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Abstract
Introduction: The comparative study of university program, by identifying the similarities and 
differences, it offers new approaches to competition between universities and quality Assurance. 
The purpose of this study was to comparative study of undergraduate nursing program in national 
university of Singapore and Iran.
Methods: This descriptive study was carried out Bereday's comparative education model in 2019. 
The latest undergraduate nursing program was obtained from the official website of the Ministry 
of Health and Medical Education of Iran and the National University of Singapore website. Data 
were analyzed using the Bereday's comparative education model in four stages of description, 
interpretation, Juxtaposition and comparison.
Results:The nursing undergraduate program at the National University of Singapore and Iran has 
similarities in the basic principles of educational planning and full-time, face-to-face and educational 
strategies, but there are differences in the details, include: course length, number of units, basic courses, 
specialized courses, student recruitment, inter-professional communication and internationalization.
Conclusions: The flexibility and dynamics of the undergraduate nursing education program have 
made Singapore National University one of the top universities in the world. Considering the 
experiences of the world's top universities can bring Iran's undergraduate nursing program closer to 
international standards.
Keywords: Bachelor of Nursing; Education program; Curriculum; Nursing Education; Singapore; 
Iran.
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چکیده
مقدمــه: مقايســه تطبیقــی برنامــه هــای آموزشــی دانشــگاهی، بــا شناســايی شــباهتها و تفاوتهــا، رويكردهــای نوينــی بــرای رقابــت 

بیــن دانشــگاهها و تضمیــن کیفیــت ارائــه مــی دهــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقايســه تطبیقــی و ايــران انجــام شــد.
ــا بكارگیــری الگــوی آمــوزش تطبیقــی بــردی در ســال 1398 انجــام شــد. آخريــن برنامــه  روش کار: مطالعــه توصیفــی حاضــر، ب
آموزشــی و درســی دوره کارشناســی پرســتاری، از ســايت رســمی وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــكی ايران و ســايت دانشــگاه 
ملــی ســنگاپور دريافــت شــد. داده هــا بــا اســتفاده از مــدل آمــوزش تطبیقــی بــردی، در چهــار مرحلــه توصیــف،  تفســیر، همجــواری 

و مقايســه تجزيــه و تحلیــل شــد.
یافتــه هــا:  برنامــه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه ملــی ســنگاپور و ايــران در اصــول اساســی برنامــه ريــزی آموزشــی و اجــرای 
برنامــه بــه صــورت تمــام وقــت، حضــوری و مبتنــی بــر راهبردهــای آموزشــی دارای شــباهتهايی اســت، امــا برنامــه هــر دو کشــور در 
جزئیاتــی شــامل: طــول دوره، تعــداد واحدهــا، نحــوه ارائــه دروس پايــه، ارائــه دروس اختصاصــی فقــط در کارامــوزی، نحــوه جــذب 

دانشــجو، ارتباطــات بیــن حرفــه ای و بیــن المللــی ســازی، دارای تفاوتهايــی اســت.
 نتیجــه گیــری: وجــود ويژگــی انعطــاف پذيريــی و پويايــی در برنامــه آمــوزش دوره کارشناســی پرســتاری دانشــگاه ملــی ســنگاپور را 
بــه يكــی از ده دانشــگاه برتــر جهــان تبديــل نمــوده اســت. توجــه بــه تجــارب دانشــگاههای برتــر جهــان مــی توانــد برنامــه آموزشــی 

کارشناســی پرســتاری ايــران را بــه اســتانداردهای بیــن المللــی نزديــک نمايــد. 
کلیدواژه ها: کارشناسی پرستاری؛ برنامه آموزشی؛ کوريكولوم؛ آموزش پرستاری؛ سنگاپور؛ ايران.

مقدمه
پويــای مراقبتهــای بهداشــتی بــرای آمــوزش دهنــدگان پرســتاری 
ــه  ــعه برنام ــر توس ــه در فك ــد ک ــی کن ــاد م ــی ايج ــش هاي چال
هــای آموزشــی پرســتاری باشــند کــه بتواننــد پرســتاران را بــرای 
ــا تحــوالت  ــد همســو ب پذيــرش نقــش هــا و مســئولیتهای جدي
ــن  ــد. همچنی ــاده کنن ــی آم ــتی و درمان ــای بهداش ــتم ه سیس
موقعیتهــای خــارج از نهــاد آموزشــی ماننــد جهانــی شــدن آموزش 
و رقابــت بیــن دانشــگاهها ســیگنال هــای مهمــی بــرای آمــوزش 
ــر اينكــه،  دهنــدگان رشــته پرســتاری ايجــاد مــی کنــد مبنــی ب
برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری نیازمنــد تغییر هســتند موسســات 

آموزشــی بــرای اينكــه بتواننــد برنامــه درســی بــا کفايتــی ارائــه 
ــاح  ــری و اص ــرض بازنگ ــب در مع ــا را مرت ــد آنه ــد باي نماين
قــرار داده و بــه طــور پويــا در مقابــل تحــوالت بیرونــی عكــس 
العمــل مناســب نشــان دهنــد )1, 2(. ســازمان بهداشــت جهانــی 
همــواره خواســتار ارتقــای اســتانداردها بــرای دانــش آموختــگان 
ــذا  ــه پرســتاران گذشــته مــی باشــد ل جديــد پرســتاری نســبت ب
شــناخت فرآينــد آمــوزش، توســعه و تحــول آن امــری ضــروری 
ــام و  ــه طــور ع ــوم پزشــكی ب ــوزش عل ــر در آم ــاب ناپذي و اجتن

رشــته پرســتاری بــه طــور خــاص مــی باشــد )3(.
ــورهای  ــوص کش ــق، بخص ــی موف ــای آموزش ــام ه ــی نظ بررس
آســیايی رو بــه رشــد از نظــر آمــوزش پرســتاری ماننــد ســنگاپور 
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ــه  ــه برنام ــد، ب ــت دارن ــی قراب ــی و مذهب ــه از لحــاظ جغرافیاي ک
ــا  ــد ت ــی کن ــران کمــک م ــوزش پرســتاری کشــور اي ــزان آم ري
تجــارب موفــق آنــان را در برنامــه ريــزی هــا مدنظــر قــرار دهنــد 
ــرای تحقــق ايــن امــر بیشــتر کشــورهای پیشــرو از مطالعــات  ب
و پژوهــش هــای تطبیقــی در زمینــه آمــوزش عالــی بهــره                 

ــد )1, 4(. ــه ان گرفت
ــده  ــد پدي ــا چن ــه در آن دو ي ــت ک ــی اس ــی عمل ــی تطبیق بررس
ــابه  ــا تش ــاف ي ــوه اخت ــد و وج ــی گیرن ــرار م ــم ق ــار ه در کن
آنهــا مــورد تجزيــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد. يكــی از اهــداف 
ــه هــای خــاق، تامیــن  ــه نمون اساســی مطالعــات تطبیقــی، ارائ
ــای  ــش نوآوريه ــف و گزين ــهیل کش ــرای تس ــع ب ــذ و منب ماخ

ــت )5(.  ــاز اس ــورد نی م
مــدل مقايســه جــرج زد - اف –بــردی  يــک مــدل برجســته برای 
مقايســه تطبیقــی سیســتم هــای آموزشــی در متــون مــی باشــد. 
ــا  ــق لهســتانی االصــل و پروفســور دانشــگاه کلمبی ــردی محق ب
بــود. در 1964 مــدل مقايســه تطبیقــی سیســتم هــای آموزشــی 
ــی  ــد: محققان ــی کن ــنهاد م ــردی )1964( پیش ــود. ب ــه نم را ارائ
کــه مــی خواهنــد مطالعاتــی بــا رويكــرد مقايســه سیســتم هــای 
ــت  ــورهای تح ــگ کش ــا فرهن ــد ب ــد باي ــام دهن ــی انج آموزش
مقايســه آشــنا شــوند و از تعصبــات فرهنگــی اجتنــاب نماينــد )6(. 
ــه الگــوی مقايســه تطبیقــی برنامــه  هــدف پروفســور بــردی ارائ
ــرای  ــی نظــری ب ــای آموزشــی، ايجــاد چهارچوب ــام ه ــا و نظ ه
شناســايی چالــش هــای برنامــه هــا و نظــام هــای آمــوزش عالــی 
بــا در نظــر داشــتن وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، آداب و رســوم 

و ســنتهای ملتهــا و کشــورها بــود )7(.
ــا  ــه ب ــرای مقايس ــنگاپور  ب ــی س ــگاه مل ــاب دانش ــل انتخ دلی
برنامــه آموزشــی کشــور ايــران جايــگاه ايــن دانشــگاه آســیايی در 
ــكات  ــن ن ــان اســت. از مهم تري ــن دانشــگاههای جه ــن برتري بی
ــل  ــنگاپور، تحصی ــی س ــگاه مل ــاخص دانش ــه و ش ــل توج قاب
افــراد مطــرح و سرشناســی همچــون دکتــر ماهاتیــر بــن محمــد  
ــارگارت  ــم م ــزی و خان ــذار مال ــر گ ــهور و تأثی ــتمدار مش سیاس
چــان  رئیــس ســازمان بهداشــت جهانــی در ايــن دانشــگاه اســت. 
ــش  ــنگاپور، پژوه ــی س ــگاه مل ــر دانش ــه ديگ ــل توج ــكات قاب ن
محــور بــودن، فرصــت آفرينــی و کارآفرينــی و پذيــرش دانشــجو 
در ســطح بیــن المللــی مــی باشــد )8(. دانشــگاه ملــی ســنگاپور 
ــه  ــی موسس ــدی جهان ــه بن ــته در رتب ــتاری توانس ــته پرس در رش
QS در ســال 2018 در رتبــه دهــم دانشــگاه هــای برتــر جهــان 
در رشــته پرســتاری قــرار گیــرد )9(. اينكــه چطــور دانشــگاه ملــی 
ســنگاپور در رشــته پرســتاری توانســته بــه چنیــن جايــگاه دســت 

ــا يــک مطالعــه مقايســه ای بررســی نمــود  ــد شــايد بتــوان ب ياب
ــی  ــه درس ــی برنام ــه تطبیق ــدف مقايس ــا ه ــه ب ــن مطالع ــذا اي ل
رشــته کارشناســی پرســتاری در دانشــگاه ملــی ســنگاپور و ايــران 

انجــام شــد.

