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Abstract
Generation experienced and qualified human resources to provide essential health care is
obvious. To achieve this, the nursing education as part of the medical education system of the
country, in order to maintain and strengthen the integrity of education and development should
be reviewed continuously. Compare different educational systems improve the quality of the
Curriculum. The aim of this study was to compare nursing education system in Iran and Japan.
This study was a comparative descriptive and the nursing education system in all levels were
compared with Japan. Finding showed that Nursing Japan, in terms of the modern and wellestablished training all levels of undergraduate nursing and a doctorate from Iran ahead. Unlike
Iran, in Japan the entrance to all levels without passing the national test and acceptance criteria,
are set by each university independently. Also Nursing education programs in all levels of
education as well as the type and number of credits in a variety of basic and specific, while in
Iran at all levels about a similar program runs throughout the country. Iran often nursing courses
are taught by faculty of nursing, but in Japan often done by phisitions. Clinical Training in
Japan by clinical educators who are not affiliated with the School of Nursing and the faculty
member, only monitoring clinical training. In terms of social image of nursing and nursing
education accreditation, both countries are nearly similar. Since the Iran nursing education
Compared with Japan has strengths and weaknesses. Obviously, analyzing these points with
regard to the cultural, social, historical, economical background, is useful to solve the problems
in Iran nursing education.
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مجــلــه تعــالــی بــالینـی
آموزشی -پژوهشی
دوره چهارم شماره 2

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری در ایران و ژاپن
سیده اعظم سجادی ،1جمیله مختاری نوری2٭ ،مریم نظام زاده

3

پرورش نيروهاي پرستاري كارآزموده و شایسته براي ارائه مراقبتهاي بهداشتي و درماني امري ضروري و بدیهي
است كه الزمه آن ارتقاء كيفيت آموزش است .مقایسه نظامهاي مختلف آموزشي باعث ارتقاي محتوي و كيفيت برنامه
آموزشي ميشود .هدف از ایﻦ تحقيﻖ ،مقایسه نظام آموزش مقطع كارشناسي پرستاري در ایران با كشور توسعهیافته ژاپﻦ
بود .ایﻦ پﮋوهﺶ ،به روش توصيفي تطبيقي انجام شد و در آن نظام آموزش پرستاري ایران با كشور ژاپﻦ در مقطع
كارشناسي مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت .یافتهها حاكي از آن بود كه آموزش پرستاري ژاپﻦ ،از حيث شروع آموزش
مدرن و نيز تأسيس كليه مقاطع پرستاري از كارشناسي تا دكترا از ایران جلوتر است .برخالف ایران ،در ژاپﻦ ورود به كليه
مقاطع بدون گذراندن آزمون سراسري است و ضوابط پذیرش ،توسط هر دانشگاه بهطور مستقل وضع ميشود .همچنيﻦ
برنامههاي آموزش پرستاري از حيث نوع دروس و تعـداد واحـدهاي دروس پایه و اختﺼاصي متنوع بوده ،در حالي كه در
ایران در كليه مقاطع تقریباً یک برنامه مشابه در سراسر كشور اجرا ميشود .در ایران اغلب دروس تخﺼﺼي رشته پرستاري
توسط اعضاي هيئتعلمي پرستاري تدریس ميشود ولي در ژاپﻦ اغلب توسط پزشکان انجام صورت ميگيرد .آموزش
باليني ،در ژاپﻦ بر عهده مربيان باليني است كه وابسته به دانشکده پرستاري نيستند و نقﺶ اعضاي هيئتعلمي ،صرفاً نظارت
بر آموزش باليني است .از وجوه افتراقي دیگر ميتوان به ارائه واحد سمينار و پایاننامه و نيز برگزاري آزمون

RN

) (Registered Nurseدر كشور ژاپﻦ اشاره نمود .از حيث تﺼویر اجتماعي پرستاري و اعتباربخشي ،دو كشور تقریباً مشابه
هم ميباشند .از آنجایي كه برنامه آموزش پرستاري ایران در مقایسه با ژاپﻦ از شباهتها و تفاوتهایي برخوردار ميباشد،
بدیهي است تجزیهوتحليل ایﻦ نقاط با عنایت به تفاوتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،تاریخي ،اقتﺼادي و  ...بر توانایي ما در
جهت رفع مشکالت و چالﺶهاي موجود در آموزش پرستاري بيفزاید.
واژههای کليدی :بررسي تطبيقي ،برنامهریزي درسي ،آموزش پرستاري ،ایران ،ژاپﻦ.

مقدمه
دانشگاهها بهعنوان مهمتریﻦ نهادهاي آموزشي ،مراكز

از اوليﻦ مأموریتهایي محسوب ميشود كه در بسياري

توليدكننده علم و فرهنگ و همچنيﻦ تربيت متخﺼﺼان

از كشورهاي دنيا بر آن توافﻖ شده است .آموزش

موردنياز كشور ،خلﻖ و توليد دانﺶ جدید و پيشبرد

فعاليتي هدفمند در جهت ارتقاي یادگيري است .وظيفه

مرزهاي علم و دانﺶ مطرح ميباشند .سه مأموریت

هر مؤسسه آموزشي ،آموزش و رشد دانشجویاني است

اصلي دانشگاه شامل :آموزش ،پﮋوهﺶ و خدمات براي

كه به آن وارد ميشوند.

دانشگاه مورد تأكيد قرارگرفته است .مأموریت آموزش
 .1مربي ،گروه داخلي جراحي ،دانشکده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکي آجا ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه مدیریت پرستاري ،دانشکده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل(عج) ،تهران ،ایران.
 .3مربي ،گروه داخلي جراحي ،دانشکده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکي آجا ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،ميدان ونک ،خيابان مالصدرا ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل (عج) ،طبقه ششم ،دانشکده پرستاري
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چكيده

مروری

سجادی و همکاران

تغييرات مناسب و روزافزون در محﺼول ایﻦ سيستم یعني

كــه بــراي تحقــﻖ ایــﻦ امــر ،بيشــتر كشــورهاي پيشــرو از

دانﺶآموختگان است(.)1

نــه آمــوزش
مطالعــات و پــﮋوهﺶهــاي تطبيقــي در زمي ٔ

نظام آموزش عالي داراي دو بعـد كمـي و كيفـي اسـت و

و پــرورش بهــره گرفتــهانــد بــهطــوريكــه آمــوزش

الزمه توسعه پایدار و همهجانبه ایﻦ نظـام ،رشـد متعـادل و

و پرورش تطبيقي به یکـي از پویـاتریﻦ رشـتههـاي علمـي

متوازن در ایﻦ ابعاد است .توجه به رشد كمـي و غفلـت از

مــورد توجــه دانشــمندان حــوزههــاي گونــاگون علــوم،

رشــد كيفــي ،پيامــدهاي نــاگواري نظيــر افــت تحﺼــيلي،

دستاندركاران و برنامهریزان آموزشي مبدل شده و از آن

وابستگي علمي ،عدم خالقيت و كارآفریني ،فرار مغزهـا و

بهعنوان شرط الزم براي طراحي نظامهاي آموزشـي نـویﻦ

توليد ضـعيف علـم را بـراي ایـﻦ نظـام در پـي دارد .نظـام

خویﺶ نام ميبرند ،درحاليكه در كشور ما بهعکس روند

و موردنيـاز

جهـاني ،ایــﻦ رشــته علمــي كمتـر مــورد بحــث و پــﮋوهﺶ

آموزشي در تربيـت نيـروي انسـاني متخﺼـ

جامعه كه بتواند حركت جامعه را بهسوي توسعه همگـاني

محققان قرار گرفته است(.)1

تســریع بخشــد ،از اهميــت بــاالیي برخــوردار اســت( .)2در

نظام آموزشي و برنامه درسـي یکـي از مهـمتـریﻦ ابزارهـا

همــيﻦ راســتا بررســي نارســایيهــا ،نقــاط ضــعف و قــوت،

جهت تغييرات همهجانبـه اجتمـاعي ،سياسـي ،اقتﺼـادي و

فرصتها و تهدیدها و تالش بـراي بهبـود وضـع

فرهنگي است امـا بایسـتي توجـه نمـود كـه ایـﻦ برنامـه بـا

مطلوب و كسب جایگاه برتـر از اهـم وظـایف سـازمانهـا

نيازهاي جامعه مطابقت داشته باشد( .)2رسالت آمـوزش و

ازجمله دانشگاهها است(.)3

پرورش تطبيقي ایﻦ است كه به تفاوتهـا و شـباهتهـاي

آموزش علوم پزشکي بخشي از نظام آموزش عـالي اسـت

نظامهاي گوناگون آموزشي پي بـرده و دالیـل موفقيـت و

كه با حيات انسـانهـا سـروكار دارد و سـالمت جامعـه در

ناكامي نظامها ،مشخ

شده و از تجارب آنان در پيشبرد و

گرو كيفيـت آمـوزش ایـﻦ دانشـگاههـا اسـت .درایـﻦبـيﻦ

توسعه نظام آموزشي استفاده نمود(.)7

پرســتاري از حــرف پيچيــده علــوم پزشــکي اســت كــه در

تقریباً در كليه جوامع ،مسائل و هدفهاي آموزشي به

صــورت عــدم طراحــي برنامــههــاي مناســب و بــا كيفيــت

همدیگر شباهت دارند ،ولي روشها و برنامهریزيهاي

آموزشــي ،خســارات جبــرانناپــذیري بــر ســالمت جامعــه،

مورد استفاده در امر آموزش علوم و حل مشکالت

اعتبار علمي دانشگاه و دانﺶآموختگان وارد مـيكنـد()2؛

مرتبط ،با سنتها و فرهنگهاي هر یک از جوامع ارتباط

بنــابرایﻦ دانشــکدههــاي پرســتاري ،بــهعنــوان بخشــي از

پيدا ميكند( .)3،8در هميﻦ راستا ژاپﻦ از كشورهاي

دانشگاههاي علوم پزشکي ،باید به سمت تضميﻦ كيفيـت،

توسعهیافته و مطرح از حيث آموزش عالي در سطح جهان

ارزیابي مداوم و ارتقـا حركـت كننـد( .)1در همـيﻦ راسـتا

است كه در ابتدا دانﺶ و مهارت پرستاري را از

سازمانهـاي مراقبـت بهداشـتي از قبيـل سـازمان بهداشـت

كشورهاي توسعهیافته غربي وارد كرد اما دليل موفقيت در

جهــاني خواســتار ارتقــاي اســتانداردها بــراي پرســتاران

نه آموزش آن بود كه توانست دانﺶ خود را با
زمي ٔ

دانﺶ آموخته جدید نسـبت بـه دانـﺶ آموختگـان گذشـته

آدابورسوم و فرهنگ حاكم بر كشور بوميسازي نماید.

