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Abstract
Introduction: One of the most critical priorities of the Ph.D. in Nursing is to ensure the quality of 
its programs, which will be useful in the development and improvement of educational programs. 
Given that different studies have presented different reports in this field, there are still challenges in 
educating nursing students in the doctoral program. Therefore, the present study was conducted to 
investigate the challenges of doctoral education in nursing schools worldwide.
Methods: This review study was performed in 2019 in PubMed, Science Direct, Scopus, Google, 
Scholar SID, and Mag Iran with the keywords Challenge, Nursing Education, Education Process, 
Nursing Ph.D. PRISMA checklist was used to review and control the quality of articles. Finally, 
considering the inclusion criteria, 27 articles were included in the study among the found articles.
Results: The results were examined in 4 categories. The findings showed that although nursing 
doctoral programs have improved in recent years, this course's challenges include the small number 
of faculty members, the provision of mandatory and repetitive courses, insufficient resources and 
budget, and student dissatisfaction.
Conclusions:Few evaluations have been done on nursing doctoral programs. Challenges and 
opportunities created during the doctoral program require program management during this period. 
Therefore, when planning a doctorate, university administrators should pay attention to the limited 
resources, budget, and experienced supervisors, hire professors with different specialties, and provide 
educational and financial resources to support quality programs.
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چکیده 
ــود  ــعه و بهب ــه در توس ــت ک ــای آن اس ــت برنامه ه ــن کیفی ــتاری، تضمی ــرای پرس ــای دکت ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــه: یک مقدم
برنامه هــای آموزشــی تأثیــر گــذار خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات مختلــف گزارشــات متفاوتــی در ایــن زمینــه ارایــه کرده انــد، 
همچنــان چالشــهایی در مــورد فرآینــد آمــوزش دانشــجویان پرســتاری در مقطــع دکتــرا وجــود دارد. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی 

ــا انجــام گرفــت. ــرا در دانشــکده های پرســتاری سراســر دنی چالش هــای آمــوزش در مقطــع دکت
 PubMed , Science Direct, Scopus, Google Scholar, روش کار: ایــن مطالعــه بــه صــورت مــروری در ســال 2019 در پایــگاه
SID و MagIran  بــا کلیــد واژه هــای Challenge, Nursing Education, Education Process, Nursing Ph.D. انجــام گرفــت. بــه 

منظــور بررســی و کنتــرل کیفیــت مقــاالت از چــک لیســت PRISMA اســتفاده شــد. در نهایــت بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای ورود، از 
بیــن مقــاالت یافــت شــده،  27 مقالــه وارد مطالعــه شــد.

یافتــه هــا: نتایــج در4 دســته مــورد بررســی قــرار گرفــت. یافتــه هــا نشــان داد هــر چنــد کــه برنامه هــای آموزشــی دکتــرای پرســتاری 
طــی ســال هــای اخیــر پیشــرفت داشــته امــا از چالشــهای ایــن مقطــع مــی تــوان بــه تعــداد کــم اعضــای هیــأت علمــی، ارایــه دروس 

اجبــاری و تکــراری، منابــع و بودجــه ناکافــی و نارضایتــی دانشــجویان اشــاره نمــود. 
ــاد  ــای ایج ــا و فرصت ه ــت. چالش ه ــده اس ــام ش ــتاری انج ــرای پرس ــای دکت ــر روی برنامه ه ــی ب ــای اندک ــری: ارزیابی ه نتیجه گی
شــده در طــول دوره تحصیــل دکتــرا، مدیریــت برنامــه در ایــن دوران را می طلبــد. لــذا مدیــران دانشــگاه هنــگام برنامه ریــزی دکتــرا بایــد 
بــه محدودیــت منابــع، بودجــه و اســاتید مجــرب ناظــر توجــه داشــته، اســاتید بــا تخصص هــای مختلــف را اســتخدام و منابــع آموزشــی و 

مالــی را بــرای حمایــت از برنامه هــای بــا کیفیــت تأمیــن نماینــد.
کلیدواژه ها:  آموزش پرستاری، فرآیند آموزش، دکترای پرستاری، چالش.

مقدمه
برنامــه آموزشــي، حــاوي اهــداف، سیاســت ها، راهبردهــا و 
ــاد  ــا نه ــک سیســتم ی ــعه ی ــه توس ــوط ب ــی مرب ــای عمل برنامه ه
آموزشــي در خــال یــک دوره زمانــي مشــخص اســت )1(. 
برنامه ریــزي در ســطح واحدهــای دانشــگاهی بــه عنــوان بخشــي 
از فرآینــد مدیریــت نظــام آمــوزش عالــي ســعی در تبییــن بهتریــن 
اقدامــات بــراي بهبــود کیفیــت فعالیت هــاي آموزشــي و پژوهشــي 
ــي فرآینــدي اســت کــه  دارد. برنامه ریــزي در مراکــز آمــوزش عال

ــده و  ــخص گردی ــی مش ــام آموزش ــکات نظ ــق آن مش از طری
ــگاهي  ــد دانش ــت واح ــود کیفی ــراي بهب ــي ب ــاي عملیات برنامه ه
تدویــن شــده و نهایتــاً موفقیــت برنامه هــا در عمــل مــورد ارزیابــي 

قــرار مي گیرنــد )2(.
هــر کشــور داراي قوانیــن، فرهنگ هــا، نیازهــا، فلســفه ها و 
ســاختارهاي بهداشــت ســامت و شــرایط اقتصــادي خــود اســت 
ــد  ــان، می توان ــق در جه ــی موف ــای آموزش ــه نظام ه ــه ب )3(. توج
ــد  ــر باش ــی مؤث ــام آموزش ــک نظ ــدن ی ــه ش ــان دهنده نهادین نش
)4(. آمــوزش پرســتاري بــه عنــوان بخشــي از نظــام آمــوزش عالــي 
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ــرده  ــدا ک ــعه پی ــرعت توس ــه س ــان ب ــر در جه ــال هاي اخی در س
ــي  ــت آموزش ــگان و کیفی ــتگي دانش آموخت ــکل شایس ــا مش و ب
ــن  ــرو اســت )5(. بنابرای برنامه هــاي درســي رشــته پرســتاري روب
ــگاه های  ــی از دانش ــوان بخش ــه عن ــتاری ب ــکده های پرس دانش
علــوم پزشــکی بایــد بــه ســمت تضمیــن کیفیــت، ارزیابــی مــداوم 

ــد )3, 6(. ــاء حرکــت کنن و ارتق
دوره دکتــرای تخصصــی، باالتریــن مرحلــه دانش پژوهــی و 
ــق  ــوده  )7( و از طری ــتاری ب ــته پرس ــی در رش ــرفت تحصیل پیش
ــی،  ــت علم ــای هیئ ــوان اعض ــه عن ــگان ب ــت دانش آموخت تربی
ــران،  ــات، مدی ــت تحقیق ــرای هدای ــد و خــاق ب دانشــمندان منتق
رهبــران و سیاســتگذاران در قســمت هــای مختلــف کشــور، نقــش 
ــد.  ــا می نماین مهمــی در پیشــرفت و توســعه رشــته پرســتاری ایف

