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02/5/59:مقاله اصالح آخرین       8/6/59مقاله: دریافت        95/92/59 :مقاله پذیرش 

 ایران، خيابان مالصدرا، تهران، (عج)دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل  ،دانشکده پرستاري ول:ؤمس نویسنده*

209-80488459 :تلفن      :209-88622248نمابر Email: mokhtari@bmsu.ac.ir 

کند.  يدانشگاه وارد م يبر سالمت جامعه و اعتبار علم يریمناسب خسارات جبران ناپذ يآموزش يبرنامه ها يعدم طراح ،يدر رشته پرستار :زمینه و هدف

. از ستنديبرخوردار ن يمناسب يکار تيفياز ک النيو فارغ التحص نبودهجامعه  ازيمتناسب با ن رانیدر ا يارشد پرستار يکارشناسمقطع  آموزشي اسفانه برنامهمت

در  يموزش پرستاربرنامه آ يقيتطب يبررسحاضر است، هدف از مطالعه جهان مطرح  يکشورهاجمله آموزش عالي از سطح کيفي  به لحاظکه ژاپن  یياآنج

 و ژاپن است. رانیاميان ارشد  يمقطع کارشناس

 يها گاهیدر داده پا يکيالکترون يگسترده  يجستجو از،يبه اطالعات مورد ن يابيدست ياست. برا يقيتطب -يفيتوص يبررس کیمطالعه حاضر  روش کار:

 Iranian Scientific Information (SID) PubMed, ،Iran Medex  ،Medline ،Scopus, Google Scholar, Iranian يسيو انگل يفارس

Journal  Databas  و Magiran  طبقهبر اساس هدف پژوهش،  رـنظ ردوـم يداده ها ،. سپسرفتیصورت پذ 0296تا  9558 يها سالروي منابع 

 قرار گرفت. سهیو مورد مقا يبند

برجسته اي  نقاط قوتسيستم آموزشي آن از تر بوده و جلو رانیاز ا يپرستاررشته ي د ارش يکارشناسمقطع  سيکشور ژاپن به لحاظ قدمت تاس ها: یافته

 جادیجهت ا يدرس يبرنامه ها يدر طراح يریدانشجو، تنوع و انعطاف پذ رشیپذ ياستفاده از مصاحبه و شرط داشتن مدرک معتبر زبان برابرخوردار است: 

براي ارائه خدمات مراقبتي پرستار  تيو ترب ،جامعه محور يبه پژوهش، توجه به پرستار شتريب يها اختصاص واحد ل،يتحص نياشتغال ح يبهتر برا طیشرا

 .منزلدر 

 سازد. يم انینما شياز پ شيب را رانیا يجامعه  ازيبر ن يو مبتن رتریانعطاف پذ يدرس يبرنامه ها يدو کشور، لزوم طراح ينظام آموزش سهیمقا گیری: نتیجه

 ژاپن ران،یآموزش پرستاري، ا کولوم،یکور ،يآموزش زيیتطبيقي، برنامه ر سهیمقا: ها کلید واژه
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 مقدمه
با  يمراقبتخدمات ، ارائه بهداشتيهاي هدف اصلي سيستم 

