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Abstract
Introduction: In order to adapt a fast changing health care system, it is necessary
to prepare the content of a high-quality nursing program. Comparing different
educational systems is one of the evaluation methods that improves the content and
quality of the curriculum.
Objective: The aim of this study was to compare comparative nursing education in
Iran and Alberta and provide practical suggestions for improving its quality.
Materials and Methods: This descriptive-comparative study was performed in
2018. The four-stage Beredy model of description, interpretation, neighborhood
and comparison was used to compare the Iranian nursing education system to the
Nursing Faculty of Alberta university. Data were collected by Persian and English
Googling. Then, the data were compared according to the aim of the research.
Results: The program of both universities based on the principles of strategic
planning with mission, vision and values. At Alberta University, the attention was
focused onappropriate link between the lesson plan and the needs and problems of
the community. The Ph.D. curriculum of the Iranian Nursing have a lot in common
with that of University of Alberta regarding profile and structure of the course. Also,
the comparison showed that applying the University of Alberta is subjected to having
a postgraduate degree in nursing and a certificate in research statistics and language
proficiency and clinical recordsare essensial for non-Canadians. But in Iran, student
admission is subject to a master’s degree.
Discussion and Conclusion: One of the strengths of the Ph.D. program in Iran can
be the alignment of the values and beliefs of the program based on the Islamic values
system and gaining competencies such as critical thinking, clinical argumentation,
problem solving, evidence-based decision making, and the recording of an analytical
report. Lacking the clinical base and the absolute emphasis on theory and especially
research are the weaknesses. Therefore, based on the experiences of the advanced
countries and the needs of the Iranian community, we need to correct the weaknesses
and strengthen the strengths.
Keywords: Bereday’s Model, Canada (Alberta), Comparative Study, Curriculum,
Iran, Nursing.
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و دانشکده پرستاری آلبرتا

*محسن ادیب حاج باقری ،1زهره نبی زاده قرقوزار ،2شهناز بلندیان بافقی2

ﭼﮑیده

مقدمه :ﺑرای انﻄﺒاق ﺑا سیستﻢ مراﻗﺒﺖ ﺑﻬداشتی کﻪ ﺑﻪ سرعﺖ در ﺣال تﻐییر اسﺖ ،نیاز ﺑﻪ آماده کردن ﺑرنامﻪ درسی پرستاری

ﺑا کیﻔیﺖ ﺑاﻻ اسﺖ .مقایسﻪ نﻈامﻫای مختلﻒ آموزشی ،یکی از روشﻫای ارزیاﺑی اسﺖ کﻪ ﺑاعﺚ ارتقای محتوی و کیﻔیﺖ
ﺑرنامﻪ آموزشی میشود.

هدف :ایﻦ مﻄالﻌﻪ ﺑا ﻫدف مقایسﻪ تﻄﺒیقی نﻈام آموزشی دوره دکترای رشتﻪ پرستاری در ایران و آلﺒرتا و اراﺋﻪ پیشنﻬادات
عﻤلی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒود کیﻔیﺖ آن انجام شده اسﺖ.

مواد و روشها :ایﻦ مﻄالﻌﻪ ﺑﻪ روش توﺻیﻔی-تﻄﺒیقی در سال  1397انجام شد .از الگوی ﭼﻬار مرﺣلﻪ ﺑردی

)(Beredy

توﺻیﻒ ،تﻔسیر ،ﻫﻢﺟواری و مقایسﻪ ،ﺟﻬﺖ مقایسﻪ نﻈام آموزش پرستاری ایران ﺑا دانشکده پرستاری آلﺒرتا کانادا در مقﻄﻊ
دکترای استﻔاده شد .ﺟستجوی اینترنتی ،ﺑا استﻔاده از داده پایگاهﻫای ﻓارسی و انگلیسی ﺻورت پﺬیرﻓﺖ .سﭙﺲ ،دادهﻫای
مورد نﻈر ﺑر اساس ﻫدف پﮋوﻫﺶ ،ﻃﺒقﻪﺑندی و مورد مقایسﻪ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.

یافتهها :ﺑرنامﻪ ﻫر دو دانشگاه ﺑر اساس اﺻول ﺑرنامﻪریزی استراتﮋیﮏ دارای رسالﺖ ،ﭼشﻢ انداز و ارزشﻫا اسﺖ .در دانشگاه
آلﺒرتا ارتﺒاط مناسﺐ ﺑیﻦ ﻃرح درس ﺑا نیازﻫا و مشکﻼت ﺟامﻌﻪ اسﺖ .ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای پرستاری ایران در ﻗسﻤﺖﻫایی
مانند مشخصات و ساﺧتار دوره نقاط مشترکی ﺑا ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای پرستاری دانشگاه آلﺒرتا دارد .ﻫﻤﭽنیﻦ مقایسﻪ
نشان داد کﻪ در نحوه پﺬیرش دانشجو در دانشگاه آلﺒرتا ) (Albertaدرﺧواسﺖ اﻓراد دارای مدرك کارشناسی ارشد پرستاری
و مدرك آمار و روش تحقیﻖ و ﺑرای اﻓراد ﻏیر کانادایی مدرك زﺑان و ساﺑقﻪ ﺑالیﻦ ،ﺑرای دوره دکترای ﺑررسی میشود .اما در
ایران پﺬیرش دانشجو منوط ﺑﻪ داشتﻦ مدرك کارشناسی ارشد میﺑاشد.

بحث و نتیجهگیری :از نقاط ﻗوت ﺑرنامﻪ دکترای در ایران میتوان ﺑﻪ منﻄﺒﻖ ﺑودن ارزشﻫا و ﺑاورﻫای ﺑرنامﻪ ﺑر اساس نﻈام
ارزشﻫای اسﻼمی و کسﺐ شایستگیﻫایی مانند تﻔکر نقادانﻪ ،استدﻻل ﺑالینی ،ﺣﻞ مسﺌلﻪ ،تصﻤیﻢﮔیری مﺒتنی ﺑر شواﻫد و
ﺛﺒﺖ ﮔزارش تحلیلی اشاره نﻤود و ﺑالینی محور نﺒودن و تﺄکید ﺻرف ﺑر تﺌوری و ﺧصوﺻاً پﮋوﻫﺶ از نقاط ﺿﻌﻒ آن میﺑاشد.
لﺬا ،ﺑر اساس تجارب کشورﻫای پیشرﻓتﻪ و نیازﻫای ﺟامﻌﻪ ایرانی ،نقاط ﺿﻌﻒ را اﺻﻼح و نقاط ﻗوت را تقویﺖ کنیﻢ.
کلمات کلیدی :ایران ،ﺑرنامﻪ درسی ،دکترای پرستاری ،کانادا )آلﺒرتا( ،مدل ﺑردی ،مﻄالﻌﻪ تﻄﺒیقی.
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مقدمه

