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دانشگاههای برتر جهان
*محسن ادیب حاج

باقری1
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حسینی2
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مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری تخصصی پرستاری در ایران و

چکیده
حاصل از ارزشيابي در عمل است .يکي از روشهای ارزيابي ،كه در بيشتر نقاط جهان از آن بهعنوان شرط الزم برای طراحي نظامهای آموزشـي نـوين
استفاده ميشود ،پژوهشهای تطبيقــي است .مطالعه حاضر به مقايسه شايستگيهای مورد انتظار از دانشجويان دوره دكتری تخصصي پرستاری در ايران
و دانشگاههای برتر جهان پرداخته است.
روش بررسی :اين مطالعه به شيوه توصيفيـ تطبيقي با استفاده از روش  Beredyدر چهار مرحله توصيف ،تفسير ،همجواری و مقايسه انجام شد .ابتدا
برنامه آموزشي دوره دكتری پرستاری ايران از سايت وزارت بهداشت و برنامه مربوط به آموزش دكتری پرستاری دانشگاههای برتر دنيا (بر اساس
رتبهبندی دانشگاه شانگهای در سطح جهاني) ،از سايت دانشگاههای مربوطه تهيه شد .سپس برنامهها بهدقت مطالعه شد .برای دستيابي به اطالعات بيشتر
در اين پژوهش ،جستجوی الکترونيکي در پايگاههای دادههای علمي فارسي و انگليسي ازجمله ،Science Direct ،Pub Med ،Google scholar
 SID ،Iran Medex ،CINAHLو  Magiranاز سال  2000تا  2017انجام شد.
یافتهها :شايستگيهای مورد انتظار از دانشجويان دكتری تخصصي پرستاری در برنامههای دانشگاهای مختلف بررسيشده در اين پژوهش ،توانايي استفاده
از پژوهش برای توسعه علم پرستاری ،آموزش ،رهبری و مديريت است .برنامه پرستاری ايران از لحاظ در برگرفتن اين شايستگيها ،نسبت به ساير
برنامهها غنيتر است .در برنامه جديد تربيت دانشجوی دكتری پرستاری در ايران ،سعي شده در كنار انتظارات قبلي مهارتهای باليني نيز گنجانده شود؛
با اينحال ،بررسي واحدهای درسي و سرفصل دروس اين برنامه نشان ميدهد كه برنامهريزی مناسبي برای كسب اين شايستگيها وجود ندارد.
نتیجهگیری کلی :غنيكردن برنامه آموزشي دوره دكتری تخصصي پرستاری و انتظار كسب شايستگيهای متعدد در دانشجويان ،بدون برنامهريزی مناسب
غير ممکن است و ميتواند به تکرار آموختههای قبلي ،سردرگمي و در نهايت ،بيانگيزگي دانشجويان اين دوره ،عدم بهبود وضعيت پرستاری ايران و
عدم اعتالی رشته منجر شود.

کلیدواژهها :پرستاری ،ایران ،دانشجوی پرستاری ،آموزش.
تاريخ دريافت97/2/19 :
تاريخ پذيرش97/5/17 :

 .1استاد ،مرکز تحقیقات پرستاری تروما ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران*( .نویسنده مسئول)
تماس03155540021 :

شماره

Email: adib1344@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد ،زایشگاه نیک نفس ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران؛ دانشجوی دکتری پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی،

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
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زمینه و هدف :ارتقای كيفيت و پويايي برنامههای آموزش عـالي پرستاری مستلزم ارزشيابي و بررسيهای كمي و كيفي مسـتمر و به كاربردن نتايج

محسن ادیب حاج باقری و فاطمه حسینی

مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری...

هدف اصلي دانشکدههای پرستاری ،آمادهكردن پرستاران

نظامهای آموزشـي نـوين است .اولين گام در ارزشيابي

حرفهای و شايسته برای عملکرد باليني است( .)1برای

برنامه آموزش پرستاری در مقطع دكتری به روش تطبيقي

دستيابي به اين هدف ،تربيت مربياني كه بتوانند علم و دانش

ميتواند مقايسه شايستگيهای موردانتظار از دانشجويان

و همچنين عملکرد تيم سالمت را توسعه دهند ،الزم

دكتری پرستاری باشد .پژوهش حاضر با هدف مقايسه

است( .)2بدين منظور از سال  1933تا  1934برای اولين بار

شايستگيهای موردانتظار از دانشجويان دوره دكتری

دكتری پرستاری توسط دانشگاه كلمبيا و نيويورک ارائه شد.

