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 مقاله پژوهشی

  : رانیا يپرستاردکتري کولوم یکور يفرارو ییو اجرا ییمحتوا يهاچالش
 یک دلفیبر تکن یمنتقدانه مبتن ینگاه

  
  ٦زادهيال وليل، ٥يگودرمحمد خواجه، ٤يگلشن مقبل، *٣يلين سهيام، ٢يوياسداهللا خد، ١حقيمحمدحسن صاحب

 
  06/03/1396تاریخ پذیرش  09/01/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 با اما ،است داشته دنبال به سالمت مراقبت نظام و يحرفه پرستار براي ادييز مثبت امدهاييپ دکتري مقطع در پرستاران تيترب هرچند: هدف و زمينهپيش
 يبررس باهدف. لذا مطالعه حاضر باشديم روروبه ييهاچالش با يپرستار يدکتر کولومي؛ کوريپرستار آموزش ازها در نظام سالمت و توسعهيا بودن نيپو به توجه

  صورت گرفت. يپرستار يدکتر انيدانشجو و علميهيئت ياعضا ديد از يپرستار يدکتر کولوميکور يفرارو يياجرا و ييمحتوا يهاچالش
 ۲۹( يپرستار يدکتر انيدانشجو هيکل يرو يشمار تمام صورتبهدور و  ۳بود که در ل شده يک تعديکالس يدلف کيمطالعه حاضر از نوع تکن: مواد و روش کار

 يبرا، دوم و اول مرحله انجام شد. در ۱۳۹۶ خرداد تا ۱۳۹۵ مهر از زيتبر يپزشک علوم دانشگاه) نفر ۱۷( يپرستار يدکتر مدرک يدارا علميهيئت ياعضا و) نفر
 يريکارگبه آغاز، سوم مرحله. ديگرد استفاده مرسوم رويكرد با كيفي يمحتو تحليل از، اصلي يهاتم شناسايي و اوليه ساختار بدون پرسشنامه يهاگويه استخراج

  .شدند واقع ليتحل مورد SPSS يآمار افزارنرم ۲۴ نسخه در توصيفي آمار از استفاده با هاداده مرحله نيا در که بود كمي يهاروش
 کولوميوران داشتند که کيب يان دکتريو دانشجو علميهيئت يد. اکثر اعضايگرد بنديطبقه يياجرا يتيريمد و ينيبال، يپژوهش، يآموزش حوزه ۴ در نتايج: هاافتهي

 مراقبت يلاص ماهيت از غفلت و شدن . دورباشدينم ران پاسخگويفراگ/ديخود اسات يو حت يپرستار حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهاين نسبت به يپرستار يدکتر
  .باشديم يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور يگر چالش جديد، ياهيحاش نسبتاً مسائل به پرداختن و يپرستار رشته ينيبال

 ،هدف اين تحقق الزمه .باشديم جامعه روز يازهاين اساس بر مجدد اصالح و يبازنگر ازمندين رانيا در يپرستار يدکتر کولوميکور: گيرينتيجهبحث و 
 يابيارز، شورك درماني بهداشتي سيستم مراقبتي و باليني مشكالت و مسائل به توجه، سالمت نظام در موجود يازهاين و خألها يبررس، دوره ياساس يشناسبيآس
  .باشديم، يپرستار ياحرفه وجهه دارسکان عنوانبه يپرستار يدکتر مقطع، باالتر گاهيجا در و يپرستار آموزش مختلف سطوح يفيک و يکم

 رانيا، يک دلفيتکن، يپرستار يکولوم دکتريکور: يديکل يهاواژه

  
 ۴۲۴-۴۳۹ ص، ۱۳۹۶ شهريور، ۹۵درپي پي، ششمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۱-۳۴۷۹۶۷۷: تلفن، ييماما و پرستاري دانشکده، زيتبر يپزشک علوم دانشگاه، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: Soheili.a1991@gmail.com 

  
  مقدمه

رفت شيو پ يپژوهدانشباالترين مرحله ، يتخصص دوره دكتري
ت يق تربيو از طر )۱(بوده  يدر رشته پرستار يليتحص

دانشمندان منتقد و ، يعلمئتيه ياعضا عنوانبه آموختگاندانش
در  گذاراناستيسرهبران و ، رانيمد، قاتيت تحقيهدا يخالق برا

ش نق، كشور تحقيقاتي و آموزشـي و مراكـز هادانشگاه، سطح جامعه
                                                             

 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی علوم آموزش مرکز مامایی، و پرستاري دانشکده بهداشت جامعه، پرستاري گروه استادیار 1
 ایران تبریز، ،فرهنگیان دانشگاه ،مدیریت تربیت معلم و توسعه منابع انسانی گروه استادیار 2
 )سئولم نویسنده( ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته مامایی، و پرستاري دانشکده پرستاري، تخصصی دکتري دانشجوي 3
  ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکدهمرکز مطالعات کیفی،  پرستاري، ارشد کارشناسی دانشجوي 4
 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاري دانشکده پرستاري، تخصصی دکتري دانشجوي 5
  ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده کودکان، پرستاري گروه استاد 6

. )۵-۲( دينمايم يفايا يشرفت و توسعه رشته پرستاريدر پ يمهم
گذرد يسال م ۹۰ک به ين دوره در جهان تاکنون نزدياز زمان شروع ا

 ين دوره برايسال است که ا ۲۲ز در حدود يران نيو در ا )۷،۶(
  .)۷،۳( گردديمپرستاران اجرا 

اداره  ييو اروپا يشمال يکاين دوره در جهان به دو شکل آمريا
 يدانشجو بعد از گذراندن تعداد، يشمال يکايآمر يشود. در الگويم
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 دلفي تکنيک بر مبتني منتقدانه نگاهي: ايران پرستاري کوريکولوم فراروي اجرايي و محتوايي هايچالش
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 يآموزش و پژوهش و قبول، تيرينه مديمشخص در زم يواحد درس
نه يدانش خود را در زم، نامهپايانبا ارائه  درنهايتدر آزمون جامع؛ 

ل فقط مشتم يياروپا يالگو يگذارد. وليش ميپژوهش به مرحله نما
انفرادي به همراه  صورتبه بوده و دانشجويان يقاتيبر پروژه تحق
رساند ينموده و به اتمام م ين دوره را طيخود ا ياستاد راهنما

ران ايتربيت دانـشجويان دكتـري پرستاري در ، . در حال حاضر)۹,۸(
  .)۳( شودمطابق الگوي آمريكاي شمالي انجام مي

ار انتظ يپرستار يدکتر آموختگاندانشاز  کهنيابا توجه به 
مشاوران حرفه و ، يشبرد علم پرستاريپ نعامال عنوانبهرود يم

باشند و  ينده پرستاريآ محققان و دهندگانآموزشن يهمچن
ر که د ياروندهشيپع و يرات سريين با در نظر گرفتن تغيهمچن

توجه ، دهديمرخ  يپرستارنظام سالمت و حرفه ، سطح جامعه
، اصن حرفه خيا يبرا يلين مقطع تحصيات يترببه آموزش و  ياژهيو

ت پرستاران در مقطع يترب هرچند. )۱۱, ۱۰( است ياتيار حيبس
ادي براي حرفه و نظام مراقبت سالمت يامدهاي مثبت زيدکتري پ

توجه به توسعه آموزش  ر باين مسياما در ا، دنبال داشته استه ب
رش فراوان يو پذ عيرشد سرهمچون  ييهاچالش با، يپرستار
 و يناکاف يهاساختريکمبود منابع و ز، مقطع نياان در يدانشجو

ن يترمهمد يو شا نامناسب آموزش روبرو بودهت يفيآن ک موازاتبه
 يکولوم دوره دکتريکور ييو اجرا ييمشکالت محتوا، هاچالشن يا

 ياگونهبهد يبا ن مقطعيا يدرس يهابرنامه. )۱۲( باشديم يپرستار
ن يا که قادر باشند اهداف دينمات يرا ترب يباشد که بتواند متخصصان

 يعمده نگران، ن در حال حاضريبنابرا .)۱۳،۸( رشته را پوشش دهند
 انيدانشجو يفيو غفلت از رشد ک يبه دنبال توسعه و رشد کم

 يدوره دکتر يهات برنامهيفينان از کياطم، يپرستار يدکتر
 مت در سراسرالمراقبت س نظام ين موضوع براياست که ا يپرستار

  .)۱۵،۱۴( ت استيار حائز اهميجهان بس
هاي برنامه تيمرکز كه ان شده استيب يدر مطالعات متعدد

وري و تئ، دكتري پرستاري بيشتر بر روي موضوعاتي چون تحقيـق
 رتکم يموضوعات مهم مربوط به دانش پرستاربه  وآمار تكيه دارد 

 ماهيتبودن  يعمل رغمي، علني؛ همچن)۱۸-۱۶(توجه شده است 
 ينهدر زم يپرستار يدوره دکتر يهابرنامهدر ، رشته پرستاري ياصل

. داردنمستقلي وجـود  واحد، مشكالت باليني و مراقبتي، هافعاليت
 ،هاي قوي دكتري در زمينه علوم بالينيدون داشتن برنامهب آنکهحال

و همکاران  ١مک کنا .)۱۹( علم بـاليني پرستاري رشد نخواهد كرد
آموختگان دکتري دانش تيکفاعدمبه  ز در مطالعه خودي) ن۲۰۱۴(

مراقبت سالمت  نظامي موجود در هابا چالش ييارويپرستاري در رو
 نيان التحصيالفارغرود يانتظار م اندداشتهان ينموده و باشاره 

