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  دنریو دانشگاه و رانیا يپرستار يدوره دکتر یبرنامه درس یقیتطب یبررس

  

نخاندا میمر، یرفعت هیفوز
*

  یعصمت نوح، يسبزوار نهیسک، 

  

  چکیده

 یبه عنوان پرستاران، مقطع نیگان اآموخت دانشدر حال گسترش بوده و از  ایدر تمام دن يپرستار يدوره دکتر يها برنامه: مقدمه

دراین  .ندیجامعه اصالح نما يها ازیمطابق با ن، سالمت ستمیرا در س يمراقبت پرستار تیوضع ییو توانا رتیبا بص رود می ارانتظ، اي حرفه

ران، یا يپرستار يدکتر یبا برنامه آموزش) Widener( دنریدانشگاه و يپرستار يدوره دکتر یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقاپژوهش 

   .انجام شد

 يدکتر یبرنامه آموزش دهنده لیعناصر تشک سهیمقا به منظور. انجام شد 1393حاضر در سال  یقیو تطب یفیصمطالعه تو: ها روش

، فیچهارمرحله توص Beredy يو با استفاده از الگو آوري جمع ازیاطالعات مورد ن، ینترنتیو با جستجو ا دنریو دانشگاه و رانیا يپرستار

  . انجام شد ها هبرنام قیتطب، سهیو مقا يجوار هم، ریتفس

به وضوح  رانیفراگ يها ییو توانا ازهاین اي، و حرفه یاسالم يها ارزش نیارتباط ب رانیا يپرستار يدوره دکتر یدر برنامه آموزش: نتایج

 یبرنامه آموزش ییاجرا يها يدر استراتژ. است یانتزاع اریو بس رددا کیبر مسائل تئور تأکیداز دروس  یبعض امحتو. ستیمشخص ن

 يها استیس رانیشود اما در ا نمی دهیدر رابطه با هر درس د یعلم يها افتهیموظف کردن دانشجو به نگارش  بر تأکید دنریدانشگاه و

و هم به صورت  يهم به صورت حضور دنریارائه دروس در دانشگاه و. است انهگیر سخت اریبس نامه پایانمربوط به چاپ مقاله حاصل از 

مانند مشخصات و  ییها فقط در قسمت رانیا يپرستار يدوره دکتر یبرنامه درس. است يفقط به صورت حضور رانیاست اما در ا يمجاز

  . دارد دنریدانشگاه و يپرستار يدوره دکتر یساختار دوره وجوه مشترك با برنامه درس

 فینقش و وظا، یو فرهنگ اسالم میتعال، اي هحرف يها شود که با توجه به ارزش می شنهادیپ، مطالعه نیا جیبا توجه به نتا: گیري نتیجه

صورت  ییها يدوره بازنگر نیا یبرنامه درس یابیارائه و ارزش وهیش، ادر محتو، جامعه ازیمقطع و با در نظر گرفتن ن نیا نالتحصیال فارغ

  . ردیگ
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m_khandan49@yahoo.com   
  رفت،یج يدانشکده پرستار ،)مربی(يپرستار یتخصص يدکتر يدانشجو ،یرفعت هیفوز

؛ )foozieh1384@yahoo.com. (رانیا رفت،یج رفت،یج یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  ،ی، گروه آموزش پزشک)اریاستاد( يسبزوار نهیدکتر سک

، )اریاستاد( ی؛ دکتر عصمت نوح)s_sabzvari@kmu.ac.ir. (رانیرمان، اک ،یپزشک

. رانیکرمان، ا ،یمرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشک ،یگروه آموزش پزشک

)e_noohi@kmu.ac.ir (  

  4/8/94: ، تاریخ پذیرش6/7/94: ، تاریخ اصالحیه31/5/94: تاریخ دریافت مقاله

  مقدمه

با وجود تغییرات مداوم در اصول مراقبت سالمت الزم 

ي آموزش پرستاري نیزبه عنوان عامل ها است که برنامه

، آموزش پرستاري يها یتمسؤولاز  یکی. عمل کند، تغییر

بود اعمال بالینی است و به يپرستاران برا سازي آماده

یت تربیت پرستاران مسؤولي پرستاري ها دانشکده

از  یکیدارند که قادر باشند به عنوان  دهرا بر عهاي  حرفه

 دهی خدمات سالمت در ارائه خدمات و شکل میتاعضاي 

ي بهداشتی نقش داشته و بتوانند با از میان ها به سیاست
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 آنها را محدود اي ي حرفهها که قابلیت یبرداشتن موانع