است؛ زیرا نيازهاي زندگي در دنياي پرشتاب امـروز ،نيـاز

نه بهداشت و سبک
ژاپﻦ یک كشور توسعهیافته در زمي ٔ

به شکل دادن ،تحوالت و نوآوريهاي آموزشـي بـه ویـﮋه

زندگي است(.)11

در سطح آموزش دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي

بنابرایﻦ ميتوان به مدد استفاده از تجـارب ملـل پيشـرو در

است و برنامه درسي پرسـتاري نيـز از ایـﻦ قاعـده مسـتنني

زمينــههــاي مختلــف آموزشــي ،بــا در نظــر گــرفتﻦ بافــت

نيست(.)1

فرهنگي ،سياسي ،اقتﺼـادي و اجتمـاعي ایـران ،در جهـت

تشخي
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در نظام آموزش دانشگاهي منظور از آموزش ایجاد

بررسي تاریخ تحول نظامهاي آموزشي جهان نشان ميدهد

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

رفع دشواري هاي موجود در نظام آمـوزش عـالي و بهبـود

كوریکولوم ،برنامه درسي ،ژاپﻦ و ایران انجام شد و كليه

برنامههاي درسي گام برداشت ،بنابرایﻦ ایﻦ مطالعه باهدف

مقاالت مرتبط وارد مطالعه شدند .همچنيﻦ در ایﻦ مطالعه

شناسایي و مقایسه برنامه آموزش كارشناسـي پرسـتاري در

سایت وزارت بهداشت ایران ،وزارت علوم و انجمﻦ

ایران و ژاپﻦ انجام شده است.

پرستاري ژاپﻦ و نيز سایت دو دانشگاه معتبر در ژاپﻦ یعني

پﮋوهﺶ حاضر به شيوه توصيفي  -تطبيقي و با استفاده
از روش معروف جرج اف بردي انجام شد .بررسي
تطبيقي عملي است كه در آن دو یـا چنـد پدیده در كنار
هم قرار ميگيرند و وجـوه اخـتالف و تشابه آنها
تجزیهوتحليل ميشود( .)3،8روش جرج بردي شامل چهار
مرحله توصيف ،تفسير ،همجواري و مقایسه ميباشد .بر
ایﻦ اساس ،ابتدا تاریخچه و وضعيت موجود آموزش
پرستاري در مقطع كارشناسي در ایران بررسي شد .در
ادامه ،هميﻦ وضعيت در دانشگاه ژاپﻦ مورد مطالعه قرار
گرفت .سﭙس وجوه اشتراک و افتراق ایﻦ برنامهها مورد

ادامه دادههاي موردنظر گردآوري ،طبقهبندي و مورد
مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها
در ایﻦ مقاله در ابتدا بهطـور اختﺼـار موقعيـتشناسـي،
وضــعيت اجتمــاعي پرســتاري و ســير تــدریجي آمــوزش
پرستاري در دو كشور بررسـي و مقایسـه شـد .پـس از آن
نظام آموزش تئوري و باليني دوره كارشناسي پرسـتاري و
نحوه اعتباربخشي آمـوزش دو كشـور توصـيف و مقایسـه
شدند.

مقایسه قرار گرفتند .از آنجایي كه عوامل مختلف فرهنگي

موقعيت شناسی ایران و ضرورت های پرستتاری رر سيتتت

و اجتماعي بر پایهریزي سيستمهاي آموزشي متفاوت،

بهداشتی ررمانی

مؤثر است ،بنابرایﻦ شناخت بافت مورد مطالعه از اهميت
زیادي برخوردار است .به هميﻦ دليل در ایﻦ مطالعه،
مشخﺼات سيستم بهداشتي درماني دو كشور نيز بهطور
مختﺼر مورد بررسي قرار گرفت .براساس روش مطالعه،
ابتدا تاریخچه و وضعيت موجود آموزش پرستاري در
مقطع كارشناسي در ایران بررسي شد .در ادامه ،هميﻦ
وضعيت در دانشگاه ژاپﻦ مورد مطالعه قرار گرفت .سﭙس
وجوه اشتراک و افتراق ایﻦ برنامهها مورد مقایسه قرار
گرفتند.
براي دستيابي به اطالعات موردنياز در ایﻦ پﮋوهﺶ یک
جستجوي گسترده از متون انگليسي و فارسيزبان در بيﻦ
سالهاي  2111-2111انجام شد .جستجوي الکترونيکي با
استفاده از داده پایگاههاي فارسي و انگليسي ،CINAHL
،Google Schoolar ،Pub Med ،Science Direct
 Magiran ،SID ،Iran Medexو  Noormagsصورت
پذیرفت .در ابتدا ،یک جستجوي گسترده با استفاده از
واژههایي مانند پرستاري ،پرستار ،آموزش پرستاري،

مجله تعالی بالینی

ایران كشوري بزرگ در جنوب غرب آسيا ،با وسـعت
بيﺶ از  1/21ميليون كيلومتر است .ایﻦ كشور از سي استان
نه توسعه اقتﺼـادي و
تشکيلشده كه از تنوع زیادي در زمي ٔ
اجتمــاعي برخــوردار اســت( .)11طبــﻖ آخــریﻦ آمارهــاي
سرشــماري كشــور كــل جمعيــت ایــران در ســال  ،1331در
حدود هفتادوپنج ميليون نفر با اميـد بـه زنـدگي هفتـادودو
سال است همچنيﻦ طبﻖ ایﻦ یافتهها درصد جمعيت سالمند
و كودكـان زیـر  1ســال كـه دو گــروه حسـاس در سيســتم
بهداشتي ميباشند رو به افزایﺶ اسـت( .)13،12بـيﺶ از 38

درصد از جمعيـت ایـران مسـلمان و حـدود دوسـوم آنـان
كمتر از  31سال هستند(.)11

مطالعات نشان ميدهد كه جمعيت جهان در حـال سـالمند
شدن است و پيﺶبيني ميشود كه تعداد سـالمندان جهـان
به یک و نيم ميليارد نفر در سـال  2121و بـيﺶ از  2ميليـارد
نفــر در ســال  2111برســد همچنــيﻦ بررســيهــا حــاكي از
افزایﺶ شيوع بيماريهاي مزمﻦ به دنبال افـزایﺶ جمعيـت
ســالمندي در ایــران اســت .ایــﻦ امــر اهميــت غربــالگري و
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روش مطالعه

دانشگاه چيبا و اویتا ،هم مورد استفاده قرار گرفت .در

مروری

سجادی و همکاران

بهداشتي ميتواند با ارائه درمان بهموقع به كاهﺶ عوارض

متنــوع برخــوردار اســت و مــردم آن در مقایســه بــا ســایر

طوالنيمدت و هزینه تحميل شده كمک كند و خط مقدم

همسایگان آسيایي ،از زندگي با اسـتاندارد بـاال و سـالمت

در ایﻦ سيستم پيشرفته مراقبـت بهداشـتي وجـود پرسـتاران

خوب لذت ميبرند .ژاپﻦ داراي باالتریﻦ نـر طـول عمـر

شایسته است(.)11،11

در جهان اسـت( .)11آیـيﻦ رایـج در ایـﻦ كشـور ،بودیسـم

در ایران پرستاران نقﺶ مهمي در سيستم خـدمات درمـاني

است .در سال  ،2111نسبت جمعيت  21سال و بـاالتر21/2 ،

دارند ،اگرچه آنها از وضعيت خود در ایﻦ سيستم خشنود

درصــد بــوده كــه ایــﻦ رقــم در ســال  2111بــه  11/1درصــد

نيستند .تحقيقاتي كه در ایران انجامشده ،نشانگر پيامدهاي

خواهد رسيد .در مقابل نسبت جمعيت زیر  11سـال از 13/8

ایﻦ مشکل ،ازجمله نارضـایتي پرسـتاران ،فقـدان انگيـزه و

درصد در سـال  2111بـه  8/1درصـد در سـال  2111كـاهﺶ

افت كيفيت خدمات پرستاري است كه درنهایت منجر بـه

خواهد یافت؛ بنابرایﻦ ژاپﻦ در آینده بهصورت یک جامعه

نارضایتي بيمـار مـيشـود( .)12همچنـيﻦ ورود بـه دانشـگاه

ســـالمند بـــا كودكـــان كـــم ظـــاهر خواهـــد شـــد(.)21

منوط به شركت در آزمون رقابتي ملي است و داوطلبيﻦ با

تا حدي كه پيﺶبيني ميشـود جمعيـت ایـﻦ كشـور بـه 31

توجه به رتبه كسبشده در ایﻦ آزمـون بـه انتخـاب رشـته

ميليون نفر در سال  2111برسد .كاهﺶ نر تولد ،با كاهﺶ

مبادرت ميورزند .در ایﻦ شرایط عموماً افـرادي كـه رتبـه

نيروي كار جوان همراه اسـت( .)21از طرفـي شـيوع بـاالي

پایيﻦتري را كسب نمودهاند ،انتخاب محدودتري دارنـد و

بيماريهاي مزمﻦ بـا افـزایﺶ سـﻦ و افـزایﺶ تعـداد افـراد

اغلب رشتههایي از قبيل پرستاري را بدون انگيـزه و عالقـه

ســالمند منجــر بــه افــزایﺶ تقاضــا بــراي خــدمات مراقبــت

خاص و برخي هم از روي اكـراه انتخـاب مـينماینـد(.)11

بهداشتي و نيز افزایﺶ هزینههاي آن ميشود.

