رشد یافتگی حرفهای و
همچنین تضمین کیفیت مراقبت پرستاری از بیمار را دارند ،حائز
اهمیت میباشد [ .]2،1در این راستا استفاده از تجربیات کشورهای
موفق و بومیسازی آن ،بیتردید نقش مهمی در جهت اعتالی
سیستم آموزش پرستاری برخوردار است [.]3

*نویسنده مسئول ،نشانی :ارومیه ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده پرستاری – مامایی ،گروه پرستاری.
تلفن تماس ، 04432754961 :دورنویس 04432754916 :
تاریخ پذیرش1397/7/28 :
تاریخ دریافت1397/1/24 :
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نویسندگان:

مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری

کاربردی ،به تدوینکنندگان برنامههای آموزش پرستاری در ایران
کمک شایانی نماید ،تا آنان با دید وسیعتری به تدوین و یا تغییر
برنامه آموزشی ،انتخاب مناسبتر اهداف ،محتوا ،روشهای
تدریس و ارزشیابی اقدام کنند.
ازاینرو ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه ساختار برنامه
درسی دوره کارشناسی پرستاری چند دانشکده پرستاری معتبر از
کشورهای منتخب جهان با برنامه آموزشی رایج در ایران بود تا
ضمن اطالع از وضعیت و کاستیهای موجود در برنامه درسی
ایران ،زمینهای برای بازنگری برنامه درسی فعلی و بهکارگیری
نکات مناسب در آن فراهم گردد .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی
به موارد ذیل بود :شرایط گزینش دانشجو در دوره کارشناسی
پرستاری ،اهداف کلی برنامه آموزشی ،مشخصات و ساختار دوره
آموزشی ،شیوههای آموزشی ،توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و
وظایف حرفهای دانشآموختگان و شیوههای ارزشیابی و درنهایت
پس از مقایسه موارد ذکرشده ،پیشنهادها و راهکارهای عملی را
برای بهبود برنامه درسی کشورمان در رابطه با هر یک از عناصر و
شاخصها ارائه گردید.
روش کار:
روش کار مطالعه کاربردی حاضر از نوع توصیفی -مقطعی و با
استفاده از روش معروف  Gorge Z. Beredyانجام شد .بررسی
تطبیقی عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار
میگیرند و وجوه اختالف و تشابه آنها تجزیهوتحلیل میشود
[12و  .]5روش  Beredyلهستانی شامل چهار مرحله ،توصیف
( ،)Descriptionتفسیر ( ،)Interpretationهمجواری
( )Juxtapositionو مقایسه ( )Comparisonمیباشد .با توجه به
ماهیت و نوع مطالعه )بررسی تطبیقی( ،در مرحله توصیف،
پدیدههای تحقیق بر اساس شواهد و اطالعات ،یادداشتبرداری و
تدارك یافتههای کافی ،برای بررسی و نقادی در مرحله بعد آماده
میشود .در مرحله تفسیر ،اطالعات توصیفشده در مرحله اول،
وارسی و تحلیل میگردد .در مرحله همجواری ،اطالعاتی که در
دو مرحله قبل آمادهشده است ،بهمنظور ایجاد چارچوبی برای
مقایسه شباهتها و تفاوتها ،طبقهبندی و در کنار هم قرار
میگیرد .در مرحله مقایسه ،مسئله تحقیق با توجه به جزییات در
زمینه شباهتها و تفاوتها و دادن پاسخ به سؤاالت تحقیق
بررسی و مقایسه میگردد [.]11
برای انجام پژوهش حاضر ،دلیل انتخاب دانشکدههای پرستاری
آسیایی )ترکیه و اردن( قرابت جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی و
مذهبی سه کشور ،ارائه طرحهای نو در زمینه بهسازی و رعایت
راهبردهای برتر آموزشی بود .در مرحله بعد ،جستجو در جهت
یافتن برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری و دفترچههای
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آموزش فرایند پیچیدهای است که هرگونه سادهنگری در مورد آن
میتواند منجر به هدر رفتن نیروها و امکانات شود و تالشها را با
شکست مواجه سازد؛ بنابراین ،توسعه آموزش و ایجاد تحول در
آن ،نیازمند شناخت فرایند آموزش و آگاهی از شیوههای نوین
اجرای آن میباشد [ .]4برنامهریزی آموزشی از حوزههای اصلی
تعلیم و تربیت محسوب میگردد که نقش اساسی در تربیت
مطلوب نیروی انسانی دارد .وجود برنامه آموزشی مدون ،جامع و
منطبق با نیازهای نظام سالمت ،رکن محوری آموزشها را در
تربیت نیروی انسانی موردنیاز نظام سالمت تشکیل میدهد و الزم
است که هر برنامه آموزشی در راستای نیازهای روز جامعه تدوین،
بازنگری و اصالح شود [ .]5-6یکی از اهداف و فعالیتهای
مسئوالن برنامهریزی آموزشی ،بازنگری و بهینهسازی برنامههای
موجود و هدایت این برنامهها از وضعیت سنتی به سمت برنامههای
نوین است که این کار میتواند از طریق بررسی استانداردهای
برنامه آموزشی رشتههای مختلف آموزشی علوم پزشکی در سطح
ملی و بینالمللی و تطبیق برنامههای موجود صورت گیرد [.]7
آموزش پرستاری بهعنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه-
های اخیر در جهان با سرعت زیادی درحالتوسعه و گسترش
است[ .]8تداوم دگرگونیها در سیستم بهداشت و مراقبت سالمت،
تکنولوژیها ،پروفایل جمعیتی ،انتظارات و تقاضاها ،منجر به درك
اینکه آموزش پرستاران و برنامه درسی پرستاری باید مورد
ارزشیابی ،بازنگری و حتی شاید تغییرات عمده قرار گیرد ،شده
است[ .]9بررسی وضعیت و جایگاه پرستاران در نظام ارائه خدمات
در سراسر جهان نشان میدهد که آنها باید دارای توان علمی و
عملی مناسب بادانش روز جهت انجام کلیه مراقبتهای پرستاری
در سطوح مختلف باشند؛ چراکه کیفیت مراقبتهای بهداشتی و
درمانی به میزان زیادی بستگی به نحوه ارائه خدمات آنها دارد و
شناسایی مسائل موجود در آموزش پرستاری و اقدام برای رفع و
اصالح آنها ،موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزش و تربیت
افراد ماهر و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی  -درمانی در سطح
کشور خواهد شد [ .]10با توجه به ضرورتهای ذکرشده ،برنامه
درسی رشته پرستاری باید بهطور مداوم موردبازنگری قرار گیرد.
یکی از کارکردهای مطالعات تطبیقی ،بررسی برنامههای درسی
کشورهای مختلف از طریق تبادل علمی و بومیسازی یافتههای
اینگونه مطالعات است که بر اساس آن بتوان به اصالح و بهبود
برنامه درسی موجود یا تدوین برنامه درسی جدید اقدام نمود [.]11
بنابراین برای موفقیت هر چه بیشتر رشته کارشناسی پرستاری در
ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی آن ،پرداختن
به مطالعات تطبیقی و بهرهبرداری از تجارب دانشگاههای موفق
در زمینه آموزش پرستاری ،الزم و ضروری است و نتایج
بهدستآمده از این نوع پژوهشها میتواند با ارائه پیشنهادهای
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یافتهها:
نتایج بهدستآمده در مطالعه انجامشده در خصوص عناصر برنامه
درسی به تفکیک در جدول ذیل ارائهشده است.
با بررسی هر یک از عناصر و تحلیل و مقایسه تفاوتها و
شباهتها ،موارد زیر مهم به نظر میرسد:
نحوه گزینش دانشجو در هر  3کشور موردبررسی مشابه بوده و
قبولی در آزمون ورودی میباشد .در ایران پذیرفتهشدگان از
فارغالتحصیالن دوره دبیرستان و پذیرش بر اساس کنکور
سراسری و سیستم کامپیوتری صورت میگیرد .عدم وجود مصاحبه

