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Abstract
Introduction: It is very important to evaluate and revise the curricula to improve their quality and ensure the 
education of competent students in the future. Also, this action in nursing PhD programs is vital because of 
its direct connection with the health of society. Therefore, the current study was conducted to compare the 
curriculum of nursing PhD in Iran and the University of Pittsburgh, USA.
Methods: This is a descriptive-comparative study that was conducted based on Bereday's model in 2022. After 
obtaining the educational programs of Iran and the University of Pittsburgh, the components of them were 
described and interpreted separately, and then by juxtaposing and classifying the information, were compared 
with each other, and conclusions were drawn. 
Results: The most important strengths of the educational program of the University of Pittsburgh were 
focusing on the up-to-date areas that are appropriate for the level of a specialized doctorate degree, such as the 
development of information technology in health management, cooperation with various healthcare institutions 
in the field of knowledge translation in health sciences, Student admission based on merit selection and not the 
entrance exam score as a criterion, Satisfied with a few specific and specialized competences and capabilities 
based on the mission and overall goals of the course, the anticipation of course units related to expected main 
competencies, including research mentoring, teaching mentoring, responsibilities and activities of scientists. 
Also, to obtain the defense permit, it is enough to send an article extracted from the thesis to a journal, and it is 
not mandatory to accept or publish the article.
Conclusions: Some of the most important strengths of the educational program of the University of Pittsburgh 
as a leading and excellent university were extracted in different sections such as focused areas, student admission 
requirements, expected competencies, course units, and thesis defense. It is necessary to pay attention to these 
strengths in the future revisions of Iran's nursing doctoral program.
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چکیده
مقدمــه: ارزیابــی و بازنگــری مســتمر برنامــه هــای آموزشــی بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت آن هــا و اطمینــان از تربیــت دانــش آموختــگان 
شایســته بســیار مهــم اســت. ایــن اقــدام بویــژه در برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا ســالمت جامعــه؛ حیاتی 
اســت. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه آموزشــی دکتــری تخصصــی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه پییتســبورگ 

آمریــکا صــورت گرفــت.
روش کار: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش توصیفــی- تطبیقــی اســت کــه بــر اســاس مــدل بــردی در ســال 1401 انجــام شــد. پــس از 
بدســت آوردن برنامــه آموزشــی دکتــری پرســتاری ایــران و دانشــگاه پیتســبورگ آمریــکا، اجــزای برنامــه هــا ابتــدا بــه طــور جداگانــه 

توصیــف و تفســیر شــد. ســپس بــا همجــواری و طبقــه بنــدی کــردن اطالعــات، بــا یکدیگــر مقایســه و نتیجــه گیــری شــد.
یافتــه هــا: از مهمتریــن نقــاط قــوت برنامــه آموزشــی پیتســبورگ، تمرکــز بــر حیطــه هــای روزآمــد و متناســب بــا ســطح دوره آموزشــی 
دکتــری تخصصــی نظیــر توســعه فنــاوری اطالعــات در مدیریــت ســالمت، همــکاری بــا موسســات مراقبــت هــای بهداشــتی در زمینــه 
ترجمــان دانــش در علــوم ســالمت، پذیــرش دانشــجو بــا محوریــت شایســته گزینــی و مــالک نبــودن نمــره آزمــون ورودی، اکتفــا بــه 
چنــد شایســتگی و توانمنــدی مشــخص و تخصصــی بــر اســاس رســالت و اهــداف کلــی دوره، پیــش بینــی واحدهــای درســی مرتبــط بــا 
شایســتگی هــای اصلــی مــورد انتظــار از جملــه منتورینــگ تحقیــق، منتورینــگ تدریــس، مســئولیت هــا و فعالیــت هــای دانشــمندان بــود. 
همچنیــن بــرای اخــذ مجــوز دفــاع، ارســال مقالــه مســتخرج از پایــان نامــه بــرای یــک ژورنــال کفایــت مــی کنــد و پذیــرش یــا چــاپ 

مقالــه اجبــاری نیســت.
نتیجــه گیــری: برخــی از مهمتریــن نقــاط قــوت برنامــه آموزشــی پیتســبورگ بعنــوان یــک دانشــگاه پیشــرو و ســرآمد، در بخــش هــای 
مختلــف از قبیــل حیطــه هــای مــورد تمرکــز، شــرایط پذیــرش دانشــجو، شایســتگی هــای مــورد انتظــار، واحدهــای درســی و دفــاع پایــان 
نامــه اســتخراج شــد کــه الزم اســت ایــن نقــاط قــوت در بازنگــری هــای آتــی برنامــه آموزشــی دکتــری پرســتاری ایــران مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
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مقدمه
ــتم  ــرات سیس ــتون فق ــوان س ــتاران بعن ــی پرس ــالت اجتماع رس
مراقبــت هــای بهداشــتی ]1[؛ بــرآوردن نیازهــای مراقبت ســالمت 
مددجویــان ایــن حرفــه، متناســب بــا تغییــرات ســریع جوامع اســت 
ــوان بخــش  ــن اســاس، هــدف آمــوزش پرســتاری بعن ــر ای ]2[. ب
مهمــی از نظــام آمــوزش عالــی؛ تربیــت پرســتاران بــا صالحیــت و 
برخــوردار از دانــش، نگــرش و مهــارت کافــی اســت تــا بتواننــد در 
زمینــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی افــراد، خانــواده هــا و جامعــه ایفــای 
نقــش کننــد ]1[. بویــژه، تحصیــالت تکمیلــی پرســتاری فرصــت 
فعالیــت در ســطوح پیشــرفته آموزشــی، مدیریتــی و بالینــی را برای 
فــارغ التحصیــالن فراهــم نمــوده و بــه آن هــا کمــک مــی کنــد تا 
بتواننــد بــه نحــو بهتــری پاســخگوی نیازهــای بــه ســرعت در حال 
تغییــر سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی و جامعــه باشــند ]3[. از 
جملــه دوره دکتــری پرســتاری کــه باالتریــن مقطــع تحصیــالت 
تکمیلــی در ایــن رشــته اســت و در آن، دانش آموختگان شایســتگی 
الزم بــرای ایفــای نقــش هــای پیچیــده و عمیــق مختــص حرفــه 
ــا از طریــق خالقیــت،  ــادر مــی شــوند ت را کســب نمــوده ]4[ و ق
نــوآوری و کشــف، دانــش بالینــی پرســتاری را توســعه دهنــد ]3[. 
بــه طــوری کــه گفتــه مــی شــود آمــاده ســازی دانــش آموختــگان 
ــرای توســعه علــم  ــا صالحیــت و توانمنــد، ب دکتــری پرســتاری ب
ــری  ــده ام ــگران آین ــت پژوهش ــه و تربی ــت حرف ــتاری، هدای پرس

حیاتــی اســت ]5[.
ــاي  ــون پیامده ــری پرســتاری تاکن ــه آموزشــی دکت اجــرای برنام
مطلــوب زیــادي بــرای حرفــه و نظــام مراقبــت ســالمت بــه دنبــال 
ــش  ــتاری و افزای ــوزش پرس ــا توســعه ســریع آم ــته اســت ام داش
یکبــاره پذیــرش دانشــجویان در مقطــع دکتــری، همــراه بــا ناکافی 
بــودن منابــع و زیــر ســاخت هــای موجــود، آن را بــا چالــش هــای 
ــکالت  ــژه مش ــوزش و بوی ــب آم ــت نامناس ــر کیفی ــی نظی مهم
ــت  ــوده اس ــه نم ــوم مواج ــن کوریکول ــی در ای ــی و اجرای محتوای
]6[. چنانکــه شــواهد نشــان مــی دهنــد دانــش آموختــگان مقطــع 
دکتــری پرســتاری از شایســتگی مــورد انتظــار بــرای رویارویــی بــا 
چالــش هــای سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی برخــوردار نیســتند 
ــد  ــان کردن ــی حــق و همــکاران )2017( بی ــه صاحب ]8،7[. از جمل
ــه  ــع، برنام ــن مقط ــجویان ای ــاتید و دانش ــر اس ــر اکث ــه از نظ ک
آموزشــی دکتــری پرســتاری نتوانســته پاســخگوی نیازهــای 
جامعــه، حرفــه و حتــی خــود دانشــگاهیان باشــد ]6[. زمــان زاده و 
همــکاران )1393( نیــز در مطالعــه ای بــا عنــوان »کیفیــت آموزش 
مقطــع دکتــری پرســتاری از دیــدگاه دانشــجویان« گــزارش کردنــد 
کیفیــت آمــوزش در ایــن دوره متوســط بــوده و بــه همیــن دلیــل 
لــزوم بازنگــری و ارتقــای کیفیــت آمــوزش دوره دکتــری پرســتاری 
ــی و  ــی دهق ــن گوش ــود ]9[. همچنی ــی ش ــاس م ــران احس در ای

ــاط ضعــف  همــکاران )1399( ضمــن متذکــر شــدن برخــی از نق
برنامــه دکتــری پرســتاری ایــران ازجملــه بالیــن محــور نبــودن آن 
و تاکیــد صــرف بــر مباحــث تئــوری در امــر آمــوزش،  بازنگــری، 
اصــالح و ارتقــای ایــن برنامــه را بــه کمــک تجــارب کشــورهای 