یکــي دیگــر از چــالﺶهــاي پرســتاران ایرانــي ،موقعيــت

گرچه ژاپﻦ تا به حال یـک برنامـه مراقبـت بهداشـتي ملـي

اجتماعي ضعيف آنـان اسـت .هنـوز هـم بسـياري از افـراد

نسبتاً مقرونبهصرفه ،داشته است ،ليکﻦ ایﻦ افزایﺶ شـدید

گمان ميكننـد كـه پرسـتاران ،در حـد دسـتياران پزشـک

در تعــداد ســالمندان و نيــاز آنــان بــراي خــدمات مراقبــت

هستند( .)11وجود چنيﻦ شرایطي موجب كاهﺶ اعتبار ایﻦ

بهداشــتي ،موجــب ســقوط سيســتم مراقبــت بهداشــتي ،در

حرفــه در ایــران و كمبــود شــدید نيــروي پرســتار شــده

آیندهاي نزدیک ميشـود .همچنـيﻦ افـزایﺶ تعـداد افـراد

است()17،11،11؛ بنـابرایﻦ سـرمایهگـذاريهـاي مناسـب در

مسﻦ نيز به معني افزایﺶ نر مرگومير در جامعـه اسـت.

جذب نيروي كارآمد و با انگيـزه ماننـد اطمينـان از آینـده

بهطوريكه ميزان مرگومير در سي سال آینده در ژاپﻦ به

شغلي ،ادامه تحﺼيل و ایجاد رشتههـاي تخﺼﺼـي در ایـﻦ

 171درصد خواهد رسيد(.)22

رشته ميتواند بستري مناسب براي توسعه هویـت حرفـهاي

در همــيﻦ راســتا ســالمندي و شــيوع بيمــاريهــاي مــزمﻦ

پرستاري فراهم نماید(.)18

به عنوان یکـي از مهـمتـریﻦ چـالﺶهـاي بهداشـتي ،تـأثير
شــگرفي را بــر مراقبــتهــاي بهداشــتي و عملکردهــاي

موقعيتشناسی ژاپن و ضرورت هتای پرستتاری رر سيتتت
بهداشتی ررمانی

ژاپﻦ وسعتي بالغ بر  377هزار كيلومتر مترمربع متشکل از
 17استان ،چهار جزیره بـزرگ و هـزاران جزایـر كوچـک
دارد( .)13كل جمعيت ژاپـﻦ در سـال  ،2113در حـدود 127

ميليــون نفــر و اميــد بــه زنــدگي در ایــﻦ كشــور  81ســال
است(.)12

مجله تعالی بالینی

پرستاران خواهد گذاشت و بنابرایﻦ یکـي از دغدغـههـاي
مربيان پرستاري ،آماده كردن نسـل آینـده پرسـتاران بـراي
مواجهـه بـا ایـﻦ شــرایط اسـت( .)11اگرچـه ژاپـﻦ یکــي از
بزرگتریﻦ نيروي كار پرستاري در جهـان اسـت ولـي در
حال حاضر با كمبود مزمﻦ پرستاري مواجـه شـده اسـت و
ایــﻦ وضــعيت در ســالهــاي آینــده شــدیدتر خواهــد شــد.
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شناسایي سریع بيماري را نشان ميدهد .سيستمهاي مراقبت

ژاپﻦ كشوري توسعهیافته است .از آب ،هوا و توپـوگرافي

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

افزایﺶ سﻦ جمعيـت و كـاهﺶ مواليـد ازیـکطـرف و از
طرفي عدم انعطافپذیري و دسترسـي بـه كـار پـاره وقـت
براي پرستاران و همچنيﻦ كمبود منابع مراقبت از كودكـان

جدول شتااره  :1مقایسـه كشـور ایـران و ژاپـﻦ از حيـث موقعيـتشناسـي و
ضرورتهاي پرستاري در سيستم بهداشتي درماني
ژاپﻦ از حيـث وسـعت كوچـک تـر ،امـا داراي جمعيـت و

جمعيت و وسعت

استانهاي بيشتري است.

سویي بسياري از مردان ژاپني هنوز هم تمـایلي بـه اشـتغال

وضعيت بهداشتي

ژاپﻦ از وضعيت مطلوبتري برخوردار است.

همسران خـود ندارنـد و تعـداد قابـلتـوجهي از پرسـتاران

چـــــالﺶهـــــاي

افــزایﺶ جمعيــت ســالمند و شــيوع بيمــاريهــاي مــزمﻦ از

بهداشتي

چالﺶهاي بهداشتي دو كشور است.

متأهل به دليل وجود برخـي از ایـدههـاي فرهنگـي ،حرفـه

موقعيت اجتماعي

تﺼویر اجتماعي ضعيف پرستاري و كمبـود شـدید نيـروي

پرستاري

پرستار در هر دو كشور وجود دارد (.)23،11،11

خــود را بــراي انجــام مســئوليتهــاي خــانوادگي تــرک
ميكنند( .)23،11حرفه پرستاري در ژاپـﻦ تحـت تـأثير تـابع
بودن زنان در ایﻦ جامعه قرارگرفته و منجر به ایجـاد یـک
تﺼــویر ضــعيف از پرســتاري در ایــﻦ كشــور شــده اســت.
درک عمــومي از پرســتاران در جامعــه ،بــهعن ـوان افــرادي

جدول شااره  :2مقایسه سير تدریجي آموزش عالي پرسـتاري ایـران (،21 ،11
 )27 ،22و ژاپﻦ ()23 ،21 ،21 ،11
تأسيس اوليﻦ مدرسه

تفاوت به

ایران

ژاپﻦ

1311

1881

31

1371

1318

27

كارداني پرستاري

1382

1317

21

كارشناسي ارشد پرستاري

1387

1381

7

پرســتاران برخــوردار از مــدارج علمــي بــاالتر ،اســتقالل

دكتراي پرستاري

1331

1388

7

بيشتري را نسبت به پرستاران  RNدارند( .)23بر طبـﻖ مقالـه

كارشناسي ارشد حرفهاي

2111

2118

1

مســــتقل از پزشــــکان و برخــــوردار از مهــــارتهــــاي
منحﺼربهفرد ،منعکس نشده است .در نظر آنان ،پرسـتاران
به عنـوان زیردسـتان پزشـکان درک شـدهانـد( .)21هرچنـد

انجمﻦ پرستاري آمریکا كار پرستاري در ژاپﻦ ،با اسـتفاده
از اصــطالحات منفــي ماننــد؛ ســخت ،كنيــف ،خطرنــاک،
حقوق و دستمزد كم ،كم بودن تعطيالت ،حـداقل شـانس

پرستاري
ليسانس پرستاري

سال

تعداد دانشکده
ایران در سال 2113

ژاپﻦ در سال 2111

121

133

هر دو كشور داراي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي ميباشند.
آموزش پرستاري در هر دو كشور ،متأثر از جنگ بوده است.

ازدواج و تشکيل خانواده توصـيفشـده كـه مبـيﻦ وجـود
تﺼویر ضعيف از ایﻦ حرفه ،در ژاپﻦ است()21،23؛ بنابرایﻦ
اگرچه ژاپﻦ یکـي از ابرقـدرتهـاي جهـان مـدرن اسـت،
ليکﻦ آداب ،رسوم ،سنت و آیيﻦ بودیسم در ایﻦ كشور بر
روي شيوههاي مراقبت بهداشتي پرستاران ،تأثيرگذار بوده
است .همچنيﻦ آموزش پرستاري ژاپﻦ نيـز بـيﺶ از آنكـه
تحــت تــأثير آمــوزش و مهــارتهــاي واردشــده از غــرب
توســـعهیافتـــه باشـــد ،از همگـــوني فرهنگـــي و اخالقـــي
منحﺼربهفرد خود ،تأثير پذیرفته است(.)11

کارشناسی پرستاری ایران
در ایران ،برنامه كارشناسي پرستاري ،اوليﻦ سطح آموزش
دانشــگاهي محســوب مــيشــود و طــي ایــﻦ دوره تنهــا راه
رسيدن به پرستار ثبتشده حرفهاي است .برنامه كارشناسي
چهارساله متمركز بر پرورش فـار التحﺼـيالني اسـت كـه
پرســتاران عمــومي هســتند و بــهمنزلــه ســتون فقــرات نظــام
آموزش پرستار در ایران است(.)11

هــدف از برنامــه آمــوزش كارشناســي پرســتاري ،پــرورش
پرســـتاران متخﺼـــ

 ،برخـــوردار از دانـــﺶ نظـــري و

مهارتهاي عملـي بـراي ارائـه مراقبـتهـاي پرسـتاري در
باالتریﻦ سطح از ایمني و كيفيـت اسـت( .)21بـا توجـه بـه
تعداد زیاد متقاضيان ورود به دانشگاههاي ایران ،متقاضيان
كليه رشتهها از جمله رشـتههـاي پزشـکي و وابسـته بـه آن

مجله تعالی بالینی
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مادران شـاغل ،آنـان مجبـور كـرده تـا در خانـه بماننـد .از

دیﻦ

كامالً متفاوت .ژاپنيها اكنراً بودائي و ایرانيها مسلماناند.

