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  چكيده
تا به امروز با فراز و  رانيا يحال آموزش پرستار نيبا ا. است يساخته و پرداخته نظام آموزش يمفهوم پرستار يريگ شكل: مقدمه
آموزش ، به عنوان علم و هنر يپرستار ميبه پارادا، به عنوان فناي  از رشته يامروزه با گذر پرستار؛ مواجه بوده است ياريبس يفرودها
 اريبس يها شبا چال يپرستار نيو نحوه انتقال دانش به بال يپرستار تيفياست اما ك به خود گرفته يز شكل دانشگاهين رانيدر ا يپرستار

آموزش  طيبرنامه دروس و مح، انيدانشجو، دياسات طهيموجود در ح يها شمطالعه به كنكاش چال نيدر ا. رو به رو شده است يجد
  .ميپرداز مي يپرستار

 يها و مقاالت منتشر شده در سالاي  منابع كتابخانه ياست كه با جست و جو Narrativeاز نوع  يمقاله مرورمقاله حاضر : ها شرو
: مطالعه شامل نياستفاده شده در ا رجوگجست يموتورها .انجام شد رانيا يپرستار يدر ارتباط با آموزش دانشگاه يالديم 2013تا  1990

Elsevier ،Wiley ،PubMed ،Iran Medex ،SID  وMedlib استخراج شد و  نهيزم نيمقاله مختلف در ا 60در مجموع . بود
  .مطالعه استفاده شد نيمقاله در ا 19از ، يپرستار يآموزش دانشگاه يها شده با چالش افتهيسپس بنا به تناسب مقاالت 

پرستاران وجود  يدر برنامه دوره كارشناس يپرستار يو اساس هيپا ميمفاه: شرح بود نيبد يآموزش پرستار يها شچال نيمهمتر: نتايج
مدرسان اي  نگرش حرفه. دهد مي پزشك شدن سوق اريبه طرف دست را دانشجو، غالب در برنامه دروس كاليومديب ميندارد و پارادا

پرستار  ينيبال ريتصو شود با مي ارائه يپرستار ديكه توسط اسات يدانشگاه ريدارد و تصو ياريبس فاصلهآل  دهيا تيبا وضع رانيا يپرستار
حرفه  كينه ، دانند مي شغل كيرا  يكه پرستار يبه حرفه خود ندارند به طور ينگرش مناسب زين يپرستار انيدانشجو. ستيهمسان ن

به عنوان عامل  يبلكه در موارد ستين يتفكر انتقاد دهنده نه تنها توسعه ودهم به نوبه خ يدانشگاه طيمح. مشخص و در حال تكامل
  .شود مي مطرح زين كننده وبسرك

در  مارانيب يدر مواجهه با موارد واقع ينقصان دانش كاربرد :مانند يموارد رانيناكارآمد در ا يآموزش يها برنامه نديآ يپ: گيري نتيجه
توسط  يپرستار يو درمان و عدم مشاهده چهره واقع يكادر آموزش يناهماهنگ؛ يدر مورد آموزش دانشگاه انيوجو ابهام دانش نيبال

از مناظر  يپرستار يدر آموزش دانشگاه رييو تغ ها شچال نيبر رفع ا تر بيش يگذار هيلزوم سرما شگفتيموارد پ. مددجو و جامعه است
  .دهد مي مختلف را نشان

  
  ،برنامه درسي پرستاري، محيط آموزش پرستارييپرستار، يآموزش دانشگاه، چالش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
و نظام  يدو نظام دانشگاه رندهيدربرگ يرشته پرستار

 يقابل بررس طهياز دو ح يپرستار. استاي  حرفه
و  يخردورز نيبه تبب، يپرستار ينظر طهيدر ح .باشد مي

شود و انتزاعات  مي پرداخته يعمل طهيحكمت نهفته در ح
و  ها تيغا، ميمتاپارادا، ميپارادا، ميمفاه ريرشته نظ

و فلسفه رشته مورد اي  رشته زيبرانگموضوعات چالش 
بر  زين يعمل طهيدر ح. رديگ مي مداقه و كنكاش قرار

 يندهايبرا، رشته يو انتزاع يفلسف يها هياساس پا
، نيعمل در بال، تيريمد يها در شاخه يپرستار يرفتار

دو نظام به  نيا. ديآ مي در تينيبه ع قيآموزش و تحق
در ). 1(كنند مي عمل گريكدي دهنده صورت مكمل و ارتقا

 يموزشآوجود نظام  يرشته علم كي گيري شكل
تواند  مي نظام نيا .است يضرور يدانشگاه

 يها گان در عرصهآموخت دانش ييتوانا كننده ييشگويپ
و  يپرستار دهيچيپ تيبا توجه به ماه ).2(باشداي  حرفه