تخصصي پرستاری در ايران و دانشگاههای برتر جهان انجام

در آن زمان ،ارائه اين مقطع توسط اين دو دانشگاه ،در

شد.
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مقدمه

نقاط جهان ،يکي از پيششرطهای الزم برای طراحي

حوزه آموزش پرستاری يا Doctor of Education
دكترای پرستاری را در گرايشهای ديگر مانند

اين مطالعه به شيوه توصيفيـ تطبيقي با استفاده از روش

) Philosophiae Doctor (PhDو (DNS) Doctor

 Beredayدر چهار مرحله توصيف ،تفسير ،همجواری و

 of Nursing Scienceارائه كردند( .)3در نهايت انجمن

مقايسه ،برای مقايسه شايستگيهای مورد انتظار از

دانشکدههای پرستاری آمريکا در سال  2004پيشنهاد

دانشجويان دكتری پرستاری ايران و دانشگاههای برتر دنيا

راهاندازی دوره دكتری پرستاری بالينی Doctor of

انجام شد .در مرحله توصيف ،دادههای الزم درباره

) Nursing Practice (DNPرا بهعنوان تنها دوره

شايستگيهای مورد انتظار از دانشجويان دكتری تخصصي

پرستاری باليني پيشرفته ،ارائه داد( .)4درحالحاضر ،حدود

پرستاری در ايران و دانشگاههای برتر جهان ،جمعآوری و

 232برنامه دكتری پرستاری در  30كشور مختلف ارائه مي

برای بررسي و نقادی در مرحله بعد آماده شد .در مرحله

شود(.)5

تفسير ،دادههای جمعآوری شده در مرحله اول ،بررسي و

با توجه به اينکه نظام آموزش عالي دارای دو بعد كمي و

تحليل شد .در مرحله همجواری ،دادههای آماده شده ،به

كيفي است( ،)6الزمه توسعه پايدار و همهجانبه ،رشد متعادل

منظور ايجاد چهارچوبي برای مقايسه شباهتها و

و متوازن در اين ابعاد است؛ بنابراين توجه صرف به رشد

تفاوتها ،طبقهبندی و در كنار هم قرار داده شد .در نهايت،

كمي و غفلت از رشد كيفي ،پيامدهای ناگواری برای اين

در مرحله مقايسه ،دادههای طبقهبندیشده ،از نظر

نظام در پي خواهد داشت( .)7افزايش سريع تعداد دانش

شباهتها و تفاوتها مقايسه شد.

آموختگان دكتری پرستاری در دهه اخير باعث نگراني

برنامه آموزشي دوره دكتری پرستاری ايران از سايت

و در

وزارت بهداشت تهيه شد( .)10برنامه مربوط آموزش دكتری

صــورت طراحــي نشدن برنامههای مناســب و با كيفيت

پرستاری دانشگاههای برتر دنيا از سايت دانشگاههای

آموزشــي ،خســارت جبرانناپذيری بــر ســالمت

مربوطه ،تهيه و با دقت مطالعه شد .دانشگاههای برتر ،بر

جامعــه ،اعتبار علمي دانشگاهها و دانشآموختگان اين

اساس رتبهبندی دانشگاه شانگهای در سطح جهاني (بر

رشته وارد خواهد شد.

اساس چهار معيار كيفيت آموزش ،كيفيت اعضاء هيئت

ارزشيابي برنامه آموزش پرستاری در مقطع دكتری ،مانند

علمي ،خروجيهای پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه)

هر دوره آموزشي ديگر ،مستلزم ارزيابي مداوم و بازنگری

انتخاب شدند( .)11برای دستيابي به اطالعات بيشتر در اين

مستمر است .در اين راستا استفاده از روش پژوهش

پژوهش ،جستجوی الکترونيکي در پايگاههای دادههای

تطبيقي ،كمکكننده است( .)9پژوهشهای تطبيقي در بيشتر

علمي فارسي و انگليسي مانند ،Google scholar

درباره كيفيت آموزش اين رشته شده

است()8
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) (EdDبود .در اواسط دهه  ،1960شش دانشگاه ديگر،

روش بررسی

نشریه پرستاری ایران
،PubMed

Science

دوره  /31شماره  /113شهریور ماه 1397
،Direct

،CINAHL

یافتهها

انجام شد .كليدواژههای جستجو شامل پرستاری ،ايران،

از شايستگيهای مورد انتظار مشترک در تمام برنامههای

دانشجوی پرستاری ،دانشگاه و آموزش بود.

آموزش پرستاری است (جدول 3ـ.)1

جدول شماره  :1شایستگیهای موردانتظار از دانشجوی دکتری فلسفه پرستاری در ایران
شایستگیهای موردانتظار

زمان

توانايي تدريس در مقاطع تحصيالت تکميلي و كارشناسي با استفاده از روشهای نوين
1395

توانايي انجام برنامهريزی آموزشي
توانايي مشاركت در برنامهريزیهای تخصصي و حرفهای
برقراری ارتباط و تعامل بين فردی و بين حرفهای و انجام مصاحبه
آموزش (تدوين طرح درس ،تدريس ،ارزيابي و آموزش بزرگساالن)
پژوهش و نگارش مقاالت علمي
جذب گرنتهای پژوهشي
مشاوره
توانمندیهای عمومي

ثبت گزارش تحليلي
تفکر نقادانه ،استدالل باليني و حل مسئله
مديريت (سياستگذاری ،برنامهريزی ،سازماندهي ،پايش ،نظارت ،كنترل ،ارزشيابي)
تصميمگيریهای مبتني بر شواهد
كارآفريني
بررسي و نقد برنامههای آموزشي
نيازسنجي خدمات پرستاری و امکانات مورد نياز