قبل از ورود به رشته پرستاری در ایران ،فرصت بررسی ویژگی-
های شخصیتی ،اخالقی ،عالیق و ارزشهای افراد عالقهمند به
رشته را فراهم نمیسازد ،لذا کسب نمره کنکور مالك مناسبی
برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری نیست .رشته پرستاری به
افراد عالقهمند با توانایی ویژه نیاز دارد ،چراکه عالقــهمنــدی
بــه حرفــه یکــی از پیششرطهای ارائه خدمات باکیفیت
مناسـب بـه مـددجویان میباشد.
استدالل مصاحبه این است که ارزیابی مهارتهای بین فردی و
ارتباطی متقاضیان را نمیتوان تنها بر اساس رتبهی کسبشده در
آزمون ورودی ارزیابی کرد .لذا پروتکل پذیرش در دانشکدههای
پرستاری بایستی مورد بازبینی قرارگرفته و مصاحبه بهعنوان راهی
برای ارزیابی دانش متقاضیان پرستاری (knowledge of
) ،nursingخدمات اجتماعی ( )community serviceو مسائل
گوناگون ) (diversity issuesدر نظر گرفته شود .مصاحبه بهعنوان
بخشی از فرآیند پذیرش شامل ارزیابی ازنظر آمادگی،
اعتمادبهنفس و همچنین شناخت نقش پرستار حرفهای و توانایی
ذکر دالیل اینکه چرا آنها میخواهند پرستار شوند ،میباشد [.]22
با انجام مصاحبه و دقت در گزینش دانشجویان میتوان پرستارانی
که به کار خود عالقه داشته و انگیزهی کافی برای انجام نقشهای
محوله و تشکیل هویت حرفهای داشته باشند را انتخاب نمود .البته
تنها داشتن انگیزه برای پرستار خوب بودن کافی نیست و بایستی
ازنظر علمی و عملی ،اخالقی ،عاطفی و رفتاری نیز مناسب این
کار باشند.
ازنظر اهداف کلی برنامه آموزشی در هر سه کشور مشترك بود.
هدف از برنامههای کالن پرستاری ،فارغالتحصیل شدن پرستاران
توانمندی است که در محیط مراقبت سالمتی تغییر مثبت ایجاد
کرده و در راستای ارتقای کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها ،گروهها
و بهطورکلی جامعه قدم [ .]23-24ارتقای مهارتهای حرفهای
پرستاری ،یادگیری مادامالعمر ،بهبود سالمت در جامعه ،آموزش
دانشجویان به استفاده از پژوهش و اعمال نتایج حاصل ازآنجهت
بهبود کیفیت مراقبت از بیمار ،پایبندی به اصول اخالق حرفهای
و ارائه پرستاری بر اساس باالترین استانداردهای موجود ،ازجمله
اهداف کشورهای منتخب میباشد که این اهداف در سراسر دنیا
تا حدودی یکسان است .در کشورهای ترکیه و اردن ،تأکید بر
پیشرفت علمی و حرفهای پرستاری ،کمک به ساختار علمی رشته،
اتخاذ برنامههای پژوهشی ،فراهم نمودن زمینههای اتخاذ تصمیم
برای تغییر و کمک به ایجاد تغییر در پاسخ به تغییرات ناشی از
پیشرفت تکنولوژیکی در زمره اهداف و رسالت اصلی آموزش در
این رشته میباشد .در ایران دروس و محتواها و روشهای
آموزشی موجب پروراندن مهارتهایی همچون توانایی حل
مسئله ،تفکر انتقادی ،قضاوت و استدالل و تصمیمگیری بالینی و
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راهنمای ( )Handbookدر پایگاه اطالعاتی دانشکدههای پرستاری
کشورهای انتخابی صورت پذیرفت .عالوه بر این ،با ترکیبی از
کلیدواژههای  Nursing Curriculumو  BScبه جستجوی سایر
اطالعات در مورد دوره کارشناسی رشته پرستاری در کشورهای
مزبور پرداخته شد.
برای قضاوت درباره اعتبار اسناد و مدارك بهنقد بیرونی و درونی
منابع توجه شد .در نقد بیرونی ،اصلی بودن مدارك موردنظر بود.
درواقع به این معنی است که مدارك بازیابی شده ،همان مدارك و
مستندات مربوط به نمونه موردمطالعه باشد و در نقد درونی اهمیت
و صحت محتوای مدارك قضاوت شد .به این معنی است که
محتوای مدارك بازیابی شده در جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق
بوده و بر اساس مستندات واقعی تنظیمشده باشد .برای باال بردن
اعتبار اسناد و مدارك در این پژوهش ،سعی شد که بیشتر از کتاب-
ها ،سایتها و مجلههای معتبر استفاده شود .ضمن اینکه سعی شد
ترجمه منابع انگلیسی تا حد امکان بدون خطا باشد.
بر اساس الگو ،ابتدا هر یک از این برنامههای آموزشی منتخب
جمعآوری گردید و به فارسی روان ترجمه شد و اجزای مختلف
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در آنها شناسایی،
بررسی و تجزیهوتحلیل شد .سپس این اطالعات در قالب جدولی
جامع برای هر یک از عناصر برنامه آموزشی در ردیفهای آن
تنظیم گردید که نام کشورهای موردمطالعه در ستونهای آن
قرارگرفته بود .بدین ترتیب به اطالعات مربوط به هر یک از آنها
نظم داده شد .سپس ،تشابهات و تفاوتهای هر یک از عناصر
برنامه بین همه کشورهای موردمطالعه تعیین گردید و درنهایت بر
اساس این تشابهات و تفاوتها ،مقایسه و پیشنهادهای کاربردی
برای بهبود بخشیدن به هر یک از عناصر برنامه آموزشی ایران
ارائه شد .در این پژوهش جامعه آماری ،اسناد و مدارك برنامه
درسی کارشناسی پرستاری در کشورهای موردمطالعه است .لذا
نمونه آماری در این مطالعه ،سه کشور ایران ،ترکیه و اردن
میباشد.
