مقاله پژوهشی
مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران

سعید هاشمی ،زهره

وفادار*

چكيده
مقدمه :گسترش سریع آموزش پرستاری در دهههای اخیر ،نگرانیهایی را درخصوص کیفیت آموزش ،شایستگی دانشآموختگان و رشد
حرفهای پرستاری سبب شده است .مطالعات تطبیقی یکی از راهبردهای ارتقای کیفیت و اعتباریابی نظامهای آموزشی است .این مطالعه با
هدف مقایسه تطبیقی برنامه دکترای پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه تورنتو کانادا انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی -تطبیقی در سال  8931از طریق مروری بر تاریخچه ،عناصر برنامههای درسی دکترای پرستاری در
دانشگاههای ایران و تورنتو با جستجوی اینترنتی منابع مرتبط و با کلیدواژههای فارسی و انگلیسی "دکترای پرستاری" "،آموزش پرستاری"
و" برنامهی درسی " انجام شد .جهت مقایسه تطبیقی از الگوی ( )Beredyاستفاده شد.
نتايج :برنامهی آموزشی دکترای پرستاری در دانشگاههای ایران و دانشگاه تورنتو ،بر ارزشهای حرفهای ،ارتقای سالمت جوامع ،عدالت
اجتماعی ،نوآوری و دانشجو محوری تأکید داشتند ،لیکن در برنامه آموزشی دکترای پرستاری ایران ،محور آموزشها بر حاکمیت ارزشهای
اسالمی و توسعه علمی استوار بوده و در تورنتو با دیدگاهی فراملی بر ارزشهای فرهنگی و توانمندی رهبری بینالمللی تأکید شده است،
در برنامه آموزشی ایران برخالف تورنتو محتوای بیشتر دروس ماهیت تئوریک و انتزاعی داشته و ارتباط مشخصی با نیازهای سالمتی
جامعه ،نیازها و تواناییهای فراگیران ندارد .بر خالف سیاستهای سختگیرانه چاپ مقاله منتج از رسالهی دکتری در ایران ،دانشگاه تورنتو،
تأکیدی بر الزام دانشجویان به ارائه مقاله ندارد.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج ،دورهی دکترای پرستاری در ایران ،پاسخگویی مؤثری به نیازهای سالمتی جامعه را نداشته است و به دلیل
فقدان دیدگاه فراملی ،توانمندی فارغالتحصیالن را برای رهبری و مشارکت در سالمت جهانی و تحقیقات بینالمللی کاهش داده است .این
شرایط ضرورت بازبینی برنامهها و محتواهای آموزشی و تعدیل قوانین مرتبط را اجتنابناپذیر میسازد.
واژههای کلیدی :مطالعه تطبیقی ،مدل بردی ،دانشگاه تورنتو ،برنامه آموزشی ،دوره دکترای تخصصی پرستاری.
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و تورنتو کانادا