روش کار 
مطالعــه توصیفــی - تطبیقــی حاضــر بــا هــدف مقايســه تطبیقــی 
برنامــه آموزشــی مقطــع کارشناســی پرســتاری ايــران با دانشــكده 
پرســتاری ســنگاپور در ســال 1398 انجــام شــد. مطالعــه حاضــر 
دارای تأيیديــه کمیتــه اخــاق از دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان 
ــد  ــی باش ــماره IR.UMSHA.REC.1398.776 م ــه ش ب
ــی  ــه آموزش ــن برنام ــود و آخري ــت موج ــه، وضعی ــدا، تاريخچ ابت
و درســی دوره کارشناســی پرســتاری، از ســايت الكترونیكــی 
دانشــگاه ملــی ســنگاپور )10( و برنامــه آمــوزش دوره کارشناســی 
ــزی  ــه ري ــی برنام ــران مصــوب شــورای عال رشــته پرســتاری اي
ــان و  ــت و درم ــايت وزارت بهداش ــكی )1393( از س ــوم پزش عل
آمــوزش پزشــكی )11( دريافــت شــد. ســپس وجــوه مشــترک و 
ــه درســی مشــخص، بررســی و مقايســه شــد. در  ــاوت برنام متف
ــون فارســی و انگلیســی  ــی از مت ــات تكمیل ــد، اطاع ــه بع مرحل
 PubMed ، Scopus، Science ــا جســتجو در ســايتهای ب
ســالهای  بیــن   direct، Google scholar،Magiran
2000-2019 کســب گرديــد. کلیــد واژه هــای در ايــن جســتجو 
شــامل واژه هــای کارشناســی پرســتاری، برنامــه آموزشــی، 
ــود.  40  ــران ب ــنگاپور و اي ــتاری، س ــوزش پرس ــوم، آم کوريكول
ــا  ــط ب ــاالت غیرمرتب ــذف مق ــس از ح ــد و پ ــت آم ــه بدس مقال
ــای  ــاب و از داده ه ــه انتخ ــر، 28 مقال ــه حاض ــوع مطالع موض

ــی آنهــا اســتفاده شــد.  تكمیل
مقايســه توصیفی–تطبیقــی براســاس الگــوی آمــوزش تطبیقــی 
ــواری و  ــیر، همج ــف، تفس ــه توصی ــار مرحل ــامل چه ــردی ش ب
ــا اســتفاده  مقايســه مــی باشــد. براســاس ايــن الگــو محققــان ب
ــف،  ــوزش توصی ــر آم ــر ب ــل موث ــرد سیســتماتیک، عوام از رويك
مقايســه شــده و بــه تفصیــل مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی 
گیرنــد )6(. در شــكل يــک، چهــار مرحلــه الگــو آمــوزش تطبیقــی 

ــده مــی شــود )12(. ــردی دي ب
ــی  ــای آموزش ــه ه ــت برنام ــف، وضعی ــه توصی ــق در مرحل محق
مــورد نظــر همــراه بــا عملكــرد آنهــا را بــا اســتناد بــه شــواهد و 
اطاعــات جمــع آوری شــده يــا مشــاهدات مســتقیم توصیــف می 
کنــد. در محلــه تفســیر، اطاعــات جمــع آوری شــده را تجزيــه و 
تحلیــل مــی نمايــد. در مرحلــه همجــواری، نتايــج حاصــل از دو 
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ــا يــک موسســه  ــه آموزشــی يــک رشــته ي ــا دو برنام نظــام و ي
را درکنــار يكديگــر قــرار داده و طبقــه بنــدی مــی نمايــد. طبقــه 
بنــدی يافتــه هــا بايــد بــه گونــه ای انجــام شــود کــه چهارچوبــی 
ــه مقايســه، نظــام هــا  ــه بعــد آمــاده شــود. در مرحل ــرای مرحل ب

ــه شــباهتها  ــا برنامــه هــای آموزشــی مــورد مطالعــه در زمین و ي
ــات  ــه فرضی ــه و ب ــرار گرفت ــد ق ــی و نق ــورد بررس ــا م و تفاوته
ــد پاســخ داده مــی  تحقیــق کــه توســط محقــق ايجــاد شــده ان

شــود )13, 14(.

شکل 1: مقايسه نظام آموزشی دو کشور براساس الگوی آموزش تطبیقی بردی

یافته ها
موقعیت شناسی و جمعیت

ــی  ــا جمعیت ــیا ب ــرب آس ــوب غ ــزرگ در جن ــوری ب ــران کش اي
بیــش از 79 میلیــون نفــر مــی باشــد. بیشــترين جمعیــت کشــور 
ايــران دارای ديــن اســام مــی باشــند )15(. ســنگاپور در منطقــه 
جنــوب شــرق آســیا، بــا 4/35 میلیــون نفــر جمعیــت مــی باشــد. 
نــام انگلیســي ســنگاپور از مااليــي ) Singapura سنســكريت 
»شــهر شــیر «( اقتبــاس شــده اســت بــه ايــن ترتیــب ســنگاپور 
بــه شــهر شــیر شـــهرت يافتـــه اســت. امــا هیــچ گاه شــیري در 
ــور مشــاهده شــده توســط  ــي نكــرده اســت. جان ســنگاپور زندگ
ــا بنیانگــذار ســنگاپور باســتان، بســیار شــبیه  ــا اوتام ســانگ نی
بـــه ببــر بــود. کشــور ســنگاپور بیــش از يــک زبــان رســمی دارد:  
ــی  ــی. بوداي ــن و تامیل ــی، مانداري ــی، ماالي ــان انگلیســی، چین زب
هــا بــا 33 درصــد بیشــترين جمعیــت کشــور ســنگاپور را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد و پــس از آن پیــروان دين مســیحیت و اســام 
در جايــگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد. ســنگاپور افتخــار مــی کنــد 
کــه بــه اســتاندارهای ســطح اول بهداشــت در دنیــا دســت يافتــه 

اســت )16, 17(. 
ــگاه  ــتاری دانش ــی پرس ــی دوره کارشناس ــه آموزش ــه برنام مقايس

ــران  ــی ســنگاپور و اي مل
دانشــگاه ملــی ســنگاپور 17 دانشــكده و مدرســه عالــی و بیــش 

ــا  ــار بن ــر 120هــزار هكت ــغ ب از 4000 دانشــجو در  مســاحتی بال
ــتاری از دو  ــه پرس ــداء درج ــنگاپور اه ــت. در س ــده اس ــاده ش نه
طريــق ممكــن مــی باشــد: 1. ديپلــم پرســتاری از پلــی تكنیــک 
هــا کــه فــرد را بــرای پرســتاری آمــاده مــی کنــد 2.کارشناســی 
ــاوت  ــردد. تف ــی گ ــذ م ــگاه اخ ــه از دانش ــتاری ک ــوم پرس عل
ــتاری  ــدرک پرس ــذ م ــه اخ ــوط ب ــه مرب ــن دو برنام ــی اي اساس
رجیســتر  مربــوط مــی شــود. امــا شــباهتهای زيــادی هــم بــا هــم 
دارنــد بــه عنــوان مثــال هــم برنامــه پرســتاری پلــی تكنیــک هــا 
و هــم دانشــگاهها هــر دو تئــوری و عملــی را بــا هــم تلفیــق مــی 
کننــد و مهارتهــای پرســتاری در چهارچــوب تئوريهــای پرســتاری 
گســترش مــی يابــد. بطوريكــه در برنامــه پرســتاری بــر مفاهیــم 
متاپارادايــم پرســتاری تاکیــد مــی شــود. البتــه زمــان اختصــاص 
داده شــده بــه هــر برنامــه نیــز بیــن موسســات مختلــف متفــاوت 
اســت. در برنامــه کارشناســی، بیشــتر بــر ترکیــب محتوی درســی 
بــا ســاير رشــته هــا و بــا تنــوع بیشــتر در ســاختارها و مكانهــای 