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پرسش و پاسخ ،بحثهای گروهی ،همایشها ،سمینارها،
کارگاهها ،تکالیف نوشتاری ،پروژههای فردی و گروهی ،استفاده
از وسایل صوتی و تصویری ،یادگیری به کمک اینترنت و
کامپیوتر ،آموزش در آزمایشگاهها ،بخشها ،آزمایشگاههای
شبیهسازی ،جلسات عملی در بالین و یادگیری خودمحور ازجمله
شیوههای آموزشی بود که در بیشتر برنامههای آموزشی
موردبررسی مشاهده گردید .تنها تفاوت در کشور اردن مشاهده
گردید که برای ترویج یادگیری الکترونیکی ،امکان استفاده از
سیستم مدیریت یادگیری"( "Moodleکه دارای گزینهها و
ابزارهایی مانند آپلود اسناد ،انجمنهای آنالین و سایر ویژگیها
میباشد) ،فراهم میباشد .تغییر در ساختار آموزش بالینی باید
گونهای باشد که گسستگی فرآیند بیماری -سالمتی را از بین ببرد
و بر تکههای جدا از هم بیولوژی ،درمان ،پیشگیری ،اپیدمیولوژی
و سایر دروس در فرآیند یاددهی  -یادگیری غلبه نماید .دانشجویان
باید بتوانند دانش خود را بر اساس ادغام محتوا و فعالیت استوار
سازند .ادغام در برنامه درسی پرستاری در مطالعات متعددی
بیانشده است و ارائه دروس بهصورت مبتنی بر سیستم و یا ارگان
است و ارائه دروس نظری با کارآموزی مربوط به آن بهصورت
همزمان (ادغام عمودی) ،صورت میگیرد .درحالیکه اجرای این
شاخص در برنامه درسی ایران بسیار کمرنگ و فقط تا حدودی
بهصورت ادغام عمودی در کارآموزیها مشاهده گردید .اجرای
کامل این شاخص بهصورت افقی و عمودی در برنامه آموزشی
کشور ضروری به نظر میرسد [ .]12دانشجو محوری بهعنوان
یک راهبرد آموزشی برتر در دانشکدههای انتخابی وجود دارد؛
درحالیکه در برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران ترکیبی از
دانشجو محوری و استاد محوری مشاهده میشود .یکی از تغییرات
مهم در برنامه درسی پرستاری ،استفاده از رویکرد دانشجو محوری
برای رفع چالشهای موجود در آموزش بالینی میباشد .راهبرد
دانشجو محوری از طریق انتقال مسئولیت یادگیری به دانشجو،
در اختیار قرار دادن منابع و تسهیالت آموزشی ،توانمندسازی
دانشجو در مهارتهای مطالعه و یادگیری ،ارائه برنامههای
خودیادگیری بهجای سخنرانی ،اجرای برنامههای آموزش مداوم،
ایجاد تعهد یادگیری مادامالعمر در دانشجو ،یادگیری مستقل،
انعطافپذیر بودن برنامه درسی ،استفاده از روش تدریس
مربیگری و آموزش الکترونیکی قابلاجرا میباشد؛ اما تغییراتی
که تاکنون در برنامه درسی پرستاری در ایران انجامشده است ،به
دلیل تغییر در محتوی ،بدون تغییر در سازماندهی واحدها،
عدمتغییر در راهبردهای آموزشی ناکام مانده است [.]30
ازنظر مقایسه توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف حرفهای
دانشآموختگان در برنامههای آموزشی هر سه کشور،
شباهتهایی مشاهده گردید .فارغالتحصیالن پس از اخذ مدرك
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خالقیت در دانشجویان نمیگردد و همچنین به نیازها و عالیق
آنها نیز توجه کافی نشده است .هرچند مطالعات بسیاری در
ایران ،تفکر انتقادی ،قضاوت و استدالل و تصمیمگیری بالینی را
در دانشکدههای پرستاری بررسی کرده و موردنقد قرار داده ،اما
این مسئله در همین حد باقیمانده است .لذا بایستی ترتیبی اتخاذ
شود که زمینهی پرورش تفکر نقادانه و خالق به صورتی کامالً
عملیاتی در محیط دانشکدههای پرستاری فراهم شود .در زمینه
مشخصات و ساختار دوره ،بهصورت نظری و عملی میباشد.
محتوای دوره در بیشتر برنامههای آموزشی موردمطالعه شامل
دروس علوم پایه ،دروس تخصصی و دروس عمومی بود .طول
دوره در کشور ترکیه ،بهصورت تماموقت بود .در دو کشور ترکیه
و اردن بر ترویج یادگیری الکترونیکی و استفاده از برنامههای
شبیهسازی در کسب مهارت تأکید شده است .در کشور اردن یافتن
فرصت انتخاب زمینههای تخصصی پرستاری (اطفال ،روان ،زنان
و زایمان و بزرگسال) و تخصصی شدن محتواهای هر حیطه
میتواند باعث تربیت پرستاران متخصص در شاخههای مختلف
گردد .عالوه بر این گذراندن دوره اخالق و مهارتهای زندگی در
این کشور اجباری است .محتوای برنامه درسی بایستی در راستای
تحقق اهداف برنامه درسی ،انتخاب و تدوین شود؛ اما در ایران
محتوایی که مهارتهای ارتباطی ،تفکر انتقادی و تصمیمگیری
بالینی را در دانشآموختگان پرورش دهد ،مشاهده نمیشود.
باوجود تأکید بر تحقیق و پژوهش در اهداف ایران ،اما عمالً واحد
پژوهش در پرستاری جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است و
ضرورت آشنایی با پرستاری مبتنی بر شواهد در برنامه آموزشی
ایران بیشازپیش احساس میشود .آموزش مسائل بالینی در
توانمندسازی دانشجویان پرستاری در مهارتهای حرفهای نقشی
اساسی دارد [ .]27شکاف بین دروس نظری و کار بالینی ،کمبود
مربیان کارآزموده و شایسته برای حضور در محیطهای آموزش
بالینی و ارزشیابی نامناسب از مواردی است که در برنامه آموزشی
