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Abstract

Introduction: The mission of the doctoral program in nursing is health promotion,
increase national standards, faculty members empowering, knowledge development,
technology transfer, increased national and international scientific cooperation, creating
a dynamic, motivating scientific atmosphere.
Methods: This descriptive-comparative study was carried out in 2016 in order to
compare components of nursing PhD program curriculum in Iran and four top United
States universities. Data were collected by searching through the internet and compared
using Bereday’s four-stage model: description, interpretation, juxtaposition and
comparison.
Results: There was fundamental difference in, students' admissions and the number of
units offered (educational content) in Nursing Education PhD program in the US
universities and Iran.
Conclusion: The results of this study can help program planners, teachers and those
who interested in a broader view of nursing to improve curriculum revision, particularly
the better planning for goals, admissions, and the curriculum content writers.
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چکیده
مقدمه :رسالت برنامه دکتري پرستاري ارتقاء استانداردهاي ملی سالمت توانمند سازي دائمی اعضاء هئیت علمی  ،تولید علم  ،انتقال فن آوري
،افزایش تعامل علمی درسطح ملی و بین المللی ،ایجاد پویایی ،برانگیختن روحیه علمی و روش مندي می باشد .بدین منظور مقایسه برنامه دکتري
پرستاري براي پیشرفت و ارتقائ رشت ه ضروري است در این مطالعه برنامه درسی آموزش پرستاري در مقطع دکتري در ایران و چهار دانشگاه برتر
آمریکا مورد مقایسه قرار گرفته است
روشها :این پژوهش ،به روش توصیفی تطبیقی در سال 1396انجام شد و نظام آموزش پرستاري ایران با عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی
مقطع دکتري چهار دانشکده پرستاري آمریکا مورد مقایسه قرار گرفت .با جستجو اینترنتی ،اطالعات مورد نیاز جمع آوري و با استفاده از الگوي بردي
چهارمرحله توصیف ،تفسیر ،همجواري و مقایسه ،تطبیق برنامه ها انجام شد.
یافتهها :تفاوت اساسی در بیان اهداف کلی ،نحوه پذیرش دانشجو و تعداد واحد ارائه شده (محتوي آموزشی) در بین برنامه درسی دوره دکتري آموزش
پرستاري دانشگاه هاي ایران و آمریکا بود.
نتیجهگیری :نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند به برنامه ریزان ،اساتید و عالقه مندان رشته پرستاري کمک کند تا با دید وسیعتري نسبت
به بازنگري و تدوین بهتر برنامه آموزشی خصوصا در انتخاب بهتر اهداف کلی ،نحوه پذیرش دانشجو ،محتوي درسی اقدام کنند.
واژگان کلیدی :بررسی تطبیقی ،برنامه درسی ،مدل بردي ،دکتري پرستاري
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کشورهاي پیشرو ازمطالعات و پژوهش هاي تطبیقی در زمینه
آموزش و پرورش بهره گرفته اند به طوري که آموزش و پرورش
تطبیقی به یکی از پویاترین رشته هاي علمی مورد توجه
دانشمندان حوزه هاي گوناگون علوم ،دست اندرکاران و برنامه
ریزان آموزشی مبدل شده و از آن به عنوان شرط الزم براي
طراحی نظامهاي آموزشی نوین خویش نام می برند ،درحالی که
در کشور ما به عکس روندجهانی ،این رشته علمی کمتر مورد
بحث و پژوهشمحققان قرار گرفته است( .)6نظام آموزشی و
برنامه درسی یکی از مهم تر ین ابزارها جهت تغییرات همه جانبه
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي وفرهنگی است اما بایستی توجه نمود
که ا ین برنامه با نیازهاي جامعه مطابقت داشته باشد( .)7رسالت
آموزش وپرورش تطبیقی این است که به تفاوت ها و شباهت ها
ي نظام هاي گوناگون آموزشی پی برده و دالیل موفقیت وناکامی
نظام ها ،مشخ شده و از تجارب آنان در پیشبرد و توسعه نظام
آموزشی استفاده نمود( .)8در این راستا ،اعتقاد بر این است که
براي موفقیت هرچه بیشتر رشته دکتري پرستاري در ایران و
شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی آن ،پرداختن به
مطالعات تطبیقی وبهره برداري از تجارب دانشگاه هاي موفق در
زمینه آموزش پرستاري ،الزم و ضروري است و نتایج به دست
آمده از این نوع پژوهش ها می تواند با ارایه پیشنهاد هاي
کاربردي ،به تدوین کنندگان برنامه هاي آموزش پرستاري در
ایران کمک شایانی نماید تا آنان با دید وسیع تري به تدوین و یا
تغییر برنامه آموزشی ،انتخاب مناسب تر اهداف ،محتوا ،روش
هاي تدریس و ارزشیابی اقدام کنند .از این رو ،هدف از انجام
پژوهش حاضر ،مقایسه ساختار برنامه درسی دوره دکتري
پرستاري چند دانشکده پرستاري معتبر از کشورهاي آمریکا با
برنامه آموزشی رایج در ایران بود تا ضمن اطالع از وضعیت
وکاستی هاي موجود در برنامه درسی ایران ،زمینه اي براي
بازنگري برنامه درسی فعلی و به کارگیري نکات مناسب در آن
فراهم گردد.

روش ها
مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردي و از نوع توصیفی-

مقطعی -تطبیقی) مقایسه اي ( بود که اطالعات موردنیاز با
جستجوي الکترونیک در سایت دانشگاه ها جمع آوري گردید .
الگوي مورد استفاده در پژوهش حاضر ،الگوي معروف Beredy
لهستانی بود( .)9این الگو یک روش مطلق و انتزاعی از روش
هاي مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله توصیف ،تفسیر،
همجواري و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می کند(.)10
در مرحله توصیف ،پدیده هاي  ،تحقیق بر اساس شواهد و
اطالعات ،یادداشت برداري و با تدارك یافته هاي کافی براي
بررسی و نقادي در مرحله بعد آماده می شوند .در مرحله تفسیر،
2020, Vol. 13, No.5
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مقدمه
دانشگاه ها به عنوان مهمترین نهادهاي آموزشی،
مراکزتولیدکننده علم و فرهنگ و همچنین تربیت متخصصان
موردنیاز کشور ،خلق و تولید دانش جدید و پیشبرد مرزهاي علم
و دانش مطرح می باشند .سه مأموریت اصلی دانشگاه شامل :
آموزش ،پژوهش و خدمات براي دانشگاه مورد تأکید قرارگرفته
است .مأموریت آموزش از اولین مأموریت هایی محسوب می شود
که در بسیاري از کشورهاي دنیا بر آن توافق شده است .آموزش
فعالیتی هدفمند در جهت ارتقاي یادگیري است .وظیفه هر
مؤسسه آموزشی ،آموزش و رشد دانشجویانی است که به آن وارد
می شوند .در نظام آموزش دانشگاهی منظور از آموزش ایجاد
تغییرات مناسب و روزافزون در محصول این سیستم یعنی دانش
آموختگان است( .)1نظام آموزش عالی داراي دو بعد کمی و کیفی
است والزمه توسعه پایدار و همه جانبه این نظام ،رشد متعادل
ومتوازن در این ابعاد است .توجه به رشد کمی و غفلت ازرشد
کیفی ،پیامدهاي ناگواري نظیر افت تحصیلی ،وابستگی علمی،
عدم خالقیت و کارآفرینی ،فرار مغزها وتولید ضعیف علم را براي
این نظام در پی دارد .نظام آموزشی در تربیت نیروي انسانی
متخص و موردنی ازجامعه که بتواند حرکت جامعه را به سوي
توسعه همگانی تسریع بخشد ،از اهمیت باالیی برخوردار است(.)2
درهمین راستا بررسی نارسایی ها ،نقاط ضعف و قوت ،تشخیص
فرصتها و تهدیدها و تالش براي بهبود وضع مطلوب و کسب
جایگاه برتر از اهم وظایف سازمان ها ازجمله دانشگاهها است(.)3
پرستاري یکی از رشته هاي مستقل و شاخه اي از علوم پزشکی
است که فارغ التحصیالن آن به عنوان یکی از اعضاي مهم تیم
سالمت ،در عرصه هاي مختلف مربوط به آن به ارایه خدمات
آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،پیشگیري ،حمایتی و توان بخشی
می پردازند .تداوم دگرگونی ها در سیستم بهداشت ومراقبت
سالمتی ،تکنولوژي ها ،پروفایل جمعیتی ،انتظارات وتقاضاها
منجر به درك این که آموزش پرستاران و برنامه درسی پرستاري
باید مورد ارزشیابی ،بازنگري و حتی شاید تغییرات عمده قرار
گیرد ،شده است( .)4بررسی وضعیت و جایگاه پرستاران در نظام
ارایه خدمات در سراسر جهان نشان می دهد که آن ها باید داراي
توان علمی و عملی مناسب با دانش روز جهت انجام کلیه مراقبت
هاي پرستاري در سطوح مختلف باشند؛ چرا که کیفیت مراقبت
هاي بهداشتی و درمانی به میزان زیادي بستگی به نحوه ارایه
خدمات آن ها دارد و شناسایی مسایل موجود در آموزش پرستاري
و اقدام براي رفع و اصالح آن ها ،موجب بهبود دستیابی به اهداف
آموزش و تربیت افراد ماهر و ارتقاي کیفیت خدمات بهداشتی -
درمانی در سطح کشور خواهد شد( .)5با توجه به ضرورت هاي
ذکر شده ،برنامه درسی رشته پرستاري در مقطع دکتري باید به
طور مداوم مورد بازنگري قرار گیرد .بررسی تاریخ تحول نظامهاي
آموزشی جهان نشان می دهد که براي تحقق این امر ،بیشتر