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

سعید هاشمی و همکار

عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهههای اخیر ،در

مطالعات در بررسی کیفی دورهی دکترای تخصصی

جهان با سرعت زیادی روبه گسترش است ،این رشد سریع

پرستاری ،گویای عدم رضایت و کفایت دانشآموختگان

زمینهی نگرانیها درباره کیفیت آموزش ،شایستگی

دکتری پرستاری در ایفای نقشهای حرفه ایشان

دانشآموختگان و پاسخگویی برنامههای آموزشی به

است(11و .)12زمانزاده و همکاران در بررسی کیفیت

نیازهای سالمتی جوامع را فراهم آورده است( .)1به همین

آموزشی دورهی دکترای پرستاری از دیدگاه دانشجویان

منظور همگام با تغییرات فزاینده در نیازهای مراقبتی

نشان دادند که سطح این دوره در زمینه برنامهی آموزشی،

جوامع ،الزم است تا برنامههای آموزش پرستاری از نظر

تعداد و توانمندی اعضای هیأتعلمی و منابع متوسط بوده

گسترش کیفی ،انطباق با ارزشها و نیازهای فراگیران/

و بازنگری در محتوای دروس ،تعداد اعضای هیأتعلمی و

جامعه ،توانمندیهای فارغالتحصیالن و دامنهی عملکرد

گسترش منابع بایستی مد نظر قرار گیرد( .)13مانگلی

آنان مورد بازبینی و بهینهسازی قرار گیرند( .)2با توجه به

( )Mangeliو همکاران نیز در ارزیابی کیفیت برنامه دوره

رشد سریع علم و تغییرات الگوی بیماریها در بازههای

دکترای پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان به نقاط

زمانی کوتاه ،عدم بازبینیهای دورهای برنامههای

ضعفی مانند کمبود منابع ،زیر ساختهای تحقیقاتی ،منابع

آموزشی پرستاری ،میتواند برای نظام سالمت بالقوه

کتابخانهای و عدم ارزشیابیهای منظم و دورهای اشاره

آسیبرسان باشد( .)3از آن جایی که دانشکدههای

کردهاند و ضرورت بازبینی دورههای دکترای پرستاری را

پرستاری عهده دار مسؤولیت تربیت پرستاران حرفهای

الزامی دانستهاند( .)14این شرایط ضرورت بهرهگیری از

هستند ،باید با مطالعات دورهای و اعمال تغییرات الزم

رویکردهای تحقیقی ،جهت بررسی چالشها ،نقاط ضعف و

دربرنامههای آموزش پرستاری ،زمینه تربیت پرستاران با

قوت دورهی دکترای پرستاری و موانع رشد و توسعهی

توانمندیهای متفاوت و نقشهای توسعه یافته را فراهم

آن را اجتنابناپذیر میسازد( .)15یکی از رویکردهای

آورند(.)4

تحقیقی جهت بررسی نقاط قوت وضعف نظامهای

دوره دکترای تخصصی پرستاری به عنوان باالترین مقطع

آموزشی مطالعات تطبیقی هستند .مطالعات تطبیقی،

تحصیلی و دانش پژوهی در رشته پرستاری( ،)5از طریق

مطالعات راهبردی -عقالیی جهت استفاده از تجارب دیگران

تربیت دانشآموختگان به عنوان اعضای هیأتعلمی

است .در مطالعات تطبیقی دو یا چند پدیده در کنار هم قرار

دانشگاهها ،دانشمندان منتقد و خالق ،سیاستگذاران حوزه

گرفته و وجوه اختالف و یا تشابه آنها مورد تجزیه و

سالمت و محققان مراکز تحقیقاتی ،نقش مهمی در پیشرفت

تحلیل قرار میگیرد( .)16با انجام مطالعات تطبیقی

و توسعه حرفهای پرستاری ایفا مینماید(6و.)7

برنامههای آموزشی دانشگاههای مختلف در جهان و

فارغالتحصیالن دکتری پرستاری از طریق تولید و توسعه

شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامههای آموزشی و

دانش پرستاری ،تربیت نیروی پرستاری در مراکز بالینی

اصالح آنها می توان به ارتقای برنامهها و کفایت

و سیاستگذاری در حوزه سالمت( ،)8تأثیر بسزا و

دانشآموختگان کمک کرد(17و .)18گلی روشن و همکاران

بیبدیلی در ارتقای سطح سالمت جوامع دارند( .)9از این

به بررسی تطبیقی دوره دکتری پرستاری ایران با

رو تضمین کیفیت برنامههای دکترای پرستاری ،به عنوان

کارولینای آمریکا پرداخته و بیان میکنند که به دلیل

یکی از شاخصهای سالمتی جوامع حائز اهمیت بوده و

برتریهای کوریکولوم دانشگاه کارولینای شمالی ،شایسته

توجه و تالش سازمانهای آموزشی را در این خصوص

است که برنامهریزان آموزش پرستاری ایران ،تغییرات
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سالمت جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد ،آموزش پرستاری به

میطلبد( .)11از سوی دیگر متأسفانه یافتههای برخی

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

سعید هاشمی و همکار

مدت دوره ،واحدهای درسی به منظور رفع مشکالت نظام

دوره ،در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی

مراقبت سالمت و جامعه ایجاد نمایند( .)19در همین راستا

برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ

علیآبادی و همکاران نیز در بررسی تطبیقی نظام آموزشی

 1373/7/17به تصویب رسید .اولین دوره دکتری

مقطع دکترای پرستاری در دانشگاههای ایران و ییل

تخصصی پرستاری در سال  1374در دانشگاههای علوم

( )Yaleبیان مینمایند که برنامه آموزشی دکتری با اعمال

پزشکی تبریز و به طور مشترک با اصفهان آغاز شد و

تغییراتی در نحوه پذیرش ،راهبردهای اجرایی ،تدوین

امروزه شاهد راه اندازی این مقطع تحصیلی در رشته

برنامهها و واحدهای درسی باید گامهایی در تحقق رسالت،

پرستاری در  19دانشگاه علوم پزشکی کشور هستیم(.)22

چشمانداز و در نهایت رشد و تعالی سیستم آموزش

برنامه آموزش دکتری تخصصی پرستاری در ایران

پرستاری بردارند( .)21برزو و همکاران نیز در مقایسه

برگرفته از الگوی آمریکای شمالی است ،بدین صورت که

برنامه درسی دوره دکترای پرستاری درایران با مدرسه

دانشجویان پس از گذراندن دوره آموزشی و شرکت در

پرستاری جانهاپکینز ( )John Hopkinsبیان مینمایند در

امتحان جامع ،دوره پژوهش خود را آغاز میکنند ،اما

جانهاپکینز ارتباط مناسب بین مأموریت و اهداف با طرح

چالشهای عدیدهای دارد که بعضی نارضایتیها را در

درس قابل توجه بوده ،نیازها و مشکالت جامعه با گنجاندن

سطوح دانشجویان و اعضای هیأتعلمی ایجاد کرده

دروس پوشش داده شده است .این نقطه ضعف در ایران

است(26و .)27با توجه به ضرورت بازنگری دورهای

بایستی با برقراری ارتباط بین اهداف و ساختار آموزشی

برنامههای آموزش پرستاری در راستای پاسخگویی به

مرتفع گردد( .)21دانش وحرفهی پرستاری در ماهیت کامالً

نیازهای سالمتی جامعه و انطباق با تغییرات علمی و

پویا بوده و متناسب با تغییرات و چالشهای سالمتی

بهرهگیری از الگوهای موفق در عرصهی بینالمللی ،این

جوامع در زمانهای مختلف نیاز به بازنگری و بهینهسازی

مطالعه با هدف مقایسه تطبیقی برنامه آموزش دکتری

داشته و توقفی برای ارتقای کیفیت آن نمیتوان متصور

تخصصی پرستاری در ایران با برنامه دکتری پرستاری

شد ،اگر چه مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده ولی

در دانشکدهی پرستاری دانشگاه تورنتوی کانادا انجام شد.

هنوز ضرورت انجام تحقیقات بعدی پابرجا است(22تا.)24
دکترای تخصصی پرستاری به طور عمده دارای دو گرایش

روشها

متمرکز بر تحقیق ( )PhDو متمرکز بر بالین))DNP

این مطالعه یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-

 Doctorate of Nursing Practiceاست .دکترای متمرکز

تطبیقی است که در سال  1398انجام شده است .اطالعات

بر تحقیق ،بر انجام تحقیقات و تولید علم متمرکز است و

مورد نیاز در مورد برنامههای آموزشی دوره دکترای

دکترای پرستاری بالینی بر بکار بستن شواهد علمی و

پرستاری ،از طریق سایت دانشگاه تورنتو و وزارت

یافتههای تحقیقات در بالین تأکید دارد( .)25راه اندازی

بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی در ایران و مؤسسات

دوره دکتری تخصصی پرستاری ،اولین بار با گشایش

مرتبط ،در آبان ماه  1398استخراج شد .جستجو با کلید

مرکز پزشکی ایران در یکصد و سومین نشست شورای

واژههای فارسی و انگلیسی دکترای پرستاری (،)PhD

گسترش آموزش عالی مورخ  1354/6/5مطرح و تهیه

آموزش پرستاری ( ،)Nursing Educationبرنامهی

برنامههای دکتری و تصویب آن در سال  1361توسط

درسی ( )Curriculumو با مروری بر تاریخچه و عناصر

ریاست محترم شاخه تخصصی رشته پرستاری شورای

برنامههای درسی دکترای پرستاری در دانشگاههای
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اساسی را در کوریکولوم این مقطع از نظر فلسفه و اهداف،