موجود كه پرستاران  يدرمان-يبهداشت يها تيتنوع موقع
 يپرستاران يستيبا ينظام دانشگاه، شوند مي بروبا آن رو

قابل قبول جهت ارائه  يو عمل يعلم ييمجرب و با توانا
به  ازيحال ن نيدر ع. جامعه دهد ليتحو، تيفيمراقبت با ك

 شيو افزا يتكنولوژ عيگسترش سر، تيفيكارتقاي 
مداوم و  يضرورت بررس، يبهداشت يها ستميس يدگيچيپ

  ).3(شود مي را موجب ينظام دانشگاه يبازنگر
در  يپرستار يو عمل يگذشته آموزش نظر در
گرفت و به علت  مي و همگام با هم صورت مارستانيب

انتقال دانش ، يامروز رشته پرستار يها يدگيچيعدم پ
از  يامروزه با گذر پرستار. از زمان حال بودتر  راحت
به عنوان علم  يپرستار ميبه پارادا، به عنوان فناي  رشته
 كامالًشكل تازه و  زين رانيدر ا يآموزش پرستار، و هنر

 ندهيبه خود گرفته است و با رشد فزا يدانشگاه
و نحوه انتقال  يپرستار تيفيك، كيتئور يها شآموز

رو به  يجد اريبس يها شبا چال يپرستار نيدانش به بال
نبودن آموزش  گو جواب به جهت). 4(رو شده است

شرفت يپ، سالمت جامعه يازهايدر قبال ن يسنت يپرستار
مشهود  نهيزم نيكه در ا يو به دنبال چالش يتكنولوژ

 يسنت يتحت عنوان انتقال آموزش پرستاراي  برنامه؛ بود
زاده و  زمان. آمد و به اجرا در يطراح يبه آموزش عال

شوند  مي انتقال متذكر نهمكاران در ارتباط با اي
مطالعات ، سال نيانه بعد از گذشت چندتأسفم"كه

به اهداف  يابيدر دست تياز عدم موفق ننشا يپرستار
). 5("دارد يبه آموزش عال يسنت يانتقال آموزش پرستار

گان آموخت دانش يها يو توانمند يستگيضعف شا
مجدد  يامر ضرورت بررس نيمشهود است و ا يپرستار

  ).2و5(دهد مي را نشان يپرستار ينظام آموزش
 يها ده دانشكده نبودن برون راستا همنشان از  مطالعات
 انيدانشجو تيبا اهداف آن در ترب يپرستار

و بهبود نظام آموزش  رييامر لزوم تغ نيا). 2و6تا4(دارد
 نيگام در ا نياول. دهد مي را نشان يپرستار يدانشگاه
 نيو شناخت مشكالت موجود در ا يخود آگاه، راستا

 يبر آن است تا با بررس لعهمطا نيلذا ا. بستراست
كه  يآموزش دانشگاه يموجود در ابعاد اصل يها شچال

 طيو مح انيدانشجو، دياسات، يشامل برنامه درس
ابعاد  نيا تر بيشدر جهت شناخت  يگام، است يآموزش
  .بردارد

  
  ها شرو

بوده كه با هدف  يمطالعه مرور كيپژوهش حاضر 
دوره  يموجود در آموزش دانشگاه يها چالش يبررس

مقاالت  يبا استفاده از جست و جو يپرستار يكارشناس
معتبر  يها تيدر سا ينترنتيجستجوگر ا يبا موتورها

. است دهيانجام گرد 2013تا  1995 يها سال نيب يعلم
مطالعه  نيجست و جوگر استفاده شده در ا يموتورها

، Elsevier ،Wiley ،PubMed ،Iran Medex: شامل
SID  وMedlib ديبه جهت جست و جو از كل. بوده است 
 يآموزش دانشگاه ،يآموزش پرستار يها واژه

 دياسات ،يرآموزش پرستا يها چالش ،يپرستار
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 يبرنامه دروس پرستار ،يپرستار انيدانشجو ،يپرستار
 Nursing education, Nursing educationو 

Challenge, Academic nursing, Nursing Student  
و  يمقاله مختلف فارس 60در مجموع . استفاده شد

و در  ها دهيابتدا چك. استخراج شد نهيزم نير اد يسيانگل
اعتبار،  كل مقاله  يصورت مرتبط بودن، جهت بررس

در صورت برخوردار بودن  .قرار گرفت يمورد بررس
مقاله معتبر از جمله مرتبط بودن  كي يها حداقل ازمقاله 

و  ياز شواهد كاف يمطالب، سازمان منسجم، برخوردار
 ،يپرستار يوزش دانشگاهآم يها تناسب آن با چالش

