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 چکیده
بردن نتايج كار و بهمسـتمر  يفيو ككمي  یهايبررسارزشيابي و مستلزم  اریپرست آموزش عـالي یهابرنامهكيفيت و پويايي  یارتقا :زمینه و هدف

 آموزشـي نـوين یهانظامشرط الزم برای طراحي  عنوانبهنقاط جهان از آن  بيشتركه در  ،ی ارزيابيهاروشيکي از . استارزشيابي در عمل حاصل از 

پرستاری در ايران  تخصصي از دانشجويان دوره دكتری انتظار موردهای شايستگيبه مقايسه  مطالعه حاضر .تطبيقــي است یهاپژوهش ،شوداستفاده مي

 برتر جهان پرداخته است. یهادانشگاهو 

 ابتداانجام شد.  مقايسهو  یجوارهمدر چهار مرحله توصيف، تفسير،  Beredy تطبيقي با استفاده از روش ـشيوه توصيفيبه  اين مطالعه :روش بررسی

 بر اساس)ی برتر دنيا هادانشگاهآموزش دكتری پرستاری  به طمربو برنامهو  از سايت وزارت بهداشت انيرا ریپرستا یكتردوره د شيزموآ امهبرن

بيشتر ات اطالع برای دستيابي به. شد مطالعهدقت به هابرنامه سپس شد.ی مربوطه تهيه هادانشگاهسايت  ، از(دانشگاه شانگهای در سطح جهانيی بندرتبه

 ،Google scholar، Pub Med، Science Directجمله از يسيفارسي و انگلهای علمي داده یهاگاهيپا درالکترونيکي  جستجوی ،در اين پژوهش

CINAHL ،Iran Medex ،SID و Magiran شدانجام  2017 تا 2000 از سال. 

استفاده  توانايي ،در اين پژوهش شدهبررسي مختلفدانشگاهای  یهابرنامهپرستاری در ي تخصصدكتری  از دانشجويان انتظار موردهای شايستگي :هاافتهی

ساير به  نسبت ،هاشايستگياين برگرفتن  دراز لحاظ  انبرنامه پرستاری اير .است مديريت و یرهبر علم پرستاری، آموزش،توسعه برای پژوهش از 

؛ انده شودباليني نيز گنج یهامهارتسعي شده در كنار انتظارات قبلي نشجوی دكتری پرستاری در ايران، تربيت داجديد  هدر برنام .تر استغني هابرنامه

 وجود ندارد. ها اين شايستگيكسب ی مناسبي برای زيربرنامه دهد كهمينشان اين برنامه درسي و سرفصل دروس  یواحدهابررسي  حال،اين با

 مناسب یزيربرنامهبدون  ،در دانشجويانمتعدد  یهايستگيشاكسب انتظار  زشي دوره دكتری تخصصي پرستاری وكردن برنامه آموغني :کلی یریگجهینت

و  انيرا یرپرستا ضعيتو ، عدم بهبوداين دورهدانشجويان  يزگيانگيب ،تينها درو سردرگمي قبلي،  یهاآموختهتکرار  تواند بهو مي است ممکن ريغ

 .منجر شود شتهر یعتالاعدم 

 
  .پرستاری، ایران، دانشجوی پرستاری، آموزش :هاواژهدیکل

 
 19/2/97 دريافت:تاريخ 

 17/5/97 پذيرش:تاريخ 
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 مقدمه

كردن پرستاران آماده ،پرستاری یهادانشکدههدف اصلي 

ی برا .(1)و شايسته برای عملکرد باليني است یاحرفه

علم و دانش  كه بتوانندمربياني  تربيت ،اين هدفدستيابي به 

 ، الزمدهند و همچنين عملکرد تيم سالمت را توسعه

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

. توسط دانشگاه كلمبيا و نيويورک ارائه شدپرستاری  دكتری

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

 Doctor of Education يا آموزش پرستاریحوزه 

(EdD) شش دانشگاه ديگر ،1960در اواسط دهه  .ودب، 

 ديگر مانندهای گرايشدر ا دكترای پرستاری ر

Philosophiae Doctor (PhD) و(DNS) Doctor 

of Nursing Science انجمن  تينها در. (3)ارائه كردند

پيشنهاد  2004پرستاری آمريکا در سال  یهادانشکده

 Doctor ofیپرستاری بالين دكتریدوره  یاندازراه

Nursing Practice (DNP)  تنها دوره  عنوانبهرا

ود حد، حاضرلحا. در(4)پرستاری باليني پيشرفته، ارائه داد

يمئه ارامختلف ر كشو 30ر ری دپرستای كتردبرنامه  232

 .(5)شود

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

دل متعا رشد ،جانبهالزمه توسعه پايدار و همه ،(6)كيفي است

د به رش صرف ؛ بنابراين توجهستااين ابعاد  و متوازن در

غفلت از رشد كيفي، پيامدهای ناگواری برای اين  كمي و

دانش سريع تعداد فزايشا. (7)خواهد داشتنظام در پي 

نگراني باعث دهه اخير  دكتری پرستاری در آموختگان

در و  (8)رشته شده است درباره كيفيت آموزش اين

 تيفيك بامناســب و  یهابرنامه نشدن صــورت طراحــي

بــر ســالمت  یريناپذجبرانآموزشــي، خســارت 

اين  آموختگاندانشو  هاجامعــه، اعتبار علمي دانشگاه

 .خواهد شدوارد رشته 

انند ، مارزشيابي برنامه آموزش پرستاری در مقطع دكتری

و بازنگری  يابي مداوممستلزم ارز ،هر دوره آموزشي ديگر

پژوهش  روشاستفاده از در اين راستا مستمر است. 