عالی برنامهریزی صورت گرفت .برنامه آموزشی این

سعید هاشمی و همکار

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

ولی

اهداف و توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف و

شناختهشدهترین آنها ،الگوی معرفی شده توسط بردی

شرایط پذیرش وراهبرهای اجرایی در قالب جداول

( )Beredyاست .این الگو چهار مرحله توصیف ،تفسیر،

مقایسهای ارائه گردیده است .برنامه آموزشی دوره دکتری

همجواری و مقایسه را شامل میشود(28و ،)29درمرحله

پرستاری ایران ،مصوب شصت و پنجمین جلسهی شورای

توصیف ،تمامی بخشهای نظام آموزشی پرستاری در

عالی آموزش پزشکی مورخ  1395/12/14است که به

مقطع دکتری در ایران و دانشگاه تورنتو ،به تفصیل نوشته

صورت متمرکز است و از طرف وزارت بهداشت ودرمان

و توصیف شد ،در مرحلهی تفسیر ،هر جزء از نظام

به تمام دانشگاههای تابعه ابالغ میگردد و به صورت

آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وسپس در

یکسان در دانشگاههای سراسر کشور اجرا میشود(.)31

مرحلهی همجواری ،جهت ایجاد چارچوبی برای مقایسه

دانشگاه تورنتو بزرگترین و مهمترین دانشگاه کانادا است

شباهتها و تفاوتها و نقاط ضعف وقوت ،اجزای هر نظام

که در شهر تورنتو قرار دارد .این دانشگاه در سال 1827

آموزشی در جداولی ،دو به دو کنار هم قرار داده شد ،به

تأسیس شده و در مجموع پردیسها تاکنون حدود 73/111

عنوان مثال چشمانداز ،رسالت ،اهداف از هر دو نظام دو به

نفر دانشجو داشتهاست .بر اساس رتبهبندی دانشگاههای

دو در کنار هم قرار گرفت ،در مرحلهی نهایی مقایسه و

جهان در آموزش عالی توسط مؤسسه تایمز در سال

تطبیق انجام و یافتهها در قالب جداول مقایسهای ارائه شد.

 ،2115دانشگاه تورنتو در مکان  19در سطح جهان و رتبه

متفاوتی

وجود

دارد

 1در کانادا قرار گرفتهاست .دانشکده پرستاری دانشگاه

نتايج

تورنتو کانادا یکی از دانشکدههای فعال و پیشرو در

نتایج به دست آمده در این پژوهش در اجزاء مختلف برنامه

آموزش پرستاری حرفهای است(.)31

جدول  :1تعریف و تاریخچه دوره دکترای پرستاری و مقایسه ارزشها ،باورها ،رسالت و چشمانداز در ایران و تورنتوی کانادا
دانشگاه
ایران

اهداف کلی
تعریف :دوره دکترای پرستاری باالترین مقطع تحصیلی این رشته است .دانشآموختگان این دوره میتوانند به عنوان
اعضای هیأتعلمی در دانشگاهها ،مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند.
تاریخچه :تأسیس دوره دکتری پرستاری در یکصدو سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ  54/6/5مطرح
اما تالش برای تهیه برنامهها و تصویب آن در سال  1361صورت گرفت و در سال  1373تصویب شد .اولین بار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  1374دانشجوی دکتری پذیرفت(.)31

تورنتو

تعریف :دوره دکتری پرستاری برای ایجاد دانشمندان و محققانی با مهارتهای تحلیلی و پژوهشی مورد نیاز برای
توسعه دانش بالینی و تئوری و دیدگاه سیستمهای سالمتی طراحی شده است.
تاریخچه :دانشکده پرستاری دانشگاه تورنتوی کانادا در سال 1921تحت عنوان دپارتمان بهداشت عمومی پرستاری
تأسیس و در  1928به عنوان مدرسه بهداشت و در  1933بهعنوان یک مدرسه پرستاری مستقل معرفی شد .سپس در
سال  1942درجه کارشناسی چهار ساله و در سال  1971برنامه کارشناسی ارشد ایجاد شده که منجر به تغییر
وضعیت به دانشکده در سال  1972شد .در سال  1991برنامه دکتری نیز ایجاد شد و در نتیجه دریافت کمک مالی در
سال  2117از لورنس بلومبرگ() Lawrence Bloombergبه این نام نامیده شد(.)31

دانشگاه
ایران

مقایسه ارزش،باور،رسالت و چشمانداز
ارزش و باورها :پرستاری که از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودی چند بعدی سرو کار دارد و از سوی دیگر
بر اساس نظام ارزشها ی اسالمی حاکم بر جامعه ،ملزم به رعایت حقوق انسان و برقراری عدالت اجتماعی است،
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مذکور انجام شد .،برای انجام مطالعات تطبیقی الگوهای

درسی شامل :تاریخچه دوره ،ارزشها ،رسالت ،چشمانداز،

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

سعید هاشمی و همکار

بایستی از راه پژوهشهای بنیادی ،کاربردی کیفی و تقویت مطالعات نظری با رویکردی جامع و جامعهنگر و ایجاد تفکر
آموزش مداوم و تعامل با سایر شاخههای دانش در دوره دکتری در تحقق این رویکرد فلسفی بکوشد.
رسالت :تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز توانمند ،مسؤولیت پذیر ،دارای اخالق حرفهای و حساس به
سالمت افراد و جامعه است که تخصص خود را در سطوح مختلف پیشگیری ،در مراکز و واحدهای مرتبط آموزشی،
چشمانداز :در  11سال آینده ،این دوره در کشور ،از لحاظ مشارکت راهبردی در تولید دانش و فناوری و گسترش
پژوهشهای بنیادی و کاربردی ،ارتقای کیفیت خدمات حرفه پرستاری ارتقای استانداردهای ملی و سازگاری با
استانداردهای جهانی ،بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و جذب دانشجوی
خارجی در ردیف کشورهای برتر و مطرح در منطقه خواهد بود(.)31
تورنتو

