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Abstract
Introduction: The most important event in the doctoral course is the completion and defense of 
the dissertation, which leads to learning and improving the necessary skills to conduct research and 
improve performance in the field. Evaluating a doctoral dissertation defense program helps to identify 
the strengths and weaknesses of this process. Therefore, this comparative study has investigated the 
thesis defense process in Iran and top American universities.
Methods: The present study is a descriptive-comparative study that was conducted in 2021-2022. 
After receiving the doctoral dissertation defense program of Iran and American universities from 
related reputable sites, a comparison was made using the Bereday’s model.
Results: In the universities of medical sciences of both countries, there is a specific schedule for the 
oral, written defense and publication of the dissertation. In Iran, before defending a dissertation, it is 
required to publish the article, in the United States, it is sufficient for the article to be ready to be sent 
and published. Doctoral dissertation in Iranian and American universities of medical sciences is often 
a qualitative research and a small number of mix methods.
Conclusions: In Iran, the number of units allocated to the dissertation is almost half of the educational 
units, and the obligation to publish articles before defending the dissertation has led to a longer 
doctoral course. According to the main philosophy of this course, which is to train professors, 
researchers and leaders in the nursing profession and solve clinical problems, the lack of attention 
to education and directing doctoral students only towards research areas is contradictory to the main 
goals of this course.
Keywords: Comparative study, Bereday’s model, PhD thesis, Nursing, Iran, USA.
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چکیده
مقدمــه: مهمتریــن رویــداد در دوره دکتــری، تکمیــل و دفــاع از رســاله مــی باشــدکه بــه فراگیــری و ارتقــاء مهارتهــای الزم بــرای 
انجــام پژوهــش و بهبــود عملکــرد در حــوزه رشــته مدنظــر مــی انجامــد. ارزیابــی  برنامــه دفــاع رســاله دکتــری، بــه شــناخت قوتهــا و 
ضعــف هــای ایــن فراینــد کمــک مــی کنــد. لــذا ایــن مطالعــه تطبیقــی بــه بررســی فراینــد دفــاع رســاله در ایــران و دانشــگاه هــای 

برترآمریــکا پرداختــه اســت.
روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی- تطبیقــی اســت کــه در ســال 2021 و 2022 انجــام شــد. پــس از دریافــت برنامــه دفــاع 

رســاله دکتــری ایــران و دانشــگاه هــای آمریــکا از ســایت هــای معتبــر مرتبــط، مقایســه بــا اســتفاده از الگــوی بــردی انجــام شــد. 
یافتــه هــا: در دانشــگاههای علــوم پزشــکی هــر دو کشــور زمانبنــدی مشــخصی بــرای انجــام مراحــل دفــاع شــفاهی،کتبی و انتشــار 
مقالــه از رســاله وجــود دارد. در ایــران قبــل از دفــاع از رســاله الــزام بــه چــاپ مقالــه هســت، در آمریــکا مقالــه آمــاده جهــت ارســال 
و چــاپ باشــدکفایت مــی کنــد. رســاله دکتــرای پرســتاری در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ایــران و آمریــکا اغلــب از نــوع تحقیــق 

کیفــی و تعــداد کمــی هــم تحقیقــات ترکیبــی اســت. 
ــه چــاپ  ــزام ب ــًا نصــف واحدهــای آموزشــی اســت وال ــه رســاله، تقریب ــه ب ــران تعــداد واحــد اختصــاص یافت ــری: در ای نتیجــه گی
مقــاالت قبــل از دفــاع رســاله منجــر بــه طوالنــی تــر شــدن دوره دکتــری شــده اســت. بــا توجــه بــه فلســفه اصلــی آمــوزش ایــن 
دوره مبنــی بــر پــرورش اســاتید، محققیــن و رهبــران حرفــه پرســتاری و رفــع مشــکالت بالین،کــم توجهــی بــه امــر آمــوزش و ســوق 
دادن دانشــجویان دکتــری صرفــًا بــه ســمت و ســوی حیطــه هــای پژوهشــی بــا اهــداف اساســی ایــن مقطــع متناقــض مــی باشــد. 

کلیدواژه ها: بررسی تطبیقی، مدل بردي، رساله دکتری، پرستاری، ایران، آمریکا.

مقدمه
کلمــه پایــان نامــه از کلمــه التیــن disserto گرفتــه شــده اســت 
ــه معنــای  کــه شــکلی از مصــدر disserere اســت کــه هــر دو ب
ــه  ــان نام ــک پای ــی، ی ــاظ تاریخ ــت. از لح ــردن اس ــتدالل ک اس
شــامل بحــث و مناظــره بــرای آزمایــش دانــش یــک دانشــجو بود. 
ــد،  ــی نبودن ــات اصل ــرون وســطی شــامل تحقیق پایان نامه هــای ق
ــود  ــخ های خ ــفاهی از پاس ــورت ش ــه ص ــان ب ــوض داوطلب در ع
بــه مجموعــه ای از ســؤاالت مطــرح شــده توســط دانشــکده دفــاع 
ــات،  ــرای الهی ــرای دریافــت دکت ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد )1(. ب کردن
دانشــجویان در یــک ســری ســخنرانی و جلســات پرســش و 
ــد )1(.  ــراد دانشــکده شــرکت مــی کردن ــا حضــور کل اف پاســخ ب

ایــن اســتدالل های انتقــادی برای دانشــجوی دکتــرا در ایــن دوران 
رایــج بــود، زیــرا مطالعــات آنهــا بــه جــای کمــک بــه مجموعــه ای 
از دانــش، بــر میــزان تســلط بــه تکنیک هــا و حفــظ آثــار متمرکــز 
بــود )2(. قــرن هــا بعــد، تغییــر در اســتانداردهای آمــوزش عالــی، 
تاکیــد جدیــدی بــر تحقیقــات تجربی تحــت تأثیــر پوزیتیویســم در 