ما نیاز به بازبینی دارد [ .]28آموزش دانشگاهی از مهمترین
موقعیتهای ایجاد هویت حرفهای در پرستاران است ،اما تصویر
دانشگاهی مبتنی بر تئوریهای پرستاری ،فرایند پرستاری و
مراقبت اختصاصی از بیماران که توسط اساتید پرستاری ارائه می-
شود با تصویر بالینی پرستار همسان نیست؛ زیرا دروسی که در
شکلگیری هویت پرستاران نقش اساسی دارد ،نظیر :فلسفه
پرستاری ،تئوری پرستاری ،دانش پرستاری ،ماهیت پرستاری،
روند تکامل حرفهای ،هویت حرفهای ،فرآیند اجتماعی شدن یک
حرفه ،روش تحقیق در پرستاری ،ارتباطات و مهارت انسانی ،در
برنامه دوره کارشناسی پرستاران وجود ندارد [.]29
در انتخاب روشها و شیوههای تدریس در برنامههای آموزشی هر
سه کشور ،از ترکیب روشها برای تدریس استفاده شد .سخنرانی،
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در سرفصل برنامه آموزشی ایران ذکرشده است ،جایگاه پرستاران
را فقط در بیمارستانها در نظر دارند؛ بهعبارتدیگر ،در سرفصل
دروس پرستاری به جامعه نگری تأکید شده است ،اما در عمل
دانشجویان پرستاری و کارکنان ما درمان نگر هستند و این مسئله
با فلسفه پرستاری در تناقض میباشد [ ]33همچنین انتظارات
نقشی که از یک پرستار بهعنوان متخصص بالینی ،مدیر ،معلم،
پژوهشگر ،شفاگر ،وکیل و مشاور مطرح میشود ،میبایست در
آموزش بهخوبی ساختهوپرداخته شود [.]29
شیوههای ارزشیابی در هر سه کشور بهصورت تکوینی و تراکمی
برای ارزیابی دانشجویان انجام میشود .در ایران بیشتر بر
ارزشیابیهای تکوینی و پایانی تأکید شده است و همچنین
ارزشیابی جامعی که آنها را ازنظر مهارتها یا صالحیت بالینی
بهطورکلی بررسی کند ،وجود ندارد ،اما دو کشور ترکیه و اردن،
ارزیابی دانشجویان در بالین را پیشنیاز موفقیت تحصیلی دانشجو
بهحساب میآورند [ .]34ارزشیابی عملکرد دانشجویان ارتباط
تنگاتنگی با کسب مهارت آنها دارد و همواره برای مربیان بالینی
بهعنوان یک مشکل مطرح میباشد و علت اصلی آن ،نبود تعریف
مشخص از اهداف و فقدان معیار اندازهگیری عینی در این مورد
است []1؛ بنابراین ،طراحی یک معیار ارزشیابی صحیح و بهدوراز
قضاوتهای شخصی برای سنجش مهارتهای علمی و عملی
دانشجویان در هر برنامه درسی از ضروریات محسوب میگردد.
در ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان میتوان از روشهای
قابلاستفاده و مؤثری نظیر کارپوشه عملکرد بالینی ،آزمونهای
ساختاریافته بالینی  OSCEو  ،OSPEاستفاده بیشتر از شبیه-
سازهای پیشرفته استفاده نمود [ .]35عالوه براین حذف امتحان
جامع پرستاری به صالح دانشآموختگان پرستاری ما نبود؛
بنابراین ترتیبی اتخاذ گردد که صالحیت علمی و بالینی
دانشجویان قبل از شروع به کار سنجیده شود.
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معتبر کارشناسی پرستاری ،در صورت واجد شرایط بودن برای
شروع کار در مؤسسات دولتی ،در آزمونهای استخدامی وزارت
بهداشت شرکت میکنند .در ایران پس از فارغالتحصیلی،
پرستاران دوره طرح خود را در بیمارستانها میگذرانند و در کشور
ترکیه نیز در بیمارستانهای خصوصی در شهرهای بزرگ مشغول
بکار میشوند .عالوه بر این در کشور ترکیه ،پرستاران در حین
ایفای نقشهای حرفهای خود ،از نظریههای پرستاری استفاده
میکنند؛ که این مورد در برنامه درسی ایران لحاظ نشده است.
استفاده از الگوهای پرستاری در مراقبت از بیماران به چند دلیل
حائز اهمیت است؛ چارچوبی را برای تفکر پرستار در بررسی شرایط
مختلف بیماران فراهم میکند؛ نوعی ساختار فکری ایجاد میکند
تا پرستار بتواند بهتر شرایط را تجزیهوتحلیل کرده ،تفکر خود را
سازماندهی کند و بهترین تصمیم را برای مراقبت از بیمار بگیرد
[ .]31با استفاده از نظریههای پرستاری در مراقبت از بیمار،
میتوان امید داشت که استانداردهای مراقبتی بیماران بهبود یابد،
هزینههای مراقبت پرستاری کاهش یابد و کیفیت زندگی بیماران
اصالح گردد .استفاده از نظریههای پرستاری در تحقیقات و در
بالین ،سبب توسعه بدنه دانش پرستاری میشود [ .]32ارائه واحد
درسی نظریههای پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
عمالً کاربرد نظریهها را هم در آموزش و هم در بالین محدود
کرده است؛ بنابراین ارائه آن در کوریکولوم دوره کارشناسی
پرستاری امری ضروری است .دانشجویان ،قبل از اجرای آنها در
بالین ،بایستی نظریهها را بهخوبی شناخته و درك کنند تا قادر
باشند که نظریههای مختلف را باهدف توصیف و توسعهی آنها
بکار گیرند.
بررسی سیستم بهداشت و درمان در کشورهای ترکیه و اردن نشان
میدهد که خدمات بهداشتی -درمانی از بیمارستان به سمت
مراقبت سیار و مراقبت در منزل و محیطهای جامعهمحور تغییر
مسیر داده است ،اما دانشجویان کشور ما برخالف انتظاراتی که
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ردیف