 ربيشتدر های تطبيقي پژوهش .(9)است كنندهكمک ،تطبيقي

الزم برای طراحي های شرطيکي از پيش ،نقاط جهان

است. اولين گام در ارزشيابي آموزشـي نـوين  یهانظام

قي به روش تطبي برنامه آموزش پرستاری در مقطع دكتری

 انشجوياناز د انتظارموردهای شايستگي هتواند مقايسمي

 مقايسها هدف بحاضر  پژوهش. باشد یدكتری پرستار

از دانشجويان دوره دكتری  انتظارمورد یهاشايستگي

ن انجام برتر جها یهاپرستاری در ايران و دانشگاهتخصصي 

 .شد

 

 بررسیوش ر

تطبيقي با استفاده از روش  ـشيوه توصيفيبه  اين مطالعه

Bereday  ،و  یجوارهمدر چهار مرحله توصيف، تفسير

انتظار از  مورد یهايستگيشا مقايسه برای مقايسه،

دنيا  برتر یهادانشگاهپرستاری ايران و  دانشجويان دكتری

 ههای الزم درباردادهشد. در مرحله توصيف،  انجام

انتظار از دانشجويان دكتری تخصصي  های موردشايستگي

آوری و های برتر جهان، جمعپرستاری در ايران و دانشگاه

مرحله  د آماده شد. دربررسي و نقادی در مرحله بعبرای 

 و ، بررسيدر مرحله اول شده یآورجمع هایدادهتفسير، 

 به ،شده آمادههای داده، یجوارهمتحليل شد. در مرحله 

و  هاشباهت ايجاد چهارچوبي برای مقايسه منظور

 ،تينها درداده شد. و در كنار هم قرار  یبندطبقه ،هاتفاوت

نظر  شده، ازبندیبقهط یهادادهدر مرحله مقايسه، 

 .مقايسه شد هاتفاوتو  هاشباهت

از سايت  انيرا ریپرستا یكتردوره د شيزموآ برنامه

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

 یهادانشگاهاز سايت برتر دنيا  یهادانشگاهپرستاری 

 بر ،های برترشد. دانشگاهمطالعه دقت  مربوطه، تهيه و با

ر ب)دانشگاه شانگهای در سطح جهاني  یبندرتبه اساس

 هيئت معيار كيفيت آموزش، كيفيت اعضاء چهاراساس 

( رانه عملکرد دانشگاههای پژوهش و س، خروجيعلمي

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

های داده یهاگاهيپا درالکترونيکي  جستجوی ،پژوهش

 ،Google scholarمانند  يسيفارسي و انگلعلمي 
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PubMed، Science Direct، CINAHL ،

IranMedex ،SID و Magiran 2017 تا 2000 از سال 

پرستاری، ايران، شامل های جستجو واژه. كليدانجام شد

 .بود دانشجوی پرستاری، دانشگاه و آموزش

 

 هایافته
، يكمي و كيف شيوهبه  و مستقل پژوهش به صورتانجام 

 یاهبرنامهمشترک در تمام  انتظار موردی هاشايستگياز 

.(1ـ3)جدول  است آموزش پرستاری

 اندر ایر انتظار از دانشجوی دکتری فلسفه پرستاریمورد هایشایستگی: 1جدول شماره 

 زمان انتظارهای موردشایستگی

 نوين یهاتدريس در مقاطع تحصيالت تکميلي و كارشناسي با استفاده از روشتوانايي 

 اساس نياز جامعهبرهش پژوو انتشار نتايج اجرا و  همشاور توانايي

 آموزشي یزيرانجام برنامه توانايي

 یاتخصصي و حرفه یهایزيرمشاركت در برنامه توانايي

 

قبل از سال 

1395 

 مصاحبهی و انجام اارتباط و تعامل بين فردی و بين حرفهبرقراری 

 االن(گسارزيابي و آموزش بزر، تدريس، آموزش )تدوين طرح درس

 پژوهش و نگارش مقاالت علمي

 های پژوهشيجذب گرنت

 مشاوره

 ثبت گزارش تحليلي

 استدالل باليني و حل مسئله ،تفکر نقادانه

 ارزشيابي(، كنترل ،پايش، نظارتي، دهسازمانی، زيربرنامهی، گذارتاسيمديريت )س

 شواهد بر مبتني یهایريگميتصم

 آفرينيكار

 آموزشي یهابررسي و نقد برنامه

 

 

 

 

 

 های عموميتوانمندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از سال 

1395 

 ازين خدمات پرستاری و امکانات مورد يسنجازين

 پرستاری یهار اساس مدلها بمراقبت یزيربرنامه

 مديريت خدمات پرستاری

 پرستاری یهاارزشيابي مراقبت

 تحليل آماری دادهای پرستاری

 مديريت ايمني

 استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات تخصصي

 

 

 