با کيفيت،  ،منظم يمراقبتخدمات براي ارائه (. 9)استکيفيت 

 و دانش با متخصص پرستارانيو مقرون به صرفه، وجود  ،ایمن

 ،در این راستا(. 0-4)پيشرفته امري ضروري است مهارت

ي پرستاري یکي از اهداف مهم دولت و مسئولين تربيت نيرو

 سطح در متخصص پرستاراناولين بار، (. 0)است يبهداشت

رشته  (Peplau) پپال که زماني ،9594 سال در ارشد، کارشناسي

دانشگاه  در را رواني پرستاري با گرایش ارشد کارشناسي

 شمار وجودي که امروزه با (.9)شدند تربيت کرد، ایجاد کمبریج

 است، فزوني حال در کارشناسي ارشد سطوح در پرستاران

 افزایشآن به تناسب  پرستاري خدمات کيفيت تنها متاسفانه نه

مطالعات متعددي حاکي . (6است ) یافته نيز بلکه کاهش ،نيافته

پرستاري در  کارشناسي ارشداز عدم کفایت دانش آموختگان 

 معي نشان از عد(. این مشکالت به نو8)است يبالينهاي محيط

 از مهمترین (. یکي8) داردجامعه  نيازهاي با ها آموزش تطابق 

برنامه  حيطه عالي، آموزش نظام در تصميم گيري حيطه هاي

 نظام اصلي هاي مؤلفه از درسي (. برنامه5آموزشي است) هاي

 نظام ارزشيابي ،(. در سال هاي اخير92است ) تربيت رسمي

 مورد هاي درسي برنامه کيفيت ارتقاي منظور به عالي آموزش

 نيروهایي تربيت ،هدف و(99) گرفته قرار ریزان برنامه توجه

 برخوردار کافي عملي و علمي قابليت هاي اخالقي، از که است

در رشته مناسب (. عدم طراحي برنامه هاي آموزشي 90)باشند

اعتبار  و پرستاري، خسارات جبران ناپذیري بر سالمت جامعه

 (. 98) دکناه وارد مي علمي دانشگ

 هايمحيط تغييرات سریع اخير، هايسال طرفي در از

 دانشگاهي هاي تغيير دیدگاه براي فراخوانيبه  بهداشتي مراقبت

(. سازمان بهداشت جهاني خواستار ارتقاي 94)است شده تبدیل

ي گان رشتهآموختدانش  تازهبراي  ي آموزشياستانداردها

ن در حالي است که برنامه آموزشي ای و (99)شده يپرستار

تا کنون  9884 از سال ایران دوره کارشناسي ارشد پرستاري

برنامه معتقدند (. برخي محققان 8است) نيافتهتغيير عمده اي 

در ایران بر اهداف و رسالت پرستاري کارشناسي ارشد مقطع 

 (.96متناسب با نياز جامعه نيست ) نبوده،متمرکز ي مشخص

 نهادینه مبين جهان، در موفق آموزشي هاي امنظ به توجه

 آموزشي هاي نظام مقایسه و ،(99)است اثربخش نظام شدن یک

 .(98گردد) مي آموزشي برنامه کيفيت ارتقاي باعث مختلف

از پویاترین رشته هاي علمي  آموزش و پرورش تطبيقي یکي

که از آن به عنوان شرط الزم براي طراحي نظام هاي  است

در کشور ما کمتر مورد  اگرچهوین نام مي برند، آموزشي ن

ها  تفاوت ،(. در این روش98محققان قرار گرفته است ) توجه

دالیل  ،شده بررسي آموزشي گوناگون هاي نظام هاي شباهت و

آنان  تجارب از و ،مي گرددمشخص  ها نظام و ناکامي موفقيت

 (.95) شودمي  استفاده آموزشي نظام در توسعه

 حيث ازجهان  مطرح و یافته کشورهاي توسعه از ژاپن

بومي سازي دانش  آن، موفقيت دليل که است عالي آموزش

این  بر(. با تکيه 99) است حاکم بر جامعه فرهنگ براساس

مقطع  يبررسي تطبيقي برنامه آموزش مطالعه حاضر ،مسئله

 است.ژاپن ایران و ميان پرستاري رشته ي کارشناسي ارشد 

 

