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Abstract
Introduction: Considering the world’s most successful educational systems is an
indication for the institutionalization of an effective system and comparing different
educational systems will promote the content and quality of the curriculum.
Objective: The aim of this study was to conduct a comparative study of nursing
Bachelor’s Education Program in Iran and University of California, Los Angeles
(UCLA).
Material and methods: This descriptive-comparative study was performed in
2018, data were collected by googling the key words of nursing, nursing education,
curriculum, California UCLA and Iran, and a review of the history and details of
the nursing Bachelor’s education program in Iran and UCLA and analyzed using
Bereday’s four-stage model including description, interpretation, juxtaposition and
comparison.
Results: The goals, missions and structures of both programs are similar. Considering
the characteristics and cultural diversity of patients, the patient-centered approach,
caring for the high quality and safe care are the goals of the UCLA Nursing Faculty
to the, which is less common in Iran. There are some differences in the pre-requisite
courses.. In UCLA Nursing School, clinical education is done in the simulator lab
equipped with the most updated educational technology, but in Iran, it is conducted
in a clinical setting, using modern educational approaches is less common in Iran.
Graduates at UCLA are not allowed to work until getting RN (Registered Nurse)
license, but they start working in Iran after graduation.
Discussion and Conclusion: Considering that the program of nursing undergraduate
studies in Iran was revised in 2014, performing descriptive studies on acquired
competencies and program content can help to improve the program by problem
solving.
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مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه UCLA
*محسن ادیب حاج باقری ،1فرشته مظهری آزاد2

چكيده
مقدمه :توجه به نظامهای آموزشی موفق در جهان ،مبین نهادینه شدن یک نظام کارآمد و اثربخش است و مقایسه نظامهای
هدف :هدف این مطالعه مقایسه برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه (University of California,

 Los Angeles) UCLAبود.
مواد و روشها :مطالعه مقایسهای حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی -تطبیقی در سال  1397انجام شد و اطالعات
مورد نیاز در مورد برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری با جستجوی اینترنتی با کلید واژههای پرستاری ،پرستار ،آموزش
پرستاری ،کوریکولوم ،برنامه درسی UCLA ،و ایران جمعآوری گردید و با استفاده از الگوی بردی ) (Beredayو در چهار
مرحله توصیف ،تفسیر ،هم جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نشان داد که رسالت و اهداف و ساختار کلی هر دو برنامه تشابهات زیادی وجود دارد ،با این تفاوت که توجه
به ویژگیها و تنوع فرهنگی مراجعین ،بیمار مداری ،توجه به ارائه مراقبت باکیفیت و ایمن از اهداف دانشکده پرستاری
 UCLAمیباشد که در ایران کم رنگتر به نظر میرسد .در نحوه ارائه دروس پیش نیاز نیز تفاوتهایی دیده میشود.
آموزش بالینی در دانشکده پرستاری  UCLAآزمایشگاه شبیه ساز مجهز به پیشرفتهترین تکنولوژی آموزشی است ،اما در
ایران در محیط بالینی اجرا میشود و استفاده از رویکردهای نوین آموزش میباشد که در ایران کمتر به چشم میخورد.
دانش آموختگان در  UCLAبدون دریافت مجوز ) RN (Registered Nurseاجازه اشتغال به کار ندارند ،اما در ایران بعد
از فارغ التحصیلی شروع به کار میکنند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به اینكه برنامه رشته کارشناسی پرستاری در ایران ،در سال  1393مورد بازنگری قرار گرفته
است ،انجام مطالعات توصیفی در مورد توانمندیهای کسب شده و محتوی برنامه میتواند با رفع مشكالت احتمالی برنامه
به ارتقای هر چه بیشتر آن کمک نماید.
کلمات کلیدی :ایران ،کارشناسی پرستاری ،مطالعه تطبیقی.
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تاریخ دریافت:

1397/12/6

تاریخ پذیرش:

1398/2/31

تاریخ انتشار:

1398/8/25

مقدمه

کند ( .)2برنامه درسی از مؤلفههای اصلی یک نظام تربیت رسمی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مجری نظامهای

است ،زیرا این مؤلفه به شکلی هدفمند تجارب تربیتی ویژهای را

آموزشی باید به تغییرات عظیمی که پیرامون آنها اتفاق میافتد

برای ارتقاء و تعالی در ابعاد و شئون مختلف فراهم میکند (.)3

واکنش نشان دهند ( .)1عدم تطابق آموزش با نیازهای جامعه،

ارزشیابی در آموزش عالی به منظور ارتقای کیفیت برنامههای

میتواند مشکالت زیادی برای آموزش پرستاری و جامعه ایجاد

درسی در دهههای اخیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است

1ـ دکترای پرستاری ،استاد ،مركز تحقیقات پرستاری تروما ،گروه داخلی -جراحی ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشكی كاشان ،كاشان ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکیadib1344@yahoo.com :
2ـ کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران.
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مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی میگردد.
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مقاله مروری