                                                             
1 McKenna 

ق يعم نشيب از يبرخوردار بوده و با يرتياي و با بصافراد حرفه، مقطع
ظام نت مراقبت پرستاري را در يبتوانند وضع، مسائل پرستاري بر

به علت نامناسب بودن  تيدر واقعاما ، سالمت اصالح کنند مراقبت
  .)۲۰( ميروبرو هست شدهميترسف اهدل به اين، زييربرنامه ت ويريمد

 يکولوم دکتريکور يستيبا، ن مقطعيت ايفيارتقاء کبراي 
 فتهقرارگرپويا در معرض بازنگري و اصالح  طوربهو  مرتباً يستارپر
 تاًينها بوده تا ريپذانعطافدر مقابل تغييـر و تحوالت عوامل بيروني و 

دانشجويان با كفايتي را براي امروز و پرستاران با كفايتي را براي 
با توجه به حساس و مهم بودن نقش  .)۲۱(د ينماآينده تربيت 

و ، هانآها و وظايف بهتر نقش يادر ايف يپرستار يکولوم دکتريکور
 هـاي آمـوزش عـاليهمچنين تحقق بخشيدن به اهـداف و رسـالت

نظارت و  يم تا با استفاده از دو شاخص اصليبر آن شد، )۱۹(
حتوي م يعني آموزش عالي اتدر مؤسس کولوميکوركيفيت  يابيارزش

يات ئچه مطالبي و در چه سطحي از جز( کولوميکورو دامنه شمول 
بين  توازن( کولوميکورتوالي و ساختار  ) واندارائه شده کولوميکوردر 

 صورتبهارائه محتوي  محض و مفهوم صورتبهمفهوم ارائه محتوي 
کولوم يکور يفرارو ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش، )۲۲() كاربردي

 يتارپرس يان دکتريو دانشجو علميهيئت يد اعضايرا از د يپرستار
 و نقاط قوت و ضعف ييجهت شناسا يک دلفياز تکن گيريبهرهبا 

و  يبررس هـاي مناسباستراتژي ارائهها و تهديدها و تعيين فرصت
  م.يکن يابيارز

 
  مواد و روش کار

 يبررس يبود که از آن برا يک دلفيمطالعه حاضر از نوع تکن
 يهاحلراهران و يا يپرستار يدکتر کولوميکور يفرارو يهاچالش

ه يشامل کل، موردپژوهش يد. واحدهاياستفاده گرد يشنهاديپ
 يدارا علميهيئت ينفر) و اعضا ۲۹( يپرستار يان دکتريدانشجو

 ييو ماما ينفر) دانشکده پرستار ۱۷( يپرستار يمدرک دکتر
 سال ماهيد از، ماه ۶ مدت ز بودند که طييتبر يدانشگاه علوم پزشک

 شدهانتخاب يتمام شمار صورتبه ۱۳۹۶ خردادماه پايان تا ۱۳۹۵
 يارهايمعدر مطالعه دعوت به عمل آمد.  جهت مشارکت هاآنو از 

 يارپرست يل در مقطع دکتريورود به مطالعه شامل اشتغال به تحص
 يان دکتريدانشجو يبرال يماه از شروع تحص ۶و گذشتن حداقل 

 يبرا علميهيئتعضو  عنوانبهو اشتغال در دانشگاه  يپرستار
 بود. تصميم واحدهاي يپرستار يدکتر آموختگاندانش

دالورود مقطع يان جديدانشجوو  همکاري عدم بر مبني موردپژوهش
  .دش گرفته نظر در مطالعه از ارهاي خروجيمع جزء، يپرستار يدکتر
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 زادهولي ليال گودري،خواجه محمد مقبلي، گلشن سهيلي، امين خديوي، اسداهللا حق،صاحبي محمدحسن
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ک يپژوهشگران از تکن، هاداده يگردآوردمطالعه و  يجهت اجرا
  دور (راند) استفاده نمودند. سه در شدهليتعدک يکالس دلفي

يا  هنيذ مكاشفه بينيپيش يهاروش حوزه به كه يک دلفيتکن
 هلمر االف، دالكي نورمن توسط ١٩٥٠دهه  در، دارد تعلق شهودي

 ايبر، كاليفرنيا سانتامونيكاي راند در شركت در ١رشر کوالسين و
، عدب دهه يك ولي، گرف شكل آينده مسائل نظامي بررسي و مطالعه

، رگبز يهااسيمقاثربخشي در  افزايش و گيريتصميم يهانهيزم در
 به كمك، يگذار، هدفنيازسنجي، حل مسئله تسهيل، قضاوت
 يدهن، سازماخالقيت، آينده بينيپيش، تعيين اولويت، ريزيبرنامه

گروه  آموزش، اطالعات گروهي آوريجمع، ارتباطات گروهي
 يا توافق اجماع و منابع صي، تخصهااستيس تعييندهنده، پاسخ

 يروش عنوانبه، زيحوزه پژوهش ن در. شد گرفته كار به نيز گروهي
 از يگروه ياحرفه يهاقضاوتو  نظرات براي استخراج سيستماتيك

ژه وي سؤال يك يا موضوع يك مورد در و مستقل هتروژن متخصصان
 از راندهاي سري يك طريق از گروهي اجماع به رسيدن يا و

 هب فيدبك نظرات و دهندگانپاسخ گمنامي حفظ با ياپرسشنامه
، ٢يبازگوي يا تكرار ز شامليدلفي ن اصلي است. اجزاي پانل اعضاي

، تايجن آناليز، گمنامي، شدهکنترل بازخورد، متخصصين، پرسشنامه
 عنوان دلفي يک، اصل در است. کنندههماهنگ تيم و زمان، اجماع

 اصالح جهت در مورداستفاده فرايندهاي از يامجموعه به مربوط کلي
 اجماع به براي تالشي و ذيصالح افراد و متخصصان گروه نظرات نقطه

 ناي است. اعتبار نيمع مسئله يک خصوص در متخصصان دنيرس
 متخصصان تکتک اعتبار از شيب زييچ، اجماع و گيريتصميم
 اجزاء دنيچ هم کنار از شيب زييچ دلفي، کلي عبارت به است؛
 به نه، معمول مايشيپ يهاروش ، برخالفآن نتايج و اعتبار است
 ينا در. است وابسته هاآن اعتبار بلکه به، کنندگانشرکت تعداد
 حفظ با آراء و که نظرات بود خواهد نفر ٢٠ الي ٥ افراد تعداد، روش
 شوديمهماهنگ  متخصصان نيب، گروه رهبر سوي از افراد هويت

)۲۳-۲۷(.  
 ک پرسشنامهيبود که در دور اول  صورتبدينروش اجرا ، لذا

 يفرارو يهاچالشباز در رابطه با  يهاپرسش صورتبه، ساختار فاقد
قوت) و  ضعف و نقاط ران (نقاطيا يپرستار يکولوم دکتريکور
 قبالً متخصص كه گروه يار اعضايدر اخت يشنهاديپ يهاحلراه

 کنندگانمشارکت به كار قرار گرفت که اين، بودند شده انتخاب
 رسيتحت بر جهت شرح بيشتر موضوع وسيعي نسبتاً دامنه، مطالعه

 بررسي بعدي دورهاي در كه مسائلي بود تعيين اول دور داد. نقش
 نهايتدرو  آمدهعملبه كيفي يك تحليل اول دور نتايج از شود. سپس

                                                             
1 Norman Dalkey, Olaf Helmer, and Nicholas 
Rescher 

 ربود د شده بيان موضوع واحدي مورد در كه نظراتي و مشابه نظرات
 يبندطبقه هم كنار يتيريمد و ينيبال، يپژوهش، يآموزش حوزه ٤

شنامه ک پرسيه به يپرسشنامه فاقد ساختار اولق ين طريبد شدند و
 .تشكيل داد را بعدي دورهاي اساس د كهيل گرديداراي ساختار تبد

 نظرانصاحبار يپرسشنامه حاصل در اخت سينوشيپدوم  دور در
، دهينظرهاي رس بيان ضمن در دور اول قرار داده شد و کنندهشرکت

 جمالت يك از هر مورد در را خود نقد يا توضيح تا شد دعوت افراد از
 الًقب كه نيز داشتند جديدي نظر چه چنان و نموده اعالم شده بيان
 اطالعات .اضافه نمايند بخش هر انتهاي قسمت در، بود نشده بيان
 يبندرتبه فنون از استفاده با، داشتند كمي ماهيت كه زيسوم ن دور

 انکنندگمشارکتکه از  صورتبدين .دنديتحليل گرد يبنددرجه و
 ،در هر قسمت شدهاشاره يهاگويه يازبنديامت يخواسته شد که برا

(موارد  ١٠) تا نمره ترتياهمکمت از نمره صفر (موارد يحسب اهم
 پاسخ دريافت از ) را اختصاص دهند. پسترتيپراهم

هر  بندياولويتو  شدهمحاسبهن امتيازها يانگيمکنندگان، شرکت
كه نمرات کوچکتر  شد انجام يصورتبه، ذکرشده هاگويهک از ي

تر بودند. ت باالينشانگر اولو تربزرگو نمرات  ترنييپات ينشانگر اولو
 بين توسط پژوهشگران شخصاً هاپرسشنامه، هادورهک از يدر هر 
 مدت ظرف ديگرد درخواست هاآن از و شده توزيع کنندگانشرکت

ا ب پژوهشگران، مدت اين از بعد. ندينما پر را هاپرسشنامه، روز ١٠
 نمودند. آوريجمع را هاپرسشنامه، کنندگانمشارکتمراجعه به 