 های اختصاصيیتوانمند

 پرستاری هاینقد مدل

 آموزشي يک دوره مهارتي پرستاری یزيربرنامه

 تركيبي، كيفي ،كمي یهانقد پژوهش

 SPSS افزاراز نرماستفادهكمي با یهاتحليل رگرسيون داده

 راهبردی توسعه سالمت )بهداشتي درماني( یزيربرنامه

 بررسي ميداني يک موضوع پرستاری

 Non-coreتدوين برنامه مراقبتي بيمار موجود در 

 

 

 

 های عمليیتوانمند

 

 ورهداز گذراندن  بعد ،به دانشجويان اينيرجيو در دانشگاه

مجوز شركت در  ،روش تحقيق پيشرفته آموزش مفاهيم

كارآموزی  عنوانبهبايد دانشجو  و شوديمتحقيقات داده 

در دانشگاه همچنين  .كندشركت پژوهشي  یهاطرحدر 
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 جربهت با ِمربي در كنارواحد تمرين تحقيق  ،داک و كلمبيا

وزه سالمت واحد چگونگي مداخله و ايجاد تغيير در ح و

واحد نيز  ايراني دانشجويان وجود دارد.نيز  بهداشتو 

 یكارآموزدوره  ولي ؛گذراننديرا م روش تحقيق تئوری

در حوزه بهداشت و سالمت  جهت انجام تحقيقات عملي

 د. نندار

 
 نیابرتر د یهاپرستاری در دانشگاه تخصصیدانشجوی دکتری انتظار از های مورد: شایستگی2جدول شماره 

 نام دانشگاه انتظارهای موردشایستگی

 كاربرد و انتقال دانش در رشته پرستاری ،توليد

 و اقتصادی ي، فرهنگي، علميهای اجتماعي، اخالقهنيپرستاری درزم یهاهيساخت، آزمون و اصالح نظر

 مرتبط با پرستاری برای استفاده در پرستاری یهاو تركيب دانش رشته ليتحل و هيتجز

 ارچگي علمي در طراحي و انجام تحقيقاتيکپ

 در توسعه و انتشار انتقال دانش پرستاری یارشته نيانجام همکاری ب ييتوانا

 

 

Virginia (12) 

 تحقيقاتي یهاو ساير پروژه نامهانيتوسعه علم پرستاری از طريق تحقيقات باليني و انتشار نتايج پا

 تحقيقاتكننده ِ هدايتنظری یهاآماری، توليد و يا آزمون چارچوب یهاداده ليوتحلهيتجز توانايي

 شواهد به بهترين عملکرد باليني برمبتني در انجام تحقيقات و تبديل دانش هابا محققان ساير رشته یارشتهنيهمکاری ب

قي، اخالهای در حيطهعلم پرستاری توسعه تحقيقاتي و  یهاطرح انجاممختلف برای  یهااستفاده و تركيب دانش رشته

 یااجتماعي، فرهنگي، سياسي و حرفه

 جديد در طراحي و ارتقاء تحقيقات و آموزش پرستاری یهایآوراستفاده از فن

بهداشتي و دسترسي افراد نيازمند  یازهاياصالح شيوه زندگي و برآورد ن زمينهخالقانه در یهاآموزش پژوهش و جراطراحي، ا

 به مراقبت خدمات بهداشتي 

 

 

 

 

Washington 

(13) 

 نيبالي یهاتيپرستاری و ساير فعال يثمربخشهدف افزايش باعلم پرستاری دهنده توسعه طراحي و انجام تحقيقات

 يالمللنيبهداشتي در سطح محلي، ملي و ب یهامراقبت یهاستميانجام رهبری جهت ارتقاء س

 ارائه خدمات بهداشتيسازمان و  یهااستيهمکاری با ساير متخصصان برای ارزيابي و توسعه س

 به عمل و سياست در تمام سطوح مختلف  تحقيقاتيشواهد تبديل 

 

 

Columbia (14) 
 

 مفهومي جهت آموزش، تمرين و انجام تحقيقات پرستاری یهاو مدل هاهياستفاده از نظر

 دانش پرستاری دهندهارتقاء انجام تحقيقات

 بهداشتي و پرستاری یهابررسي تأثير مسائل اخالقي، اجتماعي، سياسي، جمعيت شناختي و اقتصادی در مراقبت

 بهداشتي یهاراستای بهبود مراقبتايفای نقش رهبری در آموزش، عمل و تحقيق در 

 

Georgia Baptist 

(15) 

 مراقبتيی هامزمن و دستگاه یهایماريپرستاری، ب یهاپرستاری و كاربرد آن در حل چالش توسعه فلسفه و علم

 انجام تحقيقات پرستاری كسب تبحر الزم در طراحي و

 پرستاری یهامنظور هدايت و تقويت علم پرستاری و توسعه مهارت انجام تحقيقات پرستاری به و يادگيری دقيق علم آمار

 

Duke (16) 
 

انجام تحقيقات برای كشف و كاربرد دانش با هدف و تحليلي  يشناختدانش و مهارت الزم جهت رويکردهای نظری، روش

 بهداشتي یهادر علوم پرستاری و مراقبت

 اشتي مراقبت بهد یهاپذيرفتن نقش رهبری در پرستاری و عرصه

 مربي در تئوری و بالينتوانايي ايفای نقش 

 

Johns Hopkins 

(17) 
 