بالینــی تاکیــد مــی شــود )18(. 
هــدف رشــته کارشناســی پرســتاری تربیــت پرســتاران شايســته و 
ايمــن مــی باشــد کــه از طريــق کســب دانــش و مهــارت در دوران 
ــی را  ــی و بازتاب ــادی، تحلیل ــد مهارتهــای انتق ــل مــی توانن تحصی
بــرای ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت در مكانهــای مختلــف بهداشــتی 
و درمانــی بكارگیرنــد. برنامــه کارشناســی پرســتاری شــامل علــوم 
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پرســتاری، علــوم انســانی، علــوم زيســتی و اجتماعــی مــی باشــد 
ــه  کــه بــرای تربیــت پرســتاران متخصــص ضــروری هســتند و ب
ــل در  ــه تحصی ــه ادام ــه زمین ــت ک ــده اس ــن ش ــه ای تدوي گون
ــان  ــس از پاي ــد. پ ــم نماي ــی را فراه ــات تكمیل ــع تحصی مقاط
ــرد پرســتاری ســنگاپور ثبــت  ــد در ب ــگان باي دوره،  دانــش آموخت
ــون  ــق آزم ــدن موف ــس از گذران ــد پ ــتاران جدي ــد. پرس ــام نماين ن
ــد )19(. در  ــی کنن ــب م ــتاری را کس ــوز کار پرس ــه، مج مربوط
دانشــگاه ملــی ســنگاپور، عــاوه بــر دوره ســه ســاله کارشناســی 
پرســتاری و دوره افتخــاری، بــه منظــور بــرآورده کــردن نیازهــای 
بــرد پرســتاری ســنگاپور، انتخابهــای ديگری هــم بــرای متقاضیان 
تحصیــل در رشــته پرســتاری فراهــم مــی کنــد کــه شــامل: برنامه 
پرســتاری دوســاله  و برنامــه پرســتاری بالینــی بــه صــورت پــاره 
ــی  ــاغل م ــان ش ــرای متقاضی ــاله( ب ــا چهارس ــاله ي ــت )3 س وق
باشــد. ادامــه تحصیــل متقاضیــان در مقطــع کارشناســی ارشــد و 
ــه  ــد. برنام ــی باش ــم م ــز فراه ــتاری نی ــی پرس ــری پژوهش دکت
ــه  ــام برنام ــا ن ــی ب ــس ل ــات آلی ــز مطالع ــتاری مرک درســی  پرس
ــجويان  ــه دانش ــت ک ــده اس ــی ش ــوری طراح ــیا ط ــرو در آس پیش
ــد.  ــاده کن ــده آم ــرا در آين ــول گ ــری تح ــرای رهب ــتاری را ب پرس
تاکیــد ايــن برنامــه بــر تفكــر انتقــادی، بررســی وضعیــت ســامت، 
فارماکولــوژی و جامعــه شناســی اســت. بــه غیــر از اينكــه براســاس 
ايــن برنامــه هــا پرســتاران يــاد مــی گیرنــد چطــور از بیمــاران بــا 
ــه  ــن برنام ــد اي ــت نماين ــف مراقب ــک مختل ــای دموگرافی ويژگیه
دانشــجويان پرســتاری را بــه ســمت مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد 

ســوق مــی دهــد )11(.
در ايــران اشــتغال در حرفــه پرســتاری با کســب مدرک کارشناســی 
شــروع مــی شــود. پرســتاری در ايــران يــک کار مقــدس و افتخــار 
آمیــز شــناخته مــی شــود کــه از راهبــه هــای کلیســا بــه يــادگار 
مانــده اســت. برنامــه آمــوزش پرســتاری ايــران شــباهت هايــی بــا 
ــان دارد. هــدف  ــوزش پرســتاری در سراســر جه ــه هــای آم برنام
از برنامــه آمــوزش کارشناســی پرســتاری ايــران تربیــت پرســتاران 
عمومــی اســت کــه قادرنــد خدمــات بهداشــتی درمانــی را بررســی 
و ارزيابــی نماينــد و هماهنگــی مراقبــت در زمینــه هــای مختلــف 
فــردی، خانــواده و جامعــه را بــر عهــده بگیرنــد )20(. ادامــه 
تحصیــل متقاضیــان در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــان  ــارغ التحصی ــی باشــد. ف ــز فراهــم م پژوهشــی پرســتاری نی
ــن  ــرای کســب گواهــی بی ــران ب رشــته کارشناســی پرســتاری اي
ــارج از  ــتاری رجیســتر خ ــون پرس ــد در آزم ــت باي ــی صاحی الملل

ــد )21(.  کشــور شــرکت نماين
ــج بدســت آمــده در مــورد هريــک از عناصــر برنامــه درســی  نتاي
ــالت،  ــه، رس ــه: تاريخچ ــران از جمل ــنگاپور و اي ــی س ــگاه مل دانش
چشــم انــداز، پیامدهــای مــورد انتظــار از دانــش آموختــگان، نقــش 
ــرش،  ــی پذي ــگان، چگونگ ــش آموخت ــغلی دان ــای ش و جايگاهه
ــری و راهبردهــای  ــم دانشــگاهی، روشــهای يادهــی و يادگی تقوي
آموزشــی، نحــوه ارزشــیابی، مشــخصات دوره ، دروس برنامــه 
کارشناســی و تعــداد واحدهــا و بیــن المللــی ســازی بــه تفكیــک در 

ــه شــده اســت. )جــدول1(  ارائ

جدول 1: مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران برحسب تاريخچه
تاريخچه

دانشگاه ملی سنگاپور: پرستاری در سنگاپور از سال 1885 با حضور راهبه های فرانسوی شروع شد اما حرکت به سمت آموزش پرستاری از گواهی صاحیت تا ديپلم 
پرستاری و ارتقا به پرستاری تخصصی در مدرسه علوم بهداشت دانشگاه پلی تكنیک نان يانگ در 1992 و متعاقب آن در نگی آن پلی تكنیک در 2005 شروع شد. 

برنامه های کارشناسی پرستاری توسط مرکز مطالعات پرستاری آلیس لی 1 واقع در مدرسه پزشكی يانگ لولین 2 در دانشگاه ملی سنگاپور ، برای اولین بار در آگوست 
2006 پايه گذاری شد )19, 22(.

ايران : شروع پرستاری در ايران سال 1294بود، اما نخستین دوره آموزش چهارساله پرستاری توسط انستیتو عالی فیروزگر در سال 1344 برگزار شد. در سال 1354 با 
تصويب دوره چهارساله لیسانس پرستاری در وزارت علوم و آموزش عالی کلیه مراکز آموزش عالی موظف به ارائه دوره چهارساله با برنامه متمرکز گرديد )11(.

جدول 2: مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران برحسب رسالت
رسالت

دانشگاه ملی سنگاپور: ما پزشكان و پرستارانی تربیت می کنیم که مراقبت را به گونه ای ارائه نمايند که برای عزيزان خود ارائه می دهند ما محققانی را پرورش می دهیم 
که به دنبال دانش جديد و ارائه راه حلهايی برای دستیابی به سامتی بهتر هستند. ما با فروتنی، دلسوزی، يكپارچگی و احترام به ارتقاء کیفیت زندگی همه مردم ارائه 

خدمت می نمايیم. مرکز مطلعات آلیس لی واقع در مدرسه يانگ لو لین متعهد می شود که آموزش را با کیفیت باال ارائه نمايد. دوره های کارشناسی پرستاريمان- برنامه 
پیشرو پرستاری در آسیا- اينجا در دانشگاه ملی سنگاپوربه منظور تربیت پرستارانی شايسته طراحی شده است ما يک محیط شبیه سازی شده براساس رويكردهای 

عقانی، دقیق و پرورش دهنده طراحی نموده ايم از طريق مرکز آموزش شبیه سازی پیشرفته و همكاری نزديک با بیمارستان های پیشرو در سنگاپور، دانش آموزان ما 
بهترين آموزش پرستاری را دريافت می نمايند البته در پیام ريس مرکز مطالعات آلیس لی که بر روی سايت دانشگاه نمايش داده شده است اين مرکز به پرورش نسل 
بعدی فارغ التحصیان پرستاری، به عنوان رهبران پرستاری تحول يافته1 برای عملكردهای بالینی، آموزش و پژوهش و  برای رفع چالش های پويای سیستم مراقبت 

های بهداشتی- درمانی متعهد می گردد. همچنین اين مرکز آموزشی با کیفیت به صورت مبتنی بر شواهد در يک محیط دانشجو – محور از طريق آموزش بین حرفه ای 
ارائه می نمايد )10(.

ايران: رسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری تربیت دانش آموختگانی است که با تكیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ايمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی، اخاق 
حرفه ای و برقراری ارتباطات موثر حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزار های استاندارد، ارائه کنند. 

اين برنامه پرستارانی تربیت می کند که متعهد به يادگیری خود راهبر بوده و در دوره خدمت به طور مرتب دانش و مهارتشان را در همه ابعاد به روز می کنند )11(.
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جدول 3: مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران برحسب چشم انداز
چشم انداز

دانشگاه ملی سنگاپور: الهام بخشی سامت برای همگان )10(.
ايران: رسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری تربیت دانش آموختگانی است که با تكیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ايمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی، 

اخاق حرفه ای و برقراری ارتباطات موثر حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزار های 
استاندارد، ارائه کنند. اين برنامه پرستارانی تربیت می کند که متعهد به يادگیری خود راهبر بوده و در دوره خدمت به طور مرتب دانش و مهارتشان را در همه ابعاد 

به روز می کنند )11(.

جدول 4. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران  برحسب پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان
پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان

دانشگاه ملی سنگاپور: 1.يک پرستار رجیستر باشد که مراقبتهای پرستاری امن ، آگاهانه و دلسوزانه ارائه می نمايد. 2.دارای تفكر انتقادی،  قادر به سوال کردن، 
تفسیر، اعمال، تجزيه و تحلیل و ارزيابی دانش برای تصمیم گیری مستقل باشد. 3. هماهنگ کننده منابع مراقبت های بهداشتی اولیه، ثانويه و ثالثیه برای پاسخگويی 
به نیازهای بیماران باشد. 4. يک ارتباط دهنده موثر که اطاعات را جمع آوری، استفاده و منتشر می کند تا نتايج بهتری را به دست آورد باشد. 5. مدافع ارتقا، حفظ 
سامتی و حقوق بیماران در سیستم های بهداشتی درمانی باشد. 6. نمونه ای از الگو پرستاری که متعهد به يادگیری خود و ديگران است باشد.6. رهبر و محقق در 

عرصه های مراقبت های بهداشتی و درمانی باشد )10(.
ايران: 1. با بیماران، همراهان، خانواده، پزشک معالج و اعضای ديگر تیم سامت ارتباط مناسب و موثر حرفه ای برقرار نمايد. 2. با نگاه پژوهشی نیازهای سامت 

مددجويان را در قالب تشخیص پرستاری تعیین نمايد. 3. برای برطرف کردن مشكات و ارتقای سامت مددجويان برنامه مراقبتی تدوين نموده آن را اجرا و ارزشیابی 
نمايند. 4. از بیماران در همه رده های سنی و در عرصه های مختلف مراقبت نمايد. 5. به مددجويان، همراهان و خانواده آنان آموزش دهند. 6. توانايی هماهنگ کردن 

تیم سامت برای رفع مشكات پرستاری مددجويان. 7. يادگیرنده مادام العمر باشند )11(.