بخش آموزش عالی و در نهایت تربیت نیروهایی که از قابلیتهای

است (.)14

اخالقی ،علمی و عملی کافی برخوردار باشند ،از اهداف این مقوله

توجه به نظامهای آموزشی موفق در جهان ،مبین نهادینه شدن

میباشد ( .)6 ،5همچنین هدف از برنامههای کالن پرستاری ،فارغ

یک نظام کارآمد و اثربخش است و مقایسه نظامهای مختلف

التحصیل شدن پرستاران توانمندی است که در محیط مراقبت و

آموزشی باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی میگردد

سالمتی تغییر مثبت ایجاد کرده و در راستای ارتقای کیفیت زندگی

( .)15نتایج مطالعه مختاری و همکاران در مورد مقایسه نظام

افراد ،خانوادهها ،گروهها و به طور کلی جامعه قدم بردارند (.)8 ،7

آموزش پرستاری ایران در مقابل ژاپن نشان داد كه نظام آموزشی

تغییرات نظام آموزشی نمایانگر آن است که ضمن طراحی

كشور ما دارای نقاط ضعف و قوت است و به نظر میرسد استفاده

برنامههای آموزشی ،توجه به بهبود و ارتقای کارکرد آموزشی نیز

از تجربیات كشورهای موفق و بومیسازی آن ،در جهت اعتالی

اهمیت دارد ،به طوری که مؤسسات آموزشی در صورتی از عهده

سیستم آموزش پرستاری ایران كمک خواهد نمود ( .)16با توجه

وظایف و اهداف خود بر میآیند که از لحاظ کیفیت آموزشی

به اینکه دانشگاه  UCLAجزء برترین دانشگاههای جهان و موفق

وضعیت مطلوبی داشته باشند ( )10 ،9معموالً هر برنامه ،پس

در امر آموزش پرستاری میباشد ،این مطالعه با هدف مقایسه

از طراحی و توسعه ،نیاز به ارزیابی دارد .ارزیابی برنامه یکی از

برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه

مهمترین استراتژیهای بازخورد و ترویج آموزش از ایستایی به

انجام شده است.

پویایی است ()11

UCLA

یکی از اهداف دانشگاههای علوم پزشکی ،رسیدن به موقعیت

مواد و روشها

علمی باال در میان کشورهای منطقه به منظور افزایش رتبه بندی

مطالعه مقایسهای حاضر با استفاده از رویکرد تطبیقی در سال

جهانی است .بدون تردید ،رسیدن به موقعیتی عالی در جهان

 1397انجام شده است .رویکرد تطبیقی برگرفته از روش جرج

امکان پذیر نخواهد بود ،مگر اینکه وضعیت برنامههای مشابه در

اف بردی است که در چهار مرحله توصیفی )،(Description

دانشگاههای برتر جهان را در نظر بگیرید .مقایسه برنامههای موجود

تفسیر ) ،(Interpretationهمجواری ) (Juxtapositionو مقایسه

با یکدیگر با استفاده از رویکرد مقایسهای یکی از روشهای مورد

) (Comparisonانجام گردیده است .این روش در مرحله توصیف،

استفاده در ارزیابی برنامهها است .این رویکرد یکی از روشهای

پدیدههای تحقیق بر اساس شواهد و اطالعات ،یادداشت برداری

تحقیقاتی در علوم اجتماعی است که میتواند برای مقایسه کشورها

و تدارک یافتههای کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد

با فرهنگهای متفاوت از جهات مختلف استفاده گردد .این مقایسه

آماده میشود .در مرحله تفسیر ،اطالعات توصیف شده در اول

را میتوان در بخشهای گوناگون مؤسسات آموزشی ،برنامههای

قدم وارسی و تحلیل میگردد .در مرحله همجواری ،اطالعاتی

درسی ،ارزشها ،فرهنگها ،پیامدها و روشهای آموزش استفاده

که در دو مرحله قبل آماده شده است ،به منظور ایجاد چارچوبی

کرد ( .)12نتایج مطالعه کرمانشاهی و همكاران که با هدف مقایسه

برای مقایسه شباهتها و تفاوتها طبقه بندی و در کنار هم قرار

برنامه آموزش کارشناسی ارشد کودکان در ایران و کانادا انجام

میگیرد .در مرحله مقایسه ،مسئله تحقیق با توجه به جزئیات

شده است ،بیانگر این بود که واحدهای عملی برنامه بسیار محدود

در زمینه شباهتها و تفاوتها و دادن پاسخ به سؤاالت تحقیق

بوده و سایر محتوی نیز متناسب با جامعه نمیباشد ،وظایف،

بررسی و مقایسه میگردد ( .)17بر اساس روش مطالعه ،ابتدا

فلسفه ،اهداف و رسالت برنامه نیز نیاز به بازبینی و اصالح دارد

تاریخچه و برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران بررسی

( .)13نیک فرید و همکاران در مطالعه خود تغییرات زیر بنایی در

شد ( )18و در ادامه ،وضعیت آموزش دانشگاه  UCLAکالیفرنیا

حیطههای آموزش بالینی ،مدیریت بالین و توانمندسازی حرفهای

مورد مطالعه ( )19و سپس وجه اشتراک و افتراق این برنامهها

را برای تضمین موفقیت رشته پرستاری و مراقبتهای ویژه نوزادان

مورد مقایسه قرار گرفت.
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( .)4توجه به شاخصهای کیفی و ارتقای کیفیت آموزش در

