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Abstract
Introduction: Quality assurance of higher education, especially PhD education, is one of the concerns and
priorities of higher education planning planners. Matching, comparing and analyzing different dimensions of
educational programs with other countries is very effective in solving this concern. Therefore, this study was
conducted with the aim of comparing the descriptive-comparative study of nursing Ph.D Curriculum in Iran and
the American University of North Carolina.
Methods: This is a descriptive study with a comparative approach in which the Iranian nursing education system
was compared with elements of the doctoral curriculum of the University of North Carolina. Data were collected
by searching the internet with using of databases Persian and English. The data were analyzed using four-step
Bereday model including description, interpretation, juxta position and comparison.
Results: The content of the courses in North Carolina is highly specialized, focusing on student needs, in
keeping with the philosophy and goals of the program, and the needs of the community are included in the
student courses. North Carolina's Ph.D. Nursing Curriculum is full-time and part-time with a 3.5 year
teaching period and student recruitment is independently by the university, but in Iran, this is only full-time
and student admission is concentrated. The trends of this university for this section include PhD, DNP,
Post Doc, DNS, DNAP, but in Iran it is only offered with a Ph.D trends. Admission to Ph.D. in Carolina is
also possible from a bachelor's degree while this is not possible in Iran.
Conclusions: Given the comparisons and curriculum advantages of the University of North Carolina, it is
appropriate for Iranian nursing education planners to make fundamental changes to the curriculum of this
section in terms of philosophy, goals, duration, courses, and so on, to solve problems of health care system
and the community.
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چکیده
مقدمه :تضمین کیفیت آموزش عالی به ویژه آموزش دکتری یکی از دغدغهها و اولویتهای برنامهریزان عرصه آموزش عالی میباشد.
تطبیق ،مقایسه و تحلیل ابعاد مختلف برنامههای آموزشی با سایر کشورها ،در رفع این دغدغه بسیار مؤثر است .لذا این مطالعه با هدف
مقایسه توصیفی -تطبیقی برنامه دکتری پرستاری ایران و دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی با رویکرد تطبیقی میباشد که طی آن نظام آموزش پرستاری ایران با عناصر تشکیل دهنده برنامه
آموزشی مقطع دکتری دانشگاه کارولینای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت .جستجوی اینترنتی ،با استفاده پایگاههای فارسی و انگلیسی
صورت پذیرفت .دادههای جمعآوری شده با استفاده از الگوی چهار مرحلهای  Beredayشامل توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :محتوای دروس در کارولینای شمالی بسیار تخصصی ،متمرکز بر نیاز دانشجو ،همسو با فلسفه و اهداف برنامه میباشد و
نیازهای جامعه در واحدهای درسی دانشجویان گنجانده شده است .برنامه آموزشی دکترای پرستاری کارولینای شمالی به صورت تمام
وقت و نیمه وقت با مدت آموزشی  3/5سال میباشد و جذب دانشجو به طور مستقل توسط دانشگاه صورت میپذیرد ولی در ایران این
مقطع صرفاً تمام وقت است و پذیرش دانشجو بصورت متمرکز انجام میشود .گرایشهای این دانشگاه برای این مقطع شامل دکتری
فلسفه و دکتری بالین پرستاری ،پست دکتری ،دکتری علوم پرستاری و دکتری هوشبری بالین پرستاری میباشد ولی در ایران صرفاً
با گرایش Ph.Dارائه میشود .در کارولینای شمالی پذیرش در مقطع دکتری ،از کارشناسی هم امکان پذیر می باشد ،در حالی که در
ایران این امکان وجود ندارد.
نتیجهگیری :باتوجه به مقایسههای انجام شده و برتریهای کوریکولوم دانشگاه کارولینای شمالی ،شایسته است که برنامهریزان آموزش
پرستاری ایران ،تغییرات اساسی را در کوریکولوم این مقطع از نظر فلسفه و اهداف ،مدت دوره ،واحدهای درسی و  ...ایجاد نمایند،
بطوری که راه گشای مشکالت نظام مراقبت سالمت و جامعه باشد.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،دکتری پرستاری ،مطالعه تطبیقی ،کارولینای آمریکا ،ایران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
باشند .در این بین آموزش پرستاری نقش بارزی در عملکرد مؤثر بالینی
دارد و نیروی کار پرستاری که به خوبی آموزش دیده باشد ،میتواند
مراقبت بهینه را از بیمار انجام دهد [ .]2طبق نظر انجمن کالج پرستاری
آمریکا به دنبال گسترش سریع دانش علمی و افزایش پیچیدگی در
مراقبتهای بهداشتی ،پرستاران حرفهای بایستی دارای آمادگی
آموزشی متناسب با مسئولیتهای متنوع مورد نیاز باشند .لذا این مسئله
نقطه عطف برنامههای آموزش پرستاری به عنوان یکی از اصلیترین

آموزش فعالیتی هدفمند در جهت ارتقای یادگیری است .وظیفه هر
مؤسسه آموزشی ،آموزش و رشد دانشجویانی است که به آن وارد می
شوند .در نظام آموزش دانشگاهی منظور از آموزش ایجاد تغییرات
مناسب و روزافزون در محصول این سیستم یعنی دانشآموختگان است
[ .]1اگر هدف نهایی آموزش علوم پزشکی ،برآورده ساختن نیازهای
سالمت جامعه باشد ،باید فارغالتحصیالنی توسط مؤسسات آموزش عالی
تربیت شوند که توانایی ارائه صالحیتهای اصلی رشته خود را داشته
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بیان میکنند ،دروس دوره دکترای پرستاری بیشتر تأکید بر مسائل
تئوریک دارد ،تا اینکه جنبه عملی و کاربردی داشته باشد که بهتر
است مورد بازنگری قرار گیرد ،به شکلی که بتواند ماهیت کاربردی بودن
این دروس را انتقال دهد [ .]16از اینرو با وجود مشکالت فوق ،آشنایی
با نظامهای موفق در آموزش پرستاری به عنوان یکی از گامهای اساسی
در بازنگری برنامههای پرستاری بایستی همواره مورد توجه مدیران و
برنامهریزان قرارگیرد .از آنجایی که برنامه دکتری ایران از الگوی
آمریکایی پیروی میکند و آمریکا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در
زمینه آموزش پرستاری مطرح میباشد و با توجه به جامع بودن
کوریکولوم آموزشی رشته دکتری پرستاری دانشگاه کارولینای شمالی،
لذا این دانشگاه مبنای مقایسه تطبیقی قرار گرفت ،و از طرفی بعد از
تغییر کوریکولوم دوره دکتری پرستاری در سال  1395هنوز مطالعهای
به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه جدید نپرداخته است ،لذا محققین
بر آن شدند تا به مقایسه توصیفی تطبیقی برنامه آموزشی مقطع دکتری
پرستاری ایران با دانشگاه کارولینای شمالی واقع در شهر چپلهیل در
ایالت کارولینای شمالی امریکا بپردازند .هدف این مطالعه مقایسه
توصیفی -تطبیقی برنامه دکتری پرستاری ایران و دانشگاه کارولینای
شمالی آمریکا بود.