مروری

سجادی و همکاران

ورودي آموزش عـالي شـركت كننـد .ایـﻦ آزمـون داراي

با تشکيل ستاد انقالب فرهنگي برنامهریزي متمركز

نمره قبولي مشخﺼي نيست و متقاضياني كه رتبـه بـاالتري

پرستاري توسط ایﻦ شاخه با استفاده از نظرات

را كسب مـينماینـد از شـانس بيشـتري در انتخـاب رشـته

صاحبنظران و ایجاد دانشکدههاي پرستاري و مامایي،

موردعالقه خود برخوردارند .عموماً كساني كه رتبـه هـاي

صورت گرفت .در سال  ،1321با تشکيل وزارت بهداشت

بــاالتري را كســب مــينماینــد ،رشــتههــاي برخــوردار از

و درمان آموزش پزشکي ،آموزش پرستاري در جهت

موقعيت اجتماعي باالتر از قبيـل پزشـکي ،دندانﭙزشـکي و

فلسفه جامعهگرا ،جامعهنگر و افزایﺶ كيفيت آموزش

داروســازي را انتخــاب مــينماینــد و افــرادي كــه رتبــه

پرستاري توسعه فراوان یافت(.)32

پایيﻦتري را كسب نمودهاند ،انتخاب محدودتري دارنـد و

برنامـه درسـي پرسـتاري در سراسـر ایـران توســط وزارت

اغلب رشتههایي از قبيل پرستاري را بدون انگيـزه و عالقـه

بهداشت درمان و آموزش پزشکي تﺼویبشده است .ایﻦ

خاص انتخاب مينمایند( .)11مطالعـات نشـان داده اگرچـه

برنامه ارسال  2111مجدداً مورد ارزیابي و تجدیـدنظر قـرار

ميزان انگيـزه در بـدو ورود دانشـجویان پرسـتاري در حـد

گرفتــه اســت .بــر طبــﻖ ایــﻦ برنامــه ،مجمــوع واحــدهاي

متوسط بوده اما در طـول تحﺼـيل انگيـزه درونـي كـاهﺶ

آموزشي كارشناسي پرستاري  131واحد است كه شامل 22

چشــمگيري مــيیابــد( .)31همچنــيﻦ بيشــتریﻦ انگيــزه در

واحد عمومي 11 ،واحد پایه و  33واحد اختﺼاصـي اسـت.

انتخاب ایﻦ رشته را فرصـتي بـراي كسـب مـدارک عـالي

هــر واحــد نظــري معــادل  17ســاعت ،هــر واحــد عملــي و

تحﺼيلي و سﭙس محتواي علمي رشـته پرسـتاري و كسـب

آزمایشــگاهي معــدل  31ســاعت و هــر واحــد كــارآموزي

موقعيــت شــغلي را بــهعنــوان اولوی ـتهــاي بعــدي ،بــوده

معـادل  11سـاعت اسـت .همچنـيﻦ دانشـجویان سـال آخـر

است(.)31

كارشناســـي پرســـتاري ،دوره كـــارورزي در عرصـــه را

با گشایﺶ اوليﻦ آموزشگاه پرستاري در سال  1231در شهر

ميگذرانند(.)27

اروميه توسط مبلغيﻦ مذهبي آغاز گردید .پذیرش

از لحاظ سيستم هزینه تحﺼـيل ،دو نـوع سيسـتم دولتـي و

داوطلبان داراي مدرک سوم متوسطه و بهصورت دوره

غيردولتي وجود دارد .یک سيستم از طریﻖ بخـﺶ دولتـي

سهساله به تربيت پرستار مبادرت نمود .در سال  1337طبﻖ

است كه وابسته و تحـت نظـارت وزارت بهداشـت اسـت.

اساسنامه آموزشگاههاي پرستاري مﺼوب شوراي عالي

سيســتم بخــﺶ دولتــي فرصــتهــاي برابــر را بــراي همــه،

فرهنگ ،مقرر شد داوطلبان با مدرک كامل متوسطه،

صرفنظر از دارایي و سطح درآمد ،براي تحﺼيل در یک

دوره تحﺼيل سه سال را گذرانده و ارزش آن معادل

دانشگاه ایراني فراهم ميكند .در بخـﺶ دولتـي ،آمـوزش

ليسانس پرستاري محسوب شود .برنامه تحﺼيلي مدارس

پرستاري همانند سایر رشتهها رایگان است .اگرچـه هزینـه

عالي پرستاري با رعایت معيارهاي شوراي بيﻦالمللي

تهيه كتاب و سایر هزینههـا برعهـده دانشـجو اسـت .آنـان

پرستاران و سازمان بهداشت جهاني تنظيم و به تﺼویب

همچنيﻦ از كمکهزینههاي مالي بهصورت دریافت وام از

شوراي عالي فرهنگ رسيد .در ایﻦ برنامه عالوه بر دروس

صندوق رفاه دانشجویي با بازپرداخت آن پـس از فراغـت

اختﺼاصي و فني دروس علوم رفتاري و اجتماعي نيز

از تحﺼيل استفاده ميكننـد .سيسـتم دوم ازلحـاظ هزینـه،

گنجانده شد(.)27

سيستم غيردولتي به نام دانشگاه آزاد اسـت كـه در سراسـر

در سال  1311اوليﻦ دوره آموزش چهارساله پرستاري با

كشور ارائـه مـيشـود .تعـداد زیـادي دانشـکده پرسـتاري

تأسيس انستيتو عالي پرستاري فيروزگر آغاز شد و در

غيردولتـــي در ایـــران وجـــود دارد و تعـــداد دانشـــجویان

وزارت علوم كليه مراكز آموزش عالي پرستاري موظف به

پرستاري كه در ایﻦ دانشگاهها تحﺼيل ميكننـد ،بـيﺶ از
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بایســتي ،پــس از اتمــام دوره دبيرســتان ،در آزمــون ملــي

ارائه دوره چهارساله با برنامه متمركز شدند.

مجله تعالی بالینی

در سال 1313

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

دانشجویان در دوره كارشناسي شامل كـالس ،بيمارسـتان،

آمـوزش كارشناســي پرسـتاري بــا موازنـه یــادگيري دقيــﻖ

جامعه و سایر محيطها است(.)11

علمي و تجارب باليني ویﮋه ،منجر به توانمندي و ارتقاء در

محتواي موضوع برنامه به سه دسته اصلي شامل علوم پایـه،

مهارتهاي باليني ،مدیریت مراقبت از بيمار ،تفکر انتقادي

عمـومي و تخﺼﺼـي تقسـيم مـيشـوند .واحـد پایـه ماننــد

و تﺼميمگيري ميشود(.)31

آنــاتومي ،فيزیولــوژي ،فارمــاكولوژي واحــد و واحــدهاي

به دليل كمبود مربيان پرستاري مجرب ،اغلب ،پزشکان در

عمـــومي شـــامل ادبيـــات و دروس مـــذهبي بـــهگونـــهاي

دانشگاهها بهعنوان مدرسـان پرسـتاري تـدریس مـيكننـد.

طراحــيشــده كــه موجــب بهبــود مهــارت عمــومي در

دانشــجویاني كــه در مــدارس تحﺼــيل مــيكننــد ،همــان

دانشجویان پرستاري شود .هر یک از واحدها توسط یـک

درجهاي را دریافت ميكنند كه فار التحﺼـيالن دانشـگاه

در آن حيطــه تــدریس مــيشــود .دروس

دریافت كردهاند .هرچند دانشجویان فار التحﺼيل از ایـﻦ

تخﺼﺼي شامل پنج حوزه اصلي داخلي جراحي ،مامـایي،

مراكز فرصتي براي تبدیلشدن به پرستار ماما و یـا پرسـتار

كودكان ،بهداشت روان و پرستاري بهداشت جامعه است.

بهداشـــت عمـــومي را ندارنـــد .در مؤسســـات آموزشـــي

فار التحﺼيالن كارشناسي پرسـتاري ،بـهطـور خودكـار و

غيردانشگاهي ،بسياري از واحدهاي آموزشي عمومي ارائه

بدون شـركت در آزمـون ملـي ،پرسـتار ثبـتشـده ،تلقـي

نميشود؛ بنابرایﻦ بيشتر بر جنبههاي عملي پرستاري تأكيـد

ميشوند و از آنجایي كه تحت آموزش عمومي پرسـتاري

ميشود .ولي در مراكز دانشگاهي ،برنامه آموزشـي بيشـتر

قرارگرفتهاند ،واجد شرایط براي كار در كليه بخـﺶهـاي

متمركـــز بـــر كوریکولـــوم اســـت( .)23از آنجـــایي كـــه

بيمارستان هستند .اگرچه برنامههاي آمـوزش مـداوم بـراي

كوریکولـــوم پرســـتاري در كشـــورها متـــأثر از شـــرایط

پرستاران ،ارائهشده و آنان بـهطـور سـاالنه توسـط مـدیران

بهداشتيشان است .در ژاپﻦ نيـز در كوریکولـوم آمـوزش

خود مورد ارزیابي قرار ميگيرند(.)27،11

پرستاري ،بر بيماريهاي مزمﻦ و سالمندشناسي تأكيد شده

فــرد متخﺼ ـ

است(.)33

کارشناسی پرستاری ژاپن

سياستهاي آموزشي ملي ژاپﻦ اجازه ميدهد دانشگاههـا،

دورههاي مختلف آموزش پرستاري در ژاپـﻦ وجـود دارد.