.)8(
در سراســر دنیــا، برنامــه دکتــرای پرســتاری بــر اســاس دو مــدل 
اروپایــی و آمریکایــی اجــرا می گــردد. در مــدل اروپایی دانشــجویان 
ــی خــود را  ــا کمــک ناظــر، پروژه هــای تحقیقات ــا ب ــی ی ــه تنهای ب
ارائــه می دهنــد. در مــدل آمریکایــی، دانشــجویان بایــد یــک ســری 
واحدهــای درســی در زمینــه رســاله دکتــرای خــود، تحــت نظــارت 
ــدن  ــد از گذران ــد. بع ــن بگذرانن ــی و ناظری ــت علم ــای هیئ اعض
واحدهــای نظــری، از دانشــجویان آزمــون گرفتــه شــده، ســپس بــا 
ــر روی رســاله های  ــن و اعضــای هیئــت علمــی، ب نظــارت ناظری
خــود کار می کننــد )9(. تقریبــا در همــه جوامــع اهــداف آموزشــی 
ــا روش هــا و برنامه ریزی هــای مــورد اســتفاده  مشــابه هســتند، ام
مطابــق بــا ســنت ها و فرهنــگ هــر جامعــه متفــاوت اســت )10(.
ــت  ــن کیفی ــتاری، تضمی ــرای پرس ــای دکت ــن اولویت ه از مهم تری
برنامه هــای آن اســت کــه در توســعه و بهبــود برنامه های آموزشــی 
ــود. مقایســه نظــام هــاي آموزشــي دانشــگاه  تأثیر گــذار خواهــد ب
هــای مختلــف جهــان مــی توانــد منجــر بــه ارتقــاي برنامه هــای 
ــي  ــر و مبتن ــي انعطاف پذیرت ــاي درس ــي برنامه ه ــي، طراح آموزش
ــاي  ــف برنامه ه ــوت و ضع ــاط ق ــایي نق ــه )11(، شناس ــر جامع ب
و  توانمنــد  دانش آموختگانــي  تربیــت  پرســتاري،  در  موجــود 
ــته  ــا رش ــط ب ــاي تخصصــي پیشــرفته مرتب ــر مهارت ه مســلط ب
ــاي درســي  ــذاری برنامه ه ــه اشــتراک گ ــی ب خــود شــود. از طرف
ــز مفیــد  ــران آمــوزش پرســتاري نی ــراي مدی ــان کشــورها ب در می
ــش  ــودن نق ــم ب ــه حســاس و مه ــه ب ــا توج ــود )12(. ب ــد ب خواه
ــک  ــف از ی ــا و وظای ــر نقش ه ــای بهت ــی در ایف ــای درس برنامه ه
ــه اهــداف و رســالت های  طــرف و همچنیــن تحقــق بخشــیدن ب
آمــوزش عالــی از طــرف دیگــر، متخصصیــن امــر، انجــام مطالعات 

ــرای بررســی و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه  متعــدد ب
ــات  ــام مطالع ــم انج ــد )13(. علیرغ ــروری می دانن ــی را ض درس
مختلــف در ایــن زمینــه، همچنــان چالشــهایی در فرآینــد آمــوزش 
ــذا مطالعــه  دانشــجویان پرســتاری در مقطــع دکتــرا وجــود دارد، ل
ــری  ــوزش دکت ــد آم ــهای فرآین ــی چالش ــدف بررس ــا ه ــر ب حاض

پرســتاری انجــام گرفــت.

روش  کار
ــق  ــال 2019 از طری ــوالی س ــاه  ج ــروری، در م ــه م ــن مطالع ای
جســتجوی اینترنتــی مطالعــات انجــام شــده بــا موضــوع بررســی 
ــرا  ــع دکت ــتاری در مقط ــجویان پرس ــوزش دانش ــای آم ــش ه چال
 PubMed,  صــورت گرفــت. جســتجو در پایــگاه هــای اینترنتــی
 Science Direct, Scopus  Scholar, ,Google, SID ,MagIran

ــدند.  ــی ش ــا 2019 بررس ــال 2000  ت ــاالت از س ــد. مق ــام ش انج
کلمــات کلیــدی مــورد اســتفاده در جســتجوی پایــگاه هــای داخلی 
شــامل: آمــوزش پرســتاری، فرآینــد آمــوزش و چالشــهای آمــوزش 
 Nursing بین المللــی  پایگاه هــای  در  و  پرســتاری  دکتــرای 
 Education, Education Process, Nursing Challenge

Ph.D. بودنــد. در ســایر ســایت ها نیــز بــه طــور مشــابه جســتجو بــا 

کلمــات فــوق بــه صــورت ترکیبــی انجــام گرفــت. کلمــات مــورد 
نظــر در عنــوان و چکیــده مقــاالت مــورد جســتجو قــرار گرفتنــد. 
کلیــه مطالعــات توصیفــی، تحلیلــی و مداخلــه ای مکتــوب )چاپــی 
یــا الکترونیکــی( یــا به شــکل نامـــه بـــه ســردبیر، نیــز وارد مطالعه 
شــدند. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل:  1- مطالعـــــه بـــــه 
بررســـــي فرآینــد آمــوزش در دوره دکترای پرســتاری پرداختـــــه 
ــه باشــد.  ــا انگلیســی انتشــار یافت ــان فارســی ی ــه زب باشــد. 2- ب
ــه  ــده مقال ــا چکی ــوان ی ــادل آن در عن ــا مع 3- کلمــات کلیــدی ی
ــرای  ــوزش دکت ــا آم ــبی ب ــه تناس ــی ک ــند. مقاالت ــود باش موج
ــا  ــود و ی ــترس نب ــا در دس ــل آنه ــن کام ــتند، مت ــتاری نداش پرس
ــد از مطالعــه حــذف شــدند. پــس از اعمــال  ــوع مــروری بودن از ن
ــده شــده و خاصــه  ــاالت خوان ــل مق ــن کام معیارهــای ورود، مت
ــار،  ــال انتش ــی، س ــق اصل ــام محق ــه، ن ــوان مقال ــامل عن ای ش
هــدف مطالعــه، متغیرهــای مهــم مــورد بررســی، جمعیــت مــورد 
ــه(، روش کار و نتایــج مطالعــه  ــوع نمون ــه، ن مطالعــه )حجــم نمون
ــتورالعمل  ــاالت از دس ــت مق ــی کیفی ــرای بررس ــد. ب ــه گردی تهی
 PRISMA )Preferred Reporting Items for systematic

ــرای بررســی مطالعــات  Reviews and Meta-Analysis( کــه ب

مــرور سیســتماتیک اســت، اســتفاده شــد )نمــودار 1(.
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یافته ها
در مجمــوع از بیــن مقــاالت اســتخراج شــده 27 مقالــه وارد 
مطالعــه شــد کــه 3 مقالــه بــه زبــان فارســی و 24 مقالــه بــه زبــان 
انگلیســی بودنــد )جــدول 1(. از 27 مقالــه وارد شــده در مطالعــه 9 

مقالــه توصیفــی و 18 مقالــه بــه صــورت کیفــی انجــام شــده بودند. 
ــوزش  ــته از چالشــهای آم ــار دس ــه چه ــه ب ــورد مطالع ــاالت م مق
دوره دکتــری پرســتاری بــا اشــاره بــه برخــی راهکارهــای مناســب 