 نکات يبرخ ياخالق مالحظات گرفتن نظر در جهت پژوهشگران

 حاتيتوض ارائه ؛موردپژوهش واحدهاي تنامه ازيرضا اخذ: چون هم
 از اخذشده اطالعات درج عدم و اطالعات بودن محرمانه با رابطه در

ل يتاً تحلينها. نمودند تيرعا را افراد نام با موردپژوهش واحدهاي
د. در مرحله يحاضر در دو مرحله انجام گرد يمطالعه دلف يهاداده

 يهاگويهاصلي و استخراج  يهاتم شناسايي يبرا، اول و دوم
كرد روي با كيفي يمحتو از تحليل، اوليه ساختار بدون پرسشنامه

 يريکارگبه آغاز، د. مرحله سومياستفاده گردعرفي  يا مرسوم
آمار  از استفاده با هاداده ن مرحلهيكمي بود که در ا يهاروش

 يآمار افزارنرم ٢٤در نسخه  )معيار انحراف، ميانگين( توصيفي
SPSS ل واقع شدند.يمورد تحل  
  

  هاافتهي
 ينفر دانشجو ۲۹( مطالعه در کنندهمشارکت نفر ۴۶ ميان از
 يمدرک دکتر يدارا علميهيئتنفر عضو  ۱۷و  يپرستار يدکتر

تمام ، گرديد توزيع هاآن بين ) که پرسشنامهيپرستار

2 Iteration 
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، دور ۳الزم را داشته و در هر  همکاري، کنندگانمشارکت
نفر عضو  ۱۷از  .شده برگرداندند تکميل صورتبه را هاپرسشنامه

ار و ينفر دانش ۳، نفر استاد ۲، در مطالعه کنندهشرکت علميهيئت
 ينفر ورود ۵ز ين يدکتر ينفر دانشجو ۲۹ار بودند. از ينفر استاد ۱۲

 ۶، ۹۲ ينفر ورود ۵، ۹۳ ينفر ورود ۵، ۹۴ ينفر ورود ۴، ۹۵سال 
 رن اکثيقبل بودند. همچن يهاسالنفر مربوط به  ۴و  ۹۱ ينفر ورود

 کولوميکور که داشتند انيب يدکتر انيدانشجو و علميهيئت ياعضا
 حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهاين به نسبت يپرستار يدکتر

 از يبرخ .باشدينم پاسخگو رانيفراگ/دياسات خود يحت و يپرستار
 گزارش ۱ جدول در کنندگانمشارکت جمعيت شناختي مشخصات

  .است شده

  
  کولوميبه پاسخگو بودن کور هاآندر مطالعه و نگرش  کنندگانمشارکت يت شناختيمشخصات جمع: )۱جدول (

  ريمتغ
  علميهيئت ياعضا

  تعداد (درصد)
  يدکتر انيدانشجو

  )درصد( تعداد

  تيجنس
  ١٣) ٨٣/٤٤(  ٩) ٩٤/٥٢(  مرد
  ١٦) ١٧/٥٥(  ٨) ٠٦/٤٧(  زن

  تأهلت يوضع
  ٨) ٥٩/٢٧(  ١) ٨٨/٥(  مجرد

  ٢١) ٤١/٧٢(  ١٦) ١٢/٩٤(  متأهل

  يگروه آموزش

  ٢٠) ٩٦/٦٨(  ١٠) ٨٢/٥٨(  يجراح يداخل يپرستار
  ٦) ٦٩/٢٠(  ٣) ٦٣/١٧(  کودکان يپرستار

  ٢) ٩/٦(  ٢) ٦٥/١١(  يروان پرستار
  ١) ٤٥/٣(  ٢) ٦٥/١١(  بهداشت جامعه

 يبودن محتو پاسخگو
 به يپرستار يکولوم دکتريکور

  )بلي %( يازهاين

  ٤) ٧٩/١٣(  ٥) ٤١/٢٩( جامعه
  ٦) ٦٨/٢٠(  ٥) ٤١/٢٩(  نظام سالمت

  ٩) ٠٣/٣١(  ٨) ٠٥/٤٧(  يپرستار حرفه
  ٥) ٢٤/١٧(  ٨) ٠٥/٤٧(  رانيد/فراگياسات

  سابقه

  ١/٩±  ٢٣/١  ٤١/١٥±  ٧/١  يآموزش
  ٣٨/٧±  ٩٣/٠  ٧٦/١٣±  ٧٥/١  يپژوهش

  ٥٢/٧±  ٣١/١  ١٤/٥±  ٣٨/١  ينيبال
  ٩٣/١±  ٥٤/٠  ٥٩/٥±  ٤٥/١  يياجرا

  ١/٣٧±  ٣٧/١  ٥٣/٤٤±  ٣٤/١  سن 

  
، (در دو دور اول) يفيک يل محتويتمام مطالب حاصل از تحل

طبقه نقاط  ۳و در  ييو اجرا ينيبال، يپژوهش، يحوزه آموزش ۴در 
و در دور سوم (روش ، گرفتند يشنهادات جاينقاط قوت و پ، ضعف

 يدتأيا نکردن و نمره توافق مورد يصدق کردن  ازنظرعبارات ، )يکم
کولوم يکور يياجرا ييمحتوا يهاضعف نيترمهما رد واقع شدند. ي

 شامل "عدم ترتيببه علميهيئت ياعضا ازنظر يدر حوزه آموزش
 با ريگ وقت و نيسنگ يکالس فيتکال يبرخ خوانيهم و تناسب
 هب نسبت کولوميکور نبودن "پاسخگو، دوره" يهاسرفصل و اهداف

 اب دياسات يبرخ نبودن راستاهم و حرفه" و "همگام و جامعه يازهاين

ده ز سه مشکل عمين يان دکتريروز" بود. دانشجو تحوالت و راتييتغ
شامل "پاسخگو نبودن  ترتيببهرا  يکولوم در حوزه آموزشيکور
 بودن رنگ "کم، جامعه و حرفه" يازهايکولوم نسبت به نيکور

" و "عدم تناسب يکالس يهابحث تيهدا در دياسات يبرخ مشارکت
 ر با اهداف وين و وقت گيسنگ يف کالسيتکال يبرخ خوانيهم و

وارد  ييو اجرا ييمحتوا يهاچالشدوره" ابراز داشتند.  يهاسرفصل
) ۲در جدول ( يآموزش ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريبر کور

  ارائه شده است.
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  يآموزش ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش: )۲جدول (

حوزه 
  يآموزش

  هاگويه

  انيدانشجو  دياسات

 از 
فق

 توا
صد

در
١٧ 

  نفر

يم
يانگ

فق
 توا

مره
ن ن

  

ق 
واف

ن ت
وز

١٧ 
  نفر

 از 
فق

 توا
صد

در
٢٩ 

  نفر

يم
يانگ

فق
 توا

مره
ن ن

  

ق 
واف

ن ت
وز

٢٩ 
  نفر

  نقاط ضعف

  ٦٦  ٦  ١١  ٩٨/٢٥  ٣٣/٤  ٦  يدروس تخصص يهاسرفصلابهام در  -
  ٩٤/٧٩  ٧١/٥  ١٤  ٩٦/٦٣  ٩٢/٤  ١٣  دورس در مرحله اجرا يبرخ يهاسرفصلت يعدم رعا -
الت تحورات و ييد با تغياسات ينبودن برخ راستاهمهمگام و  -

  روز
٩١/١٤٠  ٧١/٦  ٢١  ٩٦/٧٨  ٥٨/٦  ١٢  

  ٩٨  ٩/٤  ٢٠  ٢٩  ٨/٥  ٥  کولوميکور ينبودن محتو پذيرانعطاف -
  ٩٣  ٢/٦  ١٥  ٠٣/٧٤  ٧٣/٦  ١١  تيبا اهم يدرس يواحدها يا نبود برخيکمبود  -
 يدرس يدروس با واحدها يبرخ يهاسرفصل يهم پوشان -

  ارشد يمقطع کارشناس
٠٢/١٠٦  ٨٩/٥  ١٨  ٦٣  ٣/٦  ١٠  

  ٩٨/١٦٦  ٥٩/٧  ٢٢  ٩٨/٧٨  ١٨/٧  ١١  فهجامعه و حر يازهايکولوم نسبت به نيپاسخگو نبودن کور -
  ١٠٤  ٥/٦  ١٦  ٦١  ١/٦  ١٠  يدروس (همچون آمار) در سطح کاربرد يس برخيعدم تدر -
 يهابحثت يد در هداياسات يکم رنگ بودن مشارکت برخ -

  يکالس
٩٣/١٥٨  ٩١/٦  ٢٣  ٧٢  ٦  ١٢  

 هاکارگاها يو  هاکالس يا چند استاد در برخيعدم حضور دو  -
  يمربوط به موضوعات چالش

٠١/١١١  ٥٣/٦  ١٧  ٠٣/٥١  ٦٧/٥  ٩  

و  نيسنگ يف کالسيتکال يبرخ خوانيهمعدم تناسب و  -
  دوره يهافصلر با اهداف و سر يوقت گ

١٤٥  ٢٥/٧  ٢٠  ٩٨/٨٣  ٤٦/٦  ١٣  

  ٩٥/٨٨  ٩٣/٥  ١٥  ٠٤/٥٠  ٥٦/٥  ٩  يس سنتيتدر يهاروشش از حد از ياستفاده ب -
  ٨٧  ٨/٥  ١٥  ٩٨/٣٤  ٨٣/٥  ٦  ح کامل و متقن مقررات آزمون جامعيعدم توض -

