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  يفيمطالعه ك كي: ارشد پرستاري يآموزش كارشناس يها حل ها و راه چالش
  

  ، شهرزاد غياثونديان، حيدرعلي عابدي، وحيد زمان زاده *يال ولي زادهل
  

  
  چكيده
رستاري در طراحي خدمات پرستاري در قرن بيست و يكم، بستگي به موفقيت حرفه پ سازي سيستم ارائه تغيير و متناسب: مقدمه

در ) ارشد يكارشناس( يليتكم التيتحص يها شناسايي و تبيين چالش«مطالعه حاضر با هدف . هاي برنامه آموزشي پرستاري دارد مدل
  .انجام شده است »مربوطه هاي حل پرستاري و ارائه راه

در مرحله اول از تكنيك بحث گروهي  .انجام شد زيتبر يو در دو مرحله در دانشگاه علوم پزشك يفيك كرديمطالعه با رو نيا: ها روش
مرتبط  يها حل مسائل و ارائه راه نيتأييد وجود ا يهاي موجود و در مرحله دوم، از تكنيك دلفي برا متمركز به منظور شناسايي چالش

مراكز  يپرستار رانيفر از مدن 30 يارشد و مرحله دوم با همكار يكارشناس انينفر از دانشجو 16اول با شركت  رحلهم. استفاده گرديد
ارشد و دكتراي پرستاري به عنوان افراد پانل اجرا  ي، و هشت دانشجويدانشكده پرستار ييعلمي و اجرا هيأت ي، اعضايو درمان يآموزش
در بخش تكنيك دلفي، بر . مرسوم انجام گرفت اي يمحتوا عرف ليتحل كرديگروهي متمركز با رو حثها در ب تجزيه و تحليل داده. شد

  .هاي نهايي مشخص گرديد حل اساس توافق حاصل شده پس از دور سوم راه
در تحصيالت  »عدم تعادل بين آموزش، پژوهش و بالين - 3محيط كار و  - 2اي،  و هويت حرفه يفرهنگ - 1«هاي طي اين مطالعه، چالش: نتايج

 يها برا اتخاذ استراتژي« بيتا سه به ترت كي يها چالش پيشنهادي براي حل راه نيتر شناسايي شد و مهم) رشدا يمقطع كارشناس(تكميلي پرستاري 
و » آنها يشرح وظايف اختصاص فيو تعر نيارشد در بال يالتحصيالن كارشناس فارغ ژهيو يها و احراز پست جاديا«، »يستارپر ريبهبود تصو

  .بودند »و ارشد قلب ژهيارشد و شيمثل گرا ديجد يها شيگرا جاديارشد و باالتر و ا يكارشناستخصصي كردن آموزش پرستاري در سطح «
 زيهاي ارائه شده در مطالعه حاضر، ن حل راه. تأييد شد يدلف كيتكن يدر ط يشده با بحث گروه ييهاي شناسا چالش: گيري نتيجه

شتر در خصوص كاربرد هاي بي اي براي بررسي تواند به عنوان پايه مياطالعات حاصل از مطالعه، . ديگرد تيتوسط مرور بر متون حما
  .ي پيشنهاد شده استفاده گرددها حل راه

  
  .ارشد، پرستاري، چالش، بحث گروه متمركز، تكنيك دلفي يتحصيالت تكميلي، كارشناس: هاي كليدي واژه
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  مقدمه1

                                                 
مركز تحقيقات آموزش در علوم ، )استاديار( زاده دكتر ليال ولي: نويسنده مسؤول *

گروه اطفال، دانشكده پرستاري پزشكي، مركز توسعه و مطالعات آموزش علوم پزشكي، 
  valizadehl@tbzmed.ac.ir. و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

، گروه داخلي و جراحي، دانشكده پرستاري و )استاديار( دكتر شهرزاد غياثونديان
 ؛)shghiyas@tums.ac.ir(. انشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانمامايي د

. اصفهان، ايران ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان،)دانشيار( دكتر حيدرعلي عابدي
)abedi@nm.mui.ac.ir(زاده دكتر وحيد زمان ؛ )گروه داخلي و )دانشيار ،

. كي تبريز، تبريز، ايرانجراحي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزش
)zamanzadeh@tbzmed.ac.ir(  

در  عيسر راتييروزافزون مراقبت سالمت، تغ يدگيچيپ
مزمن و  يها و بيماري يسالمند شيو افزا ها تيجمع بيترك
 ديجد يها اصالحات در نظام سالمت، پيشرفت د،ينوپد

متنوع، لزوم  يدرمان يها وهيهمراه با امكان ش كاليومديب
آموزش و مهارت باالتر را  شتر،يوجود پرستاران با دانش ب

                                                                              
 پزشكي  تحقيقات آموزش در علوممقاله حاضر حاصل طرح تحقيقاتي مصوب مركز 

EDC  بوده و تأييديه اخالقي طرح از كميته  8749با كد دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  .اخالق دانشگاه علوم پزشكي تبريز را كسب كرده است

  8/9/90: ، تاريخ پذيرش25/6/90: ، تاريخ اصالح27/9/89: مقالهتاريخ دريافت 
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هاي تحصيالت تكميلي در پرستاري براي  دوره .)1(طلبد مي
در حال تغيير جامعه و نيازهاي  يها ازين نگويي به اي پاسخ
اي شكل گرفته است و عالوه بر آن به سبب  حرفه

جهاني شدن  دهيانفجار اطالعات و پد ،يآور هاي فن پيشرفت
كرده  دايپ ورتاي ضر و توسعه دانش و رشد و بلوغ حرفه

هاي تحصيالت تكميلي در  ديدگاه به دوره امروزه). 2(است
هاي پيشرفته  اي نقشپرستاري، توانمندسازي در ايف

و مهارت كسب  ،پرستاري، مجهز شدن به دانش اختصاصي
در سيستم سالمت  رييتغ نديفرا تيهاي رهبري در هدا سمت

. است يدر آموزش و بالين و كار پرستار گذاريو تأثير
ها  ن افراد، در كيفيت مراقبتخالقيت، تعهد و شايستگي اي

  ).1(استتأثيرگذار 
در  ليحاضر، اهداف ادامه تحص نياساس تجربه محقق بر

 نيجستجوگران ا نيدر ب يپرستار يليتكم التيمقاطع تحص
نحو كه  نيبد. متفاوت و متنوع است زين يليمدارج تحص

 اي شتريب يو خدمات ينيبال يها به منظور كسب مهارت يبرخ
 گريد يدهند و برخ ها رغبت نشان مي دوره نيبه ا شرفتهيپ

 التيبه تحص سيو تدر يآموزش يها كسب مهارت ليبه دل
 يتيريو مد يپژوهش يها مهارت. ورزند يمبادرت م يليتكم
  .هستندمطرح  زين

هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته  كشور ما، هدف دوره در
تأمين نيروي انساني متعهد و متبحر در رشته پرستاري و 

هاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن  دستيابي به راه
كه براي نيل به خودكفايي جهت جبران كمبود نيروهاي  است

متخصص آموزشي، پژوهشي و خدمات سالمتي تأسيس 
 تربيت دانشجو در دوره ران،يدر ا). 3(گرديده است

از دو  شيب كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش پرستاري
جراحي،  - دهه و عمدتاً در چهار گرايش پرستاري داخلي

كودكان، بهداشت جامعه و بهداشت روان صورت گرفته 
  .است

سازي سيستم ارائه خدمات  تغيير و متناسب ،همه نيا با
بستگي به موفقيت حرفه  پرستاري در قرن بيست و يكم

هاي برنامه آموزشي پرستاري  پرستاري در طراحي مدل

يافته پرستاري و هاي توسعه كننده نقش دارد كه تأمين
هاي كار پرستاري به منظور ارتقاي كيفيت  محيط يبازساز

دهد  بر متون نشان مي يمرور). 4(شده باشد ئهمراقبت ارا
 كولوميكور يابيارزش قيمورد از طر نيا يكه بررس
كشورها در  ريهمانند سا. تواند حاصل شود مي يپرستار

در سطح  يآموزش پرستار يها برنامه يبازنگر زين رانيا
ارشد و دكترا در فواصل خاص و  يكارشناس ،يكارشناس

اي  دوره يها يبازنگر نيا. گردد ياي انجام م به صورت دوره
 يابيارزو انجام  رانيا يپرستار يزير توسط گروه برنامه

به سهم خود تأثير  يپرستار يها توسط دانشكده يدرون
داشته و  يآموزش پرستار ستميس كرهيمثبت و ارزنده بر پ

  . دارند
سالمت در كل به عنوان  ستميمبرهن است س آنچه

در  يآموزش پرستار يها كننده از محصول برنامه مصرف
مطالعه منظور مقطع  نيدر ا( يليتكم التيمقاطع تحص

در حال حاضر، به  يمند است ول بهره) ارشد يكارشناس
آموزش و خدمات  ستميمندي س بهره يطور جداگانه چگونگ

 نياز ا ،يدر علوم پزشك وهشپژ ستميس نيو همچن ينيبال
  .نيستها مشخص  برنامه
 يابيدر ارتباط با ارزش يسازمان بهداشت جهان تأكيد
مرتبط بودن «دو بعد  يبررسبر  يپرستار كولوميكور

و  »دار سالمت هر كشور تياولو يازهايبا ن يبرنامه آموزش
 يابيارزش). 5(است »انشيپرستار به مددجو ييگو جواب«

تواند مشكالت موجود را  مي يآموزش پرستار يها برنامه
 زينشده ن ييقبالً شناسا اي ديجد يازهايمشخص كند و بر ن

گيري  انواع اطالعات جهت اندازه ان،يم نيدر ا). 6(ديتأكيد نما
و مشخص نمودن  يآموزش يها برنامه يندهايبرآ

كنندگان و  اطالعات ارائه شده توسط مصرف يتضادها
 كولوميكور يو كارآمد تيفيدر خصوص ك انيمشتر

 يدر نظر گرفتن دستاوردها ؛ و)7(است ازين ردهمواره مو
 يارهايمع نييتع ياصل يبرنامه به عنوان مبنا يواقع
اطالعات . رديمورد توجه قرار گ يستيبرنامه با يابيارزش

و  يريز برنامه يها اساس كار برا يابيحاصل از ارزش
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  .هستند ياقدامات آت
 يبرنامه را بررس يابيارزش يارهاياز مع يكيهاوس  نياست

و تجارب  كند مي فيبرآورد اهداف توص يبرنامه برا ليپتانس
را در  نالتحصيال فارغ نديآيپ يها كنندگان و توانايي مشاركت

 نالتحصيال فارغ تيرضا يبررس). 7(داند ارتباط مهم مي نيا
و تحول بودن آنها،  رييعامل تغ ن،التحصيال دوره، عملكرد فارغ

و خدمات به جامعه به عنوان  ها يبازآموز زانيم يارتقا
روند و  برنامه به شمار مي يتراكم يابيارزش يابزارها
 يابيجزو ارزش ليدر حال تحص انيدانشجو تيرضا يبررس
مطالعات  يول). 6(ديآ به حساب مي يدوره آموزش ينيتكو

ارشد  ياسمنتشر شده مرتبط با مقطع كارشن اندك يرانيا
عالوه . تر كرد ضرورت پروژه حاضر را مشخص يپرستار
دهد كه استفاده از  بر متون نشان مي يمرور نيبر ا
 يابيدر ارزش يآموزش يابيارزش يفيك يكردهايرو
  ).7(هستند ژهيو گاهيجا يدارا كولوميكور
و  دياز اسات ن،يمطالعه حاضر، گروه محقق يزمان طراح در

 يدانشگاه علوم پزشك يپرستار يدوره دكترا انيدانشجو
 يو خدمات يآموزش ،يتيريمد يها بوده و در پست زيتبر

متون مرتبط با  يهمزمان با بررس. تجربه داشتند يپرستار
و  يازسنجيو متون مرتبط با نحوه ن يپرستار يها چالش
 يبرا كه دنديتوافق نظر رس نيبه ا كولوميكور يابيارزش

مسائل مطرح در  يبر شواهد برا يمبتن يراه كارها يجستجو
 يقياي به صورت پروژه تحق مطالعه ،يليتكم التيحوزه تحص

 التيحاضر و به روز تحص يها چالش ييبا هدف شناسا يفيك
مربوطه اجرا  يكارها و ارائه راه رانيپرستاري در ا يليتكم

 ياطالعات برا تواند مطالعه حاضر مي جيتان. شود
و  يپرستار يليتكم التيجستجوكنندگان و عالقمندان به تحص

  .ديو مسؤوالن دست اندركار را فراهم نما انريز برنامه
  

  ها روش
مطالعه منتشر شده مرتبط با برنامه  كهيي از آنجا
و به خصوص با مشاركت  يارشد پرستار يكارشناس
مقطع در دسترس نبود و  نيا نالتحصيال فارغ اي انيدانشجو

 يفيك يكردهاياستفاده از رو كه نيبا توجه به ا ياز طرف
 هيتوص كولوميكور يابيدر ارزش يآموزش يابيارزش

. استفاده شد يفيك يوژمتدول ازدر مطالعه حاضر  گردد يم
 يمرحله اول برا. مطالعه در دو مرحله اجرا شد نيا

تأييد  يموجود بود و مرحله دوم برا يها چالش ييشناسا
  .مرتبط با آن انجام شد يها حل مسائل و ارائه راه نيوجود ا