ارزش و باورها :حمایت از بورس تحصیلی و تحقیق انتقادی ،نوآوری و خالقیت ،کار مشارکتی و رشتههای متقابل و
دادخواهی برای عدالت اجتماعی
رسالت :متعهد به رهبری بینالمللی در تحقیق و آموزش هستیم .از طریق اعضای هیأتعلمی برجسته و خالق،
فارغالتحصیالن ما در عملکرد حرفهای پیشرفت میکنند ،در تحقیق پرستاری و بورس تحصیلی هدایت میشوند و
سالمتی محلی و جهانی را بهبود میبخشند.
چشمانداز :چشمانداز ما شکل دادن به آموزش ،پژوهش و عملکرد پرستاری است(.)31

جدول  :2مقایسه اهداف کلی رشته و توانمندهای مورد انتظار ،نقش و وظایف حرفهای دانشآموختگان دوره دکترای پرستاری در
ایران و تورنتوی کانادا
دانشگاه
ایران

اهداف کلی
تربیت نیروی تخصصی در حوزه پرستاری جهت تأمین نیروهای مورد نیاز در حوزههای آموزش ،پژوهش ،فناوری،
مدیریت و خدمات تخصصی پرستاری(.)31

تورنتو

برنامه دکتری پرستاری برای تربیت محققان و دانشمندان با مهارتهای پژوهشی و استداللی مورد نیاز برای دانش
بالینی ،نظری و موضوعات سیستم بهداشتی طراحی شده است(.)31

دانشگاه
ایران

توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف حرفه ای
وظایف دانشآموختگان در برنامه آموزشی :دانشآموختگان این دوره ضمن رفع کمبود کمّی و کیفی نیروی انسانی،
قادر خواهند بود دوره ی آموزشی را برنامهریزیها و اداره نموده و به پژوهش در زمینه ی آموزش ،خدمات و مدیریت
در پرستاری بپردازند .همچنین دانشآموختگان قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزیه و تحلیل کرده و راه
حلها ی مناسب ارائه نمایند.
وظایف حرفهای دانشآموختگان :تدریس در مقاطع تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در رشته پرستاری با استفاده از
روشهای نوین ،مشاور و مجری تحقیقات بر اساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق ،انجام برنامهریزی آموزشی،
مشارکت در برنامهها ریزی تخصصی و حرفهای(.)31

تورنتو

فارغالتحصیالن تواناییهایی همانند درک باالی مبانی نظری علم پرستاری ،درک و فهم روابط بین علم پرستاری و پایه
علمی سایر حرفهها ،دانش عمیق و تخصص در ارتباط با یک حیطه مشخص علم پرستاری ،توانایی طرح و تولید
مطالعات تحقیقاتی مهم و مرتبط برای علم پرستاری ،تعهدات اخالقی و همکاری در پیشبرد دانش با دیدگاه انتقادی و
هدفمند در تحقیق و توانایی مشارکت در آموزش دانشجویان کارشناسی و ارشد کسب خواهند کرد و در کنار این
تواناییها جهت ادامه و حفظ سنت اولیه در پژوهش و بورس تحصیلی ،عملکرد بالینی ،مدیریت مراقبتهای بهداشتی،
پوزیشنهای شغلی مؤثر در سیاست و عملکرد ملی و بینالمللی به عنوان یک رهبر وظیفه دارند(.)31
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پژوهشی و ارائه کننده خدمت ،در اختیار جامعه قرار دهند.

سعید هاشمی و همکار

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

جدول  :3مقایسه شرایط و نحوه پذیرش دانشجو دوره دکترای پرستاری در ایران و تورنتوی کانادا
اهداف کلی

دانشگاه

شرایط ورود به دوره دکترای تخصصی مصوب شورای عالی برنامه ریزی شامل :داشتن شرایط عمومی ورود به

ایران

آموزش عالی ،داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشتههای پرستاری ،نمره قبولی در آزمون زبان
و مصاحبه برای ورود به دوره دکترای(.)31
دانشجویان تحت قوانین عمومی دانشکده تحصیالت تکمیلی پذیرش میشوند .دانشجویان عالوه بر نیازمندیهای

تورنتو

پذیرش باید دپارتمان تحصیالت تکمیلی پرستاری را در موارد زیر قانع کنند :باید یک مدرک ارشد یا مدرک معادل با
آن در پرستاری یا گرایش مرتبط را در یک دانشگاه مورد قبول اخذ کرده باشند .مدرک زبان انگلیسی باید وجود
داشته باشد .یک مصاحبه شاید مورد نیاز باشد .دارا بودن حداقل معیارهای پذیرش مورد نیاز ،تضمین کننده پذیرش
نهایی برای دوره نیست(.)31

جدول  :4مقایسه راهبردهای اجرایی برنامه آموزشی دوره دکترای پرستاری در ایران و تورنتو کانادا
دانشگاه
ایران

دوره دکتری تمام وقت و به صورت حضوری برگزار میشود .ارائه دروس به شکلهای دانشجو محوری،
روش حل مسأله ،بحث گروهی ،تقویت تفکر انتقادی ،موظف کردن دانشجویان به نگارش یافتههای علمی و پژوهشی
در رابطه با هر درس انجام میگیرد(.)31

تورنتو

دوره دکتری تمام وقت و به صورت حضوری برگزار میشود .ارائه دروس در این دانشکده بیشتر با رویکرد بین
حرفهای و به صورت سمینار بحث گروهی ،استفاده از اساتید داخلی و خارجی و یا کارگاه است(.)31

در بررسی تطبیقی هر دو برنامهی آموزشی یافتههای زیر

سالمت جامعه ایرانی دیده میشود ولی دانشگاه تورنتو با

قابل توجه میباشند:

در نظر گرفتن تنوع جمعیتی در کانادا و با یک دیدگاه

الف) مقایسه فلسفه ،ارزشها ،رسالت و چشمانداز :در هر

فراملی و چند ملیتی بر توسعه پرستاری در آموزش و

دو دانشگاه ارزشهای حرفهای و ارزشهای انسانی،

پژوهش و رهبری جهانی و مشارکت در سالمتی جهانی

عدالت اجتماعی و سالمت مدنظر قرار گرفته است .ولی در

تأکید شده است.