 کار روش
ده از ستفاابا و تطبيقي -ه توصيفيهش حاضر به شيووپژ

 روشيسي تطبيقي رشد. برم نجادي ابرج اف جروف معرروش 

و  گرفتهار هم قرر کناه در د پدیدـا چنـیآن دو  طيست که ا

(. بر 95د )تحليل مي شوو نها تجزیه آتشابه ف و تالـخه اوـجو

آموزش پرستاري در مقطع ضعيت اساس روش مطالعه، و

 ،سپس و شد بررسي و ژاپن مطالعه وان یرادر ناسي ارشد کارش

مورد مقایسه قرار گرفت. براي  آناق فتراک و اشتره اجوو

متون  در اي جستجوي گسترده ،دستيابي به اطالعات مورد نياز

انجام شد.  0296تا  9558هاي انگليسي و فارسي سال

 ,PubMed, Medline, Scopusهاي داده پایگاه درجستجوي 

Google Scholar, Iranian Journal Database (Magiran), 

Scientific Information Database (SID), و Iran Medex  با

آموزش، کوریکولوم،  پرستاري، چونواژه هایي کيداستفاده از 
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. از بين انجام شد تطبيقي -و مطالعه توصيفي  ،ایران، ژاپن

ایط و نزدیک به واجد شري مقاله  42مقاالت یافت شده تعداد 

  . و مورد بررسي دقيق قرار گرفت ،اهداف مطالعه انتخاب

و انجمن  ،وزارت بهداشت ایران، وزارت علومهاي سایتوب

 به نام هاي يدو دانشگاه معتبر ژاپن همچنينپرستاري ژاپن، و 

داده هاي  ،. در ادامهمورد بررسي قرارگرفت نيزچيبا و اویتا 

 .شدو مقایسه  ،يبندطبقه دآوري، ر گرـنظرد وـم

 

 ها یافته
در آغاز توضيح مختصري از وضعيت اجتماعي پرستاري دو 

در مقطع  آنهاو سپس سيستم آموزشي شده  ارائهکشور 

کارشناسي ارشد از حيث اهداف، نوع پذیرش در دانشگاه، 

 و آینده کاري بررسي گردید. ،برنامه هاي درسي

 وضعيت پرستاري در ایران و ژاپن: 

 هبنقش مهمي در سيستم خدمات درماني  انایران پرستار در

اما متاسفانه مواردي از جمله نارضایتي، بي  ،دندارعهده 

(، انتخاب رشته از روي ناچاري با توجه به نوع 02انگيزگي)

این  درباره يسيستم پذیرش دانشجو، دیدگاه نامناسب جامعه 

. کم استبر آن حا (09قشر درماني به عنوان دستيار پزشک )

جمعيت  و ،از نظر وسعت کوچکتر ،در مقایسه با ایران ،ژاپن

بزرگترین نيروي کاري جهان  اگرچه ،. از این روبيشتري دارد

. روبروستبا بحران کمبود نيرو  چنانهم را در اختيار دارد،

يف، ثسخت، ککار  چونپرستاري در ژاپن با اصطالحات منفي 

و  ،حداقل شانس ازدواج با، لي، کم تعطيدرآمد خطرناک، کم

توصيف شده که مبين تصویر ضعيف این زیر دست پزشک 

هاي  (. در هر دو کشور در سال00-04است )در جامعه حرفه 

هاي مزمن و افزایش جمعيت ير بحث شيوع بيمارياخ

و نياز توجه بيشتر به این دو مقوله در کوریکولوم  ،سالمندي

 مقطع (.04است ) شدهواقع کيد أتمورد آموزشي پرستاري 

و در  9588در ایران در سالرشته پرستاري کارشناسي ارشد 

 (.04تاسيس گردید ) 9582ژاپن در سال 

 کارشناسي ارشد پرستاري در ایران: 

 و متعهد افرادي تربيت ،این رشته ایجاد از هدفهدف: 

 یافته، با احاطه علمي متون مباني بر که بتواننداست  متبحر

 و لياقت کسب و علوم در تحقيق پيشرفته روش هاياستفاده از 

 پرستاري، ابعاد از هریک در الزم، عملي و علمي مهارت

 (. 09)نمایند  فعاليت مدیریت و ،پژوهش آموزش،

پذیرش در دانشگاه: تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد 

پرستاري در ایران منوط به کسب مدرک قابل قبول کارشناسي 

با  مورد تایيدخارجي دانشگاه هاي اخلي یا دهاي از دانشگاه 

 ي، داشتن حداقل دو سال سابقه کار بالين02از  90معدل حداقل 

هاي ویژه، پرستاري براي گرایش هاي پرستاري مراقبت

و پرستاري اورژانس، کسب حد  ،نوزادان هاي ویژهمراقبت

% ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون 92نصاب 

% نمره کل آزمون جهت 82و کسب حداقل  ،کتبي هر رشته

ي حد نصاب نمره(. 06قبولي در آزمون کارشناسي ارشد است)