کﻪ ﺑﻪ سرعﺖ در ﺣال تﻐییر اسﺖ نیاز ﺑﻪ آماده کردن ﺑرنامﻪ درسی

ﻫدف از آموزش پرستاری ،اراﺋﻪ ﺑﻬتریﻦ درك از ﭼگونگی پاسخگویی

پرستاری ﺑا کیﻔیﺖ ﺑاﻻ میﺑاشد ) .(2از ایﻦ رو ﺑرای ﺑرنامﻪریزان

ﺑﻪ نیازﻫای ﺟامﻌﻪ اسﺖ ) .(1ﺑرای انﻄﺒاق ﺑا سیستﻢ مراﻗﺒﺖ ﺑﻬداشتی

).(3

آموزشی ﺑﻬﺒود کیﻔیﺖ ﺑرنامﻪﻫای درسی ﺑسیار مﻬﻢ اسﺖ

1ـ دکترای تخصصی پرستاری ،استاد ،مرکزتحقیقات پرستاری تروما دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران (*نویسنده مسول).
آدرس الکترونیکیadib1344@yahoo.com :
2ـ دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری .دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.

مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا

محسن ادیب حاج باقری و همکاران

ﺧواﻫد نﻤود .مﺆسسات آموزشی ﺑرای اینکﻪ ﺑتوانند ﺑرنامﻪ درسی

اسﺖ .ﺑیﺶ از  39,000دانشجو در دانشگاه آلﺒرتا تحصیﻞ میکنند.

ﺑاکﻔایتی را اراﺋﻪ نﻤایند ،ﺑاید آنﻫا را مرتﺐ در مﻌرض ﺑازنگری و

ﺑیﺶ از  8000نﻔر دانشجوی تحصیﻼت تکﻤیلی ﻫستند .ﺑیﺶ از

اﺻﻼح ﻗرار داده و ﺑﻪ ﻃور پویا در مقاﺑﻞ تحوﻻت عوامﻞ ﺑیرونی عکﺲ

 7700دانشجوی ﺑیﻦ الﻤللی در ایﻦ دانشگاه مشﻐول ﺑﻪ تحصیﻞ

الﻌﻤﻞ مناسﺐ نشان دﻫند تا ﺑتوانند نقﺶ مﻬﻢ ﺧود را ﺑﻪ عنوان اﺑزار

ﻫستند ) .(13دانشگاه آلﺒرتا یکی از  5دانشگاه مﻤتاز کانادا و یکی

مﻬﻢ رشد و تکامﻞ یادﮔیرندﮔان ﺑرای دسﺖ یاﻓتﻦ ﺑﻪ نتایﺞ ترﺑیتی

از  150دانشگاه مﻤتاز ﺟﻬانی اسﺖ ) .(14در ایران اولیﻦ دوره

ایﻔا نﻤایند ) .(4لﺬا ،عدم ﻃراﺣی ﺑرنامﻪﻫای آموزشی مناسﺐ در

دکترای تخصصی پرستاری در سال 1374در دانشگاه علوم پزشکی

رشتﻪ پرستاری ،ﺧسارات ﺟﺒران ناپﺬیری ﺑر سﻼمﺖ ﺟامﻌﻪ و اعتﺒار

تﺒریز آﻏاز شد و امروزه شاﻫد راه اندازی ایﻦ مقﻄﻊ تحصیلی در 19

علﻤی دانشگاه وارد میکند ).(5

دانشگاه علوم پزشکی کشور ﻫستیﻢ کﻪ تﻌداد پﺬیرش آن ساﻻنﻪ

دوره دکترای تخصصی ،ﺑاﻻتریﻦ مرﺣلﻪ دانﺶ پﮋوﻫی و پیشرﻓﺖ

متﻐیر اسﺖ ﺑﻪ ﻃوری کﻪ ایﻦ تﻌداد در سال  1397ﺣدود  90نﻔر

تحصیلی در رشتﻪ پرستاری ﺑوده ) (6و از ﻃریﻖ ترﺑیﺖ دانﺶ

ﺑوده اسﺖ ).(16 ،15

آموﺧتگان ﺑﻪ عنوان اعﻀای ﻫیﺌﺖ علﻤی ،دانشﻤندان منتقد و

ﺑﻪ ﻃور کلی دو مدل ﺑرای ﺑرنامﻪ دکترای پرستاری شامﻞ مدل اروپایی

ﺧﻼق ﺑرای ﻫدایﺖ تحقیقات ،مدیران ،رﻫﺒران و سیاستگﺬاران در

و مدل آمریکای شﻤالی وﺟود دارد .در ایران از مدل آمریکای شﻤالی

سﻄﺢ ﺟامﻌﻪ ،دانشگاهﻫا و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور ،نقﺶ

تﺒﻌیﺖ میشود ﺑدیﻦ ﺻورت کﻪ دانشجویان پﺲ از ﮔﺬراندن دوره

مﻬﻤی در پیشرﻓﺖ و توسﻌﻪ رشتﻪ پرستاری ایﻔای مینﻤاید ).(8 ،7

آموزشی و شرکﺖ در امتحان ﺟامﻊ ،دوره پﮋوﻫﺶ ﺧود را آﻏاز میکنند

مﮏ کنا ) (McKennaو ﻫﻤکاران در مﻄالﻌﻪ ﺧود در سال 2014

) .(17مﻄالﻌات متﻌددی در زمینﻪ ﺑررسی تﻄﺒیقی ﺑرنامﻪ دکترای

در انگلستان ،ﺑﻪ عدم کﻔایﺖ دانﺶ آموﺧتگان دکترای پرستاری در

تخصصی پرستاری ایران ﺑا سایر کشورﻫا ﺻورت ﮔرﻓتﻪ اسﺖ .رﻓﻌتی

رویارویی ﺑا ﭼالﺶﻫای موﺟود در نﻈام مراﻗﺒﺖ سﻼمﺖ اشاره نﻤوده

و ﻫﻤکاران ﺑﻪ ﺑررسی تﻄﺒیقی ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای پرستاری ﺑا