موارد موردبررسی

1
شـــرا یط گز ی نش
دانشجو

3

مشخصات و ساختار
دوره

4

روشها و شیوههای
آموزشی

کشورهای موردمطالعه
ترکیه
داشتن دیپلم متوسطه و یا دبیرستان
(دورههای پیشنیاز موردنیاز شامل
زیستشناسی ،شیمی ،ریاضیات و ادبیات
انگلیسی) ،پذیرش بهصورت قبولی در
آزمون ورودی عمومی دانشگاه که توسط
شورای عالی آموزش ترکیه برگزار می-
شود [.]13-14

طراحی برنامه با تکیهبر ارزشها و تعالیم
اسالم ،مبتنی بر نیازهای جامعه،
بهکارگیری استاندارد ملی و بینالمللی،
تفکر خالق و انتقادی و روش تحقیق در
آموزش ،روشهای کلنگر و جامعه نگر،
کاربرد فرآیند پرستاری ،ایجاد انگیزه
جهت یادگیری مستمر.
دوره کارشناسی بهصورت نظری -عملی،
کارآموزی و کارآموزی در عرصه است.
طول دوره  4سال ( 8نیمسال تحصیلی)
و دروس و تعداد واحدهای درسی شامل
دروس عمومی  22واحد ،دروس پایه 15
واحد ،دروس اختصاصی  54واحد،
کارآموزی  18واحد ،کارآموزی در عرصه
 21واحد (درمجموع  130واحد) ،میباشد
[.]17

آموزش پرستاران بر طبق استانداردهای
جهانی ،یادگیری مادامالعمر ،ارزشهای
اخالقی و حقوق بشر ،ارتباطات مؤثر ،حل
مسئله و مهارتهای تحقیقاتی که آنها
را قادر به ارائه پاسخ به تغییرات ناشی از
پیشرفت تکنولوژیکی در یک جامعه مدرن
نماید [.]16
طول دوره  4سال و طبق برنامه اتحادیه
اروپا برای آموزش پرستاری2300 ،
ساعت بالینی و  2300ساعت نظری
تعیینشده است که ساختار برنامه شامل:
آشنایی با علوم بهداشتی و پرستاری،
آناتوموفیزیولوژی ،روانشناسی ،بیوشیمی،
اصول پرستاری ،میکروبشناسی و
بیماریهای عفونی ،پرستاری داخلی،
فارماکولوژی برای پرستاری بهصورت
فول تایم /تماموقت ،گذراندن دوره زبان
انگلیسی [.]16

سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،استفاده از
تصاویر ،موالژها و اطلسها و اسکلت،
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 روشهای آموزشی با توجه
به امکانات ،شبیهسازی ،خودآموزی و
سایر تکنیکهای آموزشی بر اساس
نیازها و اهداف [.]17

استفاده از روشهای آزمایشگاهی و
کلینیکالی و همچنین استفاده از برنامه-
های شبیهسازی و راهبردهای جدید
دیجیتالی در دست اقدام میباشد
[.]18،16

اردن
گذراندن دوره  2ساله قبل از مدرسه10 ،
سال آموزش پایه و  2سال آموزش
متوسطه که توسط نظام آموزشوپرورش
اجباری است.
مانند بسیاری از کشورهای عربی ،تنها
معیار پذیرش در دانشکدههای پرستاری
اردن هم دستیابی به یک نمره
رضایتبخش در آزمون کشوری برای
دانش آموزان دبیرستانی میباشد [.]15
تدریس و یادگیری عالی ،اتخاذ برنامههای
پژوهشی؛ تولید دانش نظری و کاربردی و
توسعه آن ،مشارکت مؤثر در ایجاد
فرهنگ یادگیری مستمر و بهبود کیفیت
زندگی در سطح محلی ،منطقهای و
جهانی
کارشناسی یک دوره تحصیلی چهارساله
است .برنامه تحصیلی شامل  136واحد
دروس نظری و عملی در طول  4سال
تحصیلی که شامل گذراندن  4عنوان
الزامات دانشگاه و دانشکده و دروس
تخصصی اجباری و اختیاری است.
گذراندن دروس پایه را طی یک دوره
یکساله که شامل زبان عربی ،انگلیسی و
دانش کامپیوتری و همچنین گذراندن
دوره اخالق و مهارتهای زندگی درترم
اول یا دوم اجباری است و مازاد بر دوره
آموزشی محسوب میشود.
آمورش در محیط بیمارستانی و سایر
مراکز آموزش بالینی ،وجود  7البراتوار
پرستاری که شامل پرستاری سالمت
کودك ،پایه پرستاری حرفهای ،ارزیابی
سالمت فیزیکی ،سالمت بزرگساالن،
پرستاری بهداشت زنان و زایمان ،شبیه-
سازی کامپیوتری  /صوتی تصویری،
شبیهسازی در مراقبت بحرانی .همچنین
برای ادغام الکترونیک و ابزارهای
آموزشی دیجیتال و ترویج یادگیری
الکترونیکی ،امکان استفاده از سیستم
مدیریت یادگیری"( "Moodleکه
دارای گزینهها و ابزارهایی مانند آپلود
اسناد ،انجمنهای آنالین و سایر ویژگیها
میباشد) فراهم میباشد [.]19
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اهداف کلی

ایران
پذیرفتهشدگان شامل فارغالتحصیالن
دوره دبیرستان در رشته تجربی ( 12سال
آموزش ،شامل 8 :سال عمومی و 4
سال اختصاصی( که پذیرش بهصورت
متمرکز و از طریق آزمون سراسری می-
باشد.