پیشــرفته دنیــا ضــروری دانســتند ]10[.
در ایــن زمینــه، درکشــورهای مختلــف دنیــا بــه منظــور شناســایی 
نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه هــای درســی در حــال اجــرا و ارتقــاء 
کیفیــت آنهــا از ارزیابــی مــداوم و بازنگــری مســتمر برنامــه هــای 
ــالن  ــارغ التحصی ــد ف ــا بتوانن ــد ت ــی کنن ــتفاده م ــی اس آموزش
شایســته تــری را بــرای آینــده تربیــت کننــد ]12،11[. ایــن اقــدام، 
بخصــوص در آمــوزش پرســتاری بــه خاطــر ارتبــاط مســتقیم آن 
ــه نظــر محققیــن  ــا ســالمتی جامعــه، اهمیــت بســزایی دارد و ب ب
ــی  ــای آموزش ــه ه ــدون برنام ــته، ب ــن رش ــران ای ــب نظ و صاح
ــر  ــری ب ــران ناپذی ــیب جب ــا آس ــه تنه ــت، ن ــا کیفی ــب و ب مناس
ســالمت جامعــه وارد مــی شــود؛ بلکــه همچنیــن بــه اعتبــار علمی 
دانشــگاهها و دانــش آموختــگان آن نیــز لطمــه می خــورد ]14،13[. 
ــتاری  ــری پرس ــی دکت ــه آموزش ــت برنام ــان از کیفی ــذا اطمین ل
بخاطــر تاثیــر قابــل توجهــی کــه بــر توســعه و ارتقــاء حرفــه دارد؛ 
از اولویــت هــای سیســتم هــای آموزشــی اســت و انتظــار مــی رود 
شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه هــای آموزشــی از طریــق 
مقایســه آن هــا بــا یکدیگــر بتوانــد در ایــن امــر مثمــر ثمــر واقــع 
گــردد ]11[. بدیــن منظــور، یکــی از روش هــای مناســب و رایــج 
ــش  ــت. پژوه ــی اس ــای تطبیق ــش ه ــتفاده از  پژوه ــه، اس مقایس
هــای تطبیقــی یــا هــم سنجشــی، یکــی از روش هــای تحقیــق 
مشــتق شــده از علــوم اجتماعــی هســتند کــه در اصــل  بــه منظــور 
مقایســه  فرهنــگ هــا در نقــاط مختلــف دنیــا اســتفاده مــی شــدند 
و بــه تدریــج پژوهشــگران ســایر علــوم نیــز از ایــن رویکــرد بــرای 
مقایســه دو یــا چنــد پدیــده در حــوزه هــای تخصصــی خــود بهــره 
ــه  ــن روش ب ــه از ای ــوزش ک ــوزه آم ــه در ح ــد. از جمل ــه ان گرفت
کــرات بــرای بررســی و مقایســه بخــش هــای مختلــف موجــود در 
سیســتم هــای آموزشــی از جملــه برنامــه های درســی، اســتراترژی 
ــا اســتفاده شــده اســت  ــگ ه ــا و فرهن هــای آموزشــی، ارزش ه
ــران  ــب نظ ــی از صاح ــوان یک ]15،12[ و Bereday )1964( بعن
در ایــن زمینــه، در معروفتریــن کار خــود بــا عنــوان»روش تطبیقــی 
در حــوزه آمــوزش« معتقــد اســت کســب دانــش در مــورد سیســتم 
آموزشــی ســایر ملــل از طریــق مقایســه تطبیقــی، امــری ضــروری 
ــن اســت کــه ضمــن بررســی و مقایســه  اســت ]16[ و هــدف ای
ــا الگوهــای موفــق و ســرآمد  برنامــه هــای درســی هــر کشــور ب
ــه بازنگــری  ــدام ب ــوان اق ــرداری، بت ــا اســتفاده از الگوب ــی؛ ب جهان
ــود ]2[.  ــور نم ــی آن کش ــه درس ــت برنام ــوا و کیفی ــاء محت و ارتق
ــکا  ــبورگ آمری ــگاه پیتس ــر، دانش ــه حاض ــور در مطالع ــن منظ بدی
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ــد.  ــاب ش ــی انتخ ــرآمد جهان ــق و س ــوی موف ــک الگ ــوان ی بعن
چراکــه تاریخچــه آمــوزش پرســتاری نشــان مــی دهــد آمــوزش 
ــور  ــال 1934-1933 در کش ــار در س ــن ب ــری اولی ــع دکت در مقط
آمریــکا )دانشــگاه هــای کلمبیــا و نیویــورک( بــه صــورت دکتــری 
آموزشــی )EdD( آغــاز و در اواســط دهــه 1960 در شــش دانشــگاه 
ایــن کشــور تحــت عناویــن دکتــری آموزشــی، دکتــرای فلســفه 
 )DNSc or DNS( ــم پرســتاری ــرای عل پرســتاری )PhD( و دکت
دنبــال شــده اســت]17[. دانشــگاه پیتســبورگ نیــز بعنــوان یکــی از 
ایــن دانشــگاه هــای پیشــرو، برنامــه PhD پرســتاری را در ســال 
ــن  ــال 2004 انجم ــپس در س ــت ]18[. س ــرده اس ــه ک 1954 ارائ
ــری  ــدازی دکت ــه راه ان ــاز ب ــکا  نی ــتاری آمری ــای پرس ــج ه کال
بالینــی پرســتاری )DNP( را بــا ایــن هــدف کــه بتوانــد پرســتاری 
ــا ســایر حــرف بهداشــتی همســو کــرده و دانــش آموختــگان  را ب
آن را بــرای باالتریــن ســطوح عملکــرد بالینــی آمــاده کنــد؛ مطــرح 
ــا  ــج در کشــورهای دیگــر دنی ــه تدری ــز ب ــه نی ــن برنام شــده و ای
ــن  ــران چندی ــدا کــرده اســت ]17[. در حالیکــه در ای گســترش پی
ــی  ــه آموزش ــال 1994 برنام ــار در س ــن ب ــرای اولی ــد، ب ــه بع ده
دکتــری پرســتاری )PhD( تصویــب شــده و بــا پذیــرش 3 دانشــجو 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز کلیــد خــورده اســت. ســپس بــه 
تدریــج دیگــر دانشــگاه هــای کشــور مجــوز ارائــه آن را دریافــت 
ــن  ــری ای ــور مج ــگاه در کش ــر 20 دانش ــال حاض ــد و در ح کردن

برنامــه آموزشــی هســتند ]19[.
لــذا نظــر بــه اینکــه دانشــگاه پیتســبورگ یکــی از دانشــگاه هــای 
ــه برنامــه درســی دکتــری تخصصــی پرســتاری در  پیشــرو در ارائ
ســطح بیــن الملــل اســت و بعــالوه بعنــوان یــک دانشــگاه معتبــر 
علمــی در رتبــه بنــدی جهانــی QS در ســال 2022، رتبــه 21 را در 
زمینــه آمــوزش پرســتاری بــه خــود اختصــاص داده ]20[ و دهمیــن 
ــر آمریــکا در زمینــه اجــرای برنامــه هــای آموزشــی  دانشــگاه برت
دکتــری پرســتاری اســت ]21[؛ مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه 
ــتاری  ــی پرس ــری تخصص ــی دوره دکت ــه آموزش ــی برنام تطبیق

ایــران و ایــن دانشــگاه انجــام شــد.  

روش کار
ایــن مطالعــه یــک پژوهــش توصیفــی- تطبیقی اســت که در ســال 
1401 انجــام شــد. بــرای دســتیابی بــه مقــاالت مرتبــط با اســتفاده 
ــی،  ــه درس ــی، برنام ــه تطبیق ــی مقایس ــای فارس ــد واژه ه از کلی
ــکا،  ــبورگ، امری ــگاه پیتس ــتاری، دانش ــی پرس ــری تخصص دکت
 Comparative Study، ایــران و معــادل انگلیســی آن هــا شــامل

Curriculum،  PhD in Nursing، University of Pittsburg و 

 Magiran, در پایــگاه هــای اطالعاتــی فارســی و انگلیســی  Iran

SID ، PubMed ، مجلــه الکترونیــک Science Direct و موتــور 

جســتجوی Google Scholar از ســال 2000 تــا 2022 جســتجو 
ــی  ــن مقاالت ــط تری ــده، مرتب ــت ش ــاالت یاف ــن مق ــدند و از بی ش
ــی  ــکان دسترس ــوده و ام ــی ب ــا انگلیس ــی ی ــان فارس ــه زب ــه ب ک
ــاب  ــی انتخ ــرای بررس ــت ب ــود داش ــا وج ــل آن ه ــن کام ــه مت ب
 Bereday( شــدند. اســاس ایــن پژوهــش، مــدل یــا الگــوی بــردی
1964( بــود کــه دارای 4 مرحلــه توصیــف )Description(، تفســیر 
مقایســه  و   )Juxtaposition( همجــواری   ،)Interpretation(
ــا دو  ــده)در اینج ــد پدی ــا چن ــت و در آن دو ی )Comparison( اس
برنامــه آموزشــی( از نظــر مــوارد تشــابه و تفــاوت مــورد بررســی، 
مقایســه و تحلیــل قــرار مــی گیرنــد ]22،16[. بدیــن منظــور ابتــدا 
برنامــه آموزشــی دوره دکتــری تخصصــی پرســتاری ایــران ســال 
ــال 1397 از  ــوب س ــن دوره مص ــی ای ــه آموزش ــن نام 1395و آیی
ــی و  ــوم توانبخش ــگاه عل ــت و دانش ــای  وزارت بهداش ــایت ه س
ســالمت اجتماعــی ]23،19[ و اطالعــات برنامه آموزشــی دانشــگاه 
ــگاه  ــن دانش ــتاری ای ــکده پرس ــایت دانش ــز از س ــبورگ نی پیتس
]25،24[ تهیــه شــد.  مطالــب جمــع آوری شــده از دانشــگاه 
ــات  ــر جزئی ــا از نظ ــه ه ــپس برنام ــد. س ــه ش ــبورگ ترجم پیتس
مــورد نظــر از قبیــل تاریخچــه دوره، رســالت، چشــم انــداز، فلســفه، 
ــرفصل دروس،  ــخصات دوره و س ــرش، مش ــرایط پذی ــداف، ش اه
ــد. در  ــرار گرفتن ــف ق ــی و توصی ــورد بررس ــیابی م ــوه ارزش نح
مرحلــه تفســیر، داده هــای توصیــف شــده در مرحلــه قبــل، مــورد 
تحلیــل و تفســیر قــرار گرفــت. در مرحلــه همجــواری، داده هــای 
ــرار داده  بدســت آمــده طبقــه بنــدی شــده و در داخــل جــداول ق
شــد تــا امــکان مقایســه در مرحلــه بعــد تســهیل گــردد. در مرحلــه 
ــاوت  ــابه و تف ــوه تش ــداول از نظــر وج ــات درون ج مقایســه جزئی
ــر  ــان ب ــد و در پای ــرار گرفتن ــی ق ــل نهای ــه و تحلی ــورد مقایس م
اســاس اطالعــات بدســت آمــده راهکارهایــی بــرای ارتقــاء برنامــه 

ــران پیشــنهاد شــد. آموزشــی دکتــری پرســتاری ای

یافته ها
یافتــه هــای حاصــل از تحلیــل و مقایســه برنامــه آموزشــی دورة 
دکتــری فلســفه پرســتاری )PhD( در ایــران و دانشــگاه پیتســبورگ 

آمریــکا در جــداول 1 تــا 5 آورده شــده اســت.



نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

52

جدول 1. تعریف دوره و تاریخچه

پیتسبورگایرانوجه مقایسه

تعریف دوره
دوره دکتراي پرستاري به عنوان باالترین مرجع علمي و حرفه اي در این 
رشته در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، نظریه پردازي، مدیریت خدمات 

پرستاري و ارزیابي، خدمات خود را در راستاي اعتالي سالمت به مددجویان، 
جامعه و مراکز مرتبط ارائه می نماید ]19[.

در این دوره دانشجویان با هدایت اساتید معتبر بین المللی که تحقیقات بین 
رشته ای پیشرفته را  هدایت می کنند، در زمینه تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی 
آموزش عمیقی دریافت می کنند و بعنوان دانشمندان پرستاری و اساتید برجسته 
دانشگاه آماده می شوند. حوزه های مورد توجه برنامهPhD  پرستاری عبارتند 
از: استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت سالمت، پایبندی بیمار به درمان، 

نجات از سرطان، ژنومیک، مداخالت رفتاری در شرایط مزمن و مدیریت عالئم، 
پیشگیری اولیه از بیماری های مزمن، خدمات بهداشتی و سیاست، سالمت مادر، 

پری ناتال و باروری. همچنین دانشجویان مهارت های تدریس و مربیگری را 
از طریق تجارب منتورینگ تدریس و  پروژه های تحقیقاتی به دست می آورند 

.]24[

تاریخچه

ایده تاسیس دکتری تخصصی پرستاری قبل از انقالب اسالمی شروع شد. تا 
اینکه سرانجام نهایتا برنامه دکتری پرستاری در دویست و هشتاد و چهارمین 

جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مهرماه 
1373 تصویب و اولین دوره در سال 1374 با پذیرش 3 دانشجو در تبریز 

آغاز شد. درحال حاضر3+17 دانشگاه بر اساس ظرفیت پذیرش مورد نیاز هر 
ساله دانشجوی می پذیرند]19[.

دانشگاه پیتسبورگ یک دانشگاه وابسته به دولت فدرال واقع در شهر پیتسبورگ 
ایالت پنسیلوانیای آمریکا است. دانشکده پرستاری این دانشگاه در سال 1939 با 
ارائه برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری آغاز به کار کرد و در سال 1954 بعنوان 
دومین دانشگاه آمریکا و جهان )بعد از دانشگاه کلمبیا( برنامه PhD پرستاری 
را راه اندازی کرد و در حال حاضر سه برنامه مجزای دکتری پرستاری شامل 

DNP ،PhD و Dual-DNP.PhD  را ارائه می دهد ]24[.

ــتاری در  ــری پرس ــت دوره دکت ــج جــدول 1؛ قدم ــر اســاس نتای ب
ــن  ــت. در ای ــران اس ــتر از ای ــال بیش ــبورگ 40 س ــگاه پیتس دانش
ــه  ــوع برنام ــگاه 3 ن ــالت دانش ــه و رس ــاز جامع ــه نی ــگاه بناب دانش
ارائــه                       Dual-DNP.PhD و   PhD، DNP پرســتاری  دکتــری 
مــی شــود کــه هــر کــدام از ایــن برنامــه هــا حــوزه هــای کانونــی 

مشــخص و مجزایــی دارنــد. در ایــران تنهــا برنامــه دکتری فلســفه 
پرســتاری وجــود دارد و حــوزه هــای متعــدد آموزشــی، پژوهشــی، 
ــه  ــن برنام ــتاری در ای ــات پرس ــت خدم ــردازی و مدیری ــه پ نظری

ــده شــده اســت. گنجان

جدول 2. فلسفه، ارزش ها، رسالت و چشم انداز و هدف کلی

پیتسبورگایرانوجه مقایسه

فلسفه

پرستاری از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد و 
چند بعدی با ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، سرو کار دارد 
و از سوی دیگر بر اساس ارزش های اسالمی حاکم بر جامعه شامل رعایت 

کرامت و حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی آمیخته است. لذا بایستی با 
نهادینه کردن و درونی سازی ارزش ها از کسب و تقویت اخالق حرفه ای، 
از راه پژوهش های کاربردی، کیفی با رعایت اولویت های ملی و تقویت 
مطالعات نظری با رویکردی جامع، جامعه نگر و یادگیری مادام العمر و 

تعامل با سایر شاخه های دانش در دوره های دکتری در تحقق این رویکرد 
فلسفی بکوشد. دانش آموختگان این دوره، در اعتالی سالمت آحاد جامعه در 
حیطه های پیشگیری، بهداشت، درمان، توانبخشی با استفاده از رویکردهای 

آموزشی، پژوهشی و بالینی ایفای نقش خواهند کرد که موجب افزایش انگیزه 
جامعه پرستاران و ارتقاء ارائه خدمات حرفه ای آنان خواهد شد ]19[.

دانشکده ما اصلح ترین پرستاران را برای ارائه مراقبت و توسعه علم زیربنایی 
مراقبت از افراد، خانواده ها و جوامع آماده می کند. ما در راستای حفظ شمولیت 
و عدالت برای همه افراد، صرف نظر از قومیت ، نژاد، مذهب، فرهنگ ، ملیت و 
سایر مشخصات فردی تالش می کنیم و از عمل پرستاری در چارچوب منشور 
اخالقی انجمن پرستاری آمریکا حمایت می کنیم و باور داریم که پیشرفت علم 
و عمل پرستاری باعث ارتقاء سالمت افراد، خانواده ها، جوامع و جمعیت ها در 

سطح ایالت، کشور و جهان می شود و آموزش یک فرآیند مادام العمر است که با 
تحصیل در مقطع کارشناسی آغاز می شود، تا تحصیالت تکمیلی ادامه می یابد و 

شامل آموزش مداوم برای توسعه حرفه ای می شود]24[.

ارزش ها
نوع دوستی و توجه به کرامت انسانی الهی مخاطبین، حقوق مادی و معنوی 

مخاطبین، تعامل بین فردی و بین حرفه ای، کل گرایی و جامعه نگری، 
افزایش کیفیت مراقبت ها همراه با اخالق حرفه ای، تاکید بر کار تیمی، 

جامعیت مراقبت ها، مددجو محوری ]19[.

ارزش های ما عبارتند از: تعالی)برتری( آکادمیک، همکاری، شمولیت جامعه، 
نوآوری، پایداری ]24[.

رسالت
رسالت دوره تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت 

پذیر، دارای اخالق حرفه ای و حساس به سالمت افراد و جامعه است که 
تخصص خود را در سطوح مختلف پیشگیری، در مراکز و واحدهای مرتبط 
آموزشی، پژوهشی و ارائه دهندة خدمت در اختیار جامعه قرار دهند ]19[.

*حفظ و توسعه برنامه های تحصیالت تکمیلی برتر پرستاری چنانکه پاسخگوی 
کلیه نیازهای مراقبت بهداشتی و پرستاری در ایالت، کشور و جهان باشد. 
*مشارکت در تحقیقات و سایر فعالیت های علمی که یادگیری را از طریق 

گسترش مرزهای دانش به درون مراقبت های بهداشتی دنبال می کند. - همکاری 
با موسسات مراقبت های بهداشتی برای ترجمان دانش در حوزه علوم سالمت. - 
ارائه برنامه های آموزش مداوم متناسب با ارتقاء حرفه ای، ترفیع شغلی و نیازهای 
پرستاران پنسیلوانیا *تخصص و خبرگی دانشکده پرستاری در سطح منطقه ای 

و  ملی بطوری که به توسعه فکری و اقتصادی در مراقبت های بهداشتی در سطح 
ایالت، کشور و جهان کمک کند]24[.

چشم انداز

در 10 سال آینده این دوره از لحاظ مشارکت راهبردی در تولید دانش و 
فناوری و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی، ارتقای کیفیت خدمات 

حرفة و ارتقای استانداردهای ملی و سازگاری با استانداردهای جهانی، 
بسترساز جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و دانشجوی 

خارجی در ردیف کشورهای برتر و مطرح در منطقه خواهد بود ]19[.

با فراهم سازی یک دیدگاه متنوع و جهانی و باال بردن وجدان حرفه ای و 
اجتماعی دانشجویان، آن ها رهبران مراقبت های بهداشتی خواهند شد ]24[.

اهداف کلی 
برنامه

- تربیت نیروی تخصصی در حوزة پرستاری، جهت تأمین نیروهای مورد 
نیاز در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، مدیریت و خدمات پرستاری، 

مشارکت در سیاست گذاری در نظام سالمت]19[.

*تربیت دانشمندانی که دانش علمی را کشف کرده و توسعه دهند بطوری که 
باعث پیشرفت علم و عمل پرستاری و کمک به سایر رشته ها شود.* ایجاد یک 

پایه آموزشی قوی که دانش آموختگان را برای انجام عمل مبتنی بر شواهد، 
مشارکت در فعالیت های دانش پژوهانه، و ترجمان دانش تولید شده در علوم 

سالمت و مراقبت های بهداشتی آماده کند ]24[.
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بــر اســاس نتایــج جــدول 2؛ در فلســفه برنامــه ایــران بــه اهمیــت 
ــودن  ــدی ب ــد بع ــه چن ــه ب ــه پرســتاری باتوج کل نگــری در حرف
انســان هــا بعنــوان بعنــوان موجوداتــی منحصــر بــه فــرد پرداختــه 
ــت  ــالمی و رعای ــه اس ــر جامع ــم ب ــای حاک ــر ارزش ه ــده و ب ش
ــا  ــوق آن ه ــی و حق ــت اجتماع ــا، عدال ــان ه ــی انس ــت ذات کرام
تاکیــد شــده اســت. در فلســفه دانشــگاه پیتســبورگ نیــز بــه طــور 
مشــابه بــر لــزوم رعایــت ارزش هــای اخالقــی و احترام بــه کرامت 
ذاتــی انســان هــا و رعایــت اصــل عدالــت اجتماعــی و پرهیــز از 
هرگونــه تبعیــض تاکیــد دارد. ارزش هــای برنامــه پیتســبورگ کلی 
و آرمــان گرایانــه بــوده ولــی واضــح و قابــل درک اســت. در آیتــم 
ــل افزایــش کیفیــت  ــران مــواردی از قبی هــای ارزشــی برنامــه ای
مراقبــت هــا، کار تیمــی، جامعیــت مراقبــت هــا، مددجــو محــوری 
قیــد شــده کــه ارزش هــای منحصــر بــه حــوزه خدمــات پرســتاری 
ــر  ــای دیگ ــوزه ه ــا ح ــط ب ــی مرتب ــای ارزش ــم ه ــتند و آیت هس
موجــود در تعریــف رشــته از قبیــل آموزشــی، پژوهشــی و مدیریتــی 
مطــرح نشــده اســت. رســالت برنامــه دکتــری پرســتاری ایــران بــه 
نظــر کلــی اســت و منحصــر بــه مقطــع دکتــری نیســت. دانشــکده 
پیتســبورگ بــه طــور مجزا بــرای مقاطــع مختلــف پرســتاری بیانیه 
فلســفه، رســالت ذکــر نکــرده اســت. در فســلفه و رســالت برنامــه 