 رهبری برای بهبود سالمت یهامهارت

 برای كار و ارتباط تيمي یارشتهنيو ب یاحرفهبين هایدگاهيارزيابي و ادغام د

 بهداشتي از طريق انجام پژوهش یهاايجاد علم پرستاری برای بهبود سالمت و تغيير نظام

 ادغام فرهنگ در تحقيقات، عمل، رهبری و مشاركت اجتماعي

یآوروپرورش، پژوهش و عمل پرستاری با استفاده از فنرويکردهای موجود برای آموزش یسازکپارچهيو  يابيايجاد، ارز

 نوين یها

 

 

California, 

Davis 

 (18) 
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 رهبری در پرستاری

 يبهداشت یهاارائه مراقبت

 انجام تحقيقات پرستاری

 

Texas at Austin 

(19) 

 انجام تحقيقات برای پيشرفت دانش و عمل پرستاری

 ستاری و عملکرد پرستاریرهبری در انجام تحقيقات، آموزش پر

 یاطراحي برنامه تحصيلي و توسعه حرفه

ايت بهداشت درمان و هد یهااستياجتماعي، اقتصادی و سياسي برای نفوذ بيشتر بر س یهانهيزم ادغام دانش پرستاری با

 هابرنامه استراتژيک مؤسسات و سازمان

 علمي یهانقد فکری و نوشتن گزارش برای يالزم و كاف یهاييتوانا

 

 

 

Pennsylvania 

(20) 

 

  درک بهتر مباني نظری علم پرستاری

 بهداشتي یهاتمايز بين علم پرستاری و مباني علمي ساير رشته

 شده از علم پرستاریدانش عميق و تخصص مربوط به يک جنبه انتخاب

  علم پرستاری یهاتوانايي طراحي و انجام مطالعات پژوهشي مرتبط به جنبه

  يک ديدگاه انتقادی و عيني تحقيقات تعهد اخالقي و همکاری در ارتقای دانش با

  ليالتحصتوانايي كمک به آموزش دانشجويان كارشناسي ارشد و فارغ

 

 

 

Toronto (21) 

 مرتبط یهاتحقيقاتي برای گسترش دانش در پرستاری و رشته یهاافتهي و انتشار ليوتحلهيطراحي، انجام، تجز

 مرتبط یهاپژوهان از رشتهبا پرستاران و دانش یارشتهنيتسهيل و مشاركت در تحقيقات ب

 سالمت بهداشتي یهادانشگاهي و دستگاه یهارهبری در پست

 

 

Maryland (22) 

 

 آشنايي با متون و جستجوی مؤثر در متون

 هاپروژهانجام مديريت و رهبری در 

 تحقيق، ارتباط مؤثر، همچنين انتشار نتايج توسعه ييهابر ارتقاء مهارت ديو رهبری در پژوهش و همچنين تأك مديريت

  جامعه از نتايج تحقيقاتو  مند كردن بيمارانرهبه

 علمي یهارعايت اخالق بخصوص در نوشته

 جامعهعلمي و آثار تجاری،  آن به تبليغات و انتقالبهداشت  هنيزمدرو دانش كسب مهارت 

 مشاوره انجام دانشگاه، صنعت و طيمح در یرگذاريتوانايي تأث

  

 

 

 

Manchester (23) 

 

 
دانشجويان در برنامه از انتظار مورد هایشايستگياز يکي 

جذب گرنت در پايان دوره ، ايراندكتری پرستاری  جديد

ي اين شايستگ متناسب برای ايجادواحدی حال، ايناست. با

بررسي برنامه  كهي است حال دراين  .نشده است طراحي

جا چنين انتظاری وجود كه هر دهديمنشان  هادانشگاهساير 

 است. به شدهي طراحدارد، واحد تئوری و عملي آن نيز 

 در كنار هاپکينزواشنگتن و جان یهادانشگاهمثال،  عنوان

در  يسنجت و رواننتوسعه گرروش تحقيق، واحد  واحد

 كنند.را نيز ارائه مي ات بهداشتيتحقيق

آموزشي تمامي فصل سرآماری جزء  ليتحل و هيتجز

اما تنها دانشگاه واشنگتن، ؛ ي استبررس موردی هادانشگاه

از ر انتظاموردهای آن را جزء شايستگيايران  كلمبيا، داک و

طور بهداک،  دانشگاهاند. در برنامه دانشجويان ذكر كرده

آموزشي در برنامه و  آماری یسازدلواحد م ،خاص

آموزش رگرسيون وجود دارد. ، ايو كلمبواشنگتن  دانشگاه

افه با اض ايران جديد آموزش پرستاری در در برنامه نيهمچن

سعي شده  SPSSافزار نرماز واحد درسي استفاده  كردن

..شود تريعملاين واحد 
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 در ایران و دانشگاهی برتر دنیا تخصصی پرستاری ار از دانشجویان دکتریانتظمورد هایمقایسه شایستگی: 3 جدول شماره

 شایستگی

 دانشگاه

تولید و 

انتقال 

 علم

انجام 

تحقیق 

 پرستاری

 وآموزش

 تدریس

 پرستاری

مدیریت و 

 رهبری

 هینظر

 یپرداز

 هیتجز

 لیتحل و

 آماری

 اخالق

 یمدار

 مقاله

 یسینو

 