 نيا يمقاله متناسب برا 19. مقاله وارد مطالعه شد
  .اند پژوهش بوده

  
  نتايج

تا به امروز با فراز و  رانيدر ا يآموزش پرستار
شروع آموزش . مواجه بوده است ياريبس يفرودها
 زيتبر يدر مدرسه پرستار 1294در سال  رانيا يپرستار
 يها بر جنبه تأكيدو با  ييكايآمر يپرستار دگاهيد هيبر پا
تا  يآموزش وهيش نيا. شكل گرفت يرشته پرستار يعمل

در  گريد يمدارس پرستار كه يتا زمان 1313سال 
ادامه ، رنديتهران و رشت شكل گ، رازيش، مشهد يشهرها

پرستاران ، يآموزش پرستار ديجد وهيدر ش. افتي
. شدند مي دهينام "پزشك اريدست"به عنوان  التحصيل فارغ

 يبرنامه درس يو انقالب فرهنگ يپس از انقالب اسالم
 نيو در ا دروبرو ش يفراوان راتييبا تغ يرشته پرستار

سال به  3 يرشته پرستار ليزمان دوره فراغت از تحص
سال  2به  يليكه پس از شروع جنگ تحم ديانجام مي طول
، كشور در زمان جنگ ژهيو طيبا شرا). 6(افتي ليتقل

 نيشد و ا ياديز راتييدستخوش تغ زين يپرستار
ابهام نقش در پرستاران شد و  جاديباعث ا راتييتغ

 يپرستار فيشرح وظا نيبه تدو قداموزارت بهداشت ا
، فيابهام شرح وظا، رويكه به علت كمبود ن يزيچ، كرد

به طور كامل اجرا  كاري نبود آموزش مداوم و فشار

و  يمراكز آموزش پرستار شيافزا گرياز طرف د. نشد
پزشكان و پرستاران  يريباعث به كارگ انيكمبود مرب

 مسأله نيا. ديآموزش گرد يبرا نامطلوب تيصالحبا
 رييرا تغ يآموزش يو الگوها يآموزش پرستاري  فلسفه

 يآموزش پرستار يبرا يداد و باعث شد از مدل پزشك
 استفاده شود و به پرستاران آموخته شود كه دستورات

موارد  نيا). 7(نديپزشكان را بدون چون و چرا اجرا نما
قرار دارد و همراه  تأثيررا تحت  يبستر آموزش دانشگاه

 ييها شچال گيري منجر به شكل ،گريمتعدد د مشكالتبا 
  .ديبستر گرد نيدر ا
 يدهند كه عوامل اصل مي آنجا كه منابع موجود نشان از

 يها برنامه يآموزش دانشگاه دهي در شكل مؤثر
، )2(است يآموزش طيو مح رانيفراگ، نيمدرس، يآموزش
آموزش  يها شمطالعه به كنكاش در چال نيدر ا

. ذكر شده پرداخته شد يها طهيدر ح يپرستار يدانشگاه
 كيبه تفك طهيموجود در هر ح يها شالچ جينتاي  در ادامه

   .ذكر شده است
  

  يآموزش يها برنامه
 كي يبرنامه آموزش، يپرستاره دروس مؤلفاز منظر - 1

اهداف و موضوعات ، ها شارز نييدر تع يديعامل كل
 اتيفهم واقع هيپا يو نظر يدروس تئور. است يآموزش
، فيمنجر به توص يدانش و فهم تئور. است يپرستار

 پرستار يرو شيپ عيو كنترل وقا ينيب شيپ، حيتشر
 يو نفوذ در رشته پرستار تأثيرتوان گفت  مي .شود مي
 هيبرخاسته از پا يشود كه از نظر اجتماع مي سريم يزمان
توجه خالق و  نيهمچن. مرتبط و مناسب باشد يدانش
شناخت و دانستن در  ينسبت به الگوهااي  ارانهيهوش

كه اي  در مطالعه كبختيحال ن نيبا ا). 1(كند جاديا يپرستار
انجام داده  رانيپرستاران ا يآموزش دانشگاه يبر رو
از نظر  يپرستار يدر نظام آموزش دانشگاه رييتغ، است

 يرا ضرورت يآموزش ياو محتو يبرنامه دروس تئور
آموزش  يامحتو وي.ذكر كرده است ياتيو ح ريناپذ اجتناب
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 يو اصل تخصصيبه خصوص در دروس  رانيا يپرستار
 غربدر  ينارسا از منابع پرستاراي  ترجمه را يپرستار

 هيپا ميمفاه "؛ شود مي در مطالعه خود متذكر يو. نديب مي
پرستاران  تيهو گيري كه در شكل يپرستار يو اساس