  نقاط قوت
، س (مشارکت فعاليدانشجو محور بودن سبک غالب تدر -

  بحث و تبادل نظر)
٩٢/١٢٤  ٩٤/٦  ١٨  ٩٨/١١٢  ٠٧/٨  ١٤  

  ٩٥/١٢٤  ٣٥/٧  ١٧  ٠٥/١٢٤  ٢٧/٨  ١٥  وجود آزمون جامع -

  شنهاداتيپ

روز  يازهايمتناسب با ن يتخصص يدرس يافزودن واحدها -
  جامعه و حرفه

٠٢/١٧٨  ٧٤/٧  ٢٣  ٠٤/١٢٣  ٦٩/٧  ١٦  

  ١٣٢  ٦/٦  ٢٠  ٠٥/١٠٦  ٠٧/٧  ١٥  انيدانشجو ياحرفهق يازها و عاليتوجه به ن -
ن شده از طرف وزارت ييتع يهاسرفصلت يالتزام به رعا -

  محترمد ياسات يمتبوع از سو
٩٨/١١٨  ٦١/٦  ١٨  ٠٥/٨٩  ٨٥/٦  ١٣  

  ٩٢/١٧٢  ٨٦/٧  ٢٢  ١٠٨  ٩  ١٢  )يهن دانشگايب ير دنشگاه ها (همکاريد ساياستفاده از اسات -
  ٩٨/١٦٦  ٢٦/٧  ٢٣  ٠٣/٩٥  ٣١/٧  ١٣  يد خارجيدعوت از اسات -
بحث  يهم زمان در واحدها صورتبها چند استاد يحضور دو  -

  انينش دانشجوين بيجهت تکو يچالش
٠٤/١٦١  ٣٢/٧  ٢٢  ١٠٢  ٨/٦  ١٥  

 Journal) و (Journal Club( يقراردادن برگزار مدنظر -

Review(  
٩/١٦٧  ٣/٧  ٢٣  ١١١  ٤/٧  ١٥  
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 يهاضعفن يترمهم علميهيئت ياعضا، يدر حوزه پژوهش
 يبرگزار شامل "عدم ترتيببهکولوم را يکور يياجرا ييمحتوا
 ردکيرو بر حد از شيب تأکيد"، "جابه و مناسب يپژوهش يهاکارگاه

" يدکتر رساله از مستخرج ISI مقاالت چاپ بر صرف تأکيد" و "يفيک
ز سه مشکل عمده ين يان دکتريدانشجو ازنظرنمودند.  يمعرف
 يبرگزار شامل "عدم ترتيببه يکولوم در حوزه پژوهشيکور

 مقاالت چاپ بر صرف تأکيد"، "جابه و مناسب يپژوهش يهاکارگاه
ISI و رمشاو دياسات يفاتيتشر " و"نقشيدکتر رساله از مستخرج 
وارد بر  ييو اجرا ييمحتوا يهاچالشدوم" بود.  يراهنما استاد بعضاً
) ۳در جدول ( يپژوهش ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريکور

  خالصه شده است.

  
  يپژوهش ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش: )۳جدول (

حوزه 
  يپژوهش

  هاگويه

  انيدانشجو  دياسات

از 
ق 

واف
د ت

رص
د

١٧ 
يم  نفر

يانگ
فق

 توا
مره

ن ن
  

ق 
واف

ن ت
وز

١٧ 
  نفر

از 
ق 

واف
د ت

رص
د

٢٩ 
يم  نفر

يانگ
ره 

 نم
ن

فق
توا

  

ق 
واف

ن ت
وز

٢٩ 
  نفر

  نقاط ضعف

  ٠٨/٩٤  ٨٨/٥  ١٦  ٩١  ٥/٦  ١٤  يفيکرد کيش از حد بر رويب تأکيد -
  ٩٦/٨٥  ١٤/٦  ١٤  ٥٠  ٥  ١٠  ياکتابخانهکمبود امکانات  -
عمل نمودن  ياقهيسلو  يمتقن نبودن انتظارات از دوره پژوهش -

  يبابت مقاالت درخواست هادانشگاه
٠٤/١٢٢  ٧٨/٦  ١٨  ٩٦/٥٨  ٣٦/٥  ١١  

ت از چاپ مقالت (عدم پرداخت پاداش يجهت حما يکمبود منابع مال -
  انتشار مقاالت)

٠٥/١١٥  ٦٧/٧  ١٥  ٥٠  ٢٥/٦  ٨  

  ٩٥/١٧٥  ٦٥/٧  ٢٣  ٩٦/١٠٦  ٦٤/٧  ١٤  جابهمناسب و  يپژوهش يهاکارگاه يعدم برگزار -
  ١٦٩  ٤٥/٨  ٢٠  ٧١  ١/٧  ١٠  يمستخرج از رساله دکتر ISIصرف بر چاپ مقاالت  تأکيد -
  ٠٤/١٠٧  ٦٩/٦  ١٦  ٠٤/٥٠  ٥٦/٥  ٩  يف کالسيتکال عنوانبهدرخواست نگارش مقاله  -
  ٠٦/١٢٢  ١٨/٧  ١٧  ٠٤/٥٠  ٥٦/٥  ٩  د در مراحل مختلف انتشار مقاالتياسات يعدم همکار -
  ٠٤/١٣٦  ١٦/٧  ١٩  ٥٩  ٩/٥  ١٠  دوم ياستاد راهنما بعضاًد مشاور و ياسات يفاتينقش تشر -
 يق کميمرتبط با روش تحق ياز معلومات قبل يقسمت يفراموش -
  يفيق کيصرف بر روش تحق تأکيد دليلبه

٠٢/٧٦  ٤٣/٥  ١٤  ٩٨/٦٧  ١٨/٦  ١١  

  نقاط قوت
  ١٥٤  ٧  ٢٢  ٩٤/١٠٧  ٧١/٧  ١٤  داده يهاگاهيپاتال و يجيبه کتابخانه د يدسترس -
  ١١٧  ٥/٦  ١٨  ٠٦/٩٥  ٧٩/٦  ١٤  يکرد خاص پژوهشيک رويآشنا و توانمند شدن دانشجو در  -
  ٠٣/١١٢  ٥٩/٦  ١٧  ٠٥/١١٢  ٤٧/٧  ١٥  ف به مقاالت و ارتقاء رزومه دانشجويل تکاليتبد -

  شنهاداتيپ

  ٠٨/١٦٨  ٦٤/٧  ٢٢  ٩٦/١١٦  ٣١/٧  ١٦  )E-Book صورتبهبه روز ( يه کتب تخصصيته -
ت از طرح و مقاالت منتشر يجهت حما يص اعتبارات پژوهشيتخص -

  ييشده دانشجو
١٦٥  ٥/٧  ٢٢  ٩٥/١٠٦  ١٣/٧  ١٥  

  ٠٢/١٧٨  ٧٤/٧  ٢٣  ١٣٦  ٥/٨  ١٦  تيفيبا ک يپژوهش يهاکارگاه يبرگزار -
ار به دانشجو در انتخاب يو دادن اخت يپژوهش يکردهايگر رويج ديترو -

  هاآن
٠٤/١٧٢  ٤٨/٧  ٢٣  ١٣٢  ٢٥/٨  ١٦  

 انتشار مختلف مراحل د دريشتر اساتيو مشارکت ب يلزوم همراه -
  مقاالت

٩٣/١٧٤  ٣٣/٨  ٢١  ٠١/١٠١  ٧٧/٧  ١٣  

 ي) در دوره آموزشيف پژوهشي(تکال يم اهداف پژوهشيلزوم عدم ترس -
  سال اول) ٢(

١٠٤  ٨  ١٣  ٥٤  ٧٥/٦  ٨  
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 يهاضعفن يترمهم علميهيئت ياعضا، ينيو اما در حوزه بال
 يردو کارب جابه"عدم توجه  ترتيببهکولوم را يکور يياجرا ييمحتوا

 دوره کولوميکور نبودن محور يني"بال، ن"يبه مسائل و مشکالت بال
 دنش رنگ پژوهش" و "کم خصوصاً و يتئور بر صرف تأکيد و يدکتر

 نيسينيکل عنوانبه( نيبال با ارتباط قطع علت به ينيبال يهامهارت
ودند ن باور بيز بر اين يان دکتري" بر شمردند. دانشجو)ماريب مسئول

 ل "عدمشام ترتيببه ينيکولوم در حوزه باليکه سه مشکل عمده کور
 کافش شي"افزا، ن"يبال مشکالت و مسائل به يکاربرد و جابه توجه

 طيمح با يدکتر دوره دروس ارتباط عمل" و "عدم و يتئور نيب
وم کوليوارد بر کور ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش. باشديم" ينيبال

ده يست گردي) ل۴در جدول ( يپژوهش ازنظرران يا يپرستار يدکتر
  است.

