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Abstract
Introduction: Despite the spread of the Ph.D. nursing program in the world, there are some differences in 
program presentation at different universities and analysis of these differences will lead to the development of 
the discipline. This study aimed to compare the Ph.D. nursing program in Iran with the University of British 
Columbia, Canada.
Methods: This descriptive-comparative study conducted in Semnan University of Medical Sciences in 2019. 
The latest Nursing Ph.D. curriculum was obtained by visiting the websites of the Ministry of Health of Iran and 
the University of British Columbia and reviewed the curriculum details of universities. The data were analyzed 
using the Bereday model in four stages of description, interpretation, juxtaposition, and comparison.
Results: The University of British Columbia has nearly twice as much experience as Iran in the education of 
modern nursing. Admission to the University of British Columbia is without an exam and student education 
is at the international level, while in Iran it is centralized through national exams. The philosophy of Iranian 
Ph.D. nursing is based on Islamic standards. Optional courses at the University of British Columbia focus on 
the nursing process and in both universities are selected based on the supervisor's opinion and the dissertation 
subject. At British Columbia, student obtains up to 15% of the thesis score in self-assessment, while in Iran; 
the student has no involvement in his assessment.
Conclusions: The Iranian Nursing Ph.D. program differs from the University of British Columbia in matters 
such as antiquity, adherence to Islamic standards, the implementation of the nursing process, self-assessment, 
and the number of optional courses. In order to improve the quality of Iranian Ph.D. nursing, it is suggested 
that while examining the curriculum content, nursing process courses added to the curriculum, and clinical 
experience considered as a necessary condition for entering the Ph.D. course. 
Keywords: Curriculum, Ph.D. of Nursing, Descriptive-comparative, University of British Columbia, Iran, 
Canada.
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چکیده
مقدمــه: علیرغــم گســترش برنامــه دکتــری پرســتاری در دنیــا، نحــوه ارائــه برنامــه در دانشــگاه هــای مختلــف بــا تفــاوت هایــی روبــرو 
اســت و تحلیــل ایــن تفــاوت هــا بــه پیشــرفت رشــته منجــر خواهــد شــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی دکتــری 

تخصصــی پرســتاری در ایــران بــا دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کانــادا انجــام شــده اســت.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی- تطبیقــی در ســال 1398 در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان انجــام شــد. داده هــای مــورد نیــاز 
دربــارة جدیدتریــن برنامــه آموزشــی دکتــری تخصصــی پرســتاری بــا ورود بــه ســایت های وزارت بهداشــت ایــران و دانشــگاه بریتیــش 
کلمبیــا جســتجو و جزئیــات برنامــه درســی دو دانشــگاه مــرور شــد و بــا اســتفاده از الگــوی بــردی در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، هــم 

جــواری و مقایســه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 
یافتــه هــا: از نظــر ســاختاری دانشــگاه برتیــش کلمبیــا دارای تجربــه ای نزدیــک بــه دو برابــر ایــران در تعلیم و پــرورش پرســتاری نوین 
در جهــان مــی باشــد. نحــوه پذیــرش در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــدون آزمــون و تربیــت دانشــجو در ســطح بین المللــی مــی باشــد، در 
حالــی کــه در ایــران بــه صــورت متمرکــز و از طریــق آزمــون سراســری صــورت مــی پذیــرد. فلســفه دکتــری پرســتاری ایــران بــر اســاس 
موازیــن اســالمی می باشــد. دروس اختیــاری دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــر فراینــد پرســتاری تمرکــز دارد و در هــر دو دانشــگاه بــر اســاس 
نظــر اســتاد راهنمــا و عنــوان رســاله انتخــاب مــی شــوند. در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا دانشــجو حداکثــر تــا 15 درصــد از نمــره پایان نامــه 

را بــه صــورت خــود ارزیابــی کســب مــی نمایــد، در حالــی کــه در ایــران دانشــجو دخالتــی در ارزیابــی خــود نــدارد.
نتیجــه گیــری: مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه برتیــش کلمبیــا در مــواردی نظیــر قدمــت، رعایــت موازیــن اســالمی، 
اجــرای فراینــد پرســتاری، خــود ارزشــیابی و تعــداد دروس اختیــاری متفــاوت اســت. در راســتای ارتقــای کیفیــت دوره دکتــری تخصصــی 
پرســتاری ایــران پیشــنهاد مــی شــود، ضمــن بررســی کوریکولــوم از نظــر محتوایــی، دوره هــای فراینــد پرســتاری بــه کوریکولــوم درســی 

اضافــه شــود و ســابقه کار بالیــن نیــز از شــروط وارد شــدن در دوره دکتــری پرســتاری قــرار گیــرد.
کلید واژه ها: برنامه درسی، دکتری پرستاری، توصیفی- تطبیقی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ایران، کانادا.

مقدمه
ــالمت،  ــه س ــی در عرص ــازمان آموزش ــر س ــالت ه ــن رس مهمتری
پاســخگویی بــه نیازهــای مراقبتــی متفــاوت و متغیــر افــراد 
می باشــد، بــه گونــه ای کــه بــا رخــداد هــر تغییــر در جامعــه بایــد 
ــا  ــه گــردد ]1[. ب ــا نیازهــای آن جامعــه ارائ مراقبتــی هماهنــگ ب
ــه تنهــا ضــروری  ــوزش پرســتاری ن ــه آم ــف توجــه ب ــن توصی ای

اســت بلکــه بایــد در جهــت تکامــل حرفــه و اطمینــان از دریافــت 
مراقبــت بــا کیفیــت از مددجویــان ارتقــا یابــد ]4-2[. بــه همیــن 
منظــور بــا شــروع دوره دکتــری پرســتاری از ســال 1374 کشــور 
ایــران توانســت در جهــت ارتقــاء دانــش مدرســان در رشــته 
ــال های 1384 و  ــری آن در س ــا بازنگ ــردارد و ب ــدم ب ــتاری ق پرس
1395 ســعی در بهبــود رونــد تربیــت دانشــجویان مقطــع دکتــری 
ــوزش  ــروزه آم ــات ام ــن اقدام ــا انجــام ای ــد ]5[. ب ــتاری نمای پرس
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ــد  ــوم، رش ــر عل ــته های دیگ ــا رش ــتا ب ــتاری هم راس ــم پرس عل
قابــل مالحظــه  ای داشــته اســت و ماننــد ســایر رشــته ها باالتریــن 
ــر  ــز ب ــی متمرک ــرفت تحصیل ــش و پیش ــش، پژوه ــه دان مرحل
تحقیــق را داراســت ]6[. پیدایــش مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی در 
رشــته پرســتاری نظیــر دکتــری پرســتاری در دو گرایــش متمرکــز 
بــر تحقیــق PhD  و متمرکــز بــر بالیــن  DNP حاکــی از رشــد 
مذکــور می باشــد کــه در توســعه، پیشــرفت و فربــه نمــودن بدنــه 
دانــش پرســتاری، نقشــی بســزا داشــته و بــه کامــل نمــودن بدنــه 
دانــش پرســتاران در جهــت مراقبــت از بیمــاران، خانــواده و جوامــع 
بــا اســتفاده از روش هــای مبتنــی بــر شــواهد کمــک نمــوده اســت 