فلسفه  رينظ يدارد و خود را در دروس ينقش اساس
 تيماه، يدانش پرستار، يپرستار يتئور، يپرستار
 نديفرا اي، حرفه تيهو اي، روند تكامل حرفه، يپرستار
، يدر پرستار قيروش تحق، رفهح كيشدن  ياجتماع

در برنامه دوره ، كند مي انينما يارتباطات و مهارت انسان
 ميپارادا رانيدر ا). 8("پرستاران وجود ندارد يكارشناس

دانشجو را از بدو ، يبرنامه دروس پرستار كاليومديب
گاه به طرف دآبه طور ناخو يالتحصيل فارغورود تا هنگام 
 شدن سوق خوبپزشك  اريدست ايپزشك شدن 

به مددجو به  يدر برنامه آموزش پرستار). 9(دهد مي
حالت ارائه  نيدر ا. شود نمي كل واحد توجه كيعنوان 

 يبه جا يماريبه سمت مراقبت از ب يمراقبت پرستار
  ). 8(كند مي دايسوق پ ماريمراقبت از ب

در برنامه  ييضعف محتوا، يميحال ابهام پارادا نيع در
كه  ياز جمله مسائل. شود مي مشاهده يپرستار يدرس

در ذهن  ياز رشته پرستار يابهام درك جادياباعث 
مباحث  سيغلبه تدر: رينظ يموارد، شده است انيدانشجو
عدم  ،يپرستار احثبر مب نيبال استفاده در بال يپزشك
 يچهار ساله با كارها كيتئور يحجم محتوا نيب تيسنخ
در  يمراقبت جسم يبر رو تأكيد ،بخش يعمل نيروت

بر  سيتدر يتوجه به محتوا عدم، يعمل يآموزش تئور
بودن مباحث  كيو تئور يو مكان يزمان يازهاياساس ن
). 9(است يدر مباحث پرستار يو توانبخش يبهداشت
گفتمان غالب برنامه  زيو همكاران ن كين زداني نيهمچن

 انيكه دانشجواند  دهيد يرا به سمت يپرستار يآموزش
 دايبودن سوق پ "پزشك كوچولو" يبه سو تر بيش
  ).10(كنند تا پرستار شدن  مي

  
  مدرسين

، يدانشگاه يها نظام يبررس گريمهم د يها همؤلفاز  -2
 ديرود كه اسات مي باشد و انتظار آن مي نيعملكرد مدرس
ي  رشته يبه سمت توانمندساز يشرويبا حركت و پ

حرفه و پرستاران به عنوان  كيبه عنوان  يپرستار
 انگذار استيو س نيمعلم، ينيبال نيمتخصص، دانشمندان
  ). 2(قدم بردارند، اين رشته

 يستيبا ياستاد پرستار كيمعتقد است  )Meleis(سيلم
و تفاوت  رييتغ كي جاديا يبرا ياديز اقيعالقه و اشت

بگذارد و با  شيبه نما يميقد يبردن الگو نياز ب يبرا
در  يديجد يالگو يجو مناسب منجر به بازساز جاديا

، منابع در دسترس، بر عدل و انصاف يكه مبتن يپرستار
 يدر حال نيا). 1(شود، است گيري ميقدرت و تصم

قابل  جينتا رانيباشد كه مطالعات انجام شده در ا مي
نشان  يپرستار ديرا در ارتباط با عملكرد اسات يقبول

و همكاران با عنوان  يانيكل يدر مطالعه نجف. نداده است
در آموزش  مؤثر سياز تدر انيدرك دانشجو"

 مودهكارآز دياز كمبود اسات انياكثر دانشجو، "يپرستار
، تعدادي از دانشجويان نيهم چن. بودند يشاك ستهيو شا
به  ييكه به تدريج در طي دوران دانشجو ندا كرده ذكر
د را از انگيزه خو ديپايين بودن سطح دانش اسات ليدل

در مطالعه  زيو همكاران ن يگيرزابيم). 11(اند دست داده
 يمياز ن شيكردند كه ب دايدست پ جهينت نيخود به ا
مدرسان را در اداره كالس ناتوان ، انيدانشجو

مطالعه خود  جيزاده و همكاران در نتا زمان). 2(ننديب يم
كه  رانيا يمدرسان پرستاراي  نگرش حرفه ":متذكر شدند

آن در  تأثيرو  ها نحوه آموزش آن ياصل دهنده شكل
 يپرستار انيدانشجو تيهو گيري شدن و شكل ياجتماع

