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Abstract
Introduction: Training nursing staff with the necessary skills for effective clinical practice, efficient
and appropriate care is essential which requires the promotion of nursing education so the aim of
comparative comparison of undergraduate nursing education programs in China and Iran.
Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 1399 with a search in Persian and
English databases based on Bereday model in four stages of description, interpretation, proximity
and comparison.
Results: Nursing education programs are different in both countries. China's advantages are its
attention to international languages from pre-school basis of globalization, communication and
internationalization in the philosophy of the discipline and the important place of traditional Chinese
medicine courses and disadvantages: long periods of study, lack of independent nursing, training
by physicians, and late bedside. Advantages of Iran: Detailed explanation of all the elements of the
course, starting the internship and attending the students' bedside from the beginning of studying and
teaching nursing courses by nursing specialists.
Conclusions: Common challenges due to the many similarities between the two countries' education
are: student admission through a national exam without an interview, the presence of final year
students in the clinic alone and the shortage of nurses due to the aging population, has led to an
increase in the number of admissions to universities that require quality assurance. Therefore, it is
suggested to plan and implement an appropriate solution for the challenges.
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چکيده
مقدمــه :پــرورش نیروهــای پرســتاری بــا مهارتهــای الزم بــرای عملکردهــای بالینــی موثــر ،کارآمــد و شایســته بــرای ارائــه ی مراقبــت
امــری ضــروری اســت کــه الزمــه ی آن ارتقــا آمــوزش پرســتاری مــی باشــد ،لــذا مطالعــه ی حاضــر بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه
آمــوزش دوره کارشناســی پرســتاری چیــن و ایــران انجــام شــده اســت.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفی-تطبیقــی در ســال  1399بــا جســتجو در پایگاههــای فارســی و انگلیســی بــر اســاس مــدل بــردی در
چهــار مرحلــه توصیــف ،تفســیر ،همجــواری و مقایســه انجــام شــد.
یافتــه هــا :برنامــه آمــوزش پرســتاری هــر دو کشــور تفــاوت هایــی دارد .مزیــت هــای چیــن ،توجــه بــه زبــان هــای بیــن المللــی از
مقطــع پیــش دبســتانی ،پایــه ای بــرای جهانــی شــدن ،ارتبــاط و بیــن المللــی شــدن در فلســفه رشــته و جایــگاه مهــم دروس طب ســنتی
چینــی و معایــب آن دوره طوالنــی تحصیــل ،مســتقل نبــودن پرســتاری ،آمــوزش توســط پزشــکان و حضــور دیــر هنــگام در بالیــن اســت.
مزیــت هــای ایــران :توضیــح مبســوط همــه عناصــر درســی ،شــروع کارآمــوزی و حضــور در بالیــن از ابتــدای تحصیــل ،تدریــس دروس
پرســتاری توســط متخصصــان پرســتاری مــی باشــند.
نتیجــه گیــری :چالــش هــای مشــترک ناشــی از شــباهت هــای زیــاد بیــن آمــوزش دو کشــور عبارتســت از  :پذیــرش دانشــجو از طریق
آزمــون سراســری بــدون مصاحبــه ،حضــور دانشــجوی ســال آخــر در بالیــن بــه تنهایــی و کمبــود پرســتار بــا توجــه به پیــر شــدن جمعیت،
منجــر بــه افزایــش تعــداد ورودی بــه دانشــگاهها گردیــده کــه نیازمنــد تضمیــن کیفیــت مــی باشــد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــرای
چالــش هــا راهــکار مناســب برنامــه ریــزی و اجــرا گــردد.
کلیدواژه ها :تطبیقی ،کارشناسی پرستاری ،کوریکولوم پرستاری ،الگوی بردی ،ایران و چین.
آمــوزش مــی باشــد ( .)2برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری در تمــام

مقدمه

دنیــا روبــه گســترش بــوده و از دانــش آموختــگان انتظــار مــی رود

پرســتاران ،ســتون فقــرات و نیــروی اصلــی خدمــات بهداشــتی

بــا بینــش و توانایــی ،مراقبــت پرســتاری را در سیســتم بهداشــتی

درمانــی مــی باشــند در حالیکــه تمــام جوامــع ،بــه پرســتارانی بــا

مطابــق بــا نیازهــای جامعــه اجــرا نماینــد (.)3

مهارتهــای الزم بــرای عملکردهــای بالینــی موثــر نیــاز دارنــد (.)1

رســالت اصلــی دانشــکده هــا و مراکــز آمــوزش پرســتاری ارتقــای

پــرورش نیروهــای پرســتاری کارآمــد و شایســته بــرای ارائــه ی

ســطح آمــوزش و یادگیــری یادگیرنــدگان در دوران تحصیــل

مراقبــت امــری ضــروری و بدیهــی اســت کــه الزمــه ی آن ارتقــا
55

مــی باشــد ( .)4ارتقــای آمــوزش پرســتاری بــا روش هــا و
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کوریکولــوم هــای کمــی و ســنتی امکانپذیــر نمــی باشــد ( )5و

پروفســور دانشــگاه کلمبیــا ( ،)1964مدل مقایســه تطبیقی سیســتم

بــرای آمــوزش پرســتاری خســارات جبــران ناپذیــری بــر ســامت

مــی خواهنــد مطالعاتــی بــا رویکــرد مقایســه سیســتم هــای

هــای آموزشــی را ارائــه نمــود .طبــق مــدل بــردی ،محققانــی کــه

در صــورت عــدم طراحــی برنامــه هــای مناســب و باکیفیــت
افــراد جامعــه ،اعتبــار علمــی دانشــگاه و دانــش آموختــگان وارد

آموزشــی انجــام دهنــد بایــد با فرهنــگ کشــورهای تحت مقایســه

بــر لــزوم تــداوم تغییــرات ،نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل و بــه روز

آموزشــی را در یــک زمینــه ی اجتماعــی و سیاســی گســترده

مــی شــود ( .)6مطالعــات مختلــف در سیســتم آمــوزش پرســتاری

آشــنا شــوند و از تعصبــات فرهنگــی اجتنــاب نماینــد ( )16و حقایق

رســانی مســتمر خدمــات بــه منظــور شناســایی مشــکالت و چالش

تحلیــل نماینــد ( .)15هــدف بــردی از ایجــاد دیــدگاه مقایســه

هــا بــرای بهینــه ســازی کیفیــت آمــوزش و همچنیــن بــه منظــور

سیســتم هــای آموزشــی ایجــاد یــک تئــوری بــرای مقایســه کل

تهیــه برنامــه مــدون جامــع و همســو بــا نیازهــای ســامت جامعــه

سیســتم هــای آمــوزش عالــی بــود ( .)15مطالعــات مختلــف نشــان

تاکیــد مــی کننــد ( .)8 ,7تغییــرات برنامــه ریــزی درســی بایــد

مــی دهنــد کــه سیســتم هــای آمــوزش پرســتاری نیــز در ســطوح

مبتنــی بــر گســترش و ارتقــای کیفیــت آمــوزش محتوایــی تفکــر

مختلــف کارشناســی ،ارشــد و دکتــرا از روش مقایســه تطبیقــی

مــدار ،پرســش محــور و بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن آموزشــی

اســتفاده مــی نماینــد (.)17 ,12 ,3 ,2

صــورت گیــرد ( .)9پویایــی مراقبتهــای بهداشــتی منجــر بــه ایجــاد

از آنجاییکــه انجــام پژوهــش هــای تطبیقــی و مقایســه نظــام های

چالــش هایــی بــرای آمــوزش دهنــدگان پرســتاری شــده کــه بایــد

مختلــف آموزشــی منجــر بــه شــناخت شــباهتها و تفاوتهــا ،نقــاط

در فکــر توســعه برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری باشــند تــا بتوانند

ضعــف و قــوت سیســتم هــای آموزشــی و متعاقبــا ارتقــای محتوا و

پرســتاران را بــرای پذیــرش نقــش هــا و مســئولیتهای جدیــد

کیفیــت برنامــه آموزشــی شــده و همچنیــن بــا اســتفاده از تجــارب

همســو بــا تحــوالت سیســتم هــای بهداشــتی و درمانــی آمــاده

دانشــگاههای بیــن المللــی در زمینــه هــای مختلــف آموزشــی با در

نماینــد .همچنیــن ،موقعیتهــای خــارج از مراکــز آموزشــی ماننــد

نظرگرفتــن بافــت فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ایران

جهانــی شــدن آمــوزش و رقابــت بیــن دانشــگاهها مــی تواننــد از

مــی تــوان در جهــت رفــع دشــواری هــای موجــود ،توانمندتــر

عوامــل مهــم مبنــی بــر نیــاز بــه تغییــر برنامــه هــای آمــوزش

شــدن پرســتاران و بهبــود برنامــه هــای درســی گام برداشــت .در

پرســتاری بــرای آمــوزش دهنــدگان رشــته پرســتاری مــی باشــند

ایــن پژوهــش ،دلیــل انتخــاب مقایســه کارشناســی پرســتاری چین

( .)10پرســتاری بیــن فرهنگــی نیــز از چالــش هــای خدمــت

و ایــران ،ســابقه سیاســی ،تاریخــی و ارتباطــات فرهنگــی بیــن دو

رســانی پرســتاری مــی باشــند ( .)11لــذا موسســات آموزشــی بــرای

کشــور از گذشــته هــای دور تاکنــون مــی باشــد کــه تــاش هــای

اینکــه بتواننــد برنامــه درســی موثــری را ارائــه نماینــد بایــد آنهــا را

هــر دو کشــور در زمینــه بهبــود ،ارتقــا و همــکاری ادامــه دارد.