 .]8،7[
برنامــه دکتــری پرســتاری در جهــان، بــر اســاس دو مــدل اروپایــی 
و آمریکایــی طرح ریــزی گردیــده کــه در مــدل اروپایــی دانشــجو 
ــی خــود را  ــا کمــک ناظــر، پروژه هــای تحقیقات ــا ب ــی ی ــه تنهای ب
ارائــه مــی دهــد و در مــدل آمریکایــی دانشــجو بعــد از گذرانــدن 
یــک ســری واحدهــای درســی و آزمــون جامــع در زمینــه رســاله 
ــری خــود، تحــت نظــارت اعضــای هیئــت علمــی و اســاتید  دکت
راهنمــا مجــاز بــه شــروع فــاز پژوهشــی )رســاله دکتــری( می شــود 

.]9-12[
ــه    ــه در برنام ــده بلک ــاالت متح ــا در ای ــه  تنه ــی ن ــدل آمریکای م
ــن،  ــره، فیلیپی ــال، ک ــادا، ونزوئ ــتاری کشــورهای کان ــری پرس دکت
تایــوان، و تایلنــد نیــز در حــال اجراســت. مــدل اروپایــی نیــز عالوه 
ــر،  ــی، مص ــمالی و جنوب ــای ش ــی در آفریق ــورهای اروپای ــر کش ب
ــران  ــردد ]14،13[. در ای ــرا می گ ــترالیا اج ــد و اس ــن، نیوزیلن ژاپ
برنامــه دکتــری پرســتاری بــه صــورت ترکیبــی از دو مــدل اروپایی 
ــران از دوره  ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــده ب ــی ش ــی طراح و آمریکای
آموزشــی کمتــری نســبت بــه مــدل آمریکایــی برخــوردار اســت و 
تمرکــز بیشــتری بــر پژوهــش دارد ]6[. از نظــر محقــق گرچــه کــه 
در ایــن مقطــع بطــور مناســبی بــه پژوهــش پرداختــه شــده اســت 
ولــی بــا توجــه بــه ایــن کــه تمرکــز ایــران در دوره آموزشــی بــر 
بالیــن کمتــر اســت و در واقــع عمل گرایــی مبتنــی بــر تئوریهــای 
پرســتاری، یادگیــری عملــی فرایندهــا و تشــخیص های پرســتاری 
ــا  ــوم ب ــن کوریکول ــه ای ــه مقایس ــاز ب ــت، نی ــه اس ــورت نگرفت ص
کشــورهای پیشــرو در ایــن رشــته بخصــوص در محوریــت بالیــن، 
ــد  ــود. هرچن ــس می ش ــتاری ح ــخیص های پرس ــا و تش فراینده
ــی  ــری تخصص ــد دکت ــوم جدی ــز کوریکول ــن نی ــش از ای ــه پی ک
پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه هایی نظیــر دانشــگاه آلبرتــا مقایســه 

شــده اســت ]15[.
کوریکولــوم دکتــری تخصصــی پرســتاری جهــت جلوگیــری 
ــت  ــش کیفی ــالمت، کاه ــر س ــران ب ــل جب ــر قاب ــیب غی از  آس
دانش آموختــگان و اعتبــار دانشــگاهی ایــن رشــته نیــاز بــه 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــداوم دارد ]18-16[.  ب ــری م ــی و بازنگ ارزیاب
هــدف مذکــور، الزم اســت کوریکولــوم دانشــگاه های صاحب نظــر 
ــه  ــرار داد. از آنجــا ک ــر ق ــد نظ ــتاری را م ــری پرس ــتۀ دکت در رش
ــان  ــر جه ــگاه برت ــن 20 دانش ــا در بی ــش کلمبی ــگاه بریتی دانش
ــری  ــس، یادگی ــرای تدری ــی ب ــز بین الملل ــک مرک ــرار دارد و ی ق
ــگاه  ــن دانش ــر ای ــرف دیگ ــد و از ط ــق می باش ــس، و تحقی تدری
ــن  ــطوح نوی ــد س ــت تولی ــدون در جه ــی م ــتن برنامه های ــا داش ب
ــن، آژانس هــای  ــر بالی ــد ب ــا تاکی ــه ای ب دانــش، مهارت هــای حرف
هیئــت تحقیــق اصــول اخالقــی )AREB(، پیــش بینــی مراقبــت 
هــای بهداشــتی  و مرکــز ســرطان بریتیــش کلمبیــا  منحصــر بــه 
فــرد می باشــد بــه همیــن منظــور محقــق ایــن دانشــگاه را بــرای 
ــه  ــردن ب ــران جهــت پی ب ــا دانشــگاه های ای ــی و مقایســه ب ارزیاب
نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه دکتــری تخصصــی پرســتاری برگزید.

  
روش کار 

IR.SEMUMS. مطالعــه حاضــر دارای کــد اخــالق بــه شــماره
REC.1398.72 از دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان مــی باشــد 
و یــک پژوهــش کاربــردی از نــوع توصیفــی- تطبیقــی مــی باشــد. 
ــی در  ــتجوی اینترنت ــق جس ــال 1398 از طری ــه در س ــن مطالع ای
ســایت وزارت بهداشــت و درمــان ایــران ) برنامــه مربــوط بــه ســال 
ــر  ــایت معتب ــز س ــتاری و نی ــن پرس ــوم و انجم 1395(، وزارت عل
دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبیــا بــا اســتفاده از واژه هایی نظیر 
کوریکولــوم، برنامــه درســی، برنامه هــای دوره دکتــری تخصصــی 
ــر برنامه هــای  ــا مــروری ب ــا، ب ــران و بریتیــش کلمبی پرســتاری ای
درســی، فلســفه و اهــداف دکتــری تخصصــی پرســتاری ایــران و 
ــا انجــام گردیــد و اطالعــات  دانشــکده پرســتاری بریتیــش کلمبی
ــرای هــر یــک  ــی ب ــه صــورت جداول مــورد نظــر جمــع آوری و ب
از عناصــر برنامــه آموزشــی ارائــه و مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.