و ﺑیان داشتﻪاند انتﻈار میرود ﻓارغ التحصیﻼن ایﻦ مقﻄﻊ ،اﻓراد

دانشگاه ویدنر ) (Widenerپرداﺧتﻪ و ﺑیان میکنند کﻪ ﺑرنامﻪ درسی

ﺣرﻓﻪای و ﺑا ﺑصیرتی ﺑوده و ﺑا ﺑرﺧورداری از ﺑینﺶ عﻤیﻖ ﺑر مساﺋﻞ

دوره دکترای پرستاری ایران ﻓقﻂ در ﻗسﻤﺖﻫایی مانند مشخصات

پرستاری ،ﺑتوانند وﺿﻌیﺖ مراﻗﺒﺖ پرستاری را در نﻈام مراﻗﺒﺖ

و ساﺧتار دوره وﺟوه مشترك ﺑا ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای پرستاری

سﻼمﺖ اﺻﻼح کنند ،اما در واﻗﻌیﺖ ﺑﻪ علﺖ نامناسﺐ ﺑودن مدیریﺖ

دانشگاه ویدنر داشتﻪ و ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نیاز ﺟامﻌﻪ ﺑایستی ﺑازنگری در آن

و ﺑرنامﻪریزی ،نیﻞ ﺑﻪ اﻫداف امکان پﺬیر نیسﺖ ).(9

ﺻورت ﺑگیرد ) .(18روشﻦ زاده و ﻫﻤکاران نیز در مقایسﻪ ایﻦ ﺑرنامﻪ

توﺟﻪ ﺑﻪ نﻈامﻫای آموزشی موﻓﻖ در ﺟﻬان ،مﺒیﻦ نﻬادینﻪ شدن

ﺑا دانشگاه تورنتو کانادا ﺑیان میکند کﻪ نقﻄﻪ عﻄﻒ ﺑرنامﻪ تورنتو

یﮏ نﻈام اﺛرﺑخﺶ اسﺖ ) .(10آموزش و پرورش تﻄﺒیقی یکی از

ﺑﻪ روزرسانی مدون آن اسﺖ .در ایران ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نیازﻫای در ﺣال

پویاتریﻦ رشتﻪﻫای علﻤی اسﺖ کﻪ از آن ﺑﻪ عنوان شرط ﻻزم ﺑرای

ﮔسترش ایﻦ رشتﻪ و انتﻈارات ﻓارغ التحصیﻼن ،تﻐییرات کلی ﺿروری

ﻃراﺣی نﻈامﻫای آموزشی نویﻦ نام میﺑرند ،در ایﻦ روش ،تﻔاوتﻫا

اسﺖ ) .(19ﺑﻪ ﻃور کﻞ مﻄالﻌات ﺑیان شده از ﺟنﺒﻪﻫای مختلﻔی

و شﺒاﻫﺖﻫای نﻈامﻫای ﮔوناﮔون آموزشی ﺑررسی شده ،دﻻیﻞ

ﺑﻪ ﺑرنامﻪ دوره دکترای پرستاری در ایران پرداﺧتند .از یﮏ سو ﺑا

موﻓقیﺖ و ناکامی نﻈامﻫا مشخﺺ میﮔردد و از تجارب آنان در

توﺟﻪ ﺑﻪ ﺣساس و مﻬﻢ ﺑودن نقﺶ ﺑرنامﻪﻫای درسی در ایﻔای ﺑﻬتر

توسﻌﻪ نﻈام آموزشی استﻔاده میشود ) .(11از آنجایی کﻪ ارزشیاﺑی

نقﺶﻫا و وﻇایﻒ ﻓراﮔیران و از سوی دیگر ،تحقﻖ ﺑخشیدن ﺑﻪ اﻫداف

ﺑرنامﻪ آموزش پرستاری در مقﻄﻊ دکترای ،مانند ﻫر دوره آموزشی

و رسالﺖﻫای آموزش عالی ،انجام پﮋوﻫﺶﻫای متﻌدد مقایسﻪای ﺑیﻦ

دیگر ،مستلزم ارزیاﺑی مداوم و ﺑازنگری مستﻤر اسﺖ .در ایﻦ راستا

ایران و سایر دانشگاهﻫای مختلﻒ ،ﺟﻬﺖ ﺑررسی و شناسایی نقاط

استﻔاده از روش پﮋوﻫﺶ تﻄﺒیقی ،کﻤﮏ کننده اسﺖ ).(12

ﺿﻌﻒ و ﻗوت ﺑرنامﻪ درسی ایران ﺿروری ﺑوده و ﺑایستی ﺿﻤﻦ تحلیﻞ

دانشگاه آلﺒرتا یﮏ دانشگاه تحقیقاتی دولتی اسﺖ کﻪ در سال 1908

شرایﻂ ﺟامﻌﻪ ﺑومی ،ﺑا ﺑررسی ﺑرنامﻪﻫای سایر دانشگاهﻫای پیشرو
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ﺑرنامﻪﻫای ﺑاکیﻔیﺖ ﺑاﻻ ،دانشجویان ﺑاکﻔایتی را ﺑرای آینده ترﺑیﺖ

در شﻬر ادمونتون ) (Edmontonایالﺖ آلﺒرتا در کانادا تﺄسیﺲ شده
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ﺑرنامﻪ اﻗدام شود .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اینکﻪ دانشگاه آلﺒرتا یکی از  5دانشگاه

اسﺖ ﺑر ایﻦ اساس ،اﺑتدا تاریخﭽﻪ و وﺿﻌیﺖ موﺟود آموزش پرستاری

مﻤتاز کانادا و یکی از  150دانشگاه مﻤتاز ﺟﻬانی اسﺖ و ﺑﻪ عنوان یﮏ

در دکترای در ایران ﺑررسی شد .در ادامﻪ ،ﻫﻤیﻦ وﺿﻌیﺖ در دانشگاه

دانشگاه مﻌتﺒر علﻤی محسوب میشود و ﻫدف آموزش عالی ایران ﻫﻢ

آلﺒرتا کانادا مورد مﻄالﻌﻪ ﻗرار ﮔرﻓﺖ .سﭙﺲ وﺟوه اشتراك و اﻓتراق

ارتقاء کیﻔیﺖ آموزش اسﺖ و از سوی دیگر ،ﺑرنامﻪ آموزش پرستاری

ایﻦ ﺑرنامﻪﻫا مورد مقایسﻪ ﻗرار ﮔرﻓتند .در ایﻦ مﻄالﻌﻪ ﺑرنامﻪ آموزشی

ایران در کلیﻪ دانشکدهﻫای ایران ﺑﻪ شکﻞ مشاﺑﻪ اﺟرا میشود ،لﺬا،

دوره دکترای پرستاری در ایران از سایﺖ وزارت ﺑﻬداشﺖ ) (21و

ایﻦ مﻄالﻌﻪ ﺑا ﻫدف مقایسﻪ ﺑرنامﻪ درسی پرستاری ایران و آلﺒرتا در

ﺑرای دانشگاه آلﺒرتا کانادا نیز از سایﺖ دانشکده پرستاری آلﺒرتا ،مورد

مقﻄﻊ دکترای انجام شد.