ــی  ــی مدنظــر اســت. در صورت ــران ســالمت آحــاد جامعــه ایران ای
کــه در فلســفه و رســالت برنامــه پیتســبورگ تمــام جمعیــت هــا 
در ســطح جهــان قیــد شــده اســت. در چشــم انــداز برنامــه ایــران 
ــه اســتاندارهای جهانــی  ــرای دســتیابی ب ــازه زمانــی 10 ســاله ب ب
ــم  ــی چش ــت ول ــده اس ــد ش ــه قی ــر در منطق ــه برت ــب رتب و کس
انــداز برنامــه پیتســبورگ محدودیــت زمانــی یــا جغرافیایــی نــدارد 
و بعــالوه بــه دلیــل تنــوع بــاالی قومــی فرهنگــی در آمریــکا لــزوم 
کســب دیــدگاه متنــوع و جهانــی در چشــم انــداز آن هــا دیده شــده 
ــری پرســتاری در  ــت دانشــجویان دکت اســت.  اهــداف کالن تربی
دو دانشــگاه متناســب بــا نیازهــای متفــاوت هــر جامعــه و شــرایط 
ــا  ــق ب ــت و منطب ــه اس ــود در آن جامع ــای موج ــاخت ه و زیرس
تعریــف دوره و رســالت آن هــا مــی باشــد. در برنامــه ایــران »حــوزه 
ــن در تعریــف رشــته و فلســفه برنامــه  ــاوری« کــه پیــش از ای فن
نبــود؛  در اهــداف کالن اضافــه شــده اســت و نقــد دیگــر اینکــه به 
نظــر تربیــت نیــروی انســانی متخصــص، آگاه و توانمنــد در حــوزه 
هــای متعــدد نــام بــرده، بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود 
ــن  ــد دروس و همچنی ــوع و واح ــر ن ــا از نظ ــه ه ــرای برنام در اج

زیرســاخت هــا و امکانــات، امــکان پذیــر نیســت.

جدول 3. شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

پیتسبورگایرانوجه مقایسه

شرایط و نحوه 
پذیرش دانشجو

داشتن شرایط عمومی ورود به مراکز آموزش عالی جمهوری اسالمی 
ایران و شرایط اختصاصی شامل دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد 
در یکی از رشته های پرستاری، پذیرفته شدن در آزمون کتبی )50 

درصد( و کسب نمره حد نصاب در مصاحبه )50 درصد(، عدم اشتغال به 
تحصیل به صورت همزمان در همان دانشگاه یا سایر موسسات آموزش 

عالی]19،16[.

پذیرش دانشجو بصورت گروهی و فقط برای ترم پاییز است. همه متقاضیان باید 
مدارک خود را آنالین ارسال کنند شامل فرم درخواست، فیش واریز هزینه، مدرک 
   ،ACEN کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری از یک برنامه پرستاری معتبر
ACICSیا CCNE ، مدرک RN، نمره GRE در 5 سال اخیر)برای متقاضیان 
دارای مدرک کارشناسی ارشد حداقل 3/5 باشد(،قبولی در ازمون ورودی، نمره زبان 
تافل، آیلتس یا دولینگو برای دانشجویانی که زبان مادری غیرانگلیسی دارند، سه 
توصیه نامه از مراجع، بیانیه شخصی، مقاله ای که متقاضی نویسنده اصلی باشد. 

سپس هر متقاضی توسط سه نفر از اعضای شورای دکتری مصاحبه شده و طی 4 تا 
6 هفته تصمیم مربوط به پذیرش گرفته می شود ]24[.

بــر اســاس یافتــه هــای جــدول 3؛ در شــرایط پذیــرش در ایــران، 
نتایــج آزمــون ورودی ســهم 50 درصــدی در پذیــرش دانشــجو دارد 
و تنهــا دارنــدگان مــدرک کارشناســی ارشــد مــی تواننــد در آزمــون 
ــی  ــه در دانشــگاه پیتســبورگ قبول ــی ک ــد. در صورت شــرکت کنن
در ازمــون ورودی مــالک پذیــرش نیســت و ســهم مشــخصی از 
نمــره قبولــی بــه آن اختصــاص نــدارد و امــکان ادامــه تحصیــل در 
مقطــع دکتــری بــرای دارنــدگان مــدرک کارشناســی پرســتاری نیز 
وجــود دارد و مــورد دیگــر اینکــه در شــرایط پذیــرش دانشــجویان 
ــی  ــی- پژوهش ــه علم ــه رزوم ــرش ب ــاز پذی ــد امتی ایرانی20درص
ــزوم  ــه ل ــا ب ــی در پیتســبورگ صراحت ــب اختصــاص دارد ول داوطل

ــد  ــی آن باش ــنده اصل ــی نویس ــه متقاض ــه ک ــک مقال ــال ی ارس
ــه از  ــه نام ــن دانشــگاه ارســال 3 توصی ــاره شــده اســت. در ای اش
ــج                          ــد و نتای ــگاه باش ــاتید دانش ــر از اس ــل 2 نف ــه حداق ــع ک مراج
مصاحبــه ای کــه از طــرف اســاتید همــان دانشــگاه بــا متقاضیــان 
انجــام مــی شــود اهمیــت بســیار زیــادی دارد در صورتــی کــه در 
ــه  ــود و یافت ــی ش ــده نم ــه دی ــه نام ــه توصی ــران ضــرورت ارائ ای
دیگــر اینکــه در ایــران بــه دلیــل متمرکــز بــودن پذیرش دانشــجو، 
دانشــگاه هــای مجــری برنامــه دکتــری راســا در تعییــن معیارهــای 

پذیــرش دانشــجویان خــود اختیــاری ندارنــد.  
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براســاس نتایــج جــدول 4، در برنامــه آموزشــی ایــران شــش نقــش 
ــی،  ــاوره ای، مدیریت ــی، مش ــی، مراقبت ــی، پژوهش ــی آموزش اصل
پیشــگیری کننــده مشــتمل بــر حداقــل 24 وظیفــه و شایســتگی 
هــای عمومــی، اختصاصــی و مهــارت هــای عملــی بــرای دانــش 
آموختــگان در نظــر گرفتــه شــده اســت ولــی در ســرفصل دروس؛  
واحــد درســی یــا ســمینار مشــخصی بــرای دســتیابی بــه برخــی از 
ایــن شایســتگی هــا دیــده نمــی شــود. از جملــه تحلیــل رگرســیون 
داده هــای کمــی و انجــام تحلیــل هــای امــاری کــه بــه نظــر بــا 
ــدن تنهــا 2 واحــد تئــوری آمــار امــکان کســب شایســتگی  گذارن

در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و یــا توانمنــدی هــای دیگــری نظیــر 
جــذب گرنــت، کارآفرینــی، اســتفاده صحیــح از وســایل و تجهیزات 
کــه دروس مرتبطــی بــرای آن هــا ارائــه نشــده اســت. در صورتــی 
ــه،  ــش، وظیف ــک نق ــبورگ تفکی ــی پیتس ــه آموزش ــه در برنام ک
ــدارد و بصــورت  توانمنــدی هــای عمومــی و اختصاصــی وجــود ن
کلــی بــه انتظــارات اصلــی از دانــش آمختــگان ایــن مقطــع اشــاره 
شــده بــا ایــن حــال متناســب بــا  پیامدهــای مــورد انتظــار از برنامه، 
برنامــه ریــزی هــای مرتبــط در ســاختار برنامــه مشــخص اســت.

جدول 4. وظایف، نقش ها و شایستگی های مورد انتظار از دانش آموختگان 

پیتسبورگایرانوجه مقایسه

وظایف، نقش ها و 
شایستگی های مود 

انتظار

حداقل 24 وظیفه شامل مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی 
مقاطع مختلف، آموزش مقاطع مختلف، مشارکت در تدوین و تدریس کارگاه ها و 

برنامه های آموزش مداوم و غیر رسمی ، آموزش به بیمار و خانواده، مشارکت در تدوین 
گایدالین های پرستاری، طراحی، اجرا و ارزشیابی تحقیقات پرستاری بر حسب نیاز 

جامعه، مشارکت در دانش پژوهی، انتقال و ترجمان دانش، راهنمایی و مشاوره پایان نامه 
های تحصیالت تکمیلی، مشارکت در کمیته های، ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین، 
نیازسنجی خدمات پرستاری و امکانات مورد نیاز در عرصه های مرتبط، برنامه ریزی، 
اجرا و ارزشیابی خدمات مبتنی بر فرایند پرستاری، همکاری در تیم مراقبت و درمان، 

پیگیری مددجو پس از ترخیص، همکاری در کمیته های بیمارستانی، شناسایی کمبودها، 
محدودیت ها و مشکالت محیط کار، مشارکت در تخصیص منابع، مشارکت در برنامه 
ریزی و تأمین نیروی انسانی، مشارکت در تأمین بودجه بندی سازمان، مشارکت در 

تدوین برنامه و برنامه ریزی استراتژیک، مشارکت در برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزشیابی 
برنامه های پرستاری در محل خدمت و مشارکت در تخصیص منابع و نیروی انسانی در 
عرصه های مختلف و  حداقل 6 نقش آموزشی، پژوهشی، مراقبتی، مشاوره ای، مدیریتی، 
پیش گیری کننده در نظر گرفته شده است. توانمندی های مورد انتظار شامل توانمندی 
های عمومی)مهارت های ارتباطی، آموزش، پژوهش، جذب گرنت، مشاوره، حل مساله، 
مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد،کارآفرینی، بررسی و نقد برنامه 

های آموزشی( و اختصاصی)نیازسنجی خدمات پرستاری، طراحی برنامه های مراقبتی بر 
اساس مدل های پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری، ارزشیابی مراقبت های پرستاری، 
انجام تحلیل های آماری، مدیریت ایمنی بیمار، استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات(  و 
مهارتهای عملی)نقد مدلهای پرستاری، برنامه ریزی آموزشي یک دوره مهارتي پرستاری، 

نقد پژوهش های مختلف، تحلیل رگرسیون داده های کمي با نرم افزار،  برنامه ریزی 
راهبردی توسعه سالمت، بررسي میداني یک موضوع پرستاری و تدوین برنامه مراقبتي 

بیمار موجود در نان کور( است ]19[.