دانشکدهها ،آموزشکدههـا و مـدارس پرسـتاري ،در كليـه

عمــدهتــریﻦ نــوع آن ،آمــوزش چهارســاله پرســتاري در

مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا بهطور مستقل

كالجها و دانشگاههـا ،دوره سـهسـاله در آموزشـکدههـا و

به جذب دانشجو بﭙردازند؛ بنابرایﻦ استانداردهاي پـذیرش

مــدارس پرســتاري و پــس از فــار التحﺼـيلي از دبيرســتان

هر موسسه متفاوت و متنوع است .ایـﻦ اسـتانداردها شـامل

است .دورههاي ارائه شده توسط كـالجهـا ،دانشـکدههـا و

آزمونهاي فردي مربوط به موسسه ،مقاالت ،مﺼـاحبههـا،

آموزشکدهها در حوزه وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش،

شــركت در فعاليــتهــاي اجتمــاعي ،معــدل دبيرســتان،

علوم و فناوري قرار دارند و مدارس آموزش پرسـتاري در

توصيهنامهها و نمرات كسبشـده در آزمـون برگزارشـده

حــوزه وزارت بهداشــت ،رفــاه و كــار قــرار دارد(.)33،28

توسط مركز ملي آزمـونهـاي ورودي دانشـگاه اسـت .در

دانشگاههـاي پرسـتاري طيـف وسـيعتـري از كـالسهـاي

ایــﻦ آزمــون ،بــه ارزیــابي دانــﺶ آمــوزان در زمين ـههــاي

آمـوزش عمــومي را ارائـه مــينماینــد و آمـوزش بــا شــيوه

ریاضيات ،علوم ،زبان ژاپني ،زبان خارجي ،جغرافيا ،تاریخ

سختگيرانهتري ارائه ميشود .آمـوزش در دانشـگاههـاي

و علوم اجتماعي پرداخته ميشود .دانشگاهها ،دانشکدههـا

پرســتاري بــهگونــهاي اســت كــه دانشــجویان قــادر بــه

و آموزشکدهها ميتوانند از نتایج ایـﻦ آزمـون و همچنـيﻦ

تﺼـــميمگيـــري و تفکـــر انتقـــادي در حـــيﻦ حضـــور در

معيارهـــاي پـــذیرش مربـــوط بـــه خـــود ،بـــراي ارزیـــابي

مجله تعالی بالینی
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دانشجویان دانشـگاههـاي دولتـي اسـت .محـيط آموزشـي

مجموعــههــاي پزشــکي باشــند( .)23بــهطــوركلي ،برنامــه

مروری

سجادی و همکاران

دانشــگاههــا شــامل ســه گــروه ملــي ،عمــومي ،خﺼوصــي

شامل  31واحد پایه 27 ،واحد تخﺼﺼي و  22واحد عمومي

مـيباشـند .مؤسسـيﻦ ایـﻦ دانشـگاههـا بـه ترتيـب ،دولــت،

اســت .واحــدهاي تخﺼﺼــي شــامل اصــول پرســتاري،

نهادهاي عمومي محلي و شركتهاي آموزشي مـيباشـند.

پرســـتاري مـــادر و نـــوزاد ،پرســـتاري ســـالمندان ،روان

هدف از تأسـيس دانشـگاههـاي ملـي در تمـام اسـتانهـاي

پرستاري ،ویزیت پرستاري ،پـﮋوهﺶ پرسـتاري ،آمـوزش

ژاپﻦ ،توسعه متوازن آموزش عـالي ژاپـﻦ و پـﮋوهﺶهـاي

پرستاري ،پرستاري اطفال ،پرستاري بزرگسال ،پرسـتاري

دانشگاهي است؛ و بهعنوان مراكز تحقيقاتي محلـي ایفـاي

جامعــه و مــدیریت پرســتاري اســت .دروس پایــه شــامل

نقﺶ ميكننـد .دانشـگاههـاي عمـومي نقـﺶ مهمـي را در

آنــاتومي ،فيزیولــوژي ،تغذیــه ،فارمــاكولوژي ،پــاتولوژي،

فراهم آوردن فرصتهاي آموزش عالي براي مردم محلـي

ایمونولوژي ،ميکروبيولوژي ،علوم سالمت ،علوم انساني و

و بهعنوان مراكز فکري و فرهنگـي در جامعـه محلـي ایفـا

آموزش بيﻦ حرفـهاي اسـت .دروس عمـومي شـامل زبـان

كرده است .دسته سوم ،دانشگاههاي خﺼوصي هستند كـه

خـارجي ،فنــاوري اطالعــات ،ورزش و مطالعــات عمــومي

حدود  81درصـد از همـه دانشـگاههـاي ژاپـﻦ را بـه خـود

اســت( .)32مرحلــه نهــایي برنامــه آمــوزش كارشناســـي

اختﺼــاص داده و حــدود  81درصــد از تمــام دانشــجویان

پرســتاري ،پــروژه پای ـاننامــه اســت .در قســمتي از فراینــد

ژاپني در ایﻦ دانشگاهها تحﺼيل ميكنند و از نظر كيفي و

پﮋوهﺶ ،دانشجویان باید به مطالعـه متـون اصـلي بـه زبـان

كمي تا حد زیادي به توسعه آمـوزش عـالي ژاپـﻦ كمـک

انگليسي بﭙردازنـد و سـمينارها بـهصـورت شـفاهي ارائـه و

كرده است .دولت ژاپﻦ بـا اعطـاي یارانـههـاي آموزشـي،

گزارش شـود .درنهایـت دانشـجویان بایـد نتـایج پـﮋوهﺶ

اعطــاي وام ،تســهيالت ماليــاتي و حمایــت شــركتهــاي

خــود را در قالــب پایــاننامــه كارشناســي بــراي ارزیــابي

آموزشي ،به كاهﺶ بار مالي تحميلشده به دانشجویان ایﻦ

گردآوري و ارائه نمایند(.)31

نوع دانشـگاه ،كمـک مـيكننـد( .)23تقـویم آموزشـي در

فار التحﺼيالن مقطع كارشناسي هماننـد فـار التحﺼـيالن

آمــوزش عــالي ژاپــﻦ بــهصــورت ترمــي اســت .هــر ســال

مدارس پرستاري ،بایستي در آزمون  RNشركت نمایند.

تحﺼيلي از دو نيمسال تشکيل شده است( .)31تعداد واحـد

در مجموع سه روش براي دریافت مجوز  RNوجود دارد:

آموزشي در مدارس پرستاري  37واحد اسـت .طـول دوره

در اوليﻦ روش ،فرد بایستي بعـد از اتمـام دوره دبيرسـتان،

سهساله با بـيﺶ از  3111سـاعت تئـوري و آمـوزش عملـي

وارد دانشگاه شده ،دوره كارشناسي پرستاري را گذرانـده

است .هر موسسه تعداد ساعت كـالس را مطـابﻖ بـا تعـداد

یا وارد آموزشکدههـا شـده و یـک دوره سـهسـاله را طـي

واحد تعييﻦ ميكند .طبـﻖ دسـتورالعمل برنامـه درسـي هـر

نماید و یا ایﻦكـه در مـدارس پرسـتاري ،دوره سـهسـاله را

واحد درسـي نظـري معـادل  11-31سـاعت ،عملـي معـادل

بگذراند .همه ایـﻦ افـراد بایـد پـس از فـار التحﺼـيلي در

 31-11ساعت و آمـوزش بـاليني معـادل  11سـاعت اسـت.

آزمــون ملــي شــركت نماینــد .كســاني كــه در دانشــگاه

پرستاران فار التحﺼيل از ایﻦ مدارس ،مجـوز شـركت در

تحﺼــيلكــردهانــد نســبت بــه افــرادي كــه در مدرســه

آزمون دولتـي كـه توسـط وزارت بهداشـت ،رفـاه و كـار

تحﺼيل كرده اند ،از امتيازات مختﺼري برخوردارند .آنها

برگــزار مــيشــود را داشــته و در صــورت قبــولي در ایــﻦ

ميتواننـد در آزمـون ملـي شـركت نماینـد و مجـوز ،RN

آزمــون ،بــه آنــان مــدرک ليســانس پرســتار  RNتعلــﻖ

پرستار بهداشت عمومي و یا پرستار ماما را اخذ نمایند .در

ميگيرد( .)23همانطور كه قبالً ذكر شد تعـداد واحـدهاي

رشتههاي مامایي و پرسـتاري بهداشـت عمـومي ،دانشـجو

آموزش پرستاري در سطح دانشـگاهي نسـبت بـه مـدارس

پــس از طــي یــک دوره یـکســاله در زمينــهٔ مــوردنظر در

ژاپـﻦ بيشـتر اسـت .مجمـوع واحـدهاي مقطـع كارشناســي

دانشگاه پرستاري و گذراندن امتحان ملي ،ميتواند به یک
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توانـــایيهـــاي داوطلبـــان اســـتفاده نماینـــد( .)13در ژاپــﻦ

پرستاري در سطح دانشـگاهي ژاپـﻦ  121واحـد اسـت كـه

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

پرستار  RNتبدیل شود .هنگامي كه پرستاري آزمون ملـي

 در هر دو كشور یک سال تحﺼـيلي از دونـيم سـال

را با موفقيت پشت سر بگذارد ،ایﻦ گـواهي بـراي هميشـه
خواهد بود و نيازي به تمدید ندارد(.)23

تشکيلشده است.
 اهداف آموزشي كارشناسـي ،در دو كشـور تقریبـاً

ایﻦ آزمون شامل  31سؤال ضروري و  111سؤال عمومي و

 تعداد واحدهاي كارشناسي در ایـران( 131واحـد) و

پرستار در درک و قضاوت موقعيتهایي كه در بيمارستان
با آن مواجه ميشوند .در ایﻦ سؤاالت ،اطالعاتي در مورد

ژاپﻦ( 121واحد) تقریباً مشابه است.
 تعداد واحدهاي تخﺼﺼـي در ژاپـﻦ  27واحـد و در

بيمـار از جملـه عالئـم ،وضــعيت جسـمي و روحـي ،ســﻦ،
جنس و زمينه جامعهشناختي براي پاسـخ بـه سـؤاالت داده

ایران  33واحد است.

 در كوریکولــوم هــر دو كشــور دروس تخﺼﺼــي،

مــيشــود .حــوزه ســؤالهــا بــه ســاختار و عملکــرد بــدن

عمومي و اختياري گنجاندهشده است.

انســان(آنــاتومي ،فيزیولــوژي ،بيوشــيمي ،علــوم تغذیــه)،

 در ایران آزمون ملي  RNبرگزار نميشود.

مکانيســـم بيمـــاريهـــا و ارتقـــاء بهبـــودي(پـــاتولوژي،

 دانشجویان ایرانـي در مقطـع كارشناسـي پایـاننامـه

فارمـــاكولوژي ،ميکروبيولـــوژي) ،سيســـتمهـــاي تـــأميﻦ
اجتمـــاعي و ســـالمت مـــردم (بهداشـــت عمـــومي ،رفـــاه



ندارند ولي در ژاپﻦ واحد پایاننامه دارند.
در ژاپــﻦ هــر واحــد درســي نظــري معــادل 11-31

اجتماعي ،قوانيﻦ مـرتبط) ،اصـول پرسـتاري ،پرسـتاري در

ساعت ،عملي معادل  31-11ساعت و آموزش باليني

مراكز ارائه خدمات طوالنيمدت ،پرستاري بزرگسـاالن،

معادل  11ساعت است .در حـالي كـه در ایـران هـر

پرستاري سالمندان ،پرستاري بهداشـت ،پرسـتاري مـادر و

واحد نظري  17ساعت ،عملي  31ساعت و آمـوزش

روان پرستاري است .تمام سؤاالت چندگزینهاي ميباشند.