استﻔاده ﻗرار ﮔرﻓﺖ ) .(13در ادامﻪ دادهﻫای موردنﻈر ﮔردآوری،
ﻃﺒقﻪ ﺑندی و ﺑﻪ ﺻورت ﺟداولی ﺑرای ﻫر یﮏ از عناﺻر ﺑرنامﻪ آموزشی

مواد و روشها

اراﺋﻪ و مورد مقایسﻪ ﻗرار ﮔرﻓتند.

پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر یﮏ پﮋوﻫﺶ کارﺑردی ﺑﻪ شیوه توﺻیﻔی تﻄﺒیقی اسﺖ
کﻪ در سال  1397انجام شد .از الگوﻫای مورد استﻔاده در مﻄالﻌات

یافتهها

تﻄﺒیقی ،الگوی ﺑردی اسﺖ .ایﻦ روش از ﭼﻬار مرﺣلﻪ توﺻیﻒ ،تﻔسیر،

نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از مﻄالﻌﻪ و مقایسﻪ در مورد ﻫر یﮏ از عناﺻر ﺑرنامﻪ

ﻫﻢﺟواری و مقایسﻪ تشکیﻞ شده اسﺖ .در مرﺣلﻪ توﺻیﻒ ﺟﻤﻊآوری

درسی از ﺟﻤلﻪ :تﻌریﻒ و تاریخﭽﻪ دوره ،ﻓلسﻔﻪ ،رسالﺖ و ﭼشﻢانداز،

اﻃﻼعات انجام میشود و در مرﺣلﻪ تﻔسیر ،اﻃﻼعات ﺟﻤﻊآوری شده

اﻫداف کلی رشتﻪ ،شرایﻂ و نحوه پﺬیرش دانشجو ،مشخصات و

در مرﺣلﻪ اول وارسی و تحلیﻞ میشوند .در مرﺣلﻪ مجاورت ﺑررسی

ساﺧتار دوره ﺑﻪ تﻔکیﮏ در ﺟداول یﮏ تا ﭼﻬار اراﺋﻪ شده اسﺖ.

ﻫﻤزمان ﭼند سیستﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دسﺖ آوردن یﮏ ﭼارﭼوب ﺟﻬﺖ

ﻫﻤان ﻃور کﻪ ﺟدول شﻤاره  1نشان میدﻫد دکترای پرستاری آلﺒرتا

مقایسﻪ ﺻورت میﮔیرد .در نﻬایﺖ در مرﺣلﻪ مقایسﻪ اﺑتدا مشکﻞ

از سال  1991و در ایران از سال  1995آﻏاز ﺑﻪ کار کرده

اسﺖ.

تﻌییﻦ شده و سﭙﺲ کلیﻪ عوامﻞ مرتﺒﻂ ﺑا سیستﻢ آموزشی آن

لﺬا ،دانشگاه آلﺒرتا ﻗدمﺖ ﺑیشتری از ایران دارد .ﺟدول شﻤاره 2

کشور مورد ﺑررسی ﻗرار میﮔیرند ) .(20از آنجایی کﻪ عوامﻞ مختلﻒ

نشان میدﻫد کﻪ ﺑرنامﻪ ﻫر دو دانشگاه ﺑر اساس اﺻول ﺑرنامﻪریزی

ﻓرﻫنگی و اﺟتﻤاعی ﺑر پایﻪریزی سیستﻢﻫای آموزشی متﻔاوت ،مﺆﺛر

استراتﮋیﮏ دارای رسالﺖ ،ﭼشﻢ انداز و ارزشﻫا اسﺖ .دورنﻤا در

ﺟدول  - 1ﺗﻌریﻒ دوره و ﺗاریﺨﭽه

داﻧﺸﮕﺎه

72

ﺗﻌﺮﻳﻒ دوره و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

اﻳﺮان

ﺗﻌﺮﻳﻒ :دوره دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎي اﻋﺘﻼي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ).(21
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ :ﺗﺄﺳﻴﺲ دوره دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻳﻚﺻﺪ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرخ  54/6/5ﻣﻄﺮح اﻣﺎ ﺗﻼش
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﺳﺎل  1360ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﺎرﻳﺦ  1373/7/17ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در
ﺳﺎل  1374داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ).(21

آﻟﺒﺮﺗﺎ

ﺗﻌﺮﻳﻒ :دوره دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي را ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ دوره ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي در ﻋﻤﻞ ،آﻣﻮزش و
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش داﻧﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ).(13
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ :دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻟﺒﺮﺗﺎ در ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  1991آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد .داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ﺣﺪود  39000داﻧﺸﺠﻮ دارد ﺑﻴﺶ از  8000ﻧﻔﺮ
داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺶ از  7700داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ
ﻳﻜﻲ از  5داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﻛﺎﻧﺎدا و ﻳﻜﻲ از  150داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
).(13
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در ایﻦ زمینﻪ ﺑﻪ تحلیﻞ شرایﻂ موﺟود پرداﺧتﻪ و در ﺟﻬﺖ ارتقای

اسﺖ ،ﺑناﺑرایﻦ شناﺧﺖ ﺑاﻓﺖ مورد مﻄالﻌﻪ از اﻫﻤیﺖ زیادی ﺑرﺧوردار

مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا

محسن ادیب حاج باقری و همکاران

ﺟدول  -2فلﺴﻔه ،رﺳاﻟﺖ ،ﭼﺸﻢ اندازها و اهداف کلﻰ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﻠﺴﻔﻪ ،رﺳﺎﻟﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ

آﻟﺒﺮﺗﺎ

ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﺮو ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺌﻮري و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد .ارزش ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻓﻜﺮي ،آزادي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮي و ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﻤﻪ
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪاي از رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،آﻣﻮزش ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ارزش ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ارزش ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻏﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،داﻧﺶ را ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را اﻟﻬﺎم ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ،و
ﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ).(13
رﺳﺎﻟﺖ :در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺸﺮده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻗﺮن
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ).(13
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ :داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ
آﻣﻮزش ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺶ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ).(13

داﻧﺸﮕﺎه
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اﻳﺮان

ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ ارزشﻫﺎي زﻳﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن و دروﻧﻲ ﺳﺎزي ارزشﻫﺎ ،ﻛﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ،از راه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻜﻮﺷﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در اﻋﺘﻼي ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن،
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ارزشﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ -1 :ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻬﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ  -2ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ  -3ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪاي
 -4ﻛﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮي  -5اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي  -6ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ  -7ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ -8
ﻣﺪدﺟﻮ ﻣﺤﻮري
رﺳﺎﻟﺖ :ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻲ روز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ،داراي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،در ﻣﺮاﻛﺰ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ،در
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ).(21
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ :در 10ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ،اﻳﻦ دوره در ﻛﺸﻮر ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎرﻛﺖ راﻫﺒﺮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي ،ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي
ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرﺟﻲ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻄﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ).(21

اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ رﺷﺘﻪ

اﻳﺮان

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﻮزهﻫﺎي آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ).(21

آﻟﺒﺮﺗﺎ

ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در -1 :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري  -2اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي  -3ﻣﺘﺤﺮك ﻛﺮدن داﻧﺶ  -4ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﻴﻖ -5
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻫﺒﺮي ).(13

ﻫر دو دانشگاه ﺧﻼﺻﻪ ،ﻗاﺑﻞ درك و روشﻦ عنوان شده و دﻗیقاً در

رﺿایﺖ ﺧدمﺖ ﮔیرندﮔان و ﺧدمﺖ دﻫندﮔان میﺑاشد ) .(22ر

راستای رسالﺖ عنوان شده و یﮏ وﺿﻌیﺖ ایده آل را تﺒییﻦ میکند.

دانشگاه آلﺒرتا ،ﺑﻪ ارزش یکﭙارﭼگی ﻓکری ،آزادی تحقیﻖ و ﺑراﺑری

ارزشﻫا و ﺑاورﻫای ﺑرنامﻪ در ایران ﺑر اساس نﻈام ارزشﻫای اسﻼمی

و کرامﺖ ﻫﻤﻪ اﻓراد را ﺑﻪ عنوان پایﻪای از رﻓتار اﺧﻼﻗی در تحقیقات،

ﺣاکﻢ ﺑر ﺟامﻌﻪ اﺑراز شده تﺄکید آن ﺑر توسﻌﻪ ﻓرﻫنﮓ تقوا و تکامﻞ

آموزش ،یادﮔیری و ﺧدمات تﺄکید شده اسﺖ.

انسانی ،ﺣﻔﻆ کرامﺖ انسانی ،استقرار عدالﺖ اﺟتﻤاعی ،رعایﺖ

ﺑر ﻃﺒﻖ ﺟدول شﻤاره  ،3نحوه پﺬیرش دانشجو در دانشگاه آلﺒرتا ﺑا

اﺧﻼق پزشکی ،تﻼش ﺑرای استقرار نﻈام شایستﻪ ساﻻری ،تﺄمیﻦ

شرایﻂ پﺬیرش دانشجو در ایران متﻔاوت اسﺖ .در آلﺒرتا ﺑدون آزمون
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مﻌﻤوﻻً  3/5یا ﺑاﻻتر ،دورهﻫای کیﻔی و کﻤی در آمار و روش تحقیﻖ

انجام انواع ﺑررسیﻫای متداول سیستﻤاتیﮏ دارد کﻪ ایﻦ واﺣد

)یا مﻌادل آن( ﺑا درﺟﻪ ﺑاﻻیی از  Bیا ﺑاﻻتر ،نﻤره ﻗﺒولی در آزمون زﺑان

درسی در ایران سﻪ ﺟلسﻪ از درس روش شناسی و نقد پﮋوﻫﺶﻫای

انگلیسی تاﻓﻞ ) (TOEFLﺑرای اﻓراد ﻏیر کانادایی و انجام مصاﺣﺒﻪ ﺑا

کﻤی و کیﻔی محسوب میشود کﻪ ﺑﻪ ﺻورت ﻓشرده اراﺋﻪ میﮔردد.

در نﻈر داشتﻦ عنوان پروژه تحقیقاتی و تﻌییﻦ استاد میتواند پﺬیرش

نام واﺣد دیگری کﻪ در ایﻦ دوره دانشجویان میﮔﺬرانند استﻔاده

دریاﻓﺖ نﻤاید .اما در ایران پﺬیرش دانشجو منوط ﺑﻪ داشتﻦ مدرك

از دانﺶ اسﺖ کﻪ تﻤرکز دارد ﺑر زمینﻪﻫای علﻤی ،نﻈری و تاریخی

کارشناسی ارشد ،ﻗﺒولی در آزمون ورودی ،کسﺐ نﻤره ﻗاﺑﻞ ﻗﺒول از

مرﺑوط ﺑﻪ استﻔاده از دانﺶ ،ترﺟﻤﻪ دانﺶ و انتشار نوآوری را ﺑررسی

مصاﺣﺒﻪ و آزمون زﺑان اسﺖ .داشتﻦ ساﺑقﻪ ﺑالیﻦ ﺑرای متقاﺿیان ﺑﻪ نﻈر

میکند .ایﻦ واﺣد در کانادا ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤیﺖ تصﻤیﻢﮔیری مﺒتنی

مﻬﻢ اسﺖ کﻪ الﺒتﻪ در ﻗسﻤﺖ مصاﺣﺒﻪ لحاظ میﮔردد .در ایران ﺟﺬب

ﺑر شواﻫد در مراﻗﺒﺖﻫای ﺑﻬداشتی از ﻗﺒیﻞ پزشکی مﺒتنی ﺑر شواﻫد

دانشجو ﺑﻪ ﺻورت متﻤرکز ﺻورت میﮔیرد و لﺬا ،دانشکدهﻫا اﺧتیاری

و تﻤریﻦ مﺒتنی ﺑر شواﻫد ،مورد تﺄکید ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اسﺖ .ﻫﻤﭽنیﻦ

