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Abstract 
Introduction: Improving the quality and dynamism of nursing higher education programs requires continuous 
evaluation and quantitative and qualitative studies and applying the results of an evaluation in practice. 
Neglecting the quality of higher education and the efficiency of graduates, especially doctoral education, is one 
of the major concerns of the health education system. Therefore, this study was conducted with the aim of a 
comparative comparison of the Iranian nursing education system and the University of Tennessee. 
Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2019. Internet search was performed using 
Persian and English databases. The collected data were analyzed using Bereday four-step model including 
description, interpretation, proximity, and comparison.
Results: Although there were similarities in terms of course characteristics and structure, the comparison 
showed that at the University of Tennessee, lesson plans are tailored to the needs and problems of the community. 
It is possible to continue studying for a doctorate in different fields. The university offers three ways to enter 
the doctoral program DNP, BSN, MSN. The main focus of the Ph.D. program in scientific research and theory 
development. The curriculum is offered full-time and part-time using advanced educational technologies and 
distance and close education, and student recruitment is done independently by the university, while in Iran this 
is not possible and this course is only full time and student admission is done through an exam.
Conclusions: Considering the importance of the role and duties of nursing Ph.D. graduates in the development 
of the field and the complex and changing needs of society, it is suggested that the objectives, mission, content 
of the curriculum, executive approach, and evaluation of this course be reviewed so that by strengthening 
the strengths and eliminating the weaknesses of nursing curricula, it increased the quality of education and, 
consequently, the quality of nursing doctoral graduates.
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چکیده 
مقدمــه: ارتقــاء کیفیــت و پویایــی برنامه هــای آمــوزش عـــالی پرســتاری مســتلزم ارزشــیابی و بررســی های کمــی و کیفــی مســـتمر و 
بــه  کار بــردن نتایــج حاصــل از ارزشــیابی در عمــل اســت. غفلــت از کیفیــت آمــوزش عالــی و کارایــی دانــش آموختــگان بــه ویــژه آمــوزش 
دکتــری یکــی از نگرانــی هــای عمــده نظــام آموزشــی ســالمت مــی باشــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی نظــام آموزشــی 

مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران و دانشــگاه تنســی آمریــکا انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی _تطبیقــی در ســال 1398 انجــام شــد. جســتجوی اینترنتــی، بــا اســتفاده از پایــگاه هــای فارســی و 
انگلیســی صــورت پذیرفــت. داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از الگــوی چهــار مرحلــه ای Bereday شــامل توصیــف، تفســیر، 

همجــواری و مقایســه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: اگرچــه از نظــر مشــخصات و ســاختار دوره نقــاط مشــترکی مشــاهده گردیــد، امــا مقایســه نشــان داد در دانشــگاه تنســی 
طــرح درس هــا متناســب بــا نیازهــا و مشــکالت جامعــه اســت. ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــری در گرایــش هــای متفاوتــی امــکان پذیر 
مــی باشــد. دانشــگاه ســه راه را بــرای ورود بــه دوره دکتــری DNP، BSN ، MSN ارائــه مــی دهــد. تمرکــز اصلــی برنامــه دکتــرا تحقیــق 
علمــی و توســعه تئــوری اســت. برنامــه آموزشــی بــه صــورت تمــام وقــت و نیمــه وقــت بــا اســتفاده از فّنــاوری هــای پیشــرفته آموزشــی و 
آمــوزش از راه دور و نزدیــک ارائــه مــی شــود و جــذب دانشــجو بــه طــور مســتقل توســط دانشــگاه صــورت مــی پذیــرد، در حالــی کــه در 

ایــران ایــن امــکان وجــود نــدارد و ایــن مقطــع صرفــاً تمــام وقــت اســت و پذیــرش دانشــجو از طریــق آزمــون انجــام مــی شــود. 
نتیجــه گیــری: بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت نقــش و وظایــف فــارغ التحصیــالن دوره دکتــرای پرســتاری در توســعه رشــته و نیازهــای 
پیچیــده و در حــال تغییــر جامعــه، پیشــنهاد مــی گــردد، در اهــداف، رســالت، محتــوای برنامــه درســی، رویکــرد اجرایــی و ارزشــیابی ایــن 
دوره، بازنگــری هایــی صــورت گیــرد تــا بتــوان بــا تقویــت نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف کوریکولــوم هــای پرســتاری، کیفیــت آموزش 

و بــه تبــع آن کیفیــت دانــش آموختــگان دکتــری پرســتاری را افزایــش داد.
کلیدواژه ها: برنامه درسی، مطالعه تطبیقی، دکتری پرستاری، نظام آموزشی، ایران، تنسی آمریکا.

مقدمه
آمــاده ســازی دانشــجویان دکتــری پرســتاری بــا دانــش و مهــارت 
ــگران  ــت پژوهش ــم و تربی ــظ نظ ــم، حف ــرفت عل ــت پیش در جه
ــعه  ــر توس ــای اخی ــه ه ــت ]1[. در ده ــم اس ــیار مه ــده بس آین
ــوان  ــه عن ــان ب ــتاری در جه ــوزش پرس ــریع آم ــترش س و گس
بخشــی از نظــام آمــوزش عالــی نــه تنهــا باعــث نگرانــی در بــاره 
ــش  ــا را باچال ــه آن ه ــده، بلک ــته ش ــن رش ــوزش ای ــت آم کیفی
هایــی از جملــه شایســتگی دانــش آموختــگان، کیفیــت آمــوزش و                                                                                      

برنامــه هــای درســی و کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی مواجــه 
ــت ]2[. ــوده اس نم

ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــای خدم ــتم ه ــالمت و سیس ــام س نظ
همــواره در تــالش بــرای ارائــه خدمــت مقــرون بــه صرفــه و بــا 
ــوان  ــه عن ــتاران ب ــدی پرس ــش و توانمن ــتند ]3[. نق ــت هس کیفی
ــات ســالمت، در تحقــق  ــده خدم ــه دهن ــن گــروه ارائ ــزرگ تری ب
رســالت نظــام ســالمت بســیار پررنــگ و مشــهود اســت. الزمــه 
ــر،  ــی برت ــام آموزش ــک نظ ــود ی ــالت، وج ــن رس ــه ای ــتیابی ب دس
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کارآمــد و پیشــرفته اســت کــه بتوانــد دانــش آموختگانــی متبحــر و 
توانمنــد بــا توجــه بــه شــرایط و نیازمنــدی هــای بهداشــتی کنونی، 

ــل دهــد ]4[.  ــه تحوی ــه جامع ب
ــی  ــن درك از چگونگ ــه بهتری ــتاری، ارائ ــوزش پرس ــدف از آم ه
پاســخ-گویی بــه نیازهــای جامعــه اســت ]5[. آمــوزش دانشــجویان 
بــه منظــور حصــول اطمینــان از وســعت دانــش در حــوزه دانــش 
پرســتاری و عمــق دانــش در حــوزه تحقیقاتــی تخصصــی، در ایجاد 
یــک حرفــه علمــی و پژوهشــی اساســی اســت، بــه طــوری کــه 
آنــان بــه عنــوان یکــی از اعضــای تیــم ارائــه خدمــات ســالمتی 
ــای بهداشــتی  ــه سیاســت ه ــی ب ــت و شــکل ده ــه مراقب در ارائ
نقــش داشــته و بتواننــد بــا از میــان برداشــتن موانعــی کــه قابلیــت 
ــای  ــت ه ــازد، فعالی ــی س ــدود م ــا را مح ــه ای آن ه ــای حرف ه
حرفــه ای خــود را در جامعــه توســعه دهنــد. در ایــن راســتا، توســعه  
نقــش دانشــمندان پرســتاری از طریــق پــرورش فــارغ التحصیــالن 
ــد  ــه ای در تولی ــتاران حرف ــوان پرس ــه عن ــد ب ــه بتوانن ــری ک دکت
دانــش پرســتاری جدیــد، تربیــت پرســتاران محقــق آینــده، آموزش 
و عملکــرد بالینــی پیشــرفته و سیاســت گــذاری در حیطــه ســالمت 
جامعــه و گســترش عملکــرد در گــروه هــای بیــن حرفــه ای، یکــی 
از مؤلفــه هــای اصلــی برنامــه هــای بهبــود ســالمت کشــور اســت 

.]1[
هــم چنیــن بررســی وضعیــت و جایــگاه پرســتاران در نظــام ارائــه 
خدمــات در سراســر جهــان نشــان مــی دهــد کــه آن ها بایــد دارای 
تــوان علمــی و عملــی مناســب بــا دانــش روز جهــت انجــام کلیــه 
مراقبــت هــای پرســتاری در ســطوح مختلــف باشــند و شناســایی 
ــع و  ــرای رف ــدام ب ــتاری و اق ــوزش پرس ــود در آم ــائل موج مس
ــه اهــداف آمــوزش و  اصــالح آن هــا، موجــب بهبــود دســتیابی ب
تربیــت افــراد ماهــر و ارتقــای کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی 

در ســطح کشــور خواهــد شــد ]6[. 
وجــود برنامــه آموزشــی مــدون، جامــع و منطبــق بــا نیازهــای نظام 
ــروی انســانی  ــت نی ــوزش را در تربی ســالمت، رکــن محــوری آم
مــورد نیــاز نظــام ســالمت تشــکیل مــی دهــد و الزم اســت کــه 
ــن،  ــه تدوی ــای روز جامع ــتای نیازه ــی در راس ــه آموزش ــر برنام ه
بازنگــری و اصــالح شــود ]7[. بنابرایــن دانشــکده هــای پرســتاری، 
ــه  ــد ب ــوم پزشــکی، بای ــوان بخشــی از دانشــگاه هــای عل ــه عن ب
ســمت تضمیــن کیفیــت، ارزیابــی مــداوم و ارتقــاء حرکــت کننــد 
]8[. بررســی برنامــه هــای درســی کشــورهای مختلــف و اســتفاده 
ــتاری  ــوزش پرس ــه آم ــق در زمین ــای موف ــگاه ه ــارب دانش از تج
کمــک مــی کنــد تــا مســئولین و برنامــه ریــزان درســی، بــا دیــد 
وســیع تــری بــه تدویــن و یــا تغییــر برنامــه آموزشــی و انتخــاب 

ــد ]9[.  ــس و ارزشــیابی بپردازن ــوا، روش تدری اهــداف، محت
ــکا  ــتاری آمری ــج پرس ــن کال ــب انجم ــا تصوی ــروز، ب ــه ام ــا ب ت
 American Association of Colleges of Nursing (ACCN(
در ســال 2004 دو برنامــه کلــی جهــت آمــوزش دکتــری پرســتاری 
در ســطح جهــان وجــود دارد کــه شــامل دکتــری فلســفه                   
)Doctor of Philosophy in  Nursing (PhD کــه یــک برنامــه 
ــر تحقیــق را جهــت آمــاده ســاختن پرســتاران  درســی متمرکــز ب
پژوهشــگر پیشــنهاد مــی کنــد، تــا آنــان شــروع بــه تحقیقــات در 
ــتی  ــای بهداش ــت ه ــج و سیاس ــتاری، نتای ــکالت پرس ــورد مش م
نماینــد و بــه عنــوان رهبــران گــروه هــای بیــن رشــته ای آمــاده 
شــوند. فــارغ التحصیــالن  ایــن برنامــه دارای مهــارت هــای پیــش 
ــق  ــی از طری ــتاری بالین ــش پرس ــعه دان ــرای توس ــده ب ــی ش بین
خالقیــت، نــوآوری و کشــف هســتند ]10, 11[. دکتــری متمرکــز 
ــرادی  ــه اف ــن Doctor of Nursing Practice   اســت ک ــر بالی ب
خبــره و متخصــص را بــرای بالیــن تربیــت مــی کنــد. ایــن درجــه 
ــی را نشــان مــی  ــی در پرســتاری بالین ــن آمادگــی تحصیل باالتری
دهــد. فــارغ التحصیــالن برنامــه DNP ، پرســتارانی پیشــرفته بــا 
دانــش تصمیــم گیــری و مهــارت بالینــی باال بــرای مراقبــت کامل 
ــود ]11,  از بیمــاران در تمــام مجموعــه هــای مراقبــت خواهنــد ب
ــد، در  ــا هــم دارن 12[. اگرچــه ایــن برنامــه هــا شــباهت هایــی ب
عیــن حــال تفــاوت های قابــل توجهــی دارندکــه دانــش آموختگان 

ــز مــی کنــد ]13[. دو برنامــه را از یکدیگــر متمای
بــه طــور کلــی در کلیــه جوامــع، مســائل و هــدف هــای آموزشــی 
بــه همدیگــر شــباهت دارنــد، ولــی روش هــا و برنامــه  ر یــزی هــای 
مــورد اســتفاده در امــر آمــوزش علــوم و حــل مشــکالت مرتبــط، 
ــا ســنت هــا و فرهنــگ هــر یــک از جوامــع ارتبــاط پیــدا مــی  ب
نماینــد ]14[. برنامــه هــای دکتــری پرســتاری در سراســر جهــان  
بــه ســرعت در حــال گســترش اســت ]15[ و کشــورها بــه تناســب 
نیازهــای خــود و شــرایط جامعــه برنامــه هــای متنوعــی را تدوین و 

اجــرا مــی کننــد ]16[. 
ــری  ــگان دکت ــش آموخت ــه انتظــارات از دان ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب
ــریع و  ــرات س ــت و تغیی ــده اس ــیع و پیچی ــیار وس ــتاری بس پرس
ــرای تربیــت  ــی را ب پیشــرونده نظــام ســالمت، نیازهــای روزافزون
ــه  ــژه ای ب ــد توجــه وی ــد، بای ــروی متخصــص ایجــاد مــی کن نی
ــای  ــا نیازه ــری و تناســب آن ب ــای دکت ــه ه ــه برنام ــت ارائ کیفی
ــه  ــه برنام ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــت ]17[. ش ــه داش جامع
هــای دکتــری پرســتاری، دانــش آموختــگان را بــرای نقــش هــا 
و مســئولیت هــای مرتبــط بــا آن آمــاده نمــی کنــد ]16[. از مهــم 
تریــن اولویــت هــای برنامــه دکتــرای پرســتاری، تضمیــن کیفیــت 
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برنامــه هــای آن مــی باشــد کــه در توســعه و بهبــود برنامــه هــای 
آموزشــی تأثیــر خواهنــد گذاشــت، اگــر برنامــه دکتــری بــه صورت 
سیســتماتیک مــورد بررســی قــرار نگیــرد، علــم و حرفــه پرســتاری 
ــای  ــش ه ــام پژوه ــن، انج ــت. متخصصی ــد یاف ــعه نخواه توس
متعــدد را بــرای بررســی و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه 

ــد ]18[.  درســی ضــروری مــی دانن
توجــه بــه نظــام هــای آموزشــی موفــق در جهــان، مبیــن نهادینــه 
ــام  ــه نظ ــت و مقایس ــش اس ــد و اثربخ ــام کارآم ــک نظ ــدن ی ش
هــای مختلــف آموزشــی باعــث ارتقــای محتــوی و کیفیــت برنامــه 
ــای  ــام ه ــخ تحــول نظ ــردد ]19[. بررســی تاری ــی گ آموزشــی م
ــی  ــی یک ــات تطبیق ــد، مطالع ــی ده ــان م ــان نش ــی جه آموزش
ــزان  ــه ری ــه برنام ــورد توج ــی م ــای علم ــن رویکرده از پویاتری
آموزشــی کشــورهای پیشــرو بــوده و از آن بــه عنــوان شــرط الزم 
بــرای طراحــی نظــام هــای آموزشــی نویــن نــام بــرده شــده اســت 
]20[. مطالعــات تطبیقــی راهبردهایــی عقالیــی جهــت اســتفاده از 