بعد از سال

برنامهريزی مراقبتها بر اساس مدلهای پرستاری

1395

مديريت خدمات پرستاری
توانمندیهای اختصاصي

ارزشيابي مراقبتهای پرستاری
تحليل آماری دادهای پرستاری
مديريت ايمني
استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات تخصصي
نقد مدلهای پرستاری
برنامهريزی آموزشي يک دوره مهارتي پرستاری
نقد پژوهشهای كمي ،كيفي ،تركيبي

توانمندیهای عملي

تحليل رگرسيون دادههای كمي بااستفادهاز نرمافزار SPSS
برنامهريزی راهبردی توسعه سالمت (بهداشتي درماني)
بررسي ميداني يک موضوع پرستاری
تدوين برنامه مراقبتي بيمار موجود در Non-core

در دانشگاه ويرجينيا به دانشجويان ،بعد از گذراندن دوره

تحقيقات داده ميشود و دانشجو بايد بهعنوان كارآموزی

آموزش مفاهيم پيشرفته روش تحقيق ،مجوز شركت در

در طرحهای پژوهشي شركت كند .همچنين در دانشگاه
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قبل از سال

توانايي مشاوره و اجرا و انتشار نتايج پژوهش براساس نياز جامعه

] [ DOI: 10.29252/ijn.31.113.30

 SID ،IranMedexو  Magiranاز سال  2000تا 2017

انجام پژوهش به صورت مستقل و به شيوه كمي و كيفي،

محسن ادیب حاج باقری و فاطمه حسینی

مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری...

و واحد چگونگي مداخله و ايجاد تغيير در حوزه سالمت

عملي جهت انجام تحقيقات در حوزه بهداشت و سالمت

و بهداشت نيز وجود دارد .دانشجويان ايراني نيز واحد

ندارند.

جدول شماره  :2شایستگیهای موردانتظار از دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری در دانشگاههای برتر دنیا
شایستگیهای موردانتظار

نام دانشگاه
توليد ،كاربرد و انتقال دانش در رشته پرستاری
)Virginia (12

ساخت ،آزمون و اصالح نظريههای پرستاری درزمينههای اجتماعي ،اخالقي ،علمي ،فرهنگي و اقتصادی
تجزيه و تحليل و تركيب دانش رشتههای مرتبط با پرستاری برای استفاده در پرستاری

] [ DOI: 10.29252/ijn.31.113.30

مربي با تجربه
ِ
داک و كلمبيا ،واحد تمرين تحقيق در كنار

تئوری روش تحقيق را ميگذرانند؛ ولي دوره كارآموزی

يکپارچگي علمي در طراحي و انجام تحقيقات
توسعه علم پرستاری از طريق تحقيقات باليني و انتشار نتايج پاياننامه و ساير پروژههای تحقيقاتي
توانايي تجزيهوتحليل دادههای آماری ،توليد و يا آزمون چارچوبهای نظریِ هدايتكننده تحقيقات
Washington
)(13

همکاری بينرشتهای با محققان ساير رشتهها در انجام تحقيقات و تبديل دانش مبتنيبر شواهد به بهترين عملکرد باليني
استفاده و تركيب دانش رشتههای مختلف برای انجام طرحهای تحقيقاتي و توسعه علم پرستاری در حيطههای اخالقي،
اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و حرفهای
استفاده از فنآوریهای جديد در طراحي و ارتقاء تحقيقات و آموزش پرستاری
طراحي ،اجرا و آموزش پژوهشهای خالقانه درزمينه اصالح شيوه زندگي و برآورد نيازهای بهداشتي و دسترسي افراد نيازمند
به مراقبت خدمات بهداشتي
طراحي و انجام تحقيقات توسعهدهنده علم پرستاری باهدف افزايش ثمربخشي پرستاری و ساير فعاليتهای باليني

)Columbia (14

انجام رهبری جهت ارتقاء سيستمهای مراقبتهای بهداشتي در سطح محلي ،ملي و بينالمللي
همکاری با ساير متخصصان برای ارزيابي و توسعه سياستهای سازمان و ارائه خدمات بهداشتي
تبديل شواهد تحقيقاتي به عمل و سياست در تمام سطوح مختلف

Georgia Baptist
)(15

استفاده از نظريهها و مدلهای مفهومي جهت آموزش ،تمرين و انجام تحقيقات پرستاری
انجام تحقيقات ارتقاءدهنده دانش پرستاری
بررسي تأثير مسائل اخالقي ،اجتماعي ،سياسي ،جمعيت شناختي و اقتصادی در مراقبتهای بهداشتي و پرستاری
ايفای نقش رهبری در آموزش ،عمل و تحقيق در راستای بهبود مراقبتهای بهداشتي

)Duke (16

توسعه فلسفه و علم پرستاری و كاربرد آن در حل چالشهای پرستاری ،بيماریهای مزمن و دستگاههای مراقبتي
كسب تبحر الزم در طراحي و انجام تحقيقات پرستاری
يادگيری دقيق علم آمار و انجام تحقيقات پرستاری به منظور هدايت و تقويت علم پرستاری و توسعه مهارتهای پرستاری

Johns Hopkins
)(17

دانش و مهارت الزم جهت رويکردهای نظری ،روششناختي و تحليلي با هدف انجام تحقيقات برای كشف و كاربرد دانش
در علوم پرستاری و مراقبتهای بهداشتي
پذيرفتن نقش رهبری در پرستاری و عرصههای مراقبت بهداشتي
توانايي ايفای نقش مربي در تئوری و بالين
مهارتهای رهبری برای بهبود سالمت