جدول 5. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران برحسب نقش و جايگاههای شغلی دانش آموختگان
نقش فارغ التحصیان و جايگاههای شغلی 

دانشگاه ملی سنگاپور: نقش مراقبتی، نقش آموزشی، نقش رهبر، نقش سیاست گذار، نقش هماهنگ کننده مراقبتی، نقش محقق، نقش کارآفرين. 
 در سنگاپور حرفه پرستاری برای افرادی که به دنبال چالش های مداوم و تنوع در زندگی کاری خود هستند ، يک انتخاب شغلی شگفت انگیز و با ارزش است در 

سنگاپور حرفه پرستاری دارای اشتغال 100،% است و انتخاب هر يک از مشاغل حرفه پرستاری بستگی به عايق شخصی افراد دارد. شكل 1 انواع فرصتهای شغلی 
در برای پرستاران در سنگاپور نشان می دهد )10(.

 ايران: نقش مراقبتی و حمايتی، آموزشی-پژوهشی، مشاوره ای. در ايران فارغ التحصیان رشته پرستاری می توانند در بیمارستانها و مرکز بهداشتی و درمانی 
شهری و روستايی، مراکز توانبخشی دولتی يا خصوصی، مراکز مراقبتهای سرپايی، مراکز مشاوره و خدمات پرستاری، مراکز نگهداری سالمندان و آسايشگاهها، 

مراکز مراقبت تسكینی، اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی، ساير عرصه های نیازمند مراقبتهای پرستاری در جامعه )11(.

جدول 6. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران  برحسب چگونگی پذيرش
چگونگی پذيرش 

دانشگاه ملی سنگاپور: شرايط پذيرش دانشجو شامل موارد زير است :
الف . توانايیهای آکادمیک / مدارک مورد نیاز 

متقاضیان واجد شرايط ضروری است برای اخذ پذيرش يكی از موارد زير را داشته باشند : 1. گواهی اتمام تحصیات از مدارس متوسطه 2. کسب نمره قابل قبول و 
مطلوب )در سطح H2( حداقل در دو تا از دروس بیولوژی، شیمی، فیزيک، محاسبات، و يا رياضیات. 3. مدرک ديپلم از دانشگاه پلی تكنیک 4. مدارک معادل بین 

المللی: هر دانشجوی بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه ملی سنگاپور حداقل بايد 12 سال تحصیل آموزش عمومی را گذرانده باشد.
ب. وضعیت سامت 

  داشتن کارت سامت و واکسیناسیون
ج. مصاحبه )10(. 

ايران: به صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمايشی تجربی و از طريق آزمون سراسری با داشتن مدرک ديپلم متوسطه می باشد)11(.
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جدول 7. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران برحسب مشخصات دوره، دروس  برنامه کارشناسی پرستاری و تعداد واحدها
مشخصات دوره 

دانشگاه ملی سنگاپور: برنامه کارشناسی پرستاری شامل برنامه 3 ساله و برنامه دوره افتخاری است. برنامه کارشناسی پرستاری سه سال، تمام وقت و مبتنی بر نظام 
درسی ماجوالر 1 است در صورتیكه فارغ التحصیان دوره سه ساله کارشناسی پرستاری تمايل داشته باشند و نمره میانگین تجمیعی2 دانش آموختگان حداقل 3/2 باشد 
می توانند در يک دوره يک ساله پاره وقت اختیاری شرکت نمايند که در پايان اين دوره مدرک کارشناسی پرستاری افتخاری3 را دريافت می نمايند. برنامه کارشناسی 
پرستاری افتخاری تحقیق محور است و فرصتی را برای تحقیقات دانشجويی فراهم می کند. اين برنامه توسط مدرسان دانشكده پرستاری و مامايی و دانشكده مراقبت 
تسكینی فلورانس نايتینگل 4و ساير دانشكده های کالج سلطنتی لندن5 برگزار می گردد. اين برنامه به صورت ترکیبی از سخنرانیهای کاسی و آموزش از راه دور ارائه 

می شود. 
ايران: طول مدت دوره کارشناسی پرستاری ايران 4 سال است که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجوز دريافت نموده است. برنامه دوره کارشناسی 
پیوسته رشته پرستاری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی در سال 1393 مورد 

اصاح و به روز رسانی قرار گرفت. سیستم آموزشی پرستاری در تمام دانشگاههای ايران يكسان است)11(.

دروس  برنامه کارشناسی پرستاری و تعداد واحدها
دانشگاه ملی سنگاپور: برنامه درسی سال اول شامل : پیری شناسی و خوب بودن، اصول مراقبت، آناتومی، فیزيولوژی، بررسی وضعیت سامت1، پاتوفیزيولوژی، 
فارماکولوژی و مراقبت پرستاری 1، ارتباطات و تنوع فرهنگی، آناتومی، فیزيولوژی، بررسی وضعیت سامت2، پاتوفیزيولوژی، فارماکولوژی و مراقبت پرستاری 2، 

فیزيولوِژی برای پرستاران؛ برنامه درسی سال دوم شامل: پرستاری بهداشت روان، پاتوفیزيولوژی، فارماکولوژی و مراقبت پرستاری 2، بهداشت زنان و کودکان، عفونت 
و ايمونولوژی، جامعه شناسی پزشكی ، مراقبت پرستاری حرفه ای ، اخاق و قانون، سامت جامعه؛ برنامه درسی سال سوم شامل : مديريت و رهبری، بهداشت 

عمومی و جامعه، مراقبت تسكینی و مراقبت های پايان زندگی، تحقیق و مراقبت مبتنی بر شواهد؛ انتقال بالین و تمرين برای حرفه ای شدن. 
کاراموزی شامل: سامت جامعه 1، داخلی- جراحی 1، کاراموزی داخلی -جراحی 2،کاراموزی مراقبت ويژه، کاراموزی بهداشت جامعه 2، کاراموزی داخلی -جراحی 3. 

در مجموع 3 سال دوره آموزش کارشناسی پرستاری  86 ماجول تئوری و 34 ماجول کاراموزی ارائه می گردد)10(.
برنامه درسی دوره افتخاری) نیم ترم اول و دوم( : مراقبت مبتنی بر شواهد، مراقبت بالینی تلفیقی، روش تحقیق کاربردی، پروژه مربوط به دوره افتخاری پرستاری. در 

اين برنامه در مجموع دو نیمسال 40 واحد ارائه می گردد)10(.
ايران: برنامه دروس کارشناسی شامل دورس تخصصی، دروس پايه و دروس عمومی می باشد. 

دروس تخصصی شامل: تغذيه و تغذيه درمانی، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماريهای شايع در ايران، روان شناسی فردی و اجتماعی، داروشناسی )فارماکولوژی(، 
زبان تخصصی، فرايند آموزش به بیمار، اصول و مهارتهای پرستاری، اخاق پرستاری و ارتباط حرفهای، پرستاری سامت فرد و خانواده، پرستاری سامت جامعه، 
پرستاری و بهداشت محیط، بررسی وضعیت سامت، پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، پرستاری در اختاالت سامت مادر و نوزاد، مفاهیم پايه پرستاری، پرستاری 

کودک سالم، پرستاری بیماريهای کودکان، پرستاری بهداشت روان، پرستاری بیماريهای روان، پرستاری بزرگساالن/ سالمندان1، پرستاری بزرگساالن/ سالمندان 2 ، 
پرستاری بزرگساالن/سالمندان 3، مراقبتهای پرستاری در منزل، مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ويژه، پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیرمترقبه، اصول 

مديريت خدمات پرستاری می باشد. 
دروس پايه شامل : تشريح، فیزيو لوژی، ژنتیک، ايمنولوژی، میكروب شناسی، انگل شناسی،آمار حیاتی مقدماتی ، تحقیق در پرستاری . 

دروس عمومی شامل: مبانی نظری اسامی، اخاق اسامی، انقاب اسامی، تاريخ و تمدن اسامی ،آشنايی با منابع اسامی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی عمومی، 
تربیت بدنی 1، تربیت بدنی 2، دانش خانواده و جمعیت، تاريخ فرهنگ و تمدن اسام و ايران )11(. تعداد واحدهای عمومی 21 واحد می باشد.