  مرحله اول  )الف
 يبررس يبرا »متمركز يبحث گروه«مرحله از روش  نيدر ا

 يتحصيالت تكميلي در پرستار يها و تشخيص چالش
 هياول ديتول يبرا يمتمركز، روش يبحث گروه. استفاده شد

كنش و واكنش در گروه است كه  وهيبه ش يفيك يها داده
گر در  نفر مشاهده كيكننده و  ليتسه اي يانجيم كياغلب 

 يروش اقتصاد نيا ياياز مزا. هنگام مصاحبه حضور دارند
 يياياز پو افتني يآگاه ،يدبودن آن نسبت به مصاحبه فر

كنندگان و  در ابراز احساسات در شركت يگروه، آزاد
متمركز  يبحث گروه). 8(توسط گروه است تياحساس حما

 انيپا اي يدر ط ازهاين يابيارزش نديدر فرا يكاربرد يروش
 آوري منظور جمع برنامه است و به يندهايبرنامه و برا

از ). 9(رود كار مي بهگيري  ميتصم ياطالعات ارزشمند برا
 بودهبرنامه  يابيپروژه حاضر مرتبط با ارزش كهيي آنجا
روش بحث گروه متمركز  يايبا در نظر گرفتن مزا نيهمچن

. بودن آن در مطالعه حاضر استفاده شد ريپذ و امكان
و  يفيك يها آوري داده جمع(متمركز  يبحث گروه تيريمد
 قاتيتاب تحقبر اساس روش مندرج در ك) همزمان ليتحل
انجام ) 11و  10( يهالوو يميا فيتال يدر پرستار يفيك

هاي  مفهوم اصلي در خصوص دغدغه ياجزا .ديگرد
  . دست آمد كارشناسي ارشد پرستاري به

ها به روش  انتخاب نمونه: كنندگان و اجرا مشاركت
اداره آموزش دانشكده بود  قيمند و از طر هدف يرگي نمونه

ارشد دانشكده  يكارشناس انينفر از دانشجو 16و تعداد 
در جلسات بحث  زيتبر يعلوم پزشك ييو ماما يپرستار
 طيدانشكده به عنوان مح طيمح. شركت داشتند يگروه

آن،  ليدالداده شد كه  صيمطالعه تشخ يمناسب اجرا
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كنندگان  به شركت يمطالعه و امكان تماس و دسترس تيماه
جهت ضبط  يو بصر يو استفاده از فضا و امكانات سمع

به  انيدانشجو ،پس از اعالم آمادگي. ها بوده است مصاحبه
تك تك افراد، و  يسازي فرصت اظهارنظر برا منظور فراهم

 اتحضور در جلس يبا توجه به روز و ساعت مطلوب برا
زار هر گروه، سه نشست برگ يبرا. در دو گروه قرار گرفتند

 يدر دو گروه دانشجو يجلسات بحث گروه. شد
ساعته  ميو ن كيارشد جمعاً در شش نشست  يكارشناس

كنندگان، جلسات  پس از كسب اجازه از شركت. ادامه داشت
 يسؤاالت برا يبحث حاو يراهنما كي. شد يبردار لميف

 4ها استفاده شد كه شامل  داده يآور بحث و جمع تيهدا
جهت گرم  3و 2و1بود كه سؤاالت  ريسؤال اول به شرح ز

در  7و 6و  5شدن بحث مورد استفاده قرار گرفت و سؤاالت 
تجربه شما از  - 1: (بحث در جلسات اول شكل گرفت يط

 دگاهيحرفه از د ياجتماع يها تيواقع - 2 ست؟يچ يپرستار
در مقطع ارشد  لياز تحص ماانتظارات ش - 3 ست؟يشما چ
 يكنون تيا از وضعشم يابيارز - 4 ست؟يچ يپرستار

 ست؟يچ يدر مقطع ارشد پرستار يبرنامه آموزش پرستار
 يالتحصيل كارشناس ارشد پرستار اي فارغ حرفه گاهيجا - 5

 ستميبه نظر شما، انتظارات س - 6 د؟يكن مي يابيرا چگونه ارز
 يالتحصيل كارشناس ارشد پرستار سالمت از فارغ

تحقق  يدوره را برا يآموزش يمحتو - 7 ست؟ويچ
جلسات،  يدر ط). د؟كني مي يابيچگونه ارز ستميانتظارات س

 يانجيپژوهشگر م. كنندگان آزادانه صحبت كردند شركت
تا سؤاالت موجود در  كرد مي تيبحث را متعادل و هدا

ها، سؤاالت  مصاحبه نيدر ح. بحث مباحثه گردند يراهنما
و پژوهشگر  شد مطرح مي يانجيم ژوهشگرتوسط پ
جلسات، در مواقع  يضمن نظارت بر روند اجرا گر مشاهده

از  يريمطالب مطرح شده و جلوگ شتريخاص جهت وضوح ب
 يبردار ادداشتياقدام به  يكالمريدست دادن اطالعات غ

 مياز ت گريعضو د كيالبته در مصاحبه اول . نمود مي
 يبردار ادداشتيدر جلسه حضور داشت تا  زيپژوهش ن

گر در جلسات  نفر مشاهده كي تيو با توجه به كفا دينما

  . گر حضور داشت مشاهده كيفقط  يبعد
 قيها از طر نمونه هياز لحاظ مالحظات اخالقي، انتخاب اول

 يدانشكده و همكار يمعاونت آموزش ينامه رسم دعوت
با  زيجلسات ن يمحتو. اداره آموزش دانشكده صورت گرفت

اعالم  و ديگرد ييدئوكنندگان ضبط وي كسب اجازه از شركت
گيري از پژوهش موجود است كه البته  شد كه امكان كناره

  . امدين شيخروج از مطالعه پمورد 
 كرديمحتوا با رو يفيك ليتحل: مرحله اول يها داده ليتحل

 يها بر داده يبتنم ليتحل نيبنابرا. انجام شد يعرف ايمرسوم 
 يواقع يها در داده شهيكنندگان در مطالعه بوده و ر شركت
، يعبارت از مرسوم و عرف يمحتوا ليتحل كرديسه رو .دارد
در مطالعه حاضر ). 13و12(هستند يو تجمع ،شده تيهدا
 كرديبا رو )يواقع يها داده( يحاصل از بحث گروه يها داده
 .قرار گرفتند ليمورد تحل يفيك يمحتوا ليتحل يعرف

 با ها ادداشتيبالفاصله بعد از هر جلسه بحث گروه متمركز، 
پس . شد مي حيو تصح لگر تكمي پژوهشگر مشاهده يهمكار
 يها افتيجلسات، در يمحتوا شتنو نو ها لميف ينياز بازب
اضافه و  قيو از طر شد اضافه مي زين يركالميو غ يرفتار