California,
Davis
)(18

ارزيابي و ادغام ديدگاههای بينحرفهای و بينرشتهای برای كار و ارتباط تيمي
ايجاد علم پرستاری برای بهبود سالمت و تغيير نظامهای بهداشتي از طريق انجام پژوهش
ادغام فرهنگ در تحقيقات ،عمل ،رهبری و مشاركت اجتماعي
ايجاد ،ارزيابي و يکپارچهسازی رويکردهای موجود برای آموزشوپرورش ،پژوهش و عمل پرستاری با استفاده از فنآوری
های نوين
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توانايي انجام همکاری بين رشتهای در توسعه و انتشار انتقال دانش پرستاری

نشریه پرستاری ایران
رهبری در پرستاری
ارائه مراقبتهای بهداشتي
انجام تحقيقات پرستاری
انجام تحقيقات برای پيشرفت دانش و عمل پرستاری
رهبری در انجام تحقيقات ،آموزش پرستاری و عملکرد پرستاری
Pennsylvania
)(20

طراحي برنامه تحصيلي و توسعه حرفهای
ادغام دانش پرستاری با زمينههای اجتماعي ،اقتصادی و سياسي برای نفوذ بيشتر بر سياستهای بهداشت درمان و هدايت
برنامه استراتژيک مؤسسات و سازمانها
تواناييهای الزم و كافي برای نقد فکری و نوشتن گزارشهای علمي
درک بهتر مباني نظری علم پرستاری

)Toronto (21

دانش عميق و تخصص مربوط به يک جنبه انتخابشده از علم پرستاری
توانايي طراحي و انجام مطالعات پژوهشي مرتبط به جنبههای علم پرستاری
تعهد اخالقي و همکاری در ارتقای دانش با يک ديدگاه انتقادی و عيني تحقيقات
توانايي كمک به آموزش دانشجويان كارشناسي ارشد و فارغالتحصيل
طراحي ،انجام ،تجزيهوتحليل و انتشار يافتههای تحقيقاتي برای گسترش دانش در پرستاری و رشتههای مرتبط

)Maryland (22

تسهيل و مشاركت در تحقيقات بينرشتهای با پرستاران و دانشپژوهان از رشتههای مرتبط
رهبری در پستهای دانشگاهي و دستگاههای سالمت بهداشتي
آشنايي با متون و جستجوی مؤثر در متون
مديريت و رهبری در انجام پروژهها

)Manchester (23

مديريت و رهبری در پژوهش و همچنين تأكيد بر ارتقاء مهارتهايي توسعه تحقيق ،ارتباط مؤثر ،همچنين انتشار نتايج
بهرهمند كردن بيماران و جامعه از نتايج تحقيقات
رعايت اخالق بخصوص در نوشتههای علمي
كسب مهارت و دانش درزمينه بهداشت و انتقال آن به تبليغات تجاری ،آثار علمي و جامعه
توانايي تأثيرگذاری در محيط دانشگاه ،صنعت و انجام مشاوره

يکي از شايستگيهای موردانتظار از دانشجويان در برنامه

تجزيه و تحليل آماری جزء سرفصل آموزشي تمامي

جديد دكتری پرستاری ايران ،جذب گرنت در پايان دوره

دانشگاههای مورد بررسي است؛ اما تنها دانشگاه واشنگتن،

است .بااينحال ،واحدی متناسب برای ايجاد اين شايستگي

كلمبيا ،داک و ايران آن را جزء شايستگيهای موردانتظار از

طراحي نشده است .اين در حالي است كه بررسي برنامه

دانشجويان ذكر كردهاند .در برنامه دانشگاه داک ،بهطور

ساير دانشگاهها نشان ميدهد كه هرجا چنين انتظاری وجود

خاص ،واحد مدلسازی آماری و در برنامه آموزشي

دارد ،واحد تئوری و عملي آن نيز طراحي شده است .به

دانشگاه واشنگتن و كلمبيا ،آموزش رگرسيون وجود دارد.

عنوان مثال ،دانشگاههای واشنگتن و جانهاپکينز در كنار

همچنين در برنامه جديد آموزش پرستاری در ايران با اضافه

واحد روش تحقيق ،واحد توسعه گرنت و روانسنجي در

كردن واحد درسي استفاده از نرمافزار  SPSSسعي شده

تحقيقات بهداشتي را نيز ارائه ميكنند.

اين واحد عمليتر شود..
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تمايز بين علم پرستاری و مباني علمي ساير رشتههای بهداشتي
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Texas at Austin
)(19

دوره  /31شماره  /113شهریور ماه 1397

محسن ادیب حاج باقری و فاطمه حسینی

مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری...

جدول شماره  :3مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری در ایران و دانشگاهی برتر دنیا
دانشگاه
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يکي از شايستگيهای مورد انتظار از دانشجويان در برنامه

دانشگاه واشنگتن و كلمبيا ،آموزش رگرسيون وجود دارد.

