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Comparative Study of Nursing Ph.D. Education System and 
Curriculum in Iran and Alberta School of Nursing

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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مقاله مروری

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

*محسن ادیب حاج باقری1، زهره نبی زاده قرقوزار2، شهناز بلندیان بافقی2

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

با کیفیت باال است. مقایسه نظام های مختلف آموزشی، یکی از روش های ارزیابی است که باعث ارتقای محتوی و کیفیت 
برنامه آموزشی می شود.

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

توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، جهت مقایسه نظام آموزش پرستاری ایران با دانشکده پرستاری آلبرتا کانادا در مقطع 
دکترای استفاده شد. جستجوی اینترنتی، با استفاده از داده پایگاه های فارسی و انگلیسی صورت پذیرفت. سپس، داده های 

مورد نظر بر اساس هدف پژوهش، طبقه بندی و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: برنامه هر دو دانشگاه بر اساس اصول برنامه ریزی استراتژیک دارای رسالت، چشم انداز و ارزش ها است. در دانشگاه 

آلبرتا ارتباط مناسب بین طرح درس با نیازها و مشکالت جامعه است. برنامه درسی دوره دکترای پرستاری ایران در قسمت هایی 
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 (Alberta) درخواست 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 می شود. اما در 

ایران پذیرش دانشجو منوط به داشتن مدرك کارشناسی ارشد می باشد.
بحث و نتیجه گیری: از نقاط قوت برنامه دکترای در ایران می توان به منطبق بودن ارزش ها و باورهای برنامه بر اساس نظام 

ارزش های اسالمی و کسب شایستگی هایی مانند تفکر نقادانه، استدالل بالینی، حل مسئله، تصمیم گیری 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 می باشد. 

لذا، بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته و نیازهای جامعه ایرانی، نقاط ضعف را اصالح و نقاط قوت را تقویت کنیم.
کلمات کلیدی: ایران، برنامه درسی، دکترای پرستاری، کانادا (آلبرتا)، مدل بردی، مطالعه تطبیقی.

دکترای تخصصی پرستاری، استاد، مرکزتحقیقات پرستاری تروما دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران )*نویسنده مسول(. 1ـ 
adib1344@yahoo.com :آدرس الکترونیکی  

دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری. دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. 2ـ 

مقدمه
هدف از آموزش پرستاری، ارائه بهترین درك از چگونگی پاسخگویی 
به نیازهای جامعه است (1). برای انطباق با سیستم مراقبت بهداشتی 

که به سرعت در حال تغییر است نیاز به آماده کردن برنامه درسی 
پرستاری با کیفیت باال می باشد (2). از این رو برای برنامه ریزان 
 .(3) است  مهم  بسیار  درسی  برنامه های  کیفیت  بهبود  آموزشی 

1397/12/4مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال ششم  ■  شماره 1  ■  بهار  1398  ■  شماره مسلسل 19   ■  صفحات  78-69 تاریخ دریافت:  
1398/2/2 تاریخ پذیرش:  
1398/5/25 تاریخ انتشار:  
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برنامه های باکیفیت باال، دانشجویان باکفایتی را برای آینده تربیت 
خواهد نمود. مؤسسات آموزشی برای اینکه بتوانند برنامه درسی 
باکفایتی را ارائه نمایند، باید آن ها را مرتب در معرض بازنگری و 
اصالح قرار داده و به طور پویا در مقابل تحوالت عوامل بیرونی عکس 
العمل مناسب نشان دهند تا بتوانند نقش مهم خود را به عنوان ابزار 
مهم رشد و تکامل یادگیرندگان برای دست یافتن به نتایج تربیتی 
ایفا نمایند (4). لذا، عدم طراحی برنامه های آموزشی مناسب در 
رشته پرستاری، خسارات جبران ناپذیری بر سالمت جامعه و اعتبار 

علمی دانشگاه وارد می کند (5).
دوره دکترای تخصصی، باالترین مرحله دانش پژوهی و پیشرفت 
دانش  تربیت  طریق  از  و   (6) بوده  پرستاری  رشته  در  تحصیلی 
و  منتقد  دانشمندان  علمی،  هیئت  اعضای  عنوان  به  آموختگان 
خالق برای هدایت تحقیقات، مدیران، رهبران و سیاستگذاران در 
سطح جامعه، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور، نقش 
مهمی در پیشرفت و توسعه رشته پرستاری ایفای می نماید (7، 8).
مک کنا (McKenna) و همکاران در مطالعه خود در سال 2014 
در انگلستان، به عدم کفایت دانش آموختگان دکترای پرستاری در 
رویارویی با چالش های موجود در نظام مراقبت سالمت اشاره نموده 
افراد  مقطع،  این  التحصیالن  فارغ  می رود  انتظار  داشته اند  بیان  و 
حرفه ای و با بصیرتی بوده و با برخورداری از بینش عمیق بر مسائل 
مراقبت  نظام  در  را  پرستاری  مراقبت  وضعیت  بتوانند  پرستاری، 
سالمت اصالح کنند، اما در واقعیت به علت نامناسب بودن مدیریت 