  
  ينيبال ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش: )۴جدول (

  هاگويه  ينيحوزه بال

  انيدانشجو  دياسات

 از 
فق

 توا
صد

در
١٧ 

  نفر

يم
يانگ
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فق
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فق
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فق
 توا
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ن ت
وز

٢٩ 
  نفر

  نقاط ضعف

  ١/١٧٧  ٠٥/٨  ٢٢  ٠٣/٩٥  ٣١/٧  ١٣  نيبه مسائل و مشکالت بال يو کاربرد جابهعدم توجه  -

  ٠٣/١٧٥  ٦١/٧  ٢٣  ٩٧/٧٩  ٢٧/٧  ١١  و عمل ين تئوريش شکاف بيافزا -

 وصاًخصو  يصرف بر تئور تأکيدو  يکولوم دوره دکتريمحور نبودن کور ينيبال -
  پژوهش

٩١/١٦١  ٧١/٧  ٢١  ٩٥/٨١  ٤٥/٧  ١١  

ن يسينيکل عنوانبهن (يبه علت قطع ارتباط با بال ينيبال يهامهارتکم رنگ شدن  -
  مار)يمسئول ب

٩٩/١٣٦  ٢١/٧  ١٩  ٩٥/٨١  ٤٥/٧  ١١  

  ٠٨/١٤٥  ٠٦/٨  ١٨  ٤٤  ٥/٥  ٨  ينيبال يموظف ير بودن واحدهايوقت گ -

  ٩٦/١٦٨  ٦٨/٧  ٢٢  ٨٤  ٧  ١٢  ينيط باليبا مح يعدم ارتباط دروس دوره دکتر -

  --  --  --  --  --  --  -----  نقاط قوت

  شنهاداتيپ

  ٩١/١٣٠  ٨٩/٦  ١٩  ٠٨/١١٨  ٣٨/٧  ١٦  نيبه مسائل و مشکالت عرصه بال يو کاربرد مؤکد، جابهضرورت توجه  -

  ٠٤/١٣١  ٢٨/٧  ١٨  ٥٤/١٠٦  ٦١/٧  ١٤  نايدانشجو ينيبال يهامهارتشتر يت هرچه بيدر نظر گرفتن دروس جهت تقو -

ن (در نظر گرفت ينيبال يهنگام ارائه واحد موظف يان دکترياز دانشجو ينظر خواه -
  تخصص و تبحر)، عالقه

١٦٣  ١٥/٨  ٢٠  ١٠٥  ٧  ١٥  

حداقل  يارشد برا يهادورهس در يتدر يز برايهرچند ناچ يدادن واحدها -
  سال باال و مشتاق انيدانشجو

٩١/١٦١  ٧١/٧  ٢١  ٦٦  ٦  ١١  

  ٩٢/١٤٢  ٩٤/٧  ١٨  ٦٩  ٩/٦  ١٠  ينيبال يموظف يدر واحدها يکمک مرب عنوانبهان ارشد ياستفاده از دانشجو -

ارتقاء منزلت و ، ينيس باليل تدريجهت تسه Senior-Juniorستم يس آراستفاده  -
  يپرستار يگاه دکتريجا

٩٣/١٤١  ٤٧/٧  ١٩  ٩٤/٩٣  ٧١/٦  ١٤  

  
محترم  ياعضا، زين ييو اجرا يتيريدر حوزه مد تاًينها
 يچالش موجود را عدم وجود جو همکار نيترعمده علميهيئت

 يلقت هابيمارستان و هادانشکدهدر  يياجرا يتيريو انسجام مد يميت
وم کوليضعف عمده کور يان دکتريدانشجو ازنظر آنکه، حالنمودند
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مشخص بودن نحوه  يياجرا يتيريدر حوزه مد يپرستار يدکتر
ان يدانشجو يو پژوهش يدر دو دوره آموزش يموظف يع واحدهايتوز

 ييمحتوا يهاچالشبود.  ينظر يا واحدهايو  ينيبال يلدهايو در ف

 يتيريمد ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور ييو اجرا
  ) آورده شده است.۵در جدول ( يياجرا

  
  يياجرا يتيريمد ازنظرران يا يپرستار يکولوم دکتريوارد بر کور ييو اجرا ييمحتوا يهاچالش: )۵جدول (

حوزه 
 يتيريمد

  يياجرا
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٢٩ 
  نفر

  نقاط ضعف

و  هادانشکدهدر سطح  يياجرا يتيريمات مدينبود فرصت مشارکت در تصم -

  هابيمارستان
١٧١  ٥٥/٨  ٢٠  ٩٩/٥٥  ٠٩/٥  ١١  

  ٩٥/١٠٧  ٣٥/٦  ١٧  ٩٦/٥٨  ٣٦/٥  ١١  هر دانشجو يو مجزا برا يکاف ينبود فضا -

  ٠٢/١٨١  ٣٩/٨  ١٨  ٠٤/٥٠  ٥٦/٥  ٩  ينيبال يدر واحدها صرفاً يموظف يارائه واحدها -

و  هادانشکدهدر  يياجرا يتيريو انسجام مد يميت يعدم وجود جو همکار -

  هابيمارستان
٠٧/١٤٨  ٧١/٨  ١٧  ٠٤/٧١  ٩٢/٥  ١٢  

  --  --  --  --  --  --  -----  نقاط قوت

  شنهاداتيپ

 رکولوم حاضيکور وارد بر يدهايتهد و هافرصت، ضعف و قوت نقاط يابيارزش -

  آن يبازنگر و
٠٨/١٥٧  ٤٨/٧  ٢١  ٩٦/١٠٨  ٨١/٦  ١٦  

  ٠٨/١٣٩  ٣٢/٧  ١٩  ٨٤  ٦  ١٤  موجود يتيري" جهت رفع مشکالت مدي"عمل يياجرا يهابرنامهن يتدو -

با روند  ييجهت آشنا يتيرين مدييان در سطوح پاياستفاده از دانشجو -

  برنامهبيايو ارزش يآموزش ريزيبرنامه
١٥٢  ٦/٧  ٢٠  ٩٨/٧٠  ٤٦/٥  ١٣  

" در يسال اول) و "نظر ٢( ي" در دروه آموزشيني"بال يموظف يارائه واحدها -

  سال آخر) ٢( يدوره پژوهش
٠٥/١١٥  ٨٥/٨  ١٣  ٢٣  ٦/٤  ٥  

خدمات  ييو اجرا يتيريف مديو وظا هانقشان با يآشنا نمودن دانشجو -

  هابيمارستان يپرستار
١٢٠  ٥/٧  ١٦  ٠٢/٤٣  ٧٨/٤  ٩  

 يو حت هادانشکده ييو اجرا يتيريان در جلسات مديدعوت از دانشجو -

  ات آنانازنظرو استفاده  هابيمارستان
٩٥/١٥٢  ٠٥/٨  ١٩  ٠٥/٧٢  ٥٥/٦  ١١  

ان جهت مشارکت و بحث در رابطه يجلسات مدون با حضور دانشجو يبرگزار -

  نظام سالمت يبا مشکالت فرا رو
١٥٩  ٩٥/٧  ٢٠  ١١٢  ٧  ١٦  

  
 ومکوليکور يمحتوا يقيتطب يگر هدف مطالعه حاضر بررسيد
 في) وظا۲برنامه؛ ( اهداف و رسالت، اندازچشم، ) فلسفه۱(: ازنظر

 يزمان ياسيس ازنظر جامعه خاص فرهنگ ) با۳؛ و (آموختگاندانش
  ) ارائه شده است.۶در جدول شماره ( تفصيلبهبود که 
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  يپرستار يکولوم دکتريکور يق محتوايشنهادات جهت تطبيپ: )۶جدول (
  برنامه اهداف و رسالت، اندازچشم، فلسفه با برنامه يمحتوا قيتطب

  
 تمطابق برنامه موجود اهداف و رسالت، اندازچشم، فلسفه با موجود برنامه يمحتوا کل در، هاآن نگرفتن نظر در و هابرنامه در يمحور يهانقصان وجود رغميعل

 يستيبا ريز يهانقصان، فرد و خود يپرستار حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهايکولوم و پاسخگو نمودن آن به نيجهت بهبود کور يول، باشديم راستاهم و داشته
  : رنديگ قرا مدنظر

  يپرستار رشته بودن يعمل و يکابرد رغميعل يدکتر مقطع در نيبال عرصه مشکالت و مسائل به نپرداختن  ۱
  زمان گذر در يدکتر انيدانشجو ينيبال يهامهارت رفتن نيب از و شدن رنگ کم به توجه عدم  ۲
  Cost-benefit اصل اساس بر دانشجو تيترب بودجه صيتخص ضرورت به توجه عدم  ۳
  يدکتر يدانشجو رشيپذ مهم يهامالک از يکي عنوانبه يکاف کار سابقه و تجربه، يعالقمند ندادن قرار مدنظر  ۴
  ارشد كارشناسي دوره دروس با يدرس واحدهاي يبرخ يمحتو يهمپوشان  ۵
  ميمستق صورتبه جامعه روز يازهاين با يدکتر برنامه يمحتو ييسو هم و خوانيهم عدم  ۶
  نيشيپ مقطع يتخصص يهاشيگرا با يدکتر برنامه يمحتو نبودن راستا کي در  ۷

۸  
 يمحور ازين شيپ يدرس يواحدها انگاشتن دهيناد و) بودن By-product رغميعل( يدکتر رساله از شده استخراج مقاالت به صرف و حد از شيب توجه

  يفيک مطالعات يهاافتهي گزارش و تحليلوتجزيه، اجرا، نگارش در
  يمراتب سلسله يريادگي و Senior-junior ستميس و Scaffoldingاصل  به توجه عدم  ۹

  آموختگاندانشف يبرنامه با وظا يق محتوايتطب
  

 راستاهممطابقت داشته و  آموختگاندانشف يبرنامه موجود با وظا يدر کل محتوا، ين پرستاريدر رابطه با نپرداختن به بال يمحور يهانقصانوجود  رغميعل
  : رنديقرار گ مدنظرر يموارد ز يستيبا، فرد و خود يپرستار حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهايکولوم و پاسخگو نمودن آن به نيجهت بهبود کور يول، باشديم
  يان دکتريدانشجو ينيبال يهامهارتف ياز تضع يريشگيجهت پ ييهابرنامه  ۱