خود را در جامعه توسعه اي  ي حرفهها فعالیت، سازد می

جهت تکامل  يآموزش پرستار تیاهم نیبنابرا. )1(دهند

مراقبت با  افتیاز در نانیو به منظور اطم يحرفه پرستار

 يضرور انیو مددجو مارانیب يو مطمئن برا تیفیک

دن و آماده کر تیپرستاران با صالح تیترب .)4تا1(بوده

. )5و4(مهم است شرفتهیپ يها کسب نقش يآنها برا

به طور روزافزون  یبهداشت يها همچنان که مراقبت

در ، است تا آموزش پرستاران ازین، شوند می دهیچیپ

جهت  ازیفراهم شده و دانش مورد ناي  شرفتهیسطح پ

  . )6(رندیفرا گ زین عملکرد را نیارائه بهتر

در تمام  يپرستار يکتردوره د يها برنامه ریدر دهه اخ

ها،  رشته ریهمانند سا .)7(در حال گسترش است ایدن

 شرفتیو پ پژوهی دانشمرحله  نیباالتر يدرجه دکتر

نقش  نیبنابرا .)8(است يدر رشته پرستار یلیتحص

 یبه عنوان پرستاران يپرستار يگان دکترآموخت دانش

 ریآماده نمودن سا، دیجد يدانش پرستار دیتول، اي حرفه

آموزش و عملکرد ، قیتحق يها دوره يپرستاران برا

سالمت جامعه  طهیدر ح يگذار سیاستو  شرفتهیپ ینیبال

  . )9(باشدمی

 ياز برنامه دوره دکتر زین يگریاهداف د نیهمچن

آماده کردن ها،  رود که از جمله آن می انتظار يپرستار

و  پژوهی دانش جادیا، یمنطق قیتحق يبرا النیالتحص فارغ

 میدر تحک يهمکار، )10(يو توسعه دانش پرستار قیقتح

 حرفه يبرا يو فراهم کردن رهبر يبدنه دانش پرستار

گان آموخت دانش تیبه عدم کفا یمطالعات رد. )5(است

موجود در  يها با چالش ییارویدر رو يپرستار يدکتر

چرا که  .)11و8(مراقبت سالمت اشاره شده است ستمیس

، يپرستار يدوره دکتر نحصیالالت فارغ رود می انتظار

به  نشیب ییباشند که توانا یرتیو با بصاي  افراد حرفه

مراقبت  تیو بتوانند وضع هرا داشت يمسائل پرستار

اما در ، سالمت را اصالح کنند ستمیرا در س يپرستار

و  ریزي برنامه، تیریبه علت نامناسب بودن مد تیواقع

هدف جز به ، يگرید تبا موقعی، ها برنامهبندي  زمان

رسد  می به نظر نیبنابرا. )10(میشده روبرو هست یطراح

 ازیدوره ن نیا ریزي برنامهو  تیریدر مد ییها يکه بازنگر

و  يبازنگر نهیپژوهش در زم يها وهیاز ش یکی. باشد

انجام دادن مطالعات ، یآموزش يها برنامه ينوساز

ت جه ییعقال ییراهبردها یقیمطالعات تطب. است یقیتطب

 گریبه عبارت د ایو ) 12(است گرانیاستفاده از تجارب د

چند  ای دواست که در آن  یعمل یقیتطب یبررس ایمطالعه 

 ایو وجوه اختالف و  رندیگ می در کنار هم قرار دهیپد

نوع  نیا. رندیگ می قرار لیو تحل هیمورد تجزها  تشابه آن

ل در جهت ح یبرنامه آموزش ییتوانا جادیمطالعه باعث ا

شده و مجموعه عوامل و  یو مشکالت آموزش لیمسا

 منظا يها و شکست ها يروزیپ جادیدر ا مؤثر يها نهیزم

 یاز اهداف اساس گرید یکی. دهد می را نشان یآموزش

خذ و أم تأمین، خالق يها ارائه نمونه، یقیمطالعات تطب

مورد  يها ينوآور نشیکشف و گز، لیتسه يمنبع برا

  . )13(است ازین

تقویت ، گذشت قریب به یک قرن از تاریخ پرستاري با

خدمات حرفه پرستاري  دهندگان بدنۀ علمی و عملی ارائه

گروه پزشکی اي  ي علمی و حرفهها به عنوان یکی از شاخه

دائمی و گسترش و ارتقاي بوده و این امر با  يضرور

تعمیق مرزهاي علم و تربیت نیروهاي متخصص در این 

) PhD(برنامه دکتري تخصصی  دجایبه ویژه ا، رشته

 رشیو پذ عیاما رشد سر) 14(گردد می پرستاري میسر

از  یمشکالت تواند می مقطع نیدر ا انیفراوان دانشجو

 ستمیدر س یناکاف يها ساخت ریکمبود منابع و ز لیقب

نامناسب آموزش  تیفیبه موازات آن ک و یآموزش عال

سه جزء . )16و15(دوره را به همراه داشته باشد نیا

 يدوره دکتر انیموفق دانشجو تیجهت ترب یاساس

 يمناسب برا یشامل برنامه آموزش يپرستار

 کیاستراتژ يراهبردها نیتوسعه منابع و تدو، انیدانشجو

 یتیریمد ستمیاز منابع و س نهیاستفاده به يو هدفمند برا

 تأمین يبرا کیستماتیس کردیپشتوانه و رو يو دارا يقو
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. )17(است يدوره دکتر يبرا ازیمورد ن اناتمنابع و امک

، رانیبا نگاهی به تاریخ و مستندات موجود در کشور ا

دکتري تخصصی پرستاري اولین بار با گشایش مرکز 

پزشکی ایران در یکصد و سومین نشست شوراي 

مطرح و تهیه برنامه  5/6/54گسترش آموزش عالی مورخ 

است توسط ری 1360ي ها دکتري و تصویب آن در سال

محترم شاخه تخصصی رشته پرستاري شوراي عالی 

برنامه آموزشی دوره دکتري . ي صورت گرفتریز برنامه

در دویست و هشتاد و چهارمین ، تخصصی پرستاري

فرهنگ و  وزارتي ریز برنامهجلسه شوراي عالی 

اولین . به تصویب رسید 17/7/73آموزش عالی مورخ 

در  1374دوره دکتري تخصصی پرستاري در سال 

و امروزه شاهد  شددانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز

در اکثر  يدر رشته پرستار یلیمقطع تحص نیا اندازي راه

  . )14(میکشور هست یعلوم پزشک يها دانشگاه

در رشته ) Doctor of Philosophy( فلسفه يدکتر دوره

شروع  1930در سال  کایبار در آمر نیاول يپرستار

 يموضوع که برنامه دکتر نیاو با توجه به ) 18(شد

 از ،)19(کند می يرویپ ییکایآمر ياز الگو رانیا يپرستار

کشور  يها از دانشگاه یکیبر آن شد که  میرو تصم نیا

انتخاب شود و با توجه به  یقیتطب یجهت بررس کایآمر

 يپرستار يرشته دکتر یدرس کولومیکامل بودن کور

 يدوره دکترمربوطه برنامه  تیدر سا دنریدانشگاه و

با برنامه دوره  سهیدانشگاه جهت مقا نیا يپرستار

  . انتخاب شد رانیا يپرستار يدکتر

شروع  جیو به تدر تأسیس 1821در سال  دنریو دانشگاه

دانشکده از جمله  12دانشگاه شامل  نیا. به رشد نمود

 کایشرق آمر یمجمع دانشگاه نیو اول يدانشکده پرستار

ارشد و  یکارشناس، سانسیع لکه دانشجو در مقاط است

 نیاول نیهمچن. دینما می تیترب يدر رشته پرستار يدکتر

 سانسیل 1935که در سال  کاستیدر شرق آمر یدانشگاه

مقطع  1977ارشد و در سال  یکارشناس 1937، يپرستار

تا  2010 يها سال نیو در ب جادیرا ا يپرستار يدکتر

 يبا همکاررا  ییو ماما يپرستار تیریمرکز مد 2014

 يها برنامه. نمود گذاري هیپا یسازمان بهداشت جهان

به طور منظم  شکدهدان نیا يآموزش پرستار یرسم

شده در  جادیا راتییشده و بر اساس تغ یابیارزش

دانشکده  نیدر ا. شود می یطراح، مراقبت سالمت يازهاین

مقطع  انیامکان فراهم شده است که دانشجو نیا

ادر باشند به سرعت تا مقطع ق يپرستار یکارشناس

تجربه کسب  یقاتینموده و در مراکز تحق شرفتیپ يدکتر

و  تیجهت ارائه حما یمشاوران، منظور نیا بهو  ندینما

به  یاز مقطع کارشناس انیروند انتقال دانشجو لیتسه

هم با توسعه در  راًیاخ. در نظرگرفته شده است يدکتر

جهت تعداد ، ورآموزش از راه د، يوتریکامپ يتکنولوژ

 يپرستار يارشد و دکتر یاز مقاطع کارشناس يادیز

  . )21و20(شده است اندازي راه

 یابیارزش شامل شده در کشور افتیمرتبط  مطالعات

 ای انیدانشجو دگاهیاز د يپرستار يدوره دکتر

 يپرستار يدوره دکتر یابیو ارزش) 23و22و19(دیاسات

ون مطالعه اما تاکن، است )CIPP)24 يبراساس الگو

 نهیزم نیپژوهش و در ا نیبا مدل به کار رفته در ا یقیتطب

 تر بیشهر چه  تیموفق يبرا نیبنابرا. تانجام نشده اس

و شناخت نقاط  يپرستار يگان دوره دکترآموخت دانش

پرداختن به ، کشورمان یقوت و ضعف برنامه آموزش

 گرید يو استفاده از تجارب کشورها یقیمطالعات تطب

 کایبا توجه به سابقه کشور آمر. رسد می به نظر يضرور

عناصر  سهیمقا ورو به منظ يپرستار يدر آموزش دکتر

 يپرستار يدوره دکتر یبرنامه آموزش دهنده لیتشک

 یکشور با برنامه آموزش نیا) Widener( دنریدانشگاه و

انجام شد تا  یقیتطب يا سهیمقا، رانیا يپرستار يدکتر

 تیبه وضع دنیبهبود بخش يبرا يکاربرد يشنهادهایپ

  . ارائه گردد رانیدر ا يپرستار يدوره دکتر یآموزش

  

  ها روش

و از نوع  يپژوهش کاربرد کیمطالعه حاضر که 
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انجام شده  1393در سال که است  یقیتطب -یفیتوص