جديد دكتری پرستاری ايران ،جذب گرنت در پايان دوره

همچنين در برنامه جديد آموزش پرستاری در ايران با اضافه

است .با اين حال ،واحدی متناسب برای ايجاد اين

كردن واحد درسي استفاده از نرمافزار  SPSSسعي شده

شايستگي طراحي نشده است .اين در حالي است كه

اين واحد عمليتر شود.

بررسي برنامه ساير دانشگاهها نشان ميدهد كه هرجا چنين

در برنامه آموزشي دانشگاههای ايران ،جانهاپکينز ،يوسي

انتظاری وجود دارد ،واحد تئوری و عملي آن نيز طراحي

ديوس ،پن ،جورجيا و واشنگتن بر كسب توانمندیهای

شده است .به عنوان مثال ،دانشگاههای واشنگتن و جان

الزم برای آموزش پرستاری تأكيد شده است .در برنامه

هاپکينز در كنار واحد روش تحقيق ،واحد توسعه گرنت و

دانشگاه واشنگتن واحد تجزيه و تحليل برنامه درسي و

روانسنجي در تحقيقات بهداشتي را نيز ارائه ميكنند.

واحد كارآموزی برای تمرين نقش استادی وجود دارد .در

تجزيه و تحليل آماری جزء سر فصل آموزشي تمامي

برنامه قديم آموزش دكتری پرستاری در ايران نيز واحد

دانشگاههای مورد بررسي است؛ اما تنها دانشگاه واشنگتن،

آموزش فنون تدريس وجود داشت؛ اما اين واحد از برنامه

كلمبيا ،داک و ايران آن را جزء شايستگيهای موردانتظار از

جديد حذف شده است .در برنامه آموزشي قبلي و جديد،

دانشجويان ذكر كردهاند .در برنامه دانشگاه داک ،بهطور

كارآموزی تدريس باليني به دانشجويان داده ميشود تا

خاص ،واحد مدلسازی آماری و در برنامه آموزشي

فرصتي برای تمرين نقش مربي باليني داشته باشند؛ اما اين
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شایستگی

تولید و

انجام

آموزشو

مدیریت و

نظریه

تجزیه

اخالق

مقاله

استفاده از

مشارکت

دوره  /31شماره  /113شهریور ماه 1397

نشریه پرستاری ایران

در برنامه جديد آموزش پرستاری ايران ،بر كسب شايستگي

در قسمتهای مختلف بهداشتي وجود دارد؛ اما در برنامه

استفاده از فنآوری جهت آموزش پرستاری تأكيد شده

دكتری تخصصي در ايران چنين برنامهريزیای صورت

است؛ اما چگونگي انجام آن مشخص نيست.

نگرفته است.

برنامههای دانشگاههايي مانند يوسي ديويس ،جان هاپکينز،

تفکر نقادانه ،استدالل باليني ،حل مسئله ،تصميمگيری مبتني

جورجيا ،كلمبيا ،مريلند و ايران ،مديريت و رهبری را به

بر شواهد و ثبت گزارش تحليلي از شايستگيهايي است

عنوان شايستگي مورد انتظار از دانشجوی دكتری پرستاری

كه در برنامه آموزشي ايران به طور مستقيم به كسب آنها

ذكر كردهاند .دانشگاه جورجيا و يو سي ديويس حتي از

اشاره شده است؛ ولي در برنامه ساير كشورها بهطور ضمني

پژوهش به عنوان ابزاری جهت افزايش توانايي هدايت

وجود دارد و بيشتر جزء شيوههای يادگيری و آموزشي

سيستمهای بهداشتي استفاده ميكنند .در دانشگاه كلمبيا

است .در كل ،بين برنامههای مختلف دكتری تخصصي

برنامه آموزش تحليل سياستهای خدمات بهداشت،

پرستاری در دنيا ،برنامه دكتری تخصصي پرستاری در ايران

آموزش محافظت از انسانها ،ايمني بيمار و

يکي از غنيترين برنامه است .همچنين برنامه پرستاری

مسئوليتپذيری بيمه ( )HIPAAوجود دارد .در دانشگاه

ايران تنها برنامهای است كه در آن توانمندیهای عمومي و

جان هاپکينز ،واحدهای سياست در پيشرفت سالمت و

اختصاصي جدا شده است؛ هرچند اين تواناييها با يکديگر

همچنين موضوعات ويژه در سيستمهای بهداشتي و

همپوشاني زيادی دارند .به عنوان مثال ،مهارت مديريت

تحقيقات بينالمللي وجود دارد .در دانشگاه يو سي ديويس،

(سياستگذاری ،برنامهريزی ،سازماندهي ،پايش ،نظارت

واحد كارآموزی جهت رهبری در وضعيت واقعي در نظر

و كنترل و ارزشيابي) جزء برنامه عمومي است؛ ولي از

گرفته شده است و در دانشگاه جان هاپکينز ،واحد تسهيل،

طرفي ،مديريت خدمات پرستاری ،ارزشيابي مراقبتهای

اجرا و مديريت تحقيقات به شکل اختياری و آنالين وجود

پرستاری ،مديريت پرستاری و مديريت ايمني بيمار جزء

دارد و دانشجويان ميتوانند كارآموزی آن را در محيط

مهارتهای اختصاصي بيان شده است .عالوه بر اين ،برنامه

عملي بگذرانند .اين واحد ،به ايجاد توانايي مديريت در

ايران تنها برنامهای است كه بر كسب شايستگي جهت

دانشجويان كمک ميكند.

استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات تخصصي تأكيد مي

برنامه دكتری پرستاری دانشگاههای منچستر ،تورنتو و ايران

كند؛ با اين حال ،اين برنامه ،آموزشي متناسب با آن ارائه

بر كسب تواناييِ رعايت مسائل اخالقي در پژوهش ،انتشار

نميدهد.

تحقيقات و عملکرد حرفهای تأكيد ميكند .در برنامه ساير
كشورها ،اخالقمداری جزء انتظارات بيان شده نبود؛ در

بحث و نتیجهگیری

حالي كه در برنامه درسي آنها ،چنين واحدی وجود دارد.

در برنامه آموزشي دكتری تخصصي پرستاری در ايران از

به طور مثال ،در دانشگاه جان هاپکينز ،واحد

دانشجو انتظار ميرود در طي مدت چهار سال در جنبههای

مسئوليتپذيری و فعاليت به عنوان صاحب نظر در رشته

مختلف علم گسترده پرستاری مانند آموزش ،مراقبت،

وجود دارد.

بالين ،رهبری ،فلسفه و پژوهش ،مهارت كسب كند .در

در برنامه دانشگاههای يو سي ديويس ،كلمبيا ،مريلند و

حالي كه بهتر بود از ابتدا مشخص ميشد كه فرد در چه

واشنگتن بهمنظور همکاری بين رشتهای با محققان ساير

زمينهای قرار است انجام وظيفه نمايد و بعد ،در آن زمينه

رشتهها ،بر ادغام ديدگاه بينحرفهای تأكيد شده است؛ به

تخصص پيدا كند .انجمن علمي پرستاری آمريکا برای دوره
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است تا ارتقاء مهارتهای تدريس در دانشجويان .همچنين

تحقيق بين رشتهای با هدف يکپارچهسازی برنامهريزیها
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برنامه بيشتر برای جبران مشکل كمبود استاد در دانشگاهها

طوری كه در برنامه دانشگاه كلمبيا ،واحد ساخت مدلهای

مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری...

محسن ادیب حاج باقری و فاطمه حسینی

حرفهای را جهت ارائه مراقبت ايمنتر به بيماران تربيت

دكتری پرستاری بايد بر آمادهسازی فارغالتحصيالن برای

نمايند .در حيطه تخصصي انتظار ميرود كه

نقش استادی و كسب صالحيت آموزش باليني باشد()22-4؛

فارغالتحصيالن ،توانايي هدايت تحقيقات پرستاری و

زيرا عدم تمركز برنامههای درسي دوره دكتری پرستاری بر

توسعه دانش و سياستگذاری در حيطه سالمت را كسب

آموزش باليني ميتواند بر كيفيت كار فارغالتحصيالن

كنند.

دكتری پرستاری تأثير بگذارد( .)27مطالعه كشميری در سال

برنامه آموزش دكتری پرستاری ايران قبل از سال  1395به

 1395نشان داد ،دانشجويان دكتری تخصصي ايران توانايي

شکل دكتری تخصصي بود و تأكيد آن بر تربيت استاد و

خود را در تدريس ضعيف ميدانند .با اينوجود ،هنوز اقدام

ارتقای آموزش پرستاری بود؛ در حاليكه در برنامه جديد،

خاصي برای رفع اين مشکالت انجام نشده است .بنابراين

عالوه بر انتظار كسب مهارتهای قبلي ،مهارتهای باليني

الزم است كه حتي دورههای دكتری با رويکرد فلسفي،

مديريتي و تخصصي هم اضافهشده است .البته به نظر مي

نزديکي و تعامل خود را با محيطهای درماني و بهداشتي

رسد كه برنامهريزی مناسب و روشني در جهت كسب اين

حفظ كنند تا به رفع مشکل فاصله بين تئوری و عمل

تواناييها و تعريف مرز اين دو حيطه صورت نگرفته است.