مرتــب مــورد بازنگــری و اصــاح قــرار داده و در مقابــل تحــوالت

برخــی دانشــگاههای چیــن مثــل فــودان در لیســت ســال 2018

بیرونــی ،عکــس العمــل فعــال مناســب را نشــان دهنــد .جهــت

بــه بعــد در لیســت دانشــگاههای معتبــر وزارت بهداشــت ،درمــان

تحقــق ایــن امــر بیشــتر کشــورها از پژوهــش هــای تطبیقــی در

و آمــوزش پزشــکی قــرار دارد ( .)18همچنیــن ایــن دانشــگاه
جایــگاه خوبــی در رتبــه بنــدی  )19( QSو تایمــز ( )20را بــه خــود

زمینــه آمــوزش و پــرورش بهــره گرفتــه انــد (.)12

امــروزه مطالعــات تطبیقــی ،یکــی از پویاتریــن روش های آموزشــی

اختصــاص داده .از طرفــی کشــور چیــن ،دارای  2/18میلیــون نفــر

آموزشــی جهــت کشــف نقــاط قــوت و ضعــف و یکــی از بهتریــن

آموزشــی در جهــان ،کــه نقــش محــوری در آینــده جهانــی آموزش

پرســتار مــی باشــد ( ،)21یعنــی یکــی از بزرگتریــن سیســتم هــای

نویــن ،بــه منظــور بررســی تفــاوت هــا و شــباهت هــای نظــام

پرســتاری و پرســتاری حرفــه ای خواهــد داشــت ( )22همچنیــن

شــیوه هــای تحقیقاتــی در امــور آموزشــی و برنامــه ریــزی مــورد

چیــن ،منیــع مهــم تربیــت و صــدور پرســتاران بــه کشــورهایی

توجــه پژوهشــگران مــی باشــد ( .)12,13در بررســی تطبیقــی ،دو

ماننــد اســترالیا مــی باشــد ( )11لــذا ایــن مطالعــه بــا هدف مقایســه

یــا چنــد پدیــده در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد و ســپس وجــوه

تطبیقــی برنامــه درســی دوره آمــوزش کارشناســی پرســتاری در

اختــاف یــا تشــابه آنهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد

چیــن و ایــران انجــام شــد.

( .)14ریشــه ی مطالعــات تطبیقــی بــه اوایــل قــرن نوزدهــم بــاز
مــی گــردد ( Gorge. Z.F.Bereday .)15محقــق لهســتانی و
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جهــت مقایســه دو سیســتم آموزشــی ایــران و دانشــگاه هــای

روش کار

چیــن برنامــه رشــته پرســتاری در مقطــع کارشناســی انتخــاب و

ایــن مطالعــه ی کاربــردی ،از نــوع توصیفــی  -تطبیقــی بر اســاس

مقایســه شــدند .ابتــدا اطالعــات مربــوط بــه دانشــگاههای چیــن

مــدل بــردی مــی باشــد کــه برگرفتــه از طــرح مصــوب کمیتــه

از طریــق ســایت الکترونیــک برخــی دانشــگاههای معتبــر مثــل

تحقیقــات دانشــجویی و تاییدیــه از کمیتــه اخــاق بــه شــماره

دانشــگاه فــودان و  ...و اطالعــات رشــته کارشناســی پرســتاری

( )IR.UMSHA.REC.1398.968دانشــگاه علــوم پزشــکی

از طریــق اســناد معتبــر و موجــود بدســت آمــد .برنامــه آمــوزش

همــدان مــی باشــد.

دوره کارشناســی رشــته پرســتاری ایــران مصــوب شــورای عالــی

ابــزار جمــع آوری داده هــا در ایــن پژوهــش مــدل توصیفــی –

برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی ( )1393از ســایت وزارت بهداشــت

تطبیقــی بــردی بــود .مــدل بــردی ،روش غالــب در مطالعــات

و درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت شــد .همچنیــن جهــت هــر

تطبیقــی آموزشــی ( )23در  4مرحلــه :توصیــف ،تفســیر ،همجواری

دو کشــور جســتجو در ســایتهای PubMed ، Scopus، Science

و مقایســه مــی باشــد .پژوهشــگران براســاس ایــن مــدل از یــک

 direct، Google scholar،Magiran ،SIDبــا کلیــد واژهــای

رویکــرد سیســتماتیک اســتفاده نمــوده تــا عوامــل موثــر بــر

آمــوزش پرستاری،کارشناســی پرســتاری ،کوریکولــوم چیــن و

آمــوزش را مقایســه و بــه تفصیــل بحــث نماینــد ( .)16در مرحلــه

ایــران ،مطالعــات تطبیقــی و روش بــردی جســتجوی جامعــی

توصیــف و جمــع آوری داده هــا ،پدیــده هــای تحقیــق بــر اســاس

بیــن ســالهای  2000تــا  2020انجــام شــد و مقــاالت واجد شــرایط

شــواهد و اطالعــات ،یادداشــت بــرداری مــی شــوند تــا یافتــه های

بــر اســاس معیارهــای ورود :درمــورد آمــوزش دوره کارشناســی

کافــی ،بــرای بررســی و نقــادی در مرحلــه بعــد آمــاده شــوند (.)12

پرســتاری ایــران ،چیــن ،زبــان فارســی یــا انگلیســی ،کمــی

پژوهشــگر بــه منظــور جمــع آوری شــواهد و اطالعــات کافــی ،بــه

یــا کیفــی مرتبــط بــا پژوهــش ،مقالــه هــای اصیــل پژوهشــی،

مــرور وســیع بــر متــون درمــورد سیســتم هــای آموزشــی مــورد

مــروری ،پایــان نامــه هــا و چکیــده هــای مرتبــط انتخــاب و مــورد

مطالعــه مــی پــردازد تــا بتوانــد یــک بررســی نقطــه بــه نقطــه

بررســی قــرار گرفــت .بــه منظــور رعایــت اصــل دقــت و اســتحکام

از وضعیــت سیســتم هــای آموزشــی مــورد مطالعــه انجــام دهــد

داده هــا ،دو نویســنده اطالعــات را اســتخراج نمــوده و در صــورت

( .)8داده هــای آموزشــی از کشــورهای مختلــف مــورد مطالعــه بــا

بــروز هرگونــه اختــاف نظــر ،مــوارد بررســی و حــل شــد .تصمیــم

اســتفاده از جــداول و نمــودار جمــع آوری و ارائــه مــی شــوند (.)16

گیــری در مــورد گــزارش داده هــای جمــع آوری شــده براســاس

در مرحلــه تفســیر ،اطالعــات جمــع آوری شــده در مرحلــه اول

توافــق همــه نویســندگان بــود .تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــا

وارســی و تحلیــل مــی شــوند ( .)12تجزیــه و تحلیــل واقعیــت

اســتفاده از روشهــای توصیفــی مثــل جــدول ارائــه شــد.