ســپس داده هــا بــا اســتفاده از الگــوی چهــار مرحلــه ای جــرج اف 
بــردی؛ توصیــف، تفســیر، هم جــواری و مقایســه تجزیــه و تحلیــل 
ــواهد،  ــات و ش ــاس اطالع ــر اس ــف؛ ب ــه توصی ــدند. در مرحل ش
نکته بــرداری صــورت گرفتــه جمــع آوری اطالعــات صــورت 
گرفــت و  در مرحلــه تفســیر اطالعــات جمــع اوری شــده وارســی 
ــان  ــی همزم ــواری بررس ــم ج ــه ه ــود، در مرحل ــل می ش و تحلی
چنــد سیســتم جهــت بدســت آوردن یــک چارچــوب انجــام شــد 
در  نهایتــا  و  شــده اند  طبقه بنــدی  تفاوت هــا  و  شــباهت ها  و 
مرحلــه مقایســه ابتــدا بــه تعییــن مشــکل پرداختــه و ســپس کلیــه 
عوامــل آموزشــی مســئله پژوهــش بــا توجــه بــه جزئیــات بررســی 

ــدند ]19[. و مقایســه ش
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یافته ها
نتایــج بــه  دســت آمــده در مطالعــه انجام شــده در خصــوص عناصر 
برنامــه درســی شــامل: تاریخچــه دکتــری پرســتاری، مشــخصات و 
ســاختار دوره، تعریــف رشــته، نحــوه پذیــرش، فلســفه )ارزش هــا، 

باورهــا(، رســالت، چشــم انــداز و اهــداف، محتــوی دوره، نقــش و 
وظایــف حرفــه ای، ارتباطــات و مشــارکت بیــن المللــی، آئیــن نامــه 
ــه  ــا 6  ارائ ــداول 1 ت ــه ای در ج ــالق حرف ــش و اخ ــی پوش اجرای

شــده اســت.                 

 جدول 1: تاریخچه، مشخصات، و ساختار دوره دکتری پرستاری در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
تاریخچه، مشخصات، و ساختار دوره دکتری پرستاریدانشگاه

ایران

شروع پرستاری آکادمیک با بیش از نیم قرن سابقه از سال 1344 شمسی ]20[.
طرح برنامه دکتری فلسفۀ پرستاری اولین بار در سال 1354، و تصویب آن در سال1360 

تصویب برنامه آموزشی دکتری تخصصی پرستاری، در سال1373 و  پذیرش اولین دوره آن 1374.
طول دورة دکتری فلسفۀ پرستاری، 4/5 سال است ]21[.

بریتیش کلمبیا 

تاسیس دانشکده پرستاری بریتیش کلمبیا با یک قرن تجربه از سال 1919 میالدی. 
دارای دو پردیس بزرگ: پردیس ونکوور و پردیس اوکاناگان با بیش از 58000 دانشجو از کانادا و 140 کشور دیگر.

به شروع اولین دوره دکتری تخصصی پرستاری اشاره نشده است. 
طول دورة دکتری تخصصی پرستاری، 5 الی 6 سال میباشد ]22[.

جدول2: تعریف رشته، نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
تعریف رشته، نحوه پذیرش دانشجو دکتری تخصصی پرستاری) )Ph.Dدانشگاه

ایران

باالترین مرجع علمی و حرفه ای در این رشته در حوزه های آموزشی، پژوهشی، نظریه پردازی، مدیریت خدمات 
پرستاری و ارزیابی، که خدمات خود را در راستای اعتالی سالمت به مددجویان، جامعه و مراکز مرتبط ارائه نمایند.

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد ) فوق لیسانس( متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا.
موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.

 قبولی در آزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری.
عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر.

عدم محدودیت سنی ]21[.  

بریتیش کلمبیا

باالترین درجه علمی در عرصه های سیاستگذاری های سالمت، تحقیق، بالین، تدریس و خط مشی همراه با توانایی 
مدیریت و رهبری در موسسات دانشگاهی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد )یا معادل آن( از یک موسسه معتبر و توانایی تحقیق 
مدرک کارشناسی به شرط داشتن اعتبارنامه از دانشگاه بریتیش کلمبیا و توانایی تحقیق پیشرفته مدرک لیسانس با 

میانگین کلی در محدوده کالس A و توانایی تحقیق پیشرفته 
دارا بودن نمره ایلتس7 و یا تافل 100 برای دانشجویان بین الملل ]6.[.

اختصاص اولویت انتخاب دانشجویان به  فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بریتیش کلمبیا  
عدم اشاره به محدودیت سنی ]22[.

جدول 3: فلسفه )ارزش ها، باورها(، رسالت، چشم انداز در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
فلسفه )ارزش ها، باورها(، رسالت، چشم اندازدانشگاه

ایران

فلسفه: درونی سازی و نهادینه کردن ارزش ها، کسب و تقویت اخالق حرفه ای، با رعایت اولویت های ملی، یادگیری مادام العمر و 
تعامل با سایر شاخه های دانش، ایفای نقش در اعتالی سالمت جامعه در حیطه های پیشگیری، بهداشت، درمان، توانبخشی با استفاده 

از آموزش و پژوهش.
چشم انداز: برای 10 سال آینده این دوره در کشور:

مشارکت راهبردی در تولید دانش و فناوری و گسترش پژوهشهای بنیادی، و کاربردی 
ارتقاء کیفیت خدمات حرفه پرستاری و استاندارد های جهانی

بستر سازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور 
 جذب دانشجوی خارجی در ردیف کشورهای برتر و مطرح در منطقه.

رسالت: 
تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر، دارای اخالق حرفه ای و حساس به سالمت جامعه در سطوح 

مختلف پیشگیری، برای مراکز آموزشی، پژوهشی و درمان.
ارزش ها:

نوع دوستی و توجه به کرامت انسانی و الهی مخاطبین، رعایت حقوق مادی و معنوی مخاطبین 
تعامل بین فردی و بین حرفه ای، کل گرایی و جامعه نگری، تاکید بر کار تیمی و جامعیت مراقبت ها

 افزایش کیفیت مراقبت ها همراه با اخالق حرفه ای، و مدد جو محوری.
اهداف: 

تربیت مدرسین با صالحیت آموزشی و پژوهشی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه های کشور و نیل به خود کفایی حرفه ای ]22[
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بریتیش کلمبیا

فلسفه: عدالت و انصاف، اشتغال، برتری و پاسخگو  بودن، ایجاد جوامع سالم، ایمن تر و قوی تر.
چشم انداز: 

ایجاد تغییر از طریق برنامه های برتر تحقیق و تمرین، تالش برای ایده ها و دنیایی بهتر، الهام بخشیدن به مردم، در یک محیط 
استثنای یادگیری.

رسالت: 
تمرکز مدرسین و محققان بر سالمت از طریق نوآوری در پیشگیری، مدیریت بیماری و همچنین ارتقاء سالمت ذینفعان 

پرورش فارغ التحصیالن مسئول، در بهداشت، آموزش و بالین، توانبخشی، خدمات اجتماعی و اخالقی در سطوح منطقه ای، ملی و بین 
المللی

ارزشها: 
هدایت تصمیمات و شکل گیری تکامل رهبری پرستاری در آینده بوسیله نقاط قوت فعلی.

تعامالت  محترمانه بین حرفه ای بر پایه سالمت و رفاه دانشجویان و کارمندان.
تحلیل انتقادی و مثبت بر سالمت و مراقبت های بهداشتی منطقه ای، ملی و جهان. 