آزمون زبان انگليسي عمومي در سطح متوسط به باال است 

(. دانشجویان طبق نمره کسب شده در آزمون، در دانشگاه 08)

جهت حمایت از استعدادهاي  9888پذیرفته مي شوند. از سال 

، هاي راهبردي کشوریت آن ها به سمت اولویتدرخشان و هدا

% از ظرفيت روزانه 92که حداکثر  اختيار یافتهر دانشگاه 

صورت مازاد بر ظرفيت ه برا کارشناسي خود در هر رشته 

بر پذیرش با آزمون در مقطع کارشناسي ارشد پذیرش کند. 

% برتر دانشجویان 92دانشجو بایستي جزو  ،این آیين نامهطبق 

 (. 08ته و هم ورودي خود باشد)هم رش

 6تا  4برنامه درسي: برنامه درسي کارشناسي ارشد بين 

نيمسال تحصيلي است. مجموع واحدهاي اجباري و اختياري 

است  متغيرهاي دانشگاه  بسته به سياست ،واحد 44تا  82بين 

به  واحد 6تا  4 واحد هاي ارائه شده معموالًميان (. از 05)

. تمرکز آموزش کالسي وابسته به تصاص مي یابداخپایان نامه 

مشارکت دانشجویان در بحث هاي گروهي است. محتواي اکثر 

 ،فراواني کمتربا و  ،دانش نظري پيرامونواحدهاي ارائه شده 

و واحد پایان نامه  دوره هاي باليني است. سمينارمتمرکز بر 

     دوم و سوم تحصيل ارائه هاي در ترم به ترتيب  معموالً
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شود. کارشناسي ارشد پرستاري شامل دو گرایش آموزش و مي

مدیریت پرستاري است. هر گرایش داراي چهار تخصص 

جراحي، پرستاري بهداشت روان، پرستاري -داخليپرستاري 

و بهداشت جامعه است. تمرکز عمده دوره کارشناسي  ،کودکان

و  بودهارشد بر واحدهاي آموزشي نسبت به واحدهاي عملي 

هاي  سال در(. 06) و کاربردي است ،وس پایه، بالينيشامل در

اخير، تغيير در ارائه خدمات و نيازهاي بهداشتي منجر به ایجاد 

نوزادان  پرستاري مراقبت هاي ویژه چون يگرایش هاي جدید

، پرستاري نظامي، پرستاري توانبخشي، پرستاري و بزرگساالن

 (. 08)ه استشدو پرستاري سالمندي  ،اورژانس

و  ،تحقيق ،تواند شامل تدریسي مآینده کاري آینده کاري: 

(. 09)باشدکمک به برنامه ریزي در موسسات آموزش عالي 

انگيزه هاي جمله از که  اندمتاسفانه برخي مطالعات نشان داده 

تحصيل در این مقطع براي دانشجویان پرستاري ایراني،  ادامه

 (. 05) استباليني  هاي از محيط گریزمزایاي مالي و 

 کارشناسي ارشد پرستاري در ژاپن: 

 ، ترویج ظرفيت تحقيق، کسب اندوزي هدف: دانش

تربيت محققان و و (، 82هاي پرستاري پيشرفته )مهارت

(. 00) پرستاري است نيازهاي آتيدهندگان براي کشف آموزش

 چونهایي دانش عميق و مهارتبه  دانشجویان این رشته،

و فارماکولوژي دست مي یابند بيمار کي بررسي وضعيت فيزی

(89) 