 يدر مقطع دکتر یدرس تیفعال کیو حاصل است 

 نیدتریدر مورد جد ازیاطالعات مورد ن. است يپرستار

از طریق جستجوي  يپرستار يبرنامه آموزش دکتر

، ي درسیها کامپیوتري در اینترنت و با مروري بر برنامه

ایران و دانشگاه  يپرستار يفلسفه و اهداف دوره دکتر

روان ترجمه و مورد  یو به فارسگردید کسب  دنریو

مورد استفاده در پژوهش  يالگو. قرار گرفت قیمطالعه دق

روش  کیالگو  نیا. است Beredy معروف يالگو، حاضر

است که  یقیمطالعات تطب يها از روش یمطلق و انتزاع

را در  سهیو مقا يجوار هم، ریتفس، فیتوص لهچهار مرح

، فیدر مرحله توص. )25(کند می مشخص یقیمطالعات تطب

 ادداشتی، بر اساس شواهد و اطالعات قیتحق يها دهیپد

در  يو نقاد یبررس يبرا یکاف يها افتهیو تدارك  يبردار

اطالعات  ریدر مرحله تفس. شوند می مرحله بعد آماده

شوند در  می لیو تحل یوارس اولشده در مرحله  یوارس

که در مرحله قبل آماده شده  یاطالعات، يجوار هممرحله 

 ها شباهت سهیمقا يبرا یچهارچوب جادیبودند به منظور ا

در . رندیگ می و در کنار هم قراربندي  طبقه ها و تفاوت

در  اتییبا توجه به جز قیتحق مسأله، سهیمرحله مقا

و دادن پاسخ به سواالت  ها و تفاوت ها شباهت نهیزم

الگو  نیبر اساس ا. )26(شوند می سهیو مقا یبررس قیتحق

 رانیا يپرستار يدوره دکتر یابتدا برنامه آموزش

وزارت بهداشت و  تیاز سا )1383برنامه مربوط به سال (

 يپرستار يدوره دکتر یو برنامه آموزش) 14(ماندر

دانشگاه مربوطه  تیاز سا )2012-2011(دنریدانشگاه و

 .)21و20(قرار گرفت قیو مورد مطالعه دق شد گرفته

از عناصر  کیهر  يبرا یسپس اطالعات در قالب جداول

با نظم دادن به  بیترت نیشد به ا میتنظ یبرنامه آموزش

و  شنهادهایو پ نییتع ها اوتتشابهات و تف، اطالعات

  . دیها مشخص گردکار راه

  

  نتایج

از  کیدر مورد هر  سهیو مقا حاصل از مطالعه جینتا

، دوره خچهیو تار فیتعر: از جمله یعناصر برنامه درس

، رشته یاهداف کل، انداز چشمرسالت و ، باورهاها،  ارزش

اي  حرفه فینقش و وظا، مورد انتظار يها يتوانمند

، دانشجو رشیو نحوه پذ طیشرا، گانآموخت دانش

برنامه  ییاجرا يها ياستراتژ، همشخصات و ساختار دور

 رانیدر ا يپرستار يدکتر يها دوره تیو در نها یآموزش

ارائه شده نه تا  کیدر جداول  کیبه تفک، دنریو دانشگاه و

   .است

  

  دوره خچهیو تار فیتعر :1جدول 

  تعریف و تاریخچه دوره  دانشگاه

 است دانشکده از جمله دانشکده پرستاري و اولین مجمع دانشگاهی شرق آمریکا 12این دانشگاه شامل . شد تأسیس 1821در سال   ویدنر

همچنین اولین دانشگاهی در شرق . نماید می کارشناسی ارشد و دکتري در رشته پرستاري تربیت، که دانشجو در مقاطع لیسانس

پرستاري را ایجاد و در بین  مقطع دکتري 1977کارشناسی ارشد و در سال  1937، نس پرستاريلیسا 1935آمریکاست که در سال 

  . )21و20(گذاري نمود بهداشت جهانی پایهرا با همکاري سازمان  ییمرکز مدیریت پرستاري و ماما 2014تا  2010ي ها سال

اعضاي توانند به عنوان  می گان این دورهآموخت دانش. ته استدوره دکتري پرستاري باالترین مقطع تحصیلی این رش: نام و تعریف  ایران

  . مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایندها،  در دانشگاه علمی هیأت

مطرح  5/6/54دوره دکتري پرستاري در یکصدو سومین نشست شوراي گسترش آموزش عالی مورخ  تأسیس: خالصه تاریخچه

اولین بار دانشگاه علوم . تصویب شد 73صورت گرفت و در سال  1360ي ها و تصویب آن در سال اما تالش براي تهیه برنامه

  .)14(دانشجوي دکتري پذیرفت 1374پزشکی تبریز در سال 
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در دو دانشگاه مورد مطالعه انداز چشمرسالت و ، باورهاها،  ارزش سهیمقا :2جدول 

  انداز چشمرسالت و ، باورهاها،  ارزش  دانشگاه

سیستم مراقبت بهداشتی و . ي متنوعی دارندها دانشجویان قبل از ورود به آموزش پرستاري یک سري از اعتقادات و ارزش: و باورها ها ارزش  یدنرو

بیمار /ي مددجوها و ارزشاي  ي حرفهها آموزش پرستاري مملو از معضالت اخالقی است و نیاز است که تصمیم گیري اخالقی براساس ارزش

، یک پارچگی، کرامت انسانی، استقالل، نوع دوستی، ي درسی که دربردارنده مفاهیم مراقبتها دانشکده پرستاري با فراهم کردن برنامه. دگرفته شو

  . شود میاي  ي حرفهها موجب تکامل ارزش، ي استپذیر یتمسؤولعدالت اجتماعی و 

ما رسالت خود را با خلق  کننده به عنوان یک مدرسه جامع هدایت :مده استدکتري پرستاري به شرح زیر آ انداز چشمرسالت و  ):mission( رسالت

ما با فراهم کردن . رسانیم می به انجام، محیط یادگیري که برنامه درسی آن مرتبط با مسائل سالمتی جامعه بوده و با به کارگیري تنوع جمعیتی

ما دانشجویانمان را از طریق . کنیم می دانشمندي و چالشی هدایت، نندهک منحصر به فرد در جامعه یادگیري حمایتاي  آموزش پرستاري حرفه

باشند که رهبري در اي  ما آرزو داریم دانشجویانمان افراد حرفه. کنیم می تحقیق فعال و یادگیري تجربی درگیر اي، ي حرفهپذیر نقش، آموزش تعاملی

  . کنیم می ما در سالمتی و احساس خوب بودن جوامع مشارکت. ایش بگذارندو تحقیق را در جامعه جهانی به نم پژوهی دانشآموزش و ، بالین

ي ها ر خواهان این است که یک دانشکده ممتاز و شاخص پرستاري به منظور توسعه آمادگیندانشکده پرستاري دانشگاه وید ):vision( انداز چشم

دانشجویان و محققانی که سالمت ، مدرسان، بالینی متخصصان، عنوان رهبرکه به  اي حرفهتکنولوژي پیش ساخته و تربیت پرستاران ، عملی، بالینی

  .)21و  20(سازند در دانشگاه مرکزي شناخته شود می و کیفیت زندگی جوامع گوناگون را در جامعه جهانی متحول

ي ها دارد و از سوي دیگر بر اساس نظام ارزشپرستاري که از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودي چند بعدي سرو کار : و باورها ها ارزش  ایران

کاربردي کیفی و ، ي بنیاديها بایستی از راه پژوهش، است و برقراري عدالت اجتماعی ها ملزم به رعایت حقوق انسان، اسالمی حاکم بر جامعه

ي دانش در دوره دکتري در تحقق این ها اخهتقویت مطالعات نظري با رویکردي جامع و جامعه نگر و ایجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل با سایر ش

  . رویکرد فلسفی بکوشد

اعضاي دائمی  سازي غنی، استانداردهاي ملی سالمتارتقاي کارگزاران خدمات پرستاري و در نتیجه اي  علم و مهارت حرفهارتقاي : رسالت

از  مندي ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش، یمللال بینافزایش تعامل علمی در سطح ملی و ، آوري فنانتقال ، تولید علم، علمی هیأت