ــران اســت ]21[.  تجــارب دیگ
بــا توجــه بــه اهمیــت مطالعــات تطبیقــی در واضــح ســازی نقــاط 
قــوت و ضعــف برنامــه آموزشــی دوره دکتــری پرســتاری مطالعــات 
مختلفــی در جهــان انجــام شــده اســت. Kim و همــکاران )2015) 
در مطالعــه مقایســه تطبیقــی کیفیــت آمــوزش دکتــری در هفــت 
کشــور اســترالیا، ژاپــن، کــره، آفریقــای جنوبــی، تایلنــد، انگلیــس 
و ایــاالت متحــده دریافتنــد حــوزه هــای دانشــکده و برنامــه هــا 
ــت  ــاء کیفی ــظ و ارتق ــرای حف ــتراتژیک ب ــم اس ــای مه ــه ه زمین
ــع  ــه نقــش محــوری مناب ــد و ب ــری پرســتاری بودن ــوزش دکت آم
در بهبــود کیفیــت برنامــه هــای دکتــری پرســتاری تاکیــد نمــوده 
ــن  ــرای تدوی ــد ب ــا بای ــه ه ــن یافت ــه ای ــد ک ــنهاد کردن و پیش
ــاء کیفیــت  ــرای ارتق اســتراتژی هــا و سیاســت هــای آموزشــی ب
برنامــه آمــوزش دکتــری پرســتاری حــوزه هــای دانشــکده و برنامه 
هــای پرســتاری در سراســر جهــان مــد نظــر قــرار گیــرد و مطــرح 
نمودنــد اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد بــه عنــوان ابــزاری مهــم 

بــه محققــان امــکان مقایســه کشــورها را مــی دهــد ]22[.
ــش  ــت دان ــدم کفای ــه ع ــز ب ــکاران )2014) نی McKenna و هم

ــاي  ــش ه ــا چال ــي ب ــتاري در رویاروی ــري پرس ــگان دکت آموخت
موجــود در نظــام مراقبــت ســالمت اشــاره نمــوده و بیــان داشــتند 
ــل  ــع در ح ــن مقط ــالن ای ــارغ التحصی ــارات از ف ــم انتظ علیرغ
مســائل پرســتاري و اصــالح وضعیــت مراقبــت در نظــام ســالمت، 
ــه نظــر  ــد ]23[. ب اهــداف ترســیم شــده در عمــل محقــق نگردی
مــی رســد ایــن موضــوع بــه نحــوه طراحــی و اجــرای کوریکولوم و 
عــدم تناســب آن بــا محیــط کار بــر مــی گــردد. اثربخشــي ارزیابي 

کوریکولــوم دکتــري پرســتاري در ارتقــاء کیفیــت آن توســط 
Nagata و همــکاران )2012) نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت 

 .]24[
ــرای  ــه دکت ــی برنام ــات بررســی تطبیق ــه مطالع ــران در زمین در ای
پرســتاری بــا ســایر کشــورها از جملــه مــی تــوان بــه حــاج باقــری 
و همــکاران )2019) ]25[، روشــن زاده و همــکاران )2018) ]26[، 
بقایــی و همــکاران )2017) ]27[، رفعتــی و همــکاران )2015) ]9[ 
اشــاره نمــود. بــه طــور کل مطالعــات بیــان شــده از جنبــه هــای 
ــری  ــه دوره دکت ــف برنام ــوت و ضع ــاط ق ــان نق ــه بی ــی ب مختلف
ــاط آن  ــن در ارتب ــم چنی ــی و ه ــه تنهای ــران ب ــتاری در ای پرس
ــد. مقایســه  ــا پرداختن ــا ســایر برنامــه هــای دانشــگاه هــای دنی ب
مربــوط بــه ایــن مطالعــات حاکــی از ایــن نکتــه اســت کــه تضمین 
کیفیــت برنامــه هــای دکتــری پرســتاری از مهــم تریــن اولویــت 
هایــی هســتند کــه در توســعه و بهبــود برنامه هــای آموزشــی تأثیر 
ــال  ــای در ح ــه نیازه ــه ب ــا توج ــران ب ــت و در ای ــد گذاش خواهن
ــرات  ــالن، تغیی ــارغ التحصی ــارات ف ــته و انتظ ــن رش ــترش ای گس

ــی ضــروری اســت ]26[.  کل
 ارزشــیابي برنامــه آمــوزش پرســتاری در مقطــع دکتــری، ماننــد هر 
دوره آموزشــي دیگــر، مســتلزم ارزیابــي مــداوم و بازنگــری مســتمر 
اســت. در ایــن راســتا اســتفاده از روش پژوهــش تطبیقــي، کمــک 
کننــده اســت ]28[. از آنجایــی کــه عوامــل مختلــف  فرهنگــی و 
اجتماعــی بــر پایــه ریــزی سیســتم هــای آموزشــی متفــاوت، مؤثــر 
اســت، بنابرایــن شــناخت بافــت مــورد مطالعــه از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت. باتوجــه بــه حســاس و مهــم بــودن نقــش برنامــه 
ــران و  ــف فراگی ــر نقــش هــا و وظای ــای بهت هــای درســی در ایف
ــای  ــداف و رســالت ه ــه اه ــق بخشــیدن ب از ســوی دیگــر، تحق
ــی، انجــام پژوهــش هــای متعــدد مقایســه ای بیــن  آمــوزش عال
ایــران و ســایر دانشــگاه هــای مختلــف، جهت بررســی و شناســایی 
ــوده و  ــروری ب ــران ض ــی ای ــه درس ــوت برنام ــف و ق ــاط ضع نق
بایســتی ضمــن تحلیــل شــرایط جامعــه بومــی، بــا بررســی برنامــه 
ــل  ــه تحلی ــه ب ــن زمین هــای ســایر دانشــگاه هــای پیشــرو در ای
شــرایط موجــود پرداختــه و در جهــت ارتقــای برنامــه اقــدام 
شــود ]2, 18[. از آنجایــی کــه برنامــه دکتــری ایــران تــا حــدی از 
الگــوی آمریکایــی پیــروی مــی کنــد و دانشــگاه تنســی  آمریــکا به 
عنــوان یــک دانشــگاه معتبــر علمــی در زمینــه آمــوزش پرســتاری 
ــوم  ــودن کوریکول ــع ب ــه جام ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش محســوب م
آموزشــی رشــته دکتــری پرســتاری و هــدف آمــوزش عالــی ایــران 
ــرد  ــر، رویک ــوی دیگ ــت و از س ــوزش اس ــت آم ــاء کیفی ــه ارتق ک
اجرایــی برنامــه آمــوزش پرســتاری ایــران در کلیــه دانشــکده هــای 
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ــا  ــذا ایــن مطالعــه ب ــه شــکل مشــابه اجــرا مــی شــود، ل ایــران ب
هــدف مقایســه برنامــه درســی پرســتاری ایــران و تنســی در مقطع 

دکتــرای انجــام شــد.

روش کار
IR.SEMUMS.( اخــالق  کــد  دارای  حاضــر  مطالعــه 
ــوم پزشــکی ســمنان اســت و  REC.1397.318)  از دانشــگاه عل

یــک پژوهــش کاربــردی و از نــوع توصیفــی تطبیقــی اســت کــه با 
هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران 
ــکا در ســال 1398 انجــام شــده اســت.  ــا دانشــگاه تنســی امری ب
ــه  ــار مطالع ــط در کن ــر تب ــع م ــاالت و مناب ــن مق ــه منظــور یافت ب
کتابخانــه ای جســتجوی گســترده ای در پایــگاه هــای اطالعاتــی 
ــان از ســال  معتبــر بیــن المللــی از متــون انگلیســی و فارســی زب
2000 تــا 2020 انجــام شــد. جســتجوی الکترونیکــی بــا اســتفاده 
 SID،Iran Medex از داده پایــگاه هــای فارســی و انگلیســی
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و Magiran  و بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای مطالعــه تطبیقــی، 
ــکا  ــی، آمری ــام آموزش ــی، نظ ــه درس ــتاری، برنام ــری پرس دکت
)تنســی) و ایــران صــورت پذیرفــت و کلیــه مقــاالت مرتبــط )41 
ــی دوره  ــه آموزش ــن برنام ــم چنی ــدند. ه ــه ش ــه) وارد مطالع مقال
ــه ســال 95/12/14)  ــوط ب ــه مرب ــران )برنام ــری پرســتاری ای دکت
از ســایت وزارت بهداشــت و درمــان ]29[، و نیــز برنامــه آموزشــی 
دوره دکتــری پرســتاری تنســی امریــکا از ســایت معتبــر دانشــگاه 
ــه  ــورد مطالع ــه و م ــی روان ترجم ــه فارس ــد و ب ــذ گردی ]30[ اخ

ــرار گرفــت. ــق ق دقی
ــن پژوهــش الگــوی Beredy اســت.  ــه در ای ــه کار رفت الگــوی ب
ــه و  ــورد تجزی ــه م ــار مرحل ــا در چه ــو داده ه ــن الگ ــه ای ــر پای ب
تحلیــل قــرار مــی گیرنــد. ایــن مراحــل در بــر گیرنــده توصیــف، 
تفســیر، همجــواری و مقایســه هســتند. درمرحلــه توصیــف، محقق 
بــه توصیــف موضــوع پژوهــش بــر پایــه شــواهد و داده هــای جمع 
ــه  ــتقیم و مطالع ــاهده مس ــا مش ــون ی ــع گوناگ ــده از مناب آوری ش
ــیر، در  ــه تفس ــت. مرحل ــران پرداخ ــای دیگ ــزارش ه ــناد و گ اس
ــه  ــت ک ــی اس ــل داده های ــیر و تحلی ــی و تفس ــده وارس ــر گیرن ب
ــن  ــود و ای ــه ب ــف آن پرداخت ــه توصی ــه اول ب پژوهشــگر در مرحل
ــا  ــازی ی ــه همجوارس ــدند. در مرحل ــیر ش ــی و تفس ــا بررس داده ه
مجــاورت، بــر پایــه داده هــای بــه دســت آمــده در مراحــل اول و 
دوم و بررســی هــم زمــان، دســته بنــدی الزم انجــام گرفــت و داده 
هــا در کنــار یکدیگــر بــه گونــه ای قــرار گرفتنــد کــه چارچوبــی 
بــرای مرحلــه نهایــی شــکل گرفــت. در پایــان در مرحلــه مقایســه، 

مســئله پژوهــش بــا توجــه بــه جزییــات در زمینــه هماننــدی هــا 
ــق  ــه ســؤال هــای تحقی ــه پاســخ دادن ب ــر پای ــا و ب ــاوت ه و تف
ــدا  ــر اســاس روش مطالعــه ابت ــد ]31[. ب بررســی و مقایســه گردی
تاریخچــه وضعیــت موجــود، آمــوزش دکتــری پرســتاری در ایــران 
بررســی شــد. در ادامــه، وضعیــت آمــوزش دانشــگاه تنســی امریــکا 
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و ســپس وجــه اشــتراك و افتــراق ایــن 
برنامــه هــا مقایســه شــد. پــس از جمــع آوری اطالعــات بــه دســت 
ــه اطالعــات،  ــا نظــم دادن ب ــم و ب ــی تنظی ــب جداول ــده در قال آم
ــنهاد  ــای الزم پیش ــایی و راهکاره ــا شناس ــاوت ه ــابهات و تف تش

گردیــد.

یافته ها
ــوص  ــده در خص ــام ش ــه انج ــده در مطالع ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــه  ــامل تاریخچ ــی ش ــه درس ــر برنام ــگاه و عناص ــات دو دانش کلی
دوره، ارزش هــا، رســالت، چشــم انــداز، اهــداف و توانمنــدی هــای 
مــورد انتظــار، نقــش هــا و وظایــف، شــرایط پذیــرش و مشــخصات 
ــتانداردهای  ــت. اس ــده اس ــه ش ــل )8-1) ارائ ــداول ذی دوره در ج
برنامــه آموزشــی، قوانیــن و مقــررات اخالقــی، آییــن نامــه  اجرایــی 
پوشــش و نحــوه نظــارت و پیگیــری مــوارد تخلــف از قوانیــن وضع 
شــده در هــر دو دانشــکده بــه صــورت شــفاف بیــان شــده اســت.

تاریخچه پرستاری ایران
ــن  ــایش اولی ــا گش ــال 1294 ب ــران در س ــی در ای ــتاری علم پرس
آموزشــگاه پرســتاری در شــهر ارومیــه توســط مبلغین مذهبــی آغاز 
گردیــد. در ســال  1295 آموزشــگاه دیگــری در تبریــز بــا پذیــرش 
داوطلبــان دارای مــدرك ســوم متوســطه و بــه صــورت دورة ســه 
ــادرت نمــود. در ســال هــای 1320  ــت پرســتار مب ــه تربی ســاله ب
ــه ترتیــب آموزشــگاه هــای پرســتاری شــرکت نفــت  ــا 1338 ب ت
آبــادان )1320)، هــالل احمــر و همــدان )1327)، تهــران )1328)، 
نمــازی شــیراز )1333) و جرجانــی مشــهد )1338) تأســیس شــدند. 
از شــرایط پذیــرش برخــی از آموزشــگاه هــا داشــتن مــدرك دیپلــم 
کامــل متوســطه بــود. در ســال 1337 طبــق اساســنامه آموزشــگاه 
هــای پرســتاری مصــوب شــورای عالــی فرهنگــی، مقــرر گردیــد 
ــل  ــدرك کام ــا م ــا ب ــگاه ه ــه آموزش ــان کلی ــرش داوطلب پذی
متوســطه، دوره تحصیــل ســه ســال و ارزش آن معــادل لیســانس 
ــی  ــدارس عال ــی م ــة تحصیل ــردد. برنام ــوب گ ــتاری محس پرس
پرســتاری بــا رعایــت معیارهــای شــورای بیــن المللــی پرســتاران 
و ســازمان بهداشــت جهانــی تنظیــم و بــه تصویــب شــورای عالــی 
فرهنگــی رســید. در ایــن برنامــه عــالوه بــر دروس اختصاصــی و 
فنــی، دروس علــوم رفتــاری و اجتماعــی نیــز گنجانــده شــد ]32[. 
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تــالش بــرای اخــذ مجــوز ایجــاد مقطــع دکتــری پرســتاری از دهه 
60 در ایــران شــروع شــد. مکاتبــات و مواقــت نامــه هــا و تنظیــم 
برنامــه درســی عمــال در دهــه 70 بــه طــور عملــی آغــاز گردیــد. 
اولیــن دوره دکتــری پرســتاری در ســال 1374 در دانشــگاه علــوم 
ــه  ــس از آن ب ــت. پ ــاز گش ــجو آغ ــه دانش ــا س ــز ب ــکی تبری پزش
ترتیــب دانشــگاه تربیــت مــدرس در ســال 1375 بــا پذیــرش چهار 
دانشــجو، دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ایــران و تهــران در ســال 
1378 هــر یــک بــا پذیــرش دو دانشــجو، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی در ســال 1381 بــا پذیــرش دو دانشــجو، و باالخــره 
ــرش  ــا پذی ــال 1382 ب ــان در س ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
دو دانشــجو، دوره دکتــری پرســتاری را آغــاز نمودنــد. اولیــن 
دانشــجویان مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران در ســال 1380 فــارغ 

التحصیــل شــدند کــه تعــداد آن هــا چهــار نفــر بودنــد ]33[.
دانشگاه تنسی آمریکا