قــرن 19، منعکــس کــرد )2(. 
بــر اســاس آمــار مرکــز ملــی آمــوزش در ایالــت متحــده آمریــکا، 
ــال های 2021-2020  ــی رود در س ــار م ــه انتظ ــرادی ک ــداد اف تع
ــد  ــا رش ــت، ب ــر اس ــد، 185000 نف ــب کنن ــرا کس ــدرک دکت م
ــا ســال 2026-2027 خواهــد  ــر ت ــه 188000 نف پیش بینی شــده ب
رســید )3(. افزایــش تعــداد افــرادی کــه مــدرک دکتــری دریافــت 
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ــه  ــود؛ ب ــی ش ــش م ــتر پژوه ــد بیش ــه تولی ــر ب ــد منج ــی کنن م
عنــوان مثــال، نیــاز نهایــی بــرای دکتــرای فلســفه )Ph.D.(، فرآیند 
پایــان نامــه اســت کــه انجــام یــک مطالعــه تحقیقاتــی اســت )4(. 
افزایــش تحقیقــات برابــر بــا فرصتــی بــرای پیشــبرد دانــش و عمل 
اســت. در ایــن میــان نقــش فــارغ التحصیــالن دکتــری پرســتاری 
بــه عنــوان پرســتاران حرفــه ای در تولیــد دانــش پرســتاری جدیــد، 
آمــاده نمــودن ســایر پرســتاران بــرای دوره هــای تحقیق،آمــوزش 
ــی پیشــرفته و سیاســتگذاری در حیطــه ســالمت  و عملکــرد بالین
جامعــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. آنهــا بــه عنــوان عامل 
ــوزش  ــن آم ــه و همچنی ــتاری، مشــاوران حرف ــم پرس پیشــبرد عل

دهنــده محققــان آینــده پرســتاری محســوب مــی شــوند )5(.
ــاله                      ــاع از رس ــل و دف ــری، تکمی ــداد در دوره دکت ــن روی مهمتری
ــه  ــت را ب ــن فرص ــه ای ــان نام ــنتی پای ــد س ــد. فرآین ــی باش م
دانشــجویان دکتــرا مــی دهــد تــا توانایــی خــود را بــرای تکمیــل 
و برقــراری ارتبــاط یــک کار تحقیقاتــی پیچیــده کــه هــم عمــق 
ــد )3(.  ــان دهن ــود را نش ــی ش ــخص م ــت آن مش ــم کیفی و ه
پایــان نامــه دکتــری در ایران،گزارشــی مکتــوب بــه زبــان فارســی 
ــق  ــج بررســی و تحقی ــه درآن دانشــجو نتای و انگلیســی اســت ک
ــر  ــی مربوطــه زی خویــش را در یکــی از واحدهــای رشــته تحصیل
نظــر اســتاد یــا اســتادان راهنمــا انجــام داده و ارائــه مــی نمایــد )6(.
ــه چــاپ  ــزام ب ــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــران، ال ب
ــه  ــان نام ــاع از پای ــد دف ــی فراین ــدد در دوره پژوهش ــاالت متع مق
را طوالنــی تــر کــرده اســت. در قســمت سیاســتهای مربــوط بــه 
فــارغ التحصیــل شــدن دانشــجویان الــزام بــه چــاپ مقالــه حاصــل 
ــام  ــد اتم ــدکه فرآین ــکلی باش ــه ش ــتی ب ــری بایس ــاله دکت از رس
ــه،  ــن زمین ــدازد. در ای ــر نین ــه تأخی ــی ب ــجویان را خیل دوره دانش
واحدیــان عظیمــی و همــکاران )1387( بیــان مــی کنــد در بخــش 
پژوهشــی دوره دکتــری پرســتاری فشــار زیــادی روی دانشــجویان 
ــش و  ــا دان ــه تنه ــت ن ــن موقعی ــه اســت، در ای ــاپ مقال ــرای چ ب
مهــارت بالینــی جدیــدی بــه دانشــجو اضافــه نمــی شــود بلکــه بــه 
علــت طبیعــت تئــوری بــودن دوره و برنامــه آموزشــی، مهارتهــا و 
دانــش عملــی و بالینــی قبلــی فرامــوش مــی شــود )7(. ناصــری و 
همــکاران )1387( نیــز در مقالــه خــود طوالنــی بــودن دوره دکتری 
ــه سیســتم  ــادی را ب ــای زی ــه ه ــه هزین ــی ک ــوان عامل ــه عن را ب
آموزشــی تحمیــل کــرده برشــمرده و بیــان مــی کنــد کــه بهتــر 
ــی نســبت  ــای تحصیل ــت دوره ه ــش کیفی ــه افزای اســت در زمین
ــر  ــه مشــکالت ذک ــه ب ــا توج ــود )8(. ب ــد ش ــت آن تأکی ــه کمی ب
شــده پژوهشــگر تصمیــم گرفــت فراینــد رســاله دکتــری را جهــت 
ــگاه  ــا دانش ــه ب ــف برنام ــوت و ضع ــاط ق ــایی نق ــی و شناس بررس
هــای برتــر دنیــا مقایســه کنــد. در ایــن راســتا آمــوزش و پــرورش 
تطبیقــی بــه عنــوان یکــی از پویاتریــن شــاخه هــای علمــی مــورد 

توجــه دانشــمندان حــوزه هــای گوناگــون علــوم و برنامــه ریــزان 
آموزشــی مبــدل شــده و ابــزاری بــرای طراحــی نظامهــای آمــوزش 
نویــن مــی باشــد )9(. مطالعــه تطبیقــی عملــی اســت کــه درآن دو 
یــا چنــد پدیــده درکنــار هــم قــرار مــی گیرنــد و وجــوه اختــالف 
و یــا تشــابه آنهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد. ایــن 
ــه آموزشــی در جهــت  ــی برنام ــه باعــث ایجــاد توانای ــوع مطالع ن
حــل مســائل و مشــکالت آموزشــی شــده و مجموعــه عوامــل و 
ــام  ــا و شکســتهای نظ ــروزی ه ــر در ایجــاد پی ــای مؤث ــه ه زمین

آموزشــی را نشــان مــی دهــد )12-10(.
در ایــن راســتا، اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــراي موفقیــت هرچــه 
بیشــتر رشــته دکتــري پرســتاري در ایــران و شناســایی نقــاط قــوت 
و ضعــف برنامــه آموزشــی آن، پرداختــن بــه مطالعــات تطبیقــی و 
بهــره بــرداري از تجــارب دانشــگاه هــاي موفــق در زمینــه آمــوزش 
پرســتاري، الزم و ضــروري اســت و نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن 
ــردي،  ــا ارایــه پیشــنهادهاي کارب ــد ب ــوع پژوهــش هــا مــی توان ن
بــه تدویــن کننــدگان برنامــه هــاي آمــوزش پرســتاري در ایــران 
کمــک شــایانی نمایــد تــا آنــان بــا دیــد وســیع تــري بــه تدویــن 
ــدف از  ــن رو، ه ــد. از ای ــدام کنن ــی اق ــه آموزش ــر برنام ــا تغیی و ی
ــري  ــاله دکت ــاع رس ــد دف ــام پژوهــش حاضــر، مقایســه فراین انج
ــا  ــکا ب ــر از کشــور آمری ــد دانشــکده پرســتاري معتب پرســتاري چن
فراینــد دفــاع رســاله در ایــران بــود تــا ضمــن اطــالع از وضعیــت 
و کاســتی هــاي موجــود در فراینــد دفــاع رســاله در ایــران،                                                  
ــکات  ــري ن ــه کارگی ــد و ب ــن فراین ــراي بازنگــري ای ــه اي ب زمین

مناســب فراهــم گــردد.