  . دوره دکتري است تأسیسي عمده ها ماموریت

استانداردهاي ملی و سازگاري با استانداردهاي جهانی ارتقاي ، ي بنیادي و کاربرديها مشارکت راهبردي در تولید و گسترش پژوهش: انداز چشم

  .)14(یروهاي کارآمد ملی و تخصصی در داخل کشور و جلب و جذب دانشجو از کشورهاي منطقهآموزش پرستاري بسترسازي براي جذب ن

رشته در دو دانشگاه مورد مطالعه یاهداف کل :3جدول 

  اهداف کلی  دانشگاه

ي ها پرستاري جهت ایفاي نقش اهداف کلی و ابتدایی برنامه رشته دکتري تخصصی دانشکده پرستاري دانشگاه ویدنر عبارتست از تربیت دانشمندان  ویدنر

  .)21و20(دانش جدیدي را از طریق تحقیقات مربوط به رشته خلق و اشاعه دهند، ن این رشته و مقطعالتحصیال فارغآموزش و رهبري و 

نیروي انسانی مورد  تأمین -2تربیت مدرسین با صالحیت آموزشی و پژوهشی  -1: اهداف کلی برنامه دوره دکتري تخصصی پرستاري عبارتند از  ایران

  .)14(اي نیل به خودکفایی حرفه -3ي کشور ها نیاز دانشگاه

در دو دانشگاه مورد مطالعه یکیاهداف استراتژ :4جدول 

  اهداف استراتژیکی  دانشگاه

. دنیا در حال تغییر دانشجویان جهت زندگی و خدمت در یک سازي دانشکده پرستاري و آمادهاعضاي گوناگونی در همه  پرورش تنوع و - 1  ویدنر

. العمر مادامتولید دانش و یادگیر ، ي آموزشیها دقیق برنامهارتقاي دستیابی به یک محیط آکادمیک بی نظیر در دانشکده پرستاري به وسیله  - 2

 به تعالی آکادمیک حمایتایجاد یک محیط دانشجو محور و ایجاد یادگیري مبتنی بر تجربه که دستیابی دانشجویان پرستاري را جهت دستیابی  - 3

. کند می

، ي بر اساس یادگیري مبتنی بر تجربه و یادگیري مشارکتیها دانشکده پرستاري به عنوان یک دانشکده متخصص از طریق ارائه برنامهارتقاي  - 4

. بر ارتباط بین برنامه درسی و نیازهاي اجتماعی تأکیدنظارت و

. شکده پرستاري و مدیریت دارایی آن به عنوان یک روش کارا و مؤثرتوسعه و ایجاد تنوع درمنابع مالی دان - 5

لت ایجاد دانشکده پرستاري به عنوان انتخاب اول و به عنوان جایی که افراد نخبه را از همه سطوح کاري جذب کرده به طوري که داوطلبانه رسا - 6

. این دانشکده را برآورده سازند

خدمات  سازي و توانمند اي حرفهي علمی و ها علوم انسانی و برنامه سازي ق یکپارچهي قوي از طریها اجراي استراتژي - 7
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. کند می را تشویق ها پژوهی و توسعه برنامه دانش، پرورش محیطی که نوآوري در آموزش - 8

. ملیاي  ي عالی آموزشی و حرفهها مجامع عمومی و از نظر کمیته، باال بردن پروفایل دانشکده پرستاري از لحاظ مرکزیت رهبران پرستاري - 9

عضویت دانشکده پرستاري جهت دستیابی به یک جامعه دانشگاهی متعالی هم در سطوح دانشجویی و هم در سطوح  سازي بهینه -10

 .یالتحصیل فارغ

. ي جوامعها به نیازها و عالقمندي گو پاسخي ها ارائه برنامهارتقاي ین مسائل بهداشتی مناطق شهري و تر مهمتوجه به  -11

ن دانشکده پرستاري التحصیال فارغو  علمی هیأتاعضاي ، یی براي تجارب رهبري براي دانشجویانها ي رهبري و ارائه فرصتها مهارتارتقاي  -12

. نمایندایفا را اي  به طوري که قادر باشند نقش رهبري مدنی و حرفه

و توجه ویژه به  علمی هیأتاعضاي دانشکده پرستاري جهت استقالل دانشگاه به وسیله  و حفظ تعهدابقا اطمینان از تعالی دانشگاه از طریق  -13

  .)21و20(برنامه درسی و تحقیق، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت

  . بخشی تحت این عنوان دیده نشد  ایران

گانآموخت دانشاي  حرفه فینقش و وظا، مورد انتظار يها يتوانمند :5جدول 

  گانآموخت دانشاي  نقش و وظایف حرفه، ي مورد انتظارها ديتوانمن  دانشگاه

به این شکل بیان شده  )outcome( گان دکتري تخصصی پرستاري در دانشکده مربوطه تحت عنوان نتایجآموخت دانشنقش و وظایف ها،  توانمندي  ویدنر

  :گان دکتري پرستاري قادر خواهند بود بهآموخت دانش، است

آمده به چارچوب  به دستیکپارچه کردن دانش ، تدریس در زمینه آموزش پرستاري، ي مرتبطها ي پرستاري در حوزهایجاد اصول دانش نظر

هدایت کردن مستقل و مشارکت در تحقیق ، به کارگیري متدهاي دقیق تحقیق منظم، تواند در آموزش پرستاري به کار برود می پنداشتی و فلسفی که

، بیرونی و درونیاي  و نتایج درسی بر اساس تحلیل زمینه ها ارزیابی برنامه، در پرستاري شود پژوهی دانشکه موجب توسعه و گسترش دانش و 

نقش رهبران بالینی جهت مدیریت بیماري ، در تحصیالت تکمیلی پرستارياي  همؤسسسیاسی و ، اقتصادي، ارائه رهبري با هدایت نیروهاي اجتماعی

انتشار دانش جدید کسب شده از طریق تحقیق منظم ، محققان و رهبران پرستاري، ه دانشمندانه با همکارانمشارکت در مباحث، و مراقبت سیستمی

  .)21و20(مرتبط با پرستاري و آموزش پرستاري

ي ها بود دورهقادر خواهند ، گان این دوره ضمن رفع کمبود کمی و کیفی نیروي انسانیآموخت دانش: گان در برنامه آموزشیآموخت دانشي ها نقش  ایران

گان قادر آموخت دانشهمچنین . خدمات و مدیریت در پرستاري بپردازند، ي آموزشها و اداره نموده و به پژوهش در زمینه ریزي برنامهآموزشی را 

  . ي مناسب ارائه نمایندها خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل

مشاور و ، ي نوینها تکمیلی و کارشناسی در رشته پرستاري با استفاده از روش تحصیالت تدریس در مقاطع: گانآموخت دانشاي  وظایف حرفه

  .)14(اي ي تخصصی و حرفهها ریزي برنامهمشارکت در ، آموزشی ریزي برنامهانجام ، مجري تحقیقات بر اساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق

ودانشج رشیو نحوه پذ طیشرا :6جدول 

  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو  دانشگاه

دوره دکتري ممکن است قبل از  courseدو  است؛ شده کسی است که به طور رسمی در دوره دکتري پذیرفته شده نویسی نامیک دانشجوي   ویدنر

دانشجوي . دوره تحصیل اخذ کند ممکن است الزم شود که دانشجو واحد تکمیلی را قبل از پذیرش یا به عنوان قسمتی از، گرفته شود نویسی نام

این . کند اما هنوز به طور رسمی در دوره دکتري پذیرفته نشده است می آن اخذ " credit"نشده کسی است که یک دوره را براي اعتبار نویسی نام

، ي پاییزها ی دانشجویان در ترممداوم سال تحصیل نویسی نامبرنامه دکتري براي . دانشجویان باید درخواست معمول براي پذیرش را تحویل دهند