دانشجویان دکتری پیت با اساتید معتبر بین المللی که تحقیقات 
بین رشته ای پیشرفته را هدایت می کنند، همکاری نزدیک 

دارند و در زمینه تحقیقات بالینی آموزش های عمیقی دریافت 
می کنند و برای دانشمند و استاد شدن آماده می شوند،  دانش 

آموختگان باید به سطح متمایزی از  کارایی  در نقش یک 
دانشمند، محقق  و استاد دانشگاه برسند و بتوانند:

*دانش جدید را از طریق تحقیق و تست تئوری تولید کنند.

*عوامل موثر بر تولید دانش و استفاده از آن در مراقبت های 
بهداشتی را بررسی و تحلیل کنند.

*راه حل هایی که بتواند سطح مراقبت های بهداشتی را در 
جامعه ای متنوع از لحاظ فرهنگی، از طریق انتقال دانش به 
عرصه های بالینی، عمومی، حرفه ای و علمی مورد نظر و 

سیاست گذاران عمومی ارتقا  دهد؛ کشف کنند.

*یک دیدگاه پرستاری و بین رشته ای را در تحقیقات و فعالیت 
های دانش پژوهانه انعکاس دهند ]24[.

جدول 5. مشخصات و ساختار دوره

پیتسبورگایرانوجه مقایسه

مشخصات و ساختار 
دوره

دوره شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی است. در مرحله 
آموزشی 25 واحد درسی اختصاصی اجباری1)19 واحد( و 

اختیاری2)6 واحد( ارائه می شود. دروس اجباری عبارتند از: 
فلسفه علم و پرستاری 2 واحد، نظریه پردازی 3 واحد، مدیریت 

و رهبری در آموزش پرستاری 2 واحد، روش شناسی و نقد 
پژوهش های کمی و کیفی 3/5 واحد، روش شناسی و نقد 
پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی 1/5 واحد، آمار استنباطی 
پیشرفته 2 واحد، مدیریت، رهبری و سیاستگذاری 1/5 واحد، 

نظام ها و برنامه های آموزشی 2 واحد، مباحث ویژه در 
پرستاری 1/5 واحد. دروس اختیاری شامل یکی از دروس 

پرستاری سالمت جامعه، بهداشت مدارس، داخلی- جراحی، 
سرطان و خون شناسی، سالمندی، کودکان و نوزادان، روان 

پرستاری، بالیا و تروما، اورژانس، پرستاری توانبخشی، آموزش 
پرستاری، رهبری و مدیریت پرستاری، مراقبت های ویژه، 

کنترل عفونت و قلب و عروق است که بصورت 3 واحد تئوری 
و 3 واحد کارآموزی با نظر اساتید راهنما و در ارتباط با رشته 
کارشناسی ارشد یا موضوع پایان نامه دکتری است. در مرحله 
پژوهشی دانشجو موظف به تکمیل پایان نامه است. طول دوره 
4 سال آموزش تمام وقت  است که این بازه حداکثر تا 3 ترم 

قابل افزایش است ]19،23[.

برنامه آموزشی PhD پرستاری مجموعه ای منسجم از دوره ها، سمینارها و بحث ها 
است که به دانشجو کمک می کند تا درک کاملی از محتوا، روش ها و ارزش های حرفه 

پرستاری و ارتباط آن با سایر رشته ها بدست آورد.  دوره شامل دو مرحله اصلی آموزشی 
و پژوهشی است. طول دوره کمتر از 3 سال بوده و حداقل 48 واحد درسی ذیل را دارد: 
الف- دروس هسته تحقیق)13 واحد( شامل مبانی فلسفی تحقیق پرستاری 3 واحد و 
مبانی نظری تحقیق 3 واحد، روش های تحلیل کمی پیشرفته 3 واحد، مسئولیت ها و 
فعالیت های دانشمندان 1 و 2 هر کدام 2 واحد ب- دروس هسته آمار)9 واحد( شامل 
روش های پارامتریک و ناپارامتریک آماری کاربردی در علوم سالمت 1 و 2 هر کدام 

3 واحد، رگرسیون کاربردی در تحقیقات علوم سالمت 3 واحدج- پروژه تحقیقاتی 
شخصی)26 واحد( شامل پایان نامه 12 واحد، کارآموزی مرتبط با پایان نامه 6 واحد و 8 
واحد مازاد که این واحد ها بسته به اینکه دوره ارشد دانشجو تحقیق محور یا بالین محور 

بوده با تحلیل شکاف توسط مشاور تحصیلی او مشخص می شود.

هر سال تحصیلی شامل سه ترم آموزشی است و دانشجویان در پایان ترم 3 یک آزمون 
مقدماتی می دهند. سپس در پایان ترم 5 پروپوزال خود را تصویب نموده و آزمون جامع 
می دهند و وارد مرحله پژوهشی می شوند. در پایان ترم 8  با ارسال یک مقاله مستخرج 

برای چاپ می توانند دفاع نهایی کنند ]25[.
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ــی  ــه و برخ ــاختار برنام ــدول 5 س ــای ج ــه ه ــاس یافت ــر اس ب
ــی آن در دو دانشــگاه مشــابه اســت. دانشــجویان  ویژگــی هــا کل
ــابه  ــا مش ــور تقریب ــه ط ــران ب ــد و در ای ــبورگ 48 واح در پیتس
ــی  ــه آموزش ــه دو مرحل ــر دو برنام ــد. در ه ــی گذارنن ــد م 45 واح
ــا و  ــورس ه ــن ک ــه عناوی ــی ب ــگاه اجمال ــی دارد. در ن و پژوهش
واحدهــای درســی، شــباهت هایــی در زمینــه دروس اصلــی ارائــه 
شــده شــامل واحدهــای اجبــاری روش تحقیــق، آمــار پیشــرفته و 
واحدهــای اختیــاری کارآمــوزی مرتبــط بــا پایــان نامــه وجــود دارد 
ــی  ــات اجرای ــر جزیی ــد و دیگ ــزان واح ــرح دروس، می ــی در ش ول
تفــاوت هــای قابــل توجهــی دیــده مــی شــود. از جملــه در برنامــه 
پیتســبورگ در کــورس روش تحقیــق، 4 واحــد درســی بــا عنــوان 
 Responsibilities «مســئولیت هــا و فعالیــت هــای دانشــمندان
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک and Activities of Scientists I,II « دارن

ــورد  ــای م ــتگی ه ــگاه و شایس ــن دانش ــه ای ــی برنام ــدف کل ه
ــگان تخصیــص حــدود یــک ســوم از 13  انتظــار از دانــش آموخت
واحــد ایــن کــورس بــه آن منطقــی اســت و یــا در همیــن راســتا 
ــا  ــی بصــورت واحدکارآمــوزی ی ــروژه هــای تحقیقات منتورینــگ پ
ــی در  ــود دارد ول ــه وج ــا تجرب ــِي ب ــار مرب ــق در کن ــن تحقی تمری
ــق  ــی روش تحقی ــوری- عمل ــا 5 واحــد تئ ــران مجموع ــه ای برنام
وجــود دارد و کارآمــوزی و منتورینــگ تحقیــق پیــش بینــی نشــده 
ــورد درس  ــد در م ــزان واح ــه می ــل توج ــاوت قاب ــن تف ــت. ای اس
آمــار حتــی بیشــتر اســت بــه طــوری کــه در برنامــه ایــران تنهــا 
2 واحــد آمــار اســتنباطی پیشــرفته گنجانــده شــده اســت ولــی در 
برنامــه پیتســبورگ بــه میــزان 9 واحــد دروس هســته آمــار  تعریف 
شــده اســت. در برنامــه درســی ایــران بعنــوان یــک نقطــه قــوت، 
متناســب بــا اهــداف کلــی برنامــه و شایســتگی هــای مــورد انتظــار 
از دانــش آموختــگان واحدهــای مدیریــت، رهبــری و سیاســتگذاری 
در پرســتاری، نظــام هــا و برنامــه هــای آموزشــی در پرســتاری و 
مباحــث ویــژه وجــود دارد کــه بــه افزایــش دانــش دانشــجویان در 
زمینــه سیاســتگذاری در پرســتاری، طراحــی برنامــه های آموزشــی 
ــران و  ــه در ای ــی حرف ــای اصل ــش ه ــا چال ــا و نهایت ــد آن ه و نق
ــران 6  ــه ای ــه برنام ــر اینک ــه دیگ ــد. یافت ــی کن ــان کمــک م جه
واحــد درســی اختیــاری در ارتبــاط بــا گرایــش ارشــد یــا موضــوع 
پایــان نامــه دارد کــه بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجو موظــف اســت 
ــه شــده، 6 واحــد را انتخــاب کنــد در اصــل جنبــه  از 6 واحــد ارائ
اختیــاری بــودن آن جــای ســوال دارد و بــه نوعــی اجبــاری اســت. 
دانشــگاه پیتســبورگ نیــز 6 واحــد کارامــوزی اختصاصــا در ارتبــاط 
ــز  ــازاد نی ــد م ــل 8 واح ــی حداق ــه دارد ول ــان نام ــوع پای ــا موض ب
پیــش بینــی شــده کــه بــه نوعــی معــادل واحدهــای اختیــاری مــا 

مــی توانــد باشــد کــه توســط اســتاد مشــاور تحصیلــی بــه تناســب 
ــتر  ــه آن دوره بیش ــجو و اینک ــد دانش ــی ارش ــز دوره آموزش تمرک
ــه         ــر گرفت ــرای او در نظ ــن، ب ــا بالی ــوده ی ــش ب ــر پژوه ــی ب مبتن
ــکاف  ــردن ش ــرای پرک ــه ب ــا هدفمندان ــن واحده ــود و ای ــی ش م