صداقت، ابتکار عمل و تعالی در آموزش، عمل، تحقیق و بورس تحصیلی.
اهداف: 

تعالی در پژوهش، یادگیری و تعامل با پرورش شهروندی جهانی و پیشبرد یک جامعه پایدار نه تنها در سراسر بریتیش کلمبیا، بلکه در 
کانادا و دیگر نقاط جهان ]23[.

جدول4: محتوی دوره در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
محتوی دورهدانشگاه

ایران

کل واحدهای درسی 45 واحد می باشد که شامل:
19 واحد اجباری ) فلسفه علم و پرستاری2واحد، نظریه پردازی3 واحد، مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری 2 واحد، روش شناسی و نقد 
پزوهشهای کمی و کیفی در پرستاری 3/5 واحد، آمار استنباطی پیشرفته 2 واحد، مدیریت، رهبری و سیاستگذاری در پرستاری 1/5 واحد، 
نظامها و برنامه های آموزشی در پرستاری 2 واحد، روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری 1/5 واحد، مباحث 

ویژه در پرستاری 1/5 واحد(، 
 6 واحد اختیاری از بین دروس )پرستاری سالمت جامعه، پرستاری و بهداشت مدارس، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سرطان و 

خون شناسی، پرستاری سالمندی، پرستاری کودکان و نوزادان، روان پرستاری، پرستاری در بالیا و تروما، پرستاری اورژانس، پرستاری 
توانبخشی، آموزش پرستاری، رهبری و مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبت ویژه، پرستاری کنترل عفونت و پرستاری قلب و عروق( 

متناسب با گرایش کارشناسی ارشد و یا موضوع رساله مورد نظر در عرصه های مختلف با نظارت استاد راهنما و همکاران عرصه های بین 
رشته ای مرتبط و تائید شورای تحصیلی دانشکده و مجاز به ارائه واحد های درسی جدید تا سقف 20% به جای دروس اختیاری.

 20 واحد پایان نامه.
 گذراندن کارگاههای آموزشی حداقل یک روز )6 ساعت(  شامل: استرس و کنترل استرس، حاکمیت بالینی، پرستاری مبتنی بر شواهد، 

فناوری اطالعات در پرستاری، انتقال دانش در حوزه پرستاری، اخالق و حقوق در پرستاری، و نگارش علمی متون ]21[.

بریتیش کلمبیا

کل واحدهای درسی اجباری 33 واحد میباشد و  دروس اختیاری بر طبق نظر استاد راهنما و نیاز دانشجو متغیر می باشدکه شامل:
واحد اجباری )فلسفه علم و شواهد 3 واحد، سمینار دانشجویی حداقل دو سمینار، روش تحقیق پیشرفته 3 واحد، رهبری در کاربرد دانش 

و ترجمان آن 3 واحد، روشهای تحقیق کمی3 واحد، روشهای تحقیق کیفی3 واحد، پایه های تئوریکال پرستاری بالینی3 واحد، روش های 
مدیریت و فرآیند اداری در مراقبت های بهداشتی3 واحد، مطالعات هدایت  شونده در پرستاری 6 واحد، مطالعات هدایت شونده جهت امادگی 

برای شروع رساله دکتری 6 واحد ]24[.
دروس اختیاری از بین دروس )اخالق و سیاست پرستاری3 واحد،  تحقیق و اقدامات مبتنی بر شواهد3 واحد، ارتقاء سالمت در عمل 3 

واحد، مبانی نظری پرستاری بالینی 3 واحد، رهبری در پرستاری3 واحد، آموزش فرایند پرستاری3 واحد، آموزش پرستاری بالینی 3 واحد، 
اپیدمیولوژی اجتماعی ویژه جمعیت 3 واحد، روش ها در علوم پرستاری3 واحد، سیاست گذاری در سالمت3 واحد، موضوعات در برنامه ریزی 
اجتماعی و زیست محیطی برای تقویت سالمت جامعه 3 واحد، پرستاری حرفه ای و نقش مدرس3 تا 6 واحد، دوره های کارآموزی پیشرفته 
و نقش مدیر پرستاری 3 تا 6 واحد، حوزه های تخصصی پرستاری بالینی- متخصصین سالمت 3 واحد( بر اساس نظر استاد راهنما و عنوان 

پژوهشی دانشجو انتخاب میشود ]25[.
عدم اشاره به تعداد واحد های اختیاری از بین دروس و متغییربودن آن براساس نظر استاد راهنما.

ارائه کارپوشه که شامل: پیشنهادات تحقیقاتی و ارزیابی این پیشنهادات توسط هم گروهی های خود، مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت 
کنفرانس و سمینار، شرکت در کارهای تیمی و مدیریتی، همکاری بین رشته ای، تعامل در جامعه، هدایت یک تیم تحقیقاتی در بالین، 

تدریس و مهارت های دادن مشاوره در یک تیم تحقیقاتی ]24[. 
انتخاب استاد راهنما در سال اول، امتحان جامع در سال دوم، دفاع از پروپوزال در سال سوم و دفاع از پایان نامه در سال ششم ]25[.
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جدول 5: نقش و وظایف حرفه ای، ارتباطات و مشارکت بین المللی در جامعه در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
نقش و وظایف حرفه ای، ارتباطات و مشارکت بین المللی  دانشگاه

ایفای نقش دانش آموختگان در نقش های آموزشی، پژوهشی، مراقبتی، مشاوره ای، مدیریتی و پیشگیری کننده در جامعه. ایران
ارتباطات و مشارکت بین المللی ندارد ]21[.

بریتیش کلمبیا

آماده سازی دانشجویان به عنوان یک رهبر برای بهبود بخشیدن به مراقبت های بهداشتی، پیشبرد دانش پرستاری و پیش بینی یک 
چشم انداز سالمت جدید 

 تدوین برنامه های پرستاری به نحوی که فارغ التحصیالنUBC را دانشمندانی با مهارت تحقیقات بین المللی و کار در دانشگاه های 
برتر جهان بنماید. 

داشتن مشارکت بین المللی با: 
دانشگاه چین در هنگ کنگ - مرکز بین المللی UBC برای رهبری پرستاران

دانشگاه سائو پائولو در کالج پرستاری
 دانشگاه علوم پزشکی بابا فرید در فریدکوت ]26[.

دارای خبرنامه ماهانه پژوهشی، دستاورد های تحقیقاتی، رویداد ها، انتشارات و بورس تحصیلی ]27[.

جدول 6: آئین نامه اجرایی پوشش و اخالق حرفه ای دانشجویان در ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا
آئین نامه اجرایی پوشش و اخالق حرفه ای دانشجویاندانشگاه

ایران

بیان لباس و نحوه پوشش، بهداشت فردی، موازین آرایش و  رفتار در محیط های آموزشی و بالینی ]21[. 
رعایت منشور حقوقی بیمار ]21[.

رعایت مقررات حفاظت و ایمنی بیماران، کارکنان، محیط کار، منابع و تجهیزات ]21[
رعایت آئین نامه اخالق پرستاری جمهوری اسالمی ایران ]21[

رعایت آئین نامه اخالق پژوهشی ]28[. 