برنامهها در آموزش علوم پزشکی خواهد بود [ .]3گرچه تدریس متعالی
در آموزش پرستاری دارای عناصر مشترک با دیگر رشتههای تحصیالت
عالی میباشد ،ولی حرفه پرستاری منحصر به فرد است زیرا زمینه
مراقبتی آن ،مبتنی بر اخالق است [ .]5 ,4آموزش مقطع دکتری
پرستاری ،باالترین سطح آموزش رسمی برای این حرفه میباشد که
انتظار میرود فارغ التحصیالن ،ضمن برآورده ساختن اهداف ذکر شده،
باعث پیشرفت علم پرستاری شوند ،این حرفه را مدیریت کنند ،نسل
بعدی پرستاران را آموزش دهند ،یکپارچگی حرفهای را حفظ کنند و
پرستاران محققی را برای آینده تعلیم دهند [ .]6انجمن کالج پرستاری
آمریکا معتقد است ،برنامههای دکتری پرستاری با هدف آماده سازی
دانشجویان برای کار در مشاغل بهداشتی ،آموزش ،تحقیقات بالینی و
اقدامات بالینی پیشرفته طراحی شده است .اصوالً ،برنامههای دکتری،
پرستاران را به عنوان متخصص در این حرفه آماده میکند ،آنان می
توانند وظایف رهبری را در انواع محیطهای دانشگاهی و بالینی ،کار و
تحقیق برعهده گیرند ،دانشجویان به عنوان محقق برای مقابله با سؤاالت
پیچیده مراقبتهای بهداشتی آموزش داده میشوند [ .]7توسعه
دانشمندان پرستاری که میتوانند علم رشته و همچنین عملکرد
گروههای بین رشتهای ،را ارتقا دهند ،جزء اصلی برنامههای بهبود
سالمت جامعه میباشد [ .]8تا به امروز ،دو برنامه کلی جهت آموزش
دکتری پرستاری رایج است و اکثر داوطلبان بالقوه در سطح مقطع
کارشناسی ارشد ،متقاضی ورود به یکی از این برنامهها دکتری فلسفه
پرستاری ( )Ph.Dو دکتری پرستاری بالین ( )DNPهستند،Ph.D .
یک برنامه درسی متمرکز بر تحقیق را جهت آماده ساختن پرستاران
پژوهشگر پیشنهاد میکند ،تا آنان شروع به تحقیقات در مورد مشکالت
پرستاری ،نتایج و سیاستهای بهداشتی نمایند و به عنوان رهبران تیم
های بین رشتهای آماده شوند .فارغ التحصیالن برنامه  Ph.Dدارای
مهارتهای پیشبینی شده برای توسعه دانش پرستاری بالینی از طریق
خالقیت ،نوآوری و کشف هستند [ .]10 ,9برنامه دیگر دکتریDNP ،
است .این برنامه یک برنامه درسی بالینی است که افرادی خبره و
متخصص را برای بالین تربیت میکند .این درجه باالترین آمادگی
تحصیلی در پرستاری بالینی را نشان میدهد .فارغ التحصیالن برنامه
 ،DNPپرستارانی پیشرفته با دانش تصمیمگیری و مهارت بالینی باال
برای مراقبت کامل از بیماران در تمام مجموعههای مراقبت خواهند بود
[ .]12 ,11نیاز حیاتی به دانشمندان پرستاری و افزایش برنامههای
پرستاری در دهه گذشته ،سبب شده تعداد پرستاران فارغالتحصیل
مقطع دکتری با توجه به تقاضای جامعه ،افزایش یابد .رشد سریع و
پذیرش فراوان دانشجویان در مقطع دکتری ،مشکالتی از قبیل نامناسب
بودن کیفیت آموزش این دوره را به همراه داشته است .اگر برنامه
دکتری به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگیرد ،علم و حرفه پرستاری
توسعه نخواهد یافت [ )2003( Dolmans .]13به اهمیت آموزش
مقطع دکتری اشاره نموده و بررسی ابعاد مختلف برنامههای آموزشی
دوره دکتری جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف ،میزان تحقق اهداف و
هر گونه برنامه ریزی در این زمینه را ضروری بیان نموده است [.]14
نتایج مطالعه زمانزاده و همکاران ( )2014سطح متوسطی از آموزش
مقطع دکتری را در حیطههای برنامههای آموزشی ،اعضای هیأت علمی
و منابع گزارش نمودند و بازنگری محتوی دروس و افزایش منابع را
جهت ارتقای این دوره توصیه نمودند [ .]15نعمتی و همکاران ()2015

روش کار
مطالعه حاضر دارای کد اخالق ()IR.SEMUMS.REC.1398.036
از دانشگاه علوم پزشکی سمنان است و یک پژوهش کاربردی و از نوع
توصیفی -تطبیقی است که با هدف مقایسه برنامه آموزشی مقطع
دکتری پرستاری ایران با دانشگاه کارولینای شمالی در سال 1398
انجام شده است.
به منظور یافتن مقاالت و منابع مرتبط در کنار مطالعه کتابخانهای
جستجوی گستردهای در پایگاههای اطالعاتی معتبر بینالمللی از متون
انگلیسی و فارسی زبان از  2000تا  2019انجام شد .جستجوی
الکترونیکی با استفاده از داده پایگاههای فارسی و انگلیسی Iran ،SID
 ،Science Direct،Pub Med،Google Schoolar،Medexو با
استفاده از کلید واژههای مطالعه تطبیقی ،دکتری پرستاری ،برنامه
درسی ،نظام آموزشی ،آمریکا (کارولینای شمالی) و ایران صورت
پذیرفت و کلیه مقاالت مرتبط ( 26مقاله) وارد مطالعه شدند .همچنین
برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران (برنامه مربوط به سال
 )1395/12/14از سایت وزارت بهداشت و درمان ،و نیز برنامه آموزشی
دوره دکتری پرستاری کارولینای شمالی از سایت معتبر دانشگاه اخذ
گردید و به فارسی روان ترجمه و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت.
الگوی به کار رفته در این پژوهش الگوی  Beredyاست .بر پایه این
الگو دادهها در چهار مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .این
مراحل در بر گیرنده توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه هستند .در
مرحله توصیف ،محقق به توصیف موضوع پژوهش بر پایه شواهد و داده
هایی پرداخت که از منابع گوناگون یا مشاهده مستقیم و مطالعه اسناد
و گزارشهای دیگران به دست آمده بود .مرحله تفسیر ،در بر گیرنده
وارسی و تفسیر دادههایی است که پژوهشگر در مرحله اول به توصیف
آن پرداخته بود ،این دادهها بررسی و تفسیر شدند .در مرحله هم
جوارسازی ،بر پایه دادههای به دست آمده در مراحل اول و دوم ،دسته
بندی الزم انجام گرفت و دادهها در کنار یکدیگر بهگونهای قرار گرفتند
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بررسی عملکرد دانشگاه تعریف کرده است .هم چنین این دانشکده،
رتبه نهم را برای برنامه  ،DNPرتبه چهارم را برای اداره پرستاری و
برنامه پرستار -خانواده و همچنین رتبه چهارم را در بین مدارس
پرستاری ایاالت متحده ،توسط شورای بهداشت آمریکا کسب کرده
است .براساس رتبه بندی جهانی رتبههای دانشگاههای برتر پرستاری
 QSدر سال  ،2018در رتبه چهارم قرار گرفته است .این دانشکده از
نظر جذب منابع مالی پژوهشی رتبة چهارم انستیتو ملی بهداشت را
کسب کرده است.

که چارچوبی برای مرحله نهایی شکل گرفت .در پایان در مرحله
مقایسه ،مسئله پژوهش با توجه به جزییات در زمینه همانندیها و
تفاوتها و بر پایه دادن پاسخ به سؤالهای تحقیق بررسی و مقایسه
گردید[ .]17از آنجایی که عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی بر پایه
ریزی سیستمهای آموزشی متفاوت مؤثر است ،بر اساس روش مطالعه
ابتدا تاریخچه وضعیت موجود ،آموزش دکتری پرستاری در ایران
بررسی شد .در ادامه ،وضعیت آموزش دانشگاه کارولینای شمالی مورد
مطالعه قرار گرفت و سپس وجه اشتراک و افتراق این برنامهها مقایسه
شد .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها در قالب جداولی برای هر یک
از عناصر برنامه آموزشی قرار داده شد و به این ترتیب با نظم دادن به
دادهها ،همانندیها و تفاوتها تعیین ،و پیشنهادها و راهکارها آشکار
گردید.