کاراموزی و کاراموزی در عرصه : اصول و مهارتهای پرستاری،  پرستاری بهداشت و مادرو نوزاد ،پرستاری سامت جامعه /فرد و خانواده/ محیط، پرستاری بزرگساالن 
/سالمندان 1و2,3، پرستاری در مشكات شايع ايران، پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماريهای کودکان، پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماريهای روان، 

پرستاری مراقبتهای ويژه، فارماکولوژی بالینی، اصول مديريت خدمات پرستاری، پرستاری در اورژانس و حوادث غیر مترقبه. )11(.
 در مجموع 4 سال دوره کارشناسی پرستاری 22 واحد دروس عمومی ، 54 واحد دروس تخصصی، 15 واحد دروس پايه و 39 واحد کاراموزی و کاراموزی در عرصه 

ارائه می گردد )11(.
آموزش کارگاهی :

در ايران در هرترم عاوه بر دروس نظری تعدادی کارگاه براساس جدول برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری برگزار می گردد. اين کارگاهها عبارتند از :  
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده، کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان، کارگاه ايمنی مددجو، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی، کارگاه اخاق 
حرفه اي، آموزش به مددجو و خانواده، کارگاه اعتبار بخشی، کارگاه حاکمیت بالینی، جايگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده، نقش پرستاران در پدافند غیر عامل، 

آشنايی با مخاطرات شغلی 
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جدول 8. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران  برحسب روشهای ياددهی و يادگری و راهبردهای آموزشی
روش های يادهی و يادگیری و راهبردهای آموزشی 

دانشگاه ملی سنگاپور : برنامه درسی کارشناسی پرستاری دانشگاه ملی سنگاپور طوری تنظیم شده است که  مبتنی الگوی نظامند )SPICES( باشد.
همزمان با برنامه کاراموزی ها، يادگیری به در محیط های شبیه سازی شده انجام می شود که با کاراموزی های پرستاری تلفیق می گردد. از ديگر راهبردهای 
آموزشی امكان شرکت دانشجويان در برنامه های غربالگری و خدمات جامعه نگر می باشد. مدل ALCNS House system جهت آموزش دانشجويان 

کارشناسی پرستاری جديد الورد يا ترم تحصیلی پايین تر برنامه ريزی شده است )10(.
آموزش بین حرفه ای با همتايان پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، مددکاری اجتماعی از ديگر راهبردهای آموزشی است که به منظور تقويت تجارب آموزشی 

دانشجويان پرستاری اجرا می گردد. جهت آموزش بالینی نیز رويكرد مبتنی بر شواهد تاکید می شود و ماجولهای بالینی طوری طراحی شده اند که در سال اول پايه 
های برای آموزش بالینی دانشجويان ايجاد گردد و در سال سوم و چهارم نیز آموزش تئوری و بالین تلفیق گردد )10(. 

ايران : برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری بر راهبردهای آموزش مبتنی بر وظايف، تلفیقی از دانشجو و استاد محوری، آموزش جامع نگر، آموزش مبتنی بر 
مشكل، يادگیری جامع نگر، آموزش مبتنی بر موضوع ، آموزش بیمارستانی، آموزش مبتنی بر شواهد، آموزش سیستماتیک، آموزش مبتنی بر ارائه خدمات استوار 

است )11(. محیط يادگیری برای دانشجويانی که برنامه های کارشناسی پرستاری را می گذرانند تلفیقی از کاسهای دانشكده، بیمارستان، جامعه و ساير محیط های 
آموزشی می باشد. دانشجويان برنامه آموزش بالینی خود را از ترم دوم تحت نظارت مستقیم يک مربی شروع می نمايند و تا سال سوم آموزش بالینی همزمان با 

آموزش دروس تئوری انجام می شود. سال چهارم منحصرا به آموزش بالینی و ورود به حرفه پرستاری اختصاص داده شده است )23(.

جدول9. مقايسه دانشگاه ملی سنگاپور و ايران  برحسب برنامه بین المللی سازی دوره کارشناسی پرستاری

برنامه بین المللی سازی
دانشگاه ملی سنگاپور: برنامه تبادل دانشجويی بزرگترين و بنیادی ترين برنامه جهانی  شدن در دانشگاه ملی سنگاپور است. با توسعه و مديريت مشارکتی دانشگاهها 
در سطح جهان ، دفتر روابط جهانی تاش می کند تا يک تجربه تبادل دانش با کشورهای ديگر  مانند چین ، هنگ کنگ ، ژاپن ، کره جنوبی ، سوئیتزرلندو  تايوان 
برای تمامی دانشجويان فراهم نمايد. بیش از 90٪ دانشجويانی که وارد دانشگاه ملی سنگاپور می گردند از تجربه برنامه تبادل دانشجويی راضی هستند. دانشگاه 

ملی سنگاپور با بیش از 180 دانشگاه برای تبادل دانشجو به توافق رسیده است. دانشجويان مقطع کارشناسی می توانند تجربیات کسب شده را با برنامه درسی خود 
تطبیق دهند )10(.

ايران: برنامه بین المللی سازی منسجم در رشته پرستاری ندارد برخی دانشگاهها مانند دانشگاه علوم پزشكی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس و... در 
مقطع تحصیات تكمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری(  از عراق ، سوريه، افغانستان و پاکستان و هند اقدام به جذب دانشجو نموده اند    

شکل 2. انواع فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیان پرستاری در دانشگاه ملی سنگاپور
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بحث
ــعه  ــور توس ــه منظ ــی ب ــای آموزش ــام ه ــی نظ ــه تطبیق مقايس
ــت  ــش اس ــه افزاي ــی رو ب ــوزش عال ــد در آم ــتهای جدي سیاس
ايــن مهــم فرصتهايــی را بــرای شــناخت چشــم انــداز، رســالت، 
ــام  ــان نظ ــی همزم ــاير کشــورها و ارزياب ــهای آموزشــی س ارزش
ــا  ــه ب ــن مطالع ــذا اي ــد )24(. ل ــی نماي ــران ايجــاد م آموزشــی اي
ــی ســنگاپور  هــدف مقايســه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه مل
ــی  ــای آموزش ــه ه ــه برنام ــدل مقايس ــتفاده از م ــا اس ــران ب و اي

ــد.   ــام ش ــردی انج ب
ــتاری  ــوزش پرس ــه آم ــه تاريخچ ــدول 1(، مقايس ــاس )ج براس
ايــران و ســنگاپور نشــان مــی دهــد، کــه در ايــران شــروع دوره 
آمــوزش کارشناســی پرســتاری از 1344 هجــری شمســی )1965( 
میــادی بــوده اســت در حالیكــه شــروع دوره آموزش کارشناســی 
پرســتاری در ســنگاپور از 2006 مــی باشــد. ايــن نشــان دهنــده 
پیشــرو بــودن ايــران در آمــوزش پرســتاری در مقايســه بــا کشــور 

ســنگاپور اســت )11(.
 اگرچــه ايــران دارای ســابقه بیــش از 50 ســال در آمــوزش 
چهــار ســاله کارشناســی پرســتاری اســت، دانشــگاه ملــی 
ســنگاپور در مدتــی کوتاهتــر، نزديــک بــه 14 ســال در آمــوزش 
ــی، در  ــم جهان ــه ده ــت رتب ــته اس ــتاری، توانس ــی پرس کارشناس
ــر جهــان در رشــته پرســتاری در  ــدی دانشــگاههای برت ــه بن رتب
ســال 2018کســب نمايــد کــه دســتاوردی ارزشــمند در آمــوزش 

ــد )9(.  ــی باش ــتاری م پرس
ــوزش  ــه آم ــنگاپور در برنام ــران و س ــالت اي ــه رس ــج مقايس نتاي
پرســتاری نشــان داد کــه هــر دو رســالت بــر ارائــه بــه روزتريــن 
ــا در  ــد،  ام ــی کنن ــد م ــه دانشــجويان پرســتاری تاکی ــوزش ب آم
ــتاری  ــی پرس ــوزش دوره کارشناس ــه آم ــالت برنام ــات رس جزئی
هــر دو کشــور تفاوتهايــی وجــود دارد از جملــه اينكــه در رســالت 
برنامــه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه ملــی ســنگاپور، دســتیابی 
بــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی همــه مــردم  مدنظــر اســت در حالیكــه 
ــه  ــتیابی ب ــران دس ــتاری اي ــی پرس ــه کارشناس ــالت برنام در رس
ــن  ــت دارد. همچنی ــردم اهمی ــه م ــی هم ــا بازتوان ــگیری ت پیش
ــگاه  ــتاری دانش ــی پرس ــوزش دوره کارشناس ــه آم ــالت برنام رس
ملــی ســنگاپور بــر ارائــه آمــوزش بــا کیفیــت بــاال تاکیــد شــده 
ــت  ــی تح ــای کارشناس ــای دوره ه ــه ه ــه برنام ــت بطوريك اس
عنــوان برنامــه هــای  »پیشــرو در آســیا« نــام گــذاری شــده انــد. 
از ديگــر تفاوتهــای مهــم رســالت برنامــه آموزش دوره کارشناســی 
پرســتاری دو کشــور، تعهــد دانشــگاه ملــی ســنگاپور بــه پــرورش 
فــارغ التحصیــان پرســتاری بــه عنــوان رهبــران تحــول يافتــه 

ــه نظــر مــی رســد چنیــن ديدگاهــی موجــب  اســت )10, 11(. ب
ــن  ــی و بی ــطح مل ــتاری در س ــان پرس ــارغ التحصی ــا ف ــده ت ش

ــد.  ــی نقشــهای گســترده ای را بپذيرن الملل
ــران  ــنگاپور و اي ــی س ــگاه مل ــداز دانش ــم ان ــه چش ــج مقايس نتاي
در برنامــه آمــوزش دوره کارشناســی پرســتاری نشــان مــی 
ــل درک  ــاده ، قاب ــه، س ــداز ، خاص ــم ان ــر دو چش ــه ه ــد ک ده
ــالت  ــتای رس ــام بخــش و چالشــی و در راس ــتند اله و روش هس
ــداز دانشــگاه ملــی ســنگاپور شــبیه   مــی باشــند. البتــه چشــم ان
ــداز  ــم ان ــداز. در چش ــم ان ــک چش ــا ي ــت ت ــعار اس ــک ش ــه ي ب
دانشــگاه ملــی ســنگاپور مــدت زمــان دســت يابــی بــه ســامت 
همگانــی مشــخص نشــده اســت و اينكــه چگونــه مشــتريان خــود 
را ترغیــب مــی کنــد تــا بــه چشــم انــداز دســت يابنــد مبهــم مــی 