تقســیم مــی شــوند: 
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 جدول1: ویژگی برخی مقاله های مطالعه شده در رابطه با برنامه های آموزشی دکترای پرستاری

سال نام نویسنده اولردیف
نوع کشورانتشار

نتایج اصلیسوال پژوهشتعداد نمونهمطالعه

1
 Xu Jiayung

توصیفی- آمریکا2018)22(
کیفی

پانل گروه
-4 نفر

بررسی تجارب 
دانشجویانی که 

مستقیما وارد دوره 
PH.D  شده اند

4 تم اصلی:
1. تعهد علمی دلیل رفتن به مقطع 

PH.D
2. هویت حرفه ای پرستاری 

3. دورنمای شغلی آینده 
4. نیاز به تعادل برقرار کردن بین انتظارات 

خانواده و نقش

2Bova C.
ذکر نشدهتوصیفیآمریکا2018)31(

توسعه افق ها، فلسفه 
 Lonergan(لونرگان

(به عنوان راهنمای 
PH.D برنامه تربیتی

تمرکز فلسفه لونرگان در رابطه با تحقیق 
در توسعه دانش، تغییر شکل آموزش 

دانشجو از تحت نظر و هماهنگ با یک 
استاد به تحقیق در رابطه با عاقه دانشجو 
به عنوان یک زمینه مفید و نوآورانه می 

باشد.

3Edwards J
ذکر نشدهتوصیفیآمریکا2016)14(

نوآوری راهبردی بین 
 DNP& برنامه های

Ph.D

تحصیل در دوره دکتری پرستاری در 
دوگرایش  DNP جدید و Ph.D   از 

طریق دقت و تمایز پایان نامه ها، فعالیت 
های تکمیلی، ادغام دوره ها و فعالیت های 

بین حرفه ای، تساوی اختیارات در یک 
محیط آموزشی ترکیبی، دسترسی کافی به 
تکنولوژی حمایتی و مشارکت مسئوالنه 

دانشکده ها  مقدور می باشد. 

4Murphy M
همکاری & DNP ذکر نشدهتوصیفیروسیه2015)9(

PH.D

همکاری DNP & PH.D موجب 
انتقال به موقع تحقیقات به بالین، افزایش 
فرصت های آموزشی، ایجاد تغییرات مثبت 

و بهبود پیامد سامتی می شود.

5
 Grady

Patricia A.
)16(

ذکر نشدهتوصیفیآمریکا2015

تفسیر انجمن ملی 
تحقیقات پرستاری در 
جشنواره جهت تعیین 
اهداف آموزش علم 

پرستاری

محقق دکترا باید مستقل در زمینه علوم 
بیولوژی و تأثیر آن برسیستم ها و شرایط، 

عمل نماید.
لزوم همکاری و حمایت انجمن ملی 

تحقیقات 

6 Nehls, N
84 نفر توصیفیآمریکا2016)2(

بررسی راه های برای 
داشتن دانشجویان 

دکترای بیشتر

3 تم اصلی مطالعه: نیاز به بودجه آموزشی، 
اهمیت یک مربی دانشکده و نگرانی در 

مورد آمادگی برای نقش آموزشی و محیط 
کاری دانشگاهی

7 Wyman J
124 برنامهتوصیفیآمریکا2015)18(

بررسی کوریکولوم 
آموزشی دانشکده ها 
آمریکا و ظهور حوزه 

های جدید

در بیشتر برنامه های Ph.D پرستاری 
درس ها  فشرده هستند و هنوز برنامه 
درسی بیش از 30 سال پیش دنبال 

می شود. نقش کمرنگ حوزه های جدید در 
کوریکولوم های درسی، ژنومیک و ژنتیک.

8.Conley Y
)29(

آینده آموزش  علم ذکر نشدهکیفیآمریکا2015
پرستاری

علم پرستاری برای تأثیرگذاری، پایداری، 
قابل مقایسه بودن و نوآوری به داشتن 

برنامه های بین رشته ای نیاز دارد. برنامه 
درسی PH.D بایستی با رشته های علوم 
پایه در سامت و زیست شناسی پزشکی 

در تعامل باشد.

9
Lewinski

A
)30(

-2015
کیفیآمریکا2016

 32 نفر 
دانشجوی 

دکترا- 2 نفر 
پسادکترا- 5 
عضو هیئت 

علمی

اجرای یک مدل 
همکاری گروهی بر 
اساس روابط غیر 

رسمی

ارائه مدلی برای اجتماعی شدن بیشتر 
دانشجویان دکترا 

10Henly S J
ذکر نشدهکیفیآمریکا2015)39(

مناطق ظهور علم 
پرستاری و آموزش 
Ph.D در قرن 21

مهم است آموزش Ph.D منجر به کاهش 
مرزهای دانش و حرفه شود. آموزش 

پرستاری الزم است به حدی رشد کند که 
زبان دانشکده ها، رؤسا، رهبران سیاست 

گذار، رهبران علمی و دانشجویان پرستاری 
یکی شود.
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11 Henly S J
زمینه های ظهور علم ذکر نشدهکیفیآمریکا2015)17(

پرستاری

هدف کمیته مشورتی جشنواره اهداف 
تدارک دیدگاه جدید در علوم پرستاری و 
آموزش Ph.D، اولویت تحقیقات شامل 
رفتار، میکروبیوم، رفتار سامتی، تغییر 
رفتار، پیامدهای بیمار، علوم رفتاری، 

اطاعات وسیع، انفورماتیک، علوم کیفی، 
علوم ترجمه و اقتصاد در سامت می باشد.
هدف فدراسیون بین المللی حسابداران 
International Feder-( IFAC

ation of Accountants (( الحاق 
زمینه های نوظهور، آموزش زندگی 

طوالنی، مشاغل رقابتی در علم پرستار 
است.

12
 Nabolsi M

.M
)10(

کیفیاردن2014
14 فارغ 
التحصیل 
 Ph.D

تجربه فارغ التحصیان 
دانشجویان اردنی

تجربیات نمونه ها نشان دهنده هفت 
موضوع بود: )1( حقیقت فرصت برای 

کسب رؤیای دکترا  )2( نیاز به همکاری 
و حمایت همکار )3( نیاز به بهبود  امر 
مربی گری )4( موفقیت در ادغام تجربه 
ملی و بین المللی )5( استراتژی نوآورانه 
برای غلبه بر کمبودهای دانشکده )6( 

ارتقاء حرفه ای و تحصیلی و )7( مقابله با 
منابع محدود.