و برنامه ریزی، نیل به اهداف امکان پذیر نیست (9).
شدن  نهادینه  مبین  جهان،  در  موفق  آموزشی  نظام های  به  توجه 
یک نظام اثربخش است (10). آموزش و پرورش تطبیقی یکی از 
پویاترین رشته های علمی است که از آن به عنوان شرط الزم برای 
طراحی نظام های آموزشی نوین نام می برند، در این روش، تفاوت ها 
دالیل  شده،  بررسی  آموزشی  گوناگون  نظام های  شباهت های  و 
در  آنان  تجارب  از  و  می گردد  مشخص  نظام ها  ناکامی  و  موفقیت 
توسعه نظام آموزشی استفاده می شود (11). از آنجایی که ارزشیابی 
برنامه آموزش پرستاری در مقطع دکترای، مانند هر دوره آموزشی 
دیگر، مستلزم ارزیابی مداوم و بازنگری مستمر است. در این راستا 

استفاده از روش پژوهش تطبیقی، کمک کننده است (12).
دانشگاه آلبرتا یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی است که در سال 1908 

در شهر ادمونتون (Edmonton) ایالت آلبرتا در کانادا تأسیس شده 
است. بیش از 39,000 دانشجو در دانشگاه آلبرتا تحصیل می کنند. 
بیش از 8000 نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند. بیش از 
7700 دانشجوی بین المللی در این دانشگاه مشغول به تحصیل 
هستند (13). دانشگاه آلبرتا یکی از 5 دانشگاه ممتاز کانادا و یکی 
دوره  اولین  ایران  در   .(14) است  جهانی  ممتاز  دانشگاه   150 از 
دکترای تخصصی پرستاری در سال 1374در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز آغاز شد و امروزه شاهد راه اندازی این مقطع تحصیلی در 19 
دانشگاه علوم پزشکی کشور هستیم که تعداد پذیرش آن ساالنه 
متغیر است به طوری که این تعداد در سال 1397 حدود 90 نفر 

بوده است (15، 16).
به طور کلی دو مدل برای برنامه دکترای پرستاری شامل مدل اروپایی 
و مدل آمریکای شمالی وجود دارد. در ایران از مدل آمریکای شمالی 
تبعیت می شود بدین صورت که دانشجویان پس از گذراندن دوره 
آموزشی و شرکت در امتحان جامع، دوره پژوهش خود را آغاز می کنند 
(17). مطالعات متعددی در زمینه بررسی تطبیقی برنامه دکترای 

تخصصی پرستاری ایران با سایر کشورها صورت گرفته است. رفعتی 
و همکاران به بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای پرستاری با 
دانشگاه ویدنر (Widener) پرداخته و بیان می کنند که برنامه درسی 
دوره دکترای پرستاری ایران فقط در قسمت هایی مانند مشخصات 
و ساختار دوره وجوه مشترك با برنامه درسی دوره دکترای پرستاری 
دانشگاه ویدنر داشته و با توجه به نیاز جامعه بایستی بازنگری در آن 
صورت بگیرد (18). روشن زاده و همکاران نیز در مقایسه این برنامه 
با دانشگاه تورنتو کانادا بیان می کند که نقطه عطف برنامه تورنتو 
به روزرسانی مدون آن است. در ایران با توجه به نیازهای در حال 
گسترش این رشته و انتظارات فارغ التحصیالن، تغییرات کلی ضروری 
است (19). به طور کل مطالعات بیان شده از جنبه های مختلفی 
به برنامه دوره دکترای پرستاری در ایران پرداختند. از یک سو با 
توجه به حساس و مهم بودن نقش برنامه های درسی در ایفای بهتر 
نقش ها و وظایف فراگیران و از سوی دیگر، تحقق بخشیدن به اهداف 
و رسالت های آموزش عالی، انجام پژوهش های متعدد مقایسه ای بین 
ایران و سایر دانشگاه های مختلف، جهت بررسی و شناسایی نقاط 
ضعف و قوت برنامه درسی ایران ضروری بوده و بایستی ضمن تحلیل 
شرایط جامعه بومی، با بررسی برنامه های سایر دانشگاه های پیشرو 
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در این زمینه به تحلیل شرایط موجود پرداخته و در جهت ارتقای 
برنامه اقدام شود. با توجه به اینکه دانشگاه آلبرتا یکی از 5 دانشگاه 
ممتاز کانادا و یکی از 150 دانشگاه ممتاز جهانی است و به عنوان یک 
دانشگاه معتبر علمی محسوب می شود و هدف آموزش عالی ایران هم 
ارتقاء کیفیت آموزش است و از سوی دیگر، برنامه آموزش پرستاری 
ایران در کلیه دانشکده های ایران به شکل مشابه اجرا می شود، لذا، 
این مطالعه با هدف مقایسه برنامه درسی پرستاری ایران و آلبرتا در 