ــد. موجــود در پایــه آموزشــی دانشــجو در نظــر گرفتــه شــده ان
همچنیــن پایــان نامــه دکتــری در برنامــه پیتســبورگ 12 واحد و در 
برنامــه ایــران 20 واحــد دارد ولــی در برنامــه پیتســبورگ هدفمندی 
در فرآینــد انجــام پایــان نامــه بیشــتر اســت. بطــوری کــه دانشــجو 
از ابتــدا در زمــان ارســال درخواســت بــه دانشــگاه، زمینــه تحقیقاتی 
مــورد عالقــه خــود را در ارتبــاط بــا یکــی از حــوزه هــای پژوهشــی 
ایــن دانشــکده انتخــاب و ســپس3 نفــر از اعضــای هیــات علمــی 
فعــال در آن زمینــه تحقیقاتــی بــا او مصاحبــه مــی کنند و دانشــجو 
بالفاصلــه بعــد از پذیــرش، بــا انتخــاب یکــی از ایــن اســاتید، تیــم 
ــروع  ــل از ش ــد و قب ــی ده ــکیل م ــه را تش ــان نام ــی پای پژوهش
رســمی پایــان نامــه، یــک طــرح پژوهشــی را بصــورت کارآمــوزی 
انجــام مــی دهــد تــا عــالوه بــر کســب تجــارب الزم در زمینــه 
ــا اعضــای تیــم تحقیــق هماهنگــی  ــروژه تحقیــق؛ ب مدیریــت پ
بیشــتری کســب کنــد. بعــالوه ایــن دانشــگاه بــرای پایــان نامــه 
هــای دانشــجویان دکتــری ویژگــی هــای مشــخصی را در برنامــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــاب موضوع ــه: انتخ ــده از جمل ــر  ش ــی متذک آموزش
ــد،  ــکل باش ــک مش ــل ی ــی ح ــه در پ ــردی خالقان ــه رویک ارائ
ــکل  ــه مش ــود در زمین ــون موج ــترده مت ــل گس ــی و تحلی بررس
انتخابــی بــه طــوری کــه درک واضحــی از ناحیــه مشــکل 
بدســت آیــد، طراحــی خــوب و بــدون نقــص پــروژه بــه طــوری 
کــه خروجــی آن چــاپ مقالــه در مجــالت داوری همتــا یــا کتــاب 
یــا مونوگــراف باشــد و مهمتــر اینکــه انجــام پــروژه پایــان نامــه 
ــی و  ــش پژوهش ــگاه دان ــدی جای ــرای تص ــجو را ب ــد دانش بتوان
اســتادی دانشــگاه آمــاده کنــد. در صورتــی کــه در برنامــه ایــران 
ــا و  ــری صراحت ــه دکت ــان نام ــورد انتظــار از پای ویژگــی هــای م
ــی  ــای اجرای ــتراتژی ه ــر اس ــت.  ازنظ ــده اس ــوب آورده نش مکت
ــران  ــابه ای ــم مش ــبورگ ه ــگاه پبیتس ــی، در دانش ــه آموزش برنام
ــع و  ــون جام ــی، آزم ــای کالس ــروژه ه ــمینارها و پ ــف، س تکالی
دفــاع نهایــی بــرای ارزشــیابی پیــش بینــی شــده اســت بعــالوه 
ــوم  ــرم س ــان ت ــی در پای ــون مقدمات ــک آزم ــن دانشــگاه ی در ای
ــرای  ــگاه ب ــن دانش ــود دارد. در ای ــده وج ــده ش از دروس گذران
ــا  ــه ب ــل دو مقال ــال حداق ــی، ارس ــاع نهای ــوز دف ــت مج دریاف
ــا پوســتر در کنگــره هــای  ــه ی ــه مقال ــوان نویســنده اول، ارائ عن
ملی-منطقــه ای، شــرکت در منتورینــگ تدریــس ضــروری اســت 
]25[ ولــی در ایــران پذیــرش دو مقالــه در مجــالت معتبــر داوری 
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همتــا بــرای اخــذ مجــوز دفــاع نهایــی ضــروری اســت.   

بحث
ــی  ــه آموزش ــی برنام ــه تطبیق ــور مقایس ــه منظ ــر ب ــه حاض مطالع
ــکا انجــام  ــران و دانشــگاه پیتســبورگ آمری ــری پرســتاری ای دکت
شــد. در تاریخچــه، دانشــگاه پیتســبورگ در مقایســه بــا ایــران در 
زمینــه اجــرای برنامــه آموزشــی دکتری پرســتاری پیشــرو و ســرآمد 
بــود لــذا ایــن دانشــگاه مــی توانــد الگــوی مناســبی بــرای ارتقــاء 
محتــوا و کیفیــت برنامــه آموزشــی دکتــری پرســتاری ایران باشــد. 
در تعریــف دوره، دانشــگاه پیتســبورگ بــه حیطــه هــای تخصصــی 
روزآمــدی نظیــر اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در مدیریــت بیمــار، 
ژنومیــک و مداخــالت رفتــاری در شــرایط مزمــن توجــه کــرده کــه 
ــا تحــوالت رخ داده در نظــام ســالمت  ــتای ب ــه همراس ــن توج ای
ــام  ــات در نظ ــاوری اطالع ــعه فن ــه، توس ــت. از جمل ــی اس جهان
ســالمت کــه در دهــه هــای اخیــر بعنــوان یــک رویکــرد مناســب 
بــرای کاهــش خطاهــای بالینــی و ارتقــاء ســالمت بیمــاران مــورد 
توجــه دنیــا واقــع شــده و یــا ژنومیــک کــه بعنــوان یکــی از شــاخه 
ــرار  ــوژی در خدمــت بشــر ق ــن در عصــر تکنول هــای علمــی نوی
گرفتــه و بدیهــی اســت کــه ایــن حــوزه هــا بــه صــورت هدفمنــد 
ــگان  ــش آموخت ــا دان ــد ت ــده ان ــه ش ــر گرفت ــمندانه در نظ و هوش
دکتــری پرســتاری بعنــوان دانشــمندان بزرگتریــن گــروه مراقبیــن 
ســالمت، همــگام بــا تحــوالت روز دنیــا در ایــن زمینــه هــا دانــش 
ــه  ــه برنام ــد. در حالیک ــت آوردن ــای الزم را بدس ــتگی ه و شایس
ــه حــوزه  ــه طــور کلــی و غیرعینــی ب دکتــری پرســتاری ایــران ب
هــای آمــوزش، پژوهــش، مراقبــت و مدیریــت اشــاره کــرده کــه بــا 
توجــه بــه اینکــه هــر کــدام از ایــن حــوزه دامنــه بســیار گســترده 
ای دارنــد؛ تحقــق اهــداف مربوطــه در همــه ایــن حیطــه ها دشــوار 
بــه نظــر مــی رســد. بــه ویــژه اینکــه از رســالت هــای مهــم ایــن 
ــمندان  ــوان دانش ــالن بعن ــارغ التحصی ــازی ف ــاده س ــه آم برنام
ــی در  ــای عمیق ــارت ه ــش و مه ــه دارای دان ــت ک ــتاری اس پرس
ــن انتظــار در  ــذا ای ــه  باشــند ]26[ ل حــوزه هــای تخصصــی حرف
مــدت 4 ســال کــه حداقــل نیمــی از دوره مربــوط بــه امــور پایــان 

نامــه اســت؛ بــه نظــر بــه جــا نیســت.
ــای  ــانی، ارزش ه ــت انس ــان و کرام ــظ ش ــه حف ــر دو برنام در ه
اخالقــی، رعایــت حقــوق انســان هــا و عدالــت اجتماعــی بعنــوان 
ارزش هــای مــورد تاکیــد بــوده و در برنامــه پیتســبورگ صراحتــا 
بــه ضــرورت احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی نیــز اشــاره شــده اســت 
ولــی در برنامــه ایــران علــی رغــم داشــتن جامعــه تنــوع فرهنگــی 
موجــود در جامعــه، ایــن مــورد دیــده نمــی شــود. در فلســفه برنامــه 

ایــران بــه نقــش هــای دانــش آموختــگان پرداختــه شــده کــه بــه 
نظــر ضرورتــی نــدارد. همچنیــن در رســالت آن مــواردی از قبیــل 
افــراد آگاه بــه مســائل علمــی روز، توانمنــد، مســئولیت پذیــر و غیره 
ــران اســت  ــورد انتظــار از فراگی ذکــر شــده کــه ویژگــی هــای م
ــه پیتســبورگ  ــا رســالت اســت. در رســالت برنام ــاط ب ــی ارتب و ب
ــان  ــه ترجم ــتی در زمین ــت بهداش ــات مراقب ــا موسس ــکاری ب هم
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش ــالمت قی ــوزه س ــش در ح دان
اینکــه »ترجمــان دانــش بخشــی از رســالت تحقیقــات پرســتاری 
از زمــان پیدایــش آن هــا بــوده اســت« و پرســتاران بعنــوان یکــی 
از تصمیــم گیرنــدگان فعــال در حــوزه ســالمت همــواره بــا چالــش 
هــای متعــدد بالینــی مواجــه هســتند کــه الزم اســت بــرای پاســخ 
دادن آن هــا، جدیدتریــن دانــش بدســت آمــده از تحقیقــات معتبــر 
ــد ]28[؛  ــال دهن ــتاری انتق ــل پرس ــه عرصــه عم ــایی و ب را شناس
ــران  ــه ای ــه در برنام ــن رســالت مناســب و شایســته اســت. البت ای
نیــز »انتقــال و ترجمــان دانــش« بعنــوان یکــی از شایســتگی های 
متعــدد مــورد انتظــار از دانــش آموختــگان دیــده شــده  ولــی بهتــر 
اســت هماننــد دانشــگاه پیتشــبورگ ایــن مهــم، در بیانیــه رســالت 
رشــته باشــد چراکــه پیامدهــا و شایســتگی هــای مــورد انتظــار از 
رســالت برنامــه نشــات مــی گیرنــد. یافتــه دیگــر ایــن کــه چشــم 
انــداز برنامــه ایــران مختــص پرســتاری نیســت و دارای محــدوده 
ــا در  ــت ام ــه( اس ــطح منطق ــی )در س ــاله( و مکان ــی )10 س زمان
چشــم انــداز دانشــگاه پیتســبورگ، محدودیــت زمانــی یــا مکانــی 