هــا بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف علــوم اجتماعــی انجــام

مــی شــود ( )16تــا عدالــت در مــورد سیســتم هــای آموزشــی

يافته ها

مــورد مطالعــه رعایــت شــود ( .)8در مرحلــه همجــواری ،اطالعاتــی

موقعیــت شناســی و جمعیــت :ایــران کشــوری بــزرگ در جنــوب

کــه در دو مرحلــه قبــل آمــاده شــده بودنــد بــه منظــور ایجــاد

غربــی آســیا بــا مســاحت حــدود  1/700/000میلیــون کیلومتــر

چهارچوبــی بــرای مقایســه شــباهت هــا و تفــاوت هــا طبقــه بندی

مربــع ،دارای  30اســتان و جمعیتــی بالــغ بــر  80میلیــون نفــر

و در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد .در مرحلــه ی مقایســه ،مســئله

مــی باشــد ( .)6چیــن ،پرجمعیــت تریــن کشــور دنیــا بــا جمعیتــی

تحقیــق بــا توجــه بــه جزییــات در زمینــه شــباهت هــا و تفــاوت ها

حــدود یــک و نیــم میلیــارد نفــر ،چهارمیــن کشــور وســیع دنیــا،

و دادن پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق بررســی و مقایســه مــی شــوند

 9/6میلیــون کیلومتــر مربــع بــا  22اســتان مــی باشــد کــه حــزب

( )12کــه شــامل ترکیــب نهایــی داده هــای ســایر کشــورها بــه

کمونیســت چیــن ،نظــام تــک حزبــی آن مــی باشــد (.)24

منظــور مقایســه و تهیــه برنامــه هایــی بــرای اقــدام اســت ( .)8از

نظــام آموزشــی :در ایــران شــامل یــک دوره غیــر رســمی و غیــر

طریــق ایــن مــدل ،عوامــل مؤثــر در آمــوزش ارزیابــی مــی شــوند

اجبــاری پیــش دبســتانی 6 ،ســال ابتدایــی ،دوره متوســطه اول و

و بــه تفصیــل مقایســه مــی شــوند (.)16

دوم هــر کــدام ســه ســال مــی باشــد .هــدف ســاختار آموزشــی

در ایــن پژوهــش از روش نمونهگيــري ،هدفمنــد اســتفاده

جدیــد ،آمــاده کــردن دانــش آمــوزان بــرای کســب آداب و

شــد .نمونــه گیــری هدفمنــد و متمرکــز بــر هــدف مطالعــه،
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نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،17شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1401

مهارتهــای زندگــی اجتماعــی اســت و همچنیــن ســعی شــده

1842میــادی ،توســط میســیونرهای غربــی خصوصــا آمریکایــی

حــل مســئله تغییــر یابنــد .پــس از اتمــام دوره ابتدایــی مراکــز فنــی

ســال  1920برنامــه هــای پنــج ســاله کارشناســی پرســتاری از

اســت دانــش آمــوزان از حافظــه محــوری بــه تفکــر فلســفی و

آغــاز شــده ،ســال 1888آمــوزش نویــن پرســتاری آغــاز گریــده،

حرفــه ای و کار و دانــش نیــز بــرای یادگیــری مهارتهــا وجــود

دانشــگاه پکــن آغــاز شــده ولــی بعــد تنــزل یافتــه .ســال 1930

دارنــد ( .)25سیســتم فعلــی آمــوزش و پــرورش چیــن ،عــاوه

مــدارس ســطح  ،2دوره هــای  3تــا  4ســاله بــر اســاس آمــوزش

بــر دوره غیــر رســمی و غیــر اجبــاری پیــش دبســتانی 12 ،ســال

در بیمارســتان ،بــا آمــوزش دهنــده هــای کــم ،ابزارهــای ضعیــف

دوره آمــوزش ابتدایــی و متوســطه بــا نظــام متمرکــز مــی باشــد.

و اعضــای هیــات علمــی نامناســب را شــروع نمــوده انــد .ســال

در نهایــت ،آزمــون نهایــی توانایــی عمومــی تعریــف شــده اســت.

 1949دوره هــای کوتــاه شــده پرســتاری بــه صــورت ژوانکــه

عــاوه بــر دوره متوســطه دوم ،دوره هــای فنــی و حرفــه ای نیــز

بــه منظــور جبــران حــاد کمبــود پرســتار بــه وجــود آمــد .ســال

وجــود دارد .سیســتم آموزشــی بیشــتر بــر روی حافظــه تاکیــد دارد

 1952برنامــه هــای کارشناســی ارشــد از طــرف دولــت لغــو شــده

و بــر ریاضیــات ،علــوم تجربــی و مطالعــات چینــی متمرکــز اســت.

اســت .ســال  1980برنامــه هــای دانشــگاهی پرســتاری مجــدد

ورود بــه دانشــگاه یــک رویــا اســت و آزمــون ورودی آن گائوکائــو

اجرایــی و عملیاتــی شــده .کــه تــا ســال  307 ،2007برنامــه

نامیــده مــی شــود .بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه در دوره

دانشــگاهی در چیــن بــه وجــود آمــده اســت 99 .درصــد پرســتاران

کارشناســی ارشــد و دکتــری نیــز آزمــون ورودی وجــود دارد .از

چینــی از مــدارس ســطح  2مــی باشــند کــه یــا پــس از اتمــام

ابتــدای شــروع بــه تحصیــل یعنــی مقطــع پیــش دبســتانی ،توجــه

دوره دبیرســتان دوره  2-3ســاله گذرانــده انــد یــا پــس از اتمــام

بــه یادگیــری زبــان هــای بیــن المللــی مثــل انگلیســی و  ...وجــود

دوره متوســطه ،دوره  3-4ســاله پرســتاری گذرانــده انــد .ایــن

دارد .در ســطوح دوره متوســطه و باالتــر ،دوره هــای معــادل بــه نام

مــدارس دو نــوع برنامــه تخصصــی ارائــه مــی نماینــد کــه مــورد

ژوانکــه نیــز موجــود مــی باشــد (.)26

اول شــامل :طــب ســنتی چینــی بــا هــدف تربیــت پرســتاران کل

تاریخچــه پرســتاری :در ایــران ،آمــوزش پرســتاری ســال

نگــر و راهنمایــی دیالکتیــک طــب ســنتی چیــن اســت و برنامــه

گردیــد .ســال  1337داوطلبــان دارای دیپلــم متوســطه بــه مــدت

بــا زبــان خارجــی خــاص مــی باشــند .دوره هــای پیشــرفته،

1294هجــری شمســی ،توســط میســیونرهای مذهبــی آغــاز

دوم پرســتاری خارجــی بــا هــدف پیوســتن بــه خــارج از مرزهــا

ســه ســال بــا ارزش معــادل کارشناســی پرســتاری آمــوزش مــی

شــامل :دوره هــای ژوانکــه ،کارشناســی و فــارغ التحصیــان

دیدنــد .نخســتین دوره آمــوزش چهارســاله پرســتاری ،ســال 1344

ارشــد و دکتــری کــه کمتــر از  1درصــد نیــروی کار پرســتاری

آغــاز و از ســال  ،1354کلیــه مراکــز آمــوزش عالــی موظــف بــه

مــی باشــند .دوره هــای ژوانکــه 3 ،ســاله ،معــادل فــوق دیپلــم بــه

ارائــه برنامــه متمرکــز دوره چهارســاله گردیدنــد .بــه دلیــل نیــاز

دو شــکل مــی باشــند :فــارغ التحصیــان دبیرســتانی بــه عنــوان

شــدید بــه خدمــات پرســتاری ،پــس از دوره تعطیلــی دانشــگاهها،

قســمتی از سیســتم آموزشــی ســنتی و دیگــری ،بــه روش غیــر

ســال  1361دوره دو ســاله کاردانــی پرســتاری تصویــب و

ســنتی بــرای پرســتاران بــا تجربــه کــه قابلیــت ارتقــا و تمایــل بــه

داوطلبــان مــرد و زن دارای دیپلــم از طریــق آزمــون سراســری

اخــذ دیپلــم عالــی دارنــد .دوره هــای کارشناســی  4-5ســاله مــی-

پذیــرش شــدند .ســال  1364برنامــه هــای کارشناســی ناپیوســته

باشــند .اولیــن دوره کارشناســی ارشــد در ســال  1992و دکتــری

تصویــب شــد .ســال  1366دوره کاردانــی لغــو و مجــدد برنامــه

در ســال  2000بــوده اســت ( .)28 ,22 ,1در حــال حاضــر  5ســطح

کارشناســی پیوســته پرســتاری راه انــدازی شــده کــه بــه طــور

آمــوزش پرســتاری در چیــن :دبیرســتان فنــی ،کالــج ،کارشناســی،

متوســط هــر ده ســال برنامــه درســی بازنگــری شــده کــه یکــی

کارشناســی ارشــد و دکتــرا مــی باشــند (.)29

از نــکات آن ،توجــه بــه پرســتاری جامعــه نگــر بــوده اســت .دوره

نتایــج بــه دســت آمــده در مطالعــه انجــام شــده در خصــوص

هــای ارشــد پرســتاری از ســال 1361آغــاز شــده اســت (.)6،27

عناصــر برنامــه درســی رشــته کارشناســی پرســتاری بــه تفکیــک

تــاش بــرای تاســیس دوره دکتــری پرســتاری از دهــه  60آغــاز

در (جــداول )1-9ارائــه شــده اســت .بــا بررســی هــر یــک از عناصر

شــده ولــی اولیــن دوره ســال  1374از طریــق آزمــون سراســری

و تحلیــل و مقایســه تفاوتهــا و شــباهتها مــوارد زیــر مهــم بــه

پذیرفتــه شــده اســت ( .)12در چیــن ،آمــوزش پرســتاری از ســال

نظــر میرســد.
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سیمین حجه االسالمی و همکاران
جدول  :1مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب فلسفه
چین