مقطع دکترای انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی به شیوه توصیفی تطبیقی است 
که در سال 1397 انجام شد. از الگوهای مورد استفاده در مطالعات 
تطبیقی، الگوی بردی است. این روش از چهار مرحله توصیف، تفسیر، 
هم جواری و مقایسه تشکیل شده است. در مرحله توصیف جمع آوری 
اطالعات انجام می شود و در مرحله تفسیر، اطالعات جمع آوری شده 
در مرحله اول وارسی و تحلیل می شوند. در مرحله مجاورت بررسی 
همزمان چند سیستم جهت به دست آوردن یک چارچوب جهت 
مقایسه صورت می گیرد. در نهایت در مرحله مقایسه ابتدا مشکل 
آن  آموزشی  سیستم  با  مرتبط  عوامل  کلیه  سپس  و  شده  تعیین 
کشور مورد بررسی قرار می گیرند (20). از آنجایی که عوامل مختلف 
فرهنگی و اجتماعی بر پایه ریزی سیستم های آموزشی متفاوت، مؤثر 

است، بنابراین شناخت بافت مورد مطالعه از اهمیت زیادی برخوردار 
است بر این اساس، ابتدا تاریخچه و وضعیت موجود آموزش پرستاری 
در دکترای در ایران بررسی شد. در ادامه، همین وضعیت در دانشگاه 
آلبرتا کانادا مورد مطالعه قرار گرفت. سپس وجوه اشتراك و افتراق 
این برنامه ها مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه برنامه آموزشی 
دوره دکترای پرستاری در ایران از سایت وزارت بهداشت (21) و 
برای دانشگاه آلبرتا کانادا نیز از سایت دانشکده پرستاری آلبرتا، مورد 
گردآوری،  موردنظر  داده های  ادامه  در   .(13) گرفت  قرار  استفاده 
طبقه بندی و به صورت جداولی برای هر یک از عناصر برنامه آموزشی 

ارائه و مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه و مقایسه در مورد هر یک از عناصر برنامه 
درسی از جمله: تعریف و تاریخچه دوره، فلسفه، رسالت و چشم انداز، 
و  مشخصات  دانشجو،  پذیرش  نحوه  و  شرایط  رشته،  کلی  اهداف 

ساختار دوره به تفکیک در جداول یک تا چهار ارائه شده است.
همان طور که جدول شماره 1 نشان می دهد دکترای پرستاری آلبرتا 
سال 1995 آغاز به کار کرده است.  سال 1991 و در ایران از  از 
لذا، دانشگاه آلبرتا قدمت بیشتری از ایران دارد. جدول شماره 2 
نشان می دهد که برنامه هر دو دانشگاه بر اساس اصول برنامه ریزی 
استراتژیک دارای رسالت، چشم انداز و ارزش ها است. دورنما در 

  خچهيتار و دوره فيتعر دانشگاه

  رانيا

 ،يپرداز هينظر ،يپژوهش ،يآموزش يهاحوزه در رشته نيا در ياحرفه و يعلم مرجع نيباالتر عنوان به پرستاري دكتراي دوره: فيتعر
  .)21( دينما ارائه مرتبط مراكز و جامعه ان،يمددجو به سالمت ياعتال يراستا در را خود خدمات ،يابيارز و يپرستار خدمات تيريمد

 تالش اما مطرح 5/6/54 مورخ يعال آموزش گسترش شوراي نشست نيسوم و صدكي در پرستاري دكتراي دوره سيتأس: خچهيتار 

 در زيتبر يپزشك علوم دانشگاه بار نياول .شد بيتصو 17/7/1373 خيتار در و گرفت صورت 1360 سال در آن بيتصو و برنامه هيته براي

  .)21( رفتيپذ يپرستار دكتراي دانشجوي 1374 سال

  آلبرتا

 موجب دوره نيا. دينمايم تيترب يپزشك علوم و يپرستار رشته يبرا را يابرجسته دانشمندان پرستاري دكتراي دوره: فيتعر
 و آموزش عمل، در يرهبر نقش يبرا را پرستاران برنامه نيا. شوديم انيدانشجو در قيتحق و يتئور يهامهارت توسعه و شرفتيپ

  .)13( كنديم آماده يپرستار هينظر شيآزما و توسعه و يپرستار يهادهيپد ييشناسا قيطر از دانش پرورش نيهمچن و پژوهش
نفر  8000از  شيب دارد دانشجو 39000 حدود آلبرتا دانشگاه .كرد كار به آغاز 1991 سال هيژانو در آلبرتا يپرستار دكتراي: خچهيتار

هستند دانشگاه آلبرتا  ليتحصدانشگاه مشغول به  نيدر ا يالملل نيب يدانشجو 7700از  شيب .هستند يليتكم التيتحص يدانشجو
 باشديم دانشگاه نيا يهادانشكده از يكي يپرستار دانشكدهاست.  يدانشگاه ممتاز جهان 150از  يكيدانشگاه ممتاز كانادا و  5از  يكي
)13( .  