وجــود نــدارد.
دانشــگاه پیســتبورگ هــدف کلــی برنامــه خــود را تربیــت 
ــرده و  ــف ک ــی را کش ــش علم ــه دان ــد ک ــی دان ــمندانی م دانش
توســعه دهنــد و در ایــن راســتا ایجــاد یــک پایــه آموزشــی قــوی 
کــه آن هــا را بــرای انجــام عمــل مبتنــی بــر شــواهد، مشــارکت 
در فعالیت هــای دانــش پژوهانــه و ترجمــان دانــش تولیــد شــده در 
ــد؛ ضــروری  ــاده کن ــای بهداشــتی آم ــوم ســالمت و مراقبت ه عل
ــالت  ــه رس ــا بیانی ــق ب ــال مطاب ــدف کام ــن ه ــه ای ــد ک ــی دان م
ایــن دانشــگاه در مــورد اهمیــت ترجمــان دانــش بدســت آمــده از                                         
تئــوری هــا و تحقیقــات بــه عرصــه عمــل اســت کــه پیــش از این 
ــن  ــی تأمی ــران هــدف کل ــه شــد. در حالیکــه در ای ــه آن پرداخت ب
نیروهــای تخصصــی مــورد نیــاز در حــوزه هــای مختلــف آمــوزش، 
پژوهــش، فنــاوری، مدیریــت و خدمــات پرســتاری و مشــارکت در 
ــوع و  ــر تن سیاســت گــذاری نظــام ســالمت اســت کــه عــالوه ب
تعــدد حــوزه هــا، در بســیاری از آن هــا تدابیــر الزم بــرای اجــرا و 
تحقــق هــدف اندیشــیده نشــده و شایســته اســت کــه در بازنگــری، 
اهــداف برنامــه محدودتــر، عینــی تــر و قابــل دســتیابی تــر باشــد. 



الدن ناصح و همکاران

57

ــبورگ از  ــگاه پیتس ــجو، در دانش ــرش دانش ــرایط پذی ــورد ش در م
ــن مقطــع  ــل در ای ــرش، صالحیــت تحصی ــی پذی معیارهــای اصل
ــه  ــاتید و بیانی ــه از اس ــه نام ــل 3 توصی ــال حداق ــاس ارس ــر اس ب
شــخصی اســت ولــی در ایــران حداقــل نیمــی از نمــره پذیــرش از 
طریــق آزمــون ورودی اســت کــه یــک آزمــون هنجــاری بــوده و 
نمــی توانــد شایســتگی واقعــی دانشــجو بــرای تحصیــل و تحقیــق 
در ایــن مقطــع را نشــان دهــد. ضمــن اینکــه گزینــش بــا آزمــون 
بــرای دانشــجویان اســترس و تنــش بیشــتری را دارد ]4[ و بــرای 
دانشــگاه هــای پذیرنــده نیــز ایــن محدودیــت را دارد کــه دانشــجو 
نــه تنهــا حیــن ورود بــه دوره کــه حتــی تــا چنــد تــرم بعد از شــروع 
ــوزه  ــا و ح ــتاد راهنم ــاب اس ــا انتخ ــه ب ــوز در رابط ــل، هن تحصی
تحقیــق مــورد عالقــه خــود، ســردرگم و بالتکلیــف اســت. نکتــه 
ــی برنامــه آموزشــی  ــل توجــه دیگــر ایــن کــه از اهــداف اصل قاب
جدیــد ایــران، ارتقــاء شایســتگی هــای بالینــی دانــش آموختــگان 
اســت درحالــی کــه در شــرایط پذیــرش، ســابقه کار بالینــی بعنــوان 
یــک معیــار مــالک تاثیرگــذار لحــاظ نمــی شــود و ایــن خــود مــی 
توانــد یکــی از عوامــل موثــر بــر عمیــق تــر شــدن شــکاف بیــن 
دانــش نظــری و عملکــرد بالینــی باشــد ]15[. چنانکــه توصیه شــده 
ــای ضــروری  ــتاری از معیاره ــته پرس ــابقه کار در رش ــزه و س انگی

بــرای پذیــرش دانشــجوی دکتــری در نظــر گرفتــه شــود ]14[.
در رابطــه بــا شایســتگی هــای مــورد انتظــار، در برنامــه ایــران از 
دانــش آموختــگان شایســتگی هــای متعــددی انتظــار مــی رود بــه 
طــوری کــه حتــی بــا فــرض فراهــم بــودن تمــام زیرســاخت هــا 
ــه نظــر امــکان کســب  و انجــام برنامــه ریــزی هــای مناســب، ب
تمــام آن هــا حداقــل بــا توجــه بــه محدویــت زمانــی دوره میســر 
نیســت. چنانکــه راد و همــکاران)1400( نیــز ضمــن انتقــاد بــر ایــن 
مــورد، پیشــنهاد کردنــد کــه شایســتگی هــای مــورد انتظــار در این 
برنامــه اصــالح گــردد ]27[  همچنیــن بــرای برخــی از شایســتگی 
هــا برنامــه ریــزی مناســبی دیــده نمــی شــود. از جملــه توانمنــدی 
ــا  ــی ی ــد عمل ــه واح ــتاری ک ــات پرس ــت خدم ــی مدیری اختصاص
کارآمــوزی در ارتبــاط بــا آن پیــش بینــی نشــده و طبعــا بــا آشــنایی 
ــا تئــوری هــای مدیریــت در 2 واحــد تئــوری ایــن درس،  اولیــه ب
ــه جایــی نیســت.  ــد شــدن در ایــن حــوزه انتظــار ب انتظــار توانمن
ــی  ــکاران )1398( پیشــنهاد م ــادی و هم ــی آب ــن رابطــه عل در ای
ــری  ــرای مشــارکت دانشــجویان دکت ــی ب ــه های ــه برنام ــد ک کنن
بعنــوان مشــاورین مدیریتــی در کنــار اســاتید در نظــر گرفتــه شــود 
تــا بتواننــد ایفــای نقــش در موقعیــت هــای مدیریتــی را بــه نوعــی 
تمریــن و تجربــه کننــد ]15[. ادیــب حــاج باقــری )97( نیــز معتقــد 
اســت بــدون انجــام برنامــه ریــزی در واحدهــای درســی، نــه تنهــا 

امــکان کســب شایســتگی از فــارغ التحصیــالن دکتــری و  بهبــود 
ــت  ــن وضعی ــه ای ــت بلک ــر نیس ــران میس ــتاری ای ــت پرس وضعی
میتوانــد باعــث ایجــاد ســردرگمي و بــي انگیزگــي در آن هــا شــود 

 .]13[
درصورتــی کــه در برنامــه آموزشــی پیتســبورگ بعنــوان شایســتگی 
ــرای  ــجویان دکت ــه دانش ــده ک ــاره ش ــن اش ــه ای ــار ب ــورد انتظ م
پرســتاری بــا اســاتید معتبــر بیــن المللــی کــه تحقیقــات بین رشــته 
ای پیشــرفته را هدایــت مــی کننــد، همــکاری نزدیــک دارنــد و در 
ایــن زمینــه آمــوزش هــای عمیقــی دریافــت می کننــد و ســرانجام 
بــه دانشــمندان پرســتاری و اســاتید برجســته تبدیــل مــی شــوند و 
مــی تواننــد در تحقیقــات و فعالیــت هــای دانــش پژوهانــه دیــدگاه 
پرســتاری و میــان رشــته ای را انعــکاس دهنــد کــه بــا توجــه بــه 
ــوان  ــته ای  بعن ــان رش ــات می ــزون مطالع ــعه روزاف ــت توس اهمی
یکــی از ابزارهــای موثــر بــر رشــد و توســعه علــوم مختلــف کــه 
ــوزه  ــد ح ــش، روش و تجــارب چن ــق دان ــکان تلفی ــد ام ــی توان م
علمــی تخصصــی را بــرای شــناخت عمیــق تــر مســائل پیچیــده 
ــد ]29[؛ شایســتگی  و معضــالت اجتماعــی چندبعــدی فراهــم کن
فــوق و البتــه اندیشــیدن تدابیــر مناســب بــرای حصــول آن 
بــرای دانشــمندان آینــده حرفــه پرســتاری کــه بــه دلیــل ارتبــاط 
مســتقیمی کــه بــا انســان هــا بعنــوان موجــودات چندبعــدی دارنــد؛ 
غالبــا بــا معضــالت پیچیــده و چندبعــدی در ایــن حرفــه انســانی 
ــد کامــال بجــا اســت و پیشــنهاد مــی شــود کــه در  ســروکار دارن
برنامــه آموزشــی ایــران هــم گنجانــده شــود. بخصــوص اینکــه در 
کشــورهای درحــال توســعه از جملــه ایــران آمــوزش میــان رشــته 
ــن  ــدارد و در ای ــگاه مشــخص و تثبیــت شــده ای ن ــوز جای ای هن
ــود.  ــرداری ش ــه الگوب ــعه یافت ــورهای توس ــتی از کش ــه بایس زمین
یکــی دیگــر از شایســتگی هــا مــورد انتظــار در برنامــه پیتســبورگ 
توانایــی انتقــال دانــش بــه عرصــه بالیــن اســت کــه ایــن 
شایســتگی هــم راســتای بــا رســالت و هــدف کلــی ایــن دانشــگاه 
ــر پرســتاران  ــه پرســتاری بخاطــر نقــش خطی ــرای حرف ــوده و ب ب
ــا                                                                   ــررا ب ــه مک ــتاری ک ــل پرس ــه عم ــوری ب ــش تئ ــال دان در انتق
ــه  ــل مواج ــوری و عم ــن تئ ــکاف بی ــی از ش ــای ناش ــش ه چال