استفاده از 

 آموزشی یآورفن

 پژوهشی و

مشارکت 

 نیب

 یارشته

قبل از )ايران 

 (1395سال 

 * * *       

 بعد از)ايران 

 (1395سال 

* * * *  * * * * * 

Virginia 
(12) 

* *   *     * 

Washingt
on (13) 

* * *   *  * * * 

Columbia 
(14) 

* *  *      * 

Duke (16) * *    *     
Johns 
Hopkins 
(17) 

* * * *       

California 
(18) 

* * * *     * * 

Pennsylva
nia (20) 

 * * *    *  * 

Maryland 
(22) 

* *  *      * 

Mancheste
r (23) 

 * * *   * *   

Toronto 
(21) 

* * * * *  *    

 
برنامه در دانشجويان از انتظار  مورد هایشايستگياز يکي 

در پايان دوره  جذب گرنت، ايراندكتری پرستاری  جديد

ين ا ايجاد برایمتناسب واحدی  حال، اين . بااست

 كه است يحال دراين  .طراحي نشده استشايستگي 

 جا چنينهر كه دهديمنشان  هادانشگاهبرنامه ساير بررسي 

 يطراحواحد تئوری و عملي آن نيز  ،وجود داردی انتظار

واشنگتن و جان یهادانشگاه ،مثال عنوان بهاست.  شده

و  تنتوسعه گر واحد ،روش تحقيق واحددر كنار  هاپکينز

 .دكننارائه مينيز را  در تحقيقات بهداشتي يسنجروان

تمامي آموزشي  فصل سر ءآماری جز ليتحل و هيتجز

تنها دانشگاه واشنگتن، اما ؛ است يبررس مورد یهادانشگاه

از  رانتظامورد یهاشايستگي جزءآن را ايران  كلمبيا، داک و

طور به ،داک دانشگاه در برنامه .اندذكر كردهدانشجويان 

آموزشي در برنامه  و آماری یسازمدلواحد  ،خاص

آموزش رگرسيون وجود دارد.  ،ايو كلمبواشنگتن  دانشگاه

افه با اض ايران آموزش پرستاری در جديد در برنامه نيهمچن

سعي شده  SPSS افزارنرماز واحد درسي استفاده  كردن

 .شود تريعملاين واحد 

يوسي ، هاپکينزجان ايران، یهاگاهدانشآموزشي در برنامه 

 هایتوانمندی سبك بر واشنگتن و پن، جورجيا ديوس،

در برنامه  .شده است ديتأكپرستاری  آموزش برای الزم

 و برنامه درسي ليتحل و هيتجزواحد  واشنگتندانشگاه 

در  .وجود دارد یاستاد نقشبرای تمرين  یواحد كارآموز

د واح نيزايران  آموزش دكتری پرستاری در برنامه قديم

برنامه  ازاين واحد اما  ؛آموزش فنون تدريس وجود داشت

 ،ديدقبلي و جآموزشي در برنامه  .حذف شده استجديد 

تا  شوديمبه دانشجويان داده  تدريس باليني یكارآموز

اما اين  ؛شندبا داشتهفرصتي برای تمرين نقش مربي باليني 
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ها انشگاهدر دكمبود استاد مشکل بيشتر برای جبران برنامه 

همچنين  .ياندانشجودر  تدريس یهامهارت ءتا ارتقااست 

تگي شايس بكسبر  ،آموزش پرستاری ايران در برنامه جديد

 شده ديتأكجهت آموزش پرستاری  یآورفناستفاده از 

 .انجام آن مشخص نيست اما چگونگي؛ است

يوسي ديويس، جان هاپکينز،  مانند ييهادانشگاه یهابرنامه

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

 از دانشجوی دكتری پرستاری انتظار موردشايستگي  عنوان

حتي از  ديويس يس ويجورجيا و دانشگاه  .اندكردهر ذك

ابزاری جهت افزايش توانايي هدايت  عنوان بهپژوهش 

كلمبيا در دانشگاه . كننديمبهداشتي استفاده  یهاسيستم

 ،خدمات بهداشت یهااستيستحليل برنامه آموزش 

و ايمني بيمار ، هاانسان آموزش محافظت از

 ( وجود دارد. در دانشگاهHIPAAبيمه ) یريپذتيمسئول

 وپيشرفت سالمت در سياست  یواحدها ،جان هاپکينز

بهداشتي و  هایسيستمموضوعات ويژه در  همچنين

 ،يويسد يس ويدانشگاه  وجود دارد. در يالمللنيبتحقيقات 

در نظر موزی جهت رهبری در وضعيت واقعي واحد كارآ

هيل، تس دواح ،نزيهاپکجان  دانشگاه در و گرفته شده است

ود آنالين وج و اختياری به شکلاجرا و مديريت تحقيقات 

 طيمح دركارآموزی آن را  تواننديمدانشجويان  و دارد

توانايي مديريت در  به ايجاد . اين واحد،عملي بگذرانند

 .كنديمدانشجويان كمک 

ايران  و ونتمنچستر، تور یهادانشگاه برنامه دكتری پرستاری

تشار ان ،رعايت مسائل اخالقي در پژوهشِ بر كسب توانايي

ساير در برنامه  .دكنيم ديتأك یاحرفهعملکرد و  قاتتحقي

 در ؛نبود شده انيب انتظارات ءجز یمداراخالق ،كشورها

 چنين واحدی وجود دارد. ي آنها،درسدر برنامه  كه يحال

واحد  ،جان هاپکينز در دانشگاه ،مثال طور به

شته در ر نظر صاحب عنوان بهعاليت و ف یريپذتيمسئول

 وجود دارد.