ــد )10, 11, 25(.   باش
براســاس جــدول 4 و5 ، مقايســه پیامدهــای مــورد انتظــار، نقــش 
و جايــگاه شــغلی  دانــش آموختــگان هــر دو کشــور نشــان مــی 
دهــد کــه هــر دو کشــور بــر توانايــی برقــراری ارتبــاط موثــر بــا 
ــان،  ــه بیمــاران و مددجوي ــا کیفیــت ب ــه مراقبــت ب بیمــاران، ارائ
هماهنگــی سیســتم هــای بهداشــتی و درمانــی و يادگیــری مــادام 
ــگان  ــش آموخت ــارات از دان ــا انتظ ــد ام ــی کنن ــد م ــر تاکی العم
ــه  ــت. همچنانك ــران اس ــر از اي ــیع ت ــنگاپور وس ــتاری در س پرس
در رســالت برنامــه آموزشــی کارشناســی دانشــگاه ملــی ســنگاپور 
ــرا در  ــری تحــول گ ــرای رهب ــتارانی ب ــت پرس ــه ترتبی ــد ب متعه
آينــده مــی گــردد در پیامدهــا نیــز از دانشــجويان انتظــار دارد رهبر 
ــن  ــی باشــند همی ــای بهداشــتی و درمان ــق در عرصــه ه و محق
انتظــارات موجــب شــده کــه در )شــكل 2(  در بخــش فرصتهــای 
شــغلی ديگــر، جايگاههــای شــغلی رهبــری و مديريتــی در ســطح 
ــرای فــارغ التحصیــان فراهــم نمايــد )10(. اوبريــن  کشــور را ب
ــر  مطالعــه خــود بیــان مــی کننــد ســنگاپور نیازمنــد فــارغ  و رت
ــا اســتفاده  ــی را ب ــد شــواهد بالین ــه بتوانن ــی اســت ک التحصیان
ــد  ــن بتوانن ــد، و همچنی ــه نماين ــه و خــاق ترجم ــر نقادان از تفك
ارتباطــات مؤثــری در ســازمانهای بــزرگ بهداشــتی ايجــاد نماينــد 
)19(. کلــری و همــكاران در مطالعــه خــود بیــان مــی کننــد کــه 
ســنگاپور اقتصــاد شــكوفايی دارد. ايــن کشــور دارای اقتصــاد بیــن 
المللــی اســت و قطــب تجــاری منطقــه مــی باشــد، لــذا نیازمنــد 
نیــروی کاری بــا تحصیــات بــاال و وجــدان کاری قــوی اســت. 
ــرای  ــتاری ب ــان پرس ــارغ التحصی ــح ف ــوزش صحی ــن آم بنابراي
کســب جايگاههــای شــغلی در آينــده بســیار مهــم اســت )26(.  

ــان  ــرش داوطلب ــی پذي ــه چگونگ ــدول6(، مقايس ــاس )ج  براس
کارشناســی پرســتاری در ايــران و ســنگاپور دارای تفاوتهــای 
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ــنگاپور در  ــی س ــگاه مل ــه دانش ــه ک ــت بطوريك ــده ای اس عم
پذيــرش دانشــجوی کارشناســی پرســتاری مســتقل از وزارت 
بهداشــت ســنگاپور اســت. در دانشــگاه ملــی ســنگاپور داوطلبــان 
ــگاه  ــه دانش ــه ب ــا مراجع ــتاری ب ــی پرس ــوزش کارشناس دوره آم
اقــدام بــه ثبــت نــام مــی نماينــد و بــا رضايــت شــخصی ادامــه 
تحصیــل مــی دهنــد عــاوه بــر مــدرک معتبــر پايــان تحصیــات 
متوســطه، بررســی ســامت جســمی و مصاحبــه نیــز بــا داوطلبان 
انجــام مــی شــود. همچنیــن دانشــگاه ملــی ســنگاپور بــه فــارغ 
التحصیــان دانشــكده هــای فنــی حرفــه ای ماننــد نــان يانــگ 
و پلــی تكنیــک هــا اجــازه مــی دهــد کــه در رشــته کارشناســی 

ــد )10(. ــام نماين ــت ن ــی ســنگاپور ثب پرســتاری دانشــگاه مل
در ايــران تمــام دانشــگاهها وابســته بــه وزارت بهداشــت و درمــان 
و آمــوزش پزشــكی هســتند همــه دانشــگاهها از کنكور سراســری 
ــی  ــه درس ــد و برنام ــی کنن ــذب م ــجو ج ــه دانش ــدون مصاحب ب
ــز  ــورت متمرک ــه ص ــران ب ــگاههای اي ــام دانش ــتاری در تم پرس
ــه  ــران برنام ــی اي ــام آموزش ــردد. در نظ ــی گ ــرا م ــان اج و يكس
ــجويان  ــت و دانش ــدی اس ــی- واح ــام ترم ــتاری نظ ــته پرس رش
نمــی تواننــد بــه جــز دروس عمومــی از دروس تخصصــی 
ــد داروســازی، پزشــكی و...  ــا همانن دانشــجويان ســاير رشــته ه
ــا گروههــای پرســتاری  واحــد درســی انتخــاب نماينــد و فقــط ب
مجــاز بــه انتخــاب واحــد درســی هســتند )27(. در ايــران پذيرفتــه 
شــدگان از دوره دبیرســتان و پذيــرش براســاس کنكــور سراســری 
و سیســتم کامپیوتــری صــورت مــی گیــرد عــدم وجــود مصاحبــه 
ــران، فرصــت بررســی ويژگیهــای  ــه رشــته در اي ــل از ورود ب قب
ــه  ــد ب ــراد عاقمن ــهای اف ــق و ارزش ــی، عاي شــخصیتی، اخاق
رشــته را فراهــم نمــی ســازد. لــذا کســب نمــره کنكــور مــاک 
مناســبی بــرای ادامــه تحصیل در رشــته پرســتاری نیســت. رشــته 
پرســتاری بــه افــرادی عاقمنــد بــا توانايــی ويــژه نیــاز دارد. چــرا 
ــه  ــای اراي ــش شــرط ه ــه يكــی از پی ــه حرف ــدی ب ــه عاقمن ک
خدمــات بــا کیفیــت مناســب بــه مددجويــان اســت )28(. شــرايط 
رقابتــی در کنكــور سراســری موجــب شــده تــا برخی دانشــجويان 
ــا  ــی در ســاير رشــته ب ــل عــدم قبول ــه دلی رشــته پرســتاری را ب
ــد )4(. ــد پزشــكی انتخــاب نماين ــر مانن موقعیــت اجتماعــی باالت

ــتاری را از  ــدرک پرس ــد م ــی توانن ــط م ــان فق ــران، داوطلب در اي
دوره هــای چهارســاله دانشــگاهی کســب نماينــد )11(. در حالیكه، 
ــت.  ــوع اس ــنگاپور دارای تن ــی س ــگاه مل ــتاری دانش ــه پرس برنام
بــا ارائــه برنامــه هــای کارشناســی پرســتاری دو ســاله و برنامــه 
پــاره وقــت بالینــی )بــه صــورت 3 ســاله يــا 4ســاله(، عــاوه بــر 
ــز از  ــراد شــاغل نی ــرد پرســتاری ســنگاپور اف ــای ب ــن نیازه تامی