13Evans C
کیفیانگلستان2011)19(

مصاحبه با 
17 دانشجوی 
پرستاری دکترا 

از 9 کشور 
مختلف و 6 

دانشگاه مختلف 
انگلستان

بررسی انتظارات 
یادگیری و  تجارب 
دانشجویان از دوره 
دکترای پرستاری 

بین اللمل که در کشور 
انگلستان مشغول به 

تحصیل بودند

1-ساختارمند بودن برنامه های دوره دکترا 
2- تأکید بر تمرکز بر موضوعات و مسائل 
حرفه ای  در پرستاری 3- تأکید بر مسئله 
تحقیق 4- مهمترین عامل موفقیت یک 
دوره دکترا داشتن و بودن یک ارتباط 
نظارتی خوب می باشد که این ارتباط 

ممکن است به واسطه تفاوت در انتظارت 
دانشجویان و مربیان به خوبی شکل نگیرد.
3 تم اصلی:1- تطبیق با دوره دکترا در 

کشور انگلستان2- پیدا کردن حامی جهت 
دوره دکترا 3- تحصیل در خارج از کشور 
به عنوان یک چالش یا فرصتی برای رشد

14
J. Lee

 Carolyn
)25(

کانادا2006

مطالعه 
کیفی 

مبتنی بر 
وب

277 نفر پرستار 
که االن مدرک 

دکترا دارن

بررسی اعضای هیأت 
علمی پرستاری که 
مدرک دکترا را در 

دست دارند

توصیه هایی برای دانشجویان دوره دکترا: 
کلید موفقیت مدیریت زمان و داشتن 

برنامه ریزی قبلی است. در غیر این صورت 
همزمانی دوره دکترا و مسئولیت شغلی، 

آسیب رسان است. 
مهمترین عوامل مثبت رفتن به دوره دکترا: 

اهداف شغلی و نظم شخصی
عوامل مخرب: داشتن مسئولیت ها و نقش 
های مختلف زندگی، نداشتن بودجه کافی 

و روابط بد با اعضای هیئت علمی.
در نظر گرفتن عوامل باال در برنامه ریزی 

های کان دوره دکترا
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15.Kim M J
مطالعه کره2006)21(

کیفی

7  رئیس 
دانشکده 
پرستاری

48 هیئت 
علمی
 52

فارغالتحصیل
87 دانشجو
از مجموع 
14دانشکده 

پرستاری

کیفیت آموزش دوره 
دکترای پرستاری در 
کشوره کره با استفاده 

از یک پرسشنامه 
online  با چهار بعد

کیفیت دانشکده های خصوصی از دانشکده 
های دولتی باالتر بود. کیفیت آموزشی در 
دوره دکترا نسبت به غیر دکترا از کیفیت 

باالتری برخوردار بود. کیفیت برنامه 
تحصیلی، هیأت علمی، نوع دانشکده و 

منابع و اطاعات بر روی کیفیت آموزش 
موثر بودند. 

16 Carlson,
.E A
)15(

----آمریکا2018
تعداد مطالعات 
مشخص ذکر 

نشده

ادغام و تشکیل تیم 
ها ادغام و تشکیل 
Ph.D-( تیم های

DNP( جهت تقویت 
تحصیلی و پژوهشی

پذیرش همکاری بین  فردی، درون فردی 
و گروهی بین متخصصان بالینی و علمی 

در آینده به عنوان یک هنجار، نتایج 
مفیدی دارد.

17Xu J
نقش دانشجویان ذکر نشدهکیفیآمریکا2016)33(

دکترای پرستاری
تولید علم، نقد و بررسی مقاالت همکاران 

به عنوان داور

زمان زاده، وحید 18
توصیفیایران1393)20(

پرسش نامه 
شاخص های 
جهانی ارزیابی
کیفیت برنامه 

دکتری 
پرستاری

کیفیت آموزش مقطع 
دکتری پرستاری

آموزش مقطع دکتری در حیطه های برنامه 
آموزشی از سطح متوسطی برخوردار بود. در 
حیطه های آموزشی تأکید بر امر پژوهش 
با میانگین نمره 0/670±3/49 و حمایت 
اساتید از دانشجویان با نمره 064/3/32± 
مؤلفه هایی بودند که بیشتر مورد رضایت 

دانشجویان قرار داشتند.

فراهانی منصوره 19
مصاحبه نیمه توصیفیایران1385)24(

ساختار

تجارب دانشجویان 
دکترا در مورد برنامه 

درسی

95 در صد خواستار افزایش تعداد واحدهای 
دروس و 75 درصد معتقد به همپوشانی با 
دروس کارشناسی ارشد بودند.90 درصد به 
ضرورت زبان انگلیسی و 55 درصد به عدم 
توانمندسازی برنامه آموزشی  اشاره داشتند.

DNP و PhD دسته اول:  همکاری ناکافی آموزش

ــتاری Ph.D. را  ــرای پرس ــن دکت ــکاری بی ــه  هم ــی ک  مطالعات
بــا DNP( Doctor of Nursing Practice( مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــان داد ک ــه نش ــه مطالع ــر س ــج ه ــد )9, 14, 15(. نتای دادن
همــکاری و اشــتراک گــذاری منابــع آموزشــی و تحقیقاتــی باعــث 
تقویــت هــر دو برنامــه Ph.D. و DNP شــده و مدیــران آموزشــی 
فرصتــی بــرای پیــاده ســازی برنامــه هایــی بــرای تقویــت تــاش 
ــه  ــت ک ــد اس ــی )Murphy( معتق ــد. مورف ــترک دارن ــای مش ه
انتشــار نتایــج موفقیــت آمیــز از طریــق نشــریات، ســخنرانی ها در 
ــه عنــوان گام هــای  کنفرانس هــای ملــی و جلســات حرفــه ای ب
بعــدی بــرای ارتقــاء مؤثــر تــاش هــای مشــترک خواهــد بــود 
)9(. کارلســون )Carlson( نیــز اذعــان دارد کــه بــا اســتفاده از این 
ــور  ــرای ام ــع الزم را ب ــد مناب ــکده ها می توانن ــرد، دانش دو رویک
ــتراک  ــرای اش ــد. ب ــم کنن ــس دانشــجویان فراه مشــاوره و تدری
بیــن ایــن دو گــروه بایــد مــواردی ماننــد تمرکــز بــر روی پــروژه، 
تجربــه و اهــداف بالینــی دانشــجویان، هیــأت علمــی متخصــص، 
حجــم کاری اعضــا، مســیر علمــی ادغــام هــر دو روش و هــدف از 

انجــام ایــن کار و توســعه دانشــکده در راســتای ایــن هــدف باشــد 
)15(. ادوارد )Edwards( نیــز بیــان نمــود اهــداف راهبــردی 
 .Ph.D و DNP دانشــکده، افزایــش تأثیــر و کارآیــی برنامه هــای
مــی باشــد کــه از طریــق دقــت و تمایــز پایــان نامــه هــا، فعالیــت 
هــای تکمیلــی، ادغــام دوره هــا و فعالیــت هــای بیــن حرفــه ای، 
تســاوی اختیــارات در یــک محیــط آموزشــی ترکیبــی، مشــارکت 
آگاهانــه در جلســات محیــط دانشــگاه، تخصیــص منابع بیشــتر در 
برنامــه هــای حمایتــی، دسترســی کافــی بــه تکنولــوژی حمایتــی 

ــد )14(. ــه  دســت می آی و مشــارکت مســئوالنه دانشــکده هــا ب
دســته دوم: مشــارکت ناکافــی دانشــجویان دکتــری تخصصــی 