 و ديويس، كلمبيا، مريلند يس وي هایدانشگاهدر برنامه 

با محققان ساير  یارشته نيبهمکاری  منظوربه واشنگتن

 هب ؛شده است ديتأك یاحرفهبين دگاهيد بر ادغام ،هارشته

 یاهمدلساخت واحد  ،كلمبيادانشگاه در برنامه كه  طوری

 هایزيربرنامهسازی هدف يکپارچه با یارشته نيبتحقيق 

در برنامه  ؛ اماوجود داردمختلف بهداشتي  یهاقسمتدر 

صورت  اییزيربرنامهتخصصي در ايران چنين  یدكتر

 نگرفته است.

 مبتني یريگميتصم ،حل مسئله ،استدالل باليني ،تفکر نقادانه

 است ييهاشايستگي از ثبت گزارش تحليلي و شواهد بر

 هاآنكسب مستقيم به  طور بهايران آموزشي كه در برنامه 

 منيض طوربه در برنامه ساير كشورها ؛ ولياست شده اشاره

ي يادگيری و آموزش یهاوهيش ءجزبيشتر و  داردوجود 

دكتری تخصصي مختلف  یهابرنامهبين  ،كل . دراست

 ايران در پرستاری دكتری تخصصي برنامه ،در دنيا پرستاری

برنامه پرستاری  . همچنينبرنامه است نيتريغنيکي از 

عمومي و  یهایتوانمند در آن است كه یاتنها برنامه ايران

 گريکديبا  هايياين تواناهرچند  است؛ شده جدااختصاصي 

مهارت مديريت  ،مثال عنوان به .دارند زيادی همپوشاني

نظارت  پايش،، يدهزمانسا، یزيربرنامه، یگذاراستي)س

از  ليو ؛برنامه عمومي است ءجز ارزشيابي(و  و كنترل

 یهامديريت خدمات پرستاری، ارزشيابي مراقبت ،طرفي

 ءمديريت ايمني بيمار جز و پرستاری، مديريت پرستاری

نامه براين،  بر عالوه .ستا شده انياختصاصي ب یهامهارت

 ب شايستگي جهتكه بر كس است یابرنامه اتنهايران 

يد ميكأتيح از وسايل و تجهيزات تخصصي استفاده صح

ئه ارا آموزشي متناسب با آن ،برنامهاين  حال، اين ؛ باكند

  . هددينم

 

 گیریو نتیجه بحث

پرستاری در ايران از تخصصي  دكتریآموزشي  هبرنامدر 

ی هادر طي مدت چهار سال در جنبه روديدانشجو انتظار م

آموزش، مراقبت، پرستاری مانند  هم گستردمختلف عل

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

كه فرد در چه  شدياز ابتدا مشخص مبود بهتر  كه يحال

 در آن زمينه ،بعد و نمايد فهيوظ انجام قرار است یانهيزم

ی دوره برارستاری آمريکا علمي پانجمن . تخصص پيدا كند
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. در حيطه كنديممجزا تعريف  طهيدو ح دكتری پرستاری

ان پرستاربتوانند  النيالتحصكه فارغ روديباليني انتظار م

به بيماران تربيت  ترمنيمراقبت ا هارائرا جهت  یاحرفه

كه  روديانتظار متخصصي  . در حيطهنمايند

هدايت تحقيقات پرستاری و توانايي  ،النيالتحصفارغ

 را كسب سالمت در حيطه یگذاراستيس دانش وتوسعه 

 .كنند

به  1395برنامه آموزش دكتری پرستاری ايران قبل از سال 

تاد و آن بر تربيت اس ديتأكشکل دكتری تخصصي بود و 

 ،در برنامه جديد كهيحال در ؛ارتقای آموزش پرستاری بود

 ی بالينيهامهارتی قبلي، هامهارتعالوه بر انتظار كسب 

يمظر به ن است. البته شدهفهاضامديريتي و تخصصي هم 

ی مناسب و روشني در جهت كسب اين زيربرنامهكه  رسد

 و تعريف مرز اين دو حيطه صورت نگرفته است. هاييتوانا

 دكتری برنامه درسي بررسي محتوياتكه به  یامطالعه

يمپرداخته است، نشان 1395ايران قبل از سال پرستاری 

، ی كلي آنان از محتودانشجوياوجود رضايت  باكه  دهد

ين ا شجوياننياز دارد. مثالً دانبه تغيير  هاطهيبرخي از ح

زمان زيادی برای  ،یدكترو ارشد  يرشته در دوره كارشناس

 ،در اغلب موارد و كنندصرف مي نامهانيپاو انجام پژوهش 

از دانشجويان اين دوره برای انجام  يعلمئتياعضای ه

وجود  طرفي، با از. (24)كننديخود استفاده م هایهشوژپ

 ئتيوظيفه اصلي ه ،كشورها شتريبهمانند  ،در ايراناينکه 

 ،(25)آموزش است ،یپرستاری با درجه دكتر يعلم

انجام  در جهتبيشتر گرفته صورت یهایزيربرنامه

 النيالتحصفارغاكثر  وجود، اين با .(26،27)تپژوهش اس

ز اشوند، مشغول ميبه آموزش كه دوره دكتری پرستاری 

هايي انجام پژوهشبه منظور  نيز ی پژوهشي خودهامهارت

اغلب اين نتايج  ؛ اماكنندياستفاده مارتقا شغلي با هدف 

. (52،42)داردنی بر بهبود رشته و اجتماع ريتأث هاپژوهش

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

وجود نيازمندی بيشتر دانشجويان اين  دارد؛ زيرا باتوانمند 

ي آموزش هاینقش امتناسب بِ مهارت و كسب دانشدوره به 
ه كمعتقدند نظران حيطه آموزش بسياری از صاحب ،(7،262)