ایران بر اصل کرامت ذاتی انسان ،حاکمیت ارزشهای

ب) اهداف در برنامه دو دانشگاه :هدف کلی در هر دو

اسالمی در حرفه ،رعایت اخالق حرفهای ،تالش برای

مشابه بوده و بر تربیت مدرسین ،محققین و دانشمندان

استقرار نظام شایسته ساالری ،رشد حرفهای و تأمین

بالینی با صالحیتهای آموزشی ،پژوهشی و مدیریتی،

رضایت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان تأکید شده

همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز

است( .)31در حالی که در دانشگاه تورنتو بر ارزشهای

درمانی متمرکز بوده با این تفاوت که در ایران تمرکز بر

حرفهای ،نوآوری و خالقیت ،کار مشارکتی ،ارزشهای بین

توانمندیهای تحقیقی ،مدیریتی و آموزشی فراگیران

فرهنگی و رهبری در عرصهی بینالمللی تأکید بیشتری

پررنگ تر بوده ولی در تورنتو با رویکردی عملگرایانه،

شده است(.)31

توانمندیهای عملی و ارتقای دانش و مهارتهای بالینی

در رسالت برنامههای آموزشی ایران ،با یک دیدگاه ملی،

بیشتر مورد توجه بوده است ،از این رو چارچوب

تأکید بر تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز،

برنامههای درسی نیز در راستای توسعه توانمندیهای

توانمند ،مسؤولیت پذیر ،دارای اخالق حرفهای و حساس به

بالینی فراگیران تدوین شده است .از سوی دیگر
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انگلیسی برای ، 66 :TOEFL، MSRT، MHLE: 55، TOEFL: 66، 5/5 : IELTS، 495 :TOLIMOقبولی در آزمون کتبی

سعید هاشمی و همکار

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

صالحیتهای بالینی نیز در راستای نیازهای سالمتی

در ایران شامل دو دوره آموزشی و پژوهشی است .هر

جامعه تعریف میشود به عبارتی برنامهی آموزش

دوره در حداکثر 5سال طراحی شده که دو سال آموزشی

پرستاری ،یک برنامهی پاسخگو و متعهد به نیازهای جامعه

و سه سال پژوهشی است .در دوره آموزشی فرد بایستی

است.

 25واحد دروس اجباری و اختیاری را گذرانده و همچنین

ج) نقش و وظایف دانشآموختگان در برنامه آموزشی :در

پژوهشی شامل  21واحد پایاننامه است که بر حسب عالقه

هر دو برنامه ،تولید دانش حرفهای ،ارتقای سالمت جوامع

فرد و نیاز جامعه در موضوعی خاص صورت میگیرد،

و سیاست گذاریهای حوزه سالمت از مهمترین وظایف

شرط دفاع از پایاننامه و فارغالتحصیلی ،چاپ حداقل یک

دانشآموختگان است ،اما در برنامه آموزشی دانشگاه

تا دو مقالهی پژوهشی در مجالتInstitute for ( ISI

تورنتو با رویکردی جهانی به ایفای نقش دانشآموختگان

 )Scientific Informationاست .درتورنتو طول دوره

در عرصهی بینالمللی و توانمندی آنان در رهبری جهانی

حداکثر  5سال بوده و شامل دو دوره آموزشی و پژوهشی

تأکید زیاد شده است و واحدهای درسی نیز در همین راستا

است .دوره آموزشی 2سال بوده و دانشجویان دکتری

تدوین شده اند ،ولی این نقش برای فارغالتحصیالن در

بایستی تا پایان سال دوم 5 ،دوره کامل را با نمره  Bمثبت

ایران دیده نشده است .از این رو متأسفانه توانمندی

(معادل  75از  )111گذرانند .دانشجویان تورنتو بایستی

فارغالتحصیالن ایرانی در ارتباطات فراملی ،هدایت تحقیقات

عالوه بر گذراندن این دورهها تا پایان سال دوم یک مقاله

در عرصهی بینالمللی و مشارکت جهانی در حوزهی

مروری در حیطه خاص را که از قبل با استاد راهنما کار

سالمت اندک است.

کرده اند ،چاپ نمایند .در صورت عدم چاپ مقاله مذکور،
یک فرصت دو ساله دیگر به آنها داده میشود .در پایان

د) شرایط و نحوه پذیرش دانشجو :در ایران پذیرش

سال دوم باید به طور کتبی و شفاهی از پروپوزال خود

دانشجو منوط به قبولی در آزمون ورودی ،کسب نمره قابل

دفاع کرده و وارد مرحله پژوهشی شوند .در تورنتو تکمیل

قبول از مصاحبه و آزمون زبان انگلیسی است ،اما در

پایاننامه شرط فارغالتحصیلی بوده و بر ارائه مقاله تأکید

دانشگاه تورنتو ،پذیرش دانشجو بدون آزمون و با توجه

منتج از پایاننامه تأکید نمیشود

به دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و مدرک زبان

ی) راهبردهای اجرایی برنامه آموزشی :دانشجو محوری،

انگلیسی برای فراگیران خارجی زبان است .نکته مهم این

بحث گروهی ،حل مسأله و توسعه تفکر انتقادی در هر دو

که در تورنتو جذب دانشجو مطابق با نیاز دپارتمانهای

برنامهی آموزشی از راهبردهای اصلی آموزش است .اما

دانشگاه یا جامعه است ،ولی در ایران بیشتر مبتنی بر

آموزش بین حرفهای رویکرد اصلی آموزش در تورنتو در

ظرفیت تعریف شده برای دانشگاههای علوم پزشکی است

تمامی دانشگاههای پرستاری در کانادا و آمریکا است .در

و کمتر مبتنی بر برآوردهای نیازهای سالمتی جامعه است.