ندارد.بریتیش کلمبیا 
ارائه مسائل مربوط به  اخالق حرفهای در بالین، سیاست گذاری اخالقی در حرفه پرستاری در قالب دروس ]29[. 

بحث
ــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی دوره  مطالعــه حاضــر ب
دکتــری پرســتاری در نظــام آموزشــی ایــران و دانشــکده پرســتاری 

بریتیــش کلمبیــا انجــام شــده اســت. 
نتایــج نشــان داد دانشــگاه برتیش کلمبیــا دارای تجربــه ای نزدیک 
بــه دو برابــر ایــران در تعلیــم و پــرورش پرســتاری نویــن در جهــان 
ــدون  ــا ب مــی باشــد. نحــوه پذیــرش در دانشــگاه بریتیــش کلمبی
ــد و  ــی باش ــی م ــطح بین الملل ــجو در س ــت دانش ــون و تربی آزم
جــزء پیشــتازان ارتقــاء حرفــه پرســتاری از طریــق گســترش دامنــه 
عملکرد هــا در بالیــن از طریــق ارائــه دروس اختیــاری بــا تمرکــز بر 
فرایندهــای پرســتاری، آمــوزش بــا یــک قــرن تجربــه و تحقیــق از 
طریــق عضویــت در مراکــز تحقیقــی ملــی و بین المللــی می باشــد. 
در حالــی کــه در ایــران نحــوه پذیــرش بــه صــورت متمرکــز و از 
طریــق آزمــون سراســری و بــر اســاس موازیــن اســالمی صــورت 
مــی پذیــرد. ارائــه دروس اختیــاری در هــر دو دانشــگاه بــر اســاس 
ــوند. در  ــی ش ــاب م ــاله انتخ ــوان رس ــا و عن ــتاد راهنم ــر اس نظ
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا دانشــجو حداکثــر تــا 15 درصــد از نمــره 
ــد، در  ــی نمای ــب م ــی کس ــود ارزیاب ــورت خ ــه ص ــه را ب پایان نام

حالــی کــه در ایــران دانشــجو دخالتــی در ارزیابــی خــود نــدارد.
مهمتریــن اولویــت توســعه و بهبــود برنامه هــای آموزشــی، 

ــی  اســت که  ــری اســت ]30[. بدیه ــه دکت ــت برنام ــن کیفی تضمی
ــی  ــتم های آموزش ــر در سیس ــه روز و انعطاف پذی ــای ب ــا برنامه ه ب
ــت  ــا دس ــگان توان ــت دانش آموخت ــه تربی ــوان ب ــا می ت ــه تنه ن
ــری رســید ]31[. در  ــر از دورة دکت ــه اهدافــی فرات یافــت، بلکــه ب
ایــن راســتا مطالعــات تطبیقــی متعــددی در زمینــه برنامــه درســی 
دکتــری پرســتاری ایــران بــا دیگــر کشــورها ]5، 34-32[ از بــدو 
تاســیس تــا ســال 1395 انجــام شــده اســت. آئیــن نامــه دکتــری 
فلســفۀ پرســتاری ایــران در ســال 1395 بازنگــری و از ســال 1396 

اجــرا شــد. 
ــوان  ــا عن ــا ب ــران و برتیش کلمبی ــتاری در ای ــری پرس دوره دکت
ــاوت  ــن تف ــا ای ــردد ب ــه می گ ــتاری ارائ ــی پرس ــری تخصص دکت
کــه قدمــت دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا در تآســیس مقطــع دکتــری 
ــران تنهــا 24 ســال  ــران بیشــتر اســت ]23[. در ای پرســتاری از ای
ــری تخصصــی پرســتاری  ــرش دانشــجو در دوره دکت از عمــر پذی
می گــذرد ]21[. دانشــگاه های دیگــر نظیــر دانشــگاه ویدنــر 
نیــز قدمــت طوالنــی تــری نســبت بــه ایــران در تربیــت دکتــری 
ــدت  ــاوت در م ــه تف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی دارد ]19[.  ب تخصص
ــد  ــذار در رون ــل تاثیرگ ــان تاســیس دو دانشــگاه یکــی از عوام زم
پیشــرفت می توانــد باشــد چــرا کــه از نظــر محقــق  بدســت آوردن 
تجربــه در گــذر زمــان ســبب افزایــش توانمنــدی و کاهــش خطــا 
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در هــر کاری می شــود.
رســالت دانشــگاه های سراســر ایــران از تربیــت دانشــجو در 
ــد  ــران می باش ــه ســطح ای ــتاری محــدود ب ــری پرس مقطــع دکت
دانشــگاه  از دانش آموختــگان در  انتظــارات  ]21[. در حالی کــه 
ــه  ــی اســت ]23[. ک ــی و بین الملل ــا در ســطح مل ــش کلمبی برتی
ــری  ــه بازنگ ــاز ب ــکاران، نی ــاهی و هم ــه کرمانش ــق مطالع طب
در برنامه هــای دوره تکمیلــی از نظــر هم ســویی بــا فلســفه، 
بین المللــی                                     ســطح  در  پرســتار  تربیــت  اهــداف  و  رســالت 

ــد ]35[.  ــی باش م
ــاس  ــر اس ــداف را ب ــا و اه ــم انداز، ارزش ه ــگاه چش ــر دو دانش ه
اصــول فلســفۀ دانشــگاهها تدویــن نموده انــد و همان گونــه 
ــن،  ــر دو دانشــگاه روش ــود چشــم انداز در ه ــاهده می ش ــه مش ک
ــده ال را  ــت ای ــک وضعی ــده و ی ــان ش ــل درک بی ــه و قاب خالص
ــای  ــاس نظام ه ــران براس ــه در ای ــد ]23،21[. البت ــیم می کن ترس
ــا تاکیــد بــر حفــظ کرامــت انســانی، رعایــت  ارزشــی اســالمی ب
ــت و اخــالق پزشــکی، باورهــا و ارزش هــا تدویــن شــده اند  عدال
ــای  ــه رفتاره ــران ب ــد ای ــز همانن ــا نی ــگاه آلبرت ]36[. در دانش
ــر  ــات ب ــق و خدم ــش، تحقی ــوزش، پژوه ــه آم ــی در زمین اخالق