ضروری دانسته و لزوم تغییرات در برنامه درسی را پیشنهاد کرده
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مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه UCLA

یافتهها

مشخصات و ساختار و دوره (جدول  ،)5محتوای دوره (جدول )6

نتایج به دست آمده از مقایسه برنامه درسی کارشناسی پرستاری

و راهبردهای آموزشی (جدول  ،)7ارائه شده است.

در ایران و دانشگاه  UCLAدر رابطه با تاریخچه دوره (جدول ،)1

ارزشها و باورها در برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری کشور

فلسفه ،چشم انداز و رسالت (جدول  ،)2شرایط و نحوه پذیرش

ایران در قالب  18بند نسبتاً طوالنی بیان شده است .با توجه به

دانشجو (جدول  ،)3نقشها و وظایف دانش آموختگان (جدول ،)4

اینکه ارزشها بیان کننده چارچوب تالش سازمان جهت دسترسی

] [ DOI: 10.29252/mcs.6.2.159

محسن ادیب حاج باقری و فرشته مظهری آزاد

جدول  -1تاریخچه دوره

اﻳﺮان
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داﻧﺸﮕﺎه

UCLA

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ دوره

داﻧﺸﮕﺎه  UCLAدر ﺳﺎل  1919ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺳﺎل  1949رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﻣﺪارس ﺣﺮﻓﻪاي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاري ﻛﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ) (BSدر ﺳﺎل  1950راه اﻧﺪازي ﺷﺪ دوره
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ) (MSدر ﺳﺎل  1951و در ﺳﺎل  1986دوره دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم ﭘﺮﺳﺘﺎري ) (DN.Scﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺗﺎﻳﻤﺰ ) (Times Rankingدر ﺳﺎل ) (2019-2018داﻧﺸﮕﺎه  UCLAرﺗﺒﻪ  17را در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻛﺴﺐ
ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه دوﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و از ﻟﺤﺎظ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻬﻤﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ).(19
ﺳﺎل  ،1344ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوره آﻣﻮزش ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ )ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ( ﭘﺮﺳﺘﺎري ) (BScNﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﻴﺮوزﮔﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  1354ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﻣﻮزش
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺎل  (1995) 1374در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش
 3داﻧﺸﺠﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ ).(18

جدول  -2مقایسه فلسفه ،چشم انداز و رسالت در دانشگاههای مورد مطالعه

داﻧﺸﮕﺎه

UCLA

اﻳﺮان

ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و رﺳﺎﻟﺖ

ﻓﻠﺴﻔﻪ :داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ،ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻳﺎد ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي و
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﻓﺮدي و
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه  UCLAﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻮﻧﺪ ).(19
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز :ﭘﺮورش رﻫﺒﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ،ﺑﻬﺒﻮدي و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ).(19
رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري  UCLAﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪاي اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺣﻴﺎﺗﻲ در آﻳﻨﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ،اﻓﺮادي ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ).(19

ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺧﻼﻗﻲ ،اﻋﺘﻼي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و اﻧﺘﻘﺎدي و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﻣﻮزش ،روشﻫﺎي ﻛﻞﻧﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ،اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز :دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻣﻮﺛﺮي در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ در
ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﻼﻣﺖ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺎ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺳﺎﻟﺖ :ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ روز ،ﻣﻬﺎرت و ﻛﺎرآﻣﺪي ،اﻳﻤﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ،دﻟﺴﻮزي و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي و
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺎ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎ روشﻫﺎ و
اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ ﺑﻮده و در دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎً داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ).(20
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ارزشهای برنامه به این صورت بیشتر بیانگر یک نگاه آرمانی