در گذشته بیمارمحور و بر اساس درمان بوده است .االن کل نگر ،بر اساس بهداشت ،سالمت ( ،)21مراقبت در طول زندگی ( )30و توجه به پرستاری
بهداشت جامعه است .فلسفه بیشتر دانشگاه های چین بر جهانی شدن و ارتباط است .باور و اعتقاد مسئولین دانشگاه فودان بر این مبناست که اگر
مطالعات علمی همراه با رشد شخصیتی فرد ،درک فرهنگهای متفاوت و آموزش روشهای گوناگون پژوهش باشد ،بیشترین تأثیر را خواهد داشت و
رویه ها بر این اساس و با تاکید بر قسمت عملی می باشد (.)31

ایران

تعالی اخالقی ،اعتالی فرهنگ اسالمی ،رشد معنوی و پیشرفت متوازن و همه جانبه جامعه به سوی کمال حقیقی مورد تاکید است .برنامه آموزشی
می بایست زمینه ساز رشد معنوی دانشجویان باشد .انسان به عنوان جانشین خداوند و بهترین مخلوقات دارای کرامت ذاتی است و به همین دلیل
حق حیات ،سالمت و در صورت داشتن عقالنیت ،حق تصمیم گیری برای او محفوظ است .سالمتی حالتی پویا است که تحت تاثیر عوامل مختلف و
تعامل عوامل درونی و بیرونی در پیوستاری از حداکثر تا حداقل در حال تغییر است .در هر شرایطی می توان موقعیت سالمت فرد را با توجه به دانش
حرفه ای روزامد و بر اساس شرایط واقعی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی به سمت بهبودی سوق داد .مهم ترین ویژگی انسان برخورداری از قدرت
عقل و تفکر است که او را به سمت ارزش های انسانی همچون اخالق ،عدالتخواهی ،صداقت و انصاف سوق می دهد و تکمیل این فضایل در سایه
یادگیری مستمر صورت می گیرد .مراقبت از سالمت و پرستاری از مددجویان در سایه کار هماهنگ تیمی معنی می یابد .انسان مجموعه ای بی نظیر
از ابعاد مختلف است که در تعامل با یکدیگر وجود او را تشکیل می دهند.کلیت جامعه نیز حاصل تعامالت و ارتباطات انسانهایی است که هر کدام
دارای حقوق و مسئولیت های خاص هستند .دیدگاه سیستمی به انسان ایجاب می کند که وجود او در تاثیر و تاثر عوامل زیستی ،اجتماعی ،فرهنگی
و معنوی مورد بررسی و مراقبت قرار گیرد .عوامل متغیر موجود در شرایط و محیط زندگی موجب بروز نیازهای متغییر سالمتی شده و تنوع مراقبت
های پرستاری را ایجاب می کند آموزش و یادگیری فرایندی دوجانبه است که در تعامل و هماهنگی یاددهنده و یادگیرنده به سمت اهداف یادگیری
سوق می یابد .یادگیری پرستاری مشتمل بر کسب مهارتهای شناختی ،عاطفی و روان حرکتی است که از طریق آموزش علوم مختلف و نقش الگویی
استاد میسر می شود .آموزش پرستاری می بایست زمینه ساز رشد همه جانبه دانشجویان شده و تعهد آنان به یادگیری مادام العمر و تعالی حرفه ای
را موجب می گردد .آموزش پرستاری بر مبنای ارتقا توان استفاده از تفکر انتقادی در حل مشکل و تصمیم گیری طراحی می گردد .استفاده از روش
های نوین در آموزش که به بهبود یادگیری کمک کند و بر مبنای نیاز ،توانایی و تجربه قبلی فرگیران طراحی شده توصیه می گردد .فرآیند پرستاری
به عنوان چارچوب منطقی انجام مراقبت های پرستاری ،مورد تاکید برنامه های اموزش پرستاری می باشد .کاربرد خدمات جامعیت گرا و جامعه نگر
در مراقبت از سالمت مردم مقرون به صرفه و در دسترس می باشد .استفاده از نتایج تحقیقات در آموزش باعث معنی دار شدن موضوعات آموزشی
شده و به بهبود کیفیت آموزش ها کمک می کند (.)27
جدول  :2مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب رسالت

چین

چشم انداز و رسالت بنیانگذاران مدارس ،تربیت معلمان و رهبران برای آموزش و خدمات پرستاری در چین می باشد .برجسته ترین رهبران پرستاری
چین ،آموزش پرستاری ،پرستاری بهداشت عمومی و ارتش پرستاری را در چین رهبری و شکل داده اند (.)30

ایران

تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز ،مهارت و کارآمدی ،ایمان و تعهد ،دلسوزی و مهربانی ،اخالق 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 ابزارهای استاندارد ،ارائه کنند .این
برنامه پرستارانی را تربیت می کند که متعهد به یادگیری خود راهبر بوده و در دوره خدمت به طور مرتب دانش و مهارتشان را در همه ابعاد به روز
می کنند (.)27
جدول :3مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب دورنما

چین

چشم انداز و رسالت بنیانگذاران مدارس ،تربیت معلمان و رهبران برای آموزش و خدمات پرستاری در چین می باشد .برجسته ترین رهبران پرستاری
چین ،آموزش پرستاری ،پرستاری بهداشت عمومی و ارتش پرستاری را در چین رهبری و شکل داده ا(.)30

ایران

طی ده سال آینده برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع به نحو پویایی خواهد توانست استانداردهای منطقه
ای و جهانی آموزش پرستاری را کسب کند .دانش آموختگان کارشناسی پرستاری حاصل از اجرای این برنامه ،جایگاه تعریف شده و موثری در ارائه
مراقبت ها در کلیه سطوح سالمت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام سالمت کشور به دست خواهند آورد .دانش آموختگان این رشته خدمات اثر بخش
و مقرون به صرفه ای را در مسیر پیشرفت سطح سالمت آحاد جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد .خدمات دانش آموختگان
برنامه کارشناسی پرستاری از لحاظ کیفیت در رتبه نخست منطقه و قابل عرضه در سطح بین المللی خواهد بود(.)27
جدول :4مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب اهداف

چین

چشم انداز  ،رسالت و هدف از برنامه بنیانگذاران مدارس ،پرورش متخصص پرستاری مجهز به ایده های نو ،فناوری پیشرفته و دانش در زمینه های
پرستاری است (.)32

ایران

با بیماران ،همراهان ،خانواده ،پزشک معالج و اعضای دیگر تیم سالمت ارتباط مناسب و موثر حرفه ای برقرار نماید .با نگاه پژوهشی نیازهای
سالمت مددجویان را در قالب تشخیص پرستاری تعیین نماید .برای برطرف کردن مشکالت و ارتقای سالمت مددجویان برنامه مراقبتی تدوین
نموده آنرا اجرا و ارزشیابی نمایند .از بیماران در همه رده های سنی و در عرصه های مختلف مراقبت نماید .به مددجویان ،همراهان و خانواده آنان
آموزش دهند .توانایی هماهنگ کردن تیم سالمت برای رفع مشکالت پرستاری مددجویان را داشته باشند .یادگیرنده مدام العمر باشند (.)27
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نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،17شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1401
جدول  :5مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب نقش فارغ التحصیالن
چین

تربیت مدیران و رهبران پرستاری می باشد ( .)22در دانشگاه فودان ،پرستار حرفه ای بالین ،مدیریت و آموزش دهنده ذکر شده است (.)32

ایران

نقش های دانش آموختگان پرستاری در جامعه شامل نقش های مراقبتی –حمایتی و آموزشی -پژوهشی -مشاوره می باشد.
وظایف نقش های مراقبتی حمایتی :برقراری ارتباط مناسب با مددجو و خانواده پزشک معالج و سایر اعضای تیم درمان در راستای حل مشکل
سالمت مددجویان ،ارتباط موثر سازمانی با واحدها و مراکزی که به نوعی در حل مشکل بیمار دخیل هستند .مشارکت و همکاری با سایر اعضای
گروه سالمت در ارائه خدمات به بیماران ،آماده سازی جسمی و روانی بیماران جهت اقدامات درمانی تهاجمی ،هماهنگی برای اقدامات درمانی و
اجرای دستورات پزشک معالج ،آماده سازی و تدارک شرایط اجرای اقدامات درمانی ،ثبت و گزارش پیامد مداخالت انجام شده مبتنی بر تشخیص
های پرستاری به پزشک معالج ،طراحی و اجرای برنامه ترخیص و پیگیری نتایج مداخالت انجام شده ،ارائه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای
تصمیم گیری بهتر ،محافظت و حمایت از مددجو و خانواده ،مشارکت در برنامه غربالگری نظام سالمت می باشد
وظایف نقش آموزشی ،پژوهشی -مشاوره ای :آموزش خودمراقبتی ،آموزش نحوه مصرف داروها ،مراقبت در منزل و پیگیری درمانی ،ثبت دقیق داده
های بالینی با رویکرد پژوهشی ،جستجوی شواهد علمی ،همکاری در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در صورت درخواست مسئولین آموزشی،
همکاری در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری ،ارائه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای تصمیم گیری بهتر می باشد (.)27
جدول  :6مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب شرایط و نحوه ی پذیرش دانشجو