اطالعات توصیف شده درمرحله اول وارسی و تحلیل می شود .

Nursing in united State, PhD in Nursing,
 Nursing Educationبه جستجوي سایر اطالعات در مورد

دوره دکتري رشته پرستاري در اینترنت از مراکز معتبر پرداخته
شد .بر اساس این الگو ،ابتدا اطالعات موردنیاز درباره برنامه

دانشگاه پنسیلوانیا
دانشگاه واشنگتن
دانشگاه کالیفرنیایی
سانفرنسیسکو
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ایران
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یافته ها
نتایج :نتایج به صورت جداولی که قابلیت مقایسه دانشگاه ها
با همدیگر و ایران را فراهم می کند آمده است و در زیر هر جدول
بر اساس مورد مقایسه شده شباهت ها و تفاوت ها در دو برنامه
ایران و دانشگاه هاي مزبور آمریکا ذکر شده است.

جدول .1مقایسه فلسفه
فلسفه دانشکده کمک یه رسیدن به نیازهاي سالمتی جامعه در سراسر جهان و فرهنگ هاي مختلف .براي این منظور دانش پژوهی،
تحقیق و آموزش و عمل دست به دست هم داده تا فرهنگ جستجوگري را سرلوحه خود قرار داده تا جایی که اساتید ،متخصصان
بالینی ،کارکنان و دانشجویان از همدیگر این روحیه کاوش گري را بیاموزند()12
ندارد()13
ندارد ()14
فلسفه ندارد ولی رسالت ،چشم انداز و ارزش ها را ذکر کرده است()15
پرستاري که از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودي چند بعدي و هر فرد با همه ویژگی هاي جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی
و به عنوان موجودي منحصر ،سروکار دارد و از سویی دیگر براساس نظام ارزش هاي اسالمی حاکم بر جامعه ملزم به رعایت حقوق
انسان ها و برقراري عدالت اجتماعی می باشد ،بایستی از راه پژوهش هاي بنیادي ،کاربردي کیفی و تقویت مطالعات نظري با
رویکردي جامع و جامعه نگر و ایجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل باسایر شاخه هاي دانش (دیدگاه بین رشته اي ) دردوره هاي
دکتري در تحقق این رویکرد فلسفی بکوشد .دانش آموختگان دوره دکتري پرستاري به مثابه راهبرد شناسان این شاخه علمی وحرفه
اي در اعتالي سالمت جامعه ایفاي نقش خواهند کرد  .افزایش انگیزه کارگزاران پرستاري و ارتقاء ارائه خدمات حرفه اي(.)16
جدول .2مقایسه ارزش ها
ندارد()12
همکاري و تشریک مساعی ،مسئولیت پذیري اجتماعی ،احترام ،تعهد ،تنوع و تعالی()13
ایمان و منطق به عنوان منابع کامل کننده در جستجوي حقیقت و توسعه سالمت انسان .و به هر کسی که ایمان داشته باشد یا
نداشته باشد به عنوان ذي نفع در دانشگاه نگریسته می شود .آزادي و مسولیت پذیري در دنبال کردن حقیقت و شواهد آن ،یادگیري
به عنوان انسان شدن و شرکت در فعالیت هاي اجتماعی به جاي فعالیت هاي رقابتی ،خوب بودن مشترك()14
ندارد()15
در برنامه ایران فلسفه و ارزشها با هم آمده است()16
جدول  .3مقایسه چشم انداز
ندارد()12
پیشگام در بهبود سالمت و مراقبت سالمتی از طریق نوآوري در علم ،آموزش و عمل پرستاري()13
به عنوان دانشگاه برتر با دیدگاه جامع که رهبران پرستاري را با شیوه اي بسیار انسانی و عدالت مدار آموزش می دهد()14
ندارد()15
مشارکت راهبردي در تولید و گسترش پژوهش هاي بنیادي و کاربردي ،ارتقاء استانداردهاي ملی و ساز گاري با استانداردهاي
جهانی کیفیت زندگی بسترسازي جذب نیروهاي کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و جلب و جذب دانشجو از کشورهاي
منطقه(.)16
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در مرحله همجواري ،اطالعاتی که در دو مرحله قبل آماده شده
اند به منظور ایجادچارچوبی براي مقایسه شباهت ها و تفاوت ها،
طبقه بندي و درکنار هم قرار می گیرند .در مرحله مقایسه ،مسأله
تحقیق با توجه به جزییات در زمینه شباهت ها و تفاوت ها و
دادن پاسخ به سؤاالت تحقیق بررسی و مقایسه می شود(.)11
جستجو در جهت یافتن برنامه آموزشی دوره دکتري پرستاري و
دفترچه هاي راهنماي آن در پایگاه اطالعاتی دانشکده هاي
انتخابی صورت پذیرفت .عالوه بر این ،با ترکیبی از کلید واژه
هاي Nursing Program, Nursing Curriculum,

آموزشی دکتري پرستاري از منابع معتبر جمع آوري شد و به طور
دقیق مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت ،سپس این اطالعات در
قالب جداولی طبقه بندي گردید .این جداول براي هر یک از
عناصر برنامه آموزشی تنظیم شد که نام دانشگاه هاي مورد
مطالعه در ردیف هاي آن قرار می گیرد .بدین ترتیب به اطالعات
مربوط به هر یک از دانشگاه ها نظم داده شد .سپس تشابهات و
تفاوت ها در هر یک از عناصر برنامه بین همه دانشگاه هاي مورد
مطالعه تعیین گردید.
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دانشگاه
پنسیلوانیا
دانشگاه واشنگتن
دانشگاه
کالیفرنیایی
سانفرنسیسکو