ــده  ــاالت متح ــی ای ــگاه قدیم ــی از ده دانش ــی یک ــگاه تنس دانش
ــوده و در شــهر ناکســویل، شــهر مرمــر، ســومین شــهر  آمریــکا ب
بــزرگ در تنســی واقــع اســت. ناکســویل میزبــان پردیــس اصلــی 
ــج هــا و ســایر  دانشــگاه تنســی اســت و دارای دانشــگاه هــا، کال
موسســات آمــوزش عالــی اعــم از دولتــی و خصوصــی اســت. نــام 
The University of Tennessee  Knoxville) اصلــی دانشــگاه

ــه دنبــال انقــالب آمریــکا، موجــی از بنیانگــذاری کالــج  UTK) ب

هــا رخ داد و نــوزده کالــج جدیــد بیــن ســال هــای 1782 و 
ــگاه  ــا و دانش ــی، جورجی ــویل تنس ــگاه ناکس ــه دانش 1802 از جمل
ــای شــمالی تأســیس شــد. دانشــگاه ناکســویل تنســی در  کارولین
زمــره اولیــن دانشــکده هــای آموزشــی در آمریــکا بــود کــه پنــج 
ــج در  ــن کال ــااًل اولی ــت و احتم ــرش داش ــال 1804 پذی زن در س
امریــکا بــود کــه باالتریــن پذیــرش تنــوع مذهبــی و فرهنگــی را 
داشــت. دانشــگاه تنســی بــر اســاس نــژاد، جنــس، رنــگ، مذهــب، 
ــه  ــه برنام ــت در ارائ ــت معلولی ــا وضعی ــی و ی ــن، ناتوان ــت، س ملی
هــا و خدمــات آموزشــی یــا اشــتغال و مزایــا هیــچ گونــه تبعیضــی 
ــوان  ــه عن ــال 1794 ب ــی از س ــگاه تنس ــود. دانش ــی ش ــل نم قائ
یــک کالــج کوچــک در جنــوب غربــی امریــکا، در آمــوزش عالــی 
 UT ،برتــری داشــته اســت و امــروزه نیــز یعنــی 225 ســال بعــد
هــم چنــان منطقــه، ملــت و جهــان را متحــول مــی کنــد. در حــال 
حاضــر ایــن دانشــگاه در ناکســویل در تدریــس، تحقیــق، بورســیه 
تحصیلــی، فعالیــت خالقانــه، توســعه و مشــارکت و دســتیابی بــه 
ــدی  ــه بن ــتم طبق ــن در سیس ــم چنی ــت. ه ــرآمد اس ــاغل س مش
تولیــد فعالیــت تحقیقاتــی دانشــگاه هــاو مؤسســات آمــوزش عالــی 
در مقطــع دکتــرا، در )رده R1) بســیار بــاال قــرار دارد و پرچــم دار و 

موسســه برتــر پژوهــش و تحقیــق اســت. از ســال 1897، دانشــگاه 
تنســی ناکســویل، بــه طــور مــداوم توســط انجمــن دانشــگاه هــا 
و کمســیون هــای دانشــکده هــا بــرای اعطــای مــدرك لیســانس، 
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرا ب ــد و دکت ــی ارش کارشناس
دانشــکده پرســتاری در دانشــگاه تنســی، ناکســویل، در ژوئیه ســال 
1971 در پاســخ بــه نیــاز شــناخته شــده بــه پرســتاران آکادمیــک 
تأســیس شــد. دانشــکده پرســتاری دارای ســابقه طوالنی و برجسته 
ای در زمینــه ارائــه آمــوزش پرســتاری بــا کیفیــت و آمــاده ســازی 
فــارغ التحصیــالن بــرای عملکــرد حرفــه ای پرســتاری در سیســتم 
مراقبــت هــای بهداشــتی در حــال تحــول اســت. ایــن دانشــکده 
ــا  ــرای فلســفه را ب ــه درجــه دکت ــری منتهــی ب ــه دکت ــک برنام ی
ــرا در ســال  ــه مــی دهــد. مقطــع دکت تخصــص در پرســتاری ارائ
1989 تأســیس شــد. فــارغ التحصیــالن دکتــری نقــش مهمــی در 
آمــوزش پرســتاری، تحقیــق، سیاســت هــای بهداشــتی و مدیریتــی 
دارنــد. آمــوزش دانشــجویان در شــرایطی چالش برانگیــز و حمایتی، 
در قلــب برنامــه دکتــرا در دانشــگاه تنســی، ناکســویل صــورت مــی 
گیــرد.  دانشــجویان مــی تواننــد  از یــک برنامــه تحصیلــی بــرای 
منعکــس کــردن عالیــق بــی نظیــر خــود و تحقــق اهــداف شــغلی 
خــود بهــره گیرنــد. وجــود کالس هــای کــم جمعیــت و کادر هیئت 
علمــی متعهــد و متبحــر همــراه بــا بهــره گیــری از امکانــات جامع، 
نویــن و بــا کیفیــت، حائــز اهمیت هســتند. دانشــجویان هــم چنین 
بخشــی از جامعــه محققانــی خواهنــد بــود کــه در زمینــه تحقیقــات 
پرســتاری و نوشــتن، مشــغول فعالیــت هســتند. دانشــجویان دکتــرا 
بــه طــور مرتــب مقالــه هــا و پوســترها را در جلســات ارائــه مــی 
دهنــد، در ژورنــال هــای علمــی منتشــر مــی کننــد و فصــل هایــی 
را بــرای ویرایــش کتــاب هــا بــه دانشــکده هــا ارائــه مــی دهنــد. 
مزیــت پیگیــری دکتــرا در دانشــگاه تنســی، ناکســویل، دسترســی 
ــی در کشــور  ــر تحقیقات ــی از موسســات برت ــی یک ــع غن ــه مناب ب
اســت. دانشــجویان دکتــرا توســط محققــان برجســته ملــی و بیــن 
المللــی در پرســتاری و بســیاری از رشــته هــای دیگــر بــه تحصیــل 
مــی پردازنــد و بــا آن هــا همــکاری مــی کننــد. برنامه هــای دارای 
گواهینامــه در آمــوزش پرســتاری و سیاســت بهداشــت ارائــه مــی 
شــود. دانشــکده پرســتاری یــک برنامــه دکتــری منتهــی بــه درجه 
ــد.  ــه مــی ده ــا تخصــص در پرســتاری ارائ ــرای فلســفه را ب دکت
برنامــه دکتــرا، دانــش پژوهــان پرســتاری را قــادر مــی ســازد کــه 
تحقیــق، تئــوری و عمــل را در نقــش هــای محقــق، مــدرس و یــا 
مدیــر ایفــا کننــد. مطابــق بــا گــزارش انجمــن آمریکایی دانشــکده 
پرســتاری در ســال 2010، دارا بــودن دکتــرای فلســفه PhD نشــان 
دهنــده دارا بــودن باالتریــن ســطح تحصیــالت آکادمیــک رســمی 
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در رشــته مربوطــه اســت. کســب مــدرك PhD نیازمنــد توجــه و 
ــا رعایــت اصــول و قوانیــن و درك  ــد علمــی قــوی همــراه ب تایی
ــش و انتشــار و  ــان دان ــه رشــته آموزشــی، ترجم ــوط ب ــوم مرب عل

ترویــج نــوآوری هــا و همــکاری و مشــارکت هــای بیــن حرفــه ای 
اســت. برنامــه دکتــری دانشــکده پرســتاری تنســی در پرســتاری در 
رتبــه 27 در بیــن موسســات دولتــی و 38 در کشــور قــرار دارد ]34[.

 جدول1: تعریف دوره دکتری تخصصی پرستاری
تعریف دوره دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه

دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری باالتریــن مقطــع تحصیلــی ایــن رشــته اســت. دانــش آموختــگان ایــن دوره مــی تواننــد بــه عنــوان 
باالتریــن مرجــع علمــی و حرفــه ای در ایــن رشــته در حــوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی، نظریــه پــردازی، مدیریــت خدمــات  پرســتاری 

و ارزیابــی خدمــات خــود در راســتای اعتــالی ســالمت مددجویــان، جامعــه و مراکــز مرتبــط اقــدام نماینــد
ایران

آمــوزش عمومــی دوره هــای پرســتاری بــر پایــه گســترده ای از آمــوزش عمومــی، مطالعــه دقیــق رفتارهــای انســانی،  تأکیــد بــر حفــظ، 
ارتقــاء و اصــالح ســالمت و جهــت گیــری و تحکیــم خانــواده و جامعــه از مؤلفــه هــای اساســی آمــوزش در پرســتاری اســت کــه بــه 
منظــور ترویــج و توســعه تفکــر خــالق و ســایر فرآیندهــای شــناختی، عاطفــی و روانــی بــرای عملکــرد مؤثــر پرســتاری و بــا همــکاری 
ــا حفــظ  ــه عنــوان شــهروندان آگاه عضــو جامعــه ضــروری اســت. فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته ب ــا ســایر متخصصــان ســالمتی ب ب
یــک برنامــه مناســب و بــا کیفیــت، پاســخگوی پیچیدگــی نیازهــای روزافــزون مراقبــت هــای بهداشــتی و تغییــر نقــش پرســتار هســتند 
برنامــة دکتــرای پرســتاری در دانشــکدة پرســتاری دانشــگاه تنســی واقــع در ناکســویل، بــرای تربیــت متخصصانــی طراحــی شــده اســت 
کــه بــا توســعه تفکــر انتقــادی، مبانــی نظــری و عملــی علــم پرســتاری و ادغــام آمــوزش، عمــل و تحقیــق و فنــاوری، ســالمت را از 

طریــق مراقبــت هــای موثــر پرســتاری، مشــارکت بیــن رشــته ای در تحقیــق و تولیــد و انتشــار دانــش ارتقــاء دهنــد.

تنسی ناکسویل

  جدول 2: تاریخچه دوره

تاریخچه دوره دانشگاه
تأســیس دکتــری پرســتاری اولیــن بــار توســط مرکــز پزشــکی ایــران در یکصــد و ســومین نشســت شــورای گســترش آمــوزش عالــی مورخ 
54/6/5 مطــرح گردیــد. لیکــن تــالش بــرای تهیــه برنامــه دکتــری از ســال هــای 1360 تــا ســال 1373 ادامــه یافــت. برنامــه دکتــری 
پرســتاری در جلســه 284 شــورای عالــی برنامــه ریــزی وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی مــورخ 73/7/17 بــه تصویــب رســید. اولیــن دوره 
دکتــری تخصصــی پرســتاری در ســال 1374 در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا پذیــرش ســه دانشــجو آغــاز شــد. در حــال حاضــر تعــداد 
دانشــگاه هــای دارای مجــوز تربیــت دانشــجوی دکتــری پرســتاری افزایــش یافتــه و بــه 18 دانشــگاه در ســطح کشــور ارتقــاء یافتــه اســت.

ایران

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه Tennessee )تنســی) Knoxville در ژوئیــه 1971 در پاســخ بــه  نیــاز بــه پــرورش پرســتاران آمــوزش 
دیدهتــر بــا تحصیــالت دانشــگاهی تاســیس شــد. اولیــن ورودی گــروه دانشــجویان لیســانس در ســال 1972 ثبــت نــام کردنــد، امــا برنامــه 
ایــن دانشــکده بــا مجــوز رســمی در ســال 1974 رســما آغــاز شــد. برنامــه مصــوب دکتــرا در ســال 1988 برنامــه ارشــد در ســال 1976 آغــاز  
شــد. برنامــه دکتــرا مصــوب 1988 و برنامــه DNP در ســال 2011 راه انــدازی شــد. فــارغ التحصیــالن ایــن دانشــکده نقــش مهمــی در 

آمــوزش پرســتاری، تحقیــق، سیاســت هــای بهداشــت، مدیریــت و پســت هــای کلیــدی مدیریتــی در برنامــه هــای فــدرال دارنــد.

تنسی ناکسویل

 جدول 3: فلسفه، رسالت و چشم انداز

فلسفه، رسالت و چشم انداز دانشگاه
فلسفه

پرســتاري از ســویي بــا ســالمت انســان بــه عنــوان موجــودي منحصــر بــه فــرد و چنــد بعــدي و از ســویي دیگــر ســویی دیگــر  براســاس 
نظــام ارزش هــای اســالمی حاکــم بــر جامعــه، ملــزم بــه رعایــت کرامــت و حقــوق انســان هــا و عدالــت اجتماعــی مــی باشــد لــذا، 
ــه اي، از راه  پژوهــش  ــت اخــالق حرف ــي ســازي ارزش هــا، کســب و تقوی ــه کــردن و درون ــراي نهادین ــه ســازي ب ــا زمین بایســتي ب
ــه نگــر در تحقــق  ــع و جامع ــا رویکــردی جام ــات نظــری ب ــت مطالع ــی و تقوی ــت هــای مل ــت اولوی ــا رعای ــردي کیفــی ب هــاي کارب
ایــن رویکــرد فلســفي بکوشــد. دانــش آموختــگان در اعتــالي ســالمت آحــاد جامعــه در حیطــه هــاي پیشــگیري، بهداشــت، درمــان، 
توانبخشــي بــا اســتفاده از رویکردهــاي آموزشــي و پژوهشــي ایفــاي نقــش خواهنــد کــرد. ایــن امــر موجــب افزایــش انگیــزه جامعــه 
پرســتاران و ارتقــاء ارائــه خدمــات حرفــه ای آنــان خواهــد شــد. همــه ایــن امــور بــا در نظــر داشــتن ارزش هــاي زیــر ممکــن اســت: 
1- نوعدوســتي و توجــه بــه کرامــت انســاني الهــي مخاطبیــن، 2- حقــوق مــادي و معنــوي مخاطبیــن، 3- تعامــل بیــن فــردي و بیــن 
حرفــه اي، 4- کل گرایــي و جامعــه نگــري، 5-  افزایــش کیفیــت مراقبــت هــا همــراه بــا اخــالق حرفــه اي، 6-  تأکیــد بــر کار تیمــي، 

7- جامعیــت مراقبــت هــا، 8- مددجــو محــوري. 
رسالت 

تربیــت نیــروی انســانی آگاه بــه مســائل علمــی روز، توانمنــد و مســئولیت پذیــر، دارای اخــالق حرفــه ای و حســاس بــه ســالمت افــراد 
ــده  ــه کنن ــط آموزشــی، پژوهشــی و ارائ ــف پیشــگیری، در مراکــز و واحدهــای مرتب ــه کــه تخصــص خــود را در ســطوح مختل و جامع

خدمــت در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد.
چشم انداز 

ــاوری و گســترش پژوهــش هــای بنیــادی،  در ده ســال آینــده ایــن دوره کشــور، از لحــاظ مشــارکت راهبــردی در تولیــد دانــش و فن
ــی، بسترســازی  ــا اســتانداردهای جهان ــردی، ارتقــاء کیفیــت خدمــات حرفــه پرســتاری، ارتقــاء اســتانداردهای ملــی و ســازگاری ب کارب
بــرای جــذب نیروهــای کارآمــد علمــی و تخصــص در داخــل کشــور و جــذب دانشــجوی خارجــی در ردیــف کشــورهای برتــر و مطــرح 

در منطقــه خواهــد بــود. 