آل فاصله  دهيا تياست در سطح مطلوب نبوده و با وضع
  ).7("دارد ياريبس
 يدانشگاه ريتصو نيتضاد ب گريد يها شاز چال يكي

به عنوان  دياسات .آن است يشغل ريبا تصو يپرستار
 انيدانشجو دراي  حرفه تيهو گيري شكل يمهره اصل
شود  مي دانشجو شدن آغاز ياز ابتدا نديفرا نيهستند و ا
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، يآموزش پرستار يندهاياز برا يكيرود  مي و انتظار
پرستاران اي  شدن حرفه ياجتماع. باشد "شدن ياجتماع"

 شروع يپرستار هياول يآموزش يها از همان برنامه
 ازيمورد ن تيفيمهارت و ك، دانش انيشود و دانشجو مي

كه پرستاران را  ييها دهيآموزند و از ا مي ديكار را از اسات
 يمورد احترام تلقاي  و افراد حرفه تيبا كفا، مستقل

هرچند كه آموزش ). 12(اقتباس خواهند كرد، كنند مي
اي  حرفه تيهو جاديا يها تيموقع ترين از مهم يدانشگاه

كه توسط  يدانشگاه رياما تصو، در پرستاران است
پرستار  ينيبال ريشود با تصو مي ارائه يپرستار دياسات

 دياسات لهيكه به وس يدانشگاه ريتصو. ستيهمسان ن
، يپرستار يها يتئور بر يمبتن، شود مي جيترو يپرستار

. است مارانياز ب يو مراقبت اختصاص يپرستار نديفرا
 انياست كه دانشجو يشغل ريدر تقابل با تصو ريتصو نيا

 انيشوند و به دنبال آن دانشجو مي با آن مواجه نيدر بال
 يدر پرستار يتيهو يها نقش و اسوه يالگوها افتنيدر 

  ).10(شوند مي و تضاد يدچار سردرگم
  

  دانشجويان پرستاري
 يها از جنبه گريد يكي يپرستار انيه دانشجومؤلف -3

ادعا كرد  نيچن توان مي. است نهيزم نيدر ا يمورد بررس
 يزنند و بررس مي رشته را رقم نيا ندهيآ ،انيكه دانشجو
 يكنون تيوضعاي  تواند تا اندازه ها مي آن ديرفتار و عقا

انتظار رشته  در ندهيو آنچه در آ يآموزش دانشگاه
راستا  نيدر هم). 2(بگذارد شيبه نما را است يپرستار

گفتمان  يواكاوبه  اي، و همكاران در مطالعه كين زداني
آنها در  .پرداختند يپرستار انيدر دانشجواي  حرفه تيهو
اشاره  يپرستار انيدانشجو يتيخود به بحران هو جينتا

دانستند  نمي يپرستار انيمطالعه دانشجو نيدر ا. كردند
 اين كهو اند  حرفه شده نيهستند و چرا وارد ا يچه كس
 محسوب يبه عنوان ارزش رشته پرستار يزيچه چ

و پرستاران با  يپرستار انيدر گفتمان دانشجو. شود مي
 انيو ظلم نمااي  احساس حقارت حرفه، تجربه كم

 يدر ارتباط با آموزش پرستار يحاج باقر بياد). 10(بود
در آموزش  كاليومديب يها ارائه مدل" :سدينو مي رانيدر ا

شده  يپرستار تيقلمرو و هو بيمنجربه تخر يپرستار
 ريتصو يپرستار انيدانشجو ليدل نياست و به هم

 نيهمچن). 13("در ذهن ندارند ياز پرستار يدرست
از پرستاران و  ياريبس معتقد است ينصرآباد كبختين

خود ندارند  فهبه حر ينگرش مناسب يپرستار انيدانشجو
 نيشغل به ا كيبه عنوان  شانياز ا ياريكه بس يبه طور
، حرفه مشخص و در حال تكامل كينه ، نگرند مي حرفه

انداخته است و احساس  هيسا يبر پرستار تيوضع نيا
شدن را با اي  حرفه نديفرا نيهمچن يتعهد اجتماع

 يمطالعات متعدد. موجود روبرو ساخته است يها شچال
انجام شده است  انهيخاورم يو در كشورها رانيادر  زين

خود پرستاران  انيدر م يحت يدهد پرستار مي نشانكه 
  ). 8( ستين رفتهيپذ، حرفه قابل قبول كيهم به صورت 

  
  محيط آموزشي

 زين كيآكادم طيموجود در مح يها شاز منظر چال -4
. اشاره كرد ياز جمله مطالعه موقر يتوان به مطالعات مي
مستعد  طيمح كيرا  يپرستار يها دانشكده طيمح يو

 يخالق برا ياستعدادها دهنده شرو پرو يعلم
كه  ييفضا معتقد است وي. ندبي نمي يپرستار انيدانشجو