هســتند؛ ضــروی و الزم اســت.
در مشــخصات کلــی و ســاختار برنامــه آموزشــی، یکــی از مهمترین 
مــوارد قابــل بحــث، تفــاوت در بودجــه بنــدی واحدهــای درســی 
ــود.  بیــن دو برنامــه علــی رغــم پژوهــش محــور بــودن هــر دو ب
ــی روش  ــای درس ــبورگ واحده ــگاه پیتس ــه در دانش ــوری ک بط
ــران  ــن دروس در ای ــد ای ــر واح ــل 3-2 براب ــار حداق ــق و آم تحقی
اســت و بویــژه واحدهــای منتورینــگ پــروژه هــای تحقیقاتــی نیــز 
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ــران  ــه ای ــه در برنام ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
میــزان واحدهــای ایــن دروس نســبتا ناچیــز اســت. در ایــن راســتا، 
در مطالعــه زمــان زاده و همــکاران )2014(  نیــز دانشــجویان 
دکتــری پرســتاری از عــدم تناســب دروس برنامــه آموزشــی 
ــی رود،  ــا م ــه از آن ه ــی ک ــتاری و انتظارات ــه پرس ــا حرف ــود ب خ
ــا  ــگاه ه ــود در دانش ــی موج ــای پژوهش ــاخت ه ــن زیرس همچنی
رضایــت نداشــتند ]9[. ولــی دانشــگاه پیتســبورگ در ایــن بخــش 
ــه  ــار، برنام ــورد انتظ ــای م ــی و پیامده ــدف کل ــا ه ــتای ب همراس
ریــزی منســجم تــری داشــته اســت. از جملــه اینکــه در رابطــه بــا 
نقــش اســتادی مــورد انتظــار، واحــد درســی منتورینــگ تدریــس 
و علــم و هنــر تدریس)بــرای دارنــدگان مــدرک کارشناســی( ارائــه 
مــی شــود درصورتــی کــه در برنامــه دکتــری ایــران، واحــد نظــری 
یــا عملــی مرتبــط بــا ایــن نقــش دیــده نمــی شــود و بــه کــرات 
ــه  هــم گــزارش شــده کــه فــارغ التحصیــالن دکتــری بــرای ارائ
ــا  ــد ]31،30،7[. همســوی ب نقــش اســتادی آمادگــی الزم را ندارن
ایــن یافتــه حقیقــی مقــدم و همــکاران )2017( بــه عــدم کفایــت 
شایســتگی هــای دانــش آموختــگان دکتــری پرســتاری در زمینــه 
تدریــس و آمــوزش بالینــی دانشــجویان اشــاره کردنــد ]31[ و بــه 
نظــر صاحــب نظــران، تمرکــز فعلــی دانشــکده هــای پرســتاری بــر 
ــی  ــه نویس ــش و مقال ــه پژوه ــجویان در زمین ــازی دانش ــاده س آم
نمــی توانــد بــه تربیــت معلــم خــوب بــرای آینــده حرفــه بیانجامــد 
]32[. برنامــه دکتــری پرســتاری ایــران هماننــد PhD بســیاری از 
دیگــر کشــورهای دنیــا در اصــل پژوهش محــور اســت و پیامدهای 
پژوهشــی متعــددی از دانــش آموختــگان انتظــار مــی رود. چنانکــه 
و همــکاران   Kim و   )2012( و همــکاران   Nagata مطالعــه  
ــورخود  ــری کش ــه دکت ــی در برنام ــن ویژگ ــر همی ــز ب )2015( نی
اشــاره کردنــد ]34،33[ بــا اینحــال واحدهــای دروس روش تحقیــق 
ــز  ــا پژوهــش بســیار ناچی ــی مرتبــط ب ــوان دروس اصل ــار بعن و آم
ــار و  ــورد انتظ ــای پژوهشــی م ــن پیامده ــی بی ــه عبارت اســت و ب
بودجــه بنــدی دروس تناســب الزم دیــده نمــی شــود. چنــان کــه 
خــوش کشــت و نــواب )2019( نیــز معتقدنــد کــه در برنامــه جدیــد 
دکتــری پرســتاری  تناســبی بیــن واحدهــای ارائــه شــده، اهــداف 
و جایــگاه هــای شــغلی مشــاهده نمــی شــود ]4[. یکــی دیگــر از 
یافتــه هــای مهــم در ایــن قســمت تاکیــد صریــح برنامــه آموزشــی 
پیتســبورگ بــر مســاله محــور بــودن موضــوع پایــان نامــه هــای 
ــه  ــت در برنام ــه صراح ــورد ب ــن م ــه ای ــد. ک ــی باش ــری م دکت
اموزشــی ایــران قیــد نشــده اســت امــا در اجــرای برنامــه آموزشــی 
سیاســت غالــب دانشــگاه هــا بویــژه دانشــگاه هــای بــزرگ، عمــال 
ایــن تاکیــد وجــود دارد و عناوینــی مــورد تصویــب قــرار مــی گیرند 

کــه بــه مشــکل مهمــی در یکــی از حــوزه هــای بالینــی، آموزشــی، 
مدیریتــی حرفــه پرســتاری پرداختــه باشــد و بتواننــد راهــکاری را 
بــرای حــل آن مســاله ارائــه کننــد. تاکیــد بــر مســاله محــور بــودن 
پژوهــش هــا، در راســتای ظهــور دانشــگاه های نســل ســوم اســت 
کــه از دانشــگاه هــا انتظــار مــی رود پــروژه هــای تحقیقــات آن هــا 
کاربــردی باشــند، از مســائل و مشــکالت جامعــه شــروع شــوند و 
نهایتــا بــه تولیــد دانــش، محصــول یــا خدمــات در جهــت رفــع نیاز 

جامعــه ختــم شــوند.
همچنیــن در رابطــه بــا پایــان نامــه، در دانشــگاه پیتســبورگ چــاپ 
مقالــه مســتخرج از آن اجبــاری نیســت بلکــه ارائــه مقاله مســتخرج 
ارســال شــده بــرای مجــالت کفایــت مــی کنــد. در صورتــی کــه 
ــر  ــال هــای معتب ــه در ژورن ــرش مقال ــه گواهــی پذی ــران ارائ در ای
ــروری  ــاع ض ــوز دف ــذ مج ــرای اخ ــته اول ب ــای دس ــه ه ــا نمای ب
اســت کــه خــود یکــی از مهمتریــن دالیــل طوالنــی شــدن دوره 
ــه آخــر اینکــه  ــران اســت. یافت تحصیــل در مقطــع دکتــری در ای
ــازی  ــاده س ــری آم ــی دکت ــه آموزش ــم برنام ــای مه ــالت ه از رس
فــارغ التحصیــالن بعنــوان دانشــمندان پرســتاری اســت ]26[ و از 
آنهــا انتظــار مــی رود کــه بــه کمــک خالقیــت، نــوآوری و کشــف، 
دانــش نظــری و بالینــی پرســتاری را توســعه دهنــد ]5،3[. در ایــن 
ــی کــه در برنامــه پیتســبورگ، تعریــف  راســتا یکــی از نقــاط قوت
ــا عنوان»مســئولیت هــا و فعالیــت  واحدهــای درســی مشــخص ب
هــای دانشــمندان« اســت کــه بــدون شــک تدبیــری بــرای آمــاده 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــالن ب ــارغ التحصی ــر ف ــازی بهت س
دانــش پژوهانــه و دانشــمندانه اســت. در حالیکــه در برنامــه ایــران 
اختصاصــا واحــد درســی بــرای توانمندســازی دانــش آموختــگان در 

ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

نتیجه گیری
برخــی از مهمتریــن ویژگــی هــا و نقــاط قــوت برنامــه آموزشــی 
ــی   ــای آت ــری ه ــت در بازنگ ــه الزم اس ــبورگ ک ــگاه پیتس دانش
ایــن برنامــه در ایــران مــورد توجــه قــرار گیــرد عبــارت بودنــد از: 
شــفاف و عینــی بــودن حــوزه هــای مــورد تمرکــز دوره، تاکیــد بــر 
حیطــه هــای روزآمــد و متناســب بــا ســطح دوره آموزشــی دکتــری 
تخصصــی نظیــر توســعه فنــاوری اطالعــات در مدیریــت ســالمت، 
همــکاری بــا موسســات مختلــف مراقبت هــای بهداشــتی در زمینه 
ــه ضــرورت ایجــاد  ــه ب ــوم ســالمت، توج ــش در عل ــان دان ترجم
پایــه آموزشــی قــوی بــرای دانشــجویان بــه طــوری کــه بتواننــد 
در توســعه عمــل مبتنــی بــر شــواهد و ترجمــان دانــش مشــارکت 
ــا معیارهــای شایســته  ــی داشــته باشــند، پذیــرش دانشــجو ب خوب
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گزینــی بــر اســاس مــواردی نظیــر ارائــه حداقــل 3 توصیــه نامــه 
ــه چنــد  و مصاحبه)مــالک نبــودن نمــره آزمــون ورودی(، اکتفــا ب
شایســتگی و توانمنــدی مشــخص و تخصصــی مبتنــی بــر رســالت 
ــا  و اهــداف کلــی دوره، پیــش بینــی واحدهــای درســی مرتبــط ب
تمــام شایســتگی هــای مــورد انتظــار از جملــه منتورینــگ تحقیق، 
منتورینــگ تدریــس، مســئولیت هــا و فعالیــت هــای دانشــمندان و 
اجبــاری نبــودن چــاپ مقالــه مســتخرج از پایــان نامــه بــرای اخــذ 

مجــوز دفــاع اســت. 
ــد  ــه جدی ــی برنام ــدف اصل ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
دکتــری پرســتاری ایــران ارتقــاء کیفیــت خدمــات بالینــی و 
ــت  ــوده اس ــن ب ــه در بالی ــای جامع ــه نیازه ــر ب ــخگویی بهت پاس
ولــی عمــال برنامــه ریــزی دقیــق و شــفافی بــرای نیــل بــه ایــن 
هــدف در اجــزای مختلــف برنامــه دیــده نمــی شــود. بلکــه بــه نظر                                                                                              
 PhD مــی رســد برنامــه موجــود ترکیبــی از برنامــه هــای آموزشــی
و DNP دانشــگاه هــای توســعه یافتــه از جملــه پیتســبورگ اســت؛ 
لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــا الگوگیــری از ایــن دانشــگاه هــا، بــرای 

پاســخگویی بــه نیازهــای موجــود در حــوزه بالیــن، برنامه آموزشــی 
DNP بــه صــورت مجــزا راه انــدازی شــود و برنامــه PhD نیــز بــه 

دو حــوزه مشــخص آموزشــی و پژوهشــی خــود بپــردازد تــا ضمــن 
جلوگیــری از بــی انگیزگــی و کاهــش رغبت آموزشــی دانشــجویان 
هــر دو  برنامــه، از هــدر رفــت زمــان و انــرژی ذی نفعــان و منابــع 
کشــور جلوگیــری شــود و شــاهد اعتــالی روزافــزون حرفــه 

پرســتاری در تمــام حــوزه هــا باشــیم.
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