ایران



نشریه آموزش پرستاری، دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

42

فلسفه 
 تمامیــت و انســجام: احتــرام و ا ارزش گــذاری بــه تنــوع و فراگیــر بــودن و نگــرش جامــع اصالــت و خالقیــت ارزش گــذاری بــرای راه حــل 
هــای نوآورانــه مربــوط بــه مســائل پیچیــده حــوزه ســالمت کمــال و تمامیــت در رهبــری و هدایــت: ارزش گــذاری بــرای رهبری اســتثنایی 
ــرا، دانــش پژوهــان  ــرای روح پرسشــگر برنامــه دکت ــا رعایــت اســتانداردهای اخالقــی، جســتجوگری دانــش: ارزش گــذاری ب و کامــل ب

پرســتاری را قــادر مــی ســازد کــه تحقیــق، تئــوری و عمــل را در نقــش آن هــا بــه عنــوان محقــق، مــدرس و یــا مدیــر ادغــام کننــد.
رسالت 

 مراقبــت هــای پرســتاری را بــا ادغــام آمــوزش، عمــل، تحقیــق و فنــاوری و ســالمت هدایــت مــی کننــد و ســالمت را از طریــق حمایــت 
و رهبــری و بــا در نظرگرفتــن سیاســت و مســائل اجتماعــی بــه طــور گســترده تعریــف مــی کننــد. از تعهــد خــود بــه جوامــع، خانــواده هــا و 
افــراد بــه عنــوان محــرك و انگیــزه بهــره مــی گیرنــد و بــه دنبــال مشــارکت بــرای ایجــاد راه حــل هــای نوآورانــه بــرای ارتقــاء ســالمتی 

بــرای همــه هســتند.
چشم انداز

پیشتاز در مراقبت، ایجاد مشارکت در سیاستگذاری های نظام سالمت، ارتقاء سالمت.

تنسی ناکسویل

جدول 4: اهداف کلی رشته در دو دانشگاه

اهداف کلی رشته دانشگاه
تربیــت نیــروی تخصصــی در حــوزه پرســتاری جهــت تأمیــن نیروهــای مــورد نیــاز در حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری، مدیریــت 

و خدمــات تخصصــی پرســتاری، مشــارکت در سیاســتگذاری هــای نظام ســالمت.  ایران

مأموریــت و هــدف برنامــه دکتــری، تربیــت و آمــوزش دانشــمندان پرســتاری آینــده اســت کــه دانــش را در پرســتاری و در زمینــه هــای 
بیــن رشــته ای و بیــن حرفــه ای پــرورش مــی دهنــد. دانشــمندان پرســتاری ضمــن حفــظ معیارهــای اخالقــی بــاال هدایــت توســعه 
تئــوری، برنامــه هــای فراگیــر تحقیــق و بــورس هــای تحصیلــی؛ انتشــار اکتشــافات جدیــد بهداشــتی در انجمــن هــای تخصصــی و 
عمومــی، توســعه سیاســت؛ و آمــوزش را برعهــده دارنــد و بــا ســایر مســئولین  بــرای بــه کارگیــری یافتــه هــای علمــی در جهــت ارتقــاء 

ســالمتی و مراقبــت بهداشــتی در حــوزه هــای محلــی، منطقــه ای، ملــی و جهانــی همــکاری مــی کننــد.

تنسی ناکسویل

جدول 5: نقش ها و وظایف حرفه ای دانش آموختگان در برنامه آموزشی

نقش ها و وظایف حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه
نقش 

دانــش آموختــگان بتواننــد در نقــش هــای آموزشــی، پژوهشــی، مراقبتــی، مشــاورهای، مدیریتــی و پیشــگیری کننــده در جامعــه ایفــای 
نقــش نماینــد. 

وظایف حرفه ای 
- مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف 

- آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری 
- آموزش بیماران، خانواده و جامعه 

- مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاه ها و برنامه های آموزش مداوم و غیررسمی مشمولین 
- مشارکت در دستورالعمل های پرستاری 

- طراحی، اجرا و ارزشیابی انواع تحقیقات پرستاری بر حسب نیاز جامعه 
- مشارکت در دانش پژوهشی، انتقال و ترجمان دانش 

- راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
- مشارکت و همکاری در کمیته های تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی 

- ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین 
- نیازسنجی خدمات پرستاری و امکانات مورد نیاز در عرصه های مرتبط 

- برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی خدمات پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری 
- همکاری در تیم مراقبت و درمان 

- پیگیری مددجو پس از ترخیص 
- شناسایی کمبودها، محدودیت ها و مشکالت محیط کار 

- مشارکت در تخصیص منابع و تأمین نیروی انسانی 
- مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی سازمان، برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از فرصت ها و امکانات 
- مشارکت در برنامه ریزی، اجرا، پایش و نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با پرستاری در محل خدمت 

ایران
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 نقش
ــه  ــن برنام ــی پرســتاری اســت. ای ــرا در رشــته تحصیل ــرا، مســئول اعطــای درجــه دکت ــه دکت ــده برنام ــه کنن دانشــکده پرســتاری ارائ
محققــان پرســتاری را طــوری تربیــت مــی کنــد کــه توانایــی تلفیــق تحقیــق، تئــوری و عمــل و ایفــای نقــش خــود بــه عنــوان محقــق، 

مربــی و مدیــر را داشــته باشــند.
وظایف حرفه ای

از دانش آموختگان این برنامه انتظار می رود توانایی موارد زیر را داشته باشند:
تجزیه و تحلیل، تست، تصحیح و گسترش مبانی نظری پرستاری 

انتخاب مناسب ترین شیوه تحقیق، برای تولید دانش و پیشرفت پرستاری به عنوان یک رشته 
رهبــری فرهنگــی شایســته و ســازگار بــه عنــوان دانشــمند و متخصــص  پرســتاری، کــه بتوانــد در نقــش هــا و موقعیــت هــای مختلــف 

و تحــوالت بهداشــتی و درمانــی، ایفــای نقــش کنــد.
همــکاری بــا ســایر رشــته هــا  از طریــق شــناخت تنــوع ایــده هــا در زمینــه توســعه تئــوری، تحقیقــات مرتبــط بــا حــوزه ســالمت و 

ســایر فعالیــت هــای علمــی  
حفظ معیارهای حرفه ای، اصول اخالقی و انسجام علمی در فعالیت های علمی 
گسترش، اجرا، ارزیابی و ارائه پیشنهاد و سیاست در زمینه مراقبت های سالمت 

انتشار نتایج و پیامدهای فعالیت های علمی به مخاطبان حرفه ای و عمومی از طرق مختلف

تنسی ناکسویل

جدول 6: شرایط ثبت نام و پذیرش

شرایط ثبت نام و پذیرش دانشگاه
دارا بــودن دانشــنامه کارشناســی ارشــد در یکــی از رشــته هــای آمــوزش یــا مدیریــت خدمــات پرســتاری و یــا رشــته هــا یــا گرایــش 
هــای متناســب بــا رشــته تحصیلــی مــورد تقاضــا، از یکــی از دانشــگاه هــای داخــل یــا خــارج کشــور کــه مــورد تأییــد وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی رســیده باشــد. شــرایط ورود بــه ایــن مقطــع شــامل داشــتن شــرایط عمومــی ورود بــه آمــوزش تکمیلــی، 
داشــتن دانشــنامه کارشناســی ارشــد یــا دکتــری حرفــه ای یــا باالتــر متناســب بــا رشــته تحصیلــی مــورد تقاضــا، موفقیــت در یکــی از 

امتحانــات زبــان انگلیســی، قبولــی در امتحانــات اختصاصــی و مصاحبــه ورود بــه دوره دکتــری. 

ایران

در ســاختار برنامــة UT شــرایط و نحــوة پذیــرش شــامل دارا بــودن مــدرك کارشناســی ارشــد در رشــته هــای پرســتاری یــا گرایــش 
ــا  ــارغ التحصیــالن BSN و  MSN ی ــرای ف ــری ب ــر مــی باشــد. برنامــه دکت ــان معتب ــودن مــدرك زب ــا آن و دارا ب ــط ب هــای مرتب
DNP  کــه عالقمنــد بــه کســب مــدرك دکتــرای تخصصــی در پرســتاری هســتند، طراحــی شــده اســت و ایــن دانشــگاه ســه راه را 
بــرای ورود بــه دوره دکتــری MSN ، BSN ،DNP ارائــه مــی دهــد. تمرکــز اصلــی برنامــه دکتــرا تحقیــق علمــی و توســعه تئــوری 

اســت.
  شرایط پذیرش

1- احراز شرایط الزم برای پذیرش دردانشگاه.
2- اخذ  تاییدیه مدرك BSN یا MSN از اتحادیه ملی پرستاری یا کمیسیون دانشگاهی آموزش پرستاری 

3- دارا بودن حداقل میانگین معدل نهایی 3/5 از مقیاس 4/0  از مقطع قبلی دانشگاه 
4- کسب امتیاز نهایی در آزمون  GPA در صورتی که GPA کم تر از 3/5 باشد

5- دارا بــودن نمــره حداقــل 550  از نمــره  TOEFL نوشــتاری  یــا 80 در آزمــون مبتنــی بــر اینترنــت داشــته باشــید، چنانچــه زبــان 
اصلــی انگلیســی نباشــد

 ]NLNAC[ ــی ــه اعتبارســنجی پرســتاران مل ــه ای کــه توســط کمیت ــد مــدرك لیســانس پرســتاری را از برنام ــان بای ــه متقاضی کلی
یــا کمیســیون کالــج دانشــکده پرســتاری ]CCNE[ تأییــد شــده، داشــته باشــند. متقاضیــان تحصیــالت تکمیلــی بایــد دارای مــدرك 

کارشناســی ارشــد پرســتاری یــا رشــته مرتبــط بــا بهداشــت  باشــند.
تکمیل فرم اطالعات برنامه تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری.

ارائه فرم های مربوط به رده بندی و ارزیابی فارغ التحصیالن از سه استاد دانشگاه یا سه پرستار و یا سه مسئول
ارائه نمونه ای از مطالب و تحقیقات مکتوب )مانند مقاله منتشر شده، تز چاپ شده)

ــا  ــه پرســتاری را ب ــه و دوره هــای پرســتاری و نظری ــار پای ــک دوره آم ــری پرســتاری ی ــام در دوره هــای ســطح دکت ــت ن ــل از ثب قب
ــده باشــید. ــت گذران موفقی

قبل از ثبت نام در برنامه Ph.D، هر دانشجو باید به طور کامل فرم مربوط به عدم سوء پیشینه را به دقت پر کند.  
دانشــکده پرســتاری UTK هــر ســال بــرای دانشــجویان برگزیــده متقاضــی و معیارهــای واجــد شــرایط بــودن، بورســیه مــی کنــد. 
ــد.  ــی کنن ــک م ــهریه کم ــهریه و ش ــن ش ــجویان در تأمی ــه دانش ــی )College of Nursing (CON  ب ــای تحصیل ــیه ه بورس
تقاضاهــای بــورس تحصیــالت تکمیلــی از طریــق ایمیــل بــه صــورت کپــی در حــدود آپریــل هــر ســال ارســال مــی شــود. دریافــت 

ــی CON انتخــاب مــی شــوند. ــورس تحصیل ــه ب ــی توســط کمیت ــورس تحصیل ــدگان ب کنن

تنسی ناکسویل
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جدول 7: مشخصات و ساختار دوره آموزشی

مشخصات و ساختار دوره آموزشی دانشگاه
دوره دکتــری پرســتاری در ایــران فقــط بــه صــورت Doctor of philosophy اســت. حداکثــر مــدت تحصیــل طبــق آئیــن نامــه 

4/5 ســال اســت. 
تبصــره: شــورای تحصیــالت تکمیلــی مــی توانــد بــه درخواســت اســتاد راهنمــا / شــورای عالــی برنامــه ریــزی حداکثــر ســه نیــم ســال 

را بــه ایــن مــدت تحصیــل اضافــه کنــد. 

ایران

دوره دکتــری Ph.D پرســتاری شــامل دو دوره آموزشــی و پژوهشــی مــی باشــد کــه بــا  چهــار نیمســال متوالــی )15 مــاه) و پــس از آن 
ارائــه پایــان نامــه تکمیــل مــی گــردد. گزینــه هــای MSN ، BSN ، DNP -to Ph.D نیــز وجــود دارد ایــن برنامــه بــه دو صــورت 
ــه صــورت نیمــه وقــت و تمــام وقــت اجــرا مــی شــود. اطالعــات در  ــه مــی شــود ب آمــوزش از راه نزدیــک و آمــوزش از راه دور ارائ
 Health :بــه دســت آورد. ایــن دوره بــا گرایــش هــای زیــر www.nursing.utk.edu زمینــه دکتــری پرســتاری را مــی توانیــد در
Nurse An-  Nursing Major, PhD  ,Policy, Family Nurse Practitioner, Nursing Administration

 Nursing Education, Pediatric Acute Care, Pediatric Nurse Practitioner Psychiatric  ,esthesia
Mental Health Nurse Practitioner، در ایــن دانشــگاه ارائــه مــی شــود. دانشــجویان بــرای اســتفاده از امکانــات دانشــگاه 
در طــول ســال و آگاهــی از کاتولــوگ دوره Ph.D بایــد بــه صــورت آنالیــن در ثبــت نــام کــرده باشــد. در کلیــه دوره هــای دکتــری 

پرســتاری حداقــل امتیــاز B  و معــدل نهایــی ســه بــرای ادامــه دوره الزم اســت. 
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جدول 8: محتوی دوره

محتوی دوره  دانشگاه
تعــداد واحدهــای درســی ایــن دوره 45 واحــد اســت کــه در دو مرحلــه آموزشــی و پژوهشــی ارائــه مــی شــود. تعــداد واحدهــای آموزشــی 

25 واحــد و پژوهشــی 20 واحــد میباشــد. 
واحدهای اختصاصی اجباری 19واحد واحدهای اختصاصی اختیاری 6 واحد پژوهشی 

رساله 20 واحد 
واحدهــای آموزشــی شــامل: فلســفه علــم و پرســتاری 2 واحــد، نظریــه پــردازی در پرســتاری 4 واحــد، مدیریــت و رهبــری در آمــوزش 
پرســتاری 2 واحــد، روش شناســی و نقــد پژوهــش هــای کمــی و کیفــی در پرســتاری 2 واحــد، روش شناســی و نقــد پژوهــش هــای 
ترکیبــی و ابزارســازی در پرســتاری 1/5واحــد، آمــار اســتنباطی پیشــرفته 2 واحــد، مدیریــت رهبــری و سیاســت گــذاری در پرســتاری 2 

واحــد، نظــام هــا و برنامــه ریــزی آموزشــی در پرســتاری 2 واحــد، مباحــث ویــژه در پرســتاری 2 واحــد 

ایران

واحدهای اجباری دانشجویان دکتری )ساعت اعتبار 71) که شامل:
روش هــای آمــاری بــرای تحقیقــات مراقبــت هــای بهداشــتی 3، فلســفه و نظریــه و توســعه دانــش در علــم پرســتاری3، روش هــای 
آمــاری پیشــرفته بــرای تحقیقــات مراقبــت بهداشــتی 3، طراحــی و روش تحقیــق  پرســتاری3، چگو.نگــی ســاخت تئــوری میــان بــرد 
بــرای توســعه علــوم پرســتاری 3، ســمینار پژوهشــی پرســتاری 3، تحقیــق کیفــی پرســتاری3، روش تحقیــق کمــی پرســتاری 3، روش 
تحقیــق کمــی پیشــرفته پرســتاری 3، تحقیــق عملــی3، بررســی و نقــد متــون علمــی 3، سیاســتگذاری و برنامه ریــزی مراقبت بهداشــتی 
و ســالمت و پرســتاری 3، رهبــری پرســتاری در سیســتم هــای پیچیــده 3، اخــالق تحقیــق در علــوم بهداشــتی 2 واحــد انتخابــی6 بــا 
مشــورت بــا مشــاور اصلــی و یــا کمیتــه راهنمایــی دانشــجو مــی بایســت شــش واحــد از دروس فــوق را متناســب بــا رشــته کارشناســی 
ارشــد و یــا موضــوع رســاله مــورد نظــر در عرصــه هــای مختلــف بــا نظــارت اســتاد راهنمــا و همــکاران عرصــه هــای بیــن رشــته ای 
 ،(ANTH( مرتبــط و تأییــد شــورای تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده بگذرانــد. زمینــه هــای ممکــن انتخابــی شــامل مــردم شناســی
 ، (PUBH(ــی ــت عموم ــت )MGT)، بهداش ــوزش، مدیری ــی )PSYCH) ، آم ــواده )CFS) ، روان شناس ــودك و خان ــات ک مطالع