۲  
جهت مواجهه با  ياريکوتاه دست يهادورهمثال با سازمان دادن  يستم برايس يتيريمد يهانقشبا  يان دکترير شدن دانشجويجهت درگ ييهابرنامه

  نظام سالمت يواقع يايدن
  يان دکتريدر دانشجو ينظر يس واحدهايتدر يهامهارتت يتقو يبرا ييهابرنامه  ۳
  يجهت تجربه نقش واقع ين پژوهشيهمکاران و مشاور عنوانبه يان دکترير نمودن دانشجويجهت درگ ييهابرنامه  ۴
  ض شدهيتفو يهاتيمسئولف و يزه نمودن تکاليبا کانال هامهارتن يت ايو تقو يان دکتريک از دانشجويخاص هر  يهامهارت  ۵

  يزمان ياسيس ازنظر جامعه خاص فرهنگ با آموختگاندانش فيوظا و برنامه يمحتوا قيتطب
  

 يول، باشديم راستاهمبا فرهنگ خاص جامعه مطابقت داشته و  آموختگاندانشف يبرنامه موجود و وظا يکل محتوا در، يمحور يهانقصانوجود  رغميعل
  : رنديگ قرار مدنظر ريز موارد يستيبا، فرد خود و يپرستار حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهاين به آن نمودن پاسخگو و کولوميکور بهبود جهت

  يپرستار يدکتر يپژوهش يلد آموزشيف عنوانبهن يقرار دادن عرصه بال مدنظر  ۱
  موجود يخألهاجهت بر طرف نمودن  ييهابرنامهقرار دادن  مدنظرمشکالت موجود کشور و  تحليلوتجزيه  ۲
  نظام سالمت ياقتصاد ياسيبا نظام س يان دکتريدانشجو ييجهت آشنا ييگنجاندن واحدها  ۳
  يان دکتريو تعامالت روز دانشجو يدرس يدر محتو يستميدگاه سيجاد ديا  ۴
  قيو مصاد هاشاخصقرار دادن  مدنظربا  يافته در مقطع دکتريو سازمان  يتيجاد جو هدايا  ۵
  بر هدف يمبتن يالگو صرفاًو نه  CIPP يبر اساس الگو دارمعني يهايابيارزش  ۶
  زوله نمودن رشتهيز از ايروز جامعه و پره يازهاينو  ياسيقرار دادن تحوالت س مدنظربا  يکولوم دکتريش کوريرايو  ۷
  و جامعه جهت گذر از حجم انتقادات وارده يسازمان يکولوم با منافع جمعيق کوريتطب  ۸
  DNP ياندازراها يو  يشتر مقطع دکترينمودن ب ياختصاص يحرکت گام به گام و جهت مند در راستا  ۹
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  آن بر برنامه تأثيرو  ير پرستاريتحوالت اخمشخص کردن 

۱  
که با توجه  هامصاحبهجهت انجام  OSCEو استفاده از روش  يش کشوريگانه آما ۱۰بر اساس مناطق  يدکتر يشدن مرحله مصاحبه آزمون ورود يبوم

  ده است.يگرد هامصاحبه يط کليدر کل منجر به بهبود شرا هامصاحبهک از يهر  يشتر برايبه اختصاص زمان ب

۲  
 توانديمد يو اسات يکيزيامکانات ف ازنظرالزم  يبدون بستر ساز، نموده سيتأسرا  يپرستار ير دوره دکترياخ يهاسالکه در  ييهادانشگاهش تعداد يافزا

  ن دوره گردد.يت آموزش در ايفيباعث کاهش ک
  رد.يقرار گ مدنظرد يتهد عنوانبهفرصت و عم  عنوانبههم  توانيمکه  يپرستار يل و رقابت جهت ورود به دوره دکتريش تمايافزا  ۳
  قرار گرفته شود. رمدنظدر برنامه  يستيکه با گذارديم تأثير يبر پرستار غيرمستقيمم و يمستق صورتبهگوناگون که  يهايتکنولوژر يشرفت چشمگيپ  ۴

۵  
 يمت طوالنيالبته به ق هادانشگاهجهت بهبود رتبه  ISIان جهت چاپ مقاالت يدانشجو يهاييتوانااز  يينفع جو جهت يعلوم پزشک يهادانشگاهاصرار 
  ده است.يگرد يان دکتريل دانشجويتحص يهاسالشدن 

  
  گيرينتيجهبحث و 

، يران پژوهشگران با انجام مطالعات محدوديدر کشور ا هرچند
ا ي و ياسهيمقا، يقيرا از منظر تطب يپرستار يکولوم دکتريکور

قرار  يو بررس موردنقد يجهان يهاشاخصبر اساس  نظرسنجي
 يتران دکيدگاه دانشجويبه د صرفاً، ن مطالعاتيه اي؛ اما در کلاندداده

ر با حاض يپژوهشگران در مطالعه دلف آنکه، حالاکتفا شده يپرستار
را  يپرستار علميهيئت يدگاه اعضايد، يفيکرد کياز رو ييجوبهره

در  يپرستار يکولوم دکتريکور يفرا رو يهاچالشز در رابطه با ين
  .انددادهقرار  مدنظرران يا

پاسخگو نبودن و عدم ، مطالعه حاضر يهاافتهين يترمهماز  يکي
 هب نسبت يپرستار يدکتر کولوميکور يدرس يتناسب واحدها

 خود يحت و يپرستار حرفه، سالمت نظام، جامعه يازهاين
 يران دکتيو دانشجو علميهيئت يدگاه اعضاياز د رانيفراگ/دياسات

) همسو ۱۳۹۳همکاران ( و زاده ج مطالعه زمانيبا نتا بود که يپرستار
 يز حاکي) ن۱۳۸۵( يو احمد يج مطالعه فراهاني). نتا۲۸( باشديم

امعه ج يازهايمراقبتي و ن و باليني و مشكالت از عدم توجه به مسائل
و  يماني ).۲۹( باشديم ايران پرستاري دكتري کولوميکور در
، تسالم مراقبت تغييرات به بودن ز پاسخگوي) ن۱۳۹۰( يروزآباديف

کولوم يهر کور يمحور يهايژگيو ازجملهعلوم جاري را  و سياست
 ).۳۰علوم مراقبت سالمت برشمرده است ( يهارشتهدر  يدرس

د موجو شرايط و نيازها به توجه با جهان دكتري يهاکوريکولوم
 از جامعه نيازهاي، حقيقت و در شوديم ريزيبرنامه كشوري هر در

ن ي). همچن۳۲,۳۱( باشديم هاکوريکولومتحول در  ايجاد مهم عوامل
، پرستاري در جهان در تكميلي تحصيالت يهادورههدف عمده 

، ياحرفهنيازهاي ، جامعه تغيير حال در يازهاين به ييگوپاسخ
 مجهز ،پيشرفته پرستاري يهانقش ايفاي در توانمندسازي پرستاران

 هدايت در رهبري يهاسمتكسب  مهارت، اختصاصي دانش به شدن
 كار و بالين، آموزش در گذاريتأثير نظام سالمت و در تغيير فرايند

 حاج که اديب گونههمان متأسفانه)؛ اما ۳۴,۳۳( باشديمپرستاري 

 در كشور آموزشي نظام رسديم نظر به، ان داشتهي) ب۱۳۸۱(باقري 
 را؟و چ ميرويم كجا به ميدانينم ما. است بالتكليفي نوعي دچار ما

 توسعه سطوح روازاين. نيست مبرا نقص اين از هم پرستاري آموزش
 رشته صورت اين دروس از برخي در كه ييهايبازنگر يا تحصيلي

 زيرا ايدچنداني نم كمك بالين مشكالت حل به نتوانسته است گرفته
 .نبوده است كافي عمق و محكم ساختار بر مبتني هاتالش اين

 يهابرنامه يستيبا، سالمت مراقبت مداوم تغييرات با کهيدرحال
 هك نموديم آماده را يپرستاران کرده و تغيير نيز پرستاري آموزش

 به يدهشکل خدمات و ارائه در كاملي شركاي عنوانبه توانستنديم
ني بالي و به اعمال داشته باشند نقش مراقبت سالمت يهااستيس

اكنش و باليني محيط تغييرات برابر در فقط اينكه نه، دهند شكل
  ).۳۵دهند ( نشان

 اب پرستاران و پرستاري يهادانشکده ش تعداديافزا رغميعللذا 
 تنهاهند اظهار داشت که يبا متأسفانه، يدکتر و سانسيلفوق سطوح
 به نظر بلكه نيافته افزايش منوال همين به پرستاري خدمات كيفيت

سته است که ين شاياست. بنابرا يافته نيز كاهش كه رسديم
 ار ن مقطعيا کولوميکور، ين آموزش پرستاريو مسئول انيمتصد
ظام ن يازهاين، رات جامعهييتغ پاسخگوي که يجهت در رييتغ ازنظر

 ازهايين و يبهداشت يتيجمع الگوي يازهاين، مراقبت سالمت
ن يکه البته ا، )۳۶(دهند  قرار يموردبازنگر، باشد رندگانيادگي

ران يا دازانچشم( يباالدست کالن اسناد به با توجه يستيبا يبازنگر
، کشور ينقشه جامع علم، کالن نظام سالمت يهااستيس، ۱۴۰۴

و  يانقالب فرهنگ يعال ياسناد شورا، سالمت ينقشه جامع علم
 ينوآور و تحول يهابسته يبرنامه تحول نظام سالمت) و در راستا