رحیم بقایی و همکاران

مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری

5

توانمندی های مورد
ا ن تظــار ،ن قش و
وظــایف حرفــهای
دانشآموختگان

6

شیوههای ارزشیابی

ایران
حرفهای ،جهت گرفتن مجوز فعالیت
حرفهای ،بعد از اتمام تحصیالت
آکادمیک باید دورهی طرح را بگذرانند و
بعد از اتمام طرح ،در آزمونهای
استخدامی شرکت میکنند [.]20

آزمونها )میانترم و پایانترم( ارزشیابی
عملکرد در حین دوره و یا در پایان دوره
با استفاده از چکلیستهای مراقبتی
)مشاهده ( و فرمهای تدوینشده ،انجام
و ارائه تکالیف بالینی شامل :کنفرانس-
های بالینی ،تهیه جزوات یا پمفلتهای
آموزشی [.]17

کشورهای موردمطالعه
ترکیه
استاندارد بینالمللی مدرك لیسانس30 :
امتیاز.
پرستاران دارای نقشها و مسئولیتهای
حرفهای هستند که شامل حفاظت از
سالمت فرد ،خانواده و جامعه ،ارتقاء
سالمت ،استفاده از درمان و مراقبت در
مورد بیماری ،توسعه و حفاظت از
محیطزیست سالم ،آموزش ،مشاوره،
تحقیق ،مدیریت ،توسعه کیفیت،
همکاری ،حمایت و ارتباطات پرستار در
حین انجام نقشهای حرفهای خود از
نظریههای پرستاری استفاده میکنند.
پس از فارغالتحصیلی ،در شهرهای بزرگ
و در بیمارستانهای خصوصی کار می-
کنند .سپس در صورت واجد شرایط بودن
برای شروع کار در مؤسسات دولتی ،در
آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت
شرکت میکنند [.]21،16
انجام ارزیابی دانشجو توسط مربیان بالینی
با استفاده از چکلیست ،امتحان میانترم،
سالیانه و پایان دوره [.]16

بحث:
مطالعه حاضر باهدف مقایسه برنامه درسی چند دانشکده پرستاری
منتخب دو کشور ترکیه و اردن با برنامه درسی ایران ازنظر رسالت
و اهداف ،محتوای آموزشی دوره ،راهبردهای آموزشی ،ارزشیابی
و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به وضعیت
برنامه درسی ایران انجام گردید .لذا توجه به تفاوتهای فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی ،مقایسه آنها میتواند برای حل
مشکالت و چالشهای آموزش پرستاری مفید باشد [ .]17در تهیه
این پژوهش نیز برای دستیابی به اهداف ،از بعضی مطالعات
استفادهشده که در ادامه بهاختصار به چند موردپژوهش داخلی در
این زمینه اشاره میشود:
نمادی و همکاران در سال  1393یک مطالعه توصیفی تحلیلی را
باهدف ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران تازه دانشآموخته از
دیدگاه خود و سرپرستاران انجام دادند و بیان نمودند که
صالحیتهای بالینی دانشآموختگان در حیطههای پیشرفت و
تکامل حرفهای و مدیریت و رهبری مناسب نبود .به نظر میرسد

اردن
تأیید نمرات نهایی توسط کمیته تأیید
آزمون و ارائه به شورای اداری برای
تصویب ،سپس تأیید گواهیها توسط مدیر
گروه و شورای برنامهریزی.

آزمونهای میانترم و پایانترم ،ارزیابی
بالینی و فعالیت در طول دوره آموزش با
توجه به الزامات هر درس برای
دانشجویان در برنامه درسی معادل ٪50
نمره کلی و امتحان کتبی نهایی معادل
 ٪30نمره و معاینه بالینی نهایی معادل
 ٪20نمره ( امتحان در صورت امکان باید
از طریق کمیته امتحان در محیط بالینی
انجام شود).

برنامههای آموزشی رایج فرصت الزم برای ارتقای صالحیت
بالینی دانشآموختگان را نداشته و بازنگری برنامههای درسی دوره
کارشناسی ،بهکارگیری شیوههای نوین آموزشی و سازماندهی
آموزش"رایزنی" توسط مدیران پرستاری بهمنظور آشناسازی
پرستاران تازهکار پیشنهاد میشود [ .]36بر اساس نتایج حاصل از
بررسی محتوای برنامه آموزشی ،مبین این مطلب است که محتوا
با اهداف آموزشی منطبق نبوده و نیاز به بازبینی دارد؛ بدینصورت
که دروس تنها دانش و مهارتهای خاص علمی را انتقال میدهد،
اما نمیتوان توانایی رهبری ،مدیریت ،برقراری ارتباط با سایرین،
پرورش تفکر انتقادی و تصمیمگیری بالینی را در دانشآموختگان
انتظار داشت؛ چراکه هیچ محتوای نظری و عملی که این قابلیتها
را انتقال دهد ،در برنامه درسی ایران مشاهده نمیشود و همچنین
بهکارگیری ارزشیابیهای تکوینی و پایانی با معیارهای معتبر و
مناسب با شیوههای نوین تدریس باید از اولویتهای مدرسین
دانشکدههای پرستاری قرار گیرد .درگذشته ،دانشجویان پرستاری
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ردیف