کارهــای اجتماعــی )SOWK)، فلســفه )PHIL) و آمــار )STAT)  مــی شــود، امــا بــه آن هــا محــدود نمــی شــود.
واحــد پایــان نامــه 24، واحدهــای اجبــاری دانشــجویان BSN بــه دکتــری عــالوه بــر کلیــه واحدهــای ذکــر شــده 71، 12 واحــد دیگــر 
ــی 6 و در  ــه ای بهداشــتی 3، پرســتاری پرسپتورشــیپ 3، انتخاب شــامل: واحدهــای اصــول آموزشــی و اســتراتژی هــای مراقبــت حرف

مجمــوع 83 واحــد یــا ســاعت اعتبــار مــی باشــد.
واحدهــای اجبــاری مــورد نیــاز کلیــه دانشــجویان DNP بــه دکتــری )55 تــا 60 واحــد) یــا واحــد، فلســفه و نظــری و توســعه دانــش در 
علــم پرســتاری 3، روش هــای آمــاری پیشــرفته بــرای تحقیقــات مراقبــت بهداشــتی 3، طراحــی و روش تحقیــق  پرســتاری 3، چگونگــی 
ســاخت تئــوری میــان بــرد بــرای توســعه علــوم پرســتاری 3، ســمینار پژوهشــی پرســتاری 3، تحقیــق کیفــی پرســتاری 3، روش تحقیــق 
کمــی پرســتاری 3، روش تحقیــق کمــی پیشــرفته پرســتاری 3، بررســی و نقــد متــون علمــی3، واحــد انتخابــی 6-4 واحــد و واحــد پایــان 
نامــه 24 و واحدهــای روش هــای آمــاری بــرای تحقیقــات مراقبــت هــای بهداشــتی 3، سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی مراقبــت بهداشــتی 
و ســالمت و پرســتاری 3، رهبــری پرســتاری در سیســتم هــای پیچیــده 3، اخــالق تحقیــق در علــوم بهداشــتی 2 و 3 واحــد انتخابــی، 

بــرای تعییــن معــادل بــودن دوره هــا از DNP کــه ممکــن اســت بــرای دکتــری پذیرفتــه شــود، ارزیابــی مــی شــود.
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بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی مقطــع دکتــری 
پرســتاری ایــران و تنســی ناکســویل امریــکا انجــام شــد. بــر پایــه 
بررســی هــای انجــام شــده شــباهت هــا و تفــاوت هایــی مشــاهده 
گردیــد. اگرچــه از نظــر مشــخصات و ســاختار دوره نقــاط مشــترکی 
مشــاهده گردیــد، امــا مقایســه نشــان داد در دانشــگاه تنســی طــرح 
ــا نیازهــا و مشــکالت جامعــه اســت. ادامــه  درس هــا متناســب ب
ــی امــکان  ــری در گرایــش هــای متفاوت ــل در مقطــع دکت تحصی
ــن و  ــی، قوانی ــه آموزش ــتانداردهای برنام ــد. اس ــی باش ــر م پذی
مقــررات اخالقــی، آییــن نامــه اجرایــی پوشــش و نحــوه نظــارت و 
پیگیــری مــوارد تخلــف از قوانیــن وضــع شــده در هــر دو دانشــکده 
ــد  ــک دوره بای ــف ی ــان شــده اســت. تعری ــه صــورت شــفاف بی ب
بــه گونــه ای باشــد کــه تصویــری جامــع و همــه جانبــه از حرفــه 
ــران اگرچــه ســعی  ــف دوره در ای ــد. در تعری در ذهــن ایجــاد نمای
شــده توانمنــدی هــای حــوزه هــای مختلــف پرســتاری در راســتای 
ــف کلیشــه ای  ــی یــک تعری اعتــالی ســالمت لحــاظ گــردد، ول
ــکا،  ــد دانشــگاه تنســی ناکســویل امری ــی کــه از دی اســت در حال
تعریــف دوره دکتــری پرســتاری، طیــف وســیعی از توســعه تفکــر 
ــد  ــا تاکی ــاوری ب انتقــادی، ادغــام آمــوزش، عمــل و تحقیــق و فن
ــتاری،  ــر پرس ــای موث ــت ه ــق مراقب ــالمت از طری ــاء س ــر ارتق ب
مشــارکت بیــن رشــته ای در تحقیــق و تولیــد و انتشــار ذکــر شــده 
اســت. مقایســه تاریخچــه نشــان داد دکتــرای پرســتاری تنســی از 
ســال 1971 و در ایــران از ســال 1995 آغــاز بــه کار کــرده اســت 

 .]25[
ــاراتی  ــا اش ــه آموزشــی دو دانشــگاه تنه مقایســه فلســفه در برنام
تلویحــی بــه مفاهیــم فلســفی و کلماتــی مشــاهده مــی شــود کــه 
دارای بــار فلســفی هســتند و بــه ارزش هایــی برمــی گردنــد که در 
حیطــة فلســفه قابــل تعریــف مــی باشــند، دانشــگاه تنســی فلســفه 
ــانی،  ــای انس ــون ارزش ه ــواردی چ ــته و م ــری داش ــترده ت گس
ــای  ــه نیازه ــه ب ــت و توج ــت و خالقی ــجام، اصال ــت و انس تمامی
جامعــه، رهبــری تمــام و کمــال بــا رعایــت اســتانداردهای اخالقی، 
ــی  ــن در حال ــت و ای ــه اس ــر گرفت ــش را در نظ ــتجوگری دان جس
ــه  ــدگاه محــدود و ســطحی ب ــران دی ــتاری ای اســت فلســفه پرس
ایــن رشــته دارد. فلســفه دکتــری در ایــران توجــه بــه کلیت انســان 
ــالمتی  ــالی س ــدف آن اعت ــت ه ــالمی در جه ــای اس و ارزش ه
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تمرکــز تنســی بیــش تــر بــر روی 
خالقیــت، یکپارچگــی، تنــوع اندیشــه، تعلیــم و تربیــت بیــن حرفــه 
ای و رهبــری اســت ]35[. از طرفــی در تنظیــم  مفاهیــم فلســفه 
ــم و فرهنــگ  ــه تعالی ــران توجــه ب آمــوزش در نظــام آموزشــی ای

اســالمی حیــن توجــه بــه ارزش هــای حرفــه ای ضــروری بــه نظر 
مــی رســد ]9[. امــا در نظــام آموزشــی آمریــکا ارزش هــای مذهبی 

جــدا از ارزش هــای حرفــه ای اســت ]36[.
رســالت، بــه عنــوان یکــی از عناصــر اصلــی برنامــه، علــت ماهیــت 
ســازمان را بیــان مــی کنــد و بــه عنــوان پایــه ای بــرای اهــداف 
ــود.  ــی ش ــه م ــر گرفت ــی در نظ ــای آموزش ــه ه ــی و برنام آموزش
مأموریــت بایــد بــه عناصــری ماننــد اهــداف آموزشــی، تحقیــق و 
ــد و  ــی کنن ــت م ــات را دریاف ــه خدم ــی ک ــات، جمعیت ــه خدم ارائ
ــد ]37[.  ــارغ التحصیــالن اشــاره کن ــرای ف ــورد انتظــار ب ــج م نتای
مقایســه رســالت دو دانشــگاه ایــران و تنســی نشــان مــی دهــد؛ در 
رســالت ایــران بــه غنــی ســازی اعضــای هیئــت علمــی از طریــق 
تربیــت اســاتید، پژوهشــگران و متخصصیــن و تولیــد علــم و انتقال 
ــات  ــزاران خدم ــه ای کارگ ــارت حرف ــم و مه ــاء عل ــآوری، ارتق فن
پرســتاری و در نتیجــه ارتقــای اســتانداردهای ملــی ســالمت 
اشــاراتی شــده  اســت، امــا بیــش تریــن تمرکــز تنســی در رســالت 
بــر روی هدایــت و ارتقــاء مراقبــت بهداشــتی و  ارتقــاء و گســترش 
ســالمت بــرای همــه بــا تمرکز بــر نیــاز جامعــه و  سیاســت گذاری 
در سیســتم ســالمت اســت. بــه نظــر می رســد رســالت تنســی هم 
راســتا بــا فلســفه تنســی بــوده اســت ]9[. ایــن در حالــی اســت کــه 
رســالت پرســتاری کــه همانــا ارتقــای ســالمتی اســت در دانشــگاه 
هــای ایــران بــه مــرور زمــان بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
اســت. رفعتــی )2015) مــی نویســد بخشــی از رســالت دوره دکتری 
ایــران تولیــد علــم و انتقــال فنــاوری متناســب بــا محتــوی دروس 
اســت کــه البتــه بیــش تــر جنبــه تئوریــک دارد ]9[ و محــدود بــه 
مرزهــای جغرافیایــی گشــته اســت. کــه بــا توجــه بــه نوپــا بــودن 
ایــن مقطــع مــی توانــد قابــل توجیــه باشــد ]38[. کرمانشــاهی و 
ــی در برنامــه  ــه بازبین ــاز ب ــه شــان نی همــکاران )2011) در مطالع
ــالت  ــفه و رس ــا فلس ــویی ب ــر همس ــی را از نظ ــای دوره تکمیل ه
و اهــداف تربیــت پرســتار بــه عنــوان یــک فــرد فرامــرزی مــورد 
توجــه قــرار داده اســت ]39[. اگــر چــه امــروزه واحدهایــی از دروس 
دوره دکتــری در قالــب شــش واحــد اختصاصــی اختیــاری متناســب 
بــا رشــته کارشناســی ارشــد یــا موضوع مــورد نظر رســاله دانشــجو 
ــه و دانشــجویان  ــاز جامع ــر نی ــی ب ــه مبتن ــده ک ــه ش در نظرگرفت
اســت و بــه منظــور توســعه صالحیــت دانشــجو در حرفــه و پایــان 
نامــه مــی باشــد ]40[، امــا توصیــه مــی شــود رســالت ایــن مقطــع 
بــا اســتفاده از تجــارب ســایر دانشــگاه هــای پیشــرو در ایــن مقطع 

بازنگــری شــود.
ــردی در  ــارکت راهب ــامل مش ــران ش ــه ای ــداز در برنام ــم ان چش
ــای  ــردی، ارتق ــادی و کارب ــد و گســترش پژوهــش هــای بنی تولی
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اســتانداردهای ملــی و ســازگاری بــا اســتانداردهای جهانــی 
ــد  ــرای جــذب نیروهــای کارآم ــوزش پرســتاری، بسترســازی ب آم
علمــی و تخصصــی در داخــل کشــور و جلــب و جــذب دانشــجو از 
کشــورهای منطقــه بیــان شــده اســت ]41[. مقایســه دو دانشــگاه 
نشــان مــی دهــد چشــم انــداز دو دانشــگاه در تربیــت دانشــجو تــا 
ــه  ــرورش در زمین ــوده و در راســتای پ ــم ب ــه ه ــبیه ب حــدودی ش
تحقیــق، پژهــش، فنــاوری و خدمــات پرســتاری اســت. درتنســی 
ــاء مراقبــت و ســالمت متناســب  ــه ارتق ــداز ب در تدویــن چشــم ان
نیازهــای جامعــه توجــه شــده اســت، ولــی در ایــران بــا توجــه بــه 
تغییــر نیازهــای جامعــه نیــاز بــه اصــالح و تغییر چشــم انــداز برنامه 
ــی از دروس دوره د کتــری  وجــود دارد .اگــر چــه امــروزه واحدهای
ــا رشــته  ــاری متناســب ب ــب شــش واحــد اختصاصــی اختی در قال
کارشناســی ارشــد یــا موضــوع مــورد نظــر رســاله دانشــجو در نظــر 
گرفتــه شــده کــه مبتنــی بــر نیــاز جامعــه و دانشــجویان اســت و 
بــه منظــور توســعه صالحیــت دانشــجو در حرفــه و پایــان نامــه می 
باشــد ]40[، امــا توصیــه مــی شــود رســالت و چشــم انــداز  ایــن 
مقطــع بــا اســتفاده از تجــارب ســایر دانشــگاه هــای پیشــرو در این 

مقطــع بازنگــری شــود.
بــا نگاهــی بــه برنامــه هــای دکتــری پرســتاری در این دو دانشــگاه 
ــه علــت  در مــی یابیــم کــه اهــداف تربیــت دکتــری پرســتاری ب
تفــاوت در نــوع نیــاز جامعــه، نــوع برنامــه هــای ارائــه شــده و زیــر 
ســاخت هــای موجــود متفــاوت اســت. بــر ایــن اســاس انتظــارات 
و جایــگاه هــای شــغلی تعریــف شــده نیــز متفــاوت خواهــد بــود. 
اهــدف عمــده رشــته دکتــری پرســتاری در ایــران شــامل تربیــت 
ــاز در بخــش  ــورد نی ــروی م ــن نی ــروی تخصصــی جهــت تأمی نی
ــرای  ــت. ب ــات اس ــت و خدم ــاوری، مدیری ــوزش، فن ــش، آم پژوه
ــی  ــای مختلق ــش ه ــران نق ــتاری در ای ــگان پرس ــش آموخت دان
ــه شــده اســت کــه شــامل نقــش هــای آموزشــی،  در نظــر گرفت
ــده  ــی و پیشــگیری کنن ــی، مشــاورهای، مدیریت پژوهشــی، مراقبت
در جامعــه خواهــد بــود ]42[. در برنامــة ایــران هــدف کلــی تعییــن 
ــت،  ــفه، مأموری ــه فلس ــی ب ــدف کل ــوی ه ــت، در محت ــده اس ش
ــاز جامعــه اشــارة مســتقیمی  نشــده اســت. اهــداف  ــدگاه، و نی دی
دانشــگاه ایــران ارتقــاء علمــی، تربیــت مــدرس، نــوآوری و ایمنــی 
ــه در  ــی ک ــت، در حال ــده اس ــان ش ــداف بی ــوان اه ــه عن ــار ب بیم
تنســی اهــداف مقطــع دکتــری بــه نوعــی اهــداف و سیاســت های 
کلــی دانشــگاه بــوده و کامــال واضــح و قابــل درك و کلــی بیــان 
شــده اســت و در راســتای فلســفه، رســالت و چشــم انــداز تدویــن 
شــده و همســو بــا نقــش هــا و وظایــف مشــخص شــده اســت. در 
ــش  ــر و دان ــای فراگی ــه ه ــد و نشــر برنام ــه تولی ــه ب تنســی توج