این رویکرد به تعامالت بین حرفهای پرستاران با گروههای

ه) مشخصات و ساختار دوره و فرایند ارزشیابی  :دوره

دیگر حرفهای و ایجاد شرایط یادگیری از هم ،با هم با دیگر

دکتری در ایران و تورنتو به صورت تمام وقت استPhD ،

رشتههای علوم سالمت تأکید بسیار شده است و گذراندن

تنها شکل ارائه دورهی دکتری در ایران است .این در حالی

واحدهای درسی بین حرفهای برای دانشجویان دکترای

است که در تورنتو دوره ی ( )PhDو متمرکز بر

پرستاری اجباری است.

بالین( )DNPتوأمان ارائه میگردد .ساختار دوره دکتری
http://ijme.mui.ac.ir
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در پایان دوره آموزشی از پروپوزال دفاع شود .دوره

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

سعید هاشمی و همکار

مطالعه حاضر با هدف کلی مقایسه تطبیقی دوره دکتری

استفاده شده و به آموزش بین حرفهای توجه نمیشود .در

پرستاری در نظام آموزشی ایران و دانشکده پرستاری

نتیجه ،فارغالتحصیالن دکتری در برقراری ارتباطات بین

دانشگاه تورنتو کانادا انجام شد .در تحلیل نهایی یافتههای

حرفهای و انجام تحقیقات بین رشتهای توانمندی مطلوب را

مطالعه حاضر ،نقاط ضعف و قوت دورهی دکترای

ندارند(33و .)34این درحالی است که مطالعات اخیر در

پرستاری در ایران تبیین و راهکارهای پیشنهادی ارائه

ایران نشان میدهد دانشجویان تحصیالت تکمیلی ضرورت

میگردد .حاکمیت ارزشهای اسالمی و حرفهای در

ارائه آموزش بین حرفهای را در علوم سالمت درک کرده

برنامهی آموزشی دکتری ،توجه به تولید دانش و توسعهی

و نگرش مثبتی نسبت به تلفیق آموزش بین حرفهای در

حرفهای پرستاری و گسترش نقشهای پرستاران در

برنامهی درسی دکتری دارند( .)35کرمانشاهی و همکاران

حوزههای مختلف مدیریتی ،آموزشی و پژوهشی و برتری

در مطالعهای به مقایسه برنامه کارشناسی ارشد پرستاری

منطقهای از مهمترین نقاط قوت برنامهی درسی دکترای

در ایران و کانادا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

پرستاری در ایران است ،افزایش مقاالت منتج از

برنامههای دوره تکمیلی از نظر همسویی با فلسفه و

پایاننامههای دانشجویان دکتری و چاپ آن در مجالت

رسالت و اهداف تربیت پرستار به عنوان یک فرد فرامرزی

علمی بینالمللی تصویر مثبتی از رشد پرستاری در ایران

یا فراملی نیاز به اصالح دارد( .)36در پژوهش زمان زاده

و به خصوص در منطقهی خاورمیانه را ارائه داده است.

و همکاران که با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد

در عین حال یکی از نقاط ضعف برنامهی آموزش دکترای

کیفیت آموزش دوره دکتری پرستاری انجام شد ،گزینه

پرستاری در ایران ،فقدان رویکرد فراملی و جهانی بوده و

مربوط به "تناسب دروس دوره دکتری با حرفه پرستاری،

توسعهی توانمندیهای فراگیران جهت ایفای نقش در

رسالت و تعهد آن "جزء مواردی بود که کمترین امتیاز را

عرصهی جهانی مفغول مانده است ،در حالی که در اکثر

به دست آورده بود( .)13هر دو برنامه آموزشی کامالً

برنامههای درسی کشورهای پیشرفته از جمله تورنتو بر

حضوری بوده و آموزش مجازی در آن دیده نشده است.

توانمندی رهبری و عملکرد در عرصهی بینالمللی بسیار

یکی از نقاط ضعف برنامه درسی دوره دکترای پرستاری

تأکید شده است .از این رو حضور پرستاران ایرانی در

استفاده از شیوههای سنتی تدریس و الزام حضور دانشجو

تحقیقات بینالمللی و یا ارتباط با محققان خارجی بسیار

در کالسهای درسی است .در صورتی که استفاده از

اندک است ،این بدین معنا است که نقش پرستاران ایرانی

روشهای نوین تدریس ،آموزشهای مجازی وشبیهسازی

در حوزهی سالمت جهانی کم رنگ است .در برنامههای

شده و ارائه غیر حضوری دروس میتواند تأثیر مهمی را

آموزشی دکتری در تورنتو بسیار به آموزش با رویکرد

با توجه به رویکرد جهانی شدن و فرامرزی در آموزش

بین حرفهای توجه شده است ،آموزش بین حرفهای یک

فراگیران این رشته داشته باشد .وایمن ( )Wymanو

رویکرد نوین آموزشی شناخته شده در عرصهی جهانی

همکاران بیان نموده که استفاده از تکنولوژی و دانش روز

است که با هدف ارتقای توانمندی فارغالتحصیالن جهت

دنیا برای آموزش در مقطع دکتری ،به تسهیل در تبادل

ارائه مراقبت تیمی و در نتیجه ارتقای کیفیت و ایمنی

ارتباطات و دانش بین اساتید و دانشجو کمک کرده و عمالً

مراقبتها اجرا میشود و توسط سازمان بهداشت جهانی

محدودیتهای ناشی از کالسهای حضوری را

توصیه و بسیاری از سازمانهای بینالمللی در عرصهی

میکاهد( .)37لذا ایجاد زیر ساختهای الزم و آمادهسازی

سالمت توصیه شده است( .)32متأسفانه در ایران از

فضاهای دانشگاهها جهت بهرهگیری از تکنولوژیهای
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بحث