در ﺟﻬﺖ انتخاب دانشجو و ﻫﻤﭽنیﻦ در نﻈر ﻗرار دادن مﻌیارﻫایی

توﺟﻪ ﺧاص ﺑﻪ ﭼالﺶﻫای استﻔاده از دانﺶ در سازمانﻫای پیﭽیده

ﺟﻬﺖ دانشجویان ﺧود ندارند .ﻫر ﭼند سیاسﺖﻫای ﺟﺬب دانشجو

و در استﻔاده از استراتﮋیﻫای اﻓزایﺶ استﻔاده از دانﺶ ،اسﺖ .ایﻦ

در ایران ﺑﻪ ﻃور متﻤرکز اسﺖ ولی در ﺻورت توﺟﻪ ﺑﻪ عدم تﻤرکز

دوره ﺑر ﭼالﺶﻫای مﻔﻬومی مرکزی و روش شناﺧتی در ایﻦ زمینﻪ

دانشکدهﻫا ﺣداﻗﻞ در ﺟﺬب دانشجو ،آنﻫا میتوانند دانشجویانی را

تﻤرکز ﺧواﻫد کرد .در دروس دکترای پرستاری ایران ﺑحﺚ ﭼالﺶﻫا

کﻪ ﺑا مﻌیارﻫایشان تﻄاﺑﻖ ﺑیشتری دارند ﺟﺬب نﻤایند.

در مﺒاﺣﺚ ویﮋه ﮔنجانده شده اسﺖ .در ﺿﻤﻦ واﺣدﻫای تﺌوری در

ﺑر ﻃﺒﻖ ﺟدول شﻤاره  4از نﻈر مشخصات و ساﺧتار دوره تﻌداد

دانشگاه آلﺒرتا در دو ترم یﻌنی سال اول ﺑرﮔزار میشود و تﻌداد

محدودی از واﺣدﻫای اﺟﺒاری دانشگاه آلﺒرتا ﺑا محتوای آموزشی

واﺣدﻫا ﻫر ترم  6واﺣد اسﺖ کﻪ در مجﻤوع  12واﺣد میﺑاشد در

دانشگاه ایران ﻫﻢ پوشانی دارد .در دانشگاه آلﺒرتا درسی ﺑﻪ نام سنتز

ﺻورتی کﻪ در ایران دروس تﺌوری در ﻃی سﻪ ترم و در مجﻤوع

ﺟدول  -3ﺷرایﻂ و نحوه ﭘﺬیرش دانﺸجو

داﻧﺸﮕﺎه
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ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ

اﻳﺮان

ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺎﻣﻞ :داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،داﺷﺘﻦ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ،5/5 : IELTS ،495 : TOLIMO
 ، 66 : TOEFL ، MSRT ،55 : MHLE ،66 :TOEFLﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮاي ).(21

آﻟﺒﺮﺗﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ -1 :داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  3/5ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ  -2ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﻲ  -3اﻧﺘﺸﺎرات و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(  -4ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن .داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ درﺟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ "داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮﻗﺖ دﻛﺘﺮا" ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دورهﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در آﻣﺎر و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن( ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  Bﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ.
 -3ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 -4ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 -5ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
 -6ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ) ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري آنﻫﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ( ﻧﻤﺮه  TOEFLﺣﺪاﻗﻞ
) 587ﻛﺎﻏﺬي( ﻳﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  97ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ  22در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮدي ) ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( ).(13
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اسﺖ و نیاز ﺑﻪ اراﺋﻪ مدارکی از ﺟﻤلﻪ کارشناسی ارشد پرستاری ﺑا مﻌدل

دانﺶ ) (Synthesizing Knowledgeاسﺖ کﻪ تﻤرکز ﺑر مراﺣﻞ

مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا

محسن ادیب حاج باقری و همکاران

ﺟدول  - 4مﺸﺨﺼات و ﺳاﺧتار دوره

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوره

اﻳﺮان

دوره ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺟﺒﺎري  19واﺣﺪ  :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
واﺣﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي در ﭘﺮﺳﺘﺎري  3واﺣﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري  2واﺣﺪ ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻛﻤﻲ و
ﻛﻴﻔﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري  3/5واﺣﺪ ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اﺑﺰارﺳﺎزي در ﭘﺮﺳﺘﺎري  1/5واﺣﺪ ،آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 2
واﺣﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،رﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﭘﺮﺳﺘﺎري  1/5واﺣﺪ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري  2واﺣﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻳﮋه در
ﭘﺮﺳﺘﺎري  1/5واﺣﺪ ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺧﺘﻴﺎري  6واﺣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  20واﺣﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎي اﻳﻦ دوره  45واﺣﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره آﻣﻮزﺷﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﻴﻦ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ .آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي  4/5ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮه :ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻧﻴﻤﺴﺎل را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ).(21

آﻟﺒﺮﺗﺎ

دوره ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ -1 :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺌﻮري در ﭘﺮﺳﺘﺎري
) 3واﺣﺪ(  -2ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) 3واﺣﺪ(  -3ﺳﻨﺘﺰ داﻧﺶ ) 3واﺣﺪ(  -4اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ) 3واﺣﺪ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري
اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
در ﻃﻮل ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﻃﻲ دو ﺗﺮم ،ﺳﻤﻴﻨﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ)  3واﺣﺪ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز آن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎل اول
اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع  7ﺗﺎ  10واﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ،روشﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و آﻣﺎر و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮد .دوره ﻛﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ 36.واﺣﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﺳﻪ اﻣﺘﺤﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ -1 :آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم؛  -2آزﻣﻮن دﻓﺎع از ﭘﺮﭘﻮزال ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
ﺳﻮم  -3آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ  6ﺳﺎل اﺳﺖ ).(13

 19واﺣد ﺑرﮔزار میشود .در آلﺒرتا سال دوم مﺒحﺚ سﻤینار در ﻫر

دکترای پرستاری ایران ،در ﻫر ترم دانشجو ایﻦ مقﻄﻊ ﺑاید  3واﺣد

ترم دارند کﻪ  3واﺣد و در مجﻤوع  6واﺣد اسﺖ کﻪ ﺑر تحقیقات

ﺑالینی را ﺑﻪ دانشجویان کارشناسی ﺑﻪ عنوان مرﺑی تدریﺲ نﻤاید

پیشنﻬادی و توسﻌﻪ ﺣرﻓﻪای تﻤرکز دارد عﻼوه ﺑر ایﻦ ،از ﻫر دانﺶ

در ﺻورتی کﻪ ایﻦ ﺑرنامﻪ در دانشگاه آلﺒرتا ﮔنجانده نشده اسﺖ.