روش کار
ــی -  ــوع توصیف ــردي و از ن ــش کارب ــک پژوه ــر ی ــه حاض مطالع
مقطعــی- تطبیقــی )مقایســه اي( بــود کــه اطالعــات مــورد نیــاز با 
جســتجوي الکترونیــک در ســایت دانشــگاه هــا جمــع آوري گردید. 
ــروف  ــوي مع ــر، الگ ــش حاض ــتفاده در پژوه ــورد اس ــوي م الگ
ــق و  ــک روش مطل ــو ی ــن الگ ــود )13(. ای ــتانی ب Beredy لهس

انتزاعــی از روش هــاي مطالعــات تطبیقــی اســت کــه چهــار مرحله 
توصیــف، تفســیر، همجــواري و مقایســه را در مطالعــات تطبیقــی 
ــاي   ــده ه ــف، پدی ــه توصی ــد )11(. در مرحل ــی کن ــخص م مش
تحقیــق بــر اســاس شــواهد و اطالعــات، یادداشــت بــرداري و بــا 
تــدارک یافتــه هــاي کافــی بــراي بررســی و نقــادي در مرحلــه بعد 
ــه تفســیر، اطالعــات توصیــف شــده  ــاده مــی شــوند. در مرحل آم
درمرحلــه اول وارســی و تحلیــل مــی شــود. در مرحلــه همجــواري، 
ــه منظــور  ــد ب ــاده شــده ان ــل آم ــه قب ــی کــه در دو مرحل اطالعات
ایجــاد چارچوبــی بــراي مقایســه شــباهت هــا و تفــاوت هــا، طبقــه 

بنــدي و درکنــار هــم قــرار مــی گیرنــد.
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مقایســه، مســأله تحقیــق بــا توجــه بــه جزییــات در زمینــه                
ــق  ــواالت تحقی ــه س ــخ ب ــا و دادن پاس ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ش
ــن  ــت یافت ــتجو در جه ــود )14(. جس ــی ش ــه م ــی و مقایس بررس
ــاع از رســاله دوره دکتــري پرســتاري و دفترچــه هــاي  ــد دف فراین
راهنمــاي آن در پایــگاه اطالعاتــی دانشــکده هــاي انتخابــی 
ــر اســاس ایــن الگــو، ابتــدا اطالعــات مــورد  صــورت پذیرفــت. ب
نیــاز دربــاره فراینــد دفــاع رســاله دکتــري پرســتاري از منابــع معتبر 
جمــع آوري شــد و بــه طــور دقیــق مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار 
ــی طبقــه بنــدي  ــب جداول ــن اطالعــات در قال گرفــت، ســپس ای
گردیــد. ســپس تشــابهات و تفاوتهــای فراینــد دفــاع از رســاله بیــن 
همــه دانشــگاههای مــورد مطالعــه تعییــن گردیــد و در نهایــت بــر 

اســاس ایــن تشــابهات و تفاوتهــا، پیشــنهادهای کاربــردی بــرای 
بهبــود بخشــیدن بــه فراینــد دفــاع از رســاله در ایــران ارایــه شــد.

یافته ها
نتایــج حاصــل از مطالعــه در مــورد فراینــد دفــاع از رســاله دکتــری 
ــه  ــج ب ــت. نتای ــده اس ــه ش ــداول 1-6 ارای ــک در ج ــه تفکی ب
صــورت جداولــی کــه قابلیــت مقایســه دانشــگاه هــا بــا همدیگــر 
ــب  ــد آمــده اســت و در انتهــای در قال ــران را فراهــم مــی کن و ای
جــدول 6 شــباهت هــا و تفــاوت هــا در دو برنامــه ایــران و                           

ــده اســت. ــر ش ــکا ذک ــور آمری ــاي مزب دانشــگاه ه

جدول 1: تاریخچه و سیر تکاملی دانشگاه های مورد بررسی

تاریخچه و سیر تکاملی دانشگاه های مورد بررسیدانشگاههای مورد مطالعه

پنسیلوانیا

در سال 1885 هیئت مدیره بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا به ایجاد یک دانشکده جهت آموزش پرستاران رای دادند سال 1984 
دکترای فلسفه پرستاری توسط دانشگاه تصویب می شود. این دانشگاه که در فیالدلفیا قرار دارد به عنوان بهترین دانشکده 
پرستاری در جهان شناخته شده است و سومین دانشگاه از نظر برنامه های تحصیالت تکمیلی در جهان است تعداد فارغ 

التحصیالنی که در سایر کشورها زندگی می کنند 14000 می باشند. تعداد دانشجویان دکترا 114 نفر می باشند. دریافت بودجه 
بیش از یک تریلیون تومان از موسسات ملی بهداشتی و به عنوان رهبر سایر دانشگاهها در زمینه بودجه تحقیقاتی است. نسبت 
1 به 8 دانشجو و هیئت علمی در محیط های بالینی وجود دارد. به عنوان مرکز همکاری با سازمان بهداشت جهانی نامگذاری 

شده است. همکاری از طریق پرستار هوافضا با سازمان ناسا دارد. اولین دانشکده پرستاری از جهت استفاده از بیماران شبیه سازی 
تعاملی می باشد. یکی از اولین دانشکده هایی که پرونده سالمت الکترونیکی را در برنامه درسی ادغام کرده است )15(.  

جان هاپکینز
این دانشگاه در 22 ژانویه 1876 شروع به فعالیت کرد و به اسم تأمین کننده مالی آن جانز هاپکینز نامیده شد. اولین دانشگاه 
تحقیقاتی آمریکا با بودجه 2میلیارد دالر بیمارستان جانز هاپکینز و برنامه آموزش پرستاری هر دو در سال 1889 افتتاح شد. 

پرستاری جان هاپکینز یکی از پنج دانشکده برتر پرستاری با رتبه بندی2 در سال 2016 میباشد و برنامه های آنالین پرستاری 
مدرسه به تازگی رتبه 3 توسط گزارش جهانی را کسب کرده است. از سال 1984 برنامه دکتری پرستاری دایر است )16(.