پذیرش در دانشگاه: همانند دوره کارشناسي، هر دانشگاه به 

 کندوضع ميطور مستقل مجموعه اي از معيارهاي پذیرش 

سن  :مقطعاین ولي غالباً شرایط عمومي پذیرش در  ؛(80)

سال، فارغ التحصيلي در مقطع کارشناسي، تسلط بر  00باالي 

ي ارائه رزومه ،انگليسي با ارائه مدرک معتبر تافل و آیلتس زبان

   سابقه کار، ذکر سوابق و  نداشتندر صورت و کاري، 

از مدیران  تندو ي هاي تحصيلي، ارائه توصيه نامه موفقيت

و  ،مقطع کارشناسي يیا اساتيد راهنما ،گروه، ریاست دانشکده

 (. 88است )کارشناسي دوره ارائه خالصه اي از پایان نامه 

واحد  80تا  82حاوي  دو ساله ي برنامه آموزشي: این دوره

به ارائه  واحد آن مربوط 02 حدود است که (88)درسي 

(. تخصص ها شامل آموزش 84) مي باشدسمينار و پایان نامه 

و کودک، پرستاري، مدیریت، پرستاري حرفه اي پيشرفته، مادر 

وان پرستاري، پرستاري شناسي، رمامایي، بزرگسال، سالمند

(. 84-89)استبهداشت خانه و جامعه و پرستاري بين المللي 

هایي با  آموزش به صورت آموزش روزانه و شبانه، در کالس

دانشجو و آموزش منتورینگ است. این سيستم  اندکتعداد 

به ادامه تحصيل بپردازند  افراد شاغلاجازه مي دهد که 

رستاران شاغل که خواهان براي تسهيل آموزش براي پ (.89)

ها دوره  کسب مدرک کارشناسي ارشد هستند، برخي دانشگاه

   ایجاد براي کارشناسي ارشد اي را بلند مدت چهار ساله 

(. زمان زیادي از آموزش به آموزش باليني توسط 89) اندکرده

 (.89)کي در بيمارستان اختصاص مي یابدمتخصصين پزش

راهي د برنامه هاي کارشناسي ارشد آینده کاري: افزایش تعدا

 ي که(. دانشجویان88)است براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر

هاي پيشرفته را انتخاب کنند در حوزه ايکارشناسي ارشد حرفه

ان پرستاري به پرستاري سرطان و یا رو همچونمختلف باليني 

(. پرستاري عملي پيشرفته در ژاپن 86)تخصص دست مي یابند

رجه اول بر نقش تخصصي باليني متمرکز است. این در د

و با  کردهپرستاران، مددجو را در کلينيک و منزل بررسي 

 (.89)مي کنند يکارهمپزشکان در ارائه مراقبت 

ابعاد  9مقایسه نظام آموزشي دو کشور: در جدول شماره 

دو کشور مختلف نظام آموزش پرستاري کارشناسي ارشد 

  مقایسه شده است.
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 : ابعاد مختلف نظام آموزش پرستاري کارشناسي ارشد در کشور ایران و ژاپن9جدول شماره 

 ژاپن ایران  

 در دو کشور تحقيق، افزایش مهارت هاي آموزشي و درماني  هدف

شرایط 

پذیرش در 

 دانشگاه

 

 

 شرکت در آزمون سراسري 

 درخشان هايجذب توسط آیين نامه استعداد 

  شرایط برمبنايتوسط هر دانشگاه جذب به طور مستقل 

 ذیل

 ارائه رزومه شخصي

 ارائه توصيه نامه

 کارشناسي نامه دورهارائه خالصه پایان 

  تافل یا ایلتس( مدرک معتبر زبان ارائه عدم نياز به مدرک زبان( 

 برنامه درسي

  4  واحد سمينار و پایان نامه 6تا 

 