باليني  11ساعت است.

دانشجویان باید بـه هـر  31سـؤال ضـروري پاسـخ صـحيح
بدهند .به عبارتي پاسخ غلط به سؤاالت ضروري ،منجر به
مردودي از امتحان خواهد شد(.)33

 برخالف ایران ،در ژاپﻦ ،دانشجویان به ارائه سمينار
و پایاننامه ميپردازند.
 در ایران اكنر دروس تخﺼﺼـي آمـوزش پرسـتاري
توســط اعضــاي هيئــتعلمــي پرســتاري تــدریس

مقایته آموزش نظری کارشناسی پرستاری رر رو

مـيشــود ولـي در ژاپــﻦ ،توسـط پزشــکان تــدریس

کشور ایران و ژاپن

ميشود.

در ایران ورود به دانشـگاه ،منـوط بـه قبـولي در آزمـون
سراســري اســت ولــي در ژاپــﻦ ،افــراد بــدون شــركت در
آزمون سراسري و طبﻖ ضـوابط منحﺼـر بـه هـر دانشـگاه،

آموزش بالينی پرستاری رر ایران
آموزش باليني بـا هـدف ایجـاد تغييـر در دانشـجو بـراي

پذیرفته ميشوند.

مراقبتهاي باليني انجام ميگيرد و دانشجو در پایـان دوره

در ایــران نيــازي بــه ارائــه رزومــه و توص ـيهنامــه در مقطــع

قادر باشند دانـﺶ نظـري خـود را بـه مهـارتهـاي ذهنـي،

كارشناســي نيســت و فقــط دانشــگاههــایي كــه متعلــﻖ بــه

روانــي و حركتــي تبــدیل نمایــد( .)37آمــوزش بــاليني در

سازمانهاي خاص ميباشند به برگزاري مﺼاحبه نيز بـراي

پرستاري براي ادغام دروس تئوري و فعاليت باليني ،حياتي

پذیرش دانشـجو اقـدام مـيكننـد .ولـي در ژاپـﻦ بـر ارائـه

است .دانﺶ باليني دانشجویان پرسـتاري ،تفکـر انتقـادي و

مدارک و شركت در مﺼاحبه دانشگاهي ،تأكيد ميشود.

اعتمادبــهنفــس در تﺼــميمگيــري را مــيتــوان از طریــﻖ

در هر دو كشور سيستم هزینه مشابه اسـت و برخـوردار از

بهكارگيري دانﺶ كسـب شـده در بـاليﻦ افـزایﺶ داد()38؛

دانشگاههاي دولتي و خﺼوصي ميباشند.
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 21سؤال باليني است .سؤاالت باليني شامل ارزیابي توانایي

مشابه است.

سجادی و همکاران

بنــابرایﻦ آمــوزش بــاليني از نقــﺶ مهمــي در شــکلگيـري

مروری

آموزش بالينی پرستاری رر ژاپن

عبارتي قلب آموزش پرسـتاري اسـت یعنـي اگـر آمـوزش

دانشگاهي ،مربيان ،مربيان پرستاري بـاليني و پرسـتاران در

تئوري به مهارت باليني تبدیل نشود در اصل آموزشي ر

آموزش باليني دانشـجویان پرسـتاري دخالـت دارنـد؛ كـه

نـداده اسـت( .)11،33تقریبـاً  11درصـد زمـان تحﺼـيل

درایﻦ بيﻦ ،مربيان باليني از نقﺶ مهمي در آمـوزش بـاليني

دانشجویان در دانشکدههاي پرستاري ایران ،بـه آمـوزش

دانشجویان برخوردارند .مربي باليني ،پرستاري با بيﺶ از 1

بـاليني اختﺼــاص دارد( .)33،37در طــي آمــوزش بــاليني،

سال سابقه باليني است كـه  211سـاعت جلسـات آموزشـي

دانشجویان فرصت تجربه كار با بيماران را در بخـﺶهـاي

برگــزار شــده توســط انجمــﻦ پرســتاري ژاپــﻦ را گذرانــده

مختلف ،از جمله مراقبتهاي ویﮋه و بخﺶهاي تخﺼﺼـي

است .هدف از ایﻦ جلسات آموزشي كسب درک درست

را ميیابند .آموزش باليني دانشجویان در مراقبـت از بيمـار

از تمریﻦ باليني در آموزش پرستاري و نيز یادگيري دانﺶ

بر اساس فرایند پرستاري است و شيوه موردي بهخﺼـوص

و مهارتهاي الزم در تدریس مؤثر باليني است .آمـوزش

در بخــﺶهــاي مراقبــت ویــﮋه ،بــهعنــوان یــک اســتراتﮋي

باليني در بخﺶهاي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه انجام

تــدریس بــه كارگرفتــه شــده در ایــﻦ زمينــه اســت .رونــد

ميشود .به طور كلي در ژاپﻦ ،آموزش بـاليني دانشـجویان

آموزش در ایﻦ دوره ،از ساده به دشوار است .دانشـجویان

توســـط مربيـــان بـــاليني و بـــا حـــداقل دخالـــت اعضـــاي

در محيط باليني تحت نظارت و راهنمـایي مسـتقيم مربيـان

هيئتعلمي انجام ميشود .اعضاي هيئتعلمـي وابسـته بـه

خود در طي سه سال اول دانشجویي و در سال آخر تحـت

دانشگاه بوده و تدریس به دانشجویان را در دانشکدهها بـه

راهنمایي مستقيم كاركنان پرستاري و نظارت مربيان خـود

عهده دارند و صرفاً بر عملکرد بـاليني دانشـجویان نظـارت

ميباشند(.)11

ميكنند(.)38

برنامه آموزش باليني در مقطع كارشناسي پرستاري در طي

تقریبــاً در نيمــي از مؤسســات آمــوزش پرســتاري ژاپــﻦ،

سـه سـال اول بـه ایـﻦ صـورت اسـت كـه در سـال اول بـه

آموزش باليني دانشجویان در بيمارستان تأسيسشده توسط

آمــوزش مراقبــتهــاي اوليــه پرســتاري ،در ســال دوم بــه

همان سازمان ،مانند دانشگاهها ،مؤسسات دولتـي و مراكـز

مراقبت داخلي جراحي و در سال سوم به مراقبت بهداشت

مراقبــتهــاي بهداشــتي انجــام مــيشــود .نــيم دیگــري از

جامعه و بهداشت روان پرداخته ميشـود .در سـال چهـارم

مؤسســـات ،در بيمارســـتانهـــاي مناســـبي كـــه پـــذیراي

دانشجویان بهطور تماموقت بـه كـارورزي اشـتغال دارنـد.

دانشــجویان پرســتاري مــيباشــند ،بــه آمــوزش بــاليني

ایﻦ كارورزي طـوري طراحـيشـده كـه موجـب افـزایﺶ

دانشجویان خود ميپردازند .ازآنجایيكه مراقبت همزمـان

اعتمادبه نفس دانشـجویان و آشـنایي آنـان بـا محـيط كـار

ِبيﺶ از یک بيمار ،بـهنـدرت توسـط یـک دانشـجو اتفـاق

واقعي و نيز ارتقاء مهـارتهـاي مـدیریت زمـان شـود(.)11

ميافتد؛ بنابرایﻦ ،آنها تجربه كمي در مدیریت وظـایف و

نتایج یک مطالعه مروري گسترده در ایـران نشـان داد كـه

مسئوليتهاي پيچيده كسب ميكنند( .)38،21تجارب باليني

آموزش باليني دانشجویان پرستاري با چـالﺶهـاي زیـادي

در دوره كارشناسي ،از سال اول آغازشـده و هـر سـال بـر

روبرو است كه منجر به عـدم دسـتيابي بـه توانمنـدي الزم

طول ،مدت و تنوع آن افزوده ميشود .تجـارب بـاليني در

ميشود .چالﺶهاي مرتبط با محيط باليني در ایـﻦ مطالعـه

سال اول و دوم بيشتر بر اصول پرستاري معطوف ميشـود.

شامل كمبود فضاي آموزشي مناسب در بيمارستان و عـدم

در ترم دوم سال آخر ،به دانشجویان در مدت هشت هفتـه

تناسب بيﻦ تعداد دانشجو با تعداد بيماران است(.)11

تلفيﻖ مطالب مربوط به اصول آموزش پرستاري و آموزش
پرستاري باليني ،ارائه ميشـود تـا بتواننـد در مهـارتهـاي
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هویت حرفهاي در آموزش پرستاري برخوردار است و بـه

در ژاپﻦ اعضاي هيئتعلمي دانشـگاه و بيمارسـتانهـاي

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

موردنياز براي ارائه مراقبت ،به تسلط دست یابند .ایﻦ دوره

كشور ،باید بهمنظور حفظ و تقویت تماميت آموزشـي و

هشتهفتـهاي ،شـامل تمـریﻦ كـارگروهي و فعاليـتهـاي

توسعه مداوم مورد ارزشـيابي قـرار بگيرنـد .چراكـه ایـﻦ

ایفاي نقﺶ بر پایه مطالعه مـوردي از خـدمات پرسـتاري و

مؤسسات ،باید نيروهاي انساني كارآزموده و بـا كيفيـت

پزشکي است(.)31

مطلوب را براي ارائـه مراقبـتهـاي بهداشـتي و درمـاني

مقایته آمتوزش بتالينی پرستتاری رر رو کشتور

بهویﮋه در ایﻦ حيطه كه بهطور مستقيم با سالمتي انسانها

ایران و ژاپن

سروكار دارد ،باید مورد ارزیـابي قـرار گرفتـه و بـهطـور

آمــوزش بــاليني در ایــران توســط اعضــاي هيئــتعلمــي

مستمر بهبود

دانشکدهها و مدرسيﻦ حﻖالتدریس صورت ميگيرد ولـي

در هميﻦ راستا پروژه اعتباربخشـي در جمهـوري اسـالمي،

در ژاپﻦ نقﺶ اعضاي هيئتعلمي صرفاً نظارت بر آموزش

به عنوان یک پروژه ملي تحت حمایـت معاونـت آمـوزش

باليني است.