 

جدول 1 - تعریف دوره و تاریخچه
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هر دو دانشگاه خالصه، قابل درك و روشن عنوان شده و دقیقاً در 
راستای رسالت عنوان شده و یک وضعیت ایده آل را تبیین می کند.
ارزش ها و باورهای برنامه در ایران بر اساس نظام ارزش های اسالمی 
حاکم بر جامعه ابراز شده تأکید آن بر توسعه فرهنگ تقوا و تکامل 
رعایت  اجتماعی،  عدالت  استقرار  انسانی،  کرامت  حفظ  انسانی، 
اخالق پزشکی، تالش برای استقرار نظام شایسته ساالری، تأمین 

ر   .(22) می باشد  دهندگان  خدمت  و  گیرندگان  خدمت  رضایت 
دانشگاه آلبرتا، به ارزش یکپارچگی فکری، آزادی تحقیق و برابری 
و کرامت همه افراد را به عنوان پایه ای از رفتار اخالقی در تحقیقات، 

آموزش، یادگیری و خدمات تأکید شده است.
بر طبق جدول شماره 3، نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه آلبرتا با 
شرایط پذیرش دانشجو در ایران متفاوت است. در آلبرتا بدون آزمون 

  اندازها چشم و رسالت فلسفه، دانشگاه

  رانيا

 هايارزش نظامبر اساس  ديگر سويي از و بعدي چند و فرد به منحصر موجودي عنوان به انسان سالمت با سويي از پرستاري: فلسفه
. باشدمي اجتماعي التعد و هاانسان حقوق و كرامت رعايت به ملزم يپرستار: است ختهيآم ريز يهاارزش با جامعه، بر حاكم اسالمي

 در يكاربرد هايپژوهش راه از ،ياحرفه اخالق تيتقو و كسب ها،ارزش يساز يدرون و كردن نهينهاد يبرا يساز نهيزم با بايستي ،لذا
 درمان، بهداشت، ،يريشگيپ يهاطهيح در جامعه آحاد سالمت اعتالي در آموختگان دانش. بكوشد فلسفي رويكرد اين تحقق

 ممكن ريز يهاارزش داشتن نظر در با امور نيا همه. كرد خواهند نقش ايفاي يپژوهش و يآموزش يكردهايرو از استفاده با يتوانبخش
 ياحرفه نيب و يفرد نيب تعامل -3 نيمخاطب يمعنو و يماد حقوق -2 نيمخاطب ياله يانسان كرامت به توجه و يدوستنوع -1: است

 - 8 هامراقبت تيجامع -7 يميت كار بر ديتأك - 6 ياحرفه اخالق با همراه هامراقبت تيفيك شيافزا -5 ينگر جامعه و ييگرا كل -4
  يمحور مددجو
 و افراد سالمت به حساس و ياحرفه اخالق يدارا ر،يپذ تيمسئول توانمند، روز يعلم مسائل به آگاه يانسان يروين تيترب: رسالت
 در خدمت، كننده ارائه و يپژوهش ،يآموزش مرتبط يواحدها و مراكز در ،يريگشيپ مختلف سطوح در را خود تخصص كه است جامعه

  . )21( دهند قرار جامعه ارياخت
 يهاپژوهش گسترش و يفناور و دانش ديتول در يراهبرد مشاركت لحاظ از كشور، در دوره نيا نده،يآ سال 10در: اندازها چشم

 يبرا بسترسازي جهاني، استانداردهاي با سازگاري و ملي استانداردهاي ارتقاء يپرستار حرفه خدمات تيفيك ارتقاء كاربردي، و بنيادي
 خواهد منطقه در مطرح و برتر يكشورها فيرد در يخارج يدانشجو جذب و كشور داخل در تخصصي و علمي كارآمد نيروهاي جذب
  .)21( بود

  آلبرتا

 يپرستار يهااستيس شبرديپ به قادر كه است يدانشمندان تيترب دانشگاه، يكل فلسفه رويپ يپرستار يدكترا برنامه فلسفه: فلسفه
 همه كرامت و برابري و بيان و تحقيق آزادي فكري، يكپارچگي ارزش. دارد ديتأك يقاتيتحق يهامهارت و يتئور توسعه بر و هستند
 و قيتحق س،يتدر در يتعال ارزش .گذاريممي ارزش خدمات و يادگيري آموزش، تحقيقات، در اخالقي رفتار از اييهپا عنوان به را افراد
 و بخشد،يم الهام را يشهروند مشاركت بخشد،يم شرفتيپ را دانش كند،يم يغن را يريادگي تجارب كه ميدار را خالقانه يهاتيفعال
  .)13( خواهديم را يعموم ريخ