 02 واحد سمينار و پایان نامه 

ساله براي پرستاران  4شي شبانه و دوره هاي ارشد دوره هاي آموز

 شاغل

گرایش ها: مراقبت هاي ویژه بزرگساالن، پرستاري مراقبتهاي ویژه نوزادان،  

و پرستاري  ،پرستاري نظامي، پرستاري توانبخشي، پرستاري اورژانس

 سالمندي

گرایش ها: آموزش پرستاري، مدیریت، پرستاري حرفه اي پيشرفته، 

کودک، مامایي، بزرگسال، سالمند شناسي، روان پرستاري، مادر و 

 و پرستاري بين المللي ،پرستاري بهداشت خانه و جامعه

 ارشد در هر دو کشور در مقطع بالينينظري و  وجود شاخه هاي 

 در هر دو کشور مشابه ي  تعداد واحدها و طول دوره 

 آینده کاري
 در دو کشورشگاه هاي شغلي در دان موقعيت دستيابي به 

 یک شغل پذیرفته شده است ،پرستاري در منزل پرستاري در منزل محدود است 

 

 گیری نتیجه و بحث
کارشناسي مقطع برنامه آموزشي با هدف مقایسه  این مطالعه

بر  وانجام شد دو کشور ایران و ژاپن ارشد رشته پرستاري در 

. گردید مشاهدهتفاوت هاي عمده اي  اساس نتایج حاصله،

برخالف ژاپن که در هيچ یک از مقاطع دانشگاهي آزمون 

هاي ایران  تحصيل در دانشگاه ،سراسري برگزار نمي شود

زیر را به مشکالت که  منوط به شرکت در آزمون ملي است

از  گاهيپذیرش دانشجویان بي انگيزه که  بعضاًارد: ددنبال 

فعاليت هاي گریز از  براي یا ، و(06،09) دادهانصراف  تحصيل

هاي  (. یکي از راه88) کنندتحصيل مي ادامه اقدام به باليني 

رفع این مشکل، هدایت سيستم جذب دانشجو بر اساس 

است.  به سابقه علمي و باليني داوطلبانتر مصاحبه و توجه بيش

مشکالتي با درخشان نيز  هايروش استعداد بهسيستم جذب 

مورد عالقه و دانشگاه انتخاب رشته  براياختيار  نداشتن چون

تسلط دانشجو بر بر خالف ژاپن،  ،ایران در(. 08) روبروست

 يزبان انگليسي در حد زبان عمومي براي ورود به دوره

سياري از دانشجویان پس ب و کارشناسي ارشد کفایت مي کند

از همچنان از گذراندن دوره هاي زبان عمومي و تخصصي، 

زهاي علمي و حرفه اي نيا نبرآوردمهارت زباني الزم جهت 

 از ناشي مشکل رسد این نظرمي (. به88-42) نيستندبرخوردار 

 علت برخي محققان معتقدند ؛(49)باشد زبان آموزش روش

 (. 40سنتي است) تدریس روش از استفاده اصلي

انعطاف پذیري و از برنامه آموزشي ژاپن برخالف ایران، 

د شاغل طي یک افرا براي مثال، برخوردار است؛ زیاديتنوع 

. ساله به تحصيل در دوره کارشناسي ارشد مي پردازند 4دوره 

کاهش وقت آزاد، از آنجایي که تحصيل و اشتغال همزمان با 

دوگانگي نقش، استرس جسمي، خستگي، تحریک پذیري، 

( و کاهش 48استفاده کمتر از منابع کتابخانه اي)غيبت، (، 88)

آموزش هاي پاره وقت در  همراه است، (44عملکرد آکادميک)

در حين تحصيل را مي دهد.  اشتغالژاپن به دانشجویان فرصت 
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کار دانشجویي مي تواند تجربيات آموزشي این صورت، 