 یسازادهپرستاری بر آم یهاتمركز فعلي دانشکده

 یهاتمركز در برنامه است. پژوهشبرای دانشجويان 

برای  ناليالتحصفارغ یسازآمادهبر پرستاری بايد  دكتری

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

درسي دوره دكتری پرستاری بر  یهابرنامهمركز تعدم  زيرا

 النيالتحصبر كيفيت كار فارغ تواندي ميبالينآموزش 

 در سال كشميریمطالعه . (27)بگذارد ريدكتری پرستاری تأث

توانايي  ايران خصصيتی كترن دنشجويادا، دادنشان  1395

هنوز اقدام  وجود،اين با. داننديمضعيف يس رتدخود را در 

اين بنابر. استانجام نشده مشکالت اين  رفعخاصي برای 

 ،فلسفي دكتری با رويکرد یهاالزم است كه حتي دوره

درماني و بهداشتي  یهاطيبا محو تعامل خود را  نزديکي

 ن تئوری و عملتا به رفع مشکل فاصله بيكنند حفظ 

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

دروس اختياری و كارآموزی در  ،آموزش دكتری پرستاری

نچه واضح است، آاما  گنجانده شده است؛ نامهانيراستای پا

به  توانديواحد تئوری نم تنها سه واحد كارآموزی و سه

يفای ادانشجو را برای و  عميق شدن دانش باليني كمک كند

طراحان برنامه جديد تا حد . نقش مربي باليني آماده سازد

ران پرستاای طراحي كنند كه برنامهاند تا زيادی درصدد بوده

 ی خدمات باليني پرستاری تربيتمتخصصي را برای ارتقا

ي ريزی مناسبای اين موضوع برنامهاما متاسفانه بر ؛دكن

های ژهوهای الزم در زمينه انتخاب پرنشده و توصيه انجام

هدف  ،است. در كلارائه نشده ها نامهتحقيقاتي و پايان

و  بلکه تربيت محقق ؛مدرس نيست ِتربيت ،جديد هبرنام

رفع مشکالت باليني است و برای نيز پرستاران ورزيده 

التحصيالني است كه قابليت انتقال ارغف ،آناحتمالي پيامد 

. در برنامه (2)دارندندانش باليني به دانشجويان پرستاری را 

كجا  هر ،در اين پژوهش شدهرسيی برهادانشگاهساير 

داشتن  ،بودتربيت مربي باليني و كار در بالين  ،هدف دوره

 ازينشيپكار باليني از شرايط اصلي پذيرش دانشجو و  هسابق

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

نيز  همکاران زاده وزمانمطالعه باليني توجه نشده است. 

ب تناسدروس دوره دكتری نظر دانشجويان،  كه از نشان داد
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. (29)ندارد آن حرفه پرستاری، رسالت و تعهدچنداني با 

به نياز دانشجو  توجه با اختياریدروس  استبنابراين بهتر 

 اشده بدر اين زمينه وجود داشت تشخيص استاد راهنما به و

كاهش باليني را كار  ینهيزم دانشجو دری هاتا بتواند ضعف

  .دهد

از ، شده يبررسی آموزش پرستاری هابرنامهدر 

كه  روديدكتری پرستاری انتظار م النيالتحصفارغ

ي و پژوهشي را داشته ای، آموزشهای مشاورهصالحيت

 یهایتئور، (1)كنند تالش علم پرستاری برای پيشبردباشند، 

انجام چگونگي ، كنندآزمون  دهند وعلمي را توسعه 

ها آن به آموزش دهند وبه دانشجويان پرستاری پژوهش را 

 آموزشدر برنامه  .(24)كمک كنندها پژوهشانجام  هنيزم در

 ه، دورپژوهش ینهيزم در دانشجويان ،پرستاری ايران

 یهاپروژه ِمنتورينگ كه يحال در ؛كننديكارآموزی طي نم

تر نفس و آمادگي بيش به اعتماد افزايش يقاتي باعثتحق

استفاده از دانشجويان  . در اين راستاشوديدانشجويان م

عنوان استاد مشاور در تحقيقات دانشجويان  دكتری به

دانشجويان تواند مي كننده است وكارشناسي ارشد كمک

 گریربيم یهاتيرا برای مسئول تخصصي پرستاری دكتری

. از (30)كندتحقيقاتي آماده  هایو رهبری پروژهآينده  در

تخصصي دكتری  هبرنامزياد تمركز  با وجود ،طرفي

آمار و  احدهای، تعداد وپژوهشبر پرستاری در ايران 

در اين برنامه، تحقيقات كمي و كيفي های همچنين واحد

برتر  یهادانشگاه یهادر برنامه كه يحال در ؛كافي نيست

يدانشجويان را برای انجام تحقيقات مستقل آماده مكه دنيا 

آمار و تحقيقات كمي و كيفي بيشتر  یتعداد واحدها، كند

ياری در اين زمينه وجود واحدهای اخت ،اين بر عالوه است.