براي حفظ وضعیت ثبت نام شده در دانشگاه دانشجویان باید . بهار و تابستان و براي انتخاب تابستان در چهار تابستان متوالی طراحی شده است

بهار و تابستان تا ، باید هر پاییز نامه پایانواحد مشاوره . شده مرخصی را داشته باشند تأییدشوند یا گواهی  نویسی نامي پاییز و بهار ها در ترم

  . شوند می دانشجویانی که این سیاست را دنبال نکنند از برنامه حذف. اخذ شود نامه پایانزمان اتمام 

، فرم تقاضاي تکمیل شده آنالین: ن فوق لیسانس داراي اعتبار نامه براي ثبت نام باید مدارك زیر را تحویل دهندالتحصیال فارغ: پذیرش

نمرات قابل قبول در آزمون ثبت ، در برنامه فوق لیسانس "4از  " 5/3حداقل میانگین نمره ، ات تحصیالت تکمیلی قبلیمؤسسیی از ها ونوشتر

شده است الزم است که قبل از  3از  تر کمدانشجویانی که در این آزمون نمره نوشتاري تحلیلی آنان ، در پنج سال گذشته GRE""یالتحصیل فارغ

میانگین نمره حداقل ، ی الزم استالتحصیل فارغدر درس آمار  3یا  Bمیانگین نمره حداقل ، ی را بگذرانندالتحصیل فارغدوه نوشتاري سطح  ویسین نام

B  ز یکی ا، یکی از یک مدرس و یکی از یک شاغل با درجه لیسانس، دو ارجاع، یالتحصیل فارغ ي مفهومیها مدلي پرستاري و ها در درس تئوري 3یا

بیانیه اهداف توصیف شده براي کار دکتري ، تاریخچه زندگی آموزشی -مصاحبه با یکی از اساتید دانشکده، این افراد باید داراي درجه دکتري باشد

  . )21و  20(دارند TOEFLنیاز به نمره قبولی  الملل بینبه عالوه دانشجویان ، بر حوزه پیشنهاد شده ویژه تأکیددر پرستاري با 

و دارا بودن  هي مربوطها یا گرایش ها ي آموزش یا مدیریت خدمات پرستاري و یا رشتهها دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته  ایران
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با مراجعه به سایت این شورا شرایط ورود به این مقطع . است ریزي برنامهسایر شرایط ورود به دوره دکتري تخصصی مصوب شوراي عالی 

یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد اي  داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه، تن شرایط عمومی ورود به آموزش عالیداش: شامل

داشتن توصیه نامه مبنی بر صالحیت ، قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتري، ي خارجیها موفقیت در امتحان یکی از زبان، تقاضا

  . )14(حداقل از دو تن از اساتید قبلی داوطلب، دکتري تحصیل در دوره

  مشخصات و ساختار دوره :7جدول 

  مشخصات و ساختار دوره  دانشگاه

واحد رساله را با موفقیت ، همچنین باید آزمون جامع. را بگذراندواحد  48و دانشجو باید حداقل  است نویسی نامسال از زمان  7طول دوره حداکثر   ویدنر

قبل از اتمام برنامه آموزشی همه دانشجویان دکتري تخصصی باید یک مقاله را براي چاپ به یک مجله فرستاده و در آن نویسنده اول . بگذراند

. س هم به صورت مجازي و هم به صورت حضوري استودر ارائهشیوه . تواند از یکی از واحدهاي درسی نیز تولید شده باشد می این مقاله، باشند

  : در این قسمت سه حوزه درسی به منظور تربیت پرستارانی دانشمند و ماهر طراحی شده است

ي و علوم ي پرستارها تولید دانش و توسعه تئوري، تفکر نظري، اپیستمیولوژي، فلسفه: بر علوم پرستاري دارد و عبارتند از  تأیید:  1حوزه 

 3فلسفه آموزش ، واحد 2روان شناسی یادگیري ، واحد 3) 2و1(آمار ، واحد 2واحدهاي ارائه شده در این حوزه شامل اپیدمیولوژي . پرستاري

  . هستند واحد3) 2(تحقیقات کمی، واحد 3) 1(تحقیقات کمی، واحد

آموزش : شوند و عبارتند از می تدریس زمان همکه به طور  اي است در ارتباط با آموزش عمومی و پرستاري است و شامل دروسی ویژه: 2حوزه 

واحد و یک درس اختیاري در  3تحقیقات کیفی . واحد 3ي ارزشیابیها روش، واحد 3مفاهیم آموزش، واحد 3توسعه برنامه درسی ، واحد 3پرستاري 

  . ل رسالهواحد بر اساس وضعیت تحصیلی دانشجو و نظر استاد مشاور جهت تکمی 3تا  2حدود 

ترویج تحقیقات مربوط به رشته و به عنوان یک دانشجو توسعه و اجراي ها،  تفسیر داده، آنالیز آماري، ي کیفی و کمیها پرداختن به طرح: 3حوزه 

، واحد 3لی ي آموزش عاها واحدهاي ارائه شده در این حوزه شامل نظام. یک پروپوزال رساله که علوم پایه را در آموزش پرستاري مشارکت دهد

واحد بر اساس وضعیت تحصیلی دانشجو و نظر استاد مشاور جهت تکمیل رساله و  3تا  2یک درس اختیاري در حدود ، واحد 3آموزش پرستاري 

ور تأثیر مفاهیم سازمانی و مسائل نو ظه، سیاسی، اخالقی، فلسفی، اجتماعی، تبیین مسائل تاریخی: یی از قبیلها همچنین برنامه. است امتحان جامع

تعداد واحد در نظر گرفته شده براي . در نظر گرفته شده است، گذار بر آموزش پرستاري جهت به چالش کشیدن دانشجویان دکتري پرستاري

ع توانند جهت رساله ثبت نام نمایند و این موضو می دانشجویان بعد از تکمیل کلیه دروس ارائه شده در این دوره است واحد 6رساله دکتري نیز 

ي مربوط به ها از پروپزال خود دفاع کند باید یکسري دوره 6دانشجوي دوره دکتري که قادر نباشد تا ترم . گردد تأییدباید توسط استاد مشاور 

  . )21و20(دفاع را بگذراند

اصول و فلسفه تعلیم و ، "برانیج"واحد  2اپیدمیولوژي  :واحد 25دوره شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی است تعداد کل واحدهاي آموزشی   ایران

روش شناسی تحقیقات ، واحد 2ي آموزش پرستاري در ایران و جهان ها نظام، واحد 3ي پرستاري و نظریه پردازي ها نظریه، فلسفه، واحد 2تربیت 

مدیریت ، واحد 2تدریس رویکردهاي نوین ، واحد 2آمار استنباطی ، واحد 2ي کیفی و کمی در پرستاري ها نقد پژوهش، واحد 2در پرستاري 

و در مرحله پژوهشی ، واحد 2و ارزشیابی  سازي آزمون، واحد 3ي پرستاري ها چالش، واحد 2اطالعات در پرستاري  آوري فن، واحد 3آموزشی 

  . واحد 20 نامه پایان

تواند به درخواست استاد راهنما  می لیشوراي تحصیالت تکمی: تبصره. است سال5/4 ریزي برنامهعالی يیین نامه شوراآحداکثر مدت تحصیل طبق 

  . )14(نیمسال را به این مدت اضافه کند 3حداکثر 

  

  ي اجرایی برنامه آموزشیها استراتژي :8جدول 

  ي اجرایی برنامه آموزشیها استراتژي  دانشگاه

 است ري جهت آموزش و مطالعه منابع انتخاب شدهاستفاده از وسائل بص، ارائه، بحث، روش آموزش انتخابی در این دانشکده به صورت سخنرانی  ویدنر