کلیاتی درباره تاریخچه پرستاری ایران
پرستاری علمی در ایران در سال  1294با گشایش اولین آموزشگاه
پرستاری در شهر ارومیه توسط مبلغین مذهبی آغاز گردید .در سال
 1295آ موزشگاه دیگری در تبریز با پذیرش داوطلبان دارای مدرک
سوم متوسطه و به صورت دورة سه ساله به تربیت پرستار مبادرت
نمود .در سالهای  1320تا  1338به ترتیب آموزشگاه های پرستاری
شرکت نفت آبادان ( ،) 1320هالل احمر و همدان ( ،)1327تهران
( ،)1328نمازی شیراز ( )1333و جر جانی مشهد ( )1338تأسیس
شدند .از شرایط پذیرش برخی از آموزشگاه ها داشتن مدرک دیپلم
کامل متوسطه بود .در سال  1337طبق اساسنامه آموزشگاههای
پرستاری مصوب شورای عالی فرهنگی ،مقرر گردید پذیرش داوطلبان
کلیه آموزشگاه ها با مدرک کامل متوسطه ،دوره تحصیل سه سال و
ارزش آن معادل لیسانس پرستاری محسوب گردد .برنامة تحصیلی
مدارس عالی پرستاری با رعایت معیارهای شورای بین-المللی
پرستاران و سازمان بهداشت جهانی تنظیم و به تصویب شورای عالی
فرهنگی رسید  .در این برنامه عالوه بر دروس اختصاصی و فنی ،دروس
علوم رفتاری و اجتماعی نیز گنجان ده شد .اولین دوره دکتری
پرستاری در سال  1374در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سه
دانشجو آغاز گشت .پس از آن به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس در
سال  1375با پذیرش چهار دانشجو ،دانشگاه های علوم پزشکی
ایران و تهران در سال  1378هر یک با پذیرش دو دانشجو ،دانشگاه
علوم پز شکی شهید بهشتی در سال  1381با پذیرش دو دانشجو ،و
باالخره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1382با پذیرش دو
دانشجو ،دوره دکتری پرستاری را آغاز نمودند .اولین دانشجویان
مقطع دکتری پرستاری ایران در سال  1380فارغ التحصیل شدند
که تعداد آنها چهار نفر بودند.

یافتهها
نتایج به دست آمده در مطالعه انجام شده در خصوص کلیات دو دانشگاه
و عناصر برنامه درسی شامل تعریف رشته ،تاریخچه دوره ،ارزشها،
رسالت ،چشمانداز ،اهداف و توانمندیهای مورد انتظار ،نقشها و
وظایف ،شرایط پذیرش و مشخصات دوره در ذیل ارائه شده است.

کلیاتی درباره دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا
دانشگاه کارولینای شمالی یکی از ده دانشگاه قدیمی ایاالت متحده
آمریکا بوده و در شهر چپل هیل درایالت کارولینای شمالی واقع است.
نام اصلی دانشگاه University of North Carolina at chapel
 Hillکه به اختصار به صورت ( )UNCنوشته میشود .نام مستعار این
دانشگاه  Tar Heelsاست .شعار این دانشگاه ( Light and libertyنور
و آزادی) میباشد .این دانشگاه ،نخستین دانشگاه دولتی در تاریخ ایاالت
متحده آمریکا (با پشتوانه مالی  2/36بیلیون دالر آمریکا) بوده است.
این دانشگاه در سال  1789تأسیس شده و هم اکنون بیش از  15هزار
دانشجو دارد .مساحت این دانشگاه  729هکتار است و  3295عضو
هیئت علمی و  8534نفر کارمند دارد .بر اساس نظام رتبهبندی دانشگاه
شانگهای ،رتبه نهم را در بین دانشگاههای جهان در سال  2016میالدی
کسب کرده است .نظام رتبهبندی دانشگاه شانگهای به منظور انجام
ارزیابی دقیقتر از عملکرد دانشگاه و ارائه رتبهبندی جامع از جایگاه
دانشگاه در سطح جهانی ،چهار معیار کیفیت آموزش ،کیفیت اعضاء
هیئت علمی ،خروجیهای پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه را برای

جدول  :1تعریف رشته
دانشگاه
ایران

کارولینای شمالی

تعریف رشته
دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dپرستاری باالترین مقطع تحصیلی این رشته است .دانش آموختگان این دوره میتوانند به عنوان باالترین مرجع علمی و
حرفهای در این رشته در حوزههای آموزشی ،پژوهشی ،نظریهپردازی ،مدیریت خدمات پرستاری و ارزیابی خدمات خود در راستای اعتالی سالمت مددجویان،
جامعه و مراکز مرتبط اقدام نمایند.
رشتة پرستاری به مطالعة تجربیات انسان در مورد سالمتی ،بیماری ،تغییرات زندگی ،و اعمال حرفهای مربوط میشود که بهبودی را ارتقاء میدهد ،زندگی
سالم را به پیش میبرد ،از آسیب و بیماری جلوگیری میکند ،درمان بیماری را تسهیل میکند ،واکنشهای سازگاری با بیماری و ناتوانی را تحریک میکند،
اثرات منفی درمان بیماری را کاهش میدهد و امکان مرگ آرام و با وقار را فراهم مینماید.
برنامة  Ph.Dپرستاری در دانشکدة پرستاری دانشگاه کارولینای شمالی واقع در چپلهیل ،برای تربیت صاحب نظرانی طراحی شده است که با توسعه مبانی
نظری و تجربی علم پرستاری ،مشارکت در تحقیق بین رشتهای و تولید ،ارزشیابی و انتشار دانش در این حیطهها ،موجب افزایش سالمت افراد ،خانوادهها،
جوامع و ارتقاء مراقبتهای بهداشتی مؤثر شوند.
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جدول  :2تاریخچه دوره
دانشگاه

ایران

کارولینای شمالی

تعریف دوره و تاریخچه
با نگاهی به تاریخ و مستندات موجود میتوان گفت موضوع تأسیس دکتری پرستاری اولین بار توسط مرکز پزشکی ایران در یکصد و سومین نشست شورای
گسترش آموزش عالی مورخ  54/6/5مطرح گردید .لیکن تالش برای تهیه برنامه دکتری از سالهای  1360تا سال  1373ادامه یافت .برنامه دکتری پرستاری
در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ  73/7/17به تصویب رسید .اولین دوره دکتری تخصصی
پرستاری در سال  1374در دانشگاه علو م پزشکی تبریز با پذیرش سه دانشجو آغاز شد .در حال حاضر تعداد دانشگاههای دارای مجوز تربیت دانشجوی
دکتری پرستاری افزایش یافته و به  18دانشگاه در سطح کشور ارتقاء یافته است.
این مدرسة پرستاری که در سال  1950در پاسخ به نیاز شدید به پرستاران آموزش دیدهتر درکارولینای شمالی تأسیس شد ،اولین مؤسسة آموزشی در ایالت
بود که دورة چهار سالة لیسانس پرستاری را ارائه کرد .این مدرسة پرستاری اولین محل ارائة دورة فوقلیسانس پرستاری ( ،)1955دورههای آموزش ضمن
خدمت ( Ph.D ،)1964پرستاری ( ،)1989و گزینة دورههای فشرده  BSNبرای دانشآموزان  )2001( Second-degreeنیز هست .این دانشکده مدت
مدیدی است که دورههای غیرحضوری پرستاری را در سراسر ایالت برگزار میکند.