 قرن براي پرستاري پژوهان دانش كردن آماده براي موجود پرستاري دانشكده دكتراي برنامه فشرده، تحقيقاتي زمينه يك در: رسالت
 جهاني زمينه يك در پرستاري و بهداشتي يهامراقبت نتايج پيشبرد در تغيير تسهيل و جديد دانش گسترش به قادر كه يكم و بيست
  .)13( باشند
 جديد دانش ارزيابي و سازماندهي توسعه، در برتري براي و هستند تحصيل به مشغول دكترا برنامه در دانشجويان: اندازها چشم

 در پذيري انعطاف و دانش كيفيت تضمين: است شده مشخص ارتباطات و پذيري انعطاف استحكام، با برنامه اين. بيننديم آموزش
  .)13(تحقيقاتي منافع و دانشجويان شغلي اهداف و پرستاري رشته با ارتباط

  رشته يكل اهداف دانشگاه

  رانيا
 خدمات و تيريمد ،يفناور پژوهش، آموزش، يهاحوزه در ازين مورد يروهاين نيتأم جهت يپرستار حوزه در يتخصص يروين تيترب

  .)21( يپرستار يتخصص

  آلبرتا
 - 5 تحقيق گسترش - 4 دانش كردن تحركم -3 پژوهشگري افزايش -2 پرستاري پيشرفت - 1: در يستگيشا يدارا كه يافراد تيترب

  .)13(رهبري  تغيير
 

جدول 2- فلسفه، رسالت، چشم اندازها و اهداف کلى
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است و نیاز به ارائه مدارکی از جمله کارشناسی ارشد پرستاری با معدل 
معموالً 3/5 یا باالتر، دوره های کیفی و کمی در آمار و روش تحقیق 
(یا معادل آن) با درجه باالیی از B یا باالتر، نمره قبولی در آزمون زبان 
انگلیسی تافل (TOEFL) برای افراد غیر کانادایی و انجام مصاحبه با 
در نظر داشتن عنوان پروژه تحقیقاتی و تعیین استاد می تواند پذیرش 
دریافت نماید. اما در ایران پذیرش دانشجو منوط به داشتن مدرك 
کارشناسی ارشد، قبولی در آزمون ورودی، کسب نمره قابل قبول از 
مصاحبه و آزمون زبان است. داشتن سابقه بالین برای متقاضیان به نظر 
مهم است که البته در قسمت مصاحبه لحاظ می گردد. در ایران جذب 
دانشجو به صورت متمرکز صورت می گیرد و لذا، دانشکده ها اختیاری 
در جهت انتخاب دانشجو و همچنین در نظر قرار دادن معیارهایی 
جهت دانشجویان خود ندارند. هر چند سیاست های جذب دانشجو 
در ایران به طور متمرکز است ولی در صورت توجه به عدم تمرکز 
دانشکده ها حداقل در جذب دانشجو، آن ها می توانند دانشجویانی را 

که با معیارهایشان تطابق بیشتری دارند جذب نمایند.
تعداد  دوره  ساختار  و  مشخصات  نظر  از   4 شماره  جدول  طبق  بر 
محدودی از واحدهای اجباری دانشگاه آلبرتا با محتوای آموزشی 
دانشگاه ایران هم پوشانی دارد. در دانشگاه آلبرتا درسی به نام سنتز 

مراحل  بر  تمرکز  که  است   (Synthesizing Knowledge) دانش 
واحد  این  که  دارد  سیستماتیک  متداول  بررسی های  انواع  انجام 
درسی در ایران سه جلسه از درس روش شناسی و نقد پژوهش های 
کمی و کیفی محسوب می شود که به صورت فشرده ارائه می گردد. 
نام واحد دیگری که در این دوره دانشجویان می گذرانند استفاده 
از دانش است که تمرکز دارد بر زمینه های علمی، نظری و تاریخی 
مربوط به استفاده از دانش، ترجمه دانش و انتشار نوآوری را بررسی 
می کند. این واحد در کانادا با توجه به اهمیت تصمیم گیری مبتنی 
بر شواهد در مراقبت های بهداشتی از قبیل پزشکی مبتنی بر شواهد 
و تمرین مبتنی بر شواهد، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین 
توجه خاص به چالش های استفاده از دانش در سازمان های پیچیده 
و در استفاده از استراتژی های افزایش استفاده از دانش، است. این 
دوره بر چالش های مفهومی مرکزی و روش شناختی در این زمینه 
تمرکز خواهد کرد. در دروس دکترای پرستاری ایران بحث چالش ها 
در مباحث ویژه گنجانده شده است. در ضمن واحدهای تئوری در 
تعداد  و  می شود  برگزار  اول  سال  یعنی  ترم  دو  در  آلبرتا  دانشگاه 
واحدها هر ترم 6 واحد است که در مجموع 12 واحد می باشد در 
مجموع  در  و  ترم  سه  طی  در  تئوری  دروس  ایران  در  که  صورتی 