اتمام تحصیالت ،موظف به شرکت در آزمون ملی دریافت

و رویایی به آنها است ،در حالیکه ارزشهای برنامه باید به

گواهینامه رسمی کار ) (NCLEXمیباشند .بدون دریافت مجوز

گونهای نوشته شود که شعارگونه نبوده و نشان دهنده ارزشهای

) RN (Registered Nurseاجازه اشتغال به کار به آنها داده

مهم سازمان در قبال دریافت کنندگان خدمات باشد .همچنین

نمیشود .این مدرک برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد که

با توجه به اهمیتی که دارند در قالب برنامههای عملیاتی سازمان

پرستاران را برای عملکرد بالینی به عنوان پرستاران متخصص و

قابل اجرا باشند (جدول .)2

مدیران مراقبتهای اولیه و حاد آماده میکند ،الزامی است (.)19

وجود استانداردهای حرفهای رشته پرستاری در دانشکده  UCLAو

در ایران نیز مدرک اعطا شده به دانشآموختگان ،مدرک کارشناسی

مطلع ساختن متقاضیان از لزوم کسب این استانداردها جهت ثبت نام

میباشد؛ اما بعد از فارغ التحصیلی برای شروع به کار نیازی به

و ادامه تحصیل شرایط واضح و روشنی را برای دانشجویان پرستاری

آزمون تعیین صالحیت و یا آزمون دریافت مجوز نیست و تنها

و سیستم آموزش فراهم میسازد و دانشجویان درتمام دوران تحصیل

در برنامه آموزشی قید شده است که پس از اتمام کارآموزی در

ملزم به کسب این استانداردها میباشند .در حالیکه عدم تعریف هر

عرصه و جهت فراغت از تحصیل ،موفقیت در آزمون عملی نهایی

یک از این استانداردها به روشنی در برنامه درسی پرستاری ایران

ضروری میباشد که البته هیچ گونه شفاف سازی در ارتباط با

منجر شده که نه تنها دانشجویان ،بلکه فارغ التحصیالن نیز موفق

آزمون در برنامه درسی صورت نگرفته است .الزم به ذکر است که

به کسب پایینترین حد این مهارتها نیز نشده باشند (جدول .)3

فارغ التحصیالن جهت شروع به کار ملزم به گذراندن طرح نیروی

در دانشکده پرستاری  ،UCLAمدرک اعطایی به دانشآموختگان،

انسانی هستند (( )18جدول .)4

جدول  -3شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

داﻧﺸﮕﺎه
UCLA

اﻳﺮان

ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل اول وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  4ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  UCLAﻣﺪارك زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ:
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  ،GPA (Grade Point Average) = 4ﺑﻴﺎﻧﻴﻪي اﻫﺪف ،رزوﻣﻪ 2 ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻼﻳﻦ ).(19
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻻزم ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ).(16

جدول  -4نقشها و وظایف حرفهای دانش آموختگان

داﻧﺸﮕﺎه

UCLA

اﻳﺮان
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ﻧﻘﺶﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

اﻧﺘﺨﺎب ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮي از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻫﺒﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن و ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رﻫﺒﺮي و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻤﻚ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ).(19
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن،
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ،اﻟﺘﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي و ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪدﺟﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي
دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺪدﺟﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻣﻮزش ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﻲ ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ).(20

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 22:25 +0330 on Monday September 28th 2020
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مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه UCLA
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جدول  - 5مشخصات و ساختار و دوره کارشناسی پرستاری

داﻧﺸﮕﺎه
UCLA

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ  UCLAﺻﻮرت ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره  4ﺳﺎل و ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰ ،زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  180و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  216واﺣﺪ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي
ﻧﮕﺎرش اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  10واﺣﺪ و آﻣﺎر  4واﺣﺪ از اﻟﺰاﻣﺎت ورود ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮ  12واﺣﺪ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ).(19
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮري ،ﻋﻤﻠﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره  4ﺳﺎل و در
ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  130واﺣﺪ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻛﻪ  22واﺣﺪ دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ 15 ،واﺣﺪ دروس ﭘﺎﻳﻪ 54 ،واﺣﺪ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ 18 ،واﺣﺪ
ﻛﺎرآﻣﻮزي و  21واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺮم در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن در ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺎ  20واﺣﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  17و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  24واﺣﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن )ﻣﻌﺪل ﻛﻤﺘﺮ از  (12در
ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  14واﺣﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ).(16

مقایسه ساختار برنامه کارشناسی پرستاری دانشگاه  UCLAبا

به بالین نیاز به کسب مجوزهای خاص و گذراندن دورههایی از

ایران نشان میدهد که هر دو ساختار دارای دروس عمومی ،پیش

قبیل دوره احیا و گذراندن آزمون محاسبات دارویی میباشند

نیاز و دروس پایه و دروس تخصصی پرستاری میباشند ،اما از

(( )19جدول .)6

نظر شمارش تعداد واحدهای دروس عمومی و نحوه ارائه دروس

انتخاب روش تدریس به نوع و موضوع درس بستگی دارد .استفاده

تخصصی پرستاری و دروس پیش نیاز تفاوتهایی وجود دارد .ارائه

از روشهای یادگیری مشارکتی و یادگیری مبتنی بر شواهد در

 10واحد نگارش انگلیسی و  4واحد آمار در مقطع کارشناسی نه

هر دو برنامه وجود دارد .با این تفاوت که یادگیری الکترونیکی و

تنها برای دانشجویان رشته پرستاری ،بلکه برای کلیه دانشجویان

بیمارستانهای مجازی از شیوههای آموزشی در دانشکده پرستاری

این مقطع اجباری است؛ که نمایانگر اهمیت تحقیق در دانشگاه

 UCLAمیباشد .در ایران استفاده از رویکردهای نوین آموزشی

 UCLAمیباشد که هم راستا با رسالت و اهداف این دانشگاه

متناسب با محتوای درس کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ()18

است .درکوریکولوم جدید کارشناسی پرستاری ایران گذراندن

(جدول .)7

کارگاههای آموزشی از قبیل ایمنی مددجو ،اخالق حرفهای،
اعتباربخشی ،حاکمیت بالینی ،آشنایی با مخاطرات شغلی و...
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اﻳﺮان

ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دوره

بحث و نتیجهگیری

ضروری میباشد (( )18جدول .)5

مطالعه حاضر با هدف مقایسه برنامه آموزشی مقطع کارشناسی

در ایران دروس کارآموزی و کارآموزی در عرصه واحدهایی

پرستاری ایران و مدرسه پرستاری  UCLAانجام شد و براساس

میباشند که دانشجویان تجاربی را در ارتباط با هر یک از دروس

نتایج حاصله پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت برنامه ارائه گردید.

تئوری تخصصی پرستاری در محیطهای بالینی کسب خواهند

برخالف دانشگاه  UCLAکه در هیچ یک از مقاطع تحصیلی آزمون

نمود .در سیستم آموزشی کارشناسی پرستاری کشور ایران اکثر

ملی برگزار نمیشود ،نظام پذیرش دانشجو در ایران متمرکز بوده و

واحدهای کارآموزی در محیطهای بالینی (بیمارستانها و مراکز

مستلزم پذیرش در آزمون سراسری است که مشکالتی از قبیل عدم

بهداشتی درمانی ،مراکز نگهداری از سالمندان ،مراکز توانبخشی)

عالقه و انگیزه نسبت به رشته پذیرفته شده را به دنبال دارد .نتایج

و همزمان با دروس تئوری آنها در همان ترم اجرا میشود و تعداد

مطالعات مختلف نشان داد که پذیرش دانشجویان بی انگیزه گاهی

کمتری از واحدها مانند اصول و مهارتهای پرستاری ،بخشی از

منجر به انصراف از تحصیل و تغییر رشته میگردد ( .)22 ،21اگر

واحد فوریتها و اتاق عمل در مرکز مهارتهای بالینی )(Skill lab

چه داشتن سالمت جسمی و روانی به عنوان شرط پذیرش در ایران

اجرا میشود .در حالی که در دانشگاه  UCLAبیشترین واحد بالینی

قید شده است ،اما آزمون سنجش سالمت روان و یا مصاحبهای

را در آزمایشگاههای شبیه سازی شده انجام میدهند و برای ورود

برای بررسی شرایط متقاضیان انجام نمیشود و عدم وجود مصاحبه

163

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

جدول  -6محتوای دوره

داﻧﺸﮕﺎه

UCLA

اﻳﻦ دوره داراي دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 47واﺣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ) 14واﺣﺪ( ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ) 14واﺣﺪ( ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ) 18واﺣﺪ(
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
دورهﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ.
 56-55واﺣﺪ دروس ﭘﺎﻳﻪ :ﺷﻴﻤﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،زﻳﺴﺖ ،ﻣﻴﻜﺮوبﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ،
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﻪ ،ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ) 1و  94 .(2واﺣﺪ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ،
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪاي  1و ) 2ﺗﺌﻮري ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻼﻣﺖ روان
)ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ) A, C, Bﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد )ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻛﻮدﻛﺎن )ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،رﻫﺒﺮي و ﻧﻘﺶﻫﺎي ادﻏﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ،رﻫﺒﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  12واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺗﺌﻮري و
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ).(19
دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ دروس ﭘﺎﻳﻪ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
دروس ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ،ژﻧﺘﻴﻚ و اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي ،ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﻴﻜﺮوبﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﮕﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ،آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺎﻧﻲ ،اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي )ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ،آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري )ﺗﺌﻮري،
ﻋﻤﻠﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪاي )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
)ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد )ﺗﺌﻮري و
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  1و  2و ) 3ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
در ﻣﻨﺰل )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي وﻳﮋه ) 3ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﺤﺮان و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدك
ﺳﺎﻟﻢ )ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن )ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي روان )ﺗﺌﻮري
و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ،اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ .دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دروس
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ).(18

جدول  -7استراتژیهای آموزشی
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روشﻫﺎي ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي

روشﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺤﺚﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ،ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ،ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎري ،ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﺮدي و
ﮔﺮوﻫﻲ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،آي ﭘﺪ ) ،(I Padآﻣﻮزش در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ،ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﻣﺤﻮر و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ).(19
روشﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺤﺚﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ،ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎري ،ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ،ﺧﻮدآﻣﻮزي ،ژورﻧﺎل
ﻛﻼب ،ﮔﺰارش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﺧﻞ ﺑﺨﺸﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪاي ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﺷﻮاﻫﺪ.
روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز و اﻫﺪاف ﻓﺮاﮔﻴﺮ ).(18

و عدم بررسی ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی ،عالیق ،نگرشها،