بیــن حرفــه ای تعلیــم و تربیــت متخصصیــن پرســتاری و ارتقــاء 
بهداشــت و ســالمت در ســطح جهانــی اســت. تفــاوت در دیــدگاه 
جهانــی و منطقــه ای مشــهود اســت. توجــه بــه ارتبــاط بیــن حرفه 
ای از مــواردی اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت آن در چشــم انــداز 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــه اســت، ای ــرار گرفت و اهــداف تنســی ق
در ایــران بــه ایــن موضــوع توجهــی نمــی شــود. عــالوه بــر ایــن 
ــودن اهــداف و برنامــه هــا در تمامــی  تعییــن دقیــق و یکســان ب
ــرای دانشــجویان شــفاف  ــا مســیر ب مقاطــع باعــث مــی شــود ت
ــر  ــداف در ه ــران اه ــه در ای ــی اســت ک ــن در حال باشــد ]35[. ای
مقطــع تغییــر کــرده و در نتیجــه دانشــجویان را دچــار ســردرگمی و 
ابهــام در نقــش هــا مــی کنــد. هــم چنیــن در زمینــه اهــداف برنامه 
در ایــران بایســتی ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه بــا توجــه بــه 
ــه بازنگــری در  ــاز ب ــران نی افزایــش نقــش هــای پرســتاران در ای
ــرزو و همــکاران  ــی و گســترش آن هــا وجــود دارد. ب اهــداف فعل
)2016) نیــز در مقایســه برنامــه مقطــع دکتــری بیــان نمــود کــه 
ــاط مناســب  ــرح درس ارتب ــا ط ــداف ب ــت و اه ــن مأموری ــد بی بای
ــدن دروس  ــا گنجان ــه ب ــکالت جامع ــد و مش ــته باش ــود داش وج
پوشــش داده شــود. برنامــه ریــزان آموزشــی در ایــران بایــد دقــت 
بیــش تــری در برقــراری ارتبــاط بیــن اهــداف و ســاختار آموزشــی 
نماینــد. اهــداف بیــان شــده بــا شــرایط موجــود و نیازهــای جامعــه 

مطابقــت چندانــی نــدارد ]2[. 
مقایســه نقــش هــا نشــان مــی دهــد نقش هــا در هــر دو دانشــگاه 
ــالن  ــارغ التحصی ــا حــدودی مشــابه اســت و ف ــران ت تنســی و ای
بــا مــدرك دکتــری مــی تواننــد بــه عنــوان متخصــص پرســتاری 
ــر  ــق و مدی ــی، محق ــوان مرب ــه عن ــوری ب ــعه تئ ــتای توس در راس
ایفــای نقــش کننــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در تنســی برنامــه هایــی 
جهــت درگیــر نمــودن دانشــجویان دکتــری بــه عنــوان مــدرس، 
ــش  ــه نق ــت تجرب ــی جه ــی و مدیریت ــاور پژوهش ــکار و مش هم
ــه شــده اســت و   ــر در نظــر گرفت ــق و مدی ــدرس، محق ــی م واقع
فعــال شــدن بــه عنــوان کمــک تدریــس )Teacher assistant) یــا 
کمــک تحقیــق )Research assistant) یــا کمــک اســتاد راهنمــا 
)Co supervisor)  بــرای راهنمایی دانشــجویان کارشناســی ارشــد 
مــی توانــد توانمنــدی آن هــا رادر ایــن زمینــه هــا افزایــش دهــد 
و بــه همیــن منظــور بــرای ایــن افــراد پســت هایــی در دانشــگاه و 
بالیــن در نظــر گرفته شــده اســت ]35[. هــر چند فــارغ التحصیالن 
ــر  مقطــع دکتــری پرســتاری در ایــران نیــز مــی تواننــد عــالوه ب
تدریــس، تحقیــق و مدیریــت بــه عنــوان اعضــای هیئــت علمــی 
بالینــی مشــغول بــه کارشــوند، امــا بــه نظــر مــی رســد بیــش تــر 
فــارغ التحصیــالن ایــن مقطــع بــه دالیلــی از قبیل عدم همســویی 
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اهــداف بــا نقــش هــا و وظایــف دانــش آموختــگان تمایــل چندانی 
بــه کار کــردن در بالیــن نــدارد و ایــن موضــوع نیــاز بــه بررســی 
عمیــق و دقیــق دارد و در ایــران ایــن مــوارد نــه تنهــا منطبــق بــر 
هــم نیســتند، بلکــه دروس مرتبــط بــا آن هــا نیــز در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت ]43[. نتیجــه مطالعــه کیم و همــکاران )2015) نشــان 
مــی دهــد کــه اکثــر برنامــه هــای دکتــرای فلســفه پرســتاری از 
نظــر روش هــای بالینــی ضعیــف بــوده و مرکزیــت برنامــه ای آن 
بــر روی روش هــای تحقیــق اســت ]22[ و ایــن از نقــاط ضعــف 

سیســتم آموزشــی پرســتاری در مقطــع دکتــری اســت.
ــن  ــود، بی ــان نم ــود بی ــی خ ــه تطبیق Tonbul )2014) در مطالع

تئــوری و عملکــرد در دوره هــای دکتــرا رابطــه ای ضعیــف وجــود 
دارد ]44[. در حــال حاضــر در کشــور ایــران برنامــه دکتــري 
پرســتاري در عالــی تریــن ســطح، تنهــا بــا یــک گرایــش دکتــري 
پرســتاري اجــرا مــی شــود. واضــح اســت، از ایــن فــارغ التحصیالن 
نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه بــه عنــوان یــک  Practitioner در 
زمینــه خــاص و تخصصــی بالینــی، مراقبــت هــاي مســتقیم حرفــه 
ــه روشــن  ــن زمین ــد، در ای ــه کنن ــتاري را ارائ اي و پیشــرفته پرس
زاده )2018) بــه نقــل از Christman بیــان نمــود برنامــه دکتــری 
پرســتاری بیــش تــر بــر تحقیــق متمرکــز بــوده و از نظــر بالینــی 
ــل از  ــه نق ــکاران )2017) ب ــی و هم ــت ]26[. مونق ــف اس ضعی
ملیــس مطــرح کردنــد، تمرکــز روی تحقیــق بــدون کار در محیــط 
بالینــی، ممکــن اســت شــکاف بیــن نظــري و عملــی را افزایــش 
دهــد ]37[، اگــر چــه امــروزه در ایــران بــا توجــه بــه تغییــرات اخیــر 
صــورت گرفتــه در زمینــه رشــته های کارشناســی ارشــد پرســتاری 
و مرکــز آن هــا بــر نیازهــای بالینــی، تغییراتــی در محتــوا و ســاختار 
ــنهاد راه  ــی پیش ــت ]45[ و از طرف ــه اس ــورت گرفت ــی دوره ص کل
انــدازی دوره بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای پوشــش دادن نقــاط 
ضعــف مطــرح شــده ارائــه شــده اســت و ســعی شــده بــه ســمت 
دکتــرای بالیــن ســوق داده شــود. امــا کمــاکان چالش هــای زیادی 
در خصــوص اجرایــی شــدن دکتــرای بالینــی مطــرح مــی باشــد که 
مــی تــوان بــه مــواردی از قبیــل خدشــه دار شــدن وجهــه علمــی 
و دانشــگاهی، کمبــود مدرســین مــورد نیــاز، مشــکالت اقتصــادي، 
ــردرگمی  ــه س ــکان و در نتیج ــا پزش ــل ب ــان، تداخ ــه، زم هزین
مددجویــان، عــدم مدیریــت و ســازماندهی ایــن افــراد در بالیــن و 
شــکاف بیــن نظــري و عمــل اشــاره کــرد ]37[، از طرفــی بیــش 
ــا  ــن کــه آن هــا را ب ــی )DNP) از ای ــری بالین ــر پرســتاران دکت ت
پرســتاران متخصــص practitioner کــه دارای مدرك کارشناســی 
ارشــد هســتند، اشــتباه بگیرنــد، نگراننــد. هــم چنیــن ایــن احتمــال 
ــتاری  ــرای پرس ــی، دکت ــرای بالین ــاد دکت ــا ایج ــه ب ــود دارد ک وج

ــی  ــه در تنس ــر چ ــود ]46[، اگ ــده ش ــیه ران ــه حاش ــک ب آکادمی
 Ph.D, هماننــد اکثــر دانشــگاه هــای معتبــر دنیــا هــر دو گرایــش
DNP در کنــار یکدیگــر ارائــه مــی شــوند و منافاتــی بــا یکدیگــر 

 )Ph.D(  Doctor of Philosophy ندارنــد و بــا ایــن رویکــرد کــه
ــاده کــردن دانشــمندان  ــه و آم ــم در حرف ــد و توســعه عل ــه تولی ب
ــت  ــی در جه ــات علم ــام تحقیق ــعه و انج ــرای توس ــتاری ب پرس
پیشــرفت بنیــاد نظــری پرســتاری و ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی 
ــر  ب ــی  مبتن ــر  ــش ت بی  (DNP ( ــا  م ا ــود،  ــی ش ــر م منج
ــواهد  ــر ش ب ــی  مبتن ــه و  ن ــري خالقا رگی ــه کا ب و  ــام  نج ا
نتایــج تحقیقــات در بالیــن متمرکــز بــوده و بــا ایجــاد نــوآوری در 
مراقبــت هــای بهداشــتی بــه حــل مشــکالت بالیــن منجــر  مــی 
شــود و از طرفــی بــا تأثیــر سیاســت مبتنــی بــر دانــش پرســتاری، 
ــوی در  ــری ق ــر شــواهد، و رهب ــی ب ــی، عمــل مبتن اصــول تحلیل
باالتریــن ســطح ســازمانی دانشــجویان را آمــاده مــی کنــد، لــذا هر 
دو گرایــش ارائــه مــی شــود. در ایــن دانشــگاه عــالوه بــر گرایــش 
ــه مــی  ــز ارائ ــه  PhD نی ــش  BSN ب ــرده شــده گرای هــای نامب
شــود و ایــن امــکان بــرای فراگیــران وجــود دارد کــه پــس از پایــان 
مقطــع لیســانس پــس از گذرانــدن واحدهــای پیــش نیــاز تکمیلــی 
مســتقیماً اقــدام بــه پذیــرش بــرای مقاطــع دکتــری نماینــد ]47[، 
ایــن درحالــی اســت کــه در ایــران چنیــن شــرایط و گرایــش هایــی 
ــات  ــه جــذب و اســتخدام اعضــاء هی ــه ب ــا توج ــدارد و ب ــود ن وج
علمــی بالیــن پیشــنهاد مــی گــردد بــا تربیــت دانشــجوی دکتــری 
بالیــن محــور بســتر مناســبی برای جــذب هیــات علمــی توانمند در 
بالیــن فراهــم شــود. لــذا مــی تــوان بــا عنایــت بــه اهمیــت لــزوم 
بررســی وجــود چنیــن گرایــش هایــی پــس از اقدامات کارشناســانه 
علمــی تخصصــی، بســتر اجرایــی آن را فراهــم نمــود و در جهــت 

رفــع مشــکالت بالیــن بــه ایــن ســمت گام برداشــت.
هــر چنــد فــارغ التحصیــالن مقطــع دکتــری پرســتاری در ایــران 
مــی تواننــد عــالوه بــر تدریــس، تحقیــق و مدیریــت بــه عنــوان 
ــه  ــا ب ــه کار شــوند، ام ــی مشــغول ب ــت علمــی بالین اعضــای هیئ
نظــر مــی رســد بیــش تــر فــارغ التحصیــالن ایــن مقطــع تمایــل 

ــد ]43[. ــه کارکــردن در بالیــن ندارن ــی ب چندان
ــر  ــی اگ ــای آموزش ــت ه ــرش و سیاس ــرایط پذی ــوص ش درخص
ــودن  چــه در خصــوص پذیــرش دانشــجو در هــر دو کشــور دارا ب
حداقــل شــرایط پذیــرش ضــروری اســت، بــرای پذیــرش دانشــجو 
در دانشــگاه تنســی معیارهــای متفــاوت و جامــع تــری لحاظ شــده 
اســت و متقاضیــان براســاس پتانســیل علمــي و تحقیقاتــي انتخاب 
مــي شــوند و تاکیــد برتوجــه بــه نحــوه عملکــرد دانشــجو در مقطع 
ــت  ــابقه پژوهــش و فعالی ــه، س ــه اي از تجرب ــش زمین ــی و پی قبل
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هــاي علمــي اســت و دارا بــودن حداقــل میانگیــن معــدل نهایــی 
3/5 از مقیــاس 4/0 از مقطــع قبلــی دانشــگاه در تنســی ضــرورت 
ــه ایــن موضــوع  ــران ب ــی اســت کــه در ای دارد ]47[، ایــن در حال
توجــه چندانــی نمــی شــود. تحصیــل در دانشــکده هــای پرســتاری 
ایــران وابســته بــه شــرکت در آزمــون دکتــری پرســتاری اســت که 
از طریــق وزارت بهداشــت برگــزار مــی گــردد، لــذا دانشــکده هــا 
اختیــاری جهــت انتخــاب دانشــجو و هــم چنیــن در نظر قــرار دادن 
ــون  ــران آزم ــد. در ای ــی جهــت جــذب دانشــجویان ندارن معیارهای
ورودی بــرای دارنــدگان مــدرك کارشناســی ارشــد صــورت گرفتــه 
و داوطلبــان بــا موفقیــت در ایــن آزمــون و داشــتن نمــره آزمــون 
زبــان انگلیســی مــی تواننــد در ایــن مقطــع ادامــه تحصیــل دهنــد. 
ــد  ــی ارش ــدرك کارشناس ــا م ــان ب ــط داوطلب ــن فق ــر ای ــالوه ب ع
ــدارك  ــد و م ــن آزمــون شــرکت کنن ــد در ای پرســتاری مــی توانن
ــا  ــون و ب ــدون آزم ــا درتنســی ب ــول نیســت، ام ــورد قب ــادل م مع
توجــه بــه دارا بــودن حداقــل شــرایط پذیــرش )ارائــه مــدارك تأیید 
شــده، مــدرك زبــان و انجــام مصاحبــه بــا در نظــر داشــتن عنــوان 

پــروژه تحقیقاتــی) ورود بــه دوره امــکان پذیــر اســت.
ــرش دانشــجو در  ــان پذی ــود در زم ــای موج ــباهت ه  یکــی از ش
ــا تنســی، داشــتن مــدرك معتبــر زبــان انگلیســی اســت.  ایــران ب
مســلماً فــردی کــه تســلط بیــش تــری نســبت بــه زبــان انگلیســی 
ــر  ــان انگلیســی را راحــت ت ــه زب ــر ب ــب معتب ــاالت و کت دارد، مق
ــه رو خواهــد  ــری رو ب ــا مشــکالت کــم ت ــد و ب مطالعــه مــی کن
ــد،  ــی نباش ــی انگلیس ــان اصل ــه زب ــی چنانچ ــود ]48[. در تنس ب
ــا  ــتاری ی ــره TOEFL نوش ــل 550 از نم ــره حداق ــودن نم دارا ب
80 در آزمــون مبتنــی بــر اینترنــت ضــروری اســت داشــته باشــید 
ــک  ــه ی ــا ب ــران تنه ــتای در ای ــری پرس ــه دکت ــی ک ]47[، درحال
شــکل ارائــه مــی شــود و داوطلبــان بــا مــدرك کارشناســی ارشــد 
ــدارك  ــد و م ــن آزمــون شــرکت کنن ــد در ای پرســتاری مــی توانن
معــادل مورد قبول نیســت ]49[. در تنســی ســه روش بــرای ورود و 
ادامــه تحصیــل بــه مقطــع دکتــری بــدون آزمــون سراســری وجود 
دارد. پذیــرش دوره دکتــری در ایــران بــه صــورت تمــام وقــت مــی 
ــران دانشــجوی دکتــری بایــد حکــم مأموریــت  باشــد ]47[، در ای
آموزشــی، مرخصــی یــا عــدم اشــتغال بــه کار داشــته و بــه طــور 
تمــام وقــت در اختیــار دانشــگاه قــرار گیــرد ]43[، در حالــی کــه در 
ــه صــورت نیمــه وقــت و تمــام وقــت امــکان  تنســی تحصیــل ب
ــه  ــا ب ــد بن ــی توان ــن صــورت دانشــجو م ــه در ای ــر اســت ک پذی
اقتضــای وقــت خــود، از برنامــه و دوره آموزشــی بهــره بیــش تــری 