ایران

دانشگاه پنسیلوانیا

جدول  .5مقایسه اهداف استراتژیک
توسعه برنامه های ابداعی دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مراقبت سالمتی مورد نیاز دانشگاه پن ،ایجاد محیط دانشجو
محوری که مشخص کننده دانشکده پن در بازار مراقبت سالمتی و آماده کردن آنان برای آموز ش پیشرفته ،پیشرفت در تحقیق
و تولید پژوهشگری ،توسعه مدل هایی برای ارائه آموزش مداوم ،تقویت همکاری خارجی()۱2

دانشگاه واشنگتن

آموزش رهبران آی نده برای تامین خدمات نواورانه ،با کیفیت باال ،دسترسی به برنامه های سطوح مختلف ،ارتقائ چشم گیر در
تحقیق برای حل مسائل چالش زا در مراقبت و سالمت ،توسعه عمل اساتید با تحقیقات دقیق پرستاری ،تامین مدیران و
رهبران پرستاری در دانشکده ها و جامعه و در سطح ملی از طریق فعالیت ها و تشریک مساعی و فرایندهای برنامه ریزی
ارتقا درگیری دانشجویان ،اعضا ی هیئت علمی ،کارکنان ،و دانشجویان و ویزیتور های بین المللی ،افزایش کیفیت کاری اساتید
کارکنان و دانشجویان در محیط کاری از طریق توسعه زیر ساختارها که ازمحیط فیزیکی واجتماعی حمایت و آن را سالم و
مولد نگه می دارد .زندگی کاری بایستی تعادلی بین اهداف اکادمیک شخصی و دسته جمعی باشد ،پیوستگی قوی در جنبه
های کارهای دانشکده()۱3

دانشگاه
کالیفرنیایی
سانفرنسیسکو

نوآوری و تشریک مساعی،تبدیل نو آوری ها و کشفیات به بهبود سالمت ،آموزش رهبران اینده  ،ارائه باالترین کیفیت مراقبت،
تنوع در پرستاری ،ارتقائ محیط کاری حمایتی ،خدمت رسانی به جامعه()۱4

دانشگاه کارولینای
شمالی

) ۱پیشرفت عالی در پیکره پرستاری بوسیله ی ،الف) حمایت از تصمیمات بر اساس شواهد برای بهبود در پیامد ها ،ب)
ارزیابی مداوم فرایندهای تنظیمی برای بهبود برنامه در ارتباط با رسالت ،چشم انداز و ارزش ها ،ج) حفظ قدرت و سالمت
مالی ) 2 ،افزایش رهبری پیش گیرانه در حمایت از جامعه با ،الف) همکاری با شرکای خارجی برای ارتقاء فرهنگ یادگیری که
از امنیت بیمار حمایت می کند ،ب) اطمینان از فرایندهای موثر و عادالنه()۱5