جدول  :3فلسفه ،رسالت و چشم انداز
دانشگاه

فلسفه ،رسالت و چشم انداز
فلسفه

ایران

پرستاری که از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد و چند بعدی ،با ویژگیهای جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی سروکار دارد ،و از
سویی دیگر براساس ارزشهای اسالمی حاکم بر جامعه ،ملزم به رعایت کرامت و حقوق انسانها و عدالت اجتماعی میباشد ،لذا بایستی با زمینهسازی برای
نهادینه کردن و درونی سازی ارزشها ،کسب و تقویت اخالق حرفهای ،از راه پژوهشهای کاربردی ،کیفی با رعایت اولویتهای ملی و تقویت مطالعات نظری
با رویکردی جامع و جامعه نگر و یادگیری مادامالعمر و تعامل با سایر شاخههای دانش در دورههای دکتری در تحقق این رویکرد فلسفی بکوشد .دانش
آموختگان دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dپرستاری ،در اعتالی سالمت آحاد جامعه در حیطههای پیشگیری ،بهداشت ،درمان ،توانبخشی با استفاده از
رویکردهای آموزشی و پژوهشی ایفای نقش خواهد کرد .این امر موجب افزایش انگیزه جامعه پرستاران و ارتقاء ارائه خدمات حرفهای آنان خواهد شد.
رسالت
تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز ،توانمند و مسئولیتپذیر ،دارای اخالق حرفهای و حساس به سالمت افراد و جامعه که تخصص خود را در
سطوح مختلف پیشگیری ،در مراکز و واحدهای مرتبط آموزشی ،پژوهشی و ارائه کننده خدمت در اختیار جامعه قرار دهند.
چشم انداز
در ده سال آینده این دوره کشور ،از لحاظ مشارکت راهبردی در تولید دانش و فناوری و گسترش پژوهشهای بنیادی ،کاربردی ،ارتقاء کیفیت خدمات حرفه
پرستاری ،ارتقاء استانداردهای ملی و سازگاری با استانداردهای جهانی ،بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصص در داخل کشور و جذب
دانشجوی خارجی در ردیف کشورهای برتر و مطرح در منطقه خواهد بود.
فلسفه

کارولینای شمالی

 تمامیت :احترام و حمایت از همه در تعامالت رهبری :الهام ،قدرت و نفوذ برتری :شکوفا نمودن استعدادها برای فراتر رفتن از انتظارات مهارت و ظرافت :نوآوری در نیازهای متغیر آموزش و پرورش و مراقبتهای بهداشتی تنوع :گسترش چشماندازها ،درک شفاف افکار و افزایش همافزاییرسالت
پرستاری کارولینا ،افزایش توانمندی پرستار برای ارتقاء سالمت همه آحاد جامعه
چشم انداز
آمادهسازی یک گروه متنوع از فارغالتحصیالن که با قدرت به انجام وظیفه میپردازند و میتوانند از طریق فعالیتهای تحقیقاتی و علمی موجب افزایش
سالمت افراد ،خانوادهها و جوامع شوند .این امر میتواند با استفاده از رویکردهای بیورفتاری ،روانشناختی ،زیست محیطی و ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد
که اثربخشی سیستمهای بهداشتی را افزایش میدهد ،محقق شود.

جدول  :4اهداف کلی رشته در دو دانشگاه
دانشگاه
ایران

کارولینای شمالی

اهداف کلی رشته
تربیت نیروی تخصصی در حوزه پرستاری جهت تأمین نیروهای مورد نیاز در حوزههای آموزش ،پژوهش ،فناوری ،مدیریت و خدمات تخصصی پرستاری،
مشارکت در سیاستگذاریهای نظام سالمت.
احاطة کامل به سیستمهای مراقبت بهداشتی یا یک جنبة پیشگیری و /یا ادارة حالتهای مزمن ،که برای یک گروه سنی ،جنسیت ،گروه قومی ،جمعیت
(خانوادهها ،اشخاص ،جوامع) ،واکنش بشر به سالمتی یا بیماری کاربرد داشته باشد.
از مدلهای ادراکی و تئوریها در مورد واکنشهای انسان به بیماری ،ارتقاء سالمتی ،سیستمهای پرستاری و سیاست بهداشتی استفاده کنند ،به طوری که
ترکیب دانش پرستاری و رشتههای دیگر را منعکس کند.
در بیان دیدگاههای نظری مربوط به رشته موفق عمل کنند.
تحقیقات انجام شده در پرستاری و رشتههای مرتبط را ارزشیابی ،نقد و ترکیب کنند.
روشهای مختلف تحقیق را در طراحی و هدایت پژوهش پرستاری درک و به کار ببرند.
با استفاده از دیدگاه نظری از پرستاری یا رشتههای مربوط ،مطالعات پرستاری را طراحی و اجرا کنند.
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جدول  :5نقشها و وظایف حرفهای دانشآموختگان در برنامه آموزشی
دانشگاه

نقشها و وظایف حرفهای دانشآموختگان
نقش
دانشآموختگان بتوانند در نقشهای آموزشی ،پژوهشی ،مراقبتی ،مشاورهای ،مدیریتی و پیشگیریکننده در جامعه ایفای نقش نمایند.
وظایف حرفهای

ایران

کارولینای شمالی

 مشارکت در طراحی ،تدوین و ارزشیابی برنامههای آموزشی مقاطع مختلف آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری آموزش بیماران ،خانواده و جامعه مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاهها و برنامههای آموزش مداوم و غیررسمی مشمولین مشارکت در دستورالعملهای پرستاری طراحی ،اجرا و ارزشیابی انواع تحقیقات پرستاری بر حسب نیاز جامعه مشارکت در دانشپژوهشی ،انتقال و ترجمان دانش راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشارکت و همکاری در کمیتههای تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی ،بهداشتی و درمانی ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین نیازسنجی خدمات پرستاری و امکانات مورد نیاز در عرصههای مرتبط برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی خدمات پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری همکاری در تیم مراقبت و درمان پیگیری مددجو پس از ترخیص شناسایی کمبودها ،محدودیتها و مشکالت محیط کار مشارکت در تخصیص منابع و تأمین نیروی انسانی مشارکت در برنامهریزی و بودجهبندی سازمان ،برنامهریزی استراتژیک با استفاده از فرصتها و امکانات مشارکت در برنامهریزی ،اجرا ،پایش و نظارت و ارزشیابی برنامههای مرتبط با پرستاری در محل خدمتدانشجویان دکتری که به عنوان صاحبنظران و رهبران شایسته و دلسوز پرستاری میباشند ،بایستی فعاالنه در جهت هدف ایالت و ایجاد کشوری سالم
مشارکت کنند  .تولید ،توسعه ،نشر و استفاده از دانش در کار و سیاست ،خلق محیطهای یادگیری پرطراوت و حمایتی برای تربیت پرستارانی که به محیط
دانشجویی ارج بنهند و در یادگیری مداوم با آنان همکاری کنند و افرادی باشند که بتوانند به تغییر نیازها و مشکالت بهداشتی به سرعت پاسخ گفته به رفع
آن بپردازند.

جدول  :6شرایط ثبت نام و پذیرش
دانشگاه

ایران

کارولینای شمالی

شرایط ثبت نام و پذیرش
دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشتههای آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشتهها یا گرایشهای متناسب با رشته تحصیلی مورد
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داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش تکمیلی ،داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا ،موفقیت
در یکی از امتحانات زبان انگلیسی ،قبولی در امتحانات اختصاصی و مصاحبه ورود به دوره دکتری.
در ساختار برنامة  UNCشرایط و نحوة پذیرش شامل دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای پرستاری یا گرایشهای مرتبط با آن و دارا بودن
مدرک زبان معتبر ،می باشد .برای استفاده از امکانات دانشگاه در طول سال و در تابستان ،حتی هنگامی که دانشجو در حال نوشتن رساله یا انجام مراحل
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مشخصات و ساختار دوره آموزشی
دوره دکتری پرستاری در ایران فقط به صورت  Doctor of philosophyاست .حداکثر مدت تحصیل طبق آئین نامه  4/5سال است.
تبصره :شورای تحصیالت تکمیلی میتواند به درخواست استاد راهنما  /شورای عالی برنامهریزی حداکثر سه نیمسال را به این مدت تحصیل اضافه کند.
این دوره با گرایشهای DNAP: DOCTOR OF ( ،)DNS: DOCTOR OF NURSING SCIENCE( ،Post Doc ،DNP ،Ph.D
 )NURSING ANESTHESIA PRACTICEدر این دانشگاه ارائه میشود .طول دورهی دکتری  3/5سال بوده و بصورت نیمه وقت و تمام وقت اجرا
میشود.