و نگرش آنها  ،ها، رفتار دانشجویان، رشد هویت، کسب ارزش

 هزینه هاي زندگي و ضمن تامين (49) دهدثير قرار أرا تحت ت

و دي مربوط به رشته، تجربه، رهاي عملک افزایش مهارت به

 (.46)کندنيز کمک احتمال استخدام بعد از فارغ التحصيلي 

 ،در ژاپن، پرستاري در منزل به عنوان یک شغل پذیرفته شده

که اغلب مدرک  ،اما در ایران تنها تعداد اندکي از پرستاران

مراقبت هاي پرستاري در منزل را عهده دار  ،کارشناسي دارند

(. با توجه به افزایش شيوع بيماري هاي مزمن و 06مي شوند)

پرستاران در فعاليت  ،(04)در ایران جمعيت سالمندرشد 

و نيل الزم به نظر مي رسد سرویس هاي سالمتي جامعه محور 

اصالحاتي در برنامه آموزشي  نيازمند اعمال هدف،این  به

 (. 09)استپرستاري 

تأکيد شده که انجمن بين المللي پرستاران ي بيانيهدر 

خاص حرفه پرستاري است. ي عملکرد مبتني بر تحقيق نشانه 

آن را چالشي قوي و چشمگير Muir-Gray (9558 )همچنين 

 و در مطالعه مختاري(. 48) شمرده استبربراي پرستاران 

استفاده از استانداردهاي پرستاري  ،9858 در سالهمکاران 

ي بيماران و ارائه مبتني بر شواهد منجر به افزایش رضایتمند

کاهش و کيفيت مراقبت ها،  ارتقايتصميمات بهتر مراقبتي، 

 ازپژوهش  (.48مدت زمان بستري بيماران در بيمارستان شد )

پرستاري دو کشور  کارشناسي ارشدمقطع اهداف آموزشي 

تعداد اما در نظام آموزشي ژاپن، دانشجو  ؛مورد مطالعه است

 مدت زمانو از این رو  راندهرا گذواحد هاي پژوهشي بيشتري 

در اکثر موارد پایان نامه  ،. در ایرانمي پردازدبه تحقيق  يبيشتر

 ؛کارشناسي ارشد است ان مقطعاولين کار تحقيقاتي دانشجوی

دانشجویان حتي در پایان دوره کارشناسي  ،در حالي که در ژاپن

( که خود بخشي از شرایط 89دهند )پایان نامه ارائه مي نيز

 . استمقطع ارشد ب جذ

ژاپني بودن متن اکثر  چونمحدودیت هایي  بامطالعه حاضر 

 بود. مواجه مقاالت و محدود بودن تعداد مقاالت در این زمينه 

 نتيجه گيري

تواند راهي براي تربيت  دست یابي به نظام آموزشي برتر مي

باشد. نظام آموزشي مقطع کارشناسي ارشد پرستاران  چه بهترهر

استفاده از مصاحبه در سيستم  چوننقاط قوتي  از ژاپنکشور 

   به زبان انگليسي، تنوع و  جذب دانشجو، تسلط بيشتر

ایجاد شرایط  برايپذیري در طراحي برنامه هاي درسي انعطاف

ادامه تحصيل شاغلين یا امکان اشتغال حين تحصيل  جهتبهتر 

تخصيص و تحقيق و پژوهش به دانشجویان، اهميت بيشتر 

 ،توجه به پرستاري جامعه محور ،د هاي بيشتر به این مقولهواح

ي ارائه برايریزي آموزشي جهت تربيت پرستاراني و برنامه

نتایج مقایسه نظام . برخوردار است مراقبتي در منزلخدمات 

     هاي درسي راحي برنامهوم طآموزشي دو کشور، لز

پيش  بيش ازرا پذیرتر و مبتني بر نياز جامعه ایران انعطاف

استفاده از تجارب  ،با توجه به موارد یاد شده. ساختنمایان 

اعتالي  آموزش مي تواند برايسازي  و بوميژاپن کشور 

  سيستم آموزش پرستاري ایران کمک کننده باشد.

 

 یسپاسگزار
 تقدیمنویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود را 

ي پرستاري پرسنل محترم کتابخانه و سایت دانشکده ها

 و بقيه اهلل )عج(مي دارند. دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران
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