در جشــنواره هــا 

طالعاتــی کــه بــه لــزوم برگــزاری جشــنواره اشــاره کرده انــد )16, 
ــاوری  ــم و فن ــریع در عل ــرفت های س ــه پیش ــه ب ــا توج 17(. ب
کــه الهام بخــش ســواالت و روش هــای جدیــد تحقیــق در 
علــوم بهداشــتی اســت، شــورای پیشــرفت علــوم پرســتاری، ایــده 
 )Henly( ــی ــای هنل ــق توصیه ه ــرد. طب ــنهاد ک ــنواره را پیش جش
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ــنواره ها  ــزاری جش ــتی برگ ــتاری بایس ــوم پرس ــوزش عل ــرای آم ب
ــه باعــث  ــده شــود. چــرا ک ــرا گنجان ــوزش دکت در برنامه هــای آم
رشــد و پیشــرفت علــوم پرســتاری می شــود )17(. گــرادی 
)Grady( معتقــد اســت کــه محقــق دکتــرا بایــد در زمینــه علــوم 
ــر سیســتم هــا و شــرایط، مســتقل عمــل  ــر آن ب ــوژی و تأثی بیول
نمــوده و همــکاری و حمایــت انجمــن ملــی تحقیقــات پرســتاری از 
ــم پرســتاری می باشــد  ــاء عل جشــنواره ها، از اهــداف شــورای ارتق

.)16(
ــوم  ــا کوریکول ــط ب ــای مرتب ــکالت و کمبوده ــوم: مش ــته س دس

ــی آموزش

مطالعاتــی کــه بــه برســی مشــکات و کمبودهــای کوریکولوم های 
آموزشــی پرداخته انــد. در بیــن مطالعــات انجــام شــده هفــت مقالــه 
ــکا در  ــکده های آمری ــی دانش ــای آموزش ــی کوریکولوم ه ــه برس ب
30 ســال گذشــته پرداختــه بــود )15-21( وایمــن )Wyman( بیــان 
داشــت کــه بیشــتر برنامه هــای دکتــرای پرســتاری فشــرده بــوده، 
ــوژی( در  ــک و بیوفیزول ــک، بیولوژی ــد )انفورماتی ــای جدی حوزه ه
کوریکلوم هــای درســی کمرنــگ بــوده و شــواهد دال بــر نــوآوری 
در آمــوزش وجــود نداشــته و بیشــتر برنامه هــای درســی دکتــرا از 
یــک برنامــه ســنتی و فشــرده منتشــر شــده در 30 ســال گذشــته 
ــه  ــان نمودک ــود بی ــه خ ــد )Kim .)18 در مطالع ــروی می کنن پی
کیفیــت برنامــه تحصیلــی، هیــأت علمــی، نــوع دانشــکده و منابــع 
و اطاعــات بــر روی کیفیــت آمــوزش موثــر بودنــد )21(. زمانــزاده 
ــای  ــری در حیطه ه ــع دکت ــوزش مقط ــه آم ــود ک ــان نم ــز بی نی

برنامــه آموزشــی از ســطح متوســطی برخــوردار بــود )20(. 
دسته چهارم: چالشهای مرتبط با اعضاء هیات علمی

ــأت  ــه اعضــای هی ــه بررســی مشــکات، تجرب ــه ب ــی ک مطالعات
ــات انجــام شــده  ــن مطالع ــد. در بی علمــی و دانشــجویان پرداختن
ــه اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان دوره  ــه تجرب هفــت مقال
ــد )10, 27-22(.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــتاری را م ــرای پرس دکت
کاروالیــن )Carolyn( در مقالــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
مهمتریــن علــت موفقیــت دانشــجویان، مدیریــت زمــان و داشــتن 
ــر  ــن متذک ــت. همچنی ــده اس ــن ش ــش تعیی ــزی از پی برنامه ری
ــدی  ــر رضایتمن ــجویی ب ــارب دانش ــی از تج ــه قدردان ــدند ک ش
دانشــجویان بســیار تأثیــر گــذار بــوده و مدیــران دانشــکده ها بایــد 
از ایــن امــر پشــتیبانی نماینــد )25(. کیــم )Kim( در کره با بررســی 
ــه  ــت برنام ــان داد کیفی ــتاری نش ــجویان پرس ــکده ها و دانش دانش
تحصیلــی، هیــأت علمــی، نــوع دانشــکده و منابــع و اطاعــات بــر 
روی کیفیــت آمــوزش موثــر هســتند. نکتــه قابــل توجــه در ایــن 
مطالعــه ایــن بــود کــه دانشــجویان گــزارش کردنــد کــه کیفیــت 

آمــوزش در دانشــگاه های خصوصــی بیشــتر از دانشــگاه های 
دولتــی بــود )26(. ایوانــس )Evance( تجــارب دانشــجویان 
ــه  ــی و انتظــارات یادگیــری آنهــا را ب ــرای پرســتاری بین الملل دکت
ــان  ــه نش ــج مطالع ــرار داد. نتای ــی ق ــورد بررس ــی م ــورت کیف ص
ــری  ــع دکت ــل در مقط ــجویان از تحصی ــارات دانش ــن انتظ داد بی
ــود دارد  ــه وج ــتند فاصل ــرو هس ــا روب ــا آنه ــه ب ــی ک و واقعیت های
ــرای  ــه ب ــد ک ــد کردن ــکاران تأکی ــون )Burton( و هم )23(. بورت
اطمینــان از کیفیــت برنامه هــای دکتــرای پرســتاری، داشــتن 
ــور  ــه ط ــد ب ــه بتوانن ــل ک ــرب و کام ــاتید مج ــی اس ــداد کاف تع
ــد، الزم  ــت کنن ــارت و هدای ــتاری را نظ ــای پرس ــال پژوهش ه فع
اســت )27(. نابولســی )Nobolsi( و همــکاران نیــز مطالعــه کیفــی 
خــود را در اردن بــر روی 14 فارغ التحصیــل Ph.D. پرســتاری 
ــوان  ــب 7 عن ــود را در غال ــه خ ــجویان تجرب ــد. دانش ــام دادن انج
بیــان نمودنــد: 1- حقیقــت فرصــت بــرای کســب رویــای دکتــرا؛ 
2- نیــاز بــه همــکاری و حمایــت همــکار؛ 3- نیــاز بــه مربیگــری 
بهبــود یافتــه؛ 4- موفقیــت در ادغــام تجربــه ملــی و بین المللــی؛ 
5- اســتراتژی نوآورانــه بــرای غلبــه بــر کمبــود دانشــکده؛ 6-ارتقاء 