بحث
است در حالی که ،از دید دانشگاه کارولینای شمالی امریکا ،تعریف رشته
پرستاری ،طیف وسیعی از همراهی پرستار در کنار مددجو از لحظه
سالمتی تا مرگ آرام ذکر شده است.
در خصوص بیان فلسفه در دانشگاه کارولینای شمالی ،به دو حوزه ابزار
مراقبت در جامعه و نظام کاربردی اشاره شده است و معتقدند که
پرستاری از نظر افق دید ،صمیمیت ،دامنه و موقعیت ویژهاش در رابطه
با مددجویان و ارتباط آن با خلق و استفاده از دانش به منظور دستیابی

این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی مقطع دکتری پرستاری
ایران و کارولینای شمالی امریکا انجام شد .بر پایه بررسیهای انجام
شده شباهتها و تفاوتهایی مشاهده گردید .تعریف یک رشته باید به
گونهای باشد که برای یک فرد ناآشنا با این حرفه تصویری زیبا در عین
حال جامع و همه جانبه از حرفه در ذهن ایجاد نماید .در تعریف رشته
پرستاری در ایران اگرچه سعی شده توانمندیهای حوزههای مختلف
پرستاری به تصویر کشیده شود ،ولی یک تعریف سمبولیک و کلیشهای

52

گلیروشن و همکاران

مفاهیم فلسفی ،مشاهده میشود .در این قسمت بیشتر به نظام
ارزشهای اسالمی حاکم بر جامعه توجه شده است .کلماتی مشاهده
میشود که دارای بار فلسفی هستند و به ارزشهایی برمیگردند که
درحیطة فلسفه قابل تعریف میباشند .شاید تدوین کنندگان برنامه ،این
تعاریف را بدیهی فرض کردهاند و آوردن عنوان "فلسفه" یا "عقاید و
ارزشها" و تعریف کردن این ارزشها را ضروری ندانستهاند .لذا میتوان
گفت این برنامه دارای یک پشتوانة فلسفی نانوشته است .رفعتی
( )2015مینویسد در تنظیم مفاهیم فلسفی توجه به ارزشهای
حرفه ای در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمی ضروری به نظر
میرسد [.]16

به غایت های عملی و اخالقی ،از سایر نظامهای کاربردی متمایز است.
پرستاران شاهد مهمترین وقایع زندگی هستند ،به خصوص وقتی که
مردم در آسیبپذیرترین حالت خود قرار دارند ،که در واقع فلسفه
ال در راستای تعریف آنها از رشته پرستاری میباشد .شایان
دانشگاه کام ً
ذکر است که در نگارش فلسفه به نیازهای جامعه نیز توجه شده است
و دانشجویان موظف هستند واحدهایی را در رابطه با پیشگیری و درمان
بیماری های مزمن بگذرانند .فلسفه دانشگاه بر این اساس است که
آموزش پرستاری ابزاری است که به وسیلة آن ،پرستاری ابزار مراقبت
در جامعه میشود .آموزش در تمام سطوح در محیط متناسب با تحقیق
دانشمندانه میسر میشود .اما در برنامة ایران تنها اشاراتی تلویحی به
جدول  :8محتوی دوره
دانشگاه

محتوی دوره

ایران

تعداد واحدهای درسی این دوره  45واحد است که در دو مرحله آموزشی و پژوهشی ارائه میشود .تعداد واحدهای آموزشی  25واحد و پژوهشی  20واحد
میباشد.
واحدهای اختصاصی اجباری  19واحد
واحدهای اختصاصی اختیاری  6واحد
پژوهشی :رساله  20واحد
واحدهای آموزشی شامل :فلسفه علم و پرستاری  2واحد ،نظریه پردازی در پرستاری  4واحد ،مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری  2واحد ،روش
شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی در پرستاری  2واحد ،روش شناسی و نقد پژوهشهای ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری  1/5واحد ،آمار استنباطی
پیشرفته  2واحد ،مدیریت رهبری و سیاستگذاری در پرستاری  2واحد ،نظامها و برنامهریزی آموزشی در پرستاری  2واحد ،مباحث ویژه در پرستاری 2
واحد
برنامة درسی شامل چهار بخش است:
برنامة اصلی اجباری  29واحد
حیطة روشهای مطالعاتی و تمرین تحقیق (اختیاری)  9واحد
دورههای بین رشتهای  6واحد
رساله  6واحد
دانشجو بایستی  16واحد اختصاصی به عالوة  13واحد روششناسی ،جمعاً  29واحد اجباری را بگذراند .عالوه بر موارد ذکر شده در باال ،دروس دیگری
نیز وجود دارد که دانشجو برحسب عالقه خود میتواند در آنها شرکت کند (دروس کامالً انتخابی و اختیاری هستند).

کارولینای شمالی

محتوی واحدهای اجباری شامل :مبانی نظری تحقیقات علمی  3واحد ،آموزش تمرین مربیگری  1-3واحد ،پژوهش نگارش گرانت  3واحد ،هدایت
مرور نظاممند و نگارش اهداف خاص  4واحد ،نگارش برای انتشار (مقاله نویسی)  3واحد ،مدلهای آماری برای تحقیقات بهداشتی  4واحد ،مسائل مربوط
به نمونه برداری و طراحی مقاله  3واحد ،رویکردهای کیفی برای توسعه دانش  3واحد ،اصول اندازهگیری  3واحد ،سمینار و عملیات پژوهشی :تجربه
پژوهشی فردی هدایت شده  3-5واحد ،پایان نامه حداقل  6واحد (در دو ترم به صورت  3واحد ارائه میگردد).
واحدهای اختیاری :آموزشتمرین مربیگری  1-3واحد ،موضوعات ویژه  1-6واحد ،محققان بالینی در نوآوری پرستاری ( 3 )1واحد ،محققان بالینی در
نوآوری پرستاری ( 3 )2واحد ،سیاست سازمان بهداشت  3واحد ،تئوریهای سازمان  3واحد ،کودکان در معرض خطر :دوره قبل از تولد تا ظهور جوانی
 3واحد ،خانواده و بهداشت  3واحد ،کیفیت مراقبتهای بهداشتی و نتایج بیماران :رویکردهای مفهومی و تجربی  3واحد ،تجزیه و تحلیل نقش آکادمیک
در آموزش پرستاری  3واحد ،اخالق و قانون در بهداشت و تحقیقات  3واحد ،از تئوری تا عمل  3واحد ،طراحی مطالعات مداخلهای  3واحد ،مسائل مربوط
به تحقیقات سالمندی  3واحد ،آموزش آمادگی گرنت  ،2تحلیل کیفی  3واحد ،روشهای مشاهدهای  3واحد ،روشها و تحلیل مطالعات طولی  3واحد.

جدول  :9روشها و فنون آموزشی
دانشگاه

روشها و فنون آموزشی

ایران

بحث در گروههای کوچک ،کارگاه آموزشی ،ژورنال کالب و کتاب خوان ی ،معرفی و ارائه مورد ،گزارش صبحگاهی ،آموزش درمانگاهی ،راندهای کاری و
آموزشی ،آموزش عملی ،استفاده از تکنیکهای شبیه سازی و آموزش از راه دور بر حسب امکانات ،مشارکت در آموزش فراگیران نظام سالمت ،یادگیری
خودراهبر و خودآموزی مادامالعمر ،انواع کنفرانسهای داخلبخشی ،بینبخشی ،بیمارستانی ،بینرشتهای و بیندانشگاهی و سمینار

- Workshop
- Seminar
- Problem-based learning (PBL) observation
- Formative teaching consultation
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ولی به محیطهای پرطراوت یادگیری و حمایتی اشاره شده است که به
فراگیرندگان بر میگردد و آنها را محور قرار میدهد .رسالت در دانشگاه
کارولینای شمالی به صورت فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و برابر
برنامه ها برای تضمین یک کادر تخصصی متنوع از نظر جنس ،نژاد،