رویکرد تک حرفهای در آموزش دانشجویان دکتری

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

سعید هاشمی و همکار

همهگیری اخیر ،ویروس کووید ،19ارائه آموزش مجازی

قبلی فراموش میشود( .)12پاپلهام ( )Paplhamو همکاران

را الزامی و اجتنابناپذیر ساخته است ،این در حالی است

نیز بیان نمودهاند که درست است که آنچه به عنوان

که متأسفانه بعضی دانشگاهها هنوز زیر ساخت الزم برای

ماحصل تحصیل یک دانشجوی دکتری توسط دانشگاهها

ارائه آموزش مجازی را ندارند و آموزش بالینی نیز یکی

مدّنظر قرار گرفته است ،کار پژوهشی است ولی نبایستی

از چالشهای آموزش مجازی است که هنوز مورد بحث و

تنها مالک پژوهشی مدنظر قرار گیرد( .)41در ایران ،با

سؤال است ودانشگاههای علوم پزشکی در این زمینه به

گذشت بیش از  25سال از ارائه دورهی دکترای پرستاری،

یک تصمیم کلی نرسیدهاند(38تا.)41

متأسفانه تنها شکل ارائه دورهی دکترای متمرکز بر تحقیق

یکی دیگر از مباحث چالش برانگیز در برنامهی آموزشی

( )PhDبوده ودورهی دکترای پرستاری بالینی ()DNP

دکتری در ایران ،چاپ مقاله منتج از پایاننامه در مجالت

ارائه نمیگردد ،در نتیجه علی رغم توسعه دانش پرستاری،

( Institute for Scientific

توسعهی بالینی حرفهی پرستاری به گونهای مغفول مانده

 ،) Informationبه عنوان شرط دفاع و فارغالتحصیلی

است .البته اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده و

است .که با توجه به تحریمها و مشکالت ایران در عرصهی

مسؤولین پرستاری در وزارت بهداشت و درمان15 ،

جهانی ،فرایند چاپ زمان بر بوده که از سویی زمان دفاع

گرایش دکترای پرستاری بالینی را تعریف و تصویب

را به تأخیر انداخته است و باعث طوالنی شدن دوران

کردهاند ولی به علت فراهم نبودن بسترهای مناسب آن و

تحصیل میشود و از سوی دیگر دانشجویان را با مشکالت

ابهام در جایگاه شغلی فارغالتحصیالن در مراکز درمانی،

عدیده و یا صرف هزینههای سنگین مواجه میسازد.

کماکان تنها شکل ارائه دورهی دکتری در ایران PhD

منتقدان زیادی در این خصوص نظر داده اند ،موافقان

است( .)42این در حالی است که در تورنتو دورهی ((PhD

معتقدند چاپ مقاله در مجالت باعث ارتقای رتبهی علمی

و متمرکز بر بالین ( )DNPتوأمان ارائه میگردد .این دو

ایران در عرصهی جهانی و تولید هر چه بیشتر دانش

دوره در جهت رشد حرفهای پرستاری مکمل یکدیگر

حرفهای شده است ،از سوی دیگر مخالفان معتقدند علیرغم

هستند ،در شرایط کنونی با توسعه فناوری اطالعات ،رشد

رشد انتشار مقاالت علمی پرستاری در دو دههی اخیر،

علم پزشکی و تغییر الگوی بیماریها ،افزایش بیماریهای

متأسفانه کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین تغییر

مزمن و جمعیت سالمند ،ضرورت ارائه مراقبتهای

نکرده است و اگر یافتههای علمی به بالین منتقل نشوند،

پرستاری پیشرفته از اهمیت بیشتری برخوردار است()43

علیرغم هزینه سنگین ،اثر بخشی و سوددهی برای نظام

و ارائه دکترای بالینی پرستاری یک ضرورت اجتنابناپذیر

سالمت نخواهند داشت .در حالی که در دانشگاه تورنتو

است( .)44در این خصوص برزو و همکاران نیز نیاز به

فقط دفاع از رسالهی دکتری شرط فارغالتحصیلی بوده و

بازنگری برنامه دکتری را با توجه به تغییرات نیازهای

الزامی برای چاپ مقاله برای دانشجو دیده نشده

سالمتی جامعه ضروری میداند( .)21نکتهی دیگر این که

است(31و )32در این زمینه واحدیان عظیمی و همکاران

در دورهی دکترای پرستاری در ایران ،حضور تمام وقت

بیان میکند که در بخش پژوهشی دوره دکتری پرستاری

برای دانشجویان در دانشکدههای مربوطه الزامی است و

فشار زیادی روی دانشجویان برای چاپ مقاله است ،در

این شرایط ،برای دانشجویان شاغل چالشها و

این موقعیت نه تنها دانش و مهارت بالینی جدیدی به

محدودیتهایی را ایجاد میکند .از این رو درخواستها

دانشجو اضافه نمیشود ،بلکه به علت طبیعت تئوری بودن

برای ارائه دورههای نیمه وقت و مجازی در حال افزایش

علمی بینالمللیISI
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جدید آموزش مجازی و شبیهسازی توصیه میشود .البته

دوره و برنامه آموزشی ،مهارتها و دانش عملی و بالینی

سعید هاشمی و همکار

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری

حداکثری از زمان تحصیل جهت انجام فعالیتهای

پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم نظامهای آموزشی مذکور

پژوهشی و آموزشی در محیط دانشگاه است .در این زمینه

و صالحیتهای فارغالتحصیالن است .چرا که مهمترین

آقازاده و همکاران در مطالعه خود با عنوان مقایسه برنامه

شاخص کفایت هر نظام آموزشی پیامدها و صالحیتهای

درسی ایران و انگلیس ،توجه به نیازهای دانشجویان این

فارغالتحصیالن آن نظام است.