  دانشجو رشيپذ نحوه و طيشرا دانشگاه

  رانيا
 داشتن ،يعال آموزش به ورود يعموم طيشرا داشتن :شامل يزيربرنامه يعال شوراي مصوب يتخصص دكتراي دوره به ورود طيشرا

 ،TOLIMO  :495 ،IELTS  :5/5 يبرا يسيانگل زبان آزمون در يقبول نمره ،يپرستار يهارشته از يكي در ارشد يكارشناس دانشنامه
TOEFL  :66 ،MHLE  :55، MSRT  ،TOEFL  :66 ، 21( دكتراي دوره به ورود يبرا مصاحبه و يكتب آزمون در يقبول(.  

  آلبرتا

 از شونديم انتخاب يقاتيتحق و يعلم ليپتانس اساس بر انيمتقاض آلبرتا دانشگاه در يپرستار يتخصص دكتراي دوره به ورود طيشرا
 يهاتيفعال و پژوهش سابقه تجربه، از ينهيزم شيپ - 2  باالتر اي 3/5 معدل با يپرستار ارشد يكارشناس مدرك يدارا - 1 :جمله
 يدرس كارنامه -4) ارشد يكارشناس مدرك از ژهيو به( هايسخنران و انتشارات -3 يشغل برنامه و يعلم

  : از عبارتند الزامات حداقل
 عنوان به است ممكن ندارند را درجه نيا معادل كه دانشجو. آن معادل اي آلبرتا دانشگاه از يپرستار ارشد يكارشناس مدرك -1

 شود قيتحق اي و نيتمر ،يپرستار هينظر در ياضاف يكارها انجام به مجبور و شوند رفتهيپذ داوطلب اي يليتكم التيتحص يدانشجو
 .شونديم رفتهيپذ "دكترا موقت يدانشجو" كي عنوان به و باشديم آلبرتا دانشگاه برنامه يليتكم سطح با معادل كه
 .باالتر اي B از ييباال درجه با) آن معادل اي( قيتحق روش و آمار در يكم و يفيك يهادوره ليالتحص فارغ -2
 راهنما استاد با مصاحبه ليتكم -3
   راهنما استاد با نامه توافق -4
 ياحرفه و يقاتيتحق ك،يآكادم يهابرنامه اهداف انيب -5
 حداقل TOEFL نمره) ستين يسيانگلها آن يمادر زبان كه ييكانادا ريغ انيمتقاض تمام( يسيانگل زبان آزمون در يقبول نمره -6

 .)13() نترنتيا بر يمبتن(  يفرد يهامهارت و قسمت هر در 22 حداقل نمره با 97 كل نمره اي) يكاغذ( 587
 

جدول 3- شرایط و نحوه پذیرش دانشجو
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19 واحد برگزار می شود. در آلبرتا سال دوم مبحث سمینار در هر 
ترم دارند که 3 واحد و در مجموع 6 واحد است که بر تحقیقات 
پیشنهادی و توسعه حرفه ای تمرکز دارد عالوه بر این، از هر دانش 
آموز انتظار دارد که دوره های طراحی / روش کار / تجزیه و تحلیل 
پروپوزال را انجام دهند.که این دوره منوط به موفقیت در آزمون 
پایان  از  پس  که  جامع  آزمون  بر  عالوه  همچنین  می باشد.  جامع 
واحدهای درسی برگزار می شود که بین ایران و آلبرتا مشترك است 
دو آزمون دیگر در دانشگاه آلبرتا به صورت شفاهی برگزار می گردد 
که یکی دفاع از پرپوزال است و دیگری دفاع از کل دوره دکترای 
که در پایان دوره دکترای برگزار می گردد. دانشگاه آلبرتا هدف از 
پایان نامه را چنین بیان می کند که دانشجویان بتوانند مهارت های 
تحقیقاتی خود را افزایش دهند و به درك عمیق دانش و توسعه 
آن در یک منطقه اساسی در رشته پرستاری برسند. البته در برنامه 

دکترای پرستاری ایران، در هر ترم دانشجو این مقطع باید 3 واحد 
بالینی را به دانشجویان کارشناسی به عنوان مربی تدریس نماید 

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

بحث و نتیجه گیری
هدف کلی مطالعه حاضر مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای 
پرستاری در نظام آموزشی ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا کانادا 
بوده است. با توجه به نتایج بیان شده در این مقاله موارد زیر قابل 

بحث و پیشنهاد است.
رسالت دانشگاه آلبرتا از دوره دکترای پرستاری آماده کردن دانش 
پژوهان پرستاری جهت گسترش دانش جدید و تسهیل تغییر در 
پیشبرد نتایج مراقبت های بهداشتی و پرستاری در یک زمینه جهانی 
برای قرن بیست و یکم است به نحوی که با توجه به پتانسیل و ظرفیت 