، نظام سالمت يبر برنامه آموزش عال يمبتن يپزشک علوم آموزش در
 يماندر، يصيتشخ يهايفناور، جامعه نياز به ييپاسخگو کرديرو با
 ياصل اساس ۵قرار دادن  مدنظر) و يعلم تيدانش (مرجع يمرزها و

 ارکتو مش ياثربخش، تناسب، عدالت، تيفيمعه (کجابه ييپاسخگو
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 به يابيق راه دستين طريسالمت) انجام شود که بد نظام توسعه در
  ز هموار خواهد گشت.يسوم ن نسل يهادانشگاه

ع ان مقطيد و دانشجويکه به نظر اسات ييهاشنهاديپاز  يکي
ش يدر جهت افزا جلوروبه يگام توانديم يپرستار يدکتر

 يازهايران با نيا يپرستار يدکتر کولوميو تناسب کور ييپاسخگو
 و قوت نقاط يابيد؛ "ارزشيسالمت و حرفه به شمار آ نظام، جامعه
آن"  يبازنگر و حاضر کولوميکور بر وارد يدهايتهد و هافرصت، ضعف

ت ياهم ) در مطالعه خود بر۲۰۰۳. دولمنز و همکاران (باشديم
 جهت يپرستار يدوره دکتر يهاکوريکولومابعاد مختلف  يبررس

زان تحقق اهداف اشاره کرده و ينقاط قوت و ضعف و م ييشناسا
). ۳۷ان نموده است (يب ينه را ضرورين زميدر ا ريزيبرنامه هرگونه
ت آن يفيدر ارتقاء ک يپرستار يکولوم دکتريکور يابيارز ياثربخش

قرار گرفته است  تأييدز مورد ي) ن۲۰۱۲و همکاران ( ١توسط ناگاتا
ن ي) در مطالعه خود چن۱۳۸۵( يو احمد ين فراهاني). همچن۸(

 صورتهب دكتري کولوميکور كيفيت که اگر اندنموده گيرينتيجه
 وسعهت پرستاري حرفه و علم، قرار نگيرد موردبررسي سيستماتيك

 يدينقش کل رغميعلاست که  ين در حاليا .)۲۹يافت ( نخواهد
، يتارپرس يکولوم دکتريشتر دوره و کوريدر ارتقاء هر چه ب يابيارزش

 يابينشده و ارزش ين مقوله توجه چندانيدر کشور ما به ا متأسفانه
 يارجو خ يت داخليفين کيته تضميتوسط کم يکولوم دکتريکور

ک ي عنوانبهدانشگاه ، وه مذکوريکه در ش رديگيمدانشگاه صورت 
نشده و  يک مقطع خاص چندان توجهيو به  شدهيابيارزکل 

 يد راه گشايبا کهچنانآنز ين يبورد پرستار هيئت يهاتالش
 کهنيا يبرا يآموزش ). لذا مؤسسات۲۸مشکالت موجود نبوده است (

 در تبمر را هاآن ديبا، ندينما ارائه را يتيکولوم با کفايکور بتوانند
 تحوالت مقابل در ايپو طوربه و داده قرار اصالح و يمعرض بازنگر

 همم نقش بتوانند تا دهند نشان مناسب العملعکس يرونيعوامل ب
 دست يبرا رندگانيادگي تکامل و رشد مهم ابزار عنوانبه خود را

  ).۳۸ند (ينما يفايا يتيترب جينتا افتن بهي
 يبازنگر تاًينهاو  يابيد اذعان داشته که در ارزشين بايهمچن

 يازهايآن به ن ييه ضرورت پاسخگوياول ينکته اساس، کولوميکور
نمودن جهت حرکت و  راستاهمو  باشديمدرون کشور  يمقتض

وم کوليکور يدر بازنگر يقدم بعد، کولوم با جهانيشرفت کوريپ
انجام مطالعات ، زين مهم نيکه جهت پوشش دادن ا ديآيم حساببه

و همکاران  يرفعت، )۱۳۹۵همچون مطالعه برزو و همکاران ( يقيتطب
). ۴۱-۳۹( دينمايم ي) ضرور۱۳۸۸و همکاران ( ي) و درگاه۱۳۹۴(

 يازهايدر رابطه با ضرورت پوشش دادن ن شدهاشارهت يالبته اولو
 يلمع يق اتخاذ راهبردهاياز طر صرفاً يستيبا، درون کشور يمقتض

                                                             
1 Nagata 

از مشکالت موجود در نظام سالمت کشور  ييگشاگرهدر جهت 
رات يياعمال تغ در يرتخصصيغ يآن ماتيتصم رد و اتخاذيصورت پذ

، ي(کارشناس يپرستار مختلف مقاطع يهاکوريکولومدر  ياساس
 دتوانيم، الزم يهارساختيز) بدون وجود يارشد و دکتر يکارشناس

 از شيشده و ب يدر حرفه پرستار يخيتار عقب به منجر به برگشت
و  ديدر نظام سالمت را متزلزل نما يحرفه پرستار گاهيجا يموقع هر

ت خدمات مراقبت سالمت و به خطر افتادن يفيکاهش ک متعاقباً
  ماران را به دنبال داشته باشد.يب يمنيا

رشته  ينيبال مراقبت ياصل ماهيت از شدن و غفلت "دور
 است که ييمسئله ا، "ياهيحاش نسبتاً مسائل به پرداختن و يپرستار
 يدکتر انيدانشجو و دياسات توسط هاحوزه يدر تمام تقريباً

 يرکولوم دکتيکور متأسفانهنموده و  اشاره آن به ينوعبه يپرستار
، جابه توجه يجابه ييو اجرا ييمحتوا ريزيبرنامهدر بعد  يپرستار
 رفتنگ نظر ن و دريبال عرصه مشکالت و مسائل به يکاربرد و مؤکد
، انيدانشجو ينيبال يهامهارت شتريب هر چه تيتقو جهت يدروس
 و چاپ يکالس فيتکال عنوانبه مقاله نگارش، بر پژوهش صرفاً

 و همکاران يدارد. رفعت تأکيد يدکتر رساله از مستخرج ISI مقاالت
 به مربوط يهااستيس قسمت ان داشته که دري) ب۱۳۹۴(

 هرسال از حاصل مقاله چاپ به الزام انيشدن دانشجو التحصيلفارغ
 يليخ را انيدانشجو دوره اتمام نديفرآ که باشديم يبه شکل دکتري
همکاران  و يميعظ انيواحد نهيزم نيا در. )۴۰( اندازديم ريبه تأخ

 پرستاري فشار دکتري دوره يپژوهش بخش در سندينويم) ۲۰۱۴(
 هينما يسيانگلمقاله  دو حداقل چاپ براي انيدانشجو روي ادييز

 ينيبال مهارت و دانش تنهانهت يموقع نيدر ا وجود دارد که ISIشده 
 بودن ينظر عتيطب علت به بلکه شودينم دانشجو اضافه به دييجد

 يقبل ينيبال و يعمل دانش و هامهارت، يآموزش و برنامه دوره
 ).۴۲( شوديم فراموش

 يواحدها، دوره نيا شروع از دو دهه ش ازيب با گذشت متأسفانه
 و محقق کي تيو ترب آموزش با مناسب نه شدهگرفته نظر در

 نظر يپرستار و ينيموضوعات بال به نه و افتهي سوق کامل پژوهشگر
 کي هب يابيدست يبرا داشت که دور ازنظر دينبا البته. است داشته
 و سالمت ارتقاء در استفادهقابلق يتحق کي و برجسته محقق

 .داشت دورنگه قيتحق نهيزم از محقق را توانينم جامعه موردنياز
 نظر به ديبع يدرمان يهاطيمح دورازبهق يتحق انجام صرف نيبنابرا

 مستيس يازهاين که شود ارائه يتوجهقابلقات يتحق که رسديم
 يهادوره يحت که است الزم پس. سازد را مرتفع جامعه و درمان
 يبهداشت و يدرمان يهاطيمح با همچنان يکرد فلسفيرو با يدکتر
 نيب فاصله مشکل رفع به تا ندينما حفظ را خود يکينزد و قرابت
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) ۱۳۸۵). فراهاني و احمدي (۳۹،۵بخشند ( عمل سرعت و يتئور
و  وجود مسائل رغميعلکه  اندداشتهان يخود ب ز در مطالعهين

 کولوميکور در، ما در نظام مراقبت سالمت كشور عديده مشكالت
 موجود يمراقبت و باليني و مشكالت مسائل به ايران پرستاري دكتري

 تربيت مهم اهداف از يكي كهاينبه  نظر، است نشده عميق توجه
 و مسائل بتوانند كه است تربيت افرادي، دوره اين آموختگاندانش

 بمناس يهاحلراه و كرده تحليلوتجزيه را پرستاري حرفه مشكالت
 يهامهارت بتواند دروسي كه گرفتن نظر در، نمايند ارائه را

 حل يبرا را آموختگاندانشانتقادي  و تفكر خالق قوه، گيريتصميم
 .)۲۹است ( ضروري، افزايش دهد پرستاري حرفه مشكالت و مسائل

 مقطع در واحدها که اکثر اندداشتهان يز بي) ن۱۳۹۵برزو و همکاران (
 و ماريب نيبال، مراقبت نهيدر زم و بوده ينظر يپرستار يدکتر
است  نشده ارائه کولوميکور در يمستقل واحد يصيتشخ يهاتيفعال

 ضعف به يمطالعات يبرخ شده که باعث کمبود ني) که ا۳۹(
ج ي). نتا۴۴،۴۳اشاره شود ( نيبال در يپرستار ين دکترالتحصيالفارغ