ایران

ندارد()۱6
جدول  .6مقایسه اهداف کلی

دانشگاه
پنسیلوانیا
دانشگاه واشنگتن
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جدول  .4مقایسه ماموریت
ماموریت این دانشکده تاثیر شگرف اجتماعی در تولید و انتشار دانش جدید ،توسعه مدلهاي مراقبت در عمل و آماده کردن متخصصین بالینی،
پژوهشگران و رهبران آینده این حرفه می باشد(.)12
توسعه علم و عمل پرستاري از طریق تولید دانش و رهبران آینده این رشته براي سالمت()13
ماموریت اصلی این دانشگاه یادگیري در سنت مذهب کاتولیک می باشد .این دانشگاه با پرورش مقاطع مختلف لیسانس ،تحصیالت تکمیلی و
دانشجویانی حرفه اي براي موفق شدن به عنوان یک انسان و حرفه اي و بدست اوردن ارزش و حساسست هاي الزم براي انسان شدن براي
خدمت به دیگران .وجه تمایز این دانشگاه تنوع یادگیري مسوالنه اجتماعی جامعه ي دانش پژوه برتر با اتکا به ایمانی عدالت مدار است می
باشد .این دانشگاه از منابع مختلف فرهنگی هوشی و اقتصادي ناحیه ي خلیج سان فرانسیسکو و موقیت ان در حاشیه اقیانوس آزام براي غنی
سازي و تقویت برنامه هاي آموزشی خود استفاده می کند(.)14
ماموریت دانشکده پرستاري ارتقائ وبهبود سالمت و خوب بودن مردم کارولیناي شمالی و کشور و به تبع آن به تناسب دیگر ملل ،از برنامه
هاي آموزشی تحقیقی ،و دانش پژوهی و از طریق عملکرد بالینی و خدمات جامعه .دانشکده رسالت خود را با وکالت از طرف سالئق عمومی و
با )1:ارائه اموزش با کیفیت باال در یک محیط دانش پژوهی تحقیقی به منظور آماده کردن پرکتیشنرهاي با صالحیت و دلسوزو دانشمند ،و
رهبران پرستاري که دغدغه اصلی آن ها وضعیت سالمت مردم خواهد بود  )2تولید ،کامل کردن و گسترش و استفاده دانش در عمل و سیاست
)3ایجاد محیط پرطراوت یادگیري مدام العمر براي ایجاد کادر پرستاري که به دانش پژوهی و یادگیري مادام العمر ارزش قائل است و در ان
شرکت می کند و اینان کسانی هستند که به سرعت و به طور موثر به نیازهاي اجتماعی و مشکالت مردم به سرعت رسیدگی می کنند.
اطمینان دادن به دسترسی برابر و عادالنه براي تمام نژادها  ،جنس ،قومیت ها و گروه هاي حرفه اي متنوع فرهنگی که انها هم اماده خدمت
رسانی به جمعیت هاي گوناگون خواهند بود .و پیمان بستن مراقبتی با مردمی که به انها خدمت می کند .اساتید دانشکده پرستاري عقیده دارند
که پرستاري یک رشته عملکردي می باشد و ابزار مراقبت به جامعه می باشد .پرستاري در بین رشته هاي عملکردي با نوع نگاهش و قلمرو
موقعیت ویژه اي در رابطه با بیمار بوجود می اورد و دغددغه اش ایجاد و استفاده از دانش براي بدست اوردن نهایت اخالق و عمل می باشد.
پرستاران شاهد وقایع بی شماري در طول زندگی خود می باشند خصوصا موقعی که مردم در وضعیت اسیب پذیري هستند()15
ارتقاء علم و مهارت حرفه اي کارگزاران خدمات پرستاري ودر نتیجه ارتقاء استانداردهاي ملی سالمت  ،غنی سازي دائمی اعضاء هئیت علمی ،
تولید علم  ،انتقال فن آوري ،افزایش تعامل علمی درسطح ملی وبین المللی  ،ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندي از ماموریت
هاي عمده تاسیس دوره دکتري است(. )16
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اعتبار بخشی توسط کمیسیون آموزش پرستاری دانشگاهی (  )CCNEکه بخشی از انجمن دانشکده هاي پرستاري امریکا می باشد و
توسط دپارتمان آموزش آمریکا تعیین گردیده است تا به صورت مستقل اعتبار دانشکده ها در سطح لیسانس و باالتر را بررسی کند  ،می
باشد(.)12
ارزیابی برنامه ،توسط کمیته هماهنگی دکترا ( (PhDCCصورت می گیرد .از چهار ابزار براي ارزشیابی برنامه دوره دکتري استفاده می شود
که شامل ارزیابی برنامه بعد از آزمون ،مقیاس جستجوي پی اچ دي محقق ،پرسشنامه پیگیري فارغ التحصیالن پی اچ دي ،و ارزیابی کالج
پی اچ دي .داده هاي ارزیابی از دانشجویان ،اعضاي هیئت علمی ،فارغ التحصیالن و سوپروایزران کاري صورت می گیرد .این ابزار ها
پیامدهاي خاص مرتبط با کوریکولوم پی اچ دي را در اختیار قرار می دهند .مرکز  PhDCCساالنه ارزیابی را انجام می دهد(.)13
اعتبار بخشی دانشکده پرستاري این دانشگاه توسط بورد ثبت پرستاري و بورد علوم رفتاري صورت می گیرد()14
اعتباربخشی توسط انجمن دانشکده ها و مدارس جنوبی ،کمیسیون دانشکده اي آموزش پرستاري ( ،)CCNEبورد کارولیناي شمالی ،مرکز
اعتبار سازي پرستاران آمریکا ( )ANCCو در سازمان هاي زیر عضو می باشد .انجمن دانشگاه هاي آمریکا ،انجمن دانشکده هاي پرستاري
آمریکا ،بورد آموزش منطقه اي جنوب()15
اجراي ارزشیابی به صورت ارزشیابی درونی و یا بیرونی انجام می شود و داده ها از طریق فارغ التحصیالن ،مشتریان خارجی ،کارگزاران،
دانشجویان سال آخر ،اساتید و مسئولین آموزشی گردآوري می شود(.)16
جدول  .8مقایسه شرایط ونحوه پذیرش دانشجو
داشتن مدرك معتبر لیسانس و از  NLNACیا  . CCNEداشتن سابقه کار با این مدرك در یک ایالت یا یک کشور خارجی ،یا
داشتن مدرك فوق لیسانس از آژانس هاي ملی معتبر پرستاري پر کردن فرم در خواست ،و تحویل آن به دانشگاه پنسیلوانیا ،انتظار
می رود افراد نمره  3.5 GPAروي  4را کسب کرده باشند .پرستاري عملی حرفه اي را در پنسیلوانیا یا یکی از ایالت ها و
کشورهاي خارج داشته باشند .داشتن  3نامه معرفی ترجیحا از افراد دانشگاهی ،هدف از درخواست شرکت در دوره دکتري را بیان
کند GRE .مورد نیاز را در  5سال گدشته کسب کرده باشد .به علت این که زبان آموزش انگلیسی می باشد بایستی آزمون تافل
نمره  550یا ایلتس حداقل  .6.5داشتن نمونه اي از مقاالت .داشتن رزومه ،پر کردن برگ درخواست()12
دارا بودن مدرك فوق لیسانس پرستاري یا علوم ،مدرك معتبر زبان که دانشکده پرستاري آن را تایید کرده باشد .دارا بودن مدر ك
 RNفعال آمریکا ،پر کردن برگ در خواست()13
تماس با یک عضو هیات علمی به صورت تلفنی یا قرار مالقات و صحبت در زمینه موضوع مورد عالقه دوره دکتري ،شروع در
خواست ها ساالنه از ژوالي شروع و در دسامبر پایان می پذیرد و غربالگري در ژانویه آغاز می شود .بهتر است دانشجویان
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پیوند دادن علم پرستاري با دانش اخالق ،بیوفیزیک ،روانشناسی اجتماعی ،و علوم سازمانی براي توسعه و ارزشیابی عملکرد پرستاري و مدل
هاي ارائه مراقبت ،توسعه و ارزیابی استراتژي ها ي موثر باري مدیریت دوراهی هاي اخالقی موجود در مراقبت از بیماران ،مراقبت سالمت
سازمان ،تکنولوژي اطالعات ،و تحقیق ،استفاده از روشهاي تحلیلی در طراحی ،اجرا و ارزیابی بهترین مدلهاي مراقبت از بیمار و سیستم هاي
ارائه مراقبت ،نقش رهبري در توسعه و عملیات سازمان منطقه ،ایالت ،فدرال و مقررات بین المللی ،حمایت از عدالت اجتماعی ،برابري و
سیاست هاي اخالقی در همه زمینه هاي مراقبت سالمتی ،رهبري موثر بهبود کیفیت و پرچمداران امنیت بیماران ،پیشرفت در استفاده موثر از
سیستمهاي اطالعات مراقبت بهداشتی براي اطمینان از پیامدهاي مراقبت بهداشتی با کیفیت باال ،بکار گیري استفاده موثر از ارتباطات و
مهارتهاي تشریک مساعی در توسعه و گسترش اجراي مدل هاي عملی ،سیاستهاي سالمتی ،استانداردهاي مراقبتی ،و موضوعات سازمانی،
تحلیل و سنتز عناصر اپیدمیولوژیک ،بیواستاتیک ،محیطی ،فرهنگی مرتبط با سالمت فردي جمعی و اجتماعی ،هدایت بررسی جامع پارامتر
هاي سالمتی و بیماري در وضعیت هاي پیچیده ،با کمک رویکردهاي متنوع و حساسیت هاي فرهنگی به منظور طراحی ،اجرا و ارزیابی
مداخالت مبتنی بر شواهد ،توسعه ارتباط درمانی و همکاري مداوم با بیماران و سایر حرف براي تسهیل دستیابی به پیامدهاي مناسب براي
بیماران ،تحلیل ارتباط بین عمل سازمان ،جامعه ،مسائل سیاسی و مالی به منظور آموزش افرد و همکاران ،رضایت بخش کردن دروس و نیاز
هاي بالینی براي دادن تخصص ،پیشرفت براي دسترسی به رسالت و ارزش هاي اصلی دانشگاه سانفرانسیسکو()14
کسب مهارت اساسی در سیستم مراقبت سالمت در جنبه هاي پیش گیري و درمان  ،ارزیابی ،نقد و ترکیب تحقیق در پرستاري ،در ك و به
کار بردن روشهاي مختلف جسجو و طراحی تحقیق در پرستاري ،طراحی و اجراي مطالعات پرستاري با استفاده از مدل ها و تئوري هاي
پرستاري و رشته هاي مربوطه ،استفاده از طرح هاي مختلف تحقیق و تکنیک هاي آنالیز بر حسب شرایط فرهنگی ،داشتن یکپارچگی علمی
او حمایت از نمونه هاي انسانی در طرح ها و آنالیز تحقیق ،ترجمه ،یافته هاي حاصل از تحقیق را به روش هاي گوناگون ترجمه و پخش کرده
تا در بهبود سالمت و مراقبت سالمتی نقش داشته باشد(.)15
 -1تربیت اساتیدي با صالحیت آموزشی و پژوهشی  -2،تامین نیروي انسانی مورد نیاز دانشگاه هاي کشور و -3نیل به خودکفائی حرفه اي.
نقش هاي دانش آموختگان دربرنامه آموزشی :دانش آموختگان این دوره ضمن رفع کمبود کمی و کیفی نیروي انسانی ،قادر خواهند بود .دوره
آموزشی را برنامه ریزي و اداره نموده و به پژوهش در زمینه هاي آموزش ،خدمات و مدیریت در پرستاري بپردازند .همچنین دانش آموختگان
قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل هاي مناسب ارائه نمایند  .وظایف حرفه اي دانش آموختگان تدریس
در مقاطع تحصیالت تکمیلی و کارشناسی با استفاده از روش هاي نوین مشاور و مجري تحقیقات براساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق
انجام برنامه ریزي آموزشی مشارکت در برنامه ریزي هاي تخصصی و حرفه اي()16

بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش پرستاري در مقطع دکتري در ایران و چهار دانشگاه برتر آمریکا
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جدول :9مقایسه طول دوره
)12( 3 -5
)13( 4.5
 . 3 -5کوریکولوم براي تفکر دانش پژوهانه درباره مشکالت مربوط به رشته پرستاري طراحی شده است در قسمت اولی این برنامه ،کار
کالسی در زمینه تحقیق ،علم پرستاري و توسعه تئوري می باشد .در قسمت میانی برنامه با کار کالسی ادامه می یابد و عالوه بر ان اقامت
تحقیقی و کوگنیت و مطالعات مستقل که مبناي پایان نامه را تشکیل میدهد ،ادامه می یابد که تمرکز آن شروع برنامه هاي تحقیق دیگر
است .قسمت نهایی برنامه با بررسی کیفی و پیشروي به سوي کاندیدیسی پیش می رو و در نهایت به توسعه پروپوزال تحقیق جمع آوري
داده ها و تحلیل آنها و نوشتن پایان نامه می پردازد .پایان نامه تحقیق مستقلی است که به تولید دانش پرستاري کمک می کند .دوره
دکتري حدود چهار سال طول می کشد(.)14
مدت گذرانده دروس تئوري  2الی  3سال می باشد و طول کار با پایان نامه هم جا محاسبه می شود و در کل براي دانشجوي دکترا  8سال
تقویمی را در نظر گرفته اند .کوریکولوم شامل  4جزئ می باشد :کوریکولوم مورد نیاز اصلی ،مطالعه ثانوي بسته به نیاز ،فرصتی براي منتور
شدن و کسب تجربه در تحقیق و پایان نامه(.)15
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري تخصصی چهار سال و نیم است .چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود را تکمیل و
از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود .طول مدت مجاز مرحله آموزشی با در نظر گرفتن تعداد واحد هاي مرحله آموزشی  2تا 5
نیمسال تحصیلی است چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند و در امتحان جامع قبول شود  ،از ادامه تحصیل
محروم می شود .شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شوراي تحصیالت تکمیلی
دانشکده حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به کل مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید ،که یک نیمسال آن می تواند به مرحله آموزشی
اختصاص یابد(.)16
جدول .10مقایسه تفاوت هاي دروس ارائه شده
دوره دکتري در این دانشگاه شامل  20واحد درسی است که دانشجویان تمام وقت سه یا چهار درس آن را در هر نیمسال پاییز و بهار برمی
دارند و با گرفتن کمک هزینه آموزشی آن را در عرض سه سال می گذرانند .دانشجویان پاره وقت کمک هزینه دانشگاهی دریافت نمی کنند و
طول دوره آنها از سه تا پنج سال متغیر است .طول دوره طول کشیده در اکثر دانشجویان  3تا  5سال در افراد تمام و قت است .بعد از
پذیرش هر دانشجوي دکتري دو مشاور از اعضاي هیئت علمی دانشکده پن دانشجو را در برنامه هاي مطالعاتی خود یاري می کنند .دروس
اصلی 7 :درس اصلی وجود دارد که شامل :دروس مربوط به علم پرستاري( )16-19واحد که بر مبناي فلسفه و علم پرستاري و تحقیق
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دانشگاه کارولیناي شمالی

درخواست خود را قبل از  15دسامبر تحویل دهند .درخواست ها تا اول فوریه هر سال پذیرش می شود .مدارکی که براي درخواست
الزم است شامل رزومه ،بیان هدف اینکه چرا دوره دکتري را می خواهد تحصیل کند و زمینه تحقیقاتی خود را اعالم نماید که
مرتبط با بالین یا آموزش است و تجربه تحقیقاتی وي کدام است .دو نسخه معرفی نامه اصلی از یک دانشگاه ،در صورتی که مدرك
در دانشگاه خارج باشد بایستی توسط دانشگاه مجددا مورد ارزشیابی قرار گیرد .حداقل  4توصیه نامه که دوتاي آن از پرستاران
مطرح و یکی از استادان دانشگاه و دو تا از محل کار داشته باشد .معرفی توصیه کنندگان توسط درخواست کننده ،آزمون هاي
و شایستگی در زبان انگلیسی مانند تافل  ،غربال گري در بخش تحصیالت تکمیلی و کمیته غربالگري پذیرش صورت می GRE
گیرد .بعد از پذیرش ایمنوزاسیون صورت می گیرد که با معرفی دانشجو به خدمات سالمت دانشجو صورت می گیرد از لحاظ
بیماري هاي واگیري مانند سل ،هپاتیت ،سرخک ،اوریون ،سرخجه ،آبله مرغان و)14(...
کامل کرده فرم درخواست ان الین در بازه زمانی پایان وقت ثبت نام .داشتن مدرك لیسانس از  CCNEیا  . NLN-ACداشتن
نمرات فوق لیسانس و مدرك آن از  CCNEیا . NLN-ACکسانی که  RNبه  MSNرا بدون مدرك فوق لیسانس گذرانده
اند .نیاز به ارائه مستندات در مورد تحصیل در آن زمینه دارند .دانشجویانی که کالس آمار را در دوره فوق لیسانس نگذرانده اند
بایستی در سال اول دوره دکتري این در س را بگذرانند .بقیه دانشجویان از این درس امتحان می دهند و درصورت قبولی نیاز به
گذراندن مجدد نیست .داشتن مدرك لیسانس و یا فوق لیسانس ،داشتن نمره  GREکه کمتر از  5سال پیش این مدرك را گرفته
باشد .داشتن توصیه نامه هایی که از طرف حداقل  3استاد وي باشد .اساتید بایستی با توانایی هوشی ،قابلیت هاي اکادمیک و
ظرفیت هاي پژوهشی و تعهد حرفه اي درخواست کننده آشنایی داشته باشند .ارائه هدف از تحصیل در دوره دکتري و زمینه مورد
عالقه تحقیقاتی .آپلود رزومه .آپلود مقاالتی که درخواست کننده نویسنده اول بوده است این مقاالت می تواند هم موارد چاپ شده
و هم موارد غیر چاپ شده باشد .نمره تافل یا ایلتس بین المللی.گوا هی مالی.گواهی مبلغ درخواست شده ،پرداخت مبلغ براي ثبت
نام،مصاحبه به صورت شخصی یا تلفنی بسته به منطقه جغرافیایی که فرصتی فراهم شود تا طرفین در مورد اطالعات ارائ شده
شفاف شوند و مناسب بودن متقاضی براي مناسب بودن براي دوره دکتري تایید شود  .اساس تصمیم گیري براي قبولی انتخاب افرا
کاندید شده توسط کمیته پذیرش از طریق سوابق فرد خواهد بود(.)15
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد دررشته پرستاري و دارابودن سایر شرایط گزینش طبق آئین نامه
هاي آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی ( دکتري ) مصوب شوراي عالی برنامه ریزي می باشد .امتحان تئوري ورودي مطابق جدول
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه پذیرش دانشجو در رشته پرستاري مقطع دکتري تخصصی ()Ph.Dکه مواد امتحانی شامل :نظریه
ها و کاربرد آن در پرستاري با ضریب  ،3اصول و نظریه هاي مدیریت و کاربرد آن در پرستاري با ضریب ،3اصول و نظریه هاي
آموزش و کاربرد آن در پرستاري با ضریب ،3و آمار و پژوهش در پرستاري با ضریب  .3و مصاحبه که  30در صد نمره را به خود
اختصاص می دهد(.)16
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شرح درس در دوره دکتری پرستاری شامل  )۱درس موضوعات خاص در پرستاری) ،)Special Topics in Nursingتوسعه
دانش در پرستاري ،سیاستگذاري و سازماندهی سالمت ،تئوري هاي پیشگیري و درمان بیماري هاي مزمن ،کاربرد تئوري هاي سازمانی در
پرستاري ،موضوعات پیش بینی ،پیشگیري و تسکین شیرخواران و کودکان پرخطر ،خانواده و سالمت ،روش های ارزشیابی و بهبود
سیستم مراقبت بهداشتی ،تحلیل نقش آکادمیک در آموزش پرستاری ،اخالق و قانون در مراقبت سالمت و تحقیق ،از تئوري تا
مداخله در بیماري هاي مزمن ،طراحی مطالعات مداخله اي ،سمینار مسائل پرستاري (  ،)Proseminar in Nursingمرور بر مطالعات
جامع ،آمار پیشرفته یک :اصول رگرسیون و همبستگی ،آمار پیشرفته دو :اصول آنالیز واریانس و کوواریانس ،مسائل نمونه گیري و
طراحی تحقیق پرستاري ،روش هاي کیفی ،اصول اندازه گیری ،آنالیز کمی ،روش های مشاهده ای ،روش های طولی و آنالیز آن،
سمینار تحقیق و پرکتیکوم ()15( )Research Seminar and Practicum
آمار استنباطی 3واحد ،فلسفه و نظریه هاي پرستاري و نظریه پردازي  3واحد ،روش شناسی تحقیقات در پرستاري  2واحد ،نقد تحقیقات کمی
و کیفی  2واحد ،نظام هاي آموزشی پرستاري در ایران و جهان  2واحد ،رویکردهاي نوین تدریس  2واحد ،آزمون سازي و ارزشیابی  2واحد،
رساله  20واحد  ،اپیدمیولوژي  2واحد ،مدیریت آموزشی  3واحد ،فن آوري اطالعات در پرستاري  2واحد ،چالش هاي پرستاري  3واحد ،پایان
نامه20واحد ()16

تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت ارزش هاي برنامه:
شباهت ها :همکاري و تشریک مساعی ،مسئولیت پذیري اجتماعی،
احترام ،تعهد ،تنوع و تعالی

تفاوت ها :در ایران فلسفه و ارزش ها به این شکل که دانش
آموخته ،بایستی از راه پژوهش هاي بنیادي ،کاربردي کیفی و
تقویت مطالعات نظري با رویکردي جامع و جامعه نگر و ایجاد
تفکر آموزش مداوم و تعامل باسایر شاخه هاي دانش (دیدگاه بین
رشته اي ) دردوره هاي دکتري در تحقق این رویکرد فلسفی
بکوشد .دانش آموختگان دوره دکتري پرستاري به مثابه راهبرد
شناسان این شاخه علمی وحرفه اي در اعتالي سالمت جامعه
ایفاي نقش خواهند کرد و افزایش انگیزه کارگزاران پرستاري و
ارتقاء ارائه خدمات حرفه اي آمده است .در برنامه دانشگاه هاي
آمریکا در قسمت ماموریت آمده بود
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت چشم انداز هاي برنامه:
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شباهت ها :بهبود کیفیت زندگی و مراقبت سالمتی از طریق
نوآوري در علم ،آموزش و عمل پرستاري
تفاوت ها :در برنامه آموزشی دوره دکتري پرستاري ایران،

بسترسازي جذب نیروهاي کارآمد علمی و تخصصی در داخل
کشور ،گسترش پژوهش هاي بنیادي و کاربردي ،ارتقاي کیفیت
زندگی و جذب دانشجو از کشورهاي منطقه عالوه بر پرورش
نیروهاي متخصص چشم می خورد که در برنامه دانشگاه هاي
آمریکا نبود .در کل چشم انداز هر دو برنامه در راستاي رسالت
برنامه می باشد .چشم انداز دانشگاه واشنگتن و دانشگاه
کالیفرنیایی سانفرنسیسکو بسیار محدود ذکر شده و توصیفی از
آینده پرستاري مشاهده نمی شود.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت ماموریت برنامه
شباهت ها :ارتقاء علم و مهارت حرفه اي کارگزاران خدمات
پرستاري ودر نتیجه ارتقاء استانداردهاي ملی سالمت ،غنی سازي
دائمی اعضاء هئیت علمی ،تولید علم ،انتقال فن آوري ،افزایش
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دانشگاه واشنگتن

پرستاري می باشد .و شامل دروسی مانند اپیستمولوژي علم پرستاري (3واحد) ،توسعه ساختار تئوریکی پرستاري (3واحد) ،پایه علمی براي
عمل پرستاري (3واحد) ،سمینار پیشرفته در علم پرستاري (3واحد قابل تکرار) ،اخالق در تحقیق پرستاري(یک واحد) ،سمینار تحقیق
پرستاري(حداقل  3واحد) ،مطالعه مستقل در پروژه تحقیقی منتوري (حداقل  3واحد)
قسمت دوم که درباره متدولوژي تحقیق و آمار می باشد و حداقل  15واحد می باشد.که شامل دروسی مانند تحقیق کیفی در سالمت (3واحد)،
تحقیق کمی در سالمت ( 3واحد) ،آمارکاربردي (3واحد) ،روشهاي رگرسیونی ( 3واحد) ،یا اصول امار حیاتی (3واحد) ،آمار حیاتی کاربردي
(3واحد) ،روش تحقیق یا آمار انتخابی ( 3واحد) و کالس هایی که براي افزایش توانایی هاي شخصی گذاشته می شود که شامل حداقل  9تا
 15واحد است و 2واحد حداقل پایان نامه می باشد 5 .درس متمرکز که محتوي آنها پایان نامه را حمایت می کنند 8 .درس به عنوان اعتبار
مدرك فوق لیسانس مطرح می شود .آزمون ارزیابی صالحیت براي آن هایی که ا ز فوق لیسانس وارد دکتري شده اند .آزمون جامع یا
کاندیدیسی که براي دفاع از پروپوزال گرفته می شود .اقامت براي تدریس و اقامت براي تحقیق  .کار پایان نامه و دفاع نهایی پایان نامه()12
کوریکولوم پرستاري شامل  46واحد ضروري است 6 ،واحد انتخابی دارد و  20واحد پایان نامه می باشد که در مجموع  72واحد می شود.
کوریکولوم طوري طراحی شده است که در  7ترم ارائه گردد .به عالوه یک وقت اضافی براي ارائه پایان نامه .تمرکز وي علم پرستاري،
تحقیق  ،آموزش و تحلیل می باشد()13
برنامه درسی :شامل قسمت ابتدایی ان که دروس تحقیق  ،علم پرستاری و توسعه دانش را شامل می شود .در قسمت میانی
برنامه ارائه دروس دیگر و اقامت برای تحقیق و مطالعات مستقل که اساس پروژه تحقیق پایان نامه را تشکیل می دهد ،در قسمت
نه ایی برنامه آزمون جامع و ورود دانشجو به کاندیدیسی می باشد و خاتمه آن انجام پروژه تحقیق می باشدکه با ارائه پروپوزال،
جمع آوری داده ها و نوشتن پایان نامه انجام می شود .باز نگري دوره اي به برنامه درسی در این دانشگاه می باشد .در این دانشگاه صدا
وتصویر دانشجویان ضبط و براي نقاط مختلفی براي کمک به یادگیري پخش می شود(.)14

بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش پرستاري در مقطع دکتري در ایران و چهار دانشگاه برتر آمریکا
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تعامل علمی درسطح ملی وبین المللی ،ایجاد پویایی و برانگیختن
روحیه علمی و روش مندي.
تفاوت ها :در دانشگاه هاي آمریکا به بهبود صحت و دقت
برنامه هاي این دانشگاه ها ،افزایش شهرت این دانشگاه ها در
تحصیالت تکمیلی ،بدست آوردن رتبه تراز اول توسط دانشکده
ها ،توسعه مدل هاي مراقبت درعمل و آماده کردن متخصصین
بالینی ،پژوهشگران و رهبران آینده این حرفه ،دانش آموختگان
به عنوان رهبران آینده این رشته براي سالمت ،ارتقائ وبهبود
سالمت و خوب بودن مردم ،ایجاد و استفاده از دانش براي بدست
اوردن نهایت اخالق و عمل پرداخته بودند.درحالی که ماموریت
دانشگاه هاي ایران ارتقاي علمی و توانمند کردن اعضاي هیئت
علمی می باشد.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت اهداف استراتژیک برنامه
درایران اهداف استراتژیک بیان نشده است .اهداف
استراتژیک دردانشگاه هاي آمریکا شامل :افرایش شگرف
درتحقیق ،تدریس وعمل پرستاري ،تدریس ویادگیري براساس
دانشجو محوري و مبتنی برشواهد ،ایجادوتوسعه دانش پژوهی در
تدریس عملکرد و تحقیق ،رهبري نوآوري در کاربرد تکنولوژي
هاي نو ظهور ،بدست آوردن شناخت در زمینه خاص تعالی .آغاز
کردن ابداعات با تاثیر باال ي بین رشته اي ،ترویج محیطی
دانشگاهی که ارزشهاي تعالی ،احترام ،تنوع ،جامعیت و مسولیت
پذیري را در برگیرد ،بدست آوردن موقعیت رهبران جهانی در
پرستاري و مراقبت بهداشتی توسط دانش آموختگان ،بدست
آوردن رشد برنامه ریزي شده که از طریق برنامه ریزي
استراتژیک و نوآوري و امنیت مالی می باشد.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت اهداف کلی برنامه
شباهت ها :تربیت اساتید با هدف برنامه ریزي و هدایت
آموزش و تحقیق بر اساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق ،به
عنوان هدایت کننده در کالس هاي مختلف و مجموعه هاي
بالینی در برنامه هاي اکادمیک.
تفاوتها :در برنامه آموزشی رشته پرستاري دردوره دکتري
دانشگاه هاي آمریکا ،کسب مهارت اساسی درسیستم مراقبت
س المت در جنبه هاي پیشگیري و درمان ،کاربرد تحقیق را براي
کشف دانش پرستاري و مراقبت بهداشتی ،بکارگیري نقش هاي
مدیریتی پرستاري را در سطح گسترده مراقبت بهداشتی ،عمل
کردن در زمینه مطالعاتی از دیدگاه پرستاري ،استفاده از روش هاي
تحلیلی درطراحی ،اجرا و ارزیابی بهترین مدل هاي مراقبت از
بیمار و سیستم هاي ارائه مراقبت ،حمایت از عدالت اجتماعی،
برابري و سیاست هاي اخالقی در همه زمینه هاي مراقبت
سالمتی ،رهبري موثر بهبود کیفیت و پرچمداران امنیت بیماران،
پیشرفت در استفاده موثر از سیستمهاي اطالعات مراقبت بهداشتی

براي اطمینان از پیامدهاي مراقبت بهداشتی با کیفیت باال،
بکارگیري استفاده موثر از ارتباطات و مهارت هاي تشریک
مساعی در توسعه و گسترش اجراي مدل هاي عملی ،سیاستهاي
سالمتی ،استانداردهاي مراقبتی ،و موضوعات سازمانی ،تحلیل و
سنتز عناصر اپیدمیولوژیک ،بیواستاتیک ،محیطی ،فرهنگی مرتبط
با سالمت فردي جمعی و اجتماعی ،هدایت بررسی جامع پارامتر
هاي سالمتی و بیماري در وضعیت هاي پیچیده ،با کمک
رویکردهاي متنوع و حساسیت هاي فرهنگی به منظور طراحی،
اجرا و ارزیابی مداخالت مبتنی بر شواهد ،توسعه ارتباط درمانی و
همکاري پایدار با بیماران و سایر حرف براي تسهیل دستیابی به
پیامدهاي مناسب براي بیماران ،تحلیل ارتباط بین عمل سازمان،
جامعه ،فیسکال و مسائل سیاسی به منظور آموزش افراد و
همکاران ،رضایت بخش کردن دروس و نیاز هاي بالینی براي
دادن تخصص ،پیشرفت در رسالت و ارزشهاي اصلی دانشگاه را
عنوان کرده بودند ولی در ایران تنها به تربیت نیروي انسانی و
استفاده از تحقیقات و انتشار نتایج آنها اشاره کرده بودند.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت نظام ارزشیابی برنامه:
شباهت ها :اعتبار سنجی و ارزشیابی در همه دانشگاه ها (هم
ایران و هم آمریکا) صورت می گیرد.
تفاوت ها :نظام ارزشیابی در دانشکده ها ي پر ستاري دانشگاه
هاي آمریکا با اعتبار سنجی توسط کمیسیون آموزش عالی ایالت
مرکزي ،کمیسیون آموزش پرستاري ،کمیته هماهنگی دکتري،
بورد ثبت پرستاري و بورد علوم رفتاري ،انجمن دانشکده و مدارس
جنوبی ،مرکز اعتبار سنجی پرستاران آمریکا صورت می گیرد.
ارزشیابی دانشگاه ها در ایران به صورت ارزشیابی درونی و بیرونی
انجام می شود .ارزشیابی در دانشگاه هاي آمریکا ساالنه و هر چند
سال یکبار انجام می شود ولی در ایران ارزشیابی ساالنه صورت
می گیرد.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و آمریکا در قسمت نحوه پذیرش دانشجو:
شباهت ها :پذیرش دانشجو از میان شرکت کنندگان به
صورت انتخابی صورت می گیرد .مصاحبه قبل از پذیرش دانشجو
وجود دارد .داشتن مدرك لیسانس و فوق لیسانس الزامی است.
تفاوت ها :تقریبا در تمام دانشگاه هاي فوق الذکر آمریکا
شرایط پذیرش دانشگاه یکسان می باشد .تفاوت دانشگاه هاي
آمریکا با ایران شامل :عدم وجود آزمون تئوري در دانشگاه هاي
آمریکا ،داشتن گواهی معتبر از مراکزي مانند  NLNو CCNE
 ،داشتن مدرك پرستاري معتبر  ،RNداشتن نمره  GREو تمدید
آن هر  5سال( ،داشتن سابقه کار) ،داشتن حداقل سه توصیه نامه
که دو تاي آن ها از اساتید دانشجو دردانشگاه و یکی دیگر ازمحل
کار فرد باشد .فرد بایستی دروس آمار را گذرانده باشد و به آن
مسلط باشد .داشتن مقاله به صورت پذیرش شده یا ارائه شده به

پایان اشاره به این نکته ضروري است که الزمه هر برنامه
آموزشی ،فعالیت و تحقق آن در عمل می باشد( .)21امید است که
با ایجاد شرایط و زمینه هاي مساعد ،نابسامانی ها و کاستی هاي
موجود رفع و ترمیم گردد.