  )21و20(" کنیم می تحقیق فعال و یادگیري تجربی درگیر اي، ي حرفهپذیر نقش، ما دانشجویانمان را از طریق آموزش تعاملی "و اشاره شده است که 

ارائه دروس با تقویت تفکر ، روش بحث گروهیارائه دروس به ، مسألهارائه دروس به روش حل ، ارائه دروس به صورت دانشجو محوري  ایران

  . )14(ي علمی و پژوهشی در رابطه با هر درسها موظف کردن دانشجویان به نگارش یافته، اقتصادي

  

  ي دکتري پرستاريها دوره :9جدول 

  ي دکتري پرستاريها دوره  دانشگاه

این برنامه دانشجویان . ره آماده کردن افراد ماهر در پرستاري بالینی پیشرفته تخصصی استهدف از این دو: Doctor of nursing practice - 1  ویدنر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3841-fa.html


  فوزیه نعمتی و همکاران  دنریبا دانشگاه و رانیا يپرستار يه دکتردور یبرنامه درس قیتطب

http://ijme.mui.ac.ir)70(15؛ 1394/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /  562

DNP کند می اجرا و ارزیابی مراقبت مبتنی بر شواهد و مراقبت از بیماري مزمن براي افراد و جامعه آماده، را براي طراحی .

2 - Doctor of philosophy : و مدرسان پرستاري مبتنی بر این عقیده است که پرستاري یک رشته حرفه هدف از این دوره آماده سازي محققان

.ایی با نقش و بدنه دانش منحصر به فرد می باشد

3 - Accelerated Master of Science in nursing/doctor of philosophy :ي ها هدف از این برنامه آماده کردن پرستاران براي عملکرد و نقش

  . )21و20(ي مجزاستها نسبت به برنامهتر  ش پرستاري در یک گام سریعرهبري پیشرفته در آموز

و که از بین دانشجویان با مدرك کارشناسی ارشد پرستاري است Doctor of philosophyدوره دکتري پرستاري در ایران فقط به صورت  - 1  ایران

  . )14(پذیرد می دانشجو دکتري حرفه اي

 سهیو مقا لیصر و تحلاز عنا کیهر  قیبا مطالعه دق

  :رسد می مهم به نظر ریموارد ز ها و تفاوت ها شباهت

 ریزي برنامهبرنامه هر دو دانشگاه بر اساس اصول  •

. است ها و ارزش انداز چشم، رسالت يدارا کیاستراتژ

بر اساس نظام  رانیبرنامه در ا يو باورها ها ارزش

 حاکم بر جامعه ابراز شده که یاسالم يها ارزش

 يها و ارزش ها ارزش نیا نیتوانست با ارتباط ب یم

با توجه . به آن پرداخته شود تر بیش اتییبا جزاي  حرفه

است که همراه با اي  حرفه يپرستار به این موضوع که

، سایر حرف پزشکی خدمات ویژه سالمت را به فرد

و پرستاري در  دهدمیگروه و جامعه ارائه ، خانواده

 عبادت و در راستاي رضاي خدا حکم فرهنگ اسالمی در

   .است

 دنریدر دانشگاه و يپرستار ياز دوره دکتر یهدف کل •

دوره  نیکه هدف از ا یدر حال. است و انتشار دانش دیتول

و  ها دانشگاه ازیمورد ن یانسان يروین تأمین رانیدر ا

  . شده است انیباي  حرفه ییخود کفا

اي  فهحر فیمورد انتظار و وظا يها يتوانمند •

 التیدر تحص يدانش و رهبر دیتول، گانآموخت دانش

 رانیا يها است اما در دانشگاه یو مراقبت بهداشت یلیتکم

  . یو امور آموزشاي  حل مسائل حرفه، قیتحق

بدون آزمون  دنریدانشجو در دانشگاه و رشینحوه پذ •

از  يکسب نمره در تعداد اما با شرط معدل و شرط

 یدانشجو منوط به قبول رشیپذ نرایاما در ا است دروس

کسب نمره قابل قبول از مصاحبه و ، يدر آزمون ورود

  . وشرط معدل و نمره هم ندارد است آزمون زبان

 يادیاز نظر مشخصات و ساختار دوره تا حدود ز •

:  مانند يدر مواردجز دارد به  یپوشان همدروس  يمحتو

ه در دانشگا، یلیتکم التیدر تحص يدرس مسائل جار

 یآموزش يها سازماندر  يرهبر يبرا انیدانشجو دنریو

، رانیشوند اما در درس معادل آن در ا می آماده

حل  يبرا انیدانشجو، رانیدر ا يپرستار يها چالش

در . شوند می آماده ینیو بال یپژوهش، یمشکالت آموزش

بر شواهد  یبه نام عملکرد مبتن یدرس دنریدانشگاه و

 نیچن رانیا يپرستار يروس دکترشود که در د می ارائه

 يها واحد. هدف وجود ندارد نیبا ا يواحد ایو  يواحد

به  دنریدر دانشگاه و یفیو ک یکم قاتیمربوط به تحق

شود اما در  می ارائه یواحد درس 9صورت مجزا و در 

 کیتحت  یفیو ک یسرفصل مربوط به دروس کم رانیا

 6 قاتیبه تحقمربوط  يواحدها هیشود و کل می واحد ارائه

، واحد 2 يدر پرستار قاتیتحق یروش شناس "واحد است

مار آواحد و  2 يدر پرستار یفیو ک یکم يها نقد پژوهش

 دانشجو دنریدر دانشگاه و نیهمچن. "واحد 2 یاستنباط

را به  يدرس سه واحد کی، ازیتواند در صورت ن می

رساله خود اخذ کند که  لیتکم ياستاد خود برا هیتوص

 یکی. وجود ندارد رانیا يها در دانشگاه یانتخاب نیچن

ارائه  دنریدانشگاه و یبرنامه درس هايتفاوتاز  گرید

 ریبه صورت غ ها از دوره یدروس و بعض یبعض

  . است يحضور

در  یبرنامه آموزش ییاجرا يها ياز نظر استراتژ •

بر موظف کردن دانشجو به  يتأکید دنریدانشگاه و

 دهیدر رابطه با هر درس د یمعل يها افتهینگارش 

و انتشار دانش  دیبه تول یشود هر چند در هدف کل نمی

شدن دانشجو از  التحصیل فارغجهت . اشاره شده است
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تنها به مدرك مربوط به  دنریدر دانشگاه و يمقطع دکتر

از دروس دانشجو باشد به  یکیمقاله که حاصل  کیارائه 

 رانیدر ااما  ،است ازین peer reviewمجله  کی

 نامه پایانمربوط به چاپ مقاله که حاصل  يها استیس

دو تا سه مقاله مربوط در مجالت  رشیباشد منوط به پذ

  . فرق دارد ها دانشگاه استیمعتبر است که با توجه به س

  