آموز انتﻈار دارد کﻪ دورهﻫای ﻃراﺣی  /روش کار  /تجزیﻪ و تحلیﻞ
پروپوزال را انجام دﻫند.کﻪ ایﻦ دوره منوط ﺑﻪ موﻓقیﺖ در آزمون

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 16:10 +0430 on Wednesday September 18th 2019

2

بحث و نتیجهگیری

ﺟامﻊ میﺑاشد .ﻫﻤﭽنیﻦ عﻼوه ﺑر آزمون ﺟامﻊ کﻪ پﺲ از پایان

ﻫدف کلی مﻄالﻌﻪ ﺣاﺿر مقایسﻪ تﻄﺒیقی ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای

واﺣدﻫای درسی ﺑرﮔزار میشود کﻪ ﺑیﻦ ایران و آلﺒرتا مشترك اسﺖ

پرستاری در نﻈام آموزشی ایران و دانشکده پرستاری آلﺒرتا کانادا

دو آزمون دیگر در دانشگاه آلﺒرتا ﺑﻪ ﺻورت شﻔاﻫی ﺑرﮔزار میﮔردد

ﺑوده اسﺖ .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نتایﺞ ﺑیان شده در ایﻦ مقالﻪ موارد زیر ﻗاﺑﻞ

کﻪ یکی دﻓاع از پرپوزال اسﺖ و دیگری دﻓاع از کﻞ دوره دکترای

ﺑحﺚ و پیشنﻬاد اسﺖ.

کﻪ در پایان دوره دکترای ﺑرﮔزار میﮔردد .دانشگاه آلﺒرتا ﻫدف از

رسالﺖ دانشگاه آلﺒرتا از دوره دکترای پرستاری آماده کردن دانﺶ

پایان نامﻪ را ﭼنیﻦ ﺑیان میکند کﻪ دانشجویان ﺑتوانند مﻬارتﻫای

پﮋوﻫان پرستاری ﺟﻬﺖ ﮔسترش دانﺶ ﺟدید و تسﻬیﻞ تﻐییر در

تحقیقاتی ﺧود را اﻓزایﺶ دﻫند و ﺑﻪ درك عﻤیﻖ دانﺶ و توسﻌﻪ

پیشﺒرد نتایﺞ مراﻗﺒﺖﻫای ﺑﻬداشتی و پرستاری در یﮏ زمینﻪ ﺟﻬانی

آن در یﮏ منﻄقﻪ اساسی در رشتﻪ پرستاری ﺑرسند .الﺒتﻪ در ﺑرنامﻪ

ﺑرای ﻗرن ﺑیسﺖ و یکﻢ اسﺖ ﺑﻪ نحوی کﻪ ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ پتانسیﻞ و ﻇرﻓیﺖ
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اسﺖ.

آمادﮔی ﺟﻬﺖ پﺬیرش ﺑﻪ عنوان نقﺶ عﻀو ﻫیﺌﺖ علﻤی در آینده

کرمانشاﻫی و ﻫﻤکاران در مﻄالﻌﻪشان نیاز ﺑﻪ ﺑازﺑینی در ﺑرنامﻪﻫای

را ندارند ) .(31 ،30ایﻦ عدم آمادﮔی ﺑرای پﺬیرش نقﺶ ﻫیﺌﺖ

دوره تکﻤیلی را از نﻈر ﻫﻤسویی ﺑا ﻓلسﻔﻪ و رسالﺖ و اﻫداف ترﺑیﺖ

علﻤی میتواند رﺿایﺖ شﻐلی را در میان اعﻀای ﻫیﺌﺖ علﻤی کاﻫﺶ

در ایران ایﻦ رسالﺖ محدود ﺑﻪ مرزﻫای ﺟﻐراﻓیایی ﮔشتﻪ

پرستار ﺑﻪ عنوان یﮏ ﻓرد ﻓرامرزی مورد توﺟﻪ ﻗرار دادهاند ).(23

دﻫد و ﺑر عﻤلکرد آنﻫا در نقﺶ تدریﺲ اﺛر منﻔی ﮔﺬارد

ﻫدف از ایجاد دوره دکترای پرستاری در ایران ،ترﺑیﺖ نیروی تخصصی

پیشنﻬاد اراﺋﻪ شده در راه اندازی دوره دکترای ﺑالینی نیز یکی

در ﺣوزه پرستاری ﺟﻬﺖ تﺄمیﻦ نیروﻫای مورد نیاز در ﺣوزهﻫای

دیگر از راﻫکارﻫای پوشﺶ دادن نقاط ﺿﻌﻒ مﻄرح شده میﺑاشد

آموزش ،پﮋوﻫﺶ ،ﻓناوری ،مدیریﺖ و ﺧدمات تخصصی پرستاری

کﻪ انتﻈار میرود ﻫر ﭼﻪ زودتر اﺟرایی ﮔردد.

اسﺖ .مﻄالﻌﻪ منگلی کﻪ در زمینﻪ ارزیاﺑی کیﻔیﺖ آموزش دوره

یکی از واﺣدﻫای اﺟﺒاری در دوره دکترای آلﺒرتا واﺣد استﻔاده از

دکترای پرستاری انجام شده ﺑود نشان داد کﻪ یکی از توانﻤندیﻫایی

دانﺶ اسﺖ کﻪ تﻤرکز ﺑر ترﺟﻤﻪ دانﺶ و عﻤلکرد مﺒتنی ﺑر شواﻫد

کﻪ انتﻈار میرود ،دانشجویان دکترای پﺲ از ﻓارغ التحصیلی از آن

دارد .ایﻦ واﺣد در ﺑرنامﻪ دکترای ایران ﮔنجانده نشده اسﺖ .نتایﺞ

ﺑرﺧوردار ﺑاشند ،کسﺐ مﻬارتﻫای پﮋوﻫشی اسﺖ کﻪ ایﻦ ﻫدف در

مﻄالﻌات نشان میدﻫد یکی از عللی کﻪ منجر ﺑﻪ شکاف ﺑیﻦ تﺌوری

ﻓارغ التحصیﻼن محقﻖ شده اسﺖ ) .(24ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اینکﻪ یکی از