سرعت بخشند( .)28برای حل اين مشکل ،در برنامه جديد

مطالعهای كه به بررسي محتويات برنامه درسي دكتری

آموزش دكتری پرستاری ،دروس اختياری و كارآموزی در

پرستاری ايران قبل از سال 1395پرداخته است ،نشان مي

راستای پاياننامه گنجانده شده است؛ اما آنچه واضح است،

دهد كه با وجود رضايت دانشجويان از محتوای كلي آن،

تنها سه واحد كارآموزی و سه واحد تئوری نميتواند به

برخي از حيطهها به تغيير نياز دارد .مثالً دانشجويان اين

عميق شدن دانش باليني كمک كند و دانشجو را برای ايفای

رشته در دوره كارشناسي ارشد و دكتری ،زمان زيادی برای

نقش مربي باليني آماده سازد .طراحان برنامه جديد تا حد

پژوهش و انجام پاياننامه صرف ميكنند و در اغلب موارد،

زيادی درصدد بودهاند تا برنامهای طراحي كنند كه پرستاران

اعضای هيئتعلمي از دانشجويان اين دوره برای انجام

متخصصي را برای ارتقای خدمات باليني پرستاری تربيت

پژوهشهای خود استفاده ميكنند( .)24از طرفي ،با وجود

كند؛ اما متاسفانه برای اين موضوع برنامهريزی مناسبي

اينکه در ايران ،همانند بيشتر كشورها ،وظيفه اصلي هيئت

انجام نشده و توصيههای الزم در زمينه انتخاب پروژههای

علمي پرستاری با درجه دكتری ،آموزش است(،)25

تحقيقاتي و پاياننامهها ارائه نشده است .در كل ،هدف

برنامهريزیهای صورتگرفته بيشتر در جهت انجام

تربيت مدرس نيست؛ بلکه تربيت محقق و
ِ
برنامه جديد،

پژوهش است( .)26،27با اين وجود ،اكثر فارغالتحصيالن

نيز پرستاران ورزيده برای رفع مشکالت باليني است و

دوره دكتری پرستاری كه به آموزش مشغول ميشوند ،از

پيامد احتمالي آن ،فارغالتحصيالني است كه قابليت انتقال

مهارتهای پژوهشي خود نيز به منظور انجام پژوهشهايي

دانش باليني به دانشجويان پرستاری را ندارند( .)2در برنامه

با هدف ارتقا شغلي استفاده ميكنند؛ اما نتايج اغلب اين

ساير دانشگاههای بررسيشده در اين پژوهش ،هر كجا

پژوهشها تأثيری بر بهبود رشته و اجتماع ندارد(.)24،25

هدف دوره ،تربيت مربي باليني و كار در بالين بود ،داشتن

عالوه بر اين ،اين دوره ،نقش كمرنگي در تربيت مربيان

سابقه كار باليني از شرايط اصلي پذيرش دانشجو و پيشنياز

توانمند دارد؛ زيرا با وجود نيازمندی بيشتر دانشجويان اين

اصلي ورود به دوره بود؛ اما در برنامه ايران ،به سابقه كار

مهارت متناسب با نقشهای آموزشي
ِ
دوره به كسب دانش و

باليني توجه نشده است .مطالعه زمانزاده و همکاران نيز

( ،)26،27بسياری از صاحبنظران حيطه آموزش معتقدند كه

نشان داد كه از نظر دانشجويان ،دروس دوره دكتری تناسب
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و به تشخيص استاد راهنما در اين زمينه وجود داشته باشد

مقاالت علمي ،يکي از شايستگيهای موردانتظار است؛ اما

تا بتواند ضعفهای دانشجو در زمينهی كار باليني را كاهش

عليرغم اهميت مهارت در زبان انگليسي برای نوشتن

دهد.

مقاله( ،)28برنامهريزی مناسبي برای تقويت اين مهارت در

در برنامههای آموزش پرستاری بررسي شده ،از

بين دانشجويان صورت نگرفته است .بررسي برنامه ساير

فارغالتحصيالن دكتری پرستاری انتظار ميرود كه

دانشگاهها نشان ميدهد ،هر كجا چنين انتظاری از

صالحيتهای مشاورهای ،آموزشي و پژوهشي را داشته

دانشجويان وجود دارد ،واحد آشنايي با ادبيات انگليسي و

باشند ،برای پيشبرد علم پرستاری تالش كنند( ،)1تئوریهای

نگارش دانشگاهي نيز پيشبيني شده است.