ــع محــدود )10(. ــا مناب ــه ب ــی 7- مقابل ــه ای و تحصیل حرف
راهکارها

در بیــن مطالعــات انجام شــده هشــت مقاله به بررســی پیشــنهادات 
 )Nehls( نهلــس  .)بــرای ایــن مقطــع پرداخته انــد )2, 17, 28-33
و همــکاران راهکارهایــی را برای داشــتن تعداد بیشــتر دانشــجویان 
دکتــرای پرســتاری مــورد بررســی قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجــه 
ــه بودجــه آموزشــی، مســیر هــای آموزشــی  ــاز ب رســیدند کــه  نی
جدیــد، اهمیــت وجــود یــک مربــی در دانشــکده و نگرانــی در مورد 
ــذار در جــذب  ــر گ ــل تأثی ــط کار از عوام ــش آموزشــی در محی نق
دکتــرای پرســتاری می باشــد )2(. مکنــا )Mckenna( و همــکاران 
ــرا  ــای دکت ــدف از برنامه ه ــه ه ــی ک ــد از آنجای ــه می کنن توصی
ــارت  ــر مه ــاوه ب ــکده ها ع ــت، دانش ــدن اس ــل ش فارغ التحصی
ــد  ــد کنن ــر روی برنامــه تدریــس تأکی ــد ب تحقیــق و پژوهــش بای
ــه  ــی اضاف ــای درس ــه برنامه ه ــز ب ــری را نی ــوای مربیگ و محت
کننــد )28(. هنلــی )Henly( و همــکاران در یــک مطالعــه کیفــی 
پیشــنهاد مــی کننــد کــه بــرای نســل بعــدی دکتــرای پرســتاری 
نیــاز بــه گفتگــو و تغییــر کوریکلوم هــای دوره دکتــرای پرســتاری 
ــال و  ــاب دیجیت ــی، انق ــوم زندگ ــریع در عل ــوالت س ــت. تح اس
ــر  ــراد را در سراســر جهــان تغیی ــم الکترونیــک درک اف ظهــور عل
ــه  ــت ک ــتار آن اس ــی خواس ــرفت های علم ــن پیش ــت. ای داده اس
مربیــان پرســتاری نیــز بتواننــد علــوم پرســتاری را توســعه دهنــد 
)17(. کنلــی )Conley( و همــکاران در مطالعــه خــود نشــان دادنــد 
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ــه  ــاز ب ــه در پرســتاری نی ــذاری نوآوران ــش تأثیرگ ــرای افزای کــه ب
ــس  ــت، پروتئومیک ــک، رونوش ــته ای ژنومی ــن رش ــکاری بی هم
)دانــش بررســی ســاختار و عملکــرد پروتئین هــا در مقیــاس 
ــه  ــی ک ــا و تغییرات ــوم ه ــه ژن ــه هم ــوم )مطالع ــزرگ(، اپی ژنیک ب
روی بیــان ژن تاثیــر مــی گــذارد امــا در توالــی DNA کــد نمــی 
ــدند  ــر ش ــا متذک ــک دارد. آنه ــک و متابولی ــود(، میکروبیوماتی ش
ــتاری  ــمندان پرس ــدی از دانش ــل بع ــازی نس ــرای آماده س ــه  ب ک
ــته ای در  ــن رش ــه و بی ــدار، نوآوران ــی، پای ــای رقابت ــد برنامه ه بای
 )Bova( ــووا ــود )29(. ب ــده ش ــرا گنجان ــی دکت ــای درس برنامه ه
 Bernard( معتقــد اســت اســتفاده از مــدل فلســفی برنــارد لونگــران
ــر  Longrun( باعــث ایجــاد نســلی از اندیشــمندان خــاق و بصی

ــد.  ــتاری را گســترش می دهن ــته پرس ــای رش ــه افق ه ــود ک می ش
هــدف ایــن مــدل، تغییــر شــکل مــدل آمــوزش دانشــجو از تحــت 
ــق  ــه عای ــق در زمین ــه تحقی ــه ب ــرایطی ک ــه ش ــودن ب ــر ب نظ
ــوآور بپــردازد، تعریــف شــده اســت  ــه عنــوان فــردی ن دانشــجو ب

 .)31(

بحث 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی چالشــهای آمــوزش دانشــجویان 
دکتــرای پرســتاری در دانشــگاه ها در مقطــع دکتــرا انجــام شــد. در 
شــواهد ارائــه شــده نقــاط قــوت آمــوزش در دانشــگاه هــا مربــوط 
ــه ماموریــت و اهــداف دانشــگاه در تربیــت دانشــجویان نســبت  ب
بــه حرفــه پرســتاری اســت. کیفیــت برنامــه آموزشــی دکتــرا بــه 
ــات  ــت تحقیق ــاتید و کیفی ــت اس ــکده، کیفی ــجویان، دانش دانش
بســتگی دارد )34(. دکتــری تخصصــی باالتریــن مقطــع تحصیلــی 
ایــن رشــته اســت کــه بــا ســامت انســان بــه عنــوان موجــودی 
چنــد بعــدی ســروکار دارد و مــی توانــد بــا پژوهــش هــای بنیــادی، 
کاربــردی، کیفــی و تقویــت مطالعــات نظــری بــا رویکــردی جامــع 
و جامعــه نگــر و ایجــاد تفکــر آمــوزش مــداوم و تعامــل بــا ســایر 
ــد.  ــرد فلســفی بکوش ــن رویک ــق ای ــش در تحق ــای دان ــاخه ه ش
ــائل  ــود مس ــد ب ــادر خواهن ــته ق ــن رش ــری ای ــجویان دکت دانش
ــای  ــل ه ــرده و راه ح ــل ک ــه و تحلی ــه را تجزی ــه حرف ــوط ب مرب
ــزی و  ــه ری ــی را برنام ــای آموزش ــد، دوره ه ــه نماین ــب ارائ مناس
ــه هــای آمــوزش، خدمــات و  ــه پژوهــش در زمین اداره نمــوده و ب
مدیریــت در پرســتاری بپردازنــد. نتایج مطالعه ایکســو )Xu( نشــان 
ــی  ــا چالش های ــود ب ــل خ ــول دوره تحصی ــجویان در ط داد دانش
ــرو هســتند کــه مدیــران برنامــه دکتــرای پرســتاری بایــد از  روب
ــاش  ــا ت ــش آنه ــرای کاه ــته و ب ــاع داش ــا اط ــن چالش ه ای
کننــد. ایــن دانشــجویان بایــد دارای چهــار شــرط تعهــد بــه علــم، 

ــواده  ــادل انتظــارات خان ــده و تع هویــت پرســتاری، کاوش در آین
و دانشــجو باشــند )33(. نتایــج  ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــات 