  دوره ساختار و مشخصات دانشگاه

  رانيا

 2 يپرستار و علم فلسفه  :واحد 19 ياجبار ياختصاص يآموزش واحدهاي كل تعداد است يپژوهش و يآموزش مرحله دو شامل دوره

 و يكم يهاپژوهش نقد و يشناس روش واحد، 2 يپرستار آموزش در يرهبر و تيريمد واحد، 3 يپرستار در پردازي هينظر واحد،
 2 شرفتهيپ ياستنباط آمار واحد، 5/1 پرستاري در يابزارساز و يبيترك هايپژوهش نقد و يشناس روش واحد، 5/3 يپرستار در يفيك

 در ژهيو مباحث   واحد، 2 يپرستار در يآموزش يهابرنامه و هانظام واحد، 5/1 يپرستار در ياستگذاريس و يرهبر ت،يريمد واحد،
 تعداد مجموع در كه واحد 20 نامه انيپا يپژوهش مرحله در و واحد 6 يارياخت ياختصاص يآموزش يواحدهاد تعدا واحد، 5/1 يپرستار
 .باشديم واحد 45 دوره نيا يواحدها
 دانشكده كه جامع آزمون نياول در است موظف و بود خواهد جامع آزمون در شركت طيشرا واجد يآموزش دوره اتمام از پس دانشجو

 دييتأ و مربوطه يآموزش گروه شنهاديپ با آن يبرگزار زمان و برگزارشده سال در بار دو جامع آزمون .كند شركت مودن خواهد برگزار
 .باشديم دانشكده يليتكم التيتحص يشورا

 تدرخواس به توانديم يليتكم التيتحص شوراي :تبصره .است سال 5/4 يزيربرنامه يعال شوراي نامه نييآ طبق ليتحص مدت حداكثر
  .)21( كند اضافه مدت نيا به را مسالين 3 حداكثر راهنما استاد

  آلبرتا

پرستاري  در تئوري توسعه - 1: شامل آموزشي واحدهاي برنامه، اول سال طول در. است يپژوهش و يآموزش مرحله دو شامل دوره
 حضوري صورت به و باشدي)  مواحد 3( دانش از استفاده - 4) واحد 3( دانش سنتز  -3) واحد 3پيشرفته ( جستجوي  -2) واحد 3(

  .گرددمي ارائه
 اول سال واحدهاي گذراندن آن نياز پيش كه شودمي برگزار)  واحد 3( نامه پايان سمينار ترم، دو طي در برنامه، دوم سال طول در

  . است
 به توجه با آموزشي هايدوره همچنين و علم فلسفه و آمار و تحقيق يهاروش پرستاري، تاريخ شامل اختياري واحد 10 تا 7 مجموع
 برنامه از بخشي است ممكن پرستاري غير مناطق در كار دوره. شود گذرانده بايد دانشجويان شغلي اهداف و تجربه تحصيل، زمينه

 و شناسي جامعه كار، و كسب آموزشي، روانشناسي شناسي، انسان اخالق، فلسفه فيزيولوژي، شامل هامثال. باشند آموز دانش تحصيلي
  .شودمي محسوب نامه پايان واحد 36.علم فلسفه

 سال پايان در كه پرپوزال از دفاع آزمون -2 دوم؛ سال پايان در جامع آزمون -1: شامل كه دارد وجود امتحان سه دكترا نامهبر طول در
  .)13( است سال 6 ليتحص مدت حداكثردكترا .  مقطع پايان شفاهي آزمون -3 سوم

 

جدول 4 - مشخصات و ساختار دوره
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باال هدف خود را سالمت جامعه جهانی قرار داده است در حالی که 
است.  گشته  جغرافیایی  مرزهای  به  محدود  رسالت  این  ایران  در 
کرمانشاهی و همکاران در مطالعه شان نیاز به بازبینی در برنامه های 
دوره تکمیلی را از نظر همسویی با فلسفه و رسالت و اهداف تربیت 