چین

برای شهروندان چینی ،پذیرش در آزمون ملی مجوز ورود به دانشگاهها می باشد و بر اساس نمره ی کسب شده رشته تحصیلی را انتخاب می کنند که
برای رشته ی پرستاری بدون مصاحبه می باشد (.)33

ایران

پذیرش دانشجو به صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی و از طریق آزمون سراسری با داشتن شرایط تحصیلی ،سالمت جسمی و
روانی الزم طبق مقررات انجام می گیرد (.)27
جدول  :7مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب مشخصات و ساختار دوره

چین

ایران

دروس به دو دسته علوم پایه پزشکی و پرستاری تقسیم می شوند .علوم پایه :آناتومی انسان ،بافت شناسی و جنین شناسی ،فیزیولوژی ،بیوشیمی،
پاتولوژی ،ایمنولوژی پزشکی ،پاتوفیزیولوژی ،میکروب شناسی ،داروشناسی ،اپیدمیولوژی و آمار می باشد .دروس پرستاری :اصول پرستاری ،آموزش
مهارتهای پرستاری ،بررسی وضعیت سالمت ،پرستاری داخلی ،پرستاری جراحی ،پرستاری زنان و زایمان ،پرستاری کودکان ،روان پرستاری ،پرستاری
بهداشت جامعه ،تئوری پرستاری طب سنتی چینی ،پرستاری فوریت ها ،پرستاری زیبایی ،پرستاری چند فرهنگی ،ارتباط بین فردی ،طب سوزنی و
پرستاری ماساژ ،تغذیه بالینی ،پرستاری چشم ،پرستاری گوش و حلق و پرستاری دندان می باشد ( .)34دروس بالینی در سال آخر و پس از اتمام کلیه
دروس تئوری می باشد ( 3 .)29سال اول تئوری و  2-1سال تمرین بالینی می باشد ( 48 .)21هفته کارعملی می باشد (.)1

دروس مجموع ًا  ۲۲:واحد عمومی ۱۵ ،واحد پایه و  ۵۴واحد تخصصی می باشد گذراندن  ۱۸واحد کارآموزی و  ۲۱واحد کارآموزی در عرصه برای هر
دانشجو الزامی است .دروس پایه :تشریح ،فیزیولوژی ،بیوشیمی ،میکروب شناسی ،انگل شناسی ،ژنتیک و ایمونولوژی ،آمار حیاتی ،تحقیق در پرستاری و
فناوری اطالعات در پرستاری می باشد .دروس تخصصی :تغذیه و تغذیه درمانی اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران ،روانشناسی
فردی و اجتماعی ،داروشناسی ،زبانتخصصی ،فرایند آموزش به بیمار ،اصول و مهارت های پرستاری ،اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای ،پرستاری
سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه ،پرستاری و بهداشت محیط ،بررسی وضعیت بیمار ،پرستاری بهداشت مادر و نوزاد ،پرستاری در
اختالالت سالمت مادر و نوزاد ،مفاهیم پایه پرستاری ،پرستاری سالمندان و بزرگساالن ،1-3مراقبت های پرستاری در منزل ،مراقبت های جامع
پرستاری در بخش های ویژه ،پرستاری اورژانس و بحران ها و حوادث غیرمترقبه ،پرستاری کودک سالم و بیمار ،پرستاری بهداشت روان و بیماری های
روان و اصول مدیریت خدمات پرستاری می باشد که در طی  6نیمسال تحصیلی به تدریج آموزش داده می شود .دروس عمومی :مجموعه ی دروس
اسالمی ،تربیت بدنی و ادبیات فارسی به صورت اجباری و اختیاری در طی دوره ارائه می شود .عالوه بر موارد فوق :گذراندن کارگاه های آموزشی
مهارت های ارتباطی ،کنترل عفونت ،ایمنی مددجو ،مهارتهای زندگی ،اخالق حرفهای ،آموزش به مددجو ،اعتباربخشی ،حاکمیت بالینی ،جایگاه پرستار
در برنامه پزشک خانواده ،نقش پرستاران در پدافند غیر عامل و آشنایی با مخاطرات شغلی برای دانشجویان پرستاری الزامی می باشد ()27
جدول  :8مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب استراتژی های اجرایی برنامه

چین

استاد محور ،سخنرانی و آموزش بالینی می باشد .همچنین در کوریکولوم پنهان ،مدل ایفای نقش ،تمرین انتقادی ،تفکر انتقادی ،محیط آموزشی هدایت
گر نقش مهمی در آموزش دارند (.)30

ایران

راهبردهای آموزشی بسیار متنوع و شامل آموزش :مبتنی بر وظایف ،کل نگر ،مبتنی بر مشکل ،مبتنی بر موضوع ،بیمارستانی ،مبتنی بر شواهد،
سیستماتیک و مبتنی بر ارائه خدمات می باشد .در این دوره انواع روشها و فنون آموزشی مانند انواع کنفرانس های داخل بخشی ،بین بخشی ،بین
رشتهای ،سمینارها ،بحث در گروه های کوچک ،کارگاه های آموزشی ،ژورنال کالب ها ،گزارش های صبحگاهی ،راندهای کاری و آموزشی ،آموزش
در اتاق عمل یا اتاق اقدامات عملی پرستاری ،آموزش از راه دور بر حسب امکانات و شبیه سازی ،مشارکت در آموزش رده های پایین تر ،خود آموزی و
روش ها و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی به کار برده می شود (.)27
جدول  :9مقایسه پرستاری کارشناسی پیوسته چین با ایران بر حسب نحوه ارزشیابی برنامه و پیشرفت تحصیلی

چین

ارزیابی آموزش به ویژه بر تئوری تأکید می کند ،بنابراین ،آزمون کتبی روش اصلی ارزیابی تدریس است .در سالهای اخیر عالوه بر ارزیابی های نظری،
به ارزیابی های بالینی و جامع نیز اهمیت داده شده است ،اما هنوز نیازمند ارتقا می باشد .این روش نمی تواند تجزیه و تحلیل مستقل و توانایی های حل
مسئله را به طور جامع اندازه گیری نماید (.)29

ایران

انواع روشهای کتبی و شفاهی ،آزمون تعاملی رایانه ای ،DOPS ،OSFE ،OSCE ،آزمون  ۳۶۰درجه و ارزیابی کارپوشه مشتمل بر الگ بوک و
اخالقی می باشد .دفعات ارزیابی به صورت ها ی مستمر ،دوره ای و نهایی می باشد (.)27
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دانشــگاهها در جهــان رقابــت کنــد (.)36
در رســالت برنامــه ایــران ،بــه تربیــت پرســتاران دارای اخــاق
حرفــه ای و خدمــات رشــته پرســتاری بــه آحــاد جامعــه در ســطوح
مختلــف پیشــگیری اشــاره شــده اســت امــا در رســالت چیــن بــر
تربیــت رهبــران پرســتاری و تربیــت معلمــان ایــن رشــته تاکیــد
شــده اســت.
دورنمــای ذکــر شــده بــرای ایــران ،ســاده ،قابــل درک ،دســت
یافتنــی و کامــل بیــان شــده اســت و بــه ابعــاد منطقــه ای و بیــن
المللــی و جایــگاه پرســتاران در ســطوح مختلــف پیشــگیری اشــاره
شــده اســت .در صورتیکــه دورنمــای ذکــر شــده در چیــن همــان
رســالت مــی باشــد.
در قســمت اهــداف در ایــران بــر ارتبــاط و تشــریک مســاعی بــا
ســایر اعضــای تیــم درمــان ،مددجویــان و خانــواده هــا و نقــش
آموزشــی پرســتاران و یادگیــری مــادام العمــر آنهــا تاکیــد شــده
در حالــی کــه در دانشــگاه چیــن بــر خالقیــت نیــروی پرســتاری
تاکیــد شــده اســت (.)32
نقــش فــارغ التحصیــان در ایــران بــر دو قســمت مراقبتــی –
حمایتــی و آموزشــی -پژوهشــی -مشــاوره مــی باشــد کــه در عمل
اکثــر کارشناســان پرســتاری در ســطوح مختلــف حــوزه بالینــی
مشــغول بــه کار مــی باشــند .در چیــن کارشناســان پرســتاری برای
نقــش هــای پرســتار حرفــه ای بالیــن ،مدیریــت و آمــوزش دهنــده
تربیــت مــی شــوند ( .)32 ,22البتــه در چیــن رده هــای مختلــف
پرســتاران دارای صالحیــت وجــود دارد کــه خــود بــه عنــوان مانعی
بــرای حرفــه ای شــدن پرســتاری مطــرح مــی باشــند (.)21
شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو ،در هــردو کشــور بــه صــورت
متمرکــز ،بــر اســاس آزمــون ورودی دانشــگاهها و بــدون مصاحبــه
مــی باشــد Eddins .و همــکاران ( )2011ذکــر مــی کننــد در
کشــور چیــن دانشــجویان بــر اســاس نمــره ی آزمــون ورودی،
رشــته ی تحصیلــی را انتخــاب مــی نماینــد .از رشــته هــای دیگــر
مــی آینــد و در ایــن رشــته نمــی ماننــد کــه یکــی از چالشــها
در پرســتاری چیــن پذیــرش دانشــجو بــدون مصاحبــه و بــدون
انگیــزه مــی باشــد ( .)33مطالعــه ی گــودرزی و همــکاران ()1399
نشــان مــی دهــد کــه در دانشــگاههای کــره جنوبــی عــاوه بــر
آزمــون ورودی کتبــی ،مصاحبــه بــا داوطلبیــن جــز الینفــک
پذیــرش دانشــجو در رشــته پرســتاری مــی باشــد ( .)37یکــی از
روندهــای مهــم در آمــوزش علــوم پزشــکی قــراردادن معیارهــای
ورود بــه حرفــه مــی باشــد .مطالعــات نشــان داده انــد معیارهــای
ورود ســبب نظــام منــدی و هدفمنــدی ورود دانشــجو بــه حرفــه
مــی شــود و از طرفــی انصــراف دانشــجو از رشــته را بــه حداقــل