جلسات بحث  نديها و فرا داده تياهم ،كردن نظرات ستد كي
 تيهدا يبرا. شد اشاره شده مشخص مي ديو موارد جد

اشباع عنوان  ايشد  گيري مي ميمؤثرتر جلسات بعد تصم
 يحاصل در ط يها صحت داده. شد مي يابيارز يموضوع

 تكنندگان در جلسا جلسات بحث گروه متمركز با شركت
پس از هر جلسه، . مورد بحث و تأييد قرار گرفت يبعد

ها  و كامل با جمالت و عبارات و نقل قول زيتم ينسخه كاغذ
و پس از خواندن دقيق و سطر به سطر نسخه  شد مي هيته

 هيكدها استخراج و در حاش ،ينوشته شده و با دوباره خوان
 بادر ادامه كار،  نيشد همچن كاغذ نوشته مي يراست و خال
ها،  ها به منظور غرق شدن در داده مصاحبه يدوباره خوان

كد  93جمعاً . شد ها نوشته مي در خصوص تم ها ادداشتي
در . ديگرد يينحو شناسا نيجلسات بد انيپا توصيفي در

سه طبقه  تاًيشش طبقه و نها ز،يها ن مرحله كاهش داده
هاي  مفهوم اصلي در خصوص دغدغه ييا اجزا يموضوع
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) و دو كجدول ي(دست آمد  پرستاري به ارشدكارشناسي 
با  يزري پژوهشگران در مرحله برنامه يها تيكه محور فعال

 كباريتمام مراحل و مطالب . گرفت روش تكنيك دلفي، قرار
 جينتا نيهمچن. شدند يسوم و چهارم بررس سندهيتوسط نو

مجزا به منظور  يها كنندگان در گروه به چهار نفر از شركت
 يبرا. حاصل ارجاع شد جيتطابق تجارب آنها با نتا يبررس

اطالعات و  تياز جامع نانياطم يزمان برا تيبه كفا لين
ها و تأييد توسط گروه، سه نشست  صحت داده يبررس

  .شد ليهر گروه تشك يبا اعضا يبحث گروه
  مرحله دوم) ب
در  ها حل و تعيين راه يشياند هم يبرا ،يدلف كيتكن از

تكنيك دلفي بر اساس . ها استفاده گرديد خصوص چالش
نظر در آن حيطه،  از افراد صاحب قضاوت و داوري گروهي

 هاي آتي در كوتاه يا بلند ق روي فعاليتبراي رسيدن به تواف
از افراد  به طور معمول، تكنيك دلفي از گروهي. استمدت 
ها به سؤال استفاده  بندي جواب براي توليد و اولويت ماهر
ها از دور قبلي به  اي از جواب در هر دور خالصه. شود مي

گردد كه امكان رسيدن به زبان  افراد پانل منعكس مي
از آنجايي كه نظرات . كند ن گفتگو را فراهم ميامشترك و امك

افراد به  دنشود بنابراين جمع كر افراد در اين فرايند وارد مي
طبق متون، تعداد افراد . جا الزم نيست طور فيزيكي در يك

نفر در نظر  30عه حاضر در مطال). 14(است ريپانل متغ
  .گرفته شد
 يپرستار رانيمدنفر از  12تعداد : كنندگان و اجرا مشاركت

با مدرك كارشناسي ارشد  يو درمان يمراكز آموزش
دانشكده  يياجراعلمي و  هيأت ينفر از اعضا 10پرستاري، 

 6دكتراي پرستاري،  ايارشد  كارشناسي با مدارك يپرستار
و دو نفر  يارشد پرستار ي كارشناسينفر دانشجو

 دانشجوي دكتراي آموزش پرستاري به عنوان افراد پانل
معيار انتخاب، پايه دانش و . انتخاب شدند) نفر 30جمعاً (

تجربه آنان در مورد موضوع و تمايل آنها جهت مشاركت 
تكنيك دلفي در سه دور با ارجاع به  تيهدا. در تحقيق بود

اي به افراد پانل از  در دور اول نامه. نفر مذكور اجرا شد يس

باز سؤاالت  يارجاع شد كه حاو يحضور ايفاكس  قيطر
 يشنهاديپ يها حل ها و سپس ارائه راه در مورد تأييد چالش

در  بيترت نيبد. مورد تأييد بود يها چالش يافراد پانل برا
 هر چالش يدو سؤال باز برا يپرسشنامه حاو اولدور 

 يگريشده و د ييرد وجود چالش شناسا ايقبول  يبرا يكي(
بازگشت  در دور اول تعداد). حل مرتبط بود ارائه راه
ها را  همه آنها چالش .بود )نفر 27( نود درصد ها  پرسشنامه

كه با  حل ارائه نموده بودند آنها راه يتأييد كرده بودند و برا
ها، به كل گروه دوباره  كردن پاسخ ستيل كيتكن كمك

كار مطرح  رد هر راه اي، تأييد دوم دور رد .بازخورد داده شد
 كياقدام باعث نزد نيا. هر چالش خواسته شد يشده برا
 نيدر ا يبه عبارت). 15(شود گروه مي ديو عقا دگاهيشدن د

مرتبط  يها حل شد و هر چالش و راه يجدول طراح كيدور 
. در جدول فهرست شدند گريشده با آن به دنبال همد طرحم

 نيا( يبا عالمت ضربدر در محل بل تميجواب در مقابل هر آ
كار  راه نيا( ريخ اي) است ديچالش حاضر مف يكار برا راه
 حيو مالحظات و توض) ستين ديچالش حاضر مف يبرا

پرسشنامه  30از تعداد . شد مشخص مي تميمرتبط با آ
. برگردانده شد )درصد 53(عدد  16دوم،  وردر د يارسال
درصد نظر  50كه حداقل  ييكارها شروع دور سوم راه يبرا

برگشت در . ه شدمثبت اخذ كرده بودند به افراد ارجاع داد
دور سوم  انيدر پا. بود) درصد 80( عدد 24دور سوم 

حل در نظر گرفته شد  درصد و به باال جهت ابقا راه 70توافق 
  .ديدو گزارش گر

 ازدست آمده ه اطالعات ب: تحقيق مرحله دوم يها داده ليتحل
 ليبدون ساختار دور اول با استفاده از تحل يها پرسشنامه

داده شده و  يها پاسخ زانيم نييو تع يكم يمحتوا
نود و  يحاو(مند  ساختار يها به پرسشنامه ليتبد ،يبند رتبه

كه اساس كار در دور دوم  ديگرد) يشنهاديحل پ هشت راه
حل  چهل و دو راه دور دوم مجموعاً انيدر پا. داد ليتشك را
 يدر دور سوم رو. ماند يها باق كل چالش يبرا يشنهاديپ
توافق حاصل  يشنهاديپ يكارها د از راهو پنج مور ستيب