ــد دارد ]37[.  ــت تاکی ــانی و عدال ــت انس ــاس کرام اس
در هــر دو دانشــگاه بــه تربیــت مدرســین بــا صالحیــت آمــوزش، 
پژوهــش و تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز در دانشــگاه هــا و 
نیــل بــه خــود کفایــی حرفــه ای تاکیــد دارنــد ]23،21[. بــا ایــن 
حــال دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا فراتر از نیــاز منطقه ای در ســطوح 
ملــی و بین المللــی بــه تربیــت مــدرس پرداخته انــد ]23[. گرچــه 
ــودن مقطــع دکتــری  ــه نو ظهــور ب ــا توجــه ب در حــال حاضــر  ب
تخصصــی پرســتاری در ایــران اهــداف مــورد نظــر منطقــی بــه 
ــا توجــه  ــرای جهانــی شــدن بایــد ب ــی ب نظــر می رســد ]33[، ول
بــه رشــد روزافــزون فــن آوری اطالعــات و مســئولیت های 
ــژه ای  ــگاه وی ــه ن ــل ســالمت جامع ــتاران در مقاب ــی پرس اجتماع
ــق  ــه از طری ــای نوآوران ــرفت و طرح ه ــتراتژی های پیش ــه اس ب
ــی داشــت ]36[.  ــتاری در ســطح بین الملل ــان پرس ــت مدرس تربی
بــه نظــر محققیــن، بــا توجــه بــه ایــن کــه کشــور ایــران توانســته 
ــته های  ــر رش ــانی در دیگ ــروی انس ــت نی ــه تربی ــت در زمین اس
علــوم پزشــکی در ســطح بین المللــی کشــورهای اســالمی نظیــر 
ــردارد، امــکان شــروع  ــدم ب ــره ق ــد، افغانســتان و غی ــزی، هن مال

ــد. ــن نباش ــی دور از ذه ــن دوره در ســطح بین الملل ای
ــه  ــه، رزوم ــت ورود دانشــجویان مصاحب ــر دو دانشــگاه جه در ه
ــم  ــی مه ــان انگلیس ــدرک زب ــتن م ــی و داش ــی و آموزش پژوهش
ــگاه  ــا دانش ــو ب ــز همس ــر نی ــگاه ویدن ــت ]38،37[. در دانش اس

ایــران و بریتیــش کلمبیــا داشــتن مــدرک زبــان ضــروری 
ــاختن  ــد س ــر توانمن ــد ب ــگاه تاکی ــر دو دانش ــد ]19[. ه می باش
مدیریــت  و  پژوهشــی  آموزشــی،  حوزه هــای  در  دانشــجو 
ــه و  ــو و جامع ــالمت مددج ــالی س ــتای اعت ــتاری در راس پرس
ــد ]38،37[. اگرچــه  سیاســت گذاری های ســالمت در جامعــه دارن
ــون  ــی در آزم ــه، قبول ــه مصاحب ــه مرحل ــرط ورود ب ــران ش در ای
ــی در  ــد ]38[، ول ــتاری می باش ــی پرس ــری تخصص ــی دکت کتب
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا ورود دانشــجویان ســطوح کارشناســی 
ــا کســب   ــه شــرط داشــتن اعتبارنامــه( و کارشناســی ارشــد  ب )ب
ــان  ــق، در هم ــرفته تحقی ــارت پیش ــودن مه ــره A و دارا ب نم
ــد ]39[. در  ــع می باش ــه، بالمان ــام مصاحب ــدون انج ــگاه و ب دانش
مطالعــه رفعتــی و همــکاران از دانشــگاه ویدنــر نیــز ورود دانشــجو 
ــی از دروس  ــره در بعض ــب نم ــدل و کس ــا مع ــون ب ــدون آزم ب

.]19[ می باشــد 
ــدن دوره  ــه گذران ــف ب ــجویان مکل ــگاه، دانش ــر دو دانش در ه
آموزشــی، کارگاه و امتحــان جامــع هســتند و دروس دوره آمــوزش 
ــت و  ــاری اس ــاری و اجب ــامل دروس اختی ــگاه ش ــر دو دانش ه
دروس اختیــاری براســاس نظــر اســتاد راهنمــا دو دانشــگاه 
انتخــاب می شــود و بعــد از موفقیــت در آزمــون جامــع، دانشــجو 
تمامــی  مالــی  پشــتیبانی  پژوهشــی می شــود.  مرحلــه  وارد 
ــر  ــران ب ــا و ای ــش کلمبی ــگاه بریت ــی در دانش ــای پژوهش کاره
عهــده دانشــگاه می باشــد و مســئولیت تمــام کارهــای پژوهشــی 

ــد ]38،37[.  ــی باش ــتاد م ــده اس ــه عه ــجو ب دانش
ــاری در حیطه هــای  ــا دوره هــای اجب در دانشــگاه بریتیــش کلمبی
مدیریــت و رســاله دکتــری بــوده، تنــوع بیشــتر دروس اختیــاری 
ــاری  ــداد واحد هــای دروس اختی ــر اینکــه تع ــازاد ب وجــود دارد م
ــت  ــر اس ــا متغی ــتاد راهنم ــر اس ــه نظ ــا ب ــت و بن ــخص نیس مش
]37[، کــه در مطالعــه بــرزو و همــکاران نیــز تفاوت هــای 
دروس اختیــاری و اجبــاری مشــهود می باشــد ]32[. از نظــر 
محققیــن چــون در ایــران دانشــجویان از واحدهــای شــغلی 
مســتقل نظیــر بالیــن، دانشــکده   های سراســری پرســتاری و 
ــت  ــی ا س ــوند، طبیع ــتاری می ش ــری پرس ــع دکت آزاد وارد مقط
ــش  ــای فاح ــا تفاوت ه ــد ب ــع ارش ــگان مقط ــه دانش آموخت ک
ــا هســتند. الزم اســت  ــی توانمندی ه ــا و حت ــدگاه، ارزش ه در دی
جهــت اطمینــان از توانمندی هــای دانشــجویان در هنــگام فــارغ 
ــی  ــتاری در زمینه های ــری پرس ــع دکت ــدن در مقط ــل ش التحصی
ــا  ــق ب ــن تحقی ــی و همچنی ــای بالین ــس، عملکرده ــر تدری نظی

ــود. ــدام ش ــای دانشــجویان اق ــه نیازه ــه ب توج
اهــداف دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری در دانشــگاه بریتیــش 
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کلمبیــا بســیار گســترده اســت و از تحقیــق، آمــوزش و یادگیــری 
تــا حرفــه ای شــدن در ســطوح ملــی و جهانــی اســت کــه از طریــق 
ــد  ــت می  آورن ــی بدس ــرکای خارج ــا ش ــی ب ــای ارتباط برنامه ه
]37[. هــدف از ایجــاد دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری در ایران، 
ــت  ــی جه ــی و پژوهش ــت آموزش ــا صالحی ــینی ب ــت مدرس تربی
ــه  ــرای نیــل ب تامیــن نیــروی مــورد نیــاز دانشــگاه های کشــور، ب
ــتای  ــه در راس ــه ک ــد. ]21[. گرچ ــه ای می باش ــی حرف خودکفای
تربیــت اســتاد و ارتقــا آمــوزش پرســتاری اقــدام خاصــی صــورت 
ــی، مهــم  ــد کســب صالحیــت آمــوزش بالین ــه اســت و بای نگرفت