مقطع را مورد تأکید قرار داده و توصیه کردهاند که جهت
جلوگیری از تضاد بین افراد در روند تحصیل آنها بایستی

نتيجهگيري

دورههای نیمه وقت در پذیرش این دوره مدنظر قرار

مقایسهی تطبیقی دورهی دکترای پرستاری در ایران و

بگیرد( .)45در مجموع بررسی موشکافانه دورهی دکترای

دانشکده پرستاری دانشگاه تورنتو ،برخی چالشهای

پرستاری  PhDدر ایران ،چالشهای متعددی را نشان

برنامهی دورهی دکترای پرستاری در ایران را نشان داد.

میدهد که در دورهی آموزشی مشابه در دانشکدهی

فقدان دیدگاه فراملی در برنامهی آموزشی ایران ،عدم

پرستاری تورنتو کمتر دیده میشود ،از جمله پاسخگو

پاسخگویی مؤثر برنامه آموزشی به نیازهای سالمتی

نبودن و عدم تناسب واحدهای درسی نسبت به نیازهای

جامعه ،عدم استفاده از رویکردهای آموزشی تیم محور و

سالمتی جامعه و اساتید/فراگیران ،عدم توجه به توسعهی

بین حرفهای ،سیاستهای سختگیرانهی ارائه مقاالت منتج

بالینی پرستاری ،عدم ارائه تصویری شفاف از جایگاه

از پایاننامه از مهمترین چالشهای یافت شده بود .این

فارغالتحصیالن در مراکز بالینی ،دروس غیر منعطف و هم-

شرایط ضرورت بازبینی محتواهای آموزشی مطابق با

گام نبودن دروس با تحوالت علمی روز ،کم رنگ شدن

نیاز جامعه و ارائه برنامهی پرستاری دکترای بالینی را

مهارتهای بالینی فراگیران به علت قطع ارتباط با بالین،

اجتنابناپذیر میسازد .در همین راستا توصیه میشود

عدم به کارگیری یافتههای رسالههای دکتری در محیطهای

مدیران پرستاری زمینهی بهرهگیری از رویکردهای نوین

بالینی ،بیتوجهی به تخصصیسازی پرستاری ،ضعف در

آموزشی مانند آموزش بین حرفهای ،آموزشهای مجازی

همکاریهای بین رشتهای ،که همگی بر ضرورت بازنگری

وشبیهسازی را فراهم آورده و ارائه دورهی دکترای

این دوره تأکید دارند .ذکر این نکته الزم است که توسعه

پرستاری بالینی در ایران را سرعت بخشند و از سوی دیگر

یک نظام آموزشی کار تیمی بوده و به مطالعات چندجانبه

بازنگری قوانین ارائه مقاله بر اساس نیازهای علمی جامعه

و سیستماتیک بیشتری نیاز دارد ،این مطالعه توسط

و اثر بخشی طرحهای تحقیقاتی میتواند دورهی دکتری را

دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری انجام شده که

اثربخشتر نماید و از فرسودگی و تنش جسمی و روانی

چالشهای این رشته را به طور ملموس درک کرده و با

دانشجویان دکتری بکاهد.

ابعاد مختلف آن آشنا است ،لذا ممکن است برخی از یافتهها
متأثر از تجربیات محقق باشند که این را میتوان از

قدرداني

محدودیتهای مطالعه به شمار آورد .از محدودیتهای

پژوهشگران مراتب قدردانی خود ،از مسؤولین و اساتید

دیگر ،میتوان به عدم دسترسی به متن کامل برخی مقاالت

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) که در

مرتبط با نظامهای آموزشی مذکور ،با توجه به شرایط

انجام این مطالعه همکاری کردند را ابراز میدارند .الزم به

تحریم کشور اشاره نمود .از محدودیتهای دیگر عدم ارائه

ذکر است که این مطالعه ،برگرفته از فعالیت آموزشی

ابزارهای روا و پایا برای مقایسهی نظامهای آموزشی،

دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری (نویسنده اول) بود
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است .مزیت حضور تمام وقت برای دانشجویان ،استفادهی

همچنین عدم دسترسی به منابع اطالعاتی در خصوص
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Abstract
Introduction: The rapid expansion of nursing education in recent decades has raised concerns about the
quality of education, competency of graduates and nursing professional growth. Comparative studies are one
of the strategies to improve the quality and validation of educational systems. This study endevored to compare
the PhD curriculum in nursing in Iran and the School of Nursing, University of Toronto, Canada.
Methods: This descriptive-comparative study was done in the academic year 2019 through an overview of the
literature, components of nursing doctoral curricula in Iran and Toronto universities by seeking the relevant
online resources with Persian and English keywords "PhD in Nursing", "Nursing Education" and
"curriculum". Beredy model was used for comparative comparison.
Results: The PhD curriculum in Nursing at the Universities of Iran and the University of Toronto has focused
on the professional values, promoting community health, social justice, innovation and student-centeredness;
though, in the Iranian Nursing PhD curriculum, the focus has been on Islamic values and scientific
development, and in Toronto, with a transnational perspective, emphasis has been placed on cultural values
and the ability of international leadership. In the Iranian curriculum, unlike Toronto, most of the content of
the courses is theoretical in nature, and there is no clear relationship between the courses and the health needs
of the community and students' needs and abilities. Contrary to the strict policy of publishing an article from
a doctoral dissertation in Iran, this is not the case in University of Toronto.
Conclusion: Findings revealed that the doctoral curriculum in nursing in Iran has not addressed the health
needs of society effectively, and lack of transnational perspective has reduced the ability of graduates to lead
and participate in global health and international research. These conditions make the necessity of reviewing
educational programs and contents as well as amending the relevant laws inevitable.
Keywords: Comparative study, Beredy model, university of Toronto, Curriculum, Nursing PhD, Iran.
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