کارولینای شمالی

این مدرسة پرستاری که در سال 1950 در پاسخ به نیاز شدید به پرستاران آموزش دیده تر 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 فوق لیسانس پرستاری)1955(، دوره های آموزش ضمن خدمت )1964(،Ph.D  پرستاری)1989( وگزینة دوره های 

فشرده BSN برای دانش آموزان degree-Second  )2001( نیز هست. این دانشکده مدت مدیدی است که دوره های 
غیرحضوری پرستاری را در سراسر ایالت برگزار می کند )17(.

ایران
تأسیس دوره دکتري پرستاري در یکصد و سومین نشست شوراي گسترش آموزش عالي مورخ

1354/6/5 و مراحل تدوین و تصویب آن در شوراي عالي برنامه ریزي در سال 1360 صورت گرفته و در1370 به تصویب 
شوراي عالي برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسید و در سال 1374 با پذیرش دانشجو در تبریز آغاز شد )17(.

جدول 2: واحد مربوط به رساله در دانشگاه های مورد بررسی

واحد مربوط به رساله در دانشگاه های ایران و آمریکادانشگاههای مورد مطالعه

پنسیلوانیا

2واحد حداقل پایان نامه می باشد.
چکیده، تک نگاری یا خالصه کوتاه قابل قبول نیست.

پس از برگزاری سمینار پایان نامه، دانشجو برای وضعیت پایان نامه ثبت نام می کند. ثبت نام توسط دفتر اطالعات دانشجویی انجام 
می شود و در هر ترم دانشجو باید واحد پایان نامه را اخذ کند تا زمانی که دفاع کند. دانشجویی در وضعیت پایان نامه که مایل به 

گذراندن دوره های اضافی است، می تواند با تأیید مشاور دانشگاهی و گروه پرستاری، بسته به بودجه موجود برای شهریه، این کار را 
انجام دهد. در حالی که دانشجویانی بودجه فدرال پشتیبانی می شوند، در صورتی می توانند دوره اضافه بگذراند که  فقط با سؤال پایان 

نامه آنها مرتبط است )18(.
سمینار پایان نامه 1واحد و  پایان نامه 2واحد است و برای هر ترم سه واحد دانشجو باید اخذ کند تا زمانی که پایان نامه تمام شود )19(.جان هاپکینز

پایان نامه حداقل 6 واحد است )در دو ترم به صورت 3 واحد ارائه می گردد )17(.کارولینای شمالی

ایران

تعداد واحدهای پایان نامه مطابق برنامه آموزش و مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداقل18 و حداکثر 24 واحد است. 
پایان نامه می تواند پژوهش بنیادی،کاربردی یا محصول محور، ترجیحا اولویت های کشوری و منطقه ای باشد.

گردآوری و گزارش و موارد نادر مورد پذیرش نبوده و به عنوان پایان قابل تصویب نیست. 
هدف: از گذراندن واحد پایان نامه فراگیری و ارتقاء مهارت های الزم برای انجام پژوهش علمی و بهبود عملکرد در حوزه رشته مدنظر 

است )6(.
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جدول 3: زمان انتخاب و تصویب عنوان پایان نامه

زمان انتخاب و تصویب عنوان پایان نامهدانشگاههای مورد مطالعه

به صورت واضح اشاره نشده ولی به احتمال زیاد با توجه به این که آزمون جامع در سال دوم است. در همان سال اول عنوان پنسیلوانیا
انتخاب می شود.

به صورت واضح اشاره نشده ولی به احتمال زیاد با توجه به این که آزمون جامع در سال دوم است. در همان سال اول عنوان جان هاپکینز
انتخاب می شود.

به صورت واضح اشاره نشده ولی به احتمال زیاد با توجه به این که آزمون جامع در سال دوم است. در همان سال اول عنوان کارولینای شمالی
انتخاب می شود.

ایران

دانشجو می تواند از ابتدای نیمسال دوم استاد راهنما موضوع پایان نامه خود را بر اساس فرایند مربوطه انتخاب کند. 
توصیه می شود حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی این انتخاب صورت گرفته باشد. 
موضوع پایان نامه می تواند به پیشنهاد استاد راهنما یا با انتخاب خود دانشجو باشد. 
موضوع پیشنهادی در قالب یک پیش پروپوزال و حداکثر در دو صفحه ارائه می شود.

 پیش پروپوزال باید شامل عنوان دقیق بوده و بیان مسئله و اهداف، بررسی متون اولیه، روش اجرا و نوآوری موضوع در آن درج 
شده باشد و به تأیید استاد راهنما رسیده باشد. در صورت تایید پیش پروپوزال که به منزله تایید عنوان است دانشجو مراحل نگارش 

پروپوزال را آغاز می کند )6(.

جدول 4:  برنامه آزمون جامع دکتری

برنامه آزمون جامع دکتریدانشگاههای مورد مطالعه

پنسیلوانیا

دفاع از پروپوزال پایان نامه به عنوان آزمون کاندیدسی)جامع( عمل می کند. 
هدف از آزمون نشان دادن درک دانش در حوزه تمرکز است که از تحقیقات پایان نامه دانشجو پشتیبانی می کند.
 پس از اتمام موفقیت آمیز دوره های مورد نیاز و این آزمون، دانشجو به وضعیت Candidacy ارتقا می یابد.

 انتظار می رود دانشجویان حداکثر تا پایان ترم 3 پس از سمینار پایان نامه در آزمون کاندیدسی  قبول شوند، مگر اینکه دانشجو مجوز کتبی از 
گروه تحصیالت تکمیلی در گروه پرستاری کسب کند. دانشجویانی که از این سیاست ها پیروی نمی کنند، دیگر از وضعیت علمی خوبی برخوردار 

نخواهند بود )به مسئول تحصیالت تکمیلی مراجعه کنند( و باید به آژانس های تأمین مالی و معاون برنامه های دانشگاه معرفی شوند.
فرمت:آزمون کاندیدسی شامل یک جزء کتبی و یک جزء شفاهی است. دانشجو باید برای هر دو مؤلفه کتبی و شفاهی، نمره قبولی کسب کند تا به 
وضعیت کاندیدسی ارتقا یابد. دانشجو در آزمون کاندیدسی کتبی، در مورد مسئله مورد مطالعه، ادبیات مربوطه، و روش مورد استفاده در تحقیق پایان 
نامه بحث می کند. برای بخش شفاهی آزمون کاندیدسی که دو ساعت طول می کشد، دانشجو ارائه شفاهی پروپوزال پایان نامه را ارائه می دهد و 

به سواالت کمیته آزمون پاسخ می دهد.
ارزشیابی: نتیجه آزمون بر اساس” قبولی” یا “شکست”درجه بندی می شود. اگر دانشجو برای هر یک از دو جزء )مجموعه کتبی یا شفاهی( نمره 
مردودی دریافت کند، در دفاع مردود می شود. در صورت عدم موفقیت دانشجو در دفاع، می تواند دفاع از پروپوزال )اعم از شفاهی و کتبی( را یک 

بار در60 روز آینده تکرار کند. دانشجویانی که دو بار در آزمون کاندیدسی مردود می شوند ممکن است از دانشکده پرستاری اخراج شوند )18(.