وزارت بهداشــت از ســال  2111-2111انجــام شــد .در ایــﻦ

در ژاپﻦ پرستاراني ميتواننـد بـه آمـوزش بـاليني دانشـجو

پروژه اعتباربخشي دانشگاههاي علوم پزشکي ایـران در ده

بﭙردازند كه در دورههاي آموزشي نظام پرستاري شـركت

حوزه چشمانداز و اهـداف ،مـدیریت ،منـابع و تسـهيالت،

كنند ولي در ایران ایﻦ شرط وجود ندارد.

آموزش كاركنان ،آموزش مداوم فار التحﺼيالن ،اعضاي

در هر دو كشور ،آموزش باليني در بيمارستانهـاي وابسـته

هيئتعلمـي ،خـدمات دانشـجویي ،پـﮋوهﺶ ،آمـوزش بـه

و یا غير وابسته به دانشگاه انجام ميشود.

دانشجو و آموزش باليني تعييﻦ شد( .)12در ایران ،دولت از

در هر دو كشور مشکل عدم تناسب بيﻦ تعداد دانشـجویان

طریﻖ مجموعـهاي از برنامـههـاي آموزشـي ،تنظـيمكننـده

پرســتاري و بيمــاران و نيــز عــدم دســتيابي دانشــجویان بــه

آموزش پرستاري و سایر رشتههاي بهداشتي است .شوراي

كارآمدي و توانمندي مناسب وجود دارد.

پرســتاري وزارت بهداشــت ،اســتانداردهاي ملــي برنامــه

یابد(.)33

آموزش پرستاري براي كل كشور را تعيـيﻦ مـيكنـد .ایـﻦ
اعتباربخشی آموزش پرستاری رر ایران

برنامه شامل اهداف ،حيطه و محتـواي آمـوزش پرسـتاري

اعتباربخشي یک واژه تقریبـاً جدیـدي اسـت كـه اخيـراً

است و كليه دانشکدههاي پرستاري كشور ملزم به رعایـت

توسـط مؤسســات آموزشـي ایــران ،بـهخﺼــوص در علــوم

آن ميباشند( )11همچنيﻦ برد پرسـتاري ایـران ،بـر مـدارج

پزشکي مطرحشده است و بهعنوان یک روش پایدار براي

كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتراي پرستاري نظارت و

تضميﻦ بهبود كيفيت آموزش در سطوح مختلف است كه

كنترل مينماید و مسئول اجراي اعتباربخشي دانشکدههاي

منجر به بهبود ارائه خدمات بهداشتي ميشود اعتباربخشـي

پرستاري است(.)11

به فراینـد كنتـرل و اطمينـان از كيفيـت در آمـوزش عـالي
اطالق ميگردد كه با آن ميتوان موسسه یا برنامههـاي آن

اعتباربخشی آموزش پرستاری رر ژاپن

را بهمنظور حﺼول اطمينان از احراز كمينـه اسـتانداردهاي

در ژاپﻦ ،سيستم تضميﻦ كيفيت و اعتباربخشي در سـال

قابــلپــذیرش بررســي و تﺼــدیﻖ كــرد و از تﺼــویب و بــه

 2111به عنوان یک طـرح جدیـد ملـي بـراي توسـعه بيشـتر

رســميت شــناختﻦ و گــواهي عملکــرد خبــر مــيدهــد.

آموزش عالي ژاپﻦ معرفي شد .ایـﻦیـک طـرح كـه شـامل

دانشــکدههــا و مــدارس پرســتاري ،بــهعنــوان بخشــي از

ارزیابي دروني و بيروني است ،اجباري بـوده و هـر  7سـال

دانشگاه هاي علوم پزشکي ،باید به سمت تضميﻦ كيفيـت،

یــکبــار توســط وزارت علــوم انجــام مــيشــود .ایــﻦ

ارزیابي مداوم و ارتقـا ،حركـت كننـد( .)1دانشـکدههـاي

اعتباربخشي ،در سطح دانشگاه بهعنوان یک كل انجامشده

پرستاري بهعنوان بخشي از نظام آموزش علـوم پزشـکي
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تربيـت كننـد .از ایـﻦ رو ،كيفيـت آمـوزش و پـﮋوهﺶ،

مروری

سجادی و همکاران

بهطور جداگانه موردبررسي قرار نميگيرند(.)11،13

ميشود ،اما عليرغم همه ایﻦ موفقيتها نبایـد ازنظـر دور

اعتباربخشي در ایﻦ كشور در ده حوزه رسالت و اهـداف،

داشت كه سياستهـاي توسـعه كمّـي ،سـایر اركـان نظـام

ساختار آموزشي و پﮋوهشي ،اعضاي هيئتعلمي و ساختار

آموزش عالي را تحت الشـعاع خـود قـرار داده و آمـوزش

هيئت علمـي ،برنامـه هـاي آموزشـي(آمـوزش و پيامـدها)،

عالي ایران را با چالﺶهایي مواجـه كـرده اسـت؛ بنـابرایﻦ

پذیرش دانشجو ،خدمات دانشـجویي ،محـيط آموزشـي و

براي تداوم ایﻦ دستاوردها و دستيابي به توسـعه پایـدار در

پﮋوهشــي ،همکــاري اجتمــاعي و مشــاركت اجتمــاعي،

زمينــههــاي علمــي ،توجــه بــه ارتقــاي كيفيــت ضــرورتي

مدیریت و امور مالي و تضميﻦ كيفيت داخلي است .نتایج

اجتنــابناپــذیر اســت( .)11در همــيﻦ راســتا رشــد كمّــي

ارزیابيهاي انجامشده از سال  ،2111 – 2113كمتـر از یـک

دورههاي آموزش پرستاري ،نباید به قيمت كاهﺶ كيفيت

درصد از دانشگاهها و دانشکدهها ،تائيد نشدند كه نشانگر

آموزش تمام و سبب شود فار التحﺼيالن نتوانند عملکرد

دقيﻖ نبودن كافي ارزیابيهـاي انجـامگرفتـه در ارتبـاط بـا

و كارایي مناسب و مورد انتظاري را به دسـت آورنـد(.)22

تضميﻦ كيفيت مؤسسات موجود است(.)13

عمده تفاوت فاحﺶ در آموزش باليني دو كشور آن است
كه در ایران آمـوزش بـاليني توسـط اعضـاي هيئـتعلمـي

مقایتتته وضتتعيت اعتباربخشتتی آموزشتتی رر رو

دانشکدهها صورت ميگيرد كه اگرچـه یـک نقطـه قـوت

کشور ایران و ژاپن

محسوب ميشود ،ولي نتایج یک مقاله مروري وسيع مبيﻦ

از حيث سابقه اعتباربخشي دو كشور مشابهاند.

آن بوده كـه سـابقه كـاري پـایيﻦ مربيـان در حيطـه بـاليﻦ،

در هر دو كشور فرایند اعتباربخشي مشـتمل بـر دو مرحلـه

كمبــود مربيــان و برخــورد ناشایســت پرســتاران بــاليني بــا

ارزیابي دروني و بيروني انجام ميشود.

مربيان ،از چالﺶهـاي آمـوزش بـاليني پرسـتاري در ایـران

در هر دو كشـور ،اعتباربخشـي داراي حـوزههـاي دهگانـه

اســت( .)11درحــاليكــه در ژاپــﻦ آمــوزش بــاليني توســط

است كه وجه افتراق آنها وجود حـوزه مجـزاي آمـوزش

پرستاران باليني انجام ميشود كه دوره آموزشي مـرتبط را

بــاليني در سيســتم اعتباربخشــي ایــران و حــوزه مجــزاي

گذرانده باشند .ایﻦ در حالي اسـت كـه در دانشـکدههـاي

همکاري و مشاركتهاي اجتماعي در سيستم اعتباربخشي

پرســتاري ایــران ،بــه دليــل كمبــود عضــو هيئــتعلم ـي از

ژاپﻦ است.

فار التحﺼيالن و حتي دانشجویان ایﻦ مقطع براي آموزش
باليني دانشجویان استفاده ميشود كه مجوز خاصـي بـراي

بحث

تدریس ندارند .به نظر ميرسد براي حل ایـﻦ مشـکل و از

در ایـﻦ مطالعـه شـباهتهــا و تفـاوتهـاي سيسـتم نظــام

طرفي كاهﺶ فاصله بيﻦ آموزش باليﻦ ،اسـتخدام اعضـاي

آموزش پرستاري ژاپﻦ و ایران مورد مقایسه قـرار گرفـت.

هيئتعلمي باليني تا حد زیادي راهگشا باشد .وجوه افتراق

از حيــث آغــاز مــدرنيزه شــدن آمــوزش پرســتاري و نيــز

عمده در مقطع كارشناسي شـامل نحـوه پـذیرش دانشـجو،

آموزشهاي دانشگاهي در مقاطع كـارداني و كارشناسـي،

تـــدریس دروس تخﺼﺼـــي پرســـتاري توســـط اعضـــاي

ژاپﻦ بهطور قابلمالحظهاي از ایران جلوتر اسـت .ولـي در

هيئــتعلم ـي پرســتاري در ایــران ،ارائــه واحــد ســمينار و

مقاطع تحﺼيالت تکميلي و تعداد دانشکدههاي پرسـتاري

پایاننامه و نيز برگزاري آزمون  RNدر كشور ژاپﻦ است.