بحث
مقایســه ی دانــش ملــل مختلــف یــک ضــرورت بــرای نتیجــه
گیــری از دســتاوردها و اشــتباهات کشــورهای دیگــر و بــه دســت
آوردن ســرنخ هــای عملیاتــی در توســعه ی سیســتم هــای
آموزشــی مــی باشــد .عــاوه بــر ایــن مطالعــات آموزشــی خارجــی
بــه آگاهتــر شــدن یــک ملــت از ریشــه هــا و میــراث خــود کمــک
مــی کنــد تــا مســائل آموزشــی را بــه جــای قــوم مــداری از منظــر
جهانــی ارزیابــی کنــد و درعیــن حــال از دیــدگاه هــای متنــوع آگاه
شــود ( .)15ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه نظــام آمــوزش مقطــع
كارشناســي پرســتاري در ایــران و چیــن و ارائــه پیشــنهادهای
کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت برنامــه درســی
ایــران انجــام گردیــد.
زمــان شــروع فعالیــت پرســتاری توســط میســیونرها در چیــن حدود
یــک دهــه و آغــاز فعالیــت دانشــگاهی پرســتاری حــدود نیــم قــرن
زودتــر از ایــران بــوده اســت .در هــر دو کشــور بــه منظــور تغییــر
شــرایط و جبــران کمبــود نیــروی پرســتاری برنامــه هــای کوتــاه
شــده پرســتاری بــه وجــود آمــده اســت .امــا شــروع دوره هــای
تحصیــات تکمیلــی پرســتاری شــامل ارشــد و دکتــری در ایــران
زودتــر از چیــن آغــاز شــده اســت .اگرچــه آمــوزش پرســتاری در
مــدارس فنــی ســطح  2و مــدارس آمــوزش عالــی در طــی 30
ســال گذشــته بــه ســرعت در چیــن توســعه یافتــه اســت امــا
تعــداد دوره هــای کارشناســی ارشــد ،برنامــه هــای دکتــرا و ادامــه
آمــوزش پرســتاری محــدود اســت ( .)29دوره هــای تحصیــات
تکمیلــی در چیــن جــوان مــی باشــند ( .)35نیــروی پرســتاری بــا
درجــه تحصیلــی باالتــر ،مؤلفــه مهــم خــاق و انتقــادی در جهــت
بــرآوردن بهتــر نیازهــای مراقبــت هــای بهداشــتی مــی باشــد (.)1
فلســفه کارشناســی پرســتاری ،در ایــران بــه تفصیــل بیان شــده که
شــامل :تاکیــد بــر فلســفه اســامی ،توجــه بــه تعربــف ســامتی،
قــدرت عقــل و تفکــر در انســان ،کار گروهــی ،دیــدگاه کل نگــر
و سیســتمی بــه انســان ،آمــوزش و یادگیــری ،رشــد همــه جانبــه
دانشــجویان ،تفکــر انتقــادی و روش هــای نویــن آمــوزش ،فراینــد
پرســتاری ،توجــه بــه نتایــج تحقیقــات و همچنین پرســتاری جامعه
نگــر مــی باشــد .فلســفه آمــوزش پرســتاری در چیــن مختصرتــر
و حــاوی کلمــات کلیــدی :کل نگــر ،و توجــه بــه بهداشــت و
پرســتاری بهداشــت جامعــه ،بیــن المللــی شــدن ،ارتبــاط و تاکیــد
بــر توانمنــدی عملــی می باشــد .مــدی نشــاط و همــکاران ()1399
مــی نویســند نظــام آمــوزش عالــی متمرکــز و حرکــت کنــد بــه
ســمت بیــن المللــی ســازی دانشــگاهها موجــب شــده کــه نظــام
آمــوزش پرســتاری ایــران بــه رغــم نقــاط قــوت نتوانــد بــا دیگــر
61

نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،17شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1401

مــدل پزشــکی بــه پرســتاری تغییــر یافتــه اســت ( )40و واحدهــای
پایــه بــه صــورت مجــزا از دوره پزشــکی در مدرســه پرســتاری
ارائــه مــی شــوند تــا دانشــجویان هویــت حرفــه ای قــوی تــری
داشــته باشــند .تــا زمانیکــه آمــوزش پزشــکی نقــش مهمــی در
آمــوزش پرســتاری دارد ،توســعه پرســتاری حرفــه ای در چیــن
محــدود مــی مانــد (.)1
در کشــور چیــن ،برنامــه درســی در اکثــر دانشــکده های پرســتاری
هنــوز هــم بــر اســاس مــدل ســنتی نظــم و انضبــاط محــور در
طــی دوره هــای مختلــف :ابتدایــی عمومــی ،اصلــی پزشــکی و
پرســتاری و روشــهای بالینــی برنامــه درســی و تاکیــد بــر سیســتم
هــای دانــش و صداقــت ارائــه مــی شــوند .بــا ایــن حــال جدایــی

مــی رســاند و ســبب رقابــت در پذیــرش افــراد مــی شــود (.)5
مصاحبــه قبــل از ورود بــه رشــته پرســتاری ،فرصــت بررســی
ویژگــی هــای شــخصیتی ،اخالقــی ،عالیــق و ارزش هــای افــراد
عالقمنــد بــه رشــته را فراهــم مــی ســازد .رشــته پرســتاری بــه
افــراد عالقمنــد بــه حرفــه بــه عنــوان یکــی از پیــش شــرط هــای
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت مناســب نیــاز دارد ( .)17عالقــه یکــی
از ارکان حرفــه پرســتاری مــی باشــد ( .)38لــذا پذیــرش دانشــجو
صرفــا بــا آزمــون متمرکــز نیــاز بــه بازنگــری دارد و انجــام مصاحبه
پیشــنهاد مــی شــود.
مفــاد مختلــف درســی مــی تواننــد منعکــس کننــده ایــده هــای
مختلف آموزشــی باشــد ( .)29مشــخصات و ســاختار دوره در ایران،
دروس مجموع ـ ًا شــامل ۲۲ :واحــد عمومــی ۱۵ ،واحــد پایــه و ۵۴

بیــن تئــوری و عمــل امــر جــدی اســت ( .)29همچنیــن در چیــن
دوره هــای پرســتاری بــر پرســتاری بالینــی متمرکــز اســت .آموزش
شــامل :طبقــه بنــدی بیماریهــای بالینــی ،آمــوزش آزمایشــگاهی و
تأکیــد بــر دانــش سیاســی و حرفــه ای مــی باشــد .بــرای انتقــال
دانــش ،معلمــان مــدت هاســت کــه فراینــد تدریــس را هدایــت
مــی کننــد و دانشــجویان بــه نــدرت فعاالنــه در امــر یادگیــری
شــرکت مــی کننــد ( .)29برنامــه هــای کارشناســی مختلفــی در
چیــن وجــود دارد کــه بیشــتر آنهــا از غــرب گرفتــه شــده و بــا
فرهنــگ چیــن هماهنــگ نمــی باشــند .دولــت برنامــه درســی دوره
کارشناســی را تعییــن نمــوده و موضوعــات تحــت پوشــش شــامل:
محاســبات ،ریاضــی ،انگلیســی ،فلســفه مارکسیســت ،شــیمی،
زیســت شناســی مــی باشــد .همچنیــن در برنامــه هــای پنج ســاله،
دوره هــای پرســتاری شــبیه بــه دوره هــای تخصصــی پزشــکی ،در
بعضــی مــوارد بــا عناویــن دوره یکســان امــا بــا اصطالح پرســتاری
ماننــد یــک دوره طــب ســنتی و پرســتاری چینــی برگــزار مــی
شــوند .پزشــکان دوره هــای حرفــه ای و پایــه را آمــوزش مــی
دهنــد .مهــارت بالینــی اغلــب شــامل یــک تمریــن تمــام وقــت
بــا دانشــکده بالینــی و ملزومــات آن در بیمارســتان اســت کــه ایــن
رونــد بیشــتر بــرای بیمارســتان هــا ســودمند اســت .دانشــجویان
ممکــن اســت بــرای کار در بیمارســتان بــه عنوان پرســتار اســتفاده
شــوند و نــه دانشــجویانی کــه از طریــق تمریــن بالینــی تحــت
نظــارت دانشــکده بالینــی یــاد مــی گیرنــد (.)33
از نــکات مثبــت برنامــه درســی ایــران ،در قســمت دروس پایــه
وجــود دروس :انــگل شناســی ،ژنتیــک ،تحقیــق در پرســتاری و
فنــاوری اطالعــات و دروس تخصصــی :روانشناســی فــردی
و اجتماعــی ،آمــوزش بــه بیمــار ،اخــاق پرســتاری ،مراقبــت
در منــزل ،پرســتاری ویــژه و مدیریــت پرســتاری مــی باشــند.
همچنیــن ارائــه برخــی دروس بــه صــورت کارگاهــی الزامــی