جان هاپکینز

این آزمون ممکن است در اولین تابستان پس از پذیرش در پاییز انجام شود. دانشجویان برای شرکت در آزمون جامع بایدکالس های پرستاری مورد 
نیاز سال اول و دوره آمار را گذرانده باشند. دانشجویان باید ترم قبل از امتحان ثبت نام کرده و تمام موارد ناقص را باید تکمیل کنند تا بتوانند در 

آزمون جامع شرکت کنند.
هدف: هدف از آزمون جامع کتبی اعتبارسنجی توانایی و مهارت های دانشجو برای تولید، ترکیب و تجزیه و تحلیل انتقادی دانش مربوط به رشته 

پرستاری است.
سواالت مربوط به دروس مورد نیاز پرستاری و آمار در آزمایشگاه کامپیوتر دانشکده پرستاری در دو بخش 3 ساعته که با 1 ساعت استراحت ناهار از 
هم جدا شده اند، برگزار می شود. همه دانشجویان در یک روز امتحان می دهند. دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون هستند با مشاوران خود 

مالقات می کنند تا واجد شرایط بودن را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که همه شرایط برآورده شده است. با تأیید مشاور، 30 روز یا بیشتر قبل 
از آزمون برنامه ریزی شده، دانشجو »فرم درخواست آزمون جامع« را تکمیل کرده و برای تأیید به مدیر برنامه دکتری ارائه می کند. 

یک کپی از فرم تایید در پرونده در پوشه شخصی دانشجویان در دفتر مدیر برنامه دکترا نگهداری می شود. مدیر برنامه دکتری به اعضای کمیته 
برنامه درسی دکتری، آن دسته از دانشجویانی که تایید شده اند در آزمون جامع سه هفته قبل از امتحان شرکت کنند، اطالع می دهد. دفتر برنامه 

دکتری باید زمان و مکان آن را به کسانی که در آزمون شرکت می کنند اطالع دهد و از امتحان مراقبت کند.
دانشجویان که در زمان تعیین شده به دالیل شخصی در امتحان شرکت نمی کنند جریمه نمی شوند و فقط نیاز به تغییر زمان دارند.

ساختار: این برنامه شامل یک جلسه در دو بخش 3 ساعته برای آزمایش دانش از محتوای برنامه پرستاری مورد نیاز است.
قسمت A در صبح داده می شود و باید 3 ساعت قبل از استراحت ناهار تکمیل شود. قسمت B بعد ازظهر داده می شود و دانشجویان 3 ساعت 
برای تکمیل آن فرصت دارند. دانشجویان باید پاسخ ها را تایپ کنند، نسخه چاپی را چاپ کنند، و پاسخ های امتحانی را از طریق ایمیل به مدیر 
برنامه از رایانه JHSON در آزمایشگاه اختصاص داده شده ارسال کنند. دانشجویان باید با استناد به نویسندگان اصلی، اطالعات را به شیوه ای 

منطقی تجزیه و تحلیل و ترکیب کنند. دانشجویان باید زمان خود را به گونه ای تنظیم کنند که استراحت های مورد نیاز را لحاظ کنند.
توسعه، مدیریت و درجه بندی:کمیته برنامه درسی دکتری، کمیته آزمون را در جلسات نوامبر و آوریل خود تعیین می کند. این کمیته شامل حداقل 

سه عضو است که یک عضو در توالی نظریه اصلی و یک عضو در طرح و روش تحقیق اصلی تدریس کرده است.کمیته تشکیل جلسه داده و رئیس 
را انتخاب می کند.کمیته سواالت یکپارچه برای امتحان را با تمرکز بر دوره های پرستاری و آمار آماده می کند. این سواالت باید توانایی دانشجویان 
را در ترکیب نظریه پرستاری و تحقیقات وکاربردآمار بررسی کند. نمره برای هر سوال شکست، قبولی یا قبولی با تمایز است. برای قبولی در امتحان، 

دانشجو باید نمره قبولی یا باالتر، را از اکثریت اعضاءکمیته امتحان در مورد تمام سواالت دریافت کند. 
معیارهای قضاوت کمیته جامع آزمون شامل این است که آیا داوطلب به سواالت پاسخ کافی داده است یا خیر؟ پاسخ داوطلب باید به طور کامل از 

هر  نظر بررسی می شود و همچنین؛ کاربرد دقیق، منسجم و مناسب مفاهیم را را بررسی می کنند.آزمون شفاهی مقدماتی دکتری
فرم آزمون شفاهی مقدماتی دکتری وضعیت دانشجو: دانشجویان دکتری که آزمون جامع کتبی را با موفقیت به پایان رسانده اند باید برای حداقل 
سه واحد درسی شامل دو واحد مشاوره پایان نامه به اضافه یک سمینار پایان نامه اعتباری در ترم های پاییز و بهار اخذ کنند. دانشجویان پاره وقت 
که آزمون جامع را به پایان رسانده اند، پس از تکمیل نیمی از واحدهای انتخابی مورد نیاز، باید برای مشاوره پایان نامه به اضافه یک سمینار پایان 

نامه اعتباری در هر ترم ثبت نام کنند. دانشجویان قبل از انجام آزمون مقدماتی باید تمام دوره های تکمیلی مورد نیاز را بگذرانند و نسبت به تکمیل 
مدارک اقدام کنند )19(.
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کارولینای شمالی

سیاستها و رویه های مربوط به رساله درکارولینای شمالی به این صورت است که، به هنگام ثبت نام، مدیر برنامة دکتری یک نفر راهنمای آکادمیک 
برای دانشجویان تعیین می کند. در خالل اولین سال کار درسی، دانشجو دو عضو هیأت علمی دیگر را عالوه بر راهنمای آکادمیک، به عنوان 
کمیتة راهنمایی انتخاب می کند. به محض انتخاب و تصویب استاد جهت انجام رساله، این فرد، نقش راهنمای آکادمیک را بر عهده می گیرد.

کمیتة راهنمایی از آن پس جای خود را به کمیتة آزمون می دهد. قبل از امتحان جامع، دانشجو باید کمیتة آزمون را انتخاب کند. معموال کمیتة 
آزمون، کمیتة رساله نیز خواهد شد. قبل 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 حیطه هایی که در امتحان جامع گنجانده می شود، تبادل نظر کند و برنامه ریزی اولیه برای رساله را شروع کند.  در 

کارولینای شمالی دانشجو پس از پایان سال اول امتحان جامع می دهد )17(.