موارد موردبررسی
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پرستاری آشکار است .وجود کارگاههای آموزشی مانند کارگاه
مهارتهای ارتباطی ،ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد مبتنی بر
شواهد ،در کوریکولوم ایران ،عالوه بر مفید بودن مطالب
مطرحشده ،میتواند کاستیهای احتمالی محتوای برنامه را نیز
برطرف کند.
کریمی مونقی و خراشادی زاده در سال  1394در مقایسه تطبیقی
نحوه اجرای راهبرد دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی
پرستاری  10دانشکده برتر از کشورهای امریکا ،کانادا و استرالیا،
راههای پیشنهادی پیادهسازی راهبرد دانشجو محوری در برنامه
درسی کارشناسی پرستاری ایران مطرح نمودند که شامل :آگاه
نمودن دانشجو در سه مورد قوانین ،تحوالت دانشکده و پیشرفت
تحصیلی ،وجود مراکز تحقیقات دانشجویی ،استفاده از روشهای
جدید و متعدد یاددهی و ارزشیابی ،وجود مراکزی برای انجام
مشاوره در زمینههای مختلف ،بازنگری برنامه درسی بر اساس
نظرات دانشجویان ،انعطافپذیر بودن برنامه درسی و توجه به
پیامدهای آموزشی میباشد [ .]30از مقایسه واحدهای ارائهشده
در سه برنامه درسی میتوان دریافت که با فراهم کردن شرایط و
امکانات برای عملیاتی سازی راهبرد دانشجو محوری و انتقال
مسئول یادگیری به دانشجو و همچنین راهاندازی و استفاده از
برنامههای شبیهسازیشده و ترویج یادگیری الکترونیکی سبب
ارتقای برنامه درسی کارشناسی پرستاری در ایران میشود.
مطالعاتی که در کشور یونان [ ،]39ایرلند [ ،]40اسکاتلند [،]41
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ایالم
[ ]42انجامشده است ،نشان دادند که برنامه آموزشی پرستاری
جهت ایجاد توانمندیهای الزم در پرستاران ،ایجاد تفکر خالق و
انتقادی و بهکارگیری آموختهها در محیط بالینی ،کفایت الزم را
ندارند .مطالعات متعددی در ایران ،بیانگر وجود نقایص در زمینه
آموزش پرستاری هستند.
محبی و همکاران در سال  ،1391مشکالت آموزش پرستاری را
از دید دانشجویان پرستاری بررسی نمودهاند .این مطالعه بیان
داشت که اهمیت ندادن به نظرات دانشجویان در برنامهریزیهای
درسی ،نامناسب بودن شیوههای ارزشیابی دانشجویان ،بیتوجهی
به وضعیت روحی دانشجویان ،ابهام در آینده حرفه ،ازجمله
مشکالت موجود میباشد [ .]43نتایج حاصل از این مطالعه بر
استفاده از روشهای نوین قابلاستفاده و مؤثر در ارزشیابی عملکرد
دانشجویان در طول این دوره تأکید مینمایند.
رسولی ،زاغری و محمد نژاد در سال  1392در یک مطالعه مروری
چالشهای موجود در آموزش پرستاری ایران را بررسی نمودند و
بیان داشتند که مشخص نبودن شرح وظایف دانشجو مطابق
اهداف آموزشی و مشخص نبودن روند ارزشیابی دانشجویان
مشکالت مطرح در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در ایران
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پس از اتمام کارآموزی در عرصه ،جهت فراغت از تحصیل ،در
آزمون عملی نهایی شرکت و نمره قبولی کسب مینمودند.
ازآنجاکه تضمین کیفیت مراقبت و کسب اطمینان از مهارت بالینی
پرستار ،دغدغهی اصلی دانشکدههای پرستاری و نظامهای
ارائهدهنده مراقبت و نقطه تمرکز آنهاست ،میبایست آزمون
عملی و جامعی که بتواند صالحیت بالینی دانشجویان
فارغالتحصیل را بسنجد ،طراحی شود.
کرمان ساروی و همکاران در سال  1391در یک مطالعه کیفی
باهدف درك دانشجویان پرستاری از کیفیت آموزش نظری و
بالینی ،درونمایههای اصلی بهدستآمده در سهطبقه ،شامل
«آموزش نظری»« ،آموزش بالینی» و «فاصله تئوری و بالین» به
دست آمد .به نظر میرسد وضعیت آموزش نظری و بالینی نیازمند
تأمین جامعتر شیوههای آموزشی در جهت یکپارچه کردن دانش
و عمل ،امکانات و تجهیزات محیط بالین و بازنگری ابزارهای
ارزشیابی بالینی است و ضرورت دارد در این ابعاد تمهیداتی صورت
گیرد [ .]37چگونگی کاربرد مطالب نظری در عرصه بالین ،کسب
تجارب بالینی و رشد یافتگی حرفهای و همچنین تضمین کیفیت
مراقبت پرستاری از بیمار حائز اهمیت میباشد .با توجه به نتایج
این مطالعه میتوان دریافت که مسائل بالینی عمدهترین عوامل
تنشزای دانشجویان پرستاری است و باید محیط بالینی بهگونهای
باشد که دانشجویان بیاموزند که تئوری را با عمل تلفیق نمایند.
عالوه بر این در برنامه درسی کشور ترکیه بر بهکارگیری نظریه-
های پرستاری در ایفای نقش حرفهای تأکید شده است که در
ایران در دروه کارشناسی ،آموزشی در این زمینه صورت نمیگیرد.
منگلیان شهربابکی و همکاران در سال  1394یک مطالعه
توصیفی -تحلیلی باهدف ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان
کارشناسی پرستاری را با استفاده از پرسش نامه آگاهی و عملکرد
با  43دانشجوی سال آخر رشته پرستاری در مورد مراقبت مبتنی
بر شواهد انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین آگاهی و
عملکرد دانشجویان در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد شکاف وجود
دارد؛ چراکه باوجود آگاهی خوب در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد،
عملکرد آنها ضعیف میباشد .پیشنهاد میشود با برنامهریزی
صحیح ،بازنگری در برنامه آموزشی و ایجاد یک محیط مناسب
آموزشی برای دانشجویان پرستاری بهعنوان پرستاران آینده ،بستر
مناسبی برای ارتقای مراقبت مبتنی بر شواهد و درنهایت ،پیوند
تئوری و عمل فراهم گردد [ .]38در این مطالعه نیز با توجه به
بررسی محتوای برنامه آموزشی ،بیانشده است که درس پژوهش
در پرستاری و پرستاری مبتنی بر شواهد در برنامه آموزشی ایران
در این مقطع جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است .ضرورت
آشنایی با مطالعات نوین برای دستیابی به پرستاری مبتنی بر
شواهد ازجمله محتواهایی است که نیاز به آن در دوره کارشناسی
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نتیجهگیری:
جهت بهبود کیفیت هر چه بیشتر دوره و بهمنظور داشتن پرستارانی