ايــن برنامــه هــا ســود مــی برنــد )10(.
براســاس )جــدول 7(، در برنامــه درســی هــر دو کشــور محتــوی 
تئــوری، پايــه هــای اساســی برنامــه کارشناســی پرســتاری 
ــی ســنگاپور  ــاده دانشــگاه مل ــوق الع ــات ف اســت. يكــی از امكان
ــا شــبیه ســازی اســت کــه  ــوزی ب ــق دروس کارام ــران تلفی و اي
ــی  ــاده م ــی آم ــخت بالین ــای س ــرای موقیعیته ــجويان را ب دانش
کنــد )10, 11(. بــا ايــن تفــاوت کــه در برنامــه درســی دانشــگاه 
ــه  ــاز جامع ــا نی ــی همســو ب ــی ســنگاپور کســب مهــارت بالین مل
از ســال اول تحصیــل دانشــجويان پرســتاری شــروع مــی شــود 
ــد. در  ــش ياب ــوزی کاه ــوری و کارآم ــن دروس تئ ــه بی ــا فاصل ت
ــب  ــی موج ــران ، دروس عموم ــتاری اي ــی پرس ــه کارشناس برنام
مــی شــوند کــه تعــداد واحدهــای درســی ايــران 10 واحــد نســبت 
بــه دانشــگاه ملــی ســنگاپور بیشــتر باشــد. وجــود دروســی ماننــد 
ــا کارامــوزی هــا در ســه  پاتوفیزيولــوژی و داروشناســی همــراه ب
تــرم متوالــی، درس فیزيولــوژی و بررســی وضعیــت ســامت در 
دو تــرم متوالــی بــه نظــر مــی رســد پايــه هــای قــوی تــری از 
بكارگیــری دورس تئــوری در کارامــوزی هــا ايجــاد مــی نمايــد. 
)10(. رويكــرد دانشــگاه ملــی ســنگاپور ارائــه دروس مبتنــی بــر 
ــری شناســی  ــذا درس پی ــی باشــد ل ــه م ــا و شــرايط جامع نیازه
درســی  برنامــه  در  را  فرهنگــی  تنــوع  و  ارتباطــات  و درس 
کارشناســی پرســتاری لحــاظ نمــوده اســت. در ايــران ايــن درس 
بــه طــور اختصاصــی وجــود نــدارد و دانشــجويان در دروس 
ــه در  ــد. البت ــی نماين ــه م ــالمندان آن را مطالع ــاالن و س بزرگس
ــه نمــی  ــوع فرهنگــی ارائ ــام ارتباطــات و تن ــا ن ــران درســی ب اي
گــردد امــا کارگاه مهارتهــای ارتباطــی بــه مــدت 4 ســاعت بــرای 
ــه درســی کارشناســی  ــردد. در برنام ــی گ ــزار م دانشــجويان برگ
ــی، 10  ــای ارتباط ــر از کارگاه مهارته ــه غی ــران ب ــتاری اي پرس
ــن  ــتاری اي ــای پرس ــكده ه ــه دانش ــود دارد ک ــر وج کارگاه ديگ
ــات  ــوز اطاع ــه هن ــد )11(. البت ــی نماين ــزار م ــا را برگ کارگاه ه
ــای  ــه ج ــد ب ــی توانن ــا م ــا کارگاهه ــه آي ــاره اينك مســتندی درب
دروس نظــری کابــرد داشــته باشــند و چقــدر بــرای دانشــجويان 
پرســتاری کابــردی هســتند منتشــر نشــده اســت. نتايــج برخــی 
مطالعــات کــه تنهــا مهارتهــای ارتباطــی دانشــجويان پرســتاری را 
بررســی نمــوده انــد نشــان مــی دهنــد کــه دانشــجويان وضعیــت 
مطلوبــی در مهارتهــای ارتباطــی ندارنــد و ايــن ضعــف مــی توانــد 
مانــع از برقــراری ارتبــاط موثــر بــا بیمــاران گــردد )29, 30(. کــه 
بايــد برنامــه ريــزان پرســتاری بــه ايــن امــر مهــم توجــه نماينــد.
ــی ســنگاپور درس  در برنامــه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه مل
داخلــی- جراحــی بــه صــورت تئــوری ارائــه نمــی گــردد و ايــن 
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ــان  ــه نش ــردد. ک ــی گ ــزار م ــوزی برگ ــورت کارام ــه ص درس ب
ــد. در  ــی باش ــر م ــا يكديگ ــن ب ــوری و بالی ــق تئ ــده تلفی دهن
حالیكــه تئــوری دروس بزرگســاالن / ســالمندان در دانشــكده هــا 
تدريــس مــی گــردد و کارامــوزی آن در بیمارســتان برگــزار مــی 
ــی بالیــن کنفرانســهايی را  ــر مواقــع مرب شــود )10, 11( و در اکث
بــه صــورت تئــوری بــرای مــرور مجــدد دروس آموختــه شــده در 

ــد.  کاس برگــزار مــی کن
هــم ســو بــا رســالت دانشــگاه ملــی ســنگاپور و ضــرورت انجــام 
پژوهــش در بالیــن، ايــن دانشــگاه گزينــه امــكان کســب مــدرک 
کارشناســی افتخــاری را بعــد از کســب مــدرک کارشناســی 
پرســتاری فراهــم نمــوده اســت. در ايــن برنامــه امكانــات فــوق 
ــات  ــور و ارتباط ــق مح ــای تحقی ــوزش ه ــرای آم ــاده ای ب الع
بیــن المللــی فراهــم شــده اســت. ايــن برنامــه بــه عنــوان يــک 
ــز  ــق در مراک ــگ تحقی ــه در گســترش فرهن ــم ک ــتراتژی مه اس
بهداشــتی درمانــی مــی باشــد. دانــش آموختــگان دارای مــدرک 
ــتار  ــوان پرس ــه عن ــد ب ــی توانن ــم م ــاری ه ــی افتخ کارشناس
ــت  ــد فعالی ــی توانن ــق م ــوان محق ــه عن ــم ب ــن ه ــتر بالی رجیس
ــب  ــد موج ــی توان ــگان م ــش آموخت ــن دان ــرد اي ــد. عملك نماين
ايجــاد پیوندهــای عمیــق تــر بیــن دانشــكده هــا و بالیــن گــردد 
ــه  ــن برنام ــد. اي ــن را کاهــش ده ــوری و بالی ــن تئ و شــكاف بی
ــد  ــی کن ــی م ــرقته و تخصص ــی پیش ــه دانش ــز ب ــراد را مجه اف
ــد و  ــم نماين ــه را فراه ــن و نوآوران ــای ممك ــن مراقبته ــا بهتري ت
بهتريــن نتايــج را بــه بیمــاران و خانــواده هــای آنهــا ارائــه دهنــد 

.)31  ,10(
براســاس )جــدول 8(، کشــور ايــران و ســنگاپور در ارائــه برنامــه 
ــن  ــق چندي ــتاری از تلفی ــی پرس ــن دوره کارشناس ــوری و بالی تئ
راهبــرد آموزشــی ســود مــی برنــد. دانشــگاه ملــی ســنگاپور بــه 
داشــتن رويكــرد مبتنــی بــر شــواهد و دانشــجو محــور بــرای ارائه 
آمــوزش بــا کیفیــت افتخــار مــی نمايــد. همچنیــن ايــن دانشــگاه، 
ــی  ــن الملل ــار بی ــره از اعتب ــه چه ــره ب ــوزش چه ــر آم ــاوه ب ع
ــد.  ــی نماي ــتفاده م ــت اس ــا کیفی ــوزش ب ــه آم ــرای ارائ ــود ب خ
ــز  ــتاری افتخــاری نی ــه درســی کارشناســی پرس ــن برنام همچنی
فرصــت آمــوزش از راه دور و تلفیــق بالیــن بــا تحقیــق را بــرای 
ــنگاپور  ــی س ــگاه مل ــد )10(. دانش ــی کن ــم م ــجويان فراه دانش
ــور را  ــجو مح ــرد دانش ــز راهب ــی نی ــای درس ــاب واحده در انتخ
لحــاظ مــی نمايــد. در سیســتم آموزشــی ماجــوالر کــه ترکیبــی از 
سیســتم ســخت گیرانــه و عمــق نگــر بريتانیــا و سیســتم انعطــاف 
پذيرانــه آمريكايــی اســت. دانشــجويان بــرای پیشــرفت ســريعتر 
ــا از دانشــكده هــای ديگــر  مــی تواننــد از دانشــكده خودشــان ي

ــتم  ــن سیس ــه اي ــد در نتیج ــاب نماين ــا را انتخ ــی از ماجوله طیف
ــک  ــد در ي ــه دانشــجويان بتوانن ــود ک ــی ش ــوالر موجــب م ماج
نیــم تــرم تحصیلــی واحدهــای درســی بیشــتری انتخــاب نماينــد 
يعنــی بــاالی میانگیــن 20 ماجــول در هــر تــرم بســته به مدرســه 
يــا دانشــكده ای کــه در آن هســتند مــی تواننــد انتخــاب نماينــد. 
ماجــول بــرای توصیــف آنچــه دانشــگاههای ديگــر آن را عنــوان 
ــد  ــذاری مــی کنن ــام گ ــی دوره ن ــا حت ــا کــد درس  ي درســی  ي
اطــاق مــی گــردد )10(. صديــق و زمیــر  نشــان مــی دهــد کــه 
کاربــرد سیســتم ماجــوالر در برنامــه آمــوزش دانشــجويان نوعــی 
يادگیــری خــود راهبــر اســت کــه موجــب ايجــاد انگیــزه و عاقــه 
ــردد.   ــی گ ــری ســريعتر م ــرای يادگی ــاش ب در دانشــجويان و ت
امــكان شــرکت دانشــجويان در کاســها را افزايــش مــی دهــد و 
دانشــجو احســاس مــی کنــد بــه ســبک خــاص يادگیــری خــود 

دســت يافتــه اســت )32(.
علــی رغــم اينكــه در ايــران از تلفیقــی از راهبردهــای آموزشــی 
اســتفاده مــی شــود ولــی هنــوز هــم کاســها به شــیوه ســخنرانی 
و اســتاد محــور برگــزار مــی گــردد. مطالعــات نشــان مــی دهنــد 
در الگــوی اســتاد محــور، دانشــجويان بــه ســرعت مطالــب را يــاد 
ــه  ــا ارائ ــی ب ــد . حت ــی کنن ــوش م ــم فرام ــد و زود ه ــی گیرن م
اطاعــات بــه صــورت پــاور پوينــت هــم مــدت زمــان مانــدگاری 
ــه دانشــجويان طوالنــی نیســت )33(.  اطاعــات منتقــل شــده ب
اگرچــه از طريــق ايــن شــیوه اطاعــات زيــادی بــه دانشــجويان 
منتقــل مــی گــردد و کابــرد آن آســان تــر اســت، بــا شــیوه هــای 
ــی خــود  ــت اصل ــه ماموري ــد ب ــران نمــی توان تدريــس ســنتی اي
ــد.  ــد و شايســته اســت دســت ياب ــت پرســتارانی توانمن کــه تربی
ايــران بــرای رســیدن بــه ماموريــت اصلــی خــود نیازمنــد تعهــد 
ــس  ــن تدري ــای نوي ــیوه ه ــری ش ــرای بكارگی ــان ب ــه کارکن هم