موافقت  نيشتريب ايو  جيمفهوم توافق بر اساس نتا. شد
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 يسبرر يها دوره نيها در ب ثبات پاسخ زيكنندگان و ن شركت
- نيبد زيدر مطالعه حاضر نكه ) 15(شود در نظر گرفته مي

  .دياقدام گرد گونه
  

  نتايج
به ظهور  يگروه يها حاصل از بحث يها داده ليو تحل هيتجز

ها و  شباهت سهيكه با مقا ديانجام يفيتعداد نود و سه كد توص
. ديگرد ليها به شش طبقه تبد ها در مرحله كاهش داده تفاوت

و  يهم پوشان لدلي به اي حرفه تيهاي فرهنگي و هو چالش
سه  تيادغام شد، كه در نها گريكديبا  اديز نيما ب يروابط ف
و  »محيط كار«، »اي حرفه تيهو فرهنگي و« چالش يتم اصل

در ارتباط با  »عدم تعادل بين آموزش و پژوهش و بالين«
اول  مرحله جينتا. ارشد پرستاري شناسايي شد يكارشناس

دوم كه  مرحله جينتا. و دو آورده شده است كدر جدول ي
به  بودموجود  يها كارهاي پيشنهادي براي چالش شامل راه

 .در ادامه آورده شده استبندي و  تفكيك عنوان دسته

 
  ).ستون از راست به چپ(ها بحث گروهي متمركز  مراحل تحليل داده :1 جدول

  تم اصلي  ت اصلي طبقا  كد  واحد معنايي موجود در متن   ها برگزيده نقل قول
در حال حاضر، فرق ليسانس و فوق ليسانس در پژوهش "

اگر در ...نظر علم باليني زياد فرقي ندارنداست وگرنه از 
سيستم سالمت جايگاه مناسب با آن را به ما ندهند بدرد 

خوانيم اصالً مربوط به  آنچه در ارشد مي.... ..خورد نمي
التحصيلي  سيستم درماني و كاري كه از ما پس از فارغ

هايي بيشتر در ارتباط با مديريت  اگر درس.....خواهند نيست مي
محتوي  ". "قطع ارشد بگنجانند تا حدي فايده دارددر م

آموزشي دوره ارشد ما را براي سيستم آموزش آماده 
هاي داخلي و جراحي  مثالً واحد. كند نه براي بالين و درمان مي

ما بايد ... ". "خورد كم است كه در سيستم باليني به درد ما مي
ا در ارشد و باالتر دروس اختصاصي تر رشته خودمان ر

بخوانيم لزومي ندارد كه من اين همه واحد آموزش و تمرين 
در آموزش فعلي  "“ .بخوانم) در ارشد(تدريس و غيره را

شوم چراكه  ارشد پرستاري، من همه چيز دان هيچ ندان مي
دهند كه مثالً  مانند مقطع قبلي، تخصصي به من آموزش نمي

  ... ".من در گرايش كودكان يا قلب خبره شوم
ها بيشتر بايستي مربوط به نيازهاي  نامه ها و پايان پژوهش"

نتايج براي پرستاران مخاطب نيز . ها باشد بالين و مراقبت
از طرفي وقتي پرستار . بايستي قابل فهم تهيه و ارائه شود

شيفت كار است پس بقيه چيزها مثل پرداختن به  3مجبور به 
زه كي در ميسر نيست تا.... تحقيق و كاربرد آنها در عمل و

خواهد  دلم مي... ". "سيستم بيمارستان براش اينها مهم است
با مدرك ارشد درآمدي معادل همان دو شيفت كار ليسانس 

را داشته باشم و بتوانم به خانواده ام برسم و تحقيق هم بكنم 
ها اعمال كنم ولي وضعيت در اين مورد  يا تغيير در مراقبت

  ".بسيار اسف بار است و ميسر نيست

در حال حاضر، فرق ليسانس و  - 
  فوق ليسانس در پژوهش است

خوانيم اصالً  آنچه در ارشد مي - 
مربوط به سيستم درماني و كاري 

  خواهند نيست كه از ما مي
هايي بيشتر از مديريت  اگر درس - 

در مقطع ارشد بگنجانند تا حدي 
 فايده دارد

محتوي آموزشي دوره ارشد ما  - 
آماده  را براي سيستم آموزش

  كند نه براي بالين و درمانمي
در آموزش فعلي پرستاري  - 

ارشد، من همه چيز دان هيچ ندان 
  شوم مي

مقاطع تكميلي بايستي تخصصي - 
  گردند

نامه بيشتر  ها و پايان پژوهش - 
بايستي مربوط به نيازهاي بالين و 

  ها باشد مراقبت
ها براي  تهيه نتايج پژوهش- 

ه پرستاران شاغل به شكلي ك
  ..مفهوم باشد

براي كارشناسان ارشد پرستاري  - 
در وضعيت كنوني سيستم درماني، 

پرداختن به تحقيق يا استفاده از 
  .تحقيق همزمان با كار ممكن نيست

كننده دانش  پژوهش تنها متمايز- 
  آموخته ليسانس از فوق ليسانس 

عدم ارتباط محتواي دوره با - 
  نيازهاي سيستم درمان

محتواي دوره با كار و عدم ارتباط  - 
  التحصيلي مسؤوليت پس از فارغ

ضرورت گنجاندن دروس مديريتي - 
  بيشتر در دوره فوق ليسانس

التحصيل براي  آماده كردن فارغ- 
سيستم آموزش نه سيستم بالين و 

  درمان
  
محتواي دانش سطحي در دوره - 

  ارشد
  
لزوم تخصصي كردن محتواي - 

  دوره ارشد
ين عدم ارتباط مناسب عناو- 

ها به مشكالت و نيازهاي  نامه پايان
  بالين و مراقبت

ارائه قابل فهم نتايج به پرستاران - 
  بالين

عدم امكان تحقيق پژوهش همزمان - 
با كار در سيستم كنوني درماني 

  التحصيل ارشد پرستاري براي فارغ

عدم كفايت 
محتوي 

  آموزشي دوره 
  
  
  
  
  
  

عدم تطابق 
محتواي 

آموزشي با 
  باليننيازهاي 

  
  
  
  

ارتباط نامناسب 
  پژوهش و بالين

عدم تعادل بين 
آموزش، 

  پژوهش و بالين
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آمده از تكنيك دلفي به  به دست يشنهاديپ يكارها راه
  :تفكيك چالش مربوطه

  
  : يا حرفه تيو هو يچالش فرهنگ: الف

انتخاب افراد  ، وبازنگري سيستم گزينش دانشجو -
مستعد، عالقمند و با انگيزه براي ادامه تحصيل در مقطع 