رسالت (مأموریت) درکارولینای شمالی به طور واضح بیان شده است و
به اهمیت رشته  ،جامعه ،و مفاهیمی که در بیان فلسفه آمده است،
اشاراتی دارد .اما به وظایف سایر بخشها در آن اشاره نشده است .به
فراگیرنده نیز به عنوان مشتری اصلی به طور مستقیم اشاره نشده است،
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در ایران برنامه دکتری پرستاری شامل دکتری فلسفه پرستاری بوده و
با توجه به تغییرات اخیر صورت گرفته در زمینه رشتههای کارشناسی
ارشد پرستاری و تمرکز آنها بر نیازهای بالینی ،تغییراتی در محتوا و
ساختار کلی دوره صورت گرفته است [ ]20و سعی شده به سمت
دکترای بالین سوق داده شود .البته اما و اگرهای زیادی در خصوص
اجرایی شدن دکترای بالینی مطرح میباشد که آیا این رویکرد به نفع
حرفه میباشد؟ و آیا بالینی شدن در این مقطع زمانی ،یک فرصت یا
تهدید محسوب میشود؟ و آیا با در نظر گرفتن شش واحد
غیرا ختصاصی (سه واحد تئوری و سه واحد عملی در ارتباط با مباحث
بالینی) میتوان انتظار داشت که دکتری فلسفه پرستاری به دکتری
بالین تبدیل شود؟ سؤاالتی که شاید پس از گذشت زمان و اجرایی
شدن چند دوره از محتوای جدید ،بتوان به آنها پاسخ داد .در این
زمینه روشنزاده ( )2018به نقل از  Christmanمینویسد برنامه
دکتری پرستاری بیشتر بر تحقیق متمرکز بوده و از نظر بالینی ضعیف
است [ .]17فراهانی و همکاران ( )2006نیز در ارزشیابی برنامه دکتری
پرستاری مینویسند وقت آن رسیده تا در مورد تأسیس رشته دکتری
بالینی پرستاری در ایران اقداماتی صورت بگیرد .زیرا با توسعه تکنولوژی
اطالعات ،تکنولوژی پزشکی و اطالعات ژنتیک ،مهارتها و فعالیتهای
ال با افزایش جمعیت سالمند،
پرستاری مت فاوتی مورد نیاز است ،مث ً
تأکید روی تحقیق و فعالیتهای بالینی مرتبط با طب پیشگیری،
مراقبت حاد و مراقبت تسکینی برای افراد میانسال از اهمیت بیشتری
برخوردار است [ .]20صاحبیحق و همکاران ( )2017مینویسند دور
شدن و غفلت از ماهیت اصلی مراقبت بالینی رشته پرستاری و پرداختن
به مسائل نسبت ًا حاشیهای ،مسئلهایی است که توسط اساتید و
دانشجویان دکتری پرستاری شرکت کننده در تحقیق به آن اشاره شده
است [ .]21در مقابل یکی از انتقاداتی که  Loomisو همکاران ()2007
به این رشته وارد میدانند این است که وجود دکترای دیگری در
پرستاری (به علت عدم آشنایی کافی افراد با مدارک دکتری در
پرستاری) موجب گیج شدن اذهان عمومی میشود .آنها معتقدند
وجود دکترای بالینی پرستاری باعث کاهش تعداد دکترای پرستاری
آکادمیک میشود و تمایل دکترای بالینی پرستاری برای آموزش در
دانشگاهها و عدم موافقت دانشگاهها باعث به حاشیه راندن دکترای
پرستاری شده و عدم تمایل افراد برای ادامه تحصیل در دکترای بالینی
باعث تهدید حرفه پرستاری میگردد [ .]22بیشتر پرستاران  DNPاز
این که آنها را با پرستاران متخصص  practitionerکه دارای مدرک
کارشناسی ارشد هستند ،اشتباه بگیرند ،نگرانند .همچنین این خطر
وجود دارد که با ایجاد دکترای بالینی ،دکترای پرستاری به حاشیه رانده
شود [ .]23در اکثر دانشگاههای معتبر دنیا مانند کارولینای شمالی هر
دو گرایش  Ph.D, DNPدر کنار یکدیگر ارائه میشوند و منافاتی با
یکدیگر ندارند و با این رویکرد که  Ph.Dبه تولید علم در حرفه منجر
شده و  DNPبر بالین متمرکز بوده و به حل مشکالت بالین منجر شده
و بیشتر مبتنی بر انجام تحقیقات و کاربرد خالقانه و مبتنی بر شواهد
نتایج تحقیقات در بالین میباشد ،هر دو گرایش ارائه میشود .در این
دانشگاه عالوه بر گرایشهای نامبرده شده گرایشهای  DNSو
DNAPنیز ارائه میشود و این امکان برای فراگیران وجود دارد که پس
از پایان مقطع لیسانس مستقیماً اقدام به پذیرش برای مقاطع دکتری
نمایند و یا پس از گذراندن مقطع کارشناسی ارشد ،یکی از این