بحث

نتیجه گیری

هدف کلی مطالعه حاضر ،مقایسه برنامه آموزشی مقطع
دکتري پرستاري ایران وچهار دانشگاه برتر آمریکا بود .برنامه
آموزشی دوره دکتري پرستاري ایران که از دانشگاه هاي آمریکا
و کانادا اتخاذ شده است در طراحی و عمل با برنامه آموزشی 4

نیروي انسانی پایه و اساس نظامهاي بهداشتی را به
خوداختصاص می دهند و پرستاران بزرگ ترین گروه ارائه دهنده
خدمات سالمت را تشکیل می دهند و توانمندي آن ها نقش
مهمی در تحقق رسالت نظام سالمت ایفا می کند .الزمه این امر
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مجله براي روند داوري ،داشتن عنوان تحقیق براي کار در دوره
دکتري ،هماهنگ کردن موضوع تحقیق با یکی از اساتید دانشگاه،
موضوع تحقیق متقاضی بایستی در راستاي رسالت و اهداف
دانشگاه یاشد.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي اموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران و امریکا در قسمت طول دوره
شباهت ها :پایان دوره بعد از دفاع از پایان نامه.
تفاوت ها :انعطاف پذیری بیشتر در طول سنوات (-8
3سال) برای کشور آمریکا .در بعضی از دانشگاه ها مانند
دانشگاه کارولینای شمالی تا هفت الی هشت سال
دانشجویان می توانند به تحصیل خود ادامه دهند .محتوی
درسی و تعداد واحدهای زیاد در دوره آموزشی و استفاده از
واحد های مورد نیاز طول دوره تئوری را تا سه سال افزایش
می دهد و دوره پایان نامه نیز بسته به نوع می تواند طول
بکشد.
تفاوت و شباهت هاي برنامه هاي آموزشی دانشگاه هاي
پرستاري ایران وآمریکا در قسمت دروس ارائه شده
شباهت :دروس تخصصی شامل روش تحقیق کمی و
کیفی ،آمار حیاتی ،توسعه دانش پرستاری ،نظریه های
پرستاری ،ارائه دروس اجباری و اختیاری
تفاوتها :در اکثر دانشگاه های آمریکا تعداد واحد های
ارائه شده نسبت به ایران بیشتر است .ارائه دروس اختیاری
با توجه به نیاز دانشجو ،تفاوت در ارائه بعضی دروس مانند
سیاستگذاری و سازماندهی سالمت ،پرستاری ،تئوری های
پیشگیری و درمان بیماری هاي مزمن ،کاربرد تئوري هاي
سازمانی در پرستاري ،موضوعات پیش بینی ،پیشگیري و تسکین
شیرخواران و کودکان پرخطر ،خانواده و سالمت ،روشهاي
ارزشیابی و بهبود سیستم مراقبت بهداشتی ،تحلیل نقش آکادمیک
در آموزش پرستاري ،اخالق و قانون در مراقبت سالمت و تحقیق،
از تئوري تا مداخله در بیماري هاي مزمن ،طراحی مطالعات مداخله
اي ،سمینار مسائل پرستاري ،اهمیت بسیار به درس آمار و گذراندن
واحدهاي متنوع بوسیله دانشجویان ،تاکید زیاد به درس روش
تحقیق و گذراندن واحدهاي بیشتري نسبت به ایران ،ارائه
واحدهاي بیشتري نسبت به ایران ،ارائه دروس در سه ترم سال
(بهار ،پاییز و تابستان) .ارائه دروس متفاوت در هر دانشگاه بر
اساس نیاز و سیاست ایالتی.
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دانشگاه برتر آمریکا از لحاظ فلسفه ،چشم انداز ،ماموریت ،اهداف
کلی ،شرایط و نحوه پذیرش دانشجو ،تفاوت دروس ارائه شده و
ارزشیابی برنامه (نظام ارزشیابی) شباهت ها و تفاوت هایی دارد.
که این برنامه ها خصوصا در شیوه پذیرش دانشجو و محتوي
آموزشی و تعداد واحد هاي ارائه شده تفاوت اساسی با همدیگر
داشتند .مالیی نژاد و ذکاوتی به بررسی تطبیقی و بیان شباهت
ها و تفاوت هاي عناصر برنامه درسی نظام برنامه درسی تربیت
معلم در کشورهاي انگلستان ،ژاپن ،فرانسه ،مالزي و ایران
پرداختندو پیشنهادهایی به منظور ارایه کاربردي و بهبود بخشیدن
به برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران داده شد ( .)17در مطالعه
حاضر نیز به همین ترتیب بر اساس شباهت ها و تفاوت هاي
عناصر برنامه هاي درسی جهت بهبود بخشیدن به وضعیت برنامه
درسی دکتري پرستاري پرداخته شد .کرمانشاهی و همکاران در
مطالعه اي به مقایسه برنامه آموزش کارشناس ارشد پرستاري در
ایران و کانادا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامه ها باید
از نظر تنظیم فلسفه و اهداف و رسالت آموزش پرستاري در سطح
تکمیلی اصالح شوند به طوري که وظایف طراحی شده براي
برنامه پرستاري مرتبط با رشته بوده ،واقع گرایانه و با فلسفه و
رسالت و دورنماي رشته هماهنگ باشد و در عین حال به تغییرات
رخ داده در کشور و جمعیت دانشجویان توجه شود ( .)18همچنین
مطالعه ادیب حاج باقري که به مقایسه فلسفه ،اهداف و برنامه
هاي درسی سطوح تکمیلی آموزش پرستاري در ایران و جهان
پرداخت ،گزارش کرد که برنامه هاي آموزش پرستاري مبتنی بر
فلسفه ،اهداف و رسالت مکتوب و مشخص و متناسب با نیاز جامعه
نیست و کیفیت الزم را نداردکه با توجه به نقش و وظایف
پرستاران در سیستم هاي بهداشتی ،می توان برنامه ها و استراتژي
هاي عملی را درحیطه هاي مختلف پرستاري تنظیم نمود(.)19
نتایج مطالعه جعفري هرندي و همکاران در بررسی تطبیقی برنامه
درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان حاکی از آن بود
که شباهت ها بیشتر در اهداف و محتوا و برنامه درسی و تفاوت
ها در روش هاي تدریس و شیوه هاي ارزشیابی مشاهده می شود
( .)20اما در مطالعه حاضر تفاوت ها بیشتر در شیوه پذیرش
دانشجو و محتوي آموزشی و تعداد واحد هاي ارائه شده بود .در

بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش پرستاري در مقطع دکتري در ایران و چهار دانشگاه برتر آمریکا

قابل ذکر است که هیچ گونه تعارض منافعی در جمع
.تجزیه و تحلیل مطالب وجود نداشت،آوری
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مالحظات اخالقی
این پژوهش با هماهنگی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی
مشهد اجرا گردید و صداقت و امانتداری در تحلیل متون
.و استناددهی رعایت گردید
تضاد منافع
.بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد
منابع مالی
منابع مالی این پژوهش تماماً توسط محققین این پژوهش
.تهیه شده است

 کارآمد و پیشرفته است به،دست یابی به یک نظام آموزشی برتر
طور ي که قادر باشد فار التحصیالن متبحر و توانمندي را با توجه
 در این میان.به ویژگی هاي عصر کنونی به جامعه تحویل دهد
برنامه درسی به عنوان یکی از حوزه هاي شاخ در بین حوزه هاي
 برنامه هاي.وابسته به دانش تعلیم و تربیت شناخته شده است
آموزشی و درسی باید نحوي ساماندهی شوند که موجب شکوفایی
 آفرینندگی و،استعدادها و پرورش روحیه علمی و کاوشگري
 در این راستا استفاده از تجربیات.خالقیت در دانشجویان شود
 بی تردید از نقش مهمی،کشورهاي موفق و بومی سازي آن
 مقایسه نظام آموزش پرستاري ایران در مقابل.برخوردار است
چهار دانشگاه برتر آمریکا نشان داد که نظام آموزشی کشور ما
 به نظر می رسد استفاده از تجارب.داراي نقاط ضعف و قوت است
 در جهت اعتالي سیستم آموزش،این کشور و بومی سازي آن
.دکتري پرستاري ایران کمک کننده باشد
سپاسگزاری
از کلیه همکارانی که در جمع آوری و تهیه
.  تشکر می نماییم،پژوهشگران را همراهی نمودند،مطالب
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