دانشجو پس از اتمام دوره آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون جامع خواهد بود.ایران

جدول 5: زمان و شرایط دفاع از پایان نامه

زمان  و شرایط دفاع از پایان نامهدانشگاههای مورد مطالعه

پنسیلوانیا

پس از برگزاری سمینار پایان نامه، دانشجو برای وضعیت پایان نامه ثبت نام می کند. ثبت نام توسط دفتر اطالعات دانشجویی انجام 
می شود.

انتظار می رود که شکل گیری یک موضوع در مراحل اولیه تحصیل آغاز شود و از تجربه و کار در حوزه متمرکز علمی منشاء 
بگیرد. همچنین انتظار می رود که موضوع پایان نامه بر اساس تحقیقات و تخصص دو یا چند نفر از اعضای گروه فارغ التحصیالن 

پرستاری باشد.
فرمت پایان نامه: به طور کلی، سه قالب پایان نامه مناسب است. بهترین گزینه به نوع تحقیق برنامه ریزی شده بستگی دارد. توجه 

داشته باشید که هر سه قالب به طور بالقوه برای تحقیقات کیفی و ترکیبی مناسب هستند. دانشجویانی که یک پروژه کیفی یا 
ترکیبی را دنبال می کنند باید با رئیس و کمیته پایان نامه مشورت کنند تا مناسب ترین قالب را برای مطالعه خاص دانشجو تعیین 

کنند. فرمت پایان نامه باید توسط کمیته پایان نامه دانشجو تایید شود. با تکامل علم پرستاری، ممکن است قالب های اضافی 
پیشنهاد شود.

حداقل یک مقاله باید به طورکامل برای مجله انتخابی قالب بندی شده وآماده ارسال تا زمان فارغ التحصیلی باشد.
دفاع از پایان نامه 

پس از تکمیل پایان نامه کتبی و رضایت کمیته پایان نامه، دفاع شفاهی غیرعلنی به مدت دو ساعت برنامه ریزی می شود.کمیته 
بررسی پایان نامه متشکل از کمیته پایان نامه و دو خواننده از گروه فارغ التحصیالن  ازکلیه اعضای گروه تحصیالت تکمیلی و 

دانشجویان دکتری و همچنین سایر افرادی که حضور آنها مورد نظر دانشجو است به بخش عمومی دعوت می شود. مؤلفه عمومی 
شامل ارائه مختصری از یافته ها و پیامدهای آنها توسط دانشجو و سپس پرسش و پاسخ مختصر توسط افرادی است که عضو کمیته 

آزمون نیستند، انجام می شود. در این قسمت ممکن است از مهمانان حاضر در جلسه خواسته شود که جلسه را ترک کنند.
دفاع از پایان نامه بر اساس قبولی/ شکست با اکثریت پنج ممتحن برای تصمیم گیری درجه بندی می شود.حداقل سه نفر از اعضای 

کمیته پایان نامه باید در دفاع شرکت کنند. مشارکت یکی از این سه ممکن است از طریق ویدئو یا صوتی باشد)18(.

جان هاپکینز

هدف پایان نامه و امتحان شفاهی نهایی: در حالی که هدف از امتحان شفاهی مقدماتی، آزمایش عمق و وسعت دانش و توانایی های 
استداللی دانشجو در زمینه های مربوط به پایان نامه است، تمرکز اصلی امتحان شفاهی نهایی، پایان نامه است. سواالت باید مرتبط 
یا بر اساس تحقیق پایان نامه از جمله پیامدهای نتایج باشد. زمان در مجموع از 2 ساعت تجاوز نمی کند. مشاور دانشجو بالفاصله 

پس از آزمون در فرم ارائه شده برای این منظور، نتایج آزمون را به مدیر برنامه دکتری و معاونت اجرایی گزارش می دهد.
زمان امتحان: فرآیند امتحان با ارائه عمومی 30 دقیقه ای و سپس 10 دقیقه سؤال آغاز می شود)کل زمان حداکثر 2 ساعت(.

دانشجو باید حداقل سه مقاله آماده برای ارسال به یک مجله معتبر آماده کند. دانشجو باید نویسنده اول باشد موضوع  باید تحقیق 
اصلی دانشجو باشد. منوط به تایید کمیته پایان نامه می تواند ترکیبی از انواع دست نوشته باشد، )حداقل یکی باید مبتنی بر داده 
باشد، اگر داده ها این اجازه را می دهند، دو نسخه خطی مبتنی بر داده تشویق می شوند(. مانند: مقاله مروری بر ادبیات روش 

شناختی تحلیل مفهوم و یا کاربرد نظریه توسعه ابزار )19(.

کارولینای شمالی

دانشجو در ترم پنجم از پروپوزال و در ترم هفتم از رساله خود دفاع می کند. رساله تنها شش واحد را به خود اختصاص می دهد. 
 Q1دانشجو جهت دفاع از رساله خود، باید سه مقاله بنویسد و اقدام به سابمیت حداقل یک مقاله در مجالت معتبر نمایه شده در

بنماید.
سیاست آموزشی دانشگاه کارولینای شمالی به گونه ای است که دانشجو پس از 3/5 سال وارد عرصه کار می شود )17(.

ایران

حداقل و حداکثر زمان مهلت اجرای پایان نامه زمان دفاع از پایان نامه باید حداقل دو نیمسال تحصیلی بعد از اخذ واحد پایان نامه 
باشد. حداکثر مدت برای اجرای پایان نامه تا پایان مدت مجاز تحصیل در مقطع دکترای تخصصی است. برای پیش دفاع از پایان 

نامه دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاع در یک جلسه علنی پیش دفاع در حضور استادان گروه و دانشکده و دانشجویان ذیربط 
موضوع تحقیق خود را توضیح نماید در صورتی که در جلسه پیش دفاع پایان نامه تایید نگردد جلسه پیش دفاع برای صدور مجوز 

دفاع فقط یک بار تکرار می شود و در صورت عدم تایید در بار دوم ادامه کار دانشجو تابع سایر مقررات دانشگاه می باشد. در صورت 
تایید پایان نامه در جلسه پیش دفاع دانشجو باید با رعایت سقف مدت مجاز دوره آموزشی و سایر مقررات آموزشی دانشگاه از پایان 

نامه خود دفاع کند. دانشجویان موظفند حداقل دو مقاله isi یا پابمد یا معادل آنها بر اساس آیین نامه پایان ارائه نمایند تا اجازه 
دفاع از پایان نامه را اخذ نماید. حداقل یکی از مقاالت فوق می بایست مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده و الزم است دانشجو 