قومیت و فرهنگ آمادة خدمت به جمعیتی با همه نوع تنوع فرهنگی
میباشد ،تا به رسالت نهایی خود که همانا افزایش توانمندی پرستار
برای پیشرفت سالمت برای همه آحاد جامعه میباشد ،دست یابند که
رتبههای باالی ذکر شده در متن مقاله مؤید دستیابی آنها در ارتباط
با تحقق بخشیدن به رسالتشان میباشد .در برنامة رسالت ایران به
تربیت اساتید ،پژوهشگران و متخصصین ،تأمین نیروی انسانی ،اصالح
و رشد خدمات ،تالش جهت دستیابی به یک پرستاری مطلوب ،اشاراتی
شده است که بسیار به بیان رسالت (مأموریت) شبیه است .هرچند بیان
آن ناقص است .زمانزاده و همکاران ( )2014مینویسند :در برنامه
آموزشی مقطع دکتری پرستاری عدم تناسب دروس با حرفه پرستاری،
رسالت و مأموریت آن مشاهده میشود [ .]15همچنین در ایران
مأموریت در دانشکده پرستاری محدود به مرزهای جغرافیایی گشته
است ،که با توجه به نوپا بودن این مقطع میتواند قابل توجیه باشد
[ .]18رفعتی ( )2015مینویسد بخشی از رسالت دوره دکتری ایران
تولید علم و انتقال فناوری متناسب با محتوی دروس است که البته
بیشتر جنبه تئوریک دارد [ .]16ادیب حاجباقری و همکاران ()2002
در مطالعه ای به مقایسه فلسفه ،اهداف و برنامه درسی سطوح تکمیلی
آموزش پرستاری در ایران و جهان پرداخته است و معتقد است که
برنامههای آموزش پرستاری ،در سطح تحصیالت تکمیلی دارای فلسفه
و رسالت مشخصی نبوده ،متناسب با نیاز جامعه نیست و فاقد کیفیت
الزم است که نتیجه آنها نیز تعداد زیادی پایاننامه بدون استفاده،
گرفتن مدرک و ایجاد یادگیری نسبی عمدتاً در سطح دانش ،با تغییر
رفتار اندک و فقدان مهارت کافی در آموزش بوده ،یا امکان به کارگیری
آموختهها را ندارد [ .]19از این رو توصیه میشود رسالت این مقطع با
استفاده از تجارب سایر دانشگاههای صاحب نام در این مقطع اصالح
شود و به مواردی از قبیل ارتباط حرفهای ،پاسخگو بودن حرفهای ،به
روز بودن در استفاده از فنآوریهای خالقانه ،ارائه خدمات متناسب با
تنوع فرهنگی ،پرورش رهبران حرفهای و حرکت به سمت جهانی شدن
نیز پرداخته شود.
در مورد اهداف کلی رشته در دو دانشگاه ،هیچ یک از دو برنامة مورد
بررسی دارای اهداف آرمانی نبودند ،در برنامة ایران هدف کلی تعیین
شده است ،هر چند ابهاماتی دارد ،از جمله این که مشخص نیست
منظور از "تأمین کادر مورد نیاز" نیروی انسانی برای کار در بالین یا
آموزش و یا تربیت نیروی انسانی الزم ،توسط فارغالتحصیالن این دوره
است .در محتوی هدف کلی به فلسفه ،مأموریت ،دیدگاه ،و نیاز جامعه
اشارهای (حداقل اشارة مستقیم) نشده است .در برنامة آموزشی
کارولینای شمالیدر تعریف رشته ،هدف کلی از برنامة دکتری پرستاری
بیان شده است که با فلسفه ،مأموریت ،و بیان تلویحی نقش ،تطابق
دارد .برزو و همکاران ( )2016نیز در مقایسه برنامه مقطع دکتری
مینویسند که باید بین مأموریت و اهداف با طرح درس ارتباط مناسب
وجود داشته باشد و مشکالت جامعه با گنجاندن دروس پوشش داده
شود .برنامه ریزان آموزشی در ایران باید دقت بیشتری در برقراری
ارتباط بین اهداف و ساختار آموزشی نمایند .اهداف بیان شده با شرایط
موجود و نیازهای جامعه مطابقت چندانی ندارد [ .]18در خصوص بیان
نقش در هر دو برنامة ایران و کارولینای شمالی باید گفت که همسو با
اشارات فلسفی و رسالت میباشد و با نیازهای جامعه ،مقطع تحصیلی و
فعالیت حرفهای هم تناسب دارد.
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اختیاری بسیار کم است .دروس اختیاری به صورت شش واحد
میباشدکه عمدت ًا در ارتباط با پایاننامه است و دانشجو با هدایت استاد
راهنما انتخاب میکند که چگونه آن را اجرایی کند .در ایران واحدهای
در نظر گرفته شده ،نه مناسب با آموزش و تربیت یک محقق و
پژوهشگر کامالً سوق یافته ،و نه به موضوعات بالینی و پرستاری به طور
کامل نظر داشته است .البته نباید از نظر دور داشت که برای دستیابی
به یک محقق برجسته و یک تحقیق قابل استفاده در ارتقاء سالمت و
مورد نیاز جامعه نمیتوان محقق را از زمینه تحقیق دور نگه داشت
[ .]19بسیاری از صاحبنظران حیطه آموزش ادعا میکنند که تمرکز
فعلی دانشکدههای پرستاری بر آماده سازی دانشجویان در امر پژوهش
و تهیه مقاالت پژوهشی به ندرت در ایجاد یک معلم خوب مؤثر است،
این موضوع به خصوص در تربیت دانشجویانی که نقش هیئت علمی
دانشگاهها را بر عهده خواهند گرفت ،بسیار حائز اهمیت است [.]25
 )2018(Bullinمینویسد اخذ مدرک دکتری ،اعتبار علمی الزم برای
کسب کرسی مدرسی دانشگاه در رشته پرستاری را فراهم میآورد .این
در حالی است که با وجود این عقیده که آنان در تدریس مهارت دارند،
تحت آموزش شیوههای تدریس در این دوره قرار نمیگیرند و در نتیجه،
بسیاری از افراد فارغالتحصیل این مقطع برای برآورده کردن نیازهای
حوزه تدریس آماده نیستند [.]27
نکتهای دیگر که در این حیطه به چشم میخورد این است که پایاننامه
در کارولینای شمالی شش واحد میباشد که بیانگر تأکید بیشتر این
دانشگاه بر آموزش و رفع چالشهای این حرفه میباشد .در مقابل در
ایران تعداد واحد اختصاص یافته به رساله 20 ،واحد (تقریباً برابر نصف
واحدهای آموزشی) است .با توجه به فلسفه اصلی آموزش این دوره
مبنی بر پرورش اساتید ،محققین و رهبران حرفه پرستاری و رفع
مشکالت بالین ،به نظر میرسد که کم توجهی به امر آموزش و سوق
دادن دانشجویان دکتری صرفاً به سمت و سوی حیطههای پژوهشی با
اهداف اساسی این مقطع متناقض میباشد [ .]15مطالعه فراهانی
( )2006نیز عدم تناسب دوره دکتری پرستاری با حرفه پرستاری و
تاکید و توجه بیشتر بر پژوهش را به عنوان نقاط ضعف دوره فوق مطرح
کرده است [ .]20نتایج مطالعه تذکری و همکاران ( )2011نیز عدم
تناسب دروس دکتری پرستاری با چالشهای این حرفه و نیز هدایت و
انجام پایاننامه را نشان داد که این امر میتواند در طوالنیتر شدن این
دوره نقش مهمی داشته باشد [ .]28کوریکولوم دکتری پرستاری در
بعد برنامهریزی محتوایی و اجرایی به جای توجه به جا ،مؤکد و کاربردی
به مسائل و مشکالت عرصه بالین و در نظر گرفتن دروسی جهت تقویت
هر چه بیشتر مهارتهای بالینی دانشجویان ،صرف ًا بر پژوهش ،نگارش
مقاله به عنوان تکالیف کالسی و چاپ مقاالت  ISIمستخرج از رساله
دکتری تأکید دارد [ .]26سیاستها و رویههای مربوط به رساله در
کارولینای شمالی به این صورت است که ،به هنگام ثبت نام ،مدیر برنامة
دکتری یک نفر راهنمای آکادمیک برای دانشجویان تعیین میکند .در
خالل اولین سال کار درسی ،دانشجو دو عضو هیأت علمی دیگر را عالوه
بر راهنمای آکادمیک ،به عنوان کمیتة راهنمایی انتخاب میکند .به
محض انتخاب و تصویب استاد (صاحب کرسی) جهت انجام رساله ،این
فرد ،نقش راهنمای آکادمیک را بر عهده میگیرد .کمیتة راهنمایی از
آن پس جای خود را به کمیتة آزمون کننده (ترجیح ًا در سال اول یا
دوم کار درسی) میدهد .قبل از امتحان جامع ،دانشجو باید کمیتة