و عﻤﻞ میشود نﺒود آموزش عﻤلکرد مﺒتنی ﺑر شواﻫد اسﺖ کﻪ از

اﻫداف ترﺑیﺖ استاد و ارتقای آموزش پرستاری اسﺖ اما در ایﻦ راستا

پیامدﻫای آن کﻤﺒود دانﺶ و مﻬارت درﺑاره عﻤلکرد مستند یا مﺒتنی

اﻗدام ﺧاﺻی ﺻورت نگرﻓتﻪ اسﺖ .ﺑسیاری از ﺻاﺣﺐنﻈران ﺣیﻄﻪ

ﺑر شواﻫد ،میشود ) .(33الﺒتﻪ ﻗاﺑﻞ ذکر اسﺖ کﻪ در ایران ﺑرنامﻪ

آموزش مﻌتقدند کﻪ تﻤرکز ﻓﻌلی دانشکدهﻫای پرستاری ﺑر آماده

عﻤلکرد مﺒتنی ﺑر شواﻫد ﺑﻪ ﺻورت کارﮔاه دو روزه اراﺋﻪ میﮔردد .از

سازی دانشجویان ﺑرای پﮋوﻫﺶ اسﺖ .تﻤرکز در ﺑرنامﻪﻫای دکترای

نقاط ﻗوت ﺑرنامﻪ دکترای در ایران میتوان ﺑﻪ تﻔکر نقادانﻪ ،استدﻻل

پرستاری ﺑاید ﺑر آماده سازی ﻓارغ التحصیﻼن ﺑرای نقﺶ استادی

ﺑالینی ،ﺣﻞ مسﺌلﻪ ،تصﻤیﻢﮔیری مﺒتنی ﺑر شواﻫد و ﺛﺒﺖ ﮔزارش

و کسﺐ ﺻﻼﺣیﺖ آموزش ﺑالینی ﺑاشد ) .(25ﺑﻪ ﻃوری کﻪ نتایﺞ

تحلیلی از شایستگیﻫایی اسﺖ کﻪ در ﺑرنامﻪ آموزشی ایران ﺑﻪ ﻃور

مﻄالﻌﻪ ﺣقیقی مقدم نشان میدﻫد کﻪ ﻓارغ التحصیﻼن ﺑﻪ عنوان مرﺑی

مستقیﻢ ﺑﻪ کسﺐ آنﻫا اشاره شده اسﺖ ).(34

ﺑالینی دارای ﺻﻼﺣیﺖﻫای ﺑالینی و مﻬارتﻫای مورد نیاز را ندارند

نتایﺞ ﺑﻪ دسﺖ آمده از ایﻦ مﻄالﻌﻪ نشان میدﻫد کﻪ ﺑرنامﻪ درسی

در نتیجﻪ نﻤیتواند انتﻈارات دانشجویان و کارکنان ﺑالینی را ﺑرآورده

دوره دکترای پرستاری ایران در ﻗسﻤﺖﻫایی مانند مشخصات و

کنند ) .(26یکی از ﭼالﺶﻫای ﺑرنامﻪ دکترای در ایران ﺑالینی محور

ساﺧتار دوره نقاط مشترکی ﺑا ﺑرنامﻪ درسی دوره دکترای پرستاری

نﺒودن کوریکولوم دوره دکترای و تﺄکید ﺻرف ﺑر تﺌوری و ﺧصوﺻاً

دانشگاه آلﺒرتا دارد .ﻫﻤﭽنیﻦ مقایسﻪ نشان داد کﻪ در دانشگاه

پﮋوﻫﺶ اسﺖ ) .(27در ﺑرنامﻪ دکترای پرستاری کشور ایران ،اکﺜر

آلﺒرتا ارتﺒاط مناسﺐ ﺑیﻦ ﻃرح درس ﺑا نیازﻫا و مشکﻼت ﺟامﻌﻪ

واﺣدﻫای درسی نﻈری ﻫستند و در زمینﻪ ﻓﻌالیﺖﻫا ،مشکﻼت ﺑالینی

اسﺖ .لﺬا ،ﺑاید از تجارب کشورﻫای پیشرﻓتﻪ دارای تجرﺑﻪ و نﻈام

و مراﻗﺒتی ،واﺣد مستقلی وﺟود ندارد .از آنجایی کﻪ رشتﻪ پرستاری

آموزشی ﻏنی استﻔاده کرد .توﺻیﻪ میشود ﺑرنامﻪریزان آموزشی

مﺒتنی ﺑر علوم عﻤلی اسﺖ ،ﺑناﺑرایﻦ ،محققیﻦ و عالﻤیﻦ ایﻦ رشتﻪ

ﺑا در نﻈر ﮔرﻓتﻦ نیازﻫا و مشکﻼت ﺟامﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ارتقای ﺑرنامﻪ

ﺑاید ﺧود را در امور ﺑالینی درﮔیر نﻤایند ).(28

اﻗدام نﻤایند .محدودیﺖ اﺻلی ایﻦ مﻄالﻌﻪ ،کﻤﺒود مناﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری

نتیجﻪ مﻄالﻌﻪ کیﻢ و ﻫﻤکاران نشان میدﻫد کﻪ اکﺜر ﺑرنامﻪﻫای

دادهﻫا در مورد دانشگاه آلﺒرتا ﺑود.

دکترای ﻓلسﻔﻪ پرستاری از نﻈر روشﻫای ﺑالینی ﺿﻌیﻒ ﺑوده و
مرکزیﺖ ﺑرنامﻪای آن ﺑر روی روشﻫای تحقیﻖ اسﺖ ) .(29مﻄالﻌات
76

).(32

ﺗﻀاد مﻨافﻊ

نشان داده اسﺖ کﻪ اکﺜر دانشکدهﻫای پرستاری ﻓﻌالیﺖﻫای

ﺑدیﻦ وسیلﻪ نویسندﮔان تصریﺢ مینﻤایند کﻪ ﻫیﭻﮔونﻪ تﻀاد

پﮋوﻫشی را ﺑﻪ ﺟای آموزش ﺑرنامﻪﻫای کارشناسی در ﺑرنامﻪ دکترای

مناﻓﻌی در ﺧصوص پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر وﺟود ندارد.
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ﺑاﻻ ﻫدف ﺧود را سﻼمﺖ ﺟامﻌﻪ ﺟﻬانی ﻗرار داده اسﺖ در ﺣالی کﻪ

را ترﺟیﺢ میدﻫند ﺑناﺑرایﻦ ،دانشجویان ﻓارغ التحصیﻞ از دکترای

محسن ادیب حاج باقری و همکاران
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