مــی باشــد )34, 35(.
برنامــه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه ملــی ســنگاپور در بخــش 
تئــوری و بالیــن، طــوری تنظیــم شــده اســت کــه براســاس الگوی 
SPICES  مــی باشــد )SPICES .)36 نوعــی اســتراتژی 
نظــام منــد بــودن در برنامــه درســی و يــک چهارچــوب کاربــردی 
ــه درســی اســت.  ــت در برنام ــود کیفی ــرای بهب ــده ب ــناخته ش ش
هــاردن  ايــن مــدل را در ســال 1984 بــه عنــوان يــک مجموعــه 
اســتراتژی هــای حرکــت بــه ســمت برنامــه درســی نوآورانــه در 
آمــوزش پزشــكی توضیــح داد )37(. اگرچــه در برنامــه کارشناســی 
ــر نشــده  ــور واضــح ذک ــه ط ــودن ب ــد ب ــران نظامن ــتاری اي پرس
اســت امــا تحلیــل راهبردهــای آموزشــی نشــان دهنــده نظامنــد 

بــودن ايــن برنامــه مــی باشــد )11(. 
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در نظــام آموزشــی کارشناســی پرســتاری ايــران تقريبــا 50 درصــد 
ــه  ــتاری ب ــای پرس ــل دانشــجويان در دانشــكده ه ــان تحصی زم
ــه  ــی اختصــاص دارد و دانشــجويان فرصــت تجرب ــوزش بالین آم
کار بــا بیمــاران براســاس فراينــد پرســتاری و مطالعــه مــوردی را 
مــی يابنــد. رونــد آمــوزش در ايــران از ســاده بــه دشــوار اســت در 
برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ايــران ســعی مــی شــود کــه 
برنامــه هــای نظــری همزمــان بــا برنامــه هــای کارامــوزی ارائــه 
ــه  ــی در برنام ــای اساس ــی از راهبرده ــز يك ــران نی ــردد. در اي گ
آمــوزش بالینــی اســتفاده از رويكــرد دانشــجو -محــوری و مســاله 
-محــوری بــرای حــل مشــكات آمــوزش بالیــن مــی باشــد )1, 

.)27
يكــی از برجســته تريــن راهبردهــای آموزشــی اســتفاده از 
 House .مــی باشــد ALCNS House system سیســتم
ــوط  system منشــاء انگلیســی دارد. ايــن ويژگــی قديمــی مرب
 House ــور از ــا منظ ــان اســت اينج ــدارس انگلیســی زب ــه م ب
ــر  ــی شــوند و ه ــه تقســیم م گروهــی از دانشــجويان اســت و ب
ــه هــا  ــن خان ــه در يكــی از اي ــام اولی ــت ن دانشــجو براســاس ثب
ــجويان  ــی دانش ــس ل ــات آلی ــز مطالع ــرد. در مرک ــی گی ــرار م ق
پرســتاری بــه 10 گــروه مختلــف تقســیم مــی شــوند ســپس ايــن 
خانــه هــا براســاس رنــگ کدبنــدی مــی شــوند و براســاس نــام 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــام گــذاری مــی گردن 10 تئوريســین پرســتاری ن
مثــال خانــه قرمــز بــه اســم فلورانــس نايتینــگل مــی باشــد يــا 
ــه مجموعــه ای  ــام اورم اســت. در هــر خان ــه ن ــه نارنجــی ب خان
ــر  ــود دارد. در ه ــی وج ــال 1و2و3و4 کارشناس ــجويان س از دانش
خانــه فــردی بــا عنــوان »House captain« حضــور دارد کــه 
از دانشــجويان کارشناســی افتخــاری ســال 2 انتخــاب مــی شــود 
ــه از  ــور دارد ک ــوان »Vice-captain » حض ــا عن ــردی ب و ف
دانشــجويان کارشناســی افتخــاری ســال 1، انتخــاب مــی شــود. 
ــه هــا   ــن خان ــور اي ــات علمــی منت حداقــل يكــی از اعضــای هی

اســت )38(.
House system ، راهبــردی آموزشــی بــرای حمايــت از ارتقاء 
فــردی و پیشــرفتهای تحصیلــی دانشــجويان اســت. هــدف ايــن 
ــدل  ــن م ــا اســت در اي ــگ همت ــدل منتورين ــاء م ــا ارتق ــه ه خان
ــد از  ــی توانن ــد م ــتری دارن ــی بیش ــاس راحت ــجويان احس دانش
همتايــان خــود سواالتشــان را بپرســند. همچنیــن اينــكار اعتمــاد 
ــی کار  ــک حــس عال ــرد و ي ــی ب ــاال م ــا را ب ــس گروهه ــه نف ب

ــد.  ــه ايجــاد مــی نماي تیمــی در هــر خان
ــه  ــنگاپور دارای برنام ــی س ــگاه مل ــدول 9(، دانش ــاس )ج براس
ــه  ــد بطوريك ــی باش ــازی م ــی س ــن الملل ــجم در بی ــای منس ه

ــا  ــجويان ب ــادل دانش ــل تب ــی مث ــی فرصتهاي ــع کارشناس از مقط
ديگــر کشــور بــرای کســب مهــارت و دانــش فراهــم مــی نمايــد 
ــازی  ــی س ــن الملل ــرای بی ــجم ب ــه منس ــران برنام ــا اي )10(. ام
ــز در  ــی متمرک ــی رســد نظــام آموزشــی عال ــه نظــر م ــدارد. ب ن
ايــران و حرکــت کنــد بــه ســمت بیــن المللــی ســازی دانشــگاهها 
ــاط  ــه رغــم نق ــران ب موجــب شــده نظــام آمــوزش پرســتاری اي
ــد.  ــت نماي ــا ديگــر دانشــگاهها در جهــان رقاب ــد ب ــوت، نتوان ق

از محدوديتهــای پژوهــش حاضــر دسترســی بــه برنامــه پرســتاری 
ــود  ــن ب ــنگاپور ممك ــی س ــايت دانشــگاه مل ــق س ــا از طري صرف
و مســئولین دانشــگاهی هــم از طريــق پســت الكترونیكــی 
ــخی  ــمی پاس ــر رس ــات غی ــاير اطاع ــه س ــی ب ــت دسترس جه
ــاره  ــده درب ــاپ ش ــاالت چ ــن مق ــد. همچنی ــن ندادن ــه محققی ب
ــوط  ــی مرب دانشــگاه ملــی ســنگاپور و مرکــز مطالعــات آلیــس ل
ــن  ــاره اي ــه روز درب ــاالت ب ــت و مق ــته اس ــالهای گذش ــه س ب

ــد  ــت نیام ــه دس ــیع ب ــتجوی وس ــگاه در جس دانش

 نتیجه گیری
ــران  ــی ســنگاپور و اي برنامــه کارشناســی پرســتاری دانشــگاه مل
در اصــول اساســی برنامــه ريــزی آموزشــی و اجــرای برنامــه بــه 
ــای آموزشــی  ــرد راهبرده ــت، حضــوری و کاب ــام وق صــورت تم
نظامنــد دارای شــباهتهايی اســت، امــا برنامــه هــر دو کشــور در 
جزئیاتــی شــامل: طــول دوره، تعــداد واحدهــا، دروس پايــه، نحــوه 
جــذب دانشــجو، ارتباطــات بیــن حرفــه ای، بیــن المللــی ســازی، 

ارائــه دروس اختصاصــی در بالیــن دارای تفاوتهايــی اســت.
ــی  ــه آموزش ــز، برنام ــر متمرک ــیوه غی ــه ش ــجو ب ــذب دانش ج
ــواهد  ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــازی و رويك ــی س ــن الملل ــد، بی نظامن
بويــژه در آمــوزش بالینــی دانشــجويان در رشــد و توســعه رشــته 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــنگاپور حائ ــی س ــگاه مل ــتاری در دانش پرس
ــنگاپور دارای  ــی س ــگاه مل ــتاری دانش ــی پرس ــه کارشناس برنام
انعطــاف پذيــری اســت بطوريكــه مــی توانــد از تلفیقــی از 
ــن  ــد و امــكان مشــارکت بی راهبردهــای آموزشــی اســتفاده نماي
حرفــه ای را فراهــم کنــد. ايــن برنامــه پويــا بــوده و دانشــجويان 
ــاده  ــازار کار ســنگاپور آم ــت اقتصــادی و ب ــا وضعی را متناســب ب

ــد. ــی نماين ــت م خدم
اگرچــه دانشــكده هــای پرســتاری ايــران بــرای اجتماعــی نمــودن 
ــری  ــی / نظ ــای علم ــر مبن ــد ب ــا تاکی ــتاری ب ــجويان پرس دانش
ــری  ــی و نظ ــرفتهای علم ــد و پیش ــی کنن ــاش م ــق ت و تحقی
ــوز هــم  ــكار اســت، هن ــل ان ــر قاب ــران غی آمــوزش پرســتاری اي
شــكاف هايــی وجــود دارد کــه مانــع از دســتیابی به اســتانداردهای 
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بیــن المللــی شــده اســت. توجــه بــه تجــارب دانشــگاههای برتــر 
جهــان مــی توانــد برنامــه آموزشــی کارشناســی پرســتاری ايــران 
را بــه اســتانداردهای بیــن المللــی نزديــک نمايــد و موجــب ارتقــاء 

کیفیــت آمــوزش پرســتاری گــردد.

سپاسگزاری
 مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصوب در شــورای پژوهشــی 

و کمیتــه تحقیقــات دانشــجويی دانشــگاه علــوم پزشــكی همــدان 
بــه شــماره طــرح  961247586 مــی باشــد. از اعضــای محتــرم 
ــگاه  ــی دانش ــورای پژوهش ــجويی و ش ــات دانش ــه تحقیق کمیت

علــوم پزشــكی همــدان کمــال تشــكر و قدردانــی را دارم .

تعارض منافع
 اين مقاله فاقد تعارض منافع است.
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