  .ارشد
و ي آنها موزشي براي ارتقاآطراحي برنامه جامع  -

مردم و شناساندن نقش و ارزش  نيجايگاه حرفه در ب
 يها گيري از رسانه به جامعه با بهره يحرفه پرستار

نظران و  و مشاوره صاحب ييبا راهنما يجمع
  .يپرستار ربط يذ يها نسازما

و پرتوان در اين به رشته گيري از اساتيد عالقمند  بهره -
التحصيل  ايجاد انگيزه و عالقه در فارغ سببرشته كه 

  .شود
  

هاي  هاي اصلي مربوط به چالش و تم طبقات. 2جدول 
  .تحصيالت تكميلي پرستاري

  هاي اصلي تم  طبقات اصلي
  به حرفهشرايط اجتماعي و ديدگاه نسبت  -
 عتماد به نفس و هويت حرفه ايا-

 )درون سازماني(فرهنگي - 

  )برون سازماني(فرهنگي -

هاي فرهنگي و  چالش
  هويت حرفه اي

  محيط بيمارستان و مراكز آموزشي درماني-
 مديريت-

  نامناسب بودن دستمزد-

  هاي محيط كار چالش

هاي كارشناسي  عدم كفايت محتوي آموزشي دوره-
  ارشد

  تطابق محتواي آموزشي با نيازهاي بالينعدم - 
  ارتباط نامناسب پژوهش و بالين- 

عدم تعادل بين آموزش، 
  پژوهش و بالين

  
  : كار طيچالش مح: ب
 يسالمت برا ستميس ياصالح ساختار سازمان-

ارشد در امور  يالتحصيالن كارشناس فارغ يريبكارگ
  . تحقيقاتي، مديريتي و آموزشي و مراقبت باليني متناسب

التحصيالن  فارغ يتعريف شرح وظايف اختصاص -

خل و تكرار با ارشد به منظور پيشگيري از تدا يكارشناس
  .وظايف ساير افراد

و مدارك باالتر در انتخاب  يعلم يستگيشا ارياعمال مع -
  .پرستاري يريتمدي يها احراز پست يافراد برا

و  ي آنهاموزشي براي ارتقاآطراحي برنامه جامع  -
  . سالمت ستميجايگاه حرفه در درون س

دهي به وضعيت استخدام و ايجاد امنيت شغلي و  سامان –
با افراد غير  خصصعدم جايگزين كردن نيروي كار مت

  .متخصص توسط مراكز آموزشي درماني و خصوصي
  .مكفي يايبرقراري حقوق و مزا -
  
و  يمهارت ،يآموزش يآمادگ نيچالش عدم تعادل ب: ج

ارائه  ستميبا انتظارات س نالتحصيال فارغ يپژوهش
   :خدمات

تخصصي شدن آموزش پرستاري در سطح ارشد و  -
 يها شيگرا جاديارشد قلب و ا ژه،يباالتر مثالً ارشد و

متنوع  يازهايبه ن ييگو پاسخ يدر سطح ارشد برا ديجد
  .بازار كار

هاي  ريزي براي اجراي دوره و برنامه ينيازسنج -
براي كار پرستاري  DNSپرستاري  ينيدكتراي بال

  .پيشرفته
هاي  ريزي براي اجراي پژوهش نيازسنجي و برنامه -

  .باليني به منظور ارتقاي كيفيت مراقبت ارائه شده
 مقاطع ارشد و) ها دروس و سر فصل(بازنگري برنامه  -

هاي كار  در محيط لكاربردي نمودن آنها براي اشتغا
  .و متناسب با نياز جامعه نييپرستاري بال

بر پژوهش، جهت  يمبتن يسنج ازين ستميس يبرقرار -
 يمتخصص در مقطع ارشد پرستار يانسان يروين تيترب

  . يفيو ك ياز لحاظ كم
علمي مقاطع تحصيالت  هيأت ستميس شتريب تيتقو -

  .تكميلي
ي ها شتفاده از اساتيد مجرب در هدايت پژوهاس -

  .دانشجويان ارشد
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هاي پژوهشي براي  ها و پست ايجاد بخش -
  . التحصيالن ارشد پرستاري فارغ

هاي تخصصي در مراكز آموزشي درماني  ايجاد پست -
  .التحصيالن ارشد پرستاري اي فارغبر
حصيل ارشد الت سازي حوزه كاري وظايف فارغ شفاف -

  .ارائه خدمات در سيستم
التحصيل ارشد جهت ورود به  سازي مهارتي فارغ آماده -

هاي چند ماهه درهمان  دورهمراكز درماني خاص توسط 
  .مراكز

التحصيل  فارغ يجهت استفاده از توانمند يبسترساز -
 ستميارشد در امور تحقيقاتي، مديريتي و آموزشي س

  .سالمت
ر بخش جهت سرپرستا ازبعد  يديجد يرده شغل جاديا -

ارشد  يكارشناس يروياستفاده متناسب با تخصص از ن
 نيو همچن يپرستار يها مراقبت يريز رنامهب فهيبا وظ

اجرا و  ،يمراقبت ياستانداردها ينقش نظارت بر اجرا
آموزش به  يها برنامه ياثر بخش يابيو ارزش يريگيپ
  .يو پرسنل پرستار ماريب
 يمدون ضمن خدمت برا يها مصوب شدن آموزش -
 يرتو مها يآموزش يآمادگ نيتعادل ب جاديا

  .ارشد نالتحصيال فارغ
و متنوع فراتر از  ديجد يكار يها عرصه جاديا -
 يجامعه برا يازهايبا توجه به ن ها، مارستانيب

  .ارشد نالتحصيال فارغ
از آنها  يكه برخ شود ها مشخص مي حل بر راه يمرور با

مرتبط با چالش  ميمستق ريغ يرخو ب ميبه طور مستق
  .هستندمطرح شده 

  
  بحث

. در مطالعه حاضر، سه دسته چالش شناسايي شد
جداگانه  زي پيشنهادي براي هر چالش نيها حل راه

  :شود به آنها پرداخته مي ريدر ز. دياستخراج گرد
: ها حل اي و راه و هويت حرفه يفرهنگ چالش

وجود  يروشنكنندگان در مطالعه حاضر به  شركت
از  يكياي را به عنوان  حرفه تيو هو يفرهنگ يها دغدغه
حرفه،  گاهيجا يعوامل در ارتقا نيگذارترتأثير
 ينيعملكرد بال تيفيو نگرش به حرفه، ك مندي تيرضا

چنانكه . مودنداي اعالم ن حرفه يها پرستاران و نقش
 يپرستار يها در همه تالش يديجاكوكس نيز موضوع كل

 ريپرستاران با سا يتداخالت نقش قيتصد يرا چگونگ
دانسته  يپرستار ياصل تيمشاغل و همزمان حفظ هو