 ستيناي  حاكم است به گونه رانيا يدر آموزش پرستار
همراه با احساس  دنيشياند، مطلوب طيشرا جاديكه با ا

 يروح و تكرارها يب يها تياعتماد و اجتناب از فعال
دانشجو در دانشكده را به نمونه  يبرنامه زندگ، معنا يب

 گريكند تا د ليتبد ها آن يواقع ياز زندگ يكوچك
. نداشته باشد اهاز ورود به بخش اكر يپرستار يدانشجو
 يپرستار قيمواجهه با حقا طيمح ليتحص طيمح نيهمچن

 يتواند به پرورش همه ابعاد وجود نمي و دانشجو ستين
  ).4(همت گماردخود  يهمه استعدادها ييو شكوفا شيخو
اهداف نظام آموزش  ترين از مهم يكيحال  نيع در

است كه منجر به  يطيبه وجود آوردن مح، يپرستار
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در . گردد انيدر دانشجو يتفكر انتقادارتقاي و  جاديا
 نديفرا يپور و همكاران بر رو كه حسناي  مطالعه
انجام  يدر آموزش پرستار يتفكر انتقاد گيري شكل
 دهنده نه تنها توسعه را يپرستار يدانشگاه طيمح، دادند

به عنوان عامل  يبلكه در موارد دنديند يتفكر انتقاد
وجود  رينظ يبه عوامل يو. ديمطرح گرد زين كننده سركوب

و  يسبك سلسله مراتب، يتيرحمايناامن و غ يفضا
، پرور عيو مط دهنده آموزش انتقال كرديرو، كيبروكرات

به عنوان موارد  يو پزشك ساالر يمعلم محور
آموزش  طيدر مح يتفكر انتقاد جاديا كننده ديتهد

  ).14(نموده استاشاره  يپرستار
 انيدانشجو يبرا، نيبال طيحال آموزش در مح نيع در

 ريتصو گيري مراحل شكل ترين ياز اصل يپرستار
اما ، است ها در ذهن آن تيهو ليو تشك يپرستار

 نيضعف در ا گر انينما، رانيا مطالعات انجام شده در
و همكاران در مطالعه خود كه  يشهباز. بوده است نهيزم

، انجام دادند رانيدر ا يپرستار ينيآموزش بال يبر رو
بد  يليرا بد و خ يدر دوره كارآموز ينيآموزش بال

مطالعه هيچ يك از  نيكردند همچنين طبق نتايج ا فيتوص
نحوه كار ، برنامه آموزشي ابعاد آموزش باليني اعم از

امكانات و تجهيزات و بازده كلي ، دهندگان آموزش
 وآموزش از ديدگاه دانشجويان مورد قبول نبوده 

  ).15(كرد نمي تأمينرضايت خاطر آنها را 
 يهر رشته از جمله رشته پرستار ياصل يها از دغدغه

در تمام  "يوحدت منطق اي ييهمانگو"اصل  يبرقرار
آنچه كه توسط  گريبه عبارت د. رشته است يها شبخ

بتواند ضمن  ديشده است با زهيتئور ينظام دانشگاه
بستر ؛ يعلم طيبرگرفته از بطن مح يتئور يها هيپا تيتقو

، فراهم سازد يعمل طهيو دانش را در ح ها هينظر نيانتقال ا
انتقال دانش  نهيمحققان در زم يپژوهش يها افتهياما 
باشد و در  مي آن يناكارآمد گر نشان به حوزه عمل ينظر
در  "و عمل يتئور نيشكاف ب"از متون به  ياريبس

است كه هر  نياشاره شده و اعتقاد بر ا رانيا يپرستار

گردد اما در  مي ارائه يغن يبا محتو يپرستار يچند تئور
  ).9(شود نمي اجرا يعمل به درست

در  يآموزش پرستار يها سامانه اين كهتوجه به  با
حرفه  يدسازنو توانماي  حرفه تيهو گيري شكل

 تيدر نها، )10(دارد ييربنايو ز رينقش انكارناپذ يپرستار
 انيب نيتوان چن مي و همكاران يطبق مطالعات صلصال

 رانيناكارآمد در ا يآموزش يها برنامه نديآ يپ كرد
در مواجهه با  يكاربرد دانشنقصان  هم چون يموارد

 يو عمل يضعف علم، نيدر بال يموارد واقع
و ابهام در مورد آموزش  يكارشناس نالتحصيال فارغ

دانشگاه و  نيمشترك ب يكار هيعدم وجود رو؛ يدانشگاه
عدم وجود جو ؛ يپرستار ينيدرمان در اعمال بال