برخوردار از نقش فعال و باانگیزه در کلیه سطوح خدمات سالمت
کشور ،با اقتباس از تجارب دانشگاههای خارجی موردمطالعه
میتوان نقاط ضعف این برنامه درسی را بهبود بخشید .لذا بهمنظور
رفع کاستیها و نقایص آن موارد زیر پیشنهاد میگردد:
.1جهت گزینش دانشجویان پرستاری عالوه بر کنکور سراسری،
مصاحبه نیز در نظر گرفته شود.
.2تهیه و تدوین درسنامههای بومی رشته پرستاری
.3بومیسازی و اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور (در دو
حوزه آموزش و خدمات پرستاری)
 .4تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی رشته پرستاری ( clinical
)study guide
.5تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون پیش کارورزی (صالحیت
بالینی) کارشناسی پرستاری
.6پیادهسازی راهبرد دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی
پرستاری شامل :آگاه نمودن دانشجو در سه مورد قوانین،
تحوالت دانشکده و پیشرفت تحصیلی ،وجود مراکز تحقیقات
دانشجویی ،استفاده از روشهای جدید و متعدد یاددهی و
ارزشیابی ،وجود مراکزی برای انجام مشاوره در زمینههای
مختلف ،بازنگری برنامه درسی بر اساس نظرات دانشجویان،
انعطافپذیر بودن برنامه درسی و توجه به پیامدهای آموزشی
میباشد.
.7بسیاری از موضوعات و مسائل ارتباطی و مهارتهای بین
حرفهای بدون هیچ آموزش رسمی در برنامه آموزشی از مربیان
آموخته میشود که لزوم توجه به صالحیت شخصی و حرفهای
مربیان در ارتقای دانش ،نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری
ضروری به نظر میرسد.
.8راهاندازی آموزش الکترونیکی و ارتقای تجهیزات آموزشی -
پژوهشی در دانشکدههای پرستاری
.9انجام ارزشیابیهای تکوینی و پایانی مناسب با شیوههای نوین
تدریس
 .10تربیت پرستاران متخصص طی برنامههای آموزشی
کوتاهمدت باهدف سالمت آینده جامعه )دورههای سالمندی،
مادر و نوزاد ،اطفال ،عقبماندگان ،توانبخشی مبتنی بر جامعه
و ،)...برای کارشناسان پرستاری بهمنظور ارتقای جایگاه و نقش
پرستار در سیستم خدمات بهداشتی  -درمانی و توانبخشی
 .11جهت آشنایی هرچه بیشتر پرستاران با پژوهش و تحقیق
و توسعه نگرش و فعالیتهای مبتنی بر تحقیق و علم ،تعداد
واحدهای درسی بیشتری به این مورد اختصاص یابد.
بر اساس اهداف و سؤاالت مطالعه حاضر ،تالشی در جهت تعیین
میزان کارایی این راهکارها نشده است .لذا پیشنهاد میشود میزان
اثربخشی هرکدام از این راهکارها بهطور مقایسهای در مطالعات
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هستند [ .]44همچنین رحیمی و احمدی در سال  ،1384باهدف
بررسی موانع آموزش پرستاری در ایران اعالم داشتند که عدم
وجود عالقه در دانشجویان از مهمترین موانع آموزشی است و
مدیران و برنامهریزان ،مسئول توجه بیشتر به دانشجویان میباشند
[.]45
مسعودی و الحانی در سال  1386در یک مطالعه توصیفی
مشکالت آموزش بالینی را تشریح نموده و پیشنهاد ایجاد کمیته
کیفیت آموزش در بالین را ارائه دادهاند [ .]46این مطالعات ،سندی
دیگر بر این ادعا هستند که برنامه درسی سنتی در ایران ،منجر به
پیامدهای مطلوب آموزشی نشده است و دانشجویان بهعنوان
مهمترین مشتریان سیستم آموزشی دانشکدهها ،وضعیت موجود
را مطلوب ارزیابی نمیکنند و توجه به نظرات دانشجویان در
برنامهریزیهای آموزشی مغفول مانده است.
از نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به مقایسه سه کشور آسیایی
که تاکنون انجامنشده بود ،اشاره نمود .از مهمترین
محدودیتهای مطالعه حاضر در خصوص اطالعات مربوط به
برنامه درسی این است که مطالب موجود در سایتهای
دانشکدهها ،گزارشها و مطالب مرتبط استفادهشده است .تعدادی
از دانشکدهها اطالعات کامل و جامعی را منتشر کرده بودند؛ اما
عدهای هم خالصه گویی نموده ،بعضاً مواردی را منتشر نکرده و
اطالعات آنها تا حدودی ممکن است ناقص باشد .همچنین
مقاالت مرتبط که بهصورت رایگان و یا از طریق شبکه دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه خریداریشده و در اختیار محققین قرارگرفته
بودند ،استفادهشده است .درواقع هرچند که محققین تالش بسیار
نمودهاند که اطالعات کاملی را به دست آورند ،ولی به دلیل
محدودیتهای مذکور ،احتمال آن مطرح است که مطالب دیگری
هم توسط سایر دانشکدههای پرستاری وجود داشته باشد که
بازیابی نشده باشند .همچنین ،با مطالعات کتابخانهای و بررسی
مستندات معتبر و پیگیری و صرف وقت ،در کاهش این محدودیت
تالش گردید .ممکن است بررسی این کشورها نشاندهنده
وضعیت کلیه دانشکدههای پرستاری آن کشورها نباشد و ذکر لفظ
کشور به دلیل بررسی گروهی از دانشکدههای پرستاری باهم بود.
لذا توصیه میگردد در مطالعات آینده با دانشگاههای معتبر و
محدودتر این مقایسهها صورت گیرد .در پایان امید است نتایج
بهدستآمده از پژوهش حاضر بتواند زمینه را برای ایجاد اصالحات
و تغییرات مناسب و رفع کاستیهای برنامه آموزشی و درنهایت
تدوین یک برنامه آموزشی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه و
فراگیران فراهم آورد.
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:تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیاننشده است

مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری

 همچنین شرایط و ملزومات اجرای.داخلهای بررسی شود
.موفقیتآمیز هر راهبرد تعیین گردد
:تشکر و قدردانی
قدردان زحمات محققانی که از مطالعات آنها در این مقاله
استفادهشده است و همچنین اساتید و همکارانی که در جمعآوری
. میباشیم،و تهیه مطالب ما را یاری کردهاند
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Abstract:
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Introduction:
For the success of the BSc in nursing in Iran, identifying the strengths and weaknesses of its curriculum,
addressing comparative studies and exploiting the experiences and strategies experienced in successful
universities is essential. The present study addresses the curriculum of undergraduate nursing students
in Iran, Jordan and Turkey.
Methods & Materials:
This was a descriptive-comparative study. The important components and indices of nursing curricula
of the three nursing schools were analyzed. Then, each studied item was compared between the selected
nursing schools and nursing schools of Iran. The research model used in this study was the Beredy
model that identified the 4 stages of description, interpretation, proximity, and comparison.
Results:
The general objectives and educational contents in all curricula of the examined nursing schools were
similar to some extent. However, some differences in educational contents and strategies were observed.
Conclusion:
The undergraduate nursing curriculum in Iran has many strengths compared to the educational programs
in question. In order to improve the quality of the course to resolve the flaws, it is suggested that issues
such as student selection, research, teaching methods and theoretical evaluation and performance should
be subject to serious revision and review.
Keywords: Curriculum, Nursing Bachelor of Science, Beredy Model, Iran, Turkey, Jordan
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