در کلیه مقاالت آدرس دانشکده و گروه مربوطه را به عنوان اولین آدرس و خود در مقاله ذکر نموده باشد در مقاله منتج از پایان 
نامه، دانشجو باید نویسنده اول باشد. مقاله منتج از پایان نامه نیز باید در حوزه تخصصی دانشجو باشد. مقاله دوم اگر در مجالت 

نمایه شده در اسکوپوس نیز باشد قابل قبول خواهد بود. اگر مقاله اصلی منتج از پایان نامه دانشجو در مجالت Q1 رشته تحصیلی 
دانشجو پذیرش و منتشر شده باشد دانشجو از ارائه مقاله دوم  معاف خواهد بود و اجازه دفاع از پایان نامه را خواهد داشت )6(.
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جدول 6: شباهت ها و اختالف های فرایند رساله دکتری در ایران و امریکا

وجوه اختالفوجوه اشتراک

به طور کلی چارچوب برنامه دکتری پرستاری در ایران و دانشگاههای آمریکا 
وکانادا مشابه است همه از الگوی آمریکایی پیروی می کنند؛ ابتدا یک دوره 

آموزشی و بعد امتحان جامع و پس از آن هم دوره پژوهشی است.
اعضای کمیته پایان نامه دانشگاه های ایران، آمریکا مشابه است.

پروژه رساله در دانشگاههای علوم پزشکی ایران اکثرا از نوع تحقیق کیفی و 
تعداد کمی هم تحقیقات مختلط است، در آمریکا  هم بدین شکل می باشد.
زمان بندی مشخص برای انجام مراحل رساله در دانشگاههای ایران،آمریکا 

وجود دارد. 
گرفتن مدرک در دانشگاههای ایران،آمریکا منوط به ارائه شفاهی وکتبی رساله 

است. 
در دانشگاههای ایران وآمریکا بایستی از رساله انتشاراتی وجود داشته باشد. 

در ایران جهت انجام کار بر روی رساله همان دروس دوره آموزشی کافی است، 
در صورتی که در دانشگاههای آمریکا دانشجو اگر نیاز به گذراندن دوره های 
مازاد داشته باشد، با تایید استاد مشاور وگروه پرستاری - با توجه به بودجه ی 
موجود- می تواند دوره های الزم را بگذراند. و دانشجویانی با بودجه فدرال 

پشتیبانی مالی می شوند فقط در صورتی می تواند این دوره های مازاد را بگذراند 
که در راستای سوال پایان نامه باشد.

در دانشگاههای علوم پزشکی آمریکا آزمون جامع بیشتر متمرکر بر پژوهش 
)رساله دانشجو( صورت می گیرد، در صورتی که در دانشگاههای علوم پزشکی 

ایران بیشتر حفظ مطالب دوره آموزشی است. 
در ایران نیز دفاع از پروپوزال و دفاع نهایی مشابه آمریکا بوده اما فرایند آن 

متفاوت است. همچنین فرایند امتحان جامع نیز کمی متفاوت است؛ دانشجویان 
ایرانی باید قبل از وروود به امتحان جامع از پروپوزال خود دفاع کرده باشند.

در ایران دانشجویان موظفند حداقل دو مقاله isi یا پابمد یا معادل آن ها بر 
اساس آیین نامه پایان ارائه نمایند تا اجازه دفاع از پایان نامه را اخذ نماید.

در دانشگاه های آمریکا حداقل یک مقاله باید به طورکامل برای مجله انتخابی 
قالب بندی شده و آماده ارسال تا زمان فارغ التحصیلی باشد. در کارولینای 
شمالی دانشجو جهت دفاع از رساله خود، باید سه مقاله بنویسد و اقدام به 

سابمیت حداقل یک مقاله در مجالت معتبر نمایه شده درQ1 بنماید.
در دانشگاههای علوم پزشکی آمریکا جلسه دفاع فقط با حضور ناظرین و 

دانشجو است و تا 1 سال پس از دفاع اطالعات پایان نامه منتشر نمی شود. در 
دانشگاههای علوم پزشکی ایران جلسه دفاع رساله به صورت علنی برگزار می 

شود. 
در دانشگاه های آمریکا فرمت های مختلفی برای تالیف پایان نامه وجود دارد 

ولی در ایران همان فرمت سنتی وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
ــکا  ــی مشــابه آمری ــاع نهای ــوزال و دف ــاع از پروپ ــز دف ــران نی در ای
بــوده امــا فراینــد آن متفــاوت اســت. دانشــجو ملــزم بــه دفــاع از 
ــش  ــه، پی ــرفتهای 6 ماه ــزارش پیش ــاع از پروپوزال،گ ــوان، دف عن
دفــاع از پایــان نامــه و دفــاع نهایــی مــی باشــد. همچنیــن فراینــد 
امتحــان جامــع نیــز کمــی متفــاوت اســت. بــه نظــر مــی رســد که 
دفــاع از پروپــوزال درآمریــکا در ضمــن انجــام آزمــون جامــع اتفــاق 
مــی افتــد امــا دانشــجویان ایرانــی بایــد قبــل از ورود بــه امتحــان 
ــون  ــران آزم ــند. در ای ــرده باش ــاع ک ــود دف ــوزال خ ــع از پروپ جام
ــی  ــفاهی از 4 درس اختصاص ــی و ش ــان کتب ــامل امتح ــع ش جام
ــی  ــاب م ــجویان انتخ ــا دانش ــورت ب ــا مش ــه ب ــت ک ــاری اس اجب
شــود. میانگیــن کل نمــرات امتحــان جامــع نبایدکمتــر از 15 باشــد. 
در صــورت عــدم کســب نمــره قابــل قبــول، دانشــجو تنهــا یــک 
بــار اجــازه شــرکت در آزمــون جامــع بعــدی را خواهــد داشــت )6(.
ــوان  ــه عن ــاالت ب ــاپ مق ــه چ ــزام ب ــر ال ــالوه ب ــز ع ــران نی در ای
ــه در  ــل دو مقال ــاپ حداق ــی، چ ــی در دوره آموزش ــف کالس تکلی
مجــاالت معتبــر ایندکــس شــده در ISI یــا PubMed بــرای دفــاع 
از پایــان نامــه مــورد نیــاز اســت. الــزام بــه چــاپ مقــاالت متعــدد 
بــه عنــوان تکلیــف درســی در حــوزه هــای مختلــف در دانشــگاه 
مــک گیــل تاکیــد نمــی شــود. الــزام بــه چــاپ مقــاالت ایندکــس 
شــده در ISI بــرای فــارغ التحصیلــی معضــل دیگــر دانشــجویان 
دکتــری اســت کــه ضمــن ایجــاد اســترس رونــد فــارغ التحصیلــی 