پرستار به عنوان یک فرد فرامرزی مورد توجه قرار داده اند (23).
هدف از ایجاد دوره دکترای پرستاری در ایران، تربیت نیروی تخصصی 
حوزه های  در  نیاز  مورد  نیروهای  تأمین  جهت  پرستاری  حوزه  در 
پرستاری  تخصصی  خدمات  و  مدیریت  فناوری،  پژوهش،  آموزش، 
دوره  آموزش  کیفیت  ارزیابی  زمینه  در  که  منگلی  مطالعه  است. 
دکترای پرستاری انجام شده بود نشان داد که یکی از توانمندی هایی 
که انتظار می رود، دانشجویان دکترای پس از فارغ التحصیلی از آن 
برخوردار باشند، کسب مهارت های پژوهشی است که این هدف در 
فارغ التحصیالن محقق شده است (24). با توجه به اینکه یکی از 
اهداف تربیت استاد و ارتقای آموزش پرستاری است اما در این راستا 
اقدام خاصی صورت نگرفته است. بسیاری از صاحب نظران حیطه 
آموزش معتقدند که تمرکز فعلی دانشکده های پرستاری بر آماده 
سازی دانشجویان برای پژوهش است. تمرکز در برنامه های دکترای 
پرستاری باید بر آماده سازی فارغ التحصیالن برای نقش استادی 
نتایج  که  طوری  به  باشد (25).  بالینی  آموزش  صالحیت  کسب  و 
مطالعه حقیقی مقدم نشان می دهد که فارغ التحصیالن به عنوان مربی 
بالینی دارای صالحیت های بالینی و مهارت های مورد نیاز را ندارند 
در نتیجه نمی تواند انتظارات دانشجویان و کارکنان بالینی را برآورده 
کنند (26). یکی از چالش های برنامه دکترای در ایران بالینی محور 
نبودن کوریکولوم دوره دکترای و تأکید صرف بر تئوری و خصوصاً 
پژوهش است (27). در برنامه دکترای پرستاری کشور ایران، اکثر 
واحدهای درسی نظری هستند و در زمینه فعالیت ها، مشکالت بالینی 
و مراقبتی، واحد مستقلی وجود ندارد. از آنجایی که رشته پرستاری 
مبتنی بر علوم عملی است، بنابراین، محققین و عالمین این رشته 

باید خود را در امور بالینی درگیر نمایند (28).
برنامه های  اکثر  که  می دهد  نشان  همکاران  و  کیم  مطالعه  نتیجه 
و  بوده  ضعیف  بالینی  روش های  نظر  از  پرستاری  فلسفه  دکترای 
مرکزیت برنامه ای آن بر روی روش های تحقیق است (29). مطالعات 
فعالیت های  پرستاری  دانشکده های  اکثر  که  است  داده  نشان 
پژوهشی را به جای آموزش برنامه های کارشناسی در برنامه دکترای 

را ترجیح می دهند  بنابراین، دانشجویان فارغ التحصیل از دکترای 
آمادگی جهت پذیرش به عنوان نقش عضو هیئت علمی در آینده 
هیئت  نقش  پذیرش  برای  آمادگی  عدم  این   .(31 ندارند (30،  را 
علمی می تواند رضایت شغلی را در میان اعضای هیئت علمی کاهش 
 .(32) گذارد  منفی  اثر  تدریس  نقش  در  آن ها  عملکرد  بر  و  دهد 
یکی  نیز  بالینی  دکترای  دوره  اندازی  راه  در  شده  ارائه  پیشنهاد 
دیگر از راهکارهای پوشش دادن نقاط ضعف مطرح شده می باشد 

که انتظار می رود هر چه زودتر اجرایی گردد.
یکی از واحدهای اجباری در دوره دکترای آلبرتا واحد استفاده از 
دانش است که تمرکز بر ترجمه دانش و عملکرد مبتنی بر شواهد 
دارد. این واحد در برنامه دکترای ایران گنجانده نشده است. نتایج 
مطالعات نشان می دهد یکی از عللی که منجر به شکاف بین تئوری 
و عمل می شود نبود آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد است که از 
پیامدهای آن کمبود دانش و مهارت درباره عملکرد مستند یا مبتنی 
بر شواهد، می شود (33). البته قابل ذکر است که در ایران برنامه 
عملکرد مبتنی بر شواهد به صورت کارگاه دو روزه ارائه می گردد. از 
نقاط قوت برنامه دکترای در ایران می توان به تفکر نقادانه، استدالل 
بالینی، حل مسئله، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و ثبت گزارش 
تحلیلی از شایستگی هایی است که در برنامه آموزشی ایران به طور 

مستقیم به کسب آن ها اشاره شده است (34).
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که برنامه درسی 
و  مشخصات  مانند  قسمت هایی  در  ایران  پرستاری  دکترای  دوره 
ساختار دوره نقاط مشترکی با برنامه درسی دوره دکترای پرستاری 
دانشگاه  در  که  داد  نشان  مقایسه  همچنین  دارد.  آلبرتا  دانشگاه 
آلبرتا ارتباط مناسب بین طرح درس با نیازها و مشکالت جامعه 
است. لذا، باید از تجارب کشورهای پیشرفته دارای تجربه و نظام 
آموزشی  برنامه ریزان  می شود  توصیه  کرد.  استفاده  غنی  آموزشی 
با در نظر گرفتن نیازها و مشکالت جامعه در جهت ارتقای برنامه 
اقدام نمایند. محدودیت اصلی این مطالعه، کمبود منابع جمع آوری 

داده ها در مورد دانشگاه آلبرتا بود.

تضاد منافع
تضاد  هیچ گونه  که  می نمایند  تصریح  نویسندگان  وسیله  بدین 

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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