واحــد تخصصــی ۱۸ ،واحــد کارآمــوزی و  ۲۱واحــد کارآمــوزی در
عرصــه و کارگاه هــای آموزشــی نیــز در طــی  8نیمســال می باشــد.
دانشــجویان پرســتاری در محیــط بالینــی ،طــی ســه ســال اول
تحــت نظــارت و راهنمایــی مســتقیم مربیــان خــود و در ســال آخــر
تحــت راهنمایــی مســتقیم کارکنــان پرســتاری و نظــارت مربیــان
خــود مــی باشــند .آمــوزش بالینــی نقــش مهمــی در شــکل گیری
هویــت حرفــه ای در آمــوزش پرســتاری دارد و در صــورت تبدیــل
آمــوزش تئــوری بــه مهــارت بالینــی ،آمــوزش انجــام شــده اســت
( .)39در چیــن ،دوره کارشناســی پرســتاری  4تــا  5ســاله (,22, 1
 ،)35کــه اغلــب  5ســاله مــی باشــد .دوره  4ســاله از دانشــگاه
پکــن از ســال  1996آغــاز شــده اســت ( .)33پژوهشــگران در
اســتراتژی هــای تغییــر پرســتاری چیــن ذکــر مــی کننــد :برنامــه
هــای پرســتاری چهــار ســاله دانــش بیشــتری بــه دانشــجویان می
بخشــد ،مهــارت هــای تفکــر انتقــادی را ارتقــا داده و یــک رویکــرد
جامــع بــرای مراقبــت ارائــه مــی دهدکــه در نهایــت پرســتاری در
سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی چین بــا ارزشــتر می شــود (.)33
دروس پایــه پزشــکی بــه صــورت مشــترک در دو ســال و نیــم اول
ارائــه مــی شــود و نیمــه دوم تحصیلــی ،دروس تخصصی پرســتاری
مــی باشــند ( )33,40و دانشــجویان در  1تــا  2ســال آخــر در واحــد
بالینــی بــه صــورت اینترشــیپ حضــور مــی یابنــد ( .)40فــارغ
التحصیــان دوره کارشناســی بــه طــور خــودکار درجــه صالحیــت
بالینــی دریافــت مــی کننــد .پزشــکان بــه جــای مربیان پرســتاری،
بیشــتر دوره هــای پایه ،مثــل پاتوفیزیولــوژی ،فارماکولــوژی و دوره
هــای تخصصــی پرســتاری ،مثــل پرســتاری کــودکان و جراحــی
را آمــوزش مــی دهنــد .)22( .مطالعــه ی ســجادی ( )2016نشــان
مــی دهــد کــه در ژاپــن نیــز دروس تخصصــی پرســتاری توســط
پزشــکان تدریــس مــی شــوند ( .)39در حالیکــه دانشــگاه پکــن از
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جامــع انــدازه گیــری نمایــد .ارزيابــي آمــوزش ،فرآينــدي مبتنــي بر
معيارهــاي عينــي بــا اســتفاده از انــواع انــدازه گيــري هــا و جمــع
آوري داده هــاي مربوطــه ،بــراي انــدازه گيــري عينــي ،علمــي و
تاثيرگــذاري فعاليــت آموزشــي بــه کار مــی رود .کشــورهای توســعه
یافتــه سیســتم ارزیابــی را طبــق برنامــه دوره ایجــاد مــی کنندکــه
محتــوای دوره در قالــب آزمــون کتبــی حفــظ مــی شــود .مطالــب
درســی کــه بایــد فهمیــده و تجزیــه و تحلیــل شــوند ،همیشــه از
طریــق فــرم هــای ارزیابــی جامــع (بــه عنــوان مثــال از طریــق
گــزارش هــای تجربــی و نوشــتن مقــاالت علــوم و فنــاوری) مــورد
آزمایــش قــرار مــی گیرنــد .از روش شــبیه ســازی بخشــهای
اســتاندارد بــرای ارزیابــی تواناییهــای بالینــی دانشــجویان اســتفاده
مــی کننــد (.)29
علیرغــم گســترش شــناخت عمومــی از اهمیــت غیرقابــل تغییــر
نقــش پرســتاران در ســامت ،نتایــج و ضــرورت آمــوزش عالــی در
پرســتاری بــرای بهبــود کیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری ،آموزش
پرســتاری چیــن بــا چالشــهای بســیاری روبــرو اســت .کــه یکــی
از آنهــا ،ایجــاد آمــوزش و مــدل هــای پرســتاری هماهنــگ بــا
فرهنــگ و تاریــخ مــردم چیــن مــی باشــد ( .)1مشــکل دیگــر،
مســتقل نبــودن آمــوزش پرســتاری بــا مشــخصات اختصاصــی
رشــته اســت کــه در نهایت توســعه حرفــه ای سیســتماتیک آموزش
پرســتاری و دانــش پرســتاری را محــدود مــی کنــد ( .)29الگــوی
آمــوزش پزشــکی هنــوز نقــش مهمــی در آمــوزش پرســتاری ،ایفــا
مــی کنــد کــه توســعه آمــوزش پرســتاری را محــدود مــی کنــد.
مــورد دیگــر ،تضمیــن کیفیــت آمــوزش پرســتاری هنــگام ثبــت
نــام در برنامــه هــای پرســتاری ،بــه دلیــل کمبــود فزاینــده پیــش
بینــی شــده نیــروی کار پرســتاری اســت .صالحیــت پرســتاران در
موضــوع ارتقــاء ســطح تحصیلــی در دوره هــای حضــوری و غیــر
حضــوری بــه صــورت خــود مطالعــه جــای بحــث دارد .اصالحــات
مبتنــی بــر تقاضــا ،سیســتم مراقبتــی منجــر بــه افزایــش آســیب و
هزینــه هــای بهداشــتی شــده اســت .بــه دلیــل نیــاز بــه پرســتاران
حرفــه ای تــر ،دوره هــای ژوانکــه محــدود شــده اســت (.)1
محدودیــت اصلــی ایــن مطالعــه کمبــود منابــع جمــع آوری داده از
دانشــگاههای چیــن بــود کــه کوریکولــوم منســجم شــبیه ایــران
یافــت نشــد و اطالعــات مــورد نیــاز از ســایت هــای دانشــگاهها،
دانشــکده هــا و مقــاالت جســتجو گردیــد و مقالــه هــای مربــوط به
آمــوزش چیــن چنــدان جدیــد نبودنــد .ســایت دانشــگاه فــودان در
قســمت پرســتاری کــه دانشــگاه اصلــی بــرای مقایســه بــود پــس
از آغــاز مطالعــه تغییــر نمــود و همچنــان در حــال بــه روزرســانی
مــی باشــد .همچنیــن از طریــق پســت الکترونیــک مســولین