ــد )5(.   ــو می باش ــکاران همس ــکوئیرز )Squires( و هم اس
از مــواردی کــه در آمــوزش دانشــجویان دکتــری پرســتاری تاثیــر 
ــری تخصصــی پرســتاری  ــش هــای دوره دکت ــذار اســت گرای گ
اســت. در حــال حاضــر تحصیــل در دوره دکتــراي پرســتاری در 
ــن  ــر بالی ــق  )PhD( و متمرکــز ب ــر تحقی دو گرایــش متمرکــز ب
)DNP( امــکان پذیــر اســت. اگــر چــه بیــن برنامه هــای 
آموزشــی ایــن دو گرایــش، اختــاف چندانــی وجــود نــدارد ولــی 
بیــن مــدرک اعطــا شــده و واحدهــای درســی ارائــه شــده، تفــاوت 
ــتری  ــی بیش ــای عمل ــد واحده ــی بای ــری بالین ــوده و در دکت ب
گذرانــده شــود )8(. امــا محققیــن رشــته پرســتاری اذعــان دارنــد 
کــه ایــن دوره نمــي توانــد فــارغ ا لتحصیانــي محقــق، پــرورش 
ــکاری  ــر  هم ــد ب ــجویان تأکی ــوزش دانش ــد آم ــد و در فراین ده
ــا  ــه ب ــد ک ــوده ان ــان نم ــد و بی ــش دارن ــن دو گرای ــق ای و تلفی
افزایــش دانشــکده های پرســتاری زمینــه بــرای همــکاری بیشــتر 
ــی  ــود هماهنگ ــان نم ــت. ادوارد )Edward( بی ــده اس ــاد ش ایج
بیــن ایــن دو برنامــه آموزشــی، ضمــن حفــظ صداقــت، کیفیــت 
ــال دارد )14(.  ــه دنب ــر دو تخصــص را ب ــت ه ــکاری، تقوی و هم
ــش،  ــن دو گرای ــجویان ای ــل دانش ــای تعام ــه ای از الگوه نمون
حرفــه ای  فعالیت هــای  و  آموزشــی  کارگاه هــای  ســمینارها، 
ــز  ــکاران نی ــدروپ )Waldrop( و هم ــت )34(. وال ــترک اس مش
ــون )Carlson( و  ــد )35(. کارلس ــوده ان ــان نم ــوارد را بی ــن م ای
ــا اســتفاده از ایــن دو  ــد، ب همــکاران در ایــن زمینــه بیــان نمودن
گرایــش، دانشــکده ها می تواننــد منابــع الزم را بــرای امــور 
مشــاوره و تدریــس دانشــجویان فراهــم کننــد و بیــان نمــوده انــد 
ــن دو رشــته اســتفاده  ــق ای ــد از تلفی ــه بخواهن دانشــکده هایی ک
کننــد بایــد از پتانســل هــر دو رشــته اســتفاده نمــوده و تشــویق 
و احتــرام متقابــل بیــن دو رشــته حفــظ شــود، تــا بتواننــد ارزش 
ــا  ــز ب ــا نی ــور م ــد )15(. در کش ــا ده ــجویان را ارتق ــی دانش علم
توجــه بــه جــوان بــودن دکتــراي پرســتاري، بســیاري از مــردم به 
قــدر کافــي بــا آن آشــنا نیســتند بــه طــوری کــه وقتــي صحبــت 
ــد تصویــري از پزشــک  ــان مــي آی ــه می از دکتــراي پرســتاري ب
ــر  ــند مگ ــي پرس ــا تعجــب م ــا ب ــادر شــده ی ــا متب ــن آنه در ذه

ــرا دارد؟  پرســتاري هــم دکت
از مــوارد بســیار مهــم در فراینــد آموزشــی، کوریکولــوم آموزشــی 
ــت.  ــگاه ها اس ــتاری در دانش ــری پرس ــع دکت ــجویان مقط دانش
ارتقــاء علــم و مهــارت حرفــه ای کارگــزاران خدمــات پرســتاری، 
ــش  ــن آوری، افزای ــال ف ــم، انتق ــد عل ــی ســازی علمــی، تولی غن
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ــی  ــاد پویای ــی، ایج ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــی در س ــل علم تعام
ــده  ــداف عم ــدی، ازاه ــی و روش من ــه علم ــن روحی و برانگیخت
ــارت  ــر مه ــاوه ب ــکده ها ع ــت و دانش ــی اس ــوم آموزش کوریکول
ــد  ــد کنن ــز تأکی ــس نی ــر روش تدری ــد ب ــش بای ــق و پژوه تحقی
و شــیوه های مربی گــری را بــه برنامه هــای درســی اضافــه 
ــه  ــور  )Delmore & Smith(  س ــمیت و دلم ــد )28(. اس نماین
ــتن  ــتاری را داش ــرای پرس ــای دکت ــت در برنامه ه ــد موفقی کلی
ــع  ــرای مناب ــخص ب ــتراتژی مش ــب، اس ــی مناس ــه درس برنام
ــک  ــد )36(. ی ــی کردن ــوی معرف ــتیبانی ق ــتم پش ــاد سیس و ایج
ــم،  ــی دائ ــه ارزیاب ــاز ب ــدت نی ــق و درازم ــی موف ــه تحصیل برنام
ــد  ــم تاکی ــدگان دارد )37(. علیرغ ــت تصمیم گیرن ــتمر و دخال مس
 )Wyman( مطالعــات بــه تغییــر در کوریکولــوم آموزشــی، وایمــن
بیــان داشــت شــوهدی دال بــر نــوآوری در آمــوزش وجود نداشــته 
ــنتی و  ــه س ــک برنام ــرا از ی ــی دکت ــای درس ــتر برنامه ه و بیش
ــد  ــروی می کنن ــته پی ــال گذش ــده در 30 س ــر ش ــرده منتش فش
آموزشــی  کوریکولوم هــای  بــودن  ســنتی  همچنیــن   .)18(
 )Minick( و کمرنــگ بــودن نــوآوری بــا مطالعــه مینیــک
ــای  ــه کویکولوم ه ــت ک ــاز اس ــن نی ــت دارد )37(. بنابرای مطابق
ــرفت  ــه پیش ــه ب ــا توج ــده و ب ــی ش ــاز بین ــددا ب ــی مج آموزش
علــم و نیازهــای جامعــه و نیازهــای دانشــجویان بــه روز رســانی 
شــوند. مطالعــات انجــام گرفتــه در ایــران، کیفیــت آمــوزش مقطع 
دکتــرای پرســتاری را در ســطح متوســط گــزارش کردنــد. تعــداد 
ــرا  ــی، تناســب دروس دوره دکت ــأت علم ــرد اعضــای هی و عملک
ــد کــه کمتریــن میــزان  ــا حرفــه پرســتاری از مؤلفه هایــی بودن ب
ــتر  ــد. بیش ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــجویان را ب ــت دانش رضای
دانشــجویان معتقــد بودنــد کــه برنامــه دکتــرای پرســتاری ایــران 
ــتند و  ــاری هس ــی اجب ــور کل ــه ط ــوده، دروس ب ــر نب انعطاف پذی
ــی  ــا دروس دوره کارشناس ــی ب ــی دروس آموزش ــوای بعض محت
ــه نظــر می رســد یکــی از  ارشــد همپوشــانی دارد )1, 20, 24(. ب
ــداد  ــل مشــکات عملکــردی اســاتید، افزایــش تع ــن عل مهمتری
دانشــجویان، تعــداد محــدود اعضــای هیــأت علمــی و بــه مــوازات 
ــه  ــاتید مربوط ــازی اس ــت توانمندس ــی جه ــت زمان آن محدودی
می باشــد )38(. از مهمتریــن یافته هــا در مطالعــات کشــور ایــران 
پاســخگو نبــودن و عــدم تناســب واحدهــای درســی کوریکولــوم 
دکتــرای پرســتاری بــا نیازهــای جامعــه، نظــام ســامت، حرفــه 
پرســتاری و حتــی خــود اســاتید/ دانشــجویان از دیــدگاه اعضــای 

ــود )4(. ــتاری ب ــرای پرس ــی و دانشــجویان دکت ــأت علم هی
ــاره شــده  ــزاری جشــنواره اش ــزوم برگ ــه ل ــع ب ــات راج در مطالع
ــم و  ــه پیشــرفت های ســریع در عل ــا توجــه ب اســت. چــرا کــه ب

فــن آوری کــه الهام بخــش ســواالت و روش هــای جدیــد تحقیــق 
ــوده، محققیــن مــی تواننــد نتایــج خــود را  ــوم بهداشــتی ب در عل
در جشــنواره هــا تبیــن نمــوده و موجــب ارتقــاء آمــوزش گردنــد 
ــه  ــکاران، ک ــی )Henly(  و هم ــه هنل ــا مطالع ــه ب )16, 39(.  ک
ــای  ــنواره ها در برنامه ه ــزاری جش ــدن برگ ــد، گنجان ــان نمودن بی
ــود  ــتاری می ش ــرفت پرس ــد و پیش ــث رش ــرا باع ــوزش دکت آم