  بحث

مقطع  یبرنامه آموزش سهیمطالعه حاضر مقا یهدف کل

 يایلوانیواقع در پنس دنریدانشگاه و يپرستار يدکتر

صورت  قیبا تطب. بود رانیا يپرستار يو دکتر کایآمر

 يها از عناصر برنامه در دانشگاه کیگرفته در هر 

 يدوره دکتر یدر برنامه آموزش ریمربوطه موارد ز

  :است قابل بحث رانیا يپرستار

 دنریو يدانشکده پرستار يو باورها ها قسمت ارزش در

م کردن با فراه دیبا يشده که دانشکده پرستار انیب

نوع ، مراقبت میکه دربردارنده مفاه یدرس يها برنامه

عدالت ، یپارچگ کی، یکرامت انسان، استقالل، یدوست

موجب تکامل ، است يپذیر تیمسؤولو  یاجتماع

 يپرستار يمقطع دکتر انیدانشجواي  حرفه يها ارزش

مقطع  نیبه ا یافتگان راهرسد که  می گردد و به نظر

جهت توسعه بدنه اي  بالقوه يها تیظرف يدارا یلیتحص

 يپرستار نیسپلیعلم مربوط به د دیو تول يدانش پرستار

و از ) 21و20(هستند يپرستاراي  حرفه يها و ارزش

 يدکتر يو باورها ها در قسمت ارزش گرید يسو

حاکم بر  یاسالم يها بر نظام ارزش رانیا يپرستار

که  ورط همانشده است اما اي  ژهیو تأکیدتوجه و  جامعه

موضوع  نیاشاره شده است در قسمت سر فصل دروس ا

تنظیم فلسفه آموزش  در. )14(در نظر گرفته نشده است

در عین توجه به اي  ي حرفهها پرستاري توجه به ارزش

 .)11( به نظر می رسد يفرهنگ اسالمی ضرور تعالیم و

 يها سکوالر ارزش يکشورها یآموزش يها در نظام

کشور  کیدر . استاي  حرفه ياه جدا از ارزش یمذهب

 به صورتو مذهب  نیدر باب د نیدولت و قوان، سکوالر

را رسماً  یمسلک ایفرقه و  چیو ه کنند یعمل م یخنث

سکوالر  ياز جمله کشورها زین کایو آمر دهد ینم حیترج

رسالت دانشگاه با توجه به این موضوع  . )27(است جهان

به  قیوزش و تحقآم، نیدر بال يبر رهبر تأکید دنریو

به  یسطح سالمت رییو تغ يو ارائه رهبر یصورت جهان

کشور و  نیا طیبه شرا توجهکه با  است یتیتنوع جمع

از رسالت  یاما بخش. است یبودن آن منطق پذیر مهاجر

علم و انتقال  دیتول، رانیدر ا يپرستار يدوره دکتر

س است که اغلب رود يامحتو متناسب با، آوري فن

  . دارد کیئورت يامحتو

برنامه  سهیبه مقااي  و همکاران در مطالعه یکرمانشاه

پرداخته و  اداو کان رانیدر ا يارشد پرستار یکارشناس

، از نظر فلسفه دیبا ها که برنامه دندیرس جهینت نیبه ا

 التیدر سطح تحص ياهداف و رسالت آموزش پرستار

در  يحاج باقر بیاد نیهمچن. )28(اصالح شوند یلیتکم

 یدرس يها اهداف و برنامه، فلسفه سهیبه مقااي  مطالعه

و جهان  رانیدر ا يآموزش پرستار یلیسطوح تکم

ي ها حال حاضر برنامه معتقد است که در و است هپرداخت

تکمیلی  تحصیالت از جمله در سطح، آموزش پرستاري

، اهداف و رسالت مکتوب و مشخصی نبوده، فلسفه يدارا

نیست و فاقد کیفیت الزم است که  متناسب با نیاز جامعه

، بدون استفاده نامه پایاننتیجه آنها نیز تعداد زیادي 

گرفتن مدرك و ایجاد یادگیري نسبی عمدتاً در سطح 

با تغییر رفتار اندك و فقدان مهارت کافی در ، دانش

مدیریت و پرستاري تخصصی و استخدام ، آموزش

و  تمدیری، ي آموزشها ن در حیطهالتحصیال فارغ

یی است که فرد تخصص آن را نداشته یا امکان ها عرصه

برنامه  یدر بررس. )1(را ندارد ها به کارگیري آموخته

تحت عنوان  یبخش دنریدانشگاه و يدوره دکتر یآموزش

شود که در آن در رابطه با  می دهید کیاهداف استراتژ

مرتبط اعضاي همه  یو تعال تیتقو، خالق یآموزش طیمح

، توانمند و متعهد یانیدانشجو سازي آماده، طیمح نیبا ا
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جامعه  يها ازیتوجه به ن، العمر مادام يریادگی يها کیتکن