در جامعه  ينگاه به پرستار سدينو يمي تاكاس). 16(است
 شدن ياجتماع ندياي، فرا بر اعتماد به نفس، قدرت حرفه

همين ). 17(گذارد اي تأثير مي حرفه تيحرفه و كسب هو
در ارائه  زحاضر نينظران در مطالعه  طور صاحب

 نيحرفه در ب گاهيو جاي آنها خود به ارتقا يها حل راه
 يگيري از مجموعه امكانات فرهنگ آحاد جامعه با بهره

مطالعه هوشمند بهابادي . اند ها اشاره داشته مانند رسانه
در خصوص علل ترك خدمت پرستاران در  رانو همكا

كه در نشان داد  78تا  68يك دوره ده ساله از سال 
ترين  رابطه با عوامل اجتماعي مؤثر در ترك خدمت، مهم

عامل، ترسيم جايگاه غيرعلمي براي پرستاران و پنداشت 
نادرست جامعه از حرفه پرستاري با توجه به مدارج 

 مقاله در كيدر واقع، جونز در ). 18(علمي آنها بوده است
ها را  حرفه ونيزيموضوع كه چه قدر تلو نيخصوص ا

معتقد است اغلب  دهد از آنچه هستند نشان مي متفاوت
 يسرعت عمل و چابك يپزشك يها لميمواقع در ف

در  شيمانند اورزانس به نما ييها پرستاران در بخش
او . كند نقد مي شتريمورد را ب نيا شيكال). 19( ديآ نمي

 تيشخص ها شنامهياذعان دارد كه در نوشتن متن نما
شود،  پرستار در نظر گرفته نمي يمحكم و معتبر برا

را ناموفق  يفرد نيها سهم پرستاران در روابط ب لميف
پرستار در حل مشكل را نشان  ييو توانا دهند جلوه مي

و نادرست  اي شهيلك ريتصاو يمعرف كهيدر حال. دهند ينم
 جاديعامه مردم ا يبرا يدلواپس اي ينگران ،ياز پرستار

 ياعضا يبرا يغمزدگ و يمسبب ناراحت يول كند ينم
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 ايبر ماندن در حرفه  تواند و مي باشد مي يحرفه پرستار
 انيو دانشجو نيشاغل نياستخدام و درك از حرفه در ب

 الاشك يتمام قتاًيحق). 20(ضربه بزند يپرستار
را به عموم مردم جامعه  ييامهاي، پيجمع يها رسانه

و  ها دهيبه افكار، ا يو باعث شكل ده كنند منتقل مي
موضوع  نيا تياهم نيبنابرا. شوند مي يعموم يها نگرش
گفتمان  يبرا ديبا يگرفت كه حرفه پرستار دهيناد ديرا نبا

  ).21(با رسانه فعال باشد
عدم وجود شرح وظايف و : ها حل محيط كار و راه چالش

جايگاه سازماني مناسب و تعريف شده، عدم تأمين مالي 
پرستاران با مدرك كارشناسي ارشد، مشكالت مربوط به 

اي  پذيرش از طرف همكاران در محيط كار، برخورد سليقه
ارشد توسط مديران  يالتحصيل كارشناس با فارغ

ژوهش و كاربرد آن در كار پ ختارسا فقدانپرستاري، 
پرستاري از موضوعات محيط كار گزارش شده است كه 

مقطع ( التحصيل تحصيالت تكميلي پرستاري فارغ
پانل در  اعضاي. گردد از آن متاثر مي) ارشد يكارشناس

از  يچالش، به موارد نيا يخود برا يشنهاديپ يها حل راه
 يبرا تسالم ستميس ياصالح ساختار سازمان-1جمله 
تعريف شرح وظايف -2، التحصيالن فارغ يريبكارگ

انتخاب -3، مقاطع تكميلي پرستاري ياختصاص
و مدارك  يهاي پرستاري بر مبناي شايستگي علم مديريت
موزشي براي آطراحي برنامه جامع -4، باالتر يليتحص
-5، سالمت ستميو جايگاه حرفه در سي آنها ارتقا
اد امنيت شغلي و دهي به وضعيت استخدام و ايج مانسا

عدم جايگزين كردن نيروي كار متخصص با افراد غير 
، درماني و خصوصي ي،متخصص توسط مراكز آموزش

ها براي حل  برقراري دستمزد مكفي و اتخاذ استراتژي-6
چنانكه فردريك . اشاره داشته اند، هاي مادي تبعيض

هرزبرگ، در تئوري مشهور خود بنام تئوري دو عاملي، 
يمني و امنيت شغلي، پايگاه سازماني، سطح ا عواملي

حقوق و درآمد، شرايط كار، روابط ميان افراد 
، )فرودستان، همتايان و فرادستان و زندگي خصوصي(

اداره  چگونگي سرپرستي در سازمان، خط مشي و نحوه
سازمان را به عنوان نيازهاي بهداشتي نام برده و عدم 

ايش مشكالت و حتي و پيد خشنوديتأمين آنها را باعث نا
اين عوامل برون . فروپاشي سازمان اعالم كرده است

باشند و توجه به آنها، باعث سالمتي و تداوم  شغلي مي
كار سازمان و باقي ماندن و ادامه خدمت كاركنان 

بايد اضافه نمود كه معموالً قدرت و ). 22(گردد مي
 يليكمت تالاي در تحصي استقالل و وضعيت حرفه

ولي در مقطع ) 2(شود تأمين مي PhD ا درجهب يپرستار
ل حاضر اين مورد جاي ترديد ناسي ارشد، در حاكارش
  .دارد
، به منظور 1380سال در پژوهش منجمد و همكاران  نتايج

نفر از گروه پرستاري  4000تعيين ميزان رضايت شغلي 
سراسر كشور در هشت حيطه نشان داد كه رضايت 

سياست  يها طهير حشغلي اكثريت گروه پرستاري د
 6/57( ، نظارت و سرپرستي)درصد 50(گذاري مديريتي

ارتباط با  ،)درصد 9/62(، شرايط محل كار )درصد
و ) درصد 3/74( ، موقعيت شغلي)درصد 6/69( همكاران

در سطح متوسط ) درصد 6/80( ارتباط با زندگي شخصي
و ) درصد 5/63( است، حال آن كه در حيطه امنيت شغل

رضايت شغلي در سطح ) درصد 3/77( مزاياحقوق و 
درصد رضايت شغلي در سطح  2/87پايين و در مجموع 

ن در جواب به دو سؤال باز، اكثر يهمچن. متوسط داشتند
و تناسب حقوق، پاداش و  تيبه عدم كفا يگروه پرستار

و  نكننده، نداشتن قواني و خسته اديساعت كار ز ا،يمزا
 طيشرا ،يشغل تيو امن تيحما جاديمقررات جامع جهت ا