همســو اســت )17(. 
از مــواردی کــه در فراینــد آمــوزش تاثیــر گــذار بــوده و موجــب 
ــری تجــارب دانشــجویان و  ــردد، بکارگی ــی گ ــوزش م ــاء آم ارتق
 )Evance( اعضــاء هیئــت علمــی اســت. نتایــج مطالعــه ایوانــس
ــتاری  ــرای پرس ــجویان دکت ــارب دانش ــورد تج ــکاران در م و هم
بین المللــی و انتظــارات یادگیــری آنهــا نشــان داد کــه فاصلــه ای 
بیــن انتظــارات دانشــجویان از تحصیــل در مقطــع دکتــرا و 
واقعیت هــای پیــش رو وجــود دارد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه 
ــرا  ــجویان دکت ــارات دانش ــن انتظ ــا بی ــک خ ــتان ی در انگلس
ــن  ــود دارد. همچنی ــدند وج ــرو ش ــا آن روب ــه ب ــی ک ــا واقعیت ب
علی رغــم برنامه هــای گســترده در برنامــه آموزشــی دانشــجویان 
پرســتاری، آنهــا انتظــار بیشــتری از ســاختار برنامــه آمــوزش خــود 
داشــتند )40(، کــه بــا مطالعــه کاجــل گــرن )Kjellgren(  همســو 
اســت )3(. همچنیــن نوبولوســی )Nobolsi( و همــکاران متذکــر 
شــدند کــه کیفیــت و ماهیــت نظــارت دایــم مهمتریــن فاکتــور در 
یادگیــری دانشــجویان اســت )10(. بنابرایــن اســتفاده از تجــارب 
ــل  ــزی و ح ــجویان در برنامه ری ــی و دانش ــأت علم ــای هی اعض

ــد. ــا باش ــد کارگش ــی می توان ــع تحصیل ــن مقط مشــکات ای
برخــی مقــاالت نیــز بــرای هرچــه بهتــر شــدن فراینــد آمــوزش، 
بــر اجتماعــی کــردن دانشــجویان دکتــرا تاکیــد کردنــد. در ایــن 
 PODS) Portable on Demand ــری ــوی مربی گ ــه الگ مطالع
ــرای ارتبــاط دانشــجویان  Storage( کــه یــک رویکــرد جدیــد ب

دکتــرا بــا دیگــر دانشــجویان اســت، پیشــنهاد شــده اســت )30(. 
ایــن مــدل در واقــع  نوعــی مــدل جدیــد و نوآورانــه مربی گــری 
ــگ،  ــات فان ــا مطالع ــه ب ــد ک ــتاری می باش ــرای پرس ــرای دکت ب
دارد  )Cohen, Nehls, Fang( همســویی  و کوهــن   نهلــس 
ــری  ــابه پانک ــج مش ــه PODS  نتای ــاس برنام )2, 41, 42(. اس

ــذارد )43(. ــتراک می گ ــه اش ــکاران را ب )Pancheri(  و هم
ــتر  ــداد بیش ــتن تع ــرای داش ــی را ب ــس )Nehls( راهکارهای نهل
ــه ایــن نتیجــه  دانشــجویان دکتــرای پرســتاری پیشــنهاد داد و ب
ــی  ــیرهای آموزش ــی، مس ــه آموزش ــه بودج ــاز ب ــه نی ــید ک رس
ــی در  ــکده و نگران ــی در دانش ــک مرب ــود ی ــت وج ــد، اهمی جدی
ــذار در  ــل تأثیرگ ــط کار از عوام ــی در محی ــش آموزش ــورد نق م
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ــت )2(.   ــتاری اس ــرای پرس ــجویان دکت ــذب دانش ج

نتیجه گیری 
از مجمــوع مطالعــات می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه 
ــتاری  ــری پرس ــوزش دکت ــرات در آم ــرفتها و تغیی ــم پیش علیرغ
همچنــان ایــن رشــته بــا چالشــهایی روبــرو اســت و هــر کشــوری 
ــاص را در  ــردی خ ــود، رویک ــه خ ــای جامع ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــرد. در  ــه کار می ب ــی ب ــات آموزش ــی مؤسس ــزی درس برنامه ری
ــا توجــه بــه نیازهــا  واقــع برنامه هــای درســی دکتــرای جهــان ب
ــه  ــزی می شــود. برنام و شــرایط موجــود در هرکشــوری برنامه ری
 Ph.D ــوزش ــه آم ــه برنام ــران شــبیه ب ــرای پرســتاری در ای دکت
ــوان  ــه عن ــن دوره، ب ــگان ای ــه می شــود. دانش آموخت ــکا ارائ آمری
آموزشــی  دانشــگاه ها و مراکــز  اعضــای هیــأت علمــی در 
ــوزش  ــروی انســانی، دوره هــای آم ــود نی ــع کمب ــد ضمــن رف بای
را برنامه ریــزی و اداره نماینــد و بــه پژوهش   هــای آمــوزش 
بالینــی بپردازنــد. بنابرایــن، سیســتم آموزشــی هــر کشــوری بایــد 
ــه مســائل  ــران، ب ــه نیازهــای اساســی فراگی ــر توجــه ب عــاوه ب
اجتماعــی و مشــکات بهداشــتی جامعــه خــود نیــز توجــه داشــته 
باشــد و آنهــا را بــه عنــوان معیارهــای مهــم تدویــن و بازســازی 
ــرد. از چالشــهای موجــود در مســیر  ــه درســی در نظــر بگی برنام

برنامه ریــزی دکتــرا را مــی تــوان عواملــی ماننــد: منابــع محــدود، 
بودجــه و اســاتید مجــرب ناظــر دانســت. کــه راهکارهایــی ماننــد: 
ــا  ــرب ب ــاتید مج ــتخدام اس ــی، اس ــوم آموزش ــی کوریکول بازبین
تخصص هــای مختلــف و منابــع آموزشــی کافــی بــرای حمایــت 
از برنامه هــای بــا کیفیــت پیشــنهاد مــی گــردد. جهــت پیشــرفت 
ــری  ــای مربی گ ــه ه ــکده ها برنام ــد دانش ــتاری، بای ــته پرس رش
ــذا  ــد. ل ــا همــکاری بیــن مؤسســات آموزشــی را تقویــت کنن و ی
ــوم  ــه کوریکول ــتری در زمین ــات بیش ــود تحقیق ــنهاد می ش پیش
آمــوزش دکتــرای پرســتاری انجــام و تناســب دکتــرای پرســتاری 
ــی  ــا بازبین ــود. برنامه ه ــی ش ــته ها بررس ــایر رش ــرای س ــا دکت ب
ــری  ــز بازنگ ــری نی ــجویان دکت ــذب دانش ــای ج ــده و روش ه ش

ــد. گردن

سپاسگزاری
بدیــن وســیله نویســندگان مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود را از 
ــن پژوهــش اعــام  ــورد اســتفاده در ای ــات م نویســندگان مطالع

می دارنــد.
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