همکاران استفاده از روشهای غیر متمرکز و معیارهای چندگانه

باورها و ارزشهای دانشجو منجر به بروز اشکاالتی در سیستم

را برای پذیرش دانشجو موثردانستند ( .)23نمره باال به تنهایی

آموزش پرستاری میگردد و بعضا منجر به پذیرش دانشجویانی با

مالك مناسبی برای پذیرش و ادامه تحصیل در رشته پرستاری

مشکالت جسمی یا روحی شده است که ادامه تحصیل و عملکرد

نیست .انجام مصاحبه باعث میشود که در صورت امکان از ورود

آنان را با مشکل مواجه میسازد ( .)22در این رابطه آرین و

داوطلبان بی عالقه یا داوطلبانی که فقط تالش دارند تا از قافله
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مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه UCLA

عالوه بر این ،برگزاری مصاحبه مانند دانشکده  ،UCLAفرصتی

برنامهای در حال حاضر وجود ندارد ( .)26پرستاران تازه کار به

فراهم میسازد تا با بررسی ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی ،عالیق،

عنوان بخشی از نیروی انسانی در مراکز درمانی نیازمند مراقبت

نگرشها ،باورها ،ارزشها و بازبینی سابقه تحصیلی ،زمینه جذب

و توجه خاص بوده و ارزیابی صالحیت بالینی آنها نقش مهمی

افراد مستعد و عالقمند به رشته فراهم شود (.)22

در مدیریت فرایند ارائه مراقبت و تعیین نیازهای آموزشی آنان

با نگاهی به نتایج برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری  UCLAو