ــش  ــار دان ــد انتش ــر چن ــازد. ه ــی س ــه م ــر مواج ــا تأخی ــا را ب آنه
ارزشــمند خواهــد بــود؛ امــا در بیشــتر دانشــگاههای جهــان چــاپ 
ــه  مقــاالت در مجــالت ایندکــس شــده در ISI الزامــی نیســت. ب
نظــر مــی رســد آزمــون جامــع در ایــران بــرای محــک زدن میــزان 
تســلط دانشــجو بــه مطالــب آموختــه شــده در دوره آموزشــی اســت 
و نیــم نگاهــی بــه پروپــوزال و نحــوه اجــرای آن توســط دانشــجو 
دارد. ولــی امتحــان جامــع در آمریــکا وکانــادا بیشــتر حــول و حوش 

محــور پروپــوزال و دفــاع از آن اســت.
درکارولینــای شــمالی دانشــجو پــس از پایــان ســال اول امتحــان 
جامــع مــی دهــد. در تــرم پنجــم از پروپــوزال و در تــرم هفتــم از 
رســاله خــود دفــاع مــی کنــد. رســاله تنهــا شــش واحــد را بــه خــود 
اختصــاص مــی دهــد. دانشــجو جهــت دفــاع از رســاله خــود، بایــد 
ســه مقالــه بنویســد و اقــدام بــه ســابمیت حداقــل یــک مقالــه در 
ــه ای کــه  ــد )17(. نکت ــه شــده در Q1 بنمای ــر نمای ــت معتب مجال
حائــز اهمیــت اســت بــه پایــان نامــه در دانشــگاه هــای آمریــکا، 
واحــد کمتــری  تعلــق مــی گیــرد؛ کــه بیانگــر تأکیــد بیشــتر ایــن 
دانشــگاه هــا برآمــوزش و رفــع چالشــهای ایــن حرفــه مــی باشــد. 
در مقابــل در ایــران تعــداد واحــد اختصــاص یافتــه بــه رســاله، بیــن 
18 تــا 24 واحــد اســت؛ تقریبــاً برابــر نصــف واحدهــای آموزشــی 
اســت )6(. بــا توجــه بــه فلســفه اصلــی آمــوزش ایــن دوره مبنــی 
بــر پــرورش اســاتید، محققیــن و رهبــران حرفــه پرســتاری و رفــع 
ــه امــر  ــه نظــر مــی رســدکه کــم توجهــی ب مشــکالت بالیــن، ب
ــه ســمت و  ــاً ب آمــوزش و ســوق دادن دانشــجویان دکتــری صرف
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ــن مقطــع  ــا اهــداف اساســی ای ســوی حیطــه هــای پژوهشــی ب
متناقــض مــی باشــد. مطالعــه فراهانــی )2006( نیــز عــدم تناســب 
ــه  ــد و توج ــتاری و تاکی ــه پرس ــا حرف ــتاری ب ــری پرس دوره دکت
بیشــتر بــر پژوهــش را بــه عنــوان نقــاط ضعــف دوره فــوق مطــرح 
کــرده اســت )20(. نتایــج مطالعــه تذکــری و همــکاران )2011( نیز 
عــدم تناســب دروس دکتــری پرســتاری بــا چالشــهای ایــن حرفــه 
ــر  ــن ام ــه ای ــه را نشــان داد ک ــان نام ــت و انجــام پای ــز هدای و نی
مــی توانــد در طوالنــی تــر شــدن ایــن دوره نقــش مهمــی داشــته 

باشــد )21(.
ــه ای  ــه گون ــمالی ب ــای ش ــگاه کارولین ــی دانش ــت آموزش سیاس
اســت کــه دانشــجو پــس از 3/5 ســال وارد عرصــه کار مــی شــود 
ــال  ــک س ــل ی ــران حداق ــدت در ای ــن م ــه ای ــی ک )17(، در حال
اضافــه تــر مــی باشــدکه بــه نظــر مــی رســد ایــن مــدت اضافــه 
تــر بــه دلیــل پذیــرش گرفتــن مقــاالت و بــه چــاپ رســاندن آن 
ــه  ــک مقال ــل ی ــاپ حداق ــه چ ــی شــود ک ــه م ــی باشــد. توصی م
ــروری  ــدن ض ــل ش ــارغ التحصی ــرای ف ــده ISI ب ــس ش ایندک
ــر  ــزوم اگ ــرد در صــورت ل ــه ف ــوده و شــرایطی فراهــم شــود ک ب
مطابــق قوانیــن آموزشــی الــزام بــه ارائــه بیــش از یــک مقالــه را 
دارد در فرصتهــای بعــد از تحصیــل ایــن امــکان فراهــم شــود. در                           
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی آمریــکا دفــاع از پایــان نامــه پس از 
تکمیــل پایــان نامــه کتبــی و رضایــت کمیتــه پایــان نامــه، دفــاع 
شــفاهی غیرعلنــی بــه مــدت دو ســاعت برنامــه ریــزی مــی شــود؛ 
ــاع از  ــران دف ــوم پزشــکی ای ــه در دانشــگاه هــای عل ــی ک در حال

پایــان نامــه علنــی اســت. همچنیــن در آمریــکا تــا 1 ســال اجــازه 
ــد )18(. ــه بمان ــدارد و بایــد محرمان ــان نامــه وجــود ن انتشــار پای

یکــی از نقــاط قــوت مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه جــزو معــدود 
ــا  ــران ب ــری ای ــاله دکت ــاع رس ــد دف ــه  فرآین ــت ک ــی اس مطالعات
ســایر دانشــگاه هــای برتــر آمریــکا مقایســه شــده اســت و یکــی 
ــا آن  ــه خــود ب ــا در مطالع ــی کــه م ــت های ــن محدودی از اصلیتری
رو بــه رو بودیــم ایــن اســت کــه در اینگونــه مطالعــات داده هــای 
ــتخراج                       ــه اس ــایت دانشــگاه مربوط ــق س ــا از طری ــاز تنه ــورد نی م
ــه  ــل ب ــی کام ــد دسترس ــی توان ــوع م ــن موض ــد و ای ــی گردن م

ــت مواجهــه ســازد. ــا محدودی ــه هــای آموزشــی را ب برنام

مالحظات اخالقی
 ایــن پژوهــش بــا هماهنگــی مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد اجــرا گردیــد و صداقــت و امانتــداری در تحلیــل متــون و 

اســتناددهی رعایــت گردیــد.
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