ــد ]39[.  باش
گــواه ایــن ســخن، نتایــج مطالعــه Kim و همــکاران )2015( در 
ارتبــاط بــا ضعیــف بــودن روش هــای بالینــی در اکثــر برنامه هــای 
دکتــری فلســفه پرســتاری می باشــد ]40[. در ایــران منگــی 
ــه  ــا مطالع ــتا ب ــم راس ــه نتیجــه ای ه ــز ب ــکاران )2015( نی و هم
Kim و همــکاران دســت یافتــه انــد ]41[. در مطالعــات دیگــر نیــز 
بــه جایگزیــن کــردن فعالیت هــای پژوهشــی در برنامــه آموزشــی 
دوره دکتــری اشــاره شــده اســت کــه موجــب کاهــش عملکــرد و 
ــه  ــود ک ــدرس می ش ــش م ــالن در نق ــی فارغ التحصی ــدم آمادگ ع
آن نیــز بــه نوبــه خــود ســبب نارضایتــی شــغلی در مدرســان آینــده 
می گــردد ]44-42[. بــه نظــر محققیــن احتمــاال حضــور همزمــان 
ــاتید  ــر اس ــت نظ ــتاری تح ــف پرس ــطوح مختل ــجویان س دانش
مجــرب هماننــد رشــته پزشــکی در بالین کمــک قابــل مالحظه ای 
در رشــد علمــی روزافــزون دانشــجویان دوره هــای مختلــف داشــته 
باشــد و تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای ســالمتی جامعــه هــم بــا 
اجمــاع نظــر مقاطــع مختلــف حرفــه در کنــار هــم افزایــش یابــد. 
ــابقه در تاســیس  ــرن س ــک ق ــا دارای ی ــش کلمبی دانشــگاه بریتی
ــش  ــا بی ــه تنه ــد در حالی ک ــتاری می باش ــکده پرس ــاد دانش و ایج
ــذرد.  ــران می گ ــک در ای ــتاری اکادمی ــر پرس ــرن از عم ــم ق از نی
نکتــه قابــل مالحظــه دیگــر اینکــه در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا 
همــکاری بیــن  رشــته ای بــا گروه هــای اخــالق، پژشــکی، 
توانبخشــی و خدمــات اجتماعــی وجــود دارد ]37[، در حالــی 
ــی  ــری تخصص ــه دکت ــم در آئین نام ــن مه ــه ای ــن ب ــه پرداخت ک
پرســتاری ایــران بســیار کمرنــگ مــی باشــد ]38[. در ایــران گرچــه 
ــه آمــوزش بین رشــته ای در ارتقــاء کیفیــت  کــه نگــرش مثبــت ب
ــترش  ــرا و گس ــت اج ــی در جه ــود دارد ]45،46[، ول ــالمت وج س
آمــوزش بیــن رشــته ای مشــکالتی نظیــر محدویت هــای ســازمانی 

ــود دارد ]47[.  ــی وج ــام آموزش ــاختاری در نظ و س
 از شــروط دیگــر مــورد نیــاز در ســال اول دوره دکتری در دانشــگاه 
بریتیــش کلمبیــا شــرکت در حداقــل دو ســمینار در ارتبــاط بــا علوم 

پرســتاری، دانشــگاه و رونــد انجــام تحقیقــات قبــل از شــروع پایان 
ــز شــرکت در  ــران نی ــه در ای ــی باشــد ]48[. البت ــری م ــه دکت نام

کارگاه هــای ذکــر شــده اجبــاری مــی باشــد ]28[.
در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا تعــداد واحد هــای پایان نامــه دانشــجو 
ــتاد  ــره دانشــجو توســط اس ــی باشــد و 85 درصــد نم ــد م 12واح
ــا  ــر ت ــد و حداکث ــت داوران می باش ــاور و هیئ ــتاد مش ــا، اس راهنم
ــار دانشــجو مــی باشــد ]49[.  15 درصــد نمــره پایان نامــه در اختی
ــه  ــای پایان نام ــداد واحد  ه ــران تع ــه در ای ــت ک ــی اس ــن درحال ای
20 واحــد مــی باشــند و ارزشــیابی کامــل دانشــجو توســط اســتاد 
راهنمــا، اســتاد مشــاور و هیئــت داوران مــی باشــد ]28[. از آنجــا 
کــه تولیــد و انتقــال دانــش جــزء وظایــف دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلــی اســت و ایــن وظیفــه در مقطــع دکتــری پررنگ تــر اســت 
ــر به ســزایی در  ــن قشــر تاثی ــه پژوهش هــای ای ــن توجــه ب بنابرای

پیشــرفت علمــی کشــور دارد ]50[.
در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا تمــام تحقیقــات بــا موضــوع انســانی 
ــان  ــرای محقق ــد ب ــی مفی ــزار آموزش ــتورالعمل TCPS )اب از دس
ــد.   ــروی می کن ــی( پی ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــد و دانش جدی
ــار اخالقــی در  ــه رفت ــه سیاســت ســه جانب TCPS مخفــف بیانی
تحقیقــات مربــوط بــه انســان اســت. ]51[. اســتاد راهنمــا محقــق 
اصلــی اســت و مســئولیت اخالقــی تحقیــق دانشــجو را بــه عهــده 
می گیــرد و دانشــجو بــه عنــوان همــکار محقــق در برنامــه کاری 
ــا  ــات ب ــام تحقیق ــران تم ــود ]52[. در ای ــی می ش ــق معرف تحقی
ــد  ــالق می باش ــد اخ ــتن ک ــه داش ــروط ب ــانی مش ــوع انس موض
کــه از طریــق کمیتــه اخــالق در پژوهــش هــای دانشــگاهی داده 

 .]53[ می شــود 
در  پرســتاری  تخصصــی  دکتــری  دورة  در  تحصیــل  هزینــه 
ــه  ــد ک ــی باش ــجو م ــده دانش ــه عه ــا ب ــش کلمبی ــگاه بریتی دانش
البتــه دانشــجویان ملــی و بین المللــی دوره دکتــری دارای بورســیه 
ــا  ــن تنه ــند و ای ــهریه می باش ــت ش ــاف از پرداخ ــی، مع تحصیل
درصــد بســیار اندکــی از جمعیــت دانشــجویان را شــامل می شــود 
ــی اســتفاده  ــد از وام تحصیل ــه دانشــجویان می توانن ]54، 55[. هم
کننــد ]56[، و در کنــار تحصیــل بــه کار نیــز مشــغول شــوند ]57[. 
در ایــران تحصیــل در دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری در 
صــورت تاییــد مســئول تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه تــا ســقف 
ــه دو صــورت رایــگان و  ســه نیــم ســال اضافــه خواهــد   شــد و ب
شــهریه پرداز از طریــق آزمــون کتبــی و شــفاهی توســط ســازمان 
ــا  ــی ی ــدرک قبول ــتن م ــا داش ــوم پزشــکی کشــور ب ســنجش عل
مشــروط زبــان صــورت مــی گیــرد و دانشــجویان روزانــه حقــوق 
ــار  ــه کار در کن ــد و مجــاز ب ــر عملکــرد دریافــت می کنن ــی ب مبتن
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ــند ]21[. ــی باش ــل نم تحصی
در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا مســائل مربــوط بــه اخــالق و 
ــدی  ــب درس 3 واح ــتاری در قال ــی در پرس سیاســت گذاری اخالق
ــران  ــه در ای ــی ک ــود ]29[، در حال ــه می ش ــجویان ارائ ــه دانش ب
بصــورت آییــن نامه هــای منشــور حقــوق بیمــار و اخــالق 
پرســتاری هســتند کــه ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم تدریــس و 