 يعدم ارتقا؛ آموزش و درمان نيب يتيحما يسازمان
رشد درجات  رغميخدمات به جامعه علي  هسطح ارائ
 يو عدم مشاهده چهره واقع يپرستار يدانشگاه
توسط مددجو و جامعه به علت عملكرد  يپرستار

  ).9(را به همراه داشته است، نامطلوب پرستاران
  

  بحث
، يپرستار يچالش موجود در برنامه درس ترين مهم

رو  شيپ يها شدر ارتباط با حل چال). 6(آن است يمحتو
 رينظ ييها توان به راه حل مي يياز منظر محتوا

 مارينگاه كل نگر به ب جيترو، دروس يمحتو سازي يبوم
 نيا يبه عنوان هسته اصل يبر مراقبت پرستار تأكيدو 

 كيكه فردراي  العهدر مط. رشته اشاره كرد
گفتمان  يبه واكاو 2010در سال ) ferederiksen(سن

 يرشته پرستار يحاكم بر كتب و دروس دانشگاه
خود به غالب بودن گفتمان  جيدر نتا، است پرداخته
 "محور ماريب" يبه جا "محور يماريب" ميو مفاه يپزشك

در مطالعه خود  زين يو. كند مي س اشارهودر برنامه در
در برنامه  يحرفه پرستار هيپا ميدادن مفاه يجا زومبه ل

 انيدانشجو يده تيكه منجر به هو يدروس پرستار
مطالعه فوق و مطالعات مشابه  ).16(كند يم تأكيد ،شود مي
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مختص  صرفاٌ يدهد غالب بودن گفتمان پزشك مي نشان
   .ستين رانيدر كشور ا يآموزش پرستار

 ديرو در ارتباط با اسات شيپ يها شبا چال راستا هم
-Apaseoa( وارانو سويپا، رانيدر كشور ا يپرستار

varano (تأثيرشناسانه به كنكاش جامعه يديبا د 
تبلور  يبر رو يپرستار ديو اسات يآموزش يها برنامه
 يو، پرداخت ايفرنيحرفه در كال كيبه عنوان  يپرستار

 ديدر مصاحبه با اسات :كند مي نقل نيدر مطالعه خود چن
رشته  يرا هسته اصل، "مراقبت" ها آن، يرشته پرستار

اما در پاسخ ، كردند  ذكر يو آموزش دانشگاه يپرستار
 انيو چگونه به دانشجو ستيكه مراقبت چ سؤال نيبه ا

آلود و  مه فيناتوان بودند و تعر، شود مي آموزش داده
رشته  يمفهوم اصل انبه عنو "مراقبت"را از  يگنگ

در  سؤال نيا گيري دادند كه منجر به شكل  ارائه يپرستار
كه  يپرستار كيآموزش آكادم ايآ "د وش مي ذهن

تواند  مي رشته است ياساس ميسرشار از ابهام در مفاه
به  يپرستار گيري را در شكل انيدانشجو ندهيآ يبه خوب
رشته  دياسات). 17("حرفه مستقل رقم بزند؟ كيعنوان 
 انيدانشجو يو عملكرد يرفتار يالگو ترين مهم يپرستار

 انيشدن دانشجواي  حرفه نديدر فرا ييبوده و نقش بسزا
 ديخود اسات دگاهيكه د يتا زمان). 6(دارند يپرستار
 ياساس ميرشته گنگ باشد و مفاه نينسبت به ا يپرستار
توان انتظار  ، نمينباشد ها ملكه ذهن آن يبه خوب يپرستار

  .رشته را داشت نيمثمر ا سيتدر
توان به  مي، يپرستار ديدر مباحث مرتبط با اسات نيهمچن

اشاره  رلنديدر كشور ا )McNamara (مطالعه مك نمارا
، يپرستار ديجستار خود در مورد اسات يط زين يو. كرد

 نياز بال دياسات ييدور شدن و تمركز زدا رينظ يبه موارد
). 18(كند مي اشاره ها آن يتخصص يها و فقدان مهارت

مرتبط با  يها شنشان از تشابهات چال طالعاتم نيا
در . كشورها دارد ريو سا رانيدر ا يپرستار دياسات

 يحل معضالت فوق به موارد يبرا شگفتيمطالعات پ
 يكي، پرستاران ينيبال گاهيبه جا ديشدن اسات كينزد رينظ

در كالس درس با  يارائه شده از پرستار ريكردن تصو
 يتخصص يها مهارت شياو افز ينيبال يها تيواقع

  ). 18و17و7(شده است اشاره ديدر اسات يپرستار
از  ،گفت توان مي يپرستار انيمنظر دانشجو از