بــه نســبت جمعيــت كشــور ایــران ،فاصــله بــيﻦ دو كشــور

ســازمان بهداشــت جهــاني ،ارزیــابي و ارتقــاء صــالحيت

هاي توسعه

پرستاران را دو اصل اساسي جهت تضميﻦ كيفيت معرفـي

انساني دسترسي مردم به آموزش ،اعم از آموزش عمـومي

كرده است .با توجه به ایﻦ مسئله مـيتـوان ادعـا كـرد كـه

بهمراتب كمتر ميشود .اگرچه یکي از شاخ

و آموزش عالي است و توسعه كمّي آموزش عـالي ایـران
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و گروههاي درون دانشگاه ازجملـه گـروههـاي پرسـتاري

در دوران بعد از انقالب اسالمي یک دستاورد مهـم تلقـي

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

باليني پرستاران شاغل در بيمارسـتانهـا و سـایر مؤسسـات

انگيزه براي حفظ صالحيت حرفـهاي مـيشـود( .)11،11در

مراقبتي ،دغدغه اصلي نظامهاي ارائهدهنده مراقبت و نقطه

ارتباط با سيستم اعتباربخشي ،فرآینـد اعتباربخشـي در هـر

تمركز آنهاست( .)12درایﻦبيﻦ پرستاران تازهكار بهعنـوان

دو كشور مشتمل بر دو مرحلـه ارزیـابي درونـي و بيرونـي

بخشي از نيروي انساني در مراكز درماني نيازمند مراقبت و

انجام ميشود ،هرچند تفاوتهاي مختﺼري در حوزههاي

توجه خاص بوده و ارزیابي صالحيت بـاليني آنمـان نقـﺶ

ارزیابي وجود دارد .نتایج ارزیابيهاي انجـامشـده از سـال

مهمي در مدیریت فراینـد ارائـه مراقبـت و تعيـيﻦ نيازهـاي

 ،2111 – 2113در ژاپﻦ نشان داده كه كمتر از یـک درصـد

آموزشي آنان دارد( .)17در هميﻦ راسـتا بـه نظـر مـيرسـد

از دانشگاهها و دانشکدهها در ایﻦ بازه زماني ،تائيد نشـدند

عــدم برگــزاري آزمــون  RNكــه بــراي تعيــيﻦ صــالحيت

كه نشانگر دقيﻖ نبودن كافي ارزیابيهاي انجـامگرفتـه در

حرفهاي در بسياري از كشورها برگزار ميشود ،در سيستم

ارتباط با تضميﻦ كيفيت مؤسسات موجـود اسـت()13؛ امـا

پرستاري ایران هم باید مدنظر قرار بگيرد.

در مطالعات ایراني ،نویسندگان مطالعه حاضر به مطالعـهاي

بهطور طبيعي انتظار ميرود كه خدمات نظام سالمت مبتني

دســت نيافتنــد كــه در آن دقــت و صــحت اعتباربخشــي

بــر شــواهد ،روشهــا و تﺼــميمگيــريهــاي علمــي باشــد.

آموزش عالي در ایران بررسيشده باشد.

باوجود ایﻦ بسياري از اقدامات پزشکي و مراقبتي ،تنها بـر
روندهاي سنتي ،حدسها و فرضيات كاري ،مهـارتهـاي

نتيجهگيری

فردي و مشاهدات غير سازمانیافته باليني مبتني هستند .در

نيروي انساني پایه و اساس نظامهاي بهداشتي را به خود

حالي كه كشورهاي پيشرفته ميكوشند ،حرفه پرستاري را

اختﺼــاص مــيدهنــد و پرســتاران بــزرگتــریﻦ گــروه

بر شواهد تحقيقي بنا نهند ،برخي از محققيﻦ فاصله تئوري

ارائهدهنده خدمات سالمت را تشکيل ميدهند و توانمندي

و عمل و فقدان مراقبت مبتنـي بـر شـواهد را از مشـکالت

آنهـا نقـﺶ مهمــي در تحقـﻖ رسـالت نظــام سـالمت ایفــا

عمده پرستاري در ایران دانستهانـد( .)17مراقبـت مبتنـي بـر

ميكند .الزمه ایﻦ امر دستیـابي بـه یـک نظـام آموزشـي

شواهد تركيـب نتـایج تحقيقـات بـا مهـارتهـاي مراقبتـي

برتـر ،كارآمـد و پيشـرفته اسـت بـهطـوريكـه قـادر باشـد

تعریف ميشود .نتـایج یـک مطالعـه نظـاممنـد در مراقبـت

فــار التحﺼــيالن متبحـــر و توانمنــدي را بـــا توجــه بـــه

مبتني بر شواهد ایران نشان داد عدم تسلط به روش تحقيـﻖ

ویﮋگيهاي عﺼر كنوني بـه جامعـه تحویـل دهـد .در ایـﻦ

یکي از مهم تریﻦ موانع عملکرد مبتني بر شواهد است(.)13

ميان برنامه درسي بهعنوان یکي از حوزههـاي شـاخ

در

بــا در نظــر گــرفتﻦ ایــﻦ مســئله ،بــه نظــر مــيرســد افــزودن

بيﻦ حوزههاي وابسته به دانﺶ تعليم و تربيت شـناختهشـده

واحدهایي از جمله سمينار و پایاننامـه در ارتقـاء عملکـرد

است .برنامههاي آموزشي و درسي باید نحـوي سـاماندهي

پﮋوهشي پرستاران فار التحﺼيل مؤثر باشد .برخالف ژاپﻦ

شوند كه موجب شـکوفایي اسـتعدادها و پـرورش روحيـه

كه در هـيچیـک از مقـاطع دانشـگاهي ،آزمـون سراسـري

علمي و كاوشگري ،آفرینندگي و خالقيت در دانشجویان

برگزار نميشود ،ولي تحﺼيل در دانشگاههاي ایران منوط

شود .در ایﻦ راستا استفاده از تجربيات كشورهاي موفـﻖ و

بــه شــركت در آزمــون ملــي اســت .اگرچــه ایــﻦ روش،

بوميسازي آن ،بيتردید از نقﺶ مهمي برخـوردار اسـت.

معقوالنه و واقعبينانه است ولي موجب برخي از مشـکالت

مقایسه نظام آموزش پرستاري ایران در مقابـل ژاپـﻦ نشـان

ميشود .ازجملـه ورود دانشـجویاني كـه اغلـب اطالعـات

داد كه نظام آموزشي كشور ما داراي نقاط ضعف و قـوت

كمي از حرفه پرستاري دارند و تعدادي از آنهـا بـا اكـراه

است .به نظـر مـيرسـد اسـتفاده از تجـارب ایـﻦ كشـور و

وارد رشته پرستاري شدهانـد و عـدهاي هـم از تحﺼـيل در

بوميسازي آن ،در جهت اعتالي سيستم آموزش پرستاري
ایران كمکكننده باشد.
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تضميﻦ كيفيت مراقبتهـا و كسـب اطمينـان از صـالحيت

ایﻦ رشته انﺼراف ميدهند؛ كه ایـﻦ امـر موجـب كـاهﺶ
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مجله تعالی بالینی

بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

سؤاالت
 -1مهمتریﻦ مأموریت آموزش عالي كشور چيست؟
الف) آموزش
ب) پﮋوهﺶ
د) رشد فناوري
 -2در كدام مقاطع دانشگاهي پرستاري ،ژاپﻦ بهمراتب از ایران جلوتر است؟
الف) كارداني و كارشناسي
ب) كارشناسي و كارشناسي ارشد
ج) كارشناسي ارشد و دكترا
د) كارداني و كارشناسي ارشد
 -3كدام عبارت ذیل در مقایسه آموزش پرستاري ایران و ژاپﻦ صحيح است؟
الف) اختالفزماني بيﻦ دو كشور از حيث تأسيس تحﺼيالت تکميلي پرستاري ،نسبت به مقاطع كارداني و كارشناسي بيشتر
است.
ب) از حيث اوليﻦ مدرسه پرستاري ،ایران جلوتر از ژان ميباشد.
ج) آموزش پرستاري هر دو كشور تحت تأثير جنگ بوده است.
د) تعداد دانشکدههاي پرستاري ایران از ژاپﻦ بيشتر است.
 -1در كدامیک از گزینههاي زیر ،دو كشور در مقطع كارشناسي بيشتریﻦ تفاوت را باهم دارند؟
الف) اهداف آموزشي
ب) تعداد واحدها
ج) واحد پایاننامه
د) واحد عملي
 -1تفاوت عمده در احراز شرایط براي اشتغال به كار در حرفه پرستاري بيﻦ دو كشور كدام مورد ذیل ميباشد؟
الف) معدل كارشناسي
ب)

موفقيت در آزمون RN

ج) موفقيت در آزمون شفاهي مؤسسات
د) فعاليتهاي آموزشي پﮋوهشي
 -2آموزش باليني كارشناسي پرستاري در كشور ژاپﻦ توسط كدام گروه ذیل انجام ميشود؟
الف) پزشکان حيات علمي
ب) پرستاران تائيد شده توسط نظام پرستاري
ج) پرستاران هيئتعلمي
د) پرستاران حرفهاي
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ج) استعدادیابي

سجادی و همکاران

مروری

 -7كدامیک از چالﺶهاي زیر در آموزش باليني هر دو كشور بهطور مشابه وجود دارد؟
الف) عدم تناسب بيﻦ تعداد دانشجو و بيمار
ب) عدم تناسب بيﻦ تعداد دانشجو و مربي
ج) عدم تناسب بيﻦ ساعات آموزش نظري و عملي
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د) عدم تناسب بيﻦ محتواي آموزش نظري و عملي
 -8تفاوت دو كشور از حيث اعتباربخشي آموزشي در چيست؟
الف) سابقه
ب) تکرار
ج) مراحل
د) حوزه
 -3شرط ورود به مؤسسات آموزش عالي كشور ژاپﻦ كدام مورد ذیل ميباشد؟
الف) پذیرفته شدن در آزمون سراسري
ب) ارائه رزومه
ج) ضوابط مخت

به هر دانشگاه

د) معدل دیﭙلم
 -11چالﺶ بهداشتي مشترک بيﻦ دو كشور ایران و ژاپﻦ چيست؟
الف) افزایﺶ تعداد سالمندان
ب) نر مرگومير كودكان
ج) آسيبهاي اجتماعي
د) افزایﺶ بيرویه جمعيت
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