دارد ( .)20در همین راستا به نظر میرسد عدم برگزاری آزمون

ایران این مسئله مشخص میشود که فارغ التحصیالن دانشکده

) RN (Registered Nurseکه برای تعیین صالحیت حرفهای در

پرستاری  UCLAمهارتها و شایستگیهای بیشتری را کسب

بسیاری از کشورها برگزار میشود ،در سیستم پرستاری ایران هم

خواهند نمود که شامل کسب دانش سازمان یافته ،کسب شایستگی

باید مد نظر قرار گیرد (.)16

و مهارت خاص ،توانایی حل مشکل ،تفکرانتقادی ،قضاوت بالینی،

محتوای برنامه درسی طوری انتخاب ،سازماندهی و تدوین میگردد

رهبری و ارتباط با جامعه میباشد ( ،)19اما در مقایسه با برنامه

که اهداف برنامه درسی تحقق یابد ( .)3محتوای برنامه در دانشکده

آموزشی کارشناسی پرستاری ایران به نظر میرسد انتظار داشتن

پرستاری  UCLAنشان میدهد که هدف ،استخراج دانش از علوم

فارغ التحصیالنی که صرفا مهارتهای برقراری صحیح ارتباط،

طبیعی ،انسانی و اجتماعی به عنوان پایهای برای ارتقای مهارتهای

ارائه مراقبت بر اساس فرآیند پرستاری و درک یادگیری مادام

ذهنی ،شخصی و اجتماعی دانشجویان میباشد .درخصوص دروس

العمر را داشته باشند ،به عنوان پیامد برنامه ،بیانگر ساده نگری به

عمومی ،مؤلفهها و موضوعات آموزشهای عمومی در دانشکده

جایگاه ویژه پرستاران در سیستم خدمات بهداشتی درمانی کشور

پرستاری  UCLAبسیار متنوع است ،چرا که این دانشکده اهداف،

میباشد ( .)18ارتقای کیفیت خدمات و آماده سازی دانشجویان

رسالت و برنامه راهبردی خاص خود را داشته و در جهت دستیابی به

پرستاری برای به عهده گرفتن مسئولیتهای شغلی و انجام وظایف

آنها ،برنامههای درسی خود را تدوین میکند .اختصاص  47واحد

مراقبتی یکی از پر چالشترین وظایف دانشکدههای پرستاری

درسی به دروس غیر پرستاری بیانگر این موضوع میباشد (.)19

است ( .)11عدم تعریف واضح هر یک از این استانداردها در برنامه

با مشاهده لیست کلی دروس در برنامه ایران ،متوجه میشویم

درسی پرستاری ایران باعث شده که نه تنها دانشجویان بلکه فارغ

که بین دروس ارائه شده و محتوای آنها با اهداف آموزشی تا

التحصیالن نیز شایستگیهای الزم جهت کسب این استانداردها

حدودی عدم تطابق وجود دارد .بدین صورت که دروس تنها دانش

را یه دست نیاورند .گودرت ) (Goodareاشاره میکند که در

و مهارتهای خاص علمی را انتقال میدهند ،اما نمیتوان توانایی

سطح بین المللی ،فارغ التحصیالن جدید پرستاری در اولین سال

رهبری ،مدیریت ،برقراری ارتباط با سایرین ،پرورش تفکر انتقادی

فعالیت خود بین  30تا  60درصد ریزش دارند به دلیل این که وارد

و تصمیمگیری بالینی را در دانش آموختگان انتظار داشت ( .)18با

( )22حرفهای با مجموعهای از مهارت اولیه میشوند که بازتابی

وجود تأکید بر تحقیق و پژوهش در اهداف نظام ایران ،در برنامه

از آموزش تئوری آنهاست ،بدون این که صالحیت مورد نیاز را

اجرایی ،مطالب مرتبط با تحقیق و اهمیت آن و بیان روشهای

کسب کرده باشند (.)24

آماری مرتبط در قالب این تعداد واحد ،نمیتواند تأمین کننده

تضمین کیفیت مراقبتها و کسب اطمینان از صالحیت بالینی

پیش نیاز نقشهای پژوهشی دانشآموختگان کارشناسی پرستاری

پرستاران شاغل در بیمارستانها و سایر مؤسسات مراقبتی ،دغدغه

باشد و دروس پژوهش در پرستاری و پرستاری مبتنی بر شواهد در

اصلی نظامهای ارائه دهنده مراقبت میباشد ( .)25نتایج مطالعه

برنامه آموزشی ایران جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است (.)16

امینی و همکاران درمقایسه سیستم آموزش پرستاری ایران و چین

بسیاری از اقدامات پرستاری در ایران ،بر اساس روشهای سنتی،

نشان داد که به رغم بسیاری از جنبههای مشترک ،در کشور چین

شهود ،مهارتهای فردی انجام میشوند ،درحالی كه مراقبت

آزمون ملی برای دریافت گواهی پس از فارغ التحصیلی و قبل از

پرستاری در كشورهای پیشرفته ،مبتنی بر شواهد است (.)27
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داد ،عدم تسلط به روش تحقیق یکی از مهمترین موانع عملکرد

از درس را خارج از دانشکده و در بیمارستانها و یا مؤسسات

مبتنی بر شواهد است ( .)28ضرورت آشنایی با مطالعات نوین برای

مرتبط میگذرانند ()19؛ اما در کشور ایران ،در اکثر دانشکدههای

دستیابی به پرستاری مبتنی بر شواهد از جمله محتوایی است که

پرستاری آزمایشگاههای شبیه ساز مجهز وجود ندارد ( )20و لذا،

نیاز به آن در دروه کارشناسی پرستاری آشکار است .نتایج مطالعه

جهت گذراندن بخش کلینیکی واحدها نیاز به حضور در بالین

مختاری و همکاران نشان داد که ارائه سمینار و پایان نامه بخشی

میباشد و این مسئله که دانشجویان بدون گذراندن قسمت تئوری

از برنامه آموزشی ژاپن است و در نهایت دانشجویان باید نتایج

مباحث و بدون داشتن هیچگونه دانش و نگرشی بالفاصله با شروع

پژوهش خود را در قالب پایان نامه كارشناسی ارائه نمایند (.)16

ترم و انتخاب واحد دروس تخصصی ،وارد محیط بالین میشوند از

در برنامه آموزشی دانشکده پرستاری  UCLAدروس مرتبط با علوم

نظر آموزشی مشکل آفرین و باعث کاهش کیفیت ارائه مراقبتها و

یا دروس پایه به عنوان پیش نیاز دروس تخصصی تعریف شده

بروز خطرات تهدید کننده ایمنی برای بیماران و سیستم بهداشتی

است که مشابه برنامه کارشناسی ایران میباشد ،اما تفاوت این دو

درمانی گردد .مطالعات مختلف نشان میدهد که استفاده از شبیه

سیستم آموزشی ،در زمان ارائه دروس پیش نیاز و واحدهای مرتبط

سازی با دقت باال مزیت مهمی نسبت به موقعیتهای بالینی دارد

با این دروس است .در دانشکده پرستاری  UCLAدانشجویان بعد

که دانشجویان ،بازخورد اساتید را در مورد عملکرد خود دریافت

از اتمام دروس پیش نیاز و کسب نمره قبولی اجازه انتخاب دروس

کنند و فرصتهایی برای تکرار عمل در محیط ایمن پیدا کرده و

تخصصی را دارند؛ اما در برنامه آموزشی ایران دروس به صورت

به آنها اجازه داده میشود ،قبل از اینکه در محیطهای مراقبتی

پیش نیاز و یا هم نیاز تعریف شده است و دانشجویان در صورت

حاد قرار گیرند آموزشهای ضروری را ببینند (.)31-29

عدم گذراندن یک یا چند درس پیش نیاز ،میتوانند به صورت

تغییر دیدگاه مراقبت پرستاری بیمار محور به خانواده محور و

همزمان ،دروس پیشنیاز و تخصصی را انتخاب نمایند و از آنجایی

شیفت خدمات پرستاری از بیمارستان به جامعه و منزل ،از اهداف

که یادگیری علوم پایه ،اساسی برای درک بهتر موضوعات مطرح

برنامه درسی ایران میباشد ( ،)18به معنای واقعی نه تنها در

شده در دروس تخصصی میباشد ،انتخاب همزمان این دروس از

زمان تحصیل ،بلکه پس از فارغ التحصیلی نیز کاربردی و عملیاتی

نقاط ضعف برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران میباشد.