عدم كسب  ها آن يرو شيپ يها شچال ترين ترين مهم
 ياجتماع). 10(است ييدر دوران دانشجو حيصح تهوي

اهداف  ترين ياز اساس انيدانشجواي  شدن حرفه
 گردد نمي امر ممكن نياست و ا يپرستار يها دانشكده

را  يپرستار تهدرخور رش گاهيجا انيدانشجو آن كهمگر 
 ستيمدل ز رشيپذ ستباي مي انيدانشجو). 19(درك كنند

را كه منجر به مخدوش  ياز پزشك يو دنباله رو يپزشك
بدنه دانش . ترك كنند، شود اي مي حرفه تيشدن هو
 انيتوسط دانشجو يبه خوب ديبا يپرستار ياختصاص

آشنا  يمغفول مانده پرستار يها شدرك شود تا با نق
  ).10(شوند

 تيكه با واقع انيدانشجو ليتحص طيمح تينها در
 قيمحل مواجهه با حقا ستباي مي فاصله دارد يرستارپ

 يبه تفكر خالقانه و انتقاد دهي شكل). 2(شود يپرستار
در اي  هيپا ارينقش بس، يپرستار يدانشگاه طيدر مح

هر چند ). 14(كند مي يرشته باز نياارتقاي رشد و 
 يها را در دانشكده يقادتفكر انت ياريمطالعات بس

 نياما ا، كرده و مورد نقد قرار داده  يبررس يپرستار
زمان آن  گريد. مانده است يحد باق نيمساله در هم

 كامالً يكه پرورش تفكر نقادانه و خالق به صورت دهيرس
  شود و به  يپرستار يها دانشكده طيوارد مح ياتيعمل

  .موجود جامه عمل پوشانده شود يهاراه كار
  

  گيري نتيجه
متعدد در آموزش  يها شمشهود بودن چال به با توجه
كه  دهيوقت آن رس رانيا يپرستار يدانشگاه
رفع مشكالت ذكر شده  رايب يتر بيش يگذار هيسرما

 رانيا يپرستار يآموزش دانشگاه .ابدياختصاص 
توانمند و  يپرستاران، با رفع موانع موجود ستيبا مي
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 يپرستارحرفه  يبرا يكه معرف خوب يبالنده به طور
 كيكه از  يانتظارات نقش نيهمچن. كند تيترب، باشند

، معلم ،ريمد، ينيپرستار به عنوان متخصص بال
، شود مي و مشاور مطرح ليوك، شفاگر، پژوهشگر

  .ساخته و پرداخته شود يدر آموزش به خوب ستيبا مي

  قدرداني
مقاله  نها در اي كه از مطالعات آن يقدردان زحمات محققان

كه در  يو همكاران دياسات نياستفاده شده است و همچن
  .ميباش يكرده اند، م ياريپژوهش ما را  نيانجام ا
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Abstract 
 
Introduction: Nursing concepts has been developed and made in academic education. Nursing education in 
Iran has experienced many ups and downs by far. Once viewed as a technical discipline, nursing has 
changed to the paradigm of nursing as a science and as an art. It has become a university discipline in Iran 
also but the quality of nursing care and clinical knowledge transfer faced serious challenges. In this study 
we explore the challenges in four areas of teacher, student, lesson plans, and teaching environment. 
Methods: This review article was developed through searching scientific databases and literature published 
during 1995-2013 on academic education of nursing discipline in Iran. Search engines and databases used 
in this study were Elsevier, Wiley Blackwell, PubMed, Iran Medex, SID, and Medlib. Totally 60 articles in 
this field were retrieved and according to their appropriateness with challenges in academic nursing 
education, 19 articles were used in the study.  
Results: The most important challenges in nursing education were as follows: there are no fundamental 
concepts of nursing in lesson plans in bachelors’ level and the dominant biomedical paradigm in lessons, 
moves students toward becoming a physician assistant. Professional attitude of nursing teachers are far 
different from ideal conditions expected in nursing and the academic image provided by teachers is not 
identical to a clinical nursing image. Nursing students also do not have an appropriate attitude toward their 
own profession to the extent that they know nursing as a job, and not as an evolutionary specific profession. 
Academic environment also, not only doesn’t develop critical thinking but also suppresses this ability. 
Conclusion: The consequences of ineffective academic education in Iran are: lack of applicable knowledge 
for dealing with real clinical situation, students confusion about university education; inconsistency of the 
academic staff with clinical staff, and failure to view the proper image of nursing by clients and community. 
With regard to the before mentioned challenges, it seems necessary to invest on academic nursing education 
in order to solve these problems.  
Keywords: Challenges, academic education, nursing, nursing curriculum, nursing education environment. 
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