اين واحدها را با نظر استاد  دنتوانيم اندارد كه دانشجوي

صورت اختياری بگذرانند تا  به، ازيبه ن توجه مشاور و با

 .كننددر اين زمينه مهارت الزم را كسب 

، از در برنامه قبلي آموزش دكتری پرستاری در ايران

ر نتايج برای نشزم الشايستگي رفت تا ميانتظار  دانشجويان

 چاپ كه یطورهب را كسب كنند؛ يسينوپژوهش و مقاله

های شرطيکي از پيش نامهانيپامنتج از  مقاالت

ی ي در اين زمينه برااما آموزش مناسب ؛بود يليالتحصفارغ

ن توانايي نوشت نيزبرنامه جديد  در بود. نشدهينيبشيپآنها 

اما ؛ انتظار استردموی هايستگيشا مقاالت علمي، يکي از

برای نوشتن زبان انگليسي اهميت مهارت در رغم علي

ريزی مناسبي برای تقويت اين مهارت در ، برنامه(28)مقاله

اير بررسي برنامه س صورت نگرفته است. بين دانشجويان

، هر كجا چنين انتظاری از دهديمنشان  هادانشگاه

وجود دارد، واحد آشنايي با ادبيات انگليسي و  انيدانشجو

 .بيني شده استپيشنيز  يدانشگاهنگارش 

 وردهای مبخش يکي ديگر از شايستگيانجام مديريت اثر

 اين ا. بدكتری پرستاری بود یهابرنامهبيشتر انتظار در 

دكتری  النيالتحصدرصد از فارغ بيستتنها  وجود،

 یهایگذاراستيسدر  يتپرستاری به فعالتخصصي 

در ايران آمار  .(24)پردازنديمشاوره م و بهداشتي، مديريت

ه يريتي كدهای مپستاما  ؛وجود ندارددقيقي در اين زمينه 

 تاریدكتری پرس النيالتحصفارغبه های بهداشتي يستمدر س

وط مربمديريت  سطوح ميانيبه بيشتر ، شودواگذار مي

ها، آن بيشترشايد دليل اين موضوع اين است كه . است

 وند كندريافت نميباال مديريت سطح برای آموزش كافي 

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

ری دوره دكتدر طول برنامه قبلي . استمديريتي  یاهیتئور

 تيريپرستاری نيز فقط سه واحد درس تئوری مد تخصصي

بررسي ميداني موضوعي  جديد، هدر برنامكه وجود داشت 

ه آن ببهداشتي  یهاستميو نوشتن برنامه راهبردی در س

 دانشجويان در است اگر قرار حال نيا . بااضافه شده است

و  ترقيدق یزيربرنامه ،ت توانمند شوندمديري هنيزم

يو سي  دانشگاه ، درمثال طور است. به ی نيازترعيوس

در مدت كوتاهي در مراكز مختلف  ، دانشجويانديويس

مديريتي و مسئوليت  رنديگينقش رهبری را به عهده م

يمه تجربواقعي  طيمح بهداشتي مختلف را در یهاستميس

 تيمأمور حتي در بيان ين دانشگاهدليل، ا همين . بهكنند

 خود را كانديد مناسب برای به النيالتحصنيز فارغ خويش

شتي سيستم بهداسطوح باالی گرفتن نقش رهبری در  عهده

تعدادی از همچنين  و پرستاری ايران ه. در برنامدانديم
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واحد عملي و كارآموزی جهت ، شدهبررسي یهادانشگاه

 هييبد .نظر گرفته نشده است درشايستگي مديريتي كسب 

با گذراندن تعدادی واحد تئوری و نوشتن يک  است كه

انتظار تربيت  توانينم راهبردی بدون اجرای آن، برنامه

 .مديران شايسته داشت

متعدد آموزشي، مراقبتي، باليني،  هایشايستگيتعريف 

شي آموز رهبری، فلسفه و پژوهش در يک برنامهمديريت و 

سي ی درزيربرنامهبدون  هاشايستگياين ب كسو انتظار 

سطحي  افتيردتواند به و مي است هِنانيب واقع ريغ متناسب،

 يزگيانگيو ب سردرگميقبلي،  یهاعلم، تکرار آموخته

يشنهاد پ .دكتری منتهي شود دانشجويان پرستاری در مقطع

 ديگرمانند نيز دكتری پرستاری در ايران  هدور شودمي

هار گرايش آموزش باليني، پژوهشي، به چ ،كشورها

ه يادگيری تا بتواند ب ديريتي و دانش پرستاری تقسيم شودم

عميق در دانشجويان و ايجاد فارغ تحصيالني شايسته منجر 

 شود.

 

هيچگونه تعارض منافعي توسط نويسندگان : تعارض منافع

 گزارش نشده است.

 

 تشکر  تقدیر و

ه برستاری ايران كه تحريريه مجله پ نويسندگان از هيئت

.ندكني ميقدردانتشکر و  كردنداصالح مقاله كمک 
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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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