گرایشها را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند [ .]24این درحالی است
که در ایران چنین شرایط و گرایشهایی وجود ندارد و میتوان با
اقدامات کارشناسانه و لزوم بررسی وجود چنین گرایشهایی بستر علمی
آن را فراهم نمود و در جهت رفع مشکالت بالین به این سمت گام
برداشت.
درخصوص شرایط پذیرش و سیاستهای آموزشی امریکا اجازه میدهد
دانشکدههای پرستاری مثل کارولینای شمالی در مقاطع تحصیالت
تکمیلی پرستاری به طور مستقل به جذب دانشجو بپردازند .برخالف
کارولینای شمالی که آزمون سراسری برگزار نمیکند ،تحصیل در
دانشکدههای پرستاری ایران وابسته به شرکت در آزمون دکتری
پرستاری است که از طریق وزارت بهداشت برگزار میگردد ،لذا
دانشکدهها اختیاری جهت انتخاب دانشجو و همچنین در نظر قراردادن
معیارهایی جهت جذب دانشجویان ندارند .یکی از شباهتهای موجود
در زمان پذیرش دانشجو در ایران با کارولینای شمالی ،داشتن مدرک
معتبر زبان انگلیسی است .مسلماً ً فردی که تسلط بیشتری نسبت به
زبان انگلیسی دارد ،مقاالت و کتب معتبر به زبان انگلیسی را راحتتر
مطالعه میکند و با مشکالت کمتری رو بهرو خواهد بود [ .]25پذیرش
دوره دکتری در ایران به صورت تمام وقت میباشد ،در حالی که در
کارولینای شمالی تحصیل به صورت نیمه وقت و تمام وقت امکانپذیر
است که در این صورت دانشجو میتواند بنا به اقتضای وقت خود ،از
برنامه و دوره آموزشی بهره بیشتری ببرد [ .]26آقازاده و همکاران
( ) 2012نیز در مقایسه برنامه ایران و انگلیس توجه به نیازهای
دانشجویان این مقطع را مورد تأکید قرار میدهند و توصیه کردهاند که
جهت جلوگیری از تضاد بین افراد در روند تحصیلیشان بایستی
دورههای تمام وقت و نیمه وقت در پذیرش این دوره مدنظر قرار بگیرد
[ .]25در ارتباط با محتوی دوره ،در هر دو کشور ،به صورت آموزشی و
پژوهشی اجرایی میشود .برنامه درسی در دانشگاه کارولینای شمالی با
هدف افزایش درک از بیماریهای مزمن ،مدیریت پیشگیری از آن و
تأثیر آن بر منابع انسانی و اقتصادی یا سیستم مراقبت بهداشتی طراحی
شده است ،به همین دلیل ضرورت دارد که دانشجویان یک درس تئوری
پرستاری ،یک درس سیاست بهداشتی و یک درس متمرکز بر پیشگیری
یا ادارة بیماری مزمن یا تئوریهای سازمانی را بگذرانند .دانشجویان دو
درس دیگر متمرکز بر موضوع پرستاری را که تمرکز اختصاصی بر گروه
سنی ،جنسی ،سطح جمعیتی خاص (اشخاص ،خانوادهها یا جوامع)
باشد و یا این که یک پاسخ بهداشتی یا استراتژی مداخلهای خاص یا
یک مشکل ویژة بهداشتی یا مسئلهای در سیستم مراقبت بهداشتی
تأکید دارد ،را طی میکنند .هر دو برنامه دارای محتوای مدون هستند،
که با اهداف مرتبط است .محتوای برنامة کارولینای شمالی به خوبی
تدوین شده است ،به صورتی که انعطافپذیری خوبی دارد و از نظر
تخصص تنوع کافی را در بین فارغالتحصیالن ایجاد میکند .تواناییهای
ذهنی فراگیران از طریق مشارکت در یادگیری و انتخاب دروسی که
برایشان کاربردیتر است و به ایفای وظایف حرفهای مورد نظرشان در
آینده ،و ادامة راه آنان در نوشتن رساله کمک میکند؛ تقویت میشود.
محتوای دروس به روز است و با مشخص کردن شرح درس و سرفصل
کلی آن ،دست دانشجو و استاد در هدایت روند درس و انتخاب محتوای
مناسب ،باز است .محتوی تدوین شده در برنامة دکتری پرستاری ایران
انعطافپذیر نبوده ،دروس به طور کلی اجباری هستند و تعداد دروس
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تخصصی و متمرکز بر نیاز دانشجو بوده ،از انعطافپذیری خوبی
برخوردار است و تنوع کافی را از نظر تخصص در بین فارغالتحصیالن
ایجاد میکند .خصوصاً تعداد زیاد واحد روششناسی در نظر گرفته شده،
به ایجاد مهارت در دانشجویان برای نوشتن رساله بسیار کمک کننده
میباشد .رساله تنها شش واحد را به خود اختصاص میدهد و جهت
دفاع از رساله نیاز به نوشتن سه مقاله مستخرج از پایاننامه میباشد،
ولی برای دفاع از رساله ،تنها یکی از مقاالت بایستی در مجلهای معتبر
سابمیت شده باشد .ادامه تحصیل در مقطع دکتری در گرایشهای
متفاوتی امکان پذیر میباشد و حتی دانشجویان پس از سپری نمودن
مقطع لیسانس میتوانند برای ادامه تحصیل در دوره دکتری اقدام
نمایند .برنامه دکتری پرستاری ایران به لحاظ نوپا بودن و با توجه به
نیازهای درحال گسترش این رشته و انتظارات فارغالتحصیالن نیاز به
اصالحاتی دارد و علیرغم تغییرات ایجاد شده در کوریکولوم این مقطع،
مشکالت به قوت خود باقیاست .در این خصوص پیشنهاد میشود که
با توجه به عدم همخوانی و همسویی محتوی برنامه دکتری با نیازهای
روز جامعه به صورت مستقیم ،بایستی به بررسی خالها و مشکالت
بالینی موجود در نظام سالمت کشور پرداخت و بر این اساس جهت
غنی نمودن محتوی دوره و رفع مشکالت جامعه گامهایی اساسی
برداشت .همچنین با توجه بهکمرنگشدن مهارتهای بالینی
دانشجویان دکتری در طول تحصیل ،پیشنهاد میشود برنامههاییجهت
پیشگیری از تضعیف این مهارت ها درنظر گرفته شود ،خصوص ًا اگر قرار
است به سمت  DNPحرکت کنیم ،این نیاز به صورت پر رنگتری
احساس میشود .یکی دیگر از مسائلی که به چشم میخورد ،توجه بیش
از حد به مقاالت استخراج شده از رساله میباشد ،پیشنهاد میشود
تدابیری اتخاذ گردد که هدف تربیت دانشجویانی توانمند در انجام دادن
انواع پروژههای تحقیقی و کار با هر نوع داده آماری و نرمافزاری باشد،
نه صرفاً انجام مطالعات کیفی و استخراج چند مقاله .کما این که
پروژههای کیفی در کشور ما الزام ًا در مقطع دکتری ارائه میشود ولی
در کشورهای دیگر این گونه نیست و حتی دانشجو آزاد است در مقطع
ارشد مطالعه کیفی انجام دهد ،هدف افزایش یادگیری و توانمندی
دانشجو است ،نه چیز دیگری .همچنین تدابیری اتخاذ گردد که از نتایج
و زحمات کشیده شده جهت انجام خیل عظیم پروژههای تحقیقاتی
دانشجویان دکتری بهرهبرداری مفیدی صورت گیرد نه این که صرف ًا
تکالیفی جهت از سرگذران این مقطع درخواست شود.

آزمون را انتخاب کند .معموالً کمیتة آزمون ،کمیتة رساله نیز خواهد
شد .قب ل از امتحان جامع ،دانشجو باید حداقل یک بار با اعضای کمیتة
خود مالقات کند و برنامة مطالعاتی خود را به تصویب آنها برساند ،و
در مورد حیطههایی که در امتحان جامع گنجانده میشود ،تبادل نظر
کند و برنامهریزی اولیه برای رساله را شروع کند .در کارولینای شمالی
دانشجو پس از پایان سال اول امتحان جامع میدهد .درترم پنجم از
پروپوزال و درترم هفتم از رساله خود دفاع میکند .دانشجو جهت دفاع
از رساله خود ،باید سه مقاله بنویسد و اقدام به سابمیت حداقل یک
مقاله در مجالت معتبر نمایه شده در  Q1بنماید و برخالف ایران،
پذیرش مقاله الزم نیست .در ایران پس از گذراندن امتحان جامع (که
معموالً در پایانترم  4ام برگزار میشود) ،دانشجو وارد مرحله پژوهشی
میشود و جهت دفاع بایستی حداقل دو مقاله برگرفته شده از رساله را
به چاپ برساند که البته با توجه به سیاست دانشگاهها میتواند متفاوت
باشد [ .]18سیاست آموزشی دانشگاه کارولینای شمالی به گونهای است
که دانشجو پس از  3/5سال وارد عرصه کار میشود ،در حالیکه این
مدت برای ایران دست کم یک سال اضافهتر میباشد که به نظر می
رسد این مدت اضافهتر به دلیل پذیرش گرفتن مقاالت و بعضاً به چاپ
رساندن آن میباشد .ای کاش مسئوالن و برنامهریزان حوزه آموزش
دکتری لحظهای بیاندیشند که فواید این حداقل یک سال اضافهتر برای
کیست؟ سوالی بیپاسخ که در ذهن دانشجوی دکتری و بسیاری از افراد
مشغول به تحصیل در این مقطع باقی است .ناصری و همکاران ()2007
نیز در مقاله خود طوالنی بودن دوره دکتری را به عنوان عاملی که
هزینههای زیادی را به سیستم آموزشی تحمیل کرده برشمردند و بیان
میکند که بهتر است در زمینه افزایش کیفیت دورههای تحصیلی
نسبت به کمیت آن تأکید شود [.]29
در انتها نویسندگان پیشنهاد میکنند جهت بهبود وضعیت آموزش
دکتری پرستاری ،بایستی دست اندرکاران و برنامهریزان آموزشی دخیل
در این حیطه به نتایج حاصل از این نوع مقاالت که به مقایسات تطبیقی
میپردازند ،توجه ویژه نموده و از نکات مثبت آنها که متناسب با
شرایط حال حاضر کشور میباشد ،بهره ببرند و یا از نظرات اساتید و
دانشجویان برتر دانشگاهها در جلسات تغییرات کوریکولوم درسی
استفاده نمایند که در غیر این صورت شاهد خواهیم بود که حتی با
تغییر کوریکولوم نیز تغییری حاصل نشده ،نارضایتی افزایش پیدا
میکند ،اساتید و دانشجویان دچار سردرگمی در اجرایی نمودن مباحث
جدید میشوند و دانشجویان در ارتباط با آینده کاری خود دچار
تشویش و نگرانی هستند و در نهایت پس از گذشت سالیان متمادی
خواهیم دید که در همان نقطهای ایستادهایم ،که سالها قبل ایستاده
بودیم.
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