ــرد ]47[.   بب
آقــازاده و همــکاران )2012) نیز در مقایســه برنامه ایــران و انگلیس 

توجــه بــه نیازهــای دانشــجویان ایــن مقطــع را مــورد تأکیــد قــرار 
مــی دهنــد و توصیــه کــرده انــد کــه جهــت جلوگیــری از تضــاد 
ــام  ــای تم ــی شــان بایســتی دوره ه ــد تحصیل ــراد در رون ــن اف بی
وقــت و نیمــه وقــت در پذیــرش ایــن دوره مــد نظــر قــرار بگیــرد 
]48[. عــالوه بــر ایــن در تنســی برنامــه بــه دو صــورت آمــوزش 
ــه مــی شــود. دانشــجویان  از راه نزدیــک و آمــوزش از راه دور ارائ
دو هفتــه متوالــی در هــر تــرم بــه صــورت آمــوزش از راه نزدیــک 
آمــوزش مــی بیننــد در حالــی کــه در زمــان باقــی مانــده از تــرم 
آمــوزش بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی و فنــاوری از راه دور آموزش 
ــه برنامــه  ــران ارائ ــی اســت کــه  در ای ــد  و ایــن در حال مــی بینن
ــنتی  ــای س ــیوه ه ــتفاده از ش ــتاری اس ــری پرس درســی دوره دکت
تدریــس و الــزام حضــور دانشــجو در کالس هــای درس اجــرا مــی 
ــدن و  ــی ش ــرد جهان ــه رویک ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــردد. از آنجای گ
فرامــرزی درآمــوزش فراگیــران، اســتفاده روش های نویــن تدریس 
و ارائــه غیرحضــوری دروس مــی توانــد تاثیــر مهمــی را این رشــته 
داشــته باشــد، لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــا ایجــاد زیرســاخت هــای 
الزم و لحــاظ نمــودن در برنامــه هــای آموزشــی، زمینــه اســتفاده 
ــران  ــای ای ــگاه ه ــی در دانش ــن آموزش ــای نوی ــوژی ه از تکنول
ــز  ــن نی ــه صــورت آنالی ــه درس ب ــکان ارائ ــا ام ــردد، ت ــم گ فراه
فراهــم شــود.  Wyman و همــکاران )2015) در ایــن زمینــه بیــان 
کــرده اســت کــه اســتفاده از فنــاوری هــای روز در رونــد تدریــس 
و ارزشــیابی دوره دکتــری پرســتاری خــود مــی توانــد در بســیاری 
از شــرایط بــه تبــادل بهتــر اطالعــات بیــن اســاتید و دانشــجویان را 
تســهیل کــرده و عمــاًل از محدودیــت هــای کالس هــای حضوری 
بکاهــد. هــم چنیــن اســتفاده از تکنولــوژی هــای بــه روز، حضــور 
افــراد خبــره و صاحــب نظــر در یــک درس را کــه بــه علــت دوری 
مــکان، احتمــال حضورشــان در ســر کالس فراهــم نیســت، امــکان 

پذیــر مــی ســازد ]1[.
 نکتــه حائــز اهمیــت، در تنســی عــالوه بــر ارســال رزومــه نمــرات  
مقطــع  قبلــی و توصیــه نامــه، ارائــه فــرم هــای ارزیابــی عملکــرد 
ــه  ــه بیانی ــا مســئول پرســتاری، و ارائ از ســه اســتاد دانشــگاهی ی
شــخصی در رابطــه بــا علــت انتخــاب دکتــری یــا نــوع دانشــگاه 
و عالئــق شــخصی و حرفــه ای و  ارائــه فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــه  ــا مقال ــان نامــه ی ــه کار پای ــه نمون و دوره  آمــار تکمیلــی  و ارائ
ضــروری اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ایران شــرایط شــرکت 
ــوص در  ــه خص ــر ب ــاالت معتب ــاپ مق ــکالت چ ــور و مش در کنک
مجــالت ایندکــس شــده در ISI کــه مــورد قبــول ایرانــی ها اســت 
و تکمیــل رزومــه از مــوارد اضطــراب آور و حتــی کاهنــده انگیــزه 
بــرای متقاضیــان دوره دکتــری در ایــران اســت، کــه ممکــن اســت 
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ــا مشــکل مواجــه ســازد،  ــراد واجــد شــرایط ب ورود بســیاری از اف
انجــام مصاحبــه در هــر دو دانشــگاه جهــت پذیــرش شــباهت های 
ایــن دو دانشــگاه اســت، اگرچــه در چنــد ســال اخیــر روال مصاحبه 
هــای دکتــری در ایــران عینــی تــر شــده و امــکان ســوگیری های 
شــخصی را کاهــش داده اســت، امــا لــزوم وجــود چنیــن مصاحبــه 

هایــی هنــوز مــورد تردیــد اســت. 
در ارتبــاط بــا محتــوی دوره، در هــر دو کشــور، به صورت آموزشــی 
وپژوهشــی اجرایــی مــی شــود، در هــر دو دانشــگاه دروس تــا حدی 
ــا ایــن تفــاوت کــه در تنســی روش تحقیــق بــه  مشــابه اســت، ب
طــور گســترده در برنامــه درســی وجــود دارد و تمرکــز بیــش تــر بر 
روی پژوهــش بــوده و دانشــجویان موظــف بــه گذرانــدن واحدهای 

پژوهشــی متعــدد مــی باشــند. 
ــه صــورت  برنامــه درســی دکتــری پرســتاری دانشــکده تنســی ب
صریــح، وظایــف فــارغ التحصیــالن را ذکــر نکــرده اســت، امــا در 
قالــب اهــداف رفتــاری بــه توانــا بــودن فــارغ التحصیــالن جهــت 
ــن  ــاط بی ــق و ارتب ــق تحقی ــترش از طری ــی و گس ــور تحقیق ام
رشــته ای اشــاره نمــوده اســت و وظیفــه آمــوزش پرســتاری ایــن 
دانشــکده را آمــاده ســازی محققــان پرســتاری متخصــص مطــرح 

نمــوده اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت در دوره دکتــری در تنســی و بســیاری از دیگــر 
کشــورهای جهــان شــناور بــودن برنامــه هــای ارائــه شــده اســت، 
ــا شــرایط متفــاوت مــی تواننــد از  ــه طــوری کــه دانشــجویان ب ب
مزایــای آن ســود ببرنــد و واحدهــای مــد نظــر در دانشــگاه تنســی 
بــه صــورت حضــوری دو هفتــه متوالــی در هــر تــرم بــه صــورت 
آمــوزش از راه نزدیــک آمــوزش مــی بیننــد و ســپس دانشــجویان 
مــی تواننــد از فنــاوری هــای پیشــرفته آموزشــی بهــره مند شــوند، 
ــورت  ــه ص ــجو ب ــران، دانش ــتاری ای ــری پرس ــة دکت ــا در برنام ام
ــاف  ــا انعط ــه واحده ــوه ارائ ــا نح ــه ب ــت در رابط ــت اس ــام وق تم
ــداد  ــتند و تع ــاری هس ــی اجب ــور کل ــه ط ــوده، دروس ب ــر نب پذی
دروس اختیــاری بســیار کــم اســت و عــالوه بــر ایــن در هــر تــرم 
دانشــجو ایــن مقطــع بایــد ســه واحــد بالینــی را بــه دانشــجویان 
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــس نمای ــی تدری ــوان مرب ــه عن کارشناســی ب
ــت. دروس  ــده اس ــده نش ــی گنجان ــگاه تنس ــه در دانش ــن برنام ای
اختیــاری بــه صــورت شــش واحد مــی باشــد کــه عمدتــاً در ارتباط 
بــا پایــان نامــه اســت و دانشــجو بــا هدایــت اســتاد راهنمــا انتخاب 
مــی کنــد کــه چگونــه آن را اجرایــی کنــد. در ایــران واحدهــای در 
نظــر گرفتــه شــده، نــه تنهــا کامــال متناســب بــا آمــوزش و تربیــت 
ــات  ــه موضوع ــه، بلکــه ب ــق و پژوهشــگر ســوق نیافت ــک محق ی
بالینــی و پرســتاری نیــز نپرداختــه اســت. اگــر چــه تمرکــز فعلــی 

دانشــکده هــای پرســتاری بــر آمــاده ســازی دانشــجویان در امــر 
پژوهــش و تهیــه مقــاالت پژوهشــی در تربیــت دانشــجویانی کــه 
نقــش هیئــت علمــی دانشــگاه هــا را بــر عهــده خواهنــد گرفــت، 
ــز اهمیــت اســت و در ایــن راســتا )Bullin (2018  در  بســیار حائ
ــار علمــی  ــری، اعتب ــان نمــود اخــذ مــدرك دکت ــه خــود بی مطالع
الزم برای کســب کرســی مدرســی دانشــگاه در رشــته پرســتاری را 
فراهــم مــی آورد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود ایــن عقیــده 
کــه آنــان در تدریــس مهــارت دارنــد، تحــت آمــوزش شــیوه هــای 
تدریــس در ایــن دوره قــرار نمــی گیرنــد و در نتیجــه، بســیاری از 
افــراد فــارغ التحصیــل ایــن مقطــع بــرای بــرآورده کــردن نیازهای 

حــوزه تدریــس آمــاده نیســتند ]50[.
ــوز  ــران هن ــری پرســتاری در ای ــد دکت ــوم جدی ــران کوریکول در ای
بــه یــک دوره فــارغ التحصیلــی نرســیده اســت، بنابــر ایــن چنــدان 
نمــی تــوان در مــورد آن قضاوتــی نمــود، امــا بــه نظــر نمــی رســد 
ــای  ــگاه ه ــداف و جای ــده، اه ــه ش ــای ارائ ــن واحده ــبی بی تناس
شــغلی وجــود داشــته باشــد. تغییــر قابــل توجــه کوریکولــوم جدیــد 
ــران شــش واحــد Non-core مــی  ــری پرســتاری ای ــه دکت برنام
ــاری تنســی اســت و  ــا دروس اختی ــه نظــر مشــابه ب باشــد کــه ب
ــر دو  ــردد.در ه ــه انتخــاب گ ــان نام ــوان پای ــاس عن ــر اس ــد ب بای
دانشــگاه نحــوه ارائــه ایــن واحدهــا بــه خوبــی نشــان داده نشــده 
اســت و در مــورد اجــرای آن بــه خصــوص در ایــران هنــوز 
ــوط  ــای مرب ــت ه ــود دارد. سیاس ــی وج ــل توجه ــردرگمی قاب س
بــه انتخــاب اســتاد راهنمــا و پایــان نامــه در تنســی بدیــن ترتیــب 
اســت کــه در ابتــدای برنامــه ورود بــه دکتــری، بــه هنــگام ثبــت 
نــام، مدیــر برنامــة دکتــری یــک نفــر راهنمــای آکادمیــک بــرای 
دانشــجویان تعییــن مــی کنــد. در خــالل اولیــن ســال کار درســی، 
ــر راهنمــای  ــأت علمــی دیگــر را عــالوه ب دانشــجو دو عضــو هی
آکادمیــک، بــه عنــوان اعضــا کمیتــة راهنمایــی )مجموعــا چهــار 
عضــو هیــات علمــی دارای درجــه اســتادیاری) انتخــاب مــی کنــد. 
بــه محــض انتخــاب و تصویــب اســتاد )صاحــب کرســی) جهــت 
انجــام پایــان نامــه در انتخــاب موضــوع، نوشــتن پروپــوزال، انجــام 
تحقیــق و تهیــه مقالــه ایــن فــرد، نقــش راهنمــای آکادمیــک را بر 
عهــده مــی گیــرد و ســایر اعضــای کمیتــه غالبــاً بــرای تخصــص 
خــود در زمینــه طراحــی تحقیــق و روش هــا، آمارها، پــردازش داده 
هــای رایانــه ای یــا محتــوا مربــوط بــه موضوع پایــان نامــه انتخاب 
مــی شــوند. در صــورت لــزوم، یــک عضــو پنجــم کمیتــه، خــارج از 
دانشــگاه مــی توانــد بــه کمیتــه اضافــه شــود. تحصیــالت تکمیلی 
دانشــکده، اعتبــار ایــن فــرد را تأییــد مــی کنــد. کمیتــة راهنمایــی 
از آن پــس جــای خــود را بــه )کمیتــة آزمــون کننــده) ترجیحــاً در 
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ســال اول یــا دوم کار درســی مــی دهــد. قبــل از امتحــان جامــع، 
ــة  ــواًل کمیت ــد. معم ــون را انتخــاب کن ــة آزم ــد کمیت دانشــجو بای
آزمــون، کمیتــة رســاله نیــز خواهــد شــد قبــل از امتحــان جامــع، 
دانشــجو بایــد حداقــل یــک بــار بــا اعضــای کمیتــة خــود مالقــات 
ــاند  ــا برس ــب آن ه ــه تصوی ــود را ب ــی خ ــة مطالعات ــد و برنام کن
ــده مــی  ــع گنجان ــه در امتحــان جام ــی ک ــورد حیطــه های و در م
ــرای رســاله را  ــه ب ــزی اولی ــه ری ــد و برنام ــادل نظــر کن شــود، تب
شــروع کنــد. علیرغــم برخــی  شــباهت هــای دو دانشــگاه خصوصًا 
در نحــوه برگــزاری و طــول دوره آموزشــی و پژوهشــی و دفــاع از 

پایــان نامــه، تفــاوت در نحــوه ارزشــیابی بــه چشــم مــی خــورد.
حداکثــر طــول کل دوره دکتــری بــرای همه دانشــجویان دانشــگاه 
تنســی چــه تمــام وقــت و چــه نیمــه وقــت پنــج تــا هشــت ســال 
مــی باشــد، در حالــی کــه حداکثــر مــدت تحصیــل دوره دکتــری 
پرســتاری در ایــران طبــق آئیــن نامــه 4/5 ســال اســت و شــورای 
ــه درخواســت اســتاد راهنمــا /  ــد ب تحصیــالت تکمیلــی مــی توان
شــورای عالــی برنامــه ریــزی حداکثــر ســه نیــم ســال را بــه ایــن 

مــدت تحصیــل اضافــه کنــد.
در مــورد آزمــون هــای مــورد نیــاز در ضمــن تحصیــل در ایــران دو 
مرحلــه آزمــون وجــود دارد. ابتــدا آزمــون جامــع اســت کــه پــس 
ــزار مــی شــود  ــوری و دوره آموزشــی  برگ ــان واحدهــای تئ از پای
و دفــاع از پایــان نامــه کــه در نهایــت برگــزار مــی شــود، امــا در 
تنســی ســه آزمــون وجــود دارد. دو آزمــون مقدماتــی و جامــع در 
پایــان ســال هــای اول و دوم و در صــورت موفقیــت دفــاع از پایــان 

انجــام مــی شــود.
در تنســی پــس از پایــان ســال اول امتحــان جامــع مقدماتــی بــه 
ــورد  ــی در م ــش عموم ــجو، دان ــرفت دانش ــی پیش ــور ارزیاب منظ
ــر  ــی ت ــای تخصص ــه ه ــا جنب ــب ب ــته و تناس ــن رش ــول ای اص
برنامــه دکتــرا  بــا هــدف ارزیابــی درك مبانــی فلســفی و نظــری 
علــوم پرســتاری، توانایــی زیرســاخت تئــوری هــای میانــه، توانایــی 
ارزیابــی و نقــد متــون تخصصــی، تدویــن ســؤاالت تحقیــق عملــی 
و نمایــش دانــش عمومــی دربــاره اخــالق تحقیــق و فرآیندهــای 

پرســتاری برگــزار مــی گــردد.
دانشــجویان پــس از دریافــت ســواالت پنــج روز فرصــت دارنــد تــا 
پاســخ هــای خــود را آمــاده کننــد. محدودیــت پنــج صفحــه بــرای 
هــر ســوال اعمــال مــی شــود. در مــواردی کــه پاســخ هــای کتبــی 
نیــاز بــه ارائــه توضیحــات دارد، یــک آزمــون شــفاهی تعییــن مــی 
شــود. اگــر نتیجــه امتحــان شــفاهی ناموفــق باشــد، دانشــجو مــی 
توانــد امتحــان مقدماتــی را یــک بــار بگذرانــد و بایــد حداقــل یــک 

تــرم پــس از عــدم موفقیــت در امتحــان شــفاهی گرفتــه شــود.