) در سوئد و مطالعه ناگاتا و ۲۰۰۵و همکاران ( ٢مطالعه کژلگرن
و  بوده راستاهمج مطالعه حاضر يز با نتاي) در ژاپن ن۲۰۱۲همکاران (

ر يرگشتر ديب يان پرستاريدانشجو، ينشان دادند که در مقطع دکتر
  ).۱۵،۸ن به دور هستند (يبال يپژوهش بوده و از مشکالت واقع

اله زاده و همکاران ض يف يدارشناسيپد يفيدر مطالعه ک
 دکتري نيمدرس و انياز دانشجو نفر ۱۰ يز که بر روي) ن۱۳۹۰(

 از تعدادي، تهران انجام شد شهر پرستاري يهادانشکده پرستاري
 با پرستاران قرار است اگر که بودند باور نيبر ا کنندگانمشارکت

 ريسا تيرعا با يستيبا، باشند داشته اشتغال نيبال در دکتري مدرك
 فيتعر، يالزم و کاف يهارساختيزا نمودن يمه ازجمله جوانب

 پرستاري دکتري صورتبه را آنان، ايمزا و و حقوق يسازمان گاهيجا
 کسب ار نيبال در کار موردنياز تخصص و دانش کرد تا تيترب نيبال

و  نظري نيب شکاف توانيم نيبال پرستاري دکتري تيبا ترب. کنند
 .ت نموديترب کارآمد پرستاران و قوي نيمدرس، کرده ترکم را عمل

 پرستاري نيمدرس ازجمله کنندگانمشارکت از ين برخيهمچن
 ودبهب موجب نيبال در پرستاران دکتري اشتغال که بودند معتقد

، لذا .)۴۵( گردديمپرستاري  ينيخدمات بال و آموزش تيفيک
 ياساس يبازنگر با دهيرس آن وقت که رسديمبه نظر  يمنطق
 يدکتر دوره نمودن هر چه زودتر يياجرا و ياندازراها يکولوم و يکور

دادن  جهت پوشش يعمل و ياقدامات علم، )DNP( يپرستار ينيبال
بزرگ در جهت آموزش  يو گام آوردهعمل به شدهمطرح ضعف نقاط

  .)۴۶ستم برداشته شود (يبر س يو عملکرد مبتن

                                                             
2 Kjellgren 

ولوم کيگرفته در کورر صورت ياخ يان داشت که بازنگريد بيبا
ب قرار يو تصو تأييدمورد  ۱۳۹۵که در اسفند  يپرستار يدکتر

 فانهمتأسز؛ ين شدهابالغ يديجد يليگرفته و جهت اجرا در سال تحص
 ۳واحد ( ۶افزودن  رسديمنداشته و به نظر  يريرات چشمگييتغ

) که non-core( يارياخت ي) اختصاصينيواحد بال ۳، يواحد نظر
 وردنظرما موضوع رساله يارشد و  يمتناسب با رشته کارشناس يستيبا

 يهاعرصهدر عرصه مختلف با نظر استاد راهنما و همکاران 
، اب گرددانتخ يليالت تکميتحص يشورا تأييدمرتبط و  يارشتهنيب

ه برشمرد يهاچالشنتواند در برطرف نمودن  ديدوشايباکه  گونهآن
 يازهايمطالعات موفق شده و پاسخگو نگر يدر مطالعه حاضر و د

  جامعه و نظام سالمت باشد. 
 يهاافتهي کاربرد که بود نيز ييهاتيمحدود داراي پژوهش اين

 کهنيا احتمال حاضر پژوهش در کهنيا اول. سازديم محدود را آن
 واقعي اطالعات ان نخواهنديدانشجو باألخصو  کنندگانمشارکت

 توضيحات دادن با شد سعي که داشت وجود نمايند منعکس را خود
 کنترل امکان حد تا مورد اين پاسخگويان يناميب رعايت و کافي
 کيمطالعات با تکن ماهيتضعف  مطالعه محدوديت دومين. گردد

 يد تماميتالش گرد يدور انجام دلف ۳که البته با  باشديم يدلف
در طبقات حاصل  يو اشباع نسب شدهليتکمطبقات تا حد ممکن 

 بودن حجم کم به مربوط زيت مطالعه حاضر نيگر محدوديشود. د
و مختص بودن نظرات به  يت منابع ماليبا توجه به محدود نمونه

ز يرتب ييو ماما يدانشکده پرستار علميهيئت يان و اعضايدانشجو
 يهااننقص ويژهبهمطالعه  يهاافتهي با اطمينان توانينملذا ، باشديم

، عالوهبهداد.  تعميم جامعه کلبه را مطالعه موجود در اين يياجرا
 ،افراد انگيزش سطح و جنسيت، فردي يهايژگيومتفاوت بودن 

 ودنب متغير، فرهنگي يهايژگيو، کنندگانمشارکت تجارب اختالف
آن  و وابسته بودن بودن نسبي حتي و ط مختلفيشرا از افراد تعريف
 بر توانديم که بودند عواملي ازجمله محيطي عوامل ديگر نه ويبه زم

 شگرانپژوه کنترل از خارج البته که بگذارد تأثير پژوهش روي نتايج
  .بود

 و يت علميصالح يدارا يپرستاران وجود تياهم به توجه لذا با
ه مراقبت سالمت ک نظام گسترده در سطح و مارانيب نيبال بر يعمل
 ،بدنه کارکنان نظام سالمت دهندهليتشکن گروه يتربزرگ عنوانبه
متنوع و گسترده جامعه و نظام ، مختلف يازهاين يپاسخگو يستيبا

 يتردک کولوميکه کور شوديم گيرينتيجهن يسالمت باشند؛ چن
 يزهااياساس ن مجدد بر اصالح و يبازنگر ازمندين رانيا در يپرستار

 ياساس يشناسبي، آسهدف تحقق اين . الزمهباشديمجامعه  روز
توجه ، موجود در نظام سالمت کشور يازهايو ن خألها يبررس، دوره
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 رمانيد بهداشتي سيستم مراقبتي و باليني و مشكالت مسائل به
در  و يپرستار آموزش مختلف سطوح يفيک و يکم يابيارز، كشور

 وجهه دارسکان عنوانبه يپرستار يدکتر مقطع باالتر گاهيجا
، ييبر مشکالت محتوا عالوهن ي. همچنباشديم، يپرستار ياحرفه

ش يت دوره و افزايفيارتقاء ک، ل روندهايجهت تسه يستيبا
رار ق مدنظرز ين ييمشکالت اجرا، ديان و اساتيدانشجو منديرضايت

  گرفته و برطرف گردد.
 يهاتيمحدود نمودن برطرف با ديگر مطالعات شوديم توصيه

 انجام يمقطع دکتر يدارا شهرهاي ديگر در حاضر مطالعه در موجود
 يکولوم دکتريکور يهاضعف، کامل و جامع صورتبه بتوان تا گيرد

 دگاهيد شوديمه ين توصيهمچن .داد قرار موردبررسي را يپرستار
 يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت اندرکاراندستن و يمسئول

 رند تايقرار گ موردبررسي يپرستار يکولوم دکتريدر مورد کور
 يکولوم دکترياز وجهه کور هاآنروشن درباره برداشت  يريتصو

و  هاچارچوبجهت ارائه  يمطالعات چنينهما گردد. يمه يپرستار
کولوم يکور يبازطراحجهت  موردنظر يبا محتوا توأم ييهامدل

  رد.يصورت گ
  

  تشکر و تقدير
 و علميهيئت يه اعضاياز کل داننديمپژوهشگران بر خود الزم 

ه در انجام ز کيتبر يدانشگاه علوم پزشک يپرستار يان دکتريدانشجو
و تشکر  يکمال قدردان، داشتند يهمکار هاداده آوريجمعمهم و  نيا

  را به عمل آورند.
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THE CHALLENGES OF NURSING DOCTORAL CURRICULUM IN 
IRAN: A CRITICAL LOOK BASED ON DELPHI TECHNIQUE 
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Abstract 
Background & Aims: Nursing Education in doctoral degree has many positive impacts for both the 
nursing profession and healthcare systems. However, due to the development of nursing education and 
the dynamic nature of community needs in terms of healthcare system, it is faced with challenges. 
Accordingly, this study aimed to determine the content and executive challenges of nursing doctoral 
curriculum based on Delphi technique. 
Materials & Methods: This Delphi study was conducted in 3 rounds on 29 nursing doctoral students 
and 17 nursing faculty members in Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Qualitative content 
analysis was applied to the data to summarize data, extract statements and identify main themes to 
develop the primary questionnaire in the first two rounds. In the third round, Data were quantified using 
descriptive statistics and data analysis was performed using the IBM SPSS software (version 24; SPSS, 
Chicago, IL). 
Results: The findings of present study were classified in four categories: (1) education; (2) research; (3) 
clinical; (4) administrative. The responsiveness of nursing doctoral curriculum to the needs of 
community, healthcare systems, nursing profession and even faculties/students themselves were 
considered as the biggest challenge. Moving away from the clinical environment and failure to improve 
the clinical competencies of nursing doctoral graduates were the other serious challenge of the nursing 
doctoral curriculum. 
Conclusion: Major revision and reform of nursing doctoral curriculum were needed to fulfill the 
challenge of its responsiveness. Evidently, the officials of Iran board of nursing would benefit from 
taking into account the clinical issues and problems of current healthcare system, considering the 
underlying pitfalls of nursing doctoral programs and qualitative and quantitative evaluation of different 
levels of nursing education, particularly doctoral degree as the "prestigious pillar of profession". 
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