نشده است .در حال حاضر تفکر و نگرش بیشتر مسئولین و دست

مطالعات نشان میدهد که اولویت دادن به یادگیری در سطح دانش

اندرکاران نظام بهداشتی -درمانی ایران ،مبتنی بر اشتغال پرستاران

به جای تأکید بر مهارتهای کلیدی حرفهای ،منجر به اختالل در

در سطح دوم پیشگیری یعنی مراقبتهای بالینی در بیمارستانها

فرآیند یادگیری دانشجویان میگردد (.)20

میباشد .در محتوای برنامه درسی ایران تمرکز بسیاری بر درمان

موضوع دیگری که در ارتباط با واحدهای برنامه درسی کارشناسی

بیماریها وجود دارد و به بعد پیشگیری در محتوای درسی توجه

پرستاری ایران قابل بحث میباشد ،ارائه کارآموزیها ،همزمان با

کمتری شده است .تمرکز بر دروس متناسب با نیاز جامعه از

ارائه دروس تخصصی مربوطه در همان نیمسال است که مشابه

پیشنهادات ارائه شده در مطالعات مختلف میباشد (.)32 ،23 ،12

برنامه پرستاری دانشگاه  UCLAمیباشد؛ اما مسئله قابل تأمل و

در ایران مدرسین بیشتر از روشهای سخنرانی و پرسش و پاسخ

تفاوتی که بین این دو برنامه وجود دارد این است که در دانشکده

بهره میگیرند ( )18و استفاده از رویکردهای نوین آموزشی متناسب

پرستاری  UCLAآزمایشگاه شبیه ساز مجهز به پیشرفتهترین

با محتوای درس ،کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به

تکنولوژی آموزشی شبیه ساز ،شبه بیمار ،بیمارستان مجازی و...

ماهیت رشته پرستاری و کار در موقعیتها و ارتباطات اجتماعی

وجود دارد و بیش از  50درصد واحدهای کلینیکی در آزمایشگاه

به خصوص با بیماران ،این رشته نیازمند محصلینی است که از

شبیه ساز ارائه میشود و دانشجویان در زمان گذراندن مطالب

قوه ابتکار و خالقیت برخوردار باشند .این امر موجب میشود که

تئوری یک درس ،با حضور در آزمایشگاه شبیه ساز موضوعات

آنها در برخورد با مسائل پیچیده بیماران ،به راهحلهای خالقانه،
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محسن ادیب حاج باقری و فرشته مظهری آزاد

 استفاده از.دانشجویان برای ایفای نقش حرفهای آنها است

کارساز و مؤثر دست بزنند و از قدرت حل مسئله باالیی برخوردار

رویکردهای نوین آموزشی و استفاده از محیطهای شبیه سازی

 به کارگیری روشهای آموزش نوین و مبتنی بر تفکر.)29( شوند

. برای آموزش بعضی دروس بالینی توصیه میگردد،شده مجهز

خالق در این سیستم از ضروریات آموزشی محسوب میشود؛

یکی از محدودیتهای این مطالعه محدود بودن تعداد مقاالت

 باید از روشهای آموزشی متفاوتی،بنابراین مدرسین پرستاری

 بود که پژوهشگر مجبور بهUCLA در زمینه بررسی دانشگاه

.برای آموزش و یادگیری بهتر دانشجویان استفاده نمایند

.جمعآوری اطالعات از سایت این دانشگاه گردید

 ورود علوم و تکنولوژی،با توجه به افزایش روزافزون دانش پزشکی

تشکر و قدردانی

 باید به طور مداوم به، ازدیاد انتظارات و تغییر نیاز ذینفعان،جدید
 ریشه.محتوا و تعیین پیامدها در برنامه درسی توجه خاصی نمود

مطالعه حاضر حاصل پروژه درسی واحد نظامهای آموزشی مقطع

 وجود اطالعات اضافی در برنامه درسی،بسیاری از مشکالت درسی

 از معاونت.دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان میباشد

 در این راه باید.است که باعث خستگی فراگیر و معلم میشود

محترم پژوهشی دانشگاه که امکان جمعآوری اطالعات را برای

محتواهای ضروری فراهم شود و از پرداختن به محتوایی که مورد

. نهایت تشکر و قدردانی را داریم،انجام مطالعه فراهم کردند

 دورههای کارآموزی. خودداری شود،نیاز اصلی فراگیران نیست

تضاد منافع
.هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است

و کارورزی در شکلدهی مهارتهای اساسی و توانمندیهای
 به طور قطع.حرفهای دانشجویان پرستاری نقشی اساسی دارد
 تئوری را با،محیط بالین مکانی است که دانشجویان میآموزند
عمل تلفیق نمایند و این محیط منبع ضروری در آمادهسازی
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