باشــد .از نــکات مثبــت برنامــه درســی پرســتاری چیــن مــی
تــوان بــه ،وجــود دروس پایــه :بافــت شناســی و جنیــن شناســی
و دروس تخصصــی :تئــوری طــب ســنتی چیــن ،طــب ســوزنی
و پرســتاری ماســاژ ،پرســتاری زیبایــی ،پرســتاری فرهنــگ هــای
متعــدد و ارتبــاط بیــن فــردی اشــاره نمــود ( .)30پیشــنهاد مــی
شــود در کوریکولــوم ایــران بــه مــواردی مثــل پرســتاری طــب
تلفیقــی توجــه گــردد .الزم بــه ذکــر اســت علــی رغــم اینکــه بــه
نقــش مدیریتــی کارشناســان پرســتاری در چیــن بســیار اهمیــت
داده مــی شــود واحــد مدیریــت در دروس آنهــا وجــود نــداردMa .
و همــکاران ( )2014در نقــدی بــر آمــوزش پرســتاری چیــن مــی
نویســند بایــد بــه ارتباطــات دانشــجو بــا مددجــو و تفــاوت هــای
فرهنگــی بیشــتر توجــه شــود .همچنیــن در کوریکولــوم عــاوه بــر
توجــه بــه علــم مراقبــت ،آگاهــی ،مهــارت و نگــرش کــه االن
موجــود هســت بایــد بــر هنــر مراقبــت نیــز تاکیــد گــردد .نیــاز
بــه مراقبــت هــای انســان دوســتانه در سیســتم مراقبــت هــای
بهداشــتی معاصــر ضــروری تــر مــی باشــد ( .)30دروس پایــه زیــاد
و دروس انســانی کــم مــی باشــند و نکتــه قابــل توجــه دوره ،توجــه
بــه پرســتاری بالینــی مــی باشــد (.)29
اســتراتژی هــای اجرایــی در برنامــه آموزشــی ایــران بســیار متنــوع
ذکــر شــده انــد کــه در عمــل بیشــتر بــه شــیوه اســتادمحور و
ســخنرانی مــی باشــند .در چیــن راهبرهــای آموزشــی محــدودی
شــامل :اســتاد محــور ،ســخنرانی و آمــوزش بالینــی بــه وضــوح نام
بــرده شــده و در کوریکولــوم پنهــان بــه نقــش مهــم ســایر مــوارد
شــامل :مــدل ایفــای نقــش ،تمریــن انتقــادی ،تفکــر انتقــادی،
محیــط آموزشــی هدایــت گــر در آمــوزش اشــاره شــده اســت (.)30
ایدئولــوژی راهنمــای تدریــس ،تاکیــد بــر دانــش تئــوری می باشــد
و شــکل اصلــی تدریــس ،ســخنرانی اســت .شــواهد حاکــی از آن
اســت کــه در الگــوی اســتاد محــور دانشــجویان مطالــب را ســریع
یادگرفتــه و بــه ســرعت نیــز بــه فراموشــی مــی ســپارند ( .)41بــه
کارگیــری روشــهای مختلــف تدریــس تــا حــد زیــادی بــر پذیــرش
دانــش و پــرورش توانایــی عملــی تأثیــر گــذار مــی باشــد (.)29
نحــوه ارزشــیابی برنامــه و پیشــرفت تحصیلــی در ایــران بســیار
متنــوع ذکــر شــده اســت .در چیــن تاکیــد ارزیابــی آموزشــی
بــر تئــوری بــوده و آزمــون کتبــی روش اصلــی ارزیابــی ذکــر
شــده اســت .بــا ایــن حــال در ســالهای اخیــر سیســتم ارزیابــی
دانشــجویی بســیار تغییــر کــرده و عــاوه بــر ارزیابــی هــای
نظــری ،بــه ارزشــیابی بالینــی و جامــع نیز اهمیــت داده کــه نیازمند
ارتقــا مــی باشــند .زیــرا ایــن روش ارزیابــی بــه تنهایــی نمــی تواند
تجزیــه و تحلیــل مســتقل و توانایــی هــای حــل مســئله را بــه طور
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فرهنــگ هــای متعــدد در چیــن ،کــه مطالعــات توجــه بیشــتر در
ایــن زمینــه را مطــرح نمــوده انــد ،در ایــران بــا توجــه بــه قومیــت
هــای مختلــف برنامــه سراســری در کل کشــور اجــرا مــی شــود و
ایــن موضــوع نادیــده گرفتــه شــده اســت .از مشــکالت پرســتاری
چیــن مــی تــوان بــه دوره طوالنــی تحصیــل و آمــوزش توســط
پزشــکان اشــاره نمــود.
مزیــت هــای برنامــه درســی ایــران عبارتســت از :ذکرکامــل،
واضــح و شــفاف همــه عناصــر درســی :فلســفه ،رســالت ،دورنمــا،
اهــداف ،نقــش فــارغ التحصیــان ،شــرایط و نحــوه پذیــرش
دانشــجو ،مشــخصات و ســاختار دوره ،اســتراتژی هــای اجرایــی
برنامــه آموزشــی ،نحــوه ارزشــیابی برنامــه و پیشــرفت تحصیلــی

دانشــگاه پاســخی بــه محققیــن ندادنــد.
پیشــنهادمی شــود در آینــده مقایســه هــای تطبیقــی کارشناســی
پرســتاری بــا ســایر کشــورها اعــم از پرســتاری در حــال توســعه
و توســعه یافتــه انجــام شــود تــا از نقــاط قــوت هــر دو دســته
اســتفاده نمــوده و بدانیــم پرســتاری هــای در حــال توســعه بــا چــه
چالــش هایــی مواجــه هســتند و از پرســتاری توســعه یافتــه الگــو
گرفتــه و برنامــه ی ملــی مطابــق بــا آن تنظیــم نماییــم .همچنیــن
برنامــه ریــزان آموزشــی بــا در نظــر گرفتــن نیازهــا و مشــکالت
جامعــه در جهــت ارتقــای برنامــه اقــدام نماینــد.
نتیجه گیری

مــی باشــدکه طبــق تجربــه ی پژوهشــگران اجــرای برخــی از
قســمتها نیــاز بــه تــاش و اهتمــام بیشــتری دارد .همچنیــن
حضــور زود هنــگام دانشــجویان در بالیــن جهــت واحدهــای
کارآمــوزی معمــوال از نیمســال دوم یــک مزیــت بســیار مهــم
مــی باشــد .تدریــس دروس پرســتاری صرفــا توســط پرســتاران
متخصصــان نیــز مزیــت دیگــری مــی باشــد.
کاربــرد مطالعــات تطبیقــی ،منجــر بــه اصــاح نقــط ضعــف
احتمالــی و بهبــود ارتقــاء کیفیــت آموزشــی و در نهایــت رشــته
پرســتاری مــی شــود .امیــد آنکــه برنامــه ریــزان آموزشــی در
بازبینــی آتــی برنامــه ریــزی کارشناســی پرســتاری از نتایــج انــواع
مطالعــات تطبیقــی اســتفاده نماینــد.

شــباهت هــای زیــادی بیــن آمــوزش از دوره ابتدایــی تــا دکتــری
کشــور چیــن و ایــران وجــود دارد .وجــود شــباهت هــای بســیار،
توجــه مــا را بــه ایــن نکتــه جلــب مــی نمایــد کــه برخــی چالــش
هایــی کــه آمــوزش پرســتاری چیــن بــا آن مواجــه مــی باشــد
بــرای ایــران نیــز وجــود دارد:
 .1کمبــود پرســتار در هــر دو کشــور بــا توجــه بــه پیــر شــدن
جمعیــت وجــود دارد کــه دولتهــا ،افزایــش تعــداد ورودی بــه
دانشــگاهها را برنامــه ریــزی نمــوده انــد کــه ایــن افزایــش ثبــت
نــام دانشــجوی پرســتاری ،هماننــد ســایر رشــته هــای علــوم
پزشــکی بــا چــه ســطح از تضمیــن کیفیــت مــی باشــد؟
 .2پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری بدون مصاحبه
 .3حضــور دانشــجو در ســال آخــر در مراکــز بالینــی ،صرفــا بــه
نفــع بیمارســتان مــی باشــد یــا بــرای دانشــجو نیــز مفیــد اســت؟
از تفاوتهــای مهــم آمــوزش دو کشــور بــه عنــوان مزیــت هــای
کشــور چیــن :توجــه خــاص بــه زبــان هــای بیــن المللــی مثــل
انگلیســی و ...از مقطــع پیــش دبســتانی مــی باشــد کــه در واقــع
پایــه جهانــی شــدن از همانجــا آغــاز مــی شــود و در فلســفه
رشــته نیــز ارتبــاط و بیــن المللــی شــدن ذکــر شــده اســت .در
نظــر گرفتــن دوره هــای معــادل انگیــزه ای بــرای ارتقــا دانــش
افــرادی اســت کــه امــکان حضــور در دوره هــای منظــم را
ندارنــد .در عناویــن درســی ،توجــه بــه دروس مرتبــط بــا طــب
ســنتی چینــی جایــگاه مهمــی دارد کــه در برنامــه درســی ایــران
نیــز بــا توجــه بــه قدمــت طــب ســنتی پیشــنهاد مــی شــود
واحدهــای طــب و پرســتاری تلفیقــی لحــاظ گــردد .توجــه بــه

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش برگرفتــه از طــرح مصــوب کمیتــه تحقیقــات
دانشــجویی بــا شــماره  9903061322مــی باشــد کــه بــا
حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان انجــام شــده اســت.
پژوهشــگران مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود از حــوزه معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری ،کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی و همچنیــن
پژوهشــگرانی کــه از نتایــج مطالعــات آنهــا در تکمیــل ایــن
مطالعــه اســتفاده گردیــد اعــام مــی دارنــد.
تضاد منافع
پژوهشــگران تصریــح مــی نماینــد کــه در نــگارش ایــن مقالــه
هیــچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد.
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