ــود ]28[.  ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس ــه آن ب مطالع
تعــداد دروس اختیــاری در ایــران محــدود بــه 15درس مــی شــود 
]38[، در صورتــی کــه دروس اختیــاری دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا 
ــود دروس  ــم وج ــی رغ ــران عل ــتری دارد ]25[. در ای ــوع بیش تن
اختیــاری گزارش هــای زیــادی مبنــی بــر تحقیقــی و تئــوری بــودن 
ماهیــت دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری در عصــر حاضــر اســت 
]56، 57[ و واحــد مســتقلی در زمینــه علــوم و مراقبت هــای بالینــی 
ــی  ــدارد در صورت ــود ن ــتاری وج ــی پرس ــری تخصص در دوره دکت
کــه واقعیــت ایــن حرفــه، عملــی بــودن آن اســت ]58[. فراهانــی 
و همــکاران )2006( نیــز مشــکالت عمــده تحصیلــی دانشــجویان 
ــتند ]5[ ــن می  دانس ــه بالی ــوط ب ــتاری را مرب ــری پرس دوران دکت
ــکل  ــن مش ــل ای ــعی در ح ــاری س ــه دروس اختی ــا ارائ ــه ب اگرچ
شــده اســت ولــی در عمــل کارگشــای مشــکالت مراقبتــی بالیــن 
نخواهــد بــود ]59[. چــرا کــه ایــن دروس در راســتای اهداف رســاله 
و رشــته کارشناســی ارشــد بــا نظــر اســتاد راهنمــا، همــکاران بیــن 
رشــته ای و تاییــد شــورای تحصیــالت تکمیلــی تدویــن می شــوند 

 .]60[
ــور  ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــام دانش ــر تم ــال حاض در ح
ــتاری  ــی پرس ــری تخصص ــوم دکت ــرای کوریکول ــه اج ــزم ب مل
مصوبــه ســال 1395 مــی باشــند در حالــی کــه دانشــگاه بریتیــش 
ــه  ــر مــداوم برنامــه درســی از ســال شــروع ب ــا ضمــن تغیی کلمبی
ــش  ــه افزای جمــع دانشــگاه های عضــو ســازمان WHO در زمین
ــان و تقویــت اقتصــاد  ــود زندگــی زن توانمنــدی در پرســتاری، بهب
ســالمت منقطــه ای از ســال 2018 تــا ســال 2020 پیوســته اســت 
ــی دارد ]61[.  ــر م ــدم ب ــایWHO  ق ــا سیاســت ه ــگام ب و هم
از محدودیت هــای ایــن مطالعــه می تــوان بــه عــدم دسترســی بــه 
نگــرش، نقــاط قــوت و ضعــف کوریکولــوم از دیــدگاه دانشــجویان 
دکتــری پرســتاری دو کشــور پرداخــت. هــر چنــد کــه بــا مقایســه 
برنامــه درســی ایــران بــا دانشــگاه های کشــورهای توســعه یافتــه 
و موفــق نظیــر بریتیــش کلمبیــا نقــاط قــوت و ضعــف دانشــگاه ها 
راحــت تــر مشــخص مــی شــود و براســاس آن مــی تــوان بــرای 
ادامــه و یــا تغییــر رونــد کار جهــت بازدهــی بهتــر تصمیــم گرفــت. 

نتیجه گیری
مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران بــا دکتــری پرســتاری دانشــگاه 
بریتیــش کلمبیــا در مــواردی نظیــر حرفه ای شــدن در ســطوح ملی 
و جهانــی، همــکاری بیــن رشــته ای بــا گروهــای اخالق، پزشــکی، 
ــل،  ــار تحصی ــوز کار در کن ــی، مج ــات اجتماع ــی و خدم توانبخش
ارائــه درس اخــالق و سیاســتگذاری اخــالق در پرســتاری و هــم گام 
بــودن بــا WHO بــا ایــران متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــرن  ــک ق ــا ی ــا ب ــش کلمبی ــگاه بریتی ــی دانش ــام آموزش ــه نظ ک
تجربــه در ســطح بیــن المللــی مطــرح اســت، و نکتــه آخــر ایــن 
ــد پرســتای و  ــر فراین ــد ب ــا تاکی ــش کلمبی ــه در دانشــگاه بریتی ک
خــود ارزشــیابی دانشــجویان دکتــری تخصصــی پرســتاری دارنــد.
ــی  ــران م ــگاه ها در ای ــته دانش ــن دس ــارب ای ــتفاده از تج ــا اس  ب
تــوان در جهــت خدمــت بهتــر در زمینــه ارتقــاء ســالمت، و برطرف 
ــن،  ــر محققی ــت. از نظ ــا گام برداش ــا و کمبود ه ــودن ضعف ه نم
ــا توجــه بــه تمرکــز دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــر روی فراینــد  ب
پرســتاری و خود ارزشــیابی دانشــجو، توصیــه می شــود کــه 
جهــت اصــالح برنامــه از نظــر کلــی و محتوایــی عــالوه بــر متــون 
مختلــف، بــا نظرســنجی از اســاتیدی کــه ســابقه کار بالیــن دارنــد، 
ــابقه کار در  ــرد و س ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــی م ــوم درس کوریکول

ــری پرســتاری باشــد.  ــن از شــروط وارد شــدن در دوره دکت بالی
ــی-  ــت فرهنگ ــابه وضعی ــه تش ــه ب ــا توج ــود ب ــنهاد می ش پیش
اجتماعــی ایــران بــا کشــورهای مســلمان نظیــر مالــزی به مقایســه 
ــن  ــا ای ــران ب ــتاری ای ــری پرس ــای درســی دوره دکت کوریکولوم ه
کشــور و یــا دیگــر کشــورهای اســالمی پرداختــه شــود. همچنیــن 
مقایســه دانشــگاه هــا بــه صــورت قــاره ای حداقــل از هر قــاره یک 
کشــور، و مقایســه بــا کشــورهای مختلــف از نظــر ســطوح توســعه 

متفــاوت پیشــنهاد مــی شــود. 

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه در قالــب طــرح کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی 
IR.SEMUMS. شــماره  بــه  اخــالق  تاییدیــه  بــا 

ــام  ــمنان انج ــکی س ــوم پزش ــگاه عل REC.1398.72 در دانش
شــد. نویســندگان ایــن پژوهــش از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان تشــکر و قدردانــی مــی نماینــد. 

تضاد منافع
ــه  ــج ایــن مطالعــه هیــچ گون در انجــام، اســتخراج و گــزارش نتای

تضــاد منافعــی وجــود نداشــت.
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