امتحــان جامــع پــس از اتمــام کلیــه دوره هــای آموزشــی و قبــل 
از ثبــت نــام بــرای پایــان نامــه انجــام مــی شــود. هــدف اصلــی 
کنکــور جامــع، نشــان دادن ســنتز دانــش اســت و آمادگی دانشــجو 
را بــرای ادامــه کار پایــان نامــه مشــخص مــی کنــد. هــدف ثانویــه 
ارزیابــی توانایــی دانشــجو در برقــراری ارتبــاط بــه صــورت کتبــی 
و شــفاهی اســت. بدیــن ترتیــب، امتحــان جامــع بــر ایــن مــوارد 

تمرکــز دارد:
• حیطه تحقیق دانشجو، به ویژه، سنتز و نقد متون 

• دیدگاه های نظری مرتبط
• روش های تحقیق پیش بینی شده و جایگزین  

ــی از  ــرای آگاه ــه ای ب ــن حرف ــتاری و بی ــش پرس ــام دان • ادغ
عملکــرد، سیاســت هــای بهداشــتی و تغییــر سیســتم ارائــه خدمات 

ــی. درمان
ــرا و  ــی و اج ــه طراح ــان نام ــه پای ــط کمیت ــع توس ــون جام  آزم
ارزیابــی مــی شــود. معیارهــای ارزیابــی ذیــل توســط اعضــا کمیتــه 
بــرای ارزیابــی پاســخ های کتبــی و شــفاهی دانشــجویان در آزمون 
جامــع در نظــر گرفتــه مــی شــود: عمــق دانــش، وضــوح در بیــان 
عقایــد. ارزیابــی انتقــادی دانــش، ســنتز مطالــب، توســعه منطقــی 
ایــده هــا. چنانچــه دانشــجو نمــره قبولــی در امتحــان جامع کســب 
نکنــد، مجــاز اســت یــک بــار امتحــان را ســه مــاه پــس از عــدم 
ــد. دانشــجو پــس از  ــا ظــرف یــک ســال تکــرار کن ــت، ام موفقی
موفقیــت در ازمــون جامــع پایــان نامــه خــود را در تــرم پنجــم آغــاز 
مــی کنــد. و رســما وارد مرحلــه پژوهشــی مــی شــود، امــا در ایــران 
ــرای محــک زدن  ــران ب ــه نظــر مــی رســد آزمــون جامــع در ای ب
میــزان تســلط دانشــجو بــه مطالــب آموختــه شــده در پایــان دوره 
ــرای  ــوه اج ــوزال و نح ــه پروپ ــی ب ــم نگاه ــت و نی ــی اس آموزش
آن توســط دانشــجو داردو پــس از گذرانــدن امتحــان جامــع )کــه 
ــزار مــی شــود)، دانشــجو وارد  ــار برگ ــرم چه ــان ت معمــواًل در پای
ــزام  ــر ال ــالوه ب ــز ع ــران نی ــود و در ای ــی ش ــه پژوهشــی م مرحل
بــه چــاپ مقــاالت بــه عنــوان تکلیــف کالســی در دوره آموزشــی، 
ــده در   ــس ش ــر ایندک ــالت معتب ــه در مج ــل دو مقال ــاپ حداق چ
ــاز اســت  ــورد نی ــه م ــان نام ــاع از پای ــرای دف ــا Pubmed ب ISI ی

ــه دوره  ــان نام ــتخرج از پای ــد مس ــاً بای ــاالت الزام ــی از مق و یک
دکتــری باشــدکه البتــه بــا توجــه بــه سیاســت دانشــگاه هــا مــی 
ــد  ــن دانشــجویان بای ــر ای ــالوه ب ــاوت باشــد ]38[ و ع ــد متف توان
ــس  ــه تدری ــی ب ــی بالین ــوان مرب ــه عن ــرم ب ــر ت ــد در ه ســه واح

ــد. ــوزی دانشــجویان کارشناســی بپردازن واحدهــای کارآم
تفــاوت دیگــر سیســتم رتبــه بنــدی در دانشــکده پرســتاری 

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــی، ب ــویل تنس ناکس
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A= 92 -100  امتیاز کیفیت 4
B += 88 -91= امتیاز کیفیت 3/3

B= 83 -87   امتیاز کیفیت 3  
C +=  78 -82 امتیاز کیفیت 2/3

C= 75 -77  امتیاز با کیفیت 2
D= 67-74   امتیاز کیفیت 1

و دانشــجو موظــف اســت جهــت گذرانــدن ایــن دوره در سیســتم 
ــری  ــه دوره هــای دکت ــرد در کلی ــرار گی ــر شــده ق ــدی ذک رده بن
پرســتاری، کســب حداقــل رتبــه B و میانگیــن معــدل 3/0 بــرای 
گذرانــدن دوره الزم اســت کــه نشــان دهنــده ســطح قابــل قبــول 
شایســتگی بــرای آن واحــد مــی باشــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــران دریافــت حداقــل نمــره مجــاز در دروس کفایــت کــرده  در ای
و لزومــی بــه دریافــت حداکثــری نمــره نیســت. عــالوه بــر ایــن 
توانایــی، تجــارب و دانــش قبلــی دانشــجو در ایــن مقطع در تنســی 
ــان  ــرد. دانشــگاه تنســی هــدف از پای ــرار مــی گی ــورد توجــه ق م
نامــه را چنیــن بیــان مــی کنــد کــه دانشــجویان بتواننــد مهــارت 
هــای تحقیقاتــی خــود را افزایــش دهنــد و بــه درك عمیــق دانــش 
ــند ]47[.  ــتاری برس ــته پرس ــه در رش ــک حیط ــعه آن در ی و توس
ــاپ  ــه چ ــزام ب ــران، ال ــتاری ای ــرای پرس ــه دکت ــه در برنام اگرچ
مقــاالت متعــدد ممکــن اســت توانمنــدی دانشــجویان را در انجــام 
پژوهــش یــا نــگارش مقــاالت افزایــش دهــد امــا ضمــن ایــن کــه 
ــد  ــد، نمــی توان ــرای دانشــجو ایجــاد مــی کن اســترس بزرگــی ب
ایــن تحقیقاتــی دانشــجو را مشــخص نمایــد و در نهایــت دانشــجو 
ممکــن اســت تحقیقاتــی کــه بعضــاً عالقــه ای بــه آن نداشــته و 
صرفــاً جهــت رفــع تکلیــف و بــا کیفیــت پایین انجــام داده اســت را 
در کارنامــه خــود داشــته باشــد. هــم چنین به علــت پراکنــده کاری، 
در انتخــاب موضــوع پایــان نامــه هــم ســردرگم مــی مانــد از طرفی 
ــه چــاپ  ــزام ب ــود ال ــد انتشــار دانــش ارزشــمند خواهــد ب هــر چن
ــی ضمــن  ــارغ التحصیل ــرای ف ــاالت ایندکــس شــده در ISI ب مق
ایجــاد اســترس رونــد فــارغ التحصیلــی آن هــا را بــا تأخیــر مواجــه 
مــی ســازد. ایــن در حالــی اســت کــه در بیــش تــر دانشــگاه هــای 
 ISI جهــان چــاپ مقــاالت خصوصــاً در مجــالت ایندکس شــده در
الزامــی نیســت. ناصــری و همــکاران )2008) نیــز در مقالــه خــود 
ــه  ــه هزین ــی ک ــوان عامل ــه عن ــری را ب ــودن دوره دکت ــی ب طوالن
هــای زیــادی را بــه سیســتم آموزشــی تحمیــل کــرده برشــمردند و 
بیــان مــی کنــد کــه بهتــر اســت در زمینــه افزایــش کیفیــت دوره 

هــای تحصیلــی نســبت بــه کمیــت آن تأکیــد شــود ]17[.
یکــی از کمبودهــای دیگــر ایــن دوره عــدم آمــاده ســازی 
دانشــجویان دکتــری بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی و مدیــران 

ــجویان  ــا دانش ــه کار ب ــا تجرب ــه آن ه ــی ک ــت. در حال ــده اس آین
ــی را  ــای مدیریت ــت ه ــور در پس ــا حض ــی ی ــالت تکمیل تحصی
ندارنــد در حالــی کــه فرصــت ارائــه نقــش کمــک تدریــس، کمــک 
پژوهــش و کمــک اســتاد راهنمــا کــه در دانشــکده تنســی بــرای 
دانشــجویان دکتــری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در راســتای 
گســترش توانمنــدی دانشــجو فرصــت خوبــی را بــرای آن هــا بــه 

ــان مــی آورد. ارمغ
از جملــه محدودیــت هــای اصلــی ایــن پــروژه کمبــود منابــع جمــع 
ــه و  ــه برنام ــن ب ــل محققی ــتیابی کام ــدم دس ــا و ع آوری داده ه
دریافــت اطالعــات برنامــه درســی دوره دکتری پرســتاری دانشــگاه 
تنســی ناکســویل و تنهــا بــر اســاس نتایــج تحقیقــات و راهنماهای 
منتشــر شــده توســط دانشــگاه مــورد نظــر بــوده اســت، در ایــران 
نیــز بــا الگــو گرفتــن از دانشــگاه هــای دیگــر جهــان مــی توانیــم 
ایــن فرصــت هــا را بــرای دانشــجویان دکتــری پرســتاری فراهــم 
نماییــم و برنامــه هــاي تحصیلــی خــود از جملــه دوره دکتــری را با 

توجــه بــه نیــاز کشــور ارتقــاء دهیــم.

نتیجه گیری
هــدف کلــی مطالعــه حاضــر مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی دوره 
دکتــری پرســتاری در نظــام آموزشــی ایــران و دانشــکده پرســتاری 
تنســی امریــکا بــود. همــان طــور کــه اشــاره شــد نتایــج حاکــی 
ــود کــه اگــر چــه برنامــه درســی دوره دکتــرای پرســتاری  از آن ب
ایــران در قســمت هایــی ماننــد مشــخصات و ســاختار دوره نقــاط 
ــگاه  ــتاری دانش ــرای پرس ــی دوره دکت ــه درس ــا برنام ــترکی ب مش
ــه  ــت. مقایس ــاوت اس ــات متف ــیاری جه ــا از بس ــی دارد، ام تنس
ــرح  ــن ط ــاط مناســب بی ــه در دانشــگاه تنســی ارتب ــان داد ک نش
ــل در  ــه تحصی ــت. ادام ــه اس ــکالت جامع ــا و مش ــا نیازه درس ب
مقطــع دکتــری در گرایــش هــای متفاوتــی امــکان پذیــر می باشــد 
و حتــی دانشــجویان پــس از ســپری نمــودن مقطــع لیســانس مــی 
ــد، در  ــدام نماین ــری اق ــل در دوره دکت ــه تحصی ــرای ادام ــد ب توانن
ــا  ــه لحــاظ نوپ ــران ب ــری پرســتاری ای ــه دکت ــی کــه در برنام حال
ــه نیازهــای درحــال گســترش ایــن رشــته و  ــا توجــه ب ــودن و ب ب
ــده در  ــاد ش ــرات ایج ــم تغیی ــالن علیرغ ــارغ التحصی ــارات ف انتظ
کوریکولــوم بــا توجــه بــه عــدم هــم خوانــی و همســویی محتــوی 
ــی دارد و  ــه اصالحات ــاز ب ــه نی ــا نیازهــای جامع ــری ب ــه دکت برنام
مشــکالت کمــاکان بــه قــوت خــود باقی اســت. لــذا، پیشــنهاد می 
ــدی  ــن توانمن ــری هماهنگــی بی ــرش دوره دکت ــه در پذی شــود ک
فــرد و وظیفــه فــرد در آینــده منطبــق بــا نیــاز جامعــه اصالحاتــی 
ــا بررســی خالهــا و مشــکالت بالینــی موجــود  صــورت گیــرد و ب
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ــری از تجــارب کشــورهای  در نظــام ســالمت کشــور و بهــره گی
ــا در نظــر گرفتــن نیازهــا و مشــکالت جامعــه جهــت  پیشــرفته ب
غنــی نمــودن محتــوی دوره و رفــع مشــکالت جامعــه و ارتقــای 

برنامــه گام هایــی اساســی برداشــت. 
ــر روی هــدف اصلــی حرفــه پرســتاری بایــد در تمامــی  تمرکــز ب
مقاطــع پرســتاری ایــران در اولویــت قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه کــم 
رنــگ شــدن مهــارت هــای بالینــی دانشــجویان دکتــری PhD  در 
طــول تحصیــل و بــا توجــه بــه جــذب و اســتخدام اعضــاء هیــات 
علمــی بالیــن پیشــنهاد مــی گــردد بــا تربیــت دانشــجوی دکتــری 
بالیــن محــور )DNP) بســتر مناســبی بــرای جــذب هیــات علمــی 
ــا در نظــر گرفتــن  توانمنــد در بالیــن فراهــم شــود. هــم چنیــن ب
ــتاری در  ــری پرس ــالن دوره دکت ــارغ التحصی ــف ف ــش و وظای نق
توســعه علمــی ایــن رشــته، برنامــه هایــی جهــت درگیــر نمــودن 
دانشــجویان دکتــری بــه عنــوان همــکاران و مشــاورین پژوهشــی 
و مدیریتــی جهــت تجربــه نقــش واقعــی محقــق و مدیــر در نظــر 

گرفتــه شــود. 
در نهایــت امیــد اســت کــه نتایــج ایــن مطالعــه کاربــردی توصیفی 
ــزی و  ــه ری ــرای برنام ــدی ب ــای جدی ــق ه ــد اف ــی بتوان تطبیق
رویکردهــای اجرایــی دوره دکتــری پرســتاری ایجــاد کنــد و ضمــن 
تقویــت نقــاط قــوت و برطــرف کــردن نقــاط ضعــف و الگــو گرفتن 

از تجــارب کشــورهای پیشــرو در امــر آمــوزش پرســتاری و البتــه با 
بومــی ســازی همــراه بــا تعهــد در این مقطــع، اســتاندارهای رشــته 
را ارتقــاء بخشــیده و دانــش آموختگانــی توانمنــد و راضــی از حضور 
در ایــن دوره تربیــت نمایــد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه تحقیقات 
ــری در تنســی و  ــوزش دوره دکت ــت آم ــا کیفی ــی در رابطــه ب کیف
ــان و  ــا اســاتید،  دانشــجویان و ذی نفع ــه ب ــران ضمــن مصاحب ای

میــزان دسترســی بــه اهــداف صــورت گیــرد.

سپاسگزاری
ــکی  ــالق پزش ــه اخ ــالق از کمیت ــد اخ ــر دارای ک ــه حاض مطالع
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان تاریــخ )97/12/21) بــه شــماره 
IR.SEMUMS.REC.1397.318 مــی باشــد. نویســندگان ایــن 

پژوهــش از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان 
ــد. ــی مــی کنن تشــکر و قدردان

تضاد منافع
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