 يها مهارتارتقاي نسبت به آن و  نبود گو پاسخو 

اما در ) 21و20(شرح داده شده است لیبه تفص يرهبر

مبحث  نیا رانیا يپرستار يدوره دکتر یبرنامه درس

 ریزي برنامهدر  يل ضروراز مسائ یکی. مشاهده نشد

 کیاستراتژ ریزي برنامه ياستفاده ازالگوها، یآموزش

 جیبهبود نتا يابر یکه از آن به عنوان روش است

 استفاده ها و فرصت لیمسا ییبا شناسا یآموزش

 ریزي برنامه یکه محصول فرع نیبا توجه به ا. شود می

، نوع تفکر نیوا است کیتفکر استراتژ، کیاستراتژ

 ریزي برنامهدر  يپذیر رییو تغ دهنده رییتغ، ایپواي  وهیش

، یعلم يها ییبه توانا یلذا هر برنامه آموزش، است

 يصرف وقت و دقت نظر برا، و تفحص قیتحق، تیخالق

  ). 29(دارد ازیو بهبود آن ن ینواقص احتمال ییشناسا

 نیب یقسمت مشخصات و ساختار دوره نقاط مشترک در

با دانشکده  رانیا يپرستار يرمقطع دکت یبرنامه درس

توان  ها می شود که از جمله آن می دهید دنریو يپرستار

  .مشابه اشاره نمود یدرس يبه وجود واحدها

دوره  انیآماده نمودن دانشجو يبرا دنریشکده وندر دا 

 کننده و هماهنگ ریمد، اقبتطراح مر کیبه عنوان  يدکتر

و  قیه از تحقآمد به دست يها افتهیو جهت استفاده از 

، باال یتیفیو اجرا با ک یطراح ،ندیبر برآ یمبتن يرهنمودها

: لیاز قب ییها برنامه، بر شواهد و مقرون به صرفه یمبتن

، یاسیس، یاخالق، یفلسف، یاجتماع، یخیمسائل تار نییتب

گذار بر آموزش  رینو ظهور تأث لو مسائ یسازمان میمفاه

 را به چالش يرپرستا يدکتر انیکه دانشجو يپرستار

در  ها آن یخال يکه جا) 21و20(گردد می ارائه، کشند می

 است مشهود رانیا يپرستار يدوره دکتر یبرنامه درس

 يها االمکان به صورت کارگاه یشود حت می شنهادیکه پ

 یدگیچیکه پ اچر، در نظر گرفته شود یآموزش

و  یبه آمادگ ازین، ریاخ يها در سال یبهداشت يها مراقبت

بر  یو عملکرد مبتن يارت پرستاران با تمرکز بر رهبرمه

 یدروس انتخاب نیهمچن. )30(کند می جابیشواهد را ا

برنامه در نظر گرفته نشده  نیدر ا زیرساله ن لیجهت تکم

 زین يرساله دکتر يو تعداد واحد در نظر گرفته شده برا

از  یبعض يامحتو) 21و20و14(است رانیاز ا تر کم یلیخ

بر مسائل  تأکید تر بیش يپرستار يه دکتردروس دور

داشته باشد  يو کاربرد یکه جنبه عمل نیدارد تا ا کیتئور

که بتواند  یبه شکل ردیقرار گ يکه بهتر است مورد بازنگر

 نیدرا. ددروس را انتقال ده نیبودن ا يکاربرد تیماه

و مرتبط با  کیاز واحدها صرفاً تئور يادیبرنامه تعداد ز

 يها بوده و جنبه يپرستار يهايزش و تئورآمو، قیتحق

 کولومیکور نیاول. است یمحدود و تصنع اریآن بس یعمل

 1381و در سال  یطراح 1371در سال  يپرستار يدکتر

 وکه سالمت  ییاز آنجا و قرار گرفته است ینیمورد بازب

، هستند نهیو وابسته به زم ایموضوعات مرتبط با آن پو

 ضروري یلیمقطع تحص نیا یرسنظر در برنامه د دیتجد

 يادیموضوع که تعداد ز نیو با توجه به ا رسد می به نظر

، دارد یانتزاع تیماه يپرستار ياز دروس دوره دکتر

از جمله  یراتییتغها،  شدن آنتر  يکاربرد ياست برا ازین

در پژوهش . )10(ردیصورت گ ها در آن سازي ساده

در  انیدانشجو گاهدید و همکاران که به بررسی زاده زمان

 ،انجام شد يپرستار يآموزش دوره دکتر تیفیمورد ک

 ي با حرفه يتناسب دروس دوره دکتر "مربوط به نهیگز

بود که  يجزء موارد "آن رسالت و تعهد، يپرستار

اعضاي . )23(بود دهرا به دست آور ازیامت نیتر کم

 نیا یبرنامه درساي  به صورت دوره دیهم با علمی هیأت

 راتییتغ يگو پاسخکه  یدر جهت رییرا از نظر تغمقطع 

 ستمیس يازهاین، یتیجمع يالگو، سالمت يازهاین، جامعه

مورد  ،باشد رندگانیادگی يازهایو ن یو درمان یبهداشت

برنامه  ضعفاز نقاط  گرید یکی. )31(قرار دهند يبازنگر

 يها وهیاستفاده از ش يپرستار يدوره دکتر یدرس

 يها م حضور دانشجو در کالسو الزا سیتدر یسنت

 دنریکه در دانشگاه و ستیدر حال نیو ا است درس

 ریاز دروس را به صورت غ یتوانند بعض می انیدانشجو

 یآموزش شرفتهیپ يها يبگذرانند و از تکنولوژ يحضور
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دانشکده جهت ارائه  نیو آموزش از راه دور در ا

 یلیتکم التیدوره تحص انیبه دانشجو یدرس يها واحد

و همکاران در  یدرگاه. شود می به وفور استفاده

 کیآموزش الکترون یقیتطب یبه بررس یپژوهش

منتخب  يدر کشورها یعلوم پزشک يها دررشته

 ستمیدهد که س می مطالعه آنان نشان جینتا. پرداختند

کشور  یعلوم پزشک يها در دانشگاه یکیلکترونآموزش ا

دارد و  ییها یکاست شرویپ يها با دانشگاه سهیدر مقا

 يها رساختیز يبرقرار، ستمیس نیا تیالزمه موفق

 ازیمورد ن يها مهارت يوارتقا یو فرهنگ آوري فن

  . )32(کاربران است

شدن  التحصیل فارغمربوط به  يها استیقسمت س در

به  يالزام به چاپ مقاله حاصل از رساله دکتر انیدانشجو

به  یلیرا خ انیاتمام دوره دانشجو ندیباشد که فرآ یشکل

 و همکاران یمیعظ انیواحد نهیزم نیدر ا. ندازدین تأخیر

 يپرستار يدوره دکتر یدر بخش پژوهش سندنوی می

چاپ حداقل سه مقاله  يبرا انیدانشجو يرو يادیفشار ز

 نیدرا، است ISI يها داده گاهیشده در پا ندکسیا یسیانگل

شجو به دان يدیجد ینینه تنها دانش و مهارت بال تیموقع

بودن دوره و  يتئور عتیبلکه به علت طب شود نمی اضافه

 یقبل ینیو بال و دانش عملی ها مهارت، یبرنامه آموزش

خود  يشنهادیدر برنامه پ سندگانینو. شود می فراموش

 ؛)11(دانند می را الزم ISI شده ندکسیمقاله ا کیچاپ 

شدن  التحصیل فارغ يبرا ISIالبته داشتن دو مقاله 

اب سبوده اما جهت احت یکاف يدوره دکتر انیدانشجو

  . است ازیحداکثر نمره به سه مقاله ن

تا در مورد  دهیرسد که وقت آن رس می به نظر نیهمچن

 یاقدامات رانیدر ا يپرستار ینیبال يرشته دکتر تأسیس

، اطالعات يبا توسعه تکنولوژ رایز. ردیصورت بگ

و  ها مهارت ،کیو اطالعات ژنت یپزشک يتکنولوژ

با مثالً ، است ازیمورد ن یمتفاوت يپرستار يها تیفعال

 يها تیو فعال قیتحق يرو ، تأکیدسالمند تیجمع شیافزا

مراقبت حاد و مراقبت ، يریشگیمرتبط با طب پ ینیبال

 برخوردار يتر بیش تیاز اهم انسالیافراد م يبرا ینیتسک

 ینیبال يدو برنامه دوره دکتر توان می ای ؛)33(است

 يموجود را برا يپرستار يو برنامه دکتر يارپرست

از  یکی. )34(ردکاهش نقاط ضعف آنها با هم ادغام ک

 يبرنامه دکتر سهیمطالعه مقا نیا يها تیمحدود

 که به نظر است دانشکده کیفقط با  رانیا يپرستار

با چند دانشگاه  قیتطب نیا يرسد در مطالعات بعد می

  . انجام شود

  

  گیري نتیجه

دهد که برنامه  می مطالعه نشان نیآمده از ا ه دستب جینتا

مانند  ییها در قسمت رانیا يپرستار يدوره دکتر یدرس

با برنامه  یمشخصات و ساختار دوره نقاط مشترک

اما با ، دارد دنریدانشگاه و يپرستار يدوره دکتر یدرس

 مورد مطالعه یخارج يها اقتباس از تجارب دانشگاه

. دیرا بهبود بخش یبرنامه درس نیا فتوان نقاط ضع می

و  میبا در نظر گرفتن تعال، اي حرفه يها توجه به ارزش

 نالتحصیال فارغ فیتوجه به نقش و وظا، یفرهنگ اسالم

در  يجامعه و بازنگر يازهایمقطع با در نظر گرفتن ن نیا

به عنوان  ،دوره نیا یارائه برنامه درس وهیو ش امحتو

دوره  یبرنامه آموزش در جهت اصالح ها گام نیاول

  . شود می شنهادیپ يپرستار يدکتر

  

  قدردانی

ه همکارانی که در جمع آوري و تهیه مطالب، یاز کل

قابل   .میتشکر می نمای ،را همراهی نمودند پژوهشگران

ذکر است که هیچ گونه تعارض منافعی در جمع آوري، 

  .  شتوجود ندا مطالبتجزیه و تحلیل 
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Comparative Study of Nursing PhD Curriculum in Iran and Widener 
University

Foozieh Rafati1, Maryam Khandan 2, Sakine Sabzevari3, Esmat Nouhi4

Abstract

Introduction: Nursing PhD programs are developing across the world and graduates, as professional 
nurses, are expected to reform nursing care in health systems according to society's needs. This study aimed 
to compare the curricula of nursing PhD programs in Widener University and Iran.
Methods: This descriptive-comparative study was carried out in 2014. In order to compare components of 
nursing PhD program curriculum in Iran and Widener University, data were collected by searching through 
the internet and compared using Bereday’s four-stage model: description, interpretation, juxtaposition and 
comparison.
Results: In Iran’s nursing PhD curriculum, the relationship between Islamic and professional values, and 
learners’ needs and capabilities is not clear. The content of some courses are very abstract and emphasize 
on theoretical issues. The executive strategies of the Widener University’s curriculum do not stress writing 
papers as a course requirement; while it is obligatory in Iran to publish papers based on dissertations. 
Courses are presented in both in-person and virtual classes in Widener University; however, they are 
presented only in in-person classes in Iran. It is only in terms of the specifications and structure of the 
program where Iranian and Widener University’s curricula have common grounds.
Conclusion: The findings suggested that considering professional values, Islamic doctrine and culture, 
graduates’ roles and tasks, and society’s needs, the content and methods of presentation and evaluation of 
the PhD curriculum should be revised.

Keywords: Comparative Study, Curriculum, Bereday’s Model, PhD in Nursing, Widener University’s 
Curriculum
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