علمي را توسعه دهند و آزمون كنند ،چگونگي انجام

انجام مديريت اثربخش يکي ديگر از شايستگيهای مورد

پژوهش را به دانشجويان پرستاری آموزش دهند و به آنها

انتظار در بيشتر برنامههای دكتری پرستاری بود .با اين

در زمينه انجام پژوهشها كمک كنند( .)24در برنامه آموزش

وجود ،تنها بيست درصد از فارغالتحصيالن دكتری

پرستاری ايران ،دانشجويان در زمينهی پژوهش ،دوره

تخصصي پرستاری به فعاليت در سياستگذاریهای

منتورينگ پروژههای
ِ
كارآموزی طي نميكنند؛ در حالي كه

بهداشتي ،مديريت و مشاوره ميپردازند( .)24در ايران آمار

تحقيقاتي باعث افزايش اعتماد به نفس و آمادگي بيشتر

دقيقي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما پستهای مديريتي كه

دانشجويان ميشود .در اين راستا استفاده از دانشجويان

در سيستمهای بهداشتي به فارغالتحصيالن دكتری پرستاری

دكتری به عنوان استاد مشاور در تحقيقات دانشجويان

واگذار ميشود ،بيشتر به سطوح مياني مديريت مربوط

كارشناسي ارشد كمکكننده است و ميتواند دانشجويان

است .شايد دليل اين موضوع اين است كه بيشتر آنها،

دكتری تخصصي پرستاری را برای مسئوليتهای مربيگری

آموزش كافي برای مديريت سطح باال دريافت نميكنند و

در آينده و رهبری پروژههای تحقيقاتي آماده كند( .)30از

آموزشهايي كه در اين زمينه وجود دارد ،در حد آشنايي با

طرفي ،با وجود تمركز زياد برنامه دكتری تخصصي

تئوریهای مديريتي است .در طول برنامه قبلي دوره دكتری

پرستاری در ايران بر پژوهش ،تعداد واحدهای آمار و

تخصصي پرستاری نيز فقط سه واحد درس تئوری مديريت

همچنين واحدهای تحقيقات كمي و كيفي در اين برنامه،

وجود داشت كه در برنامه جديد ،بررسي ميداني موضوعي

كافي نيست؛ در حالي كه در برنامههای دانشگاههای برتر

و نوشتن برنامه راهبردی در سيستمهای بهداشتي به آن

دنيا كه دانشجويان را برای انجام تحقيقات مستقل آماده مي

اضافه شده است .با اين حال اگر قرار است دانشجويان در

كند ،تعداد واحدهای آمار و تحقيقات كمي و كيفي بيشتر

زمينه مديريت توانمند شوند ،برنامهريزی دقيقتر و

است .عالوه بر اين ،واحدهای اختياری در اين زمينه وجود

وسيعتری نياز است .به طور مثال ،در دانشگاه يو سي

دارد كه دانشجويان ميتوانند اين واحدها را با نظر استاد

ديويس ،دانشجويان در مدت كوتاهي در مراكز مختلف

مشاور و با توجه به نياز ،به صورت اختياری بگذرانند تا

نقش رهبری را به عهده ميگيرند و مسئوليت مديريتي

در اين زمينه مهارت الزم را كسب كنند.

سيستمهای بهداشتي مختلف را در محيط واقعي تجربه مي

در برنامه قبلي آموزش دكتری پرستاری در ايران ،از

كنند .به همين دليل ،اين دانشگاه حتي در بيان مأموريت

دانشجويان انتظار ميرفت تا شايستگي الزم برای نشر نتايج

خويش نيز فارغالتحصيالن خود را كانديد مناسب برای به

پژوهش و مقالهنويسي را كسب كنند؛ بهطوری كه چاپ

عهده گرفتن نقش رهبری در سطوح باالی سيستم بهداشتي

مقاالت منتج از پاياننامه يکي از پيششرطهای

ميداند .در برنامه پرستاری ايران و همچنين تعدادی از
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محسن ادیب حاج باقری و فاطمه حسینی

...مقایسه شایستگیهای موردانتظار از دانشجویان دوره دکتری

، پژوهشي، به چهار گرايش آموزش باليني،كشورها

 واحد عملي و كارآموزی جهت،دانشگاههای بررسيشده

مديريتي و دانش پرستاری تقسيم شود تا بتواند به يادگيری

 بديهي.كسب شايستگي مديريتي در نظر گرفته نشده است

عميق در دانشجويان و ايجاد فارغ تحصيالني شايسته منجر

است كه با گذراندن تعدادی واحد تئوری و نوشتن يک

.شود

 نميتوان انتظار تربيت،برنامه راهبردی بدون اجرای آن
.مديران شايسته داشت

 هيچگونه تعارض منافعي توسط نويسندگان:تعارض منافع

، باليني، مراقبتي،تعريف شايستگيهای متعدد آموزشي

.گزارش نشده است

 فلسفه و پژوهش در يک برنامه آموزشي،مديريت و رهبری
و انتظار كسب اين شايستگيها بدون برنامهريزی درسي

تقدیر و تشکر

 غير واقع بينانهِ است و ميتواند به دريافت سطحي،متناسب

نويسندگان از هيئت تحريريه مجله پرستاری ايران كه به

 سردرگمي و بيانگيزگي، تکرار آموختههای قبلي،علم

.اصالح مقاله كمک كردند تشکر و قدرداني ميكنند

 پيشنهاد.دانشجويان پرستاری در مقطع دكتری منتهي شود
ميشود دوره دكتری پرستاری در ايران نيز مانند ديگر
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Abstract
Background & Aim: In order to improve the quality and dynamics of nursing education programs, quantitative
and qualitative evaluations should be carried out continuously. Comparative study is one of the methods which is
widely used in many parts of the world as a prerequisite for designing new educational systems. Therefore, the
present study compared the expected competencies of PhD students in nursing in Iran and top universities in the
world.
Materials & Methods: This study was conducted through a descriptive comparative manner and using the
Beredy. Brought method in four stages of description, interpretation, and neighborhood. The Ph.D. nursing
program at the top universities of the world was prepared on the basis of the Shanghai University rankings
worldwide, from the websites of Iran’s Ministry of Health of Iran. In order to obtain more information, a broad
electronic search of national and international databases was done at 2018 until 2007 using the databases of Google
Scholars, PubMed, Science Direct, CINAHL IranMedex, SID, and Magiran.
Results: The expected abilities of PhD students in nursing in different programs and Iran are the acquisition of
various educational, care, clinical, leadership, and philosophy and research abilities. All of these programs seek
to train researchers who use research as a tool for developing leadership, management, nursing science and
education.
Conclusion: without enrichment of the curriculum and proper planning, it is impossible and unrealistic to expect
a student to possess multiple abilities. Transferring some superficial theoretic materials, repeating what the
students learned previously, ultimately would confuse the student and increase their worries toward their endpoint
and would decrease their motivation toward learning. Then, such students cannot be expected to promote the
nursing profession in Iran.
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