 ها، يرگي ميكار، عدم مشاركت در تصم طينامناسب مح
 هيو تنب قيتشو وهيو ضعف در ش يابيارزش وهيضعف ش

 يشغل تيبا رضا التيسطح تحص ريمتغ. تأكيد داشتند
در گزارش ). p>0001/0( معنادار نشان داد يارتباط آمار
كنندگان در  شركت يليمقاطع تحص كيبه تفك جيمذكور نتا

 زين ،يسطوح كار نيب زيتما). 23(نيستدسترس 
 يدر حرفه پرستار ياست كه هنوز به خوب يموضوع
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است كه  يمعن نيبه ا افتهي زيكار تما. نشده است نهينهاد
و مدارك باالتر  يكارشناس ،يپرستاران با مدارك كاردان

شده و تا حد  فيتعر يمتفاوت و به خوب يها نقش ديبا
 يبه نحو. ن با سطوح اجازه كار متفاوت داشته باشندممك

نشان  يپرستاران هر سطح به روشن يها يكه توانمند
 ياستانداردها يهر سطح برا تارانداده شود و پرس

در گذشته . گو باشند در سطح مربوطه جواب يكار
 نيب يكار زيتر مخالف با تما نييپرستاران با مدارك پا

 تيمحدود جاديبودند و علت آنرا ا يليسطوح مدارك تحص
. پنداشتند مي ياشتغال به كار پرستار ايدر ورود  شتريب
 پلميمدارج فوق د بانصاح ،يسطوح كار زيبدون تما يعني
در همه  يمجاز به ورود به كار پرستار سانسيل اي
 يسطوح كار زياست كه تما يدر حال نيا. هستندها  طهيح
به حساب  يپرستار اي كار حرفه طيمح يبرا ياريع

  ).21(ديآ مي
مطرح شده مربوط به  يها مقوله نيتر از مهم گريد يكي

توسط  نيمطلوب پژوهش در بال تيعدم وضع
هدف پژوهش . است يكارشناسان ارشد پرستار

 يتمام. بر شواهد است يمبتن يكار پرستار زين يپرستار
در پژوهش  ديمتفاوت با يليپرستاران با مدارك تحص

و تجربه  زشگفت عالوه بر آمو ديبا. نقش داشته باشند
 ستميس تيحما ،ليدخ ياتيفاكتور ح كي طه،يح نيدر ا
پرستاران به زمان، پول،  ق،يانجام تحق يبرا. باشد مي

در  يدارند و با منابع غن ازيكنندگان ن مشاوره و مشاركت
 تقايارشد تحق يمدارك كارشناس يپرستاران دارا ط،يمح

  ).21(دهندتوانند انجام  مي يمؤثر
عدم تعادل بين آموزش، پژوهش و بالين و  چالش

پژوهش حاضر، در ساير  جيمشابه با نتا: ها حل راه
نيز، اين سؤال كه آيا هدف از آموزش پرستاري  كشورها

در مقاطع باالتر فقط براي مراقبت مستقيم بيماران در 
التحصيالن براي  تر و يا آماده كردن فارغسطح عالي

ريزي در پرستاري است هنوز مبهم و  پژوهش و يا برنامه
چالش برانگيز است و برآورد همزمان اين اهداف با توجه 

). 24(هاي آموزشي موجود مورد بحث است به برنامه
اند كه  اظهار داشته 2000وايت، لونگتون و فاوست 

سازي جايگاه براي  رغم وجود راهنماها براي مشخص علي
هاي  آموزش پرستاري در سطح ارشد و توسعه دپارتمان

سازي در سطح  نه هنوز اهميت آمادهدانشگاهي، متأسفا
ارشد براي كار پرستاري، به وضوح مشخص  يكارشناس

دليل كمبود تحقيقات در اين ه ب اين امر در ابتدا. نيست
ارشد بر  يحيطه و تأثير اندك آموزش در سطح كارشناس

عالوه بر اين، ديويس ). 25(استتاران عملكرد واقعي پرس
اي با شركت اساتيد پرستاري در  در مطالعه برناردو 

مشخص هلند بريتانيا و دانشجويان كارشناسي ارشد در 
هاي آموزش در سطح ارشد بيشتر  نمودند كه برنامه

باعث ارتقاي رويكرد خالقيت در كار، پيشرفت نقش 
 ولي). 26(دشو معلمي و مهارت در پژوهش ميياددهي 
و فاوست مشخص كرد كه دارا  نگتونوايت، لو مطالعه

هاي  ايجاد فرصت بودن مدرك كارشناسي ارشد زمينه
هاي باليني در كار و ايجاد حس  ارتقا و كسب مهارت

هاي آكادميك و  موفقيت فردي در ارتباط با كسب مهارت
تر  حركت در مسير رشد شخصي فرد به خاطر ديد وسيع

  ). 25(شود  گيري بهتر مي ممديريتي و تصمي و ايجاد قدرت
هاي تخصصي  ي مطرح شده، برگزاري دورهها حل راه از
ويژه، اورژانس،  يها در پرستاري از قبيل مراقبت ينبالي

جراحي و انكولوژي كودكان و -قلب و سالمندي در داخلي
 برگزاري. باشد روانپرستاري كودك و نوجوان مي

در مقطع ارشد و تاييد مدرك هاي باليني پيشرفته  دوره
اثربخشي  ياي و بررس براي شروع كار، ارزشيابي دوره

ها براي كاهش هزينه و ارتقاي مراقبت ارائه  اين دوره
شده در كشورهاي متعدد به خصوص در امريكا اجرا 

مطالعات در اياالت متحده آمريكا  طي). 28و27(شده است
رست از تخمين زده شده است كه در صورت استفاده د

بالين درجايگاه مناسب، ساليانه  متخصصپرستاران 
مرتبط با  يها نهيجويي در هز بيليون دالر صرفه 75/8

  ).29(سالمت خواهد شد
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طرفي مديران پرستاري شاغل در بالين، نقش حياتي  از
در مشخص نمودن نيازهاي تخصصي پرستاران داشته و 

وزشي هاي آم گيري دخالت دادن نظرات آنان در تصميم
سازي بهينه پرستاران و  مقاطع باالتر براي آماده

سازي آموزش و كار پرستاري مفيد خواهد  متناسب
روندي جهت نياز  جودحاضر، و در مطالعه) 27(بود

سنجي از مديران پرستاري مراكز درماني در برگزاري 
هاي تكميلي  ها و طراحي برنامه آموزشي دوره دوره

به نظر . مطرح گرديد ها حل اهوان يكي از رعن به پرستاري
 يكه دارا يابيگيري از انواع مطالعات ارزش بهره رسد مي

ا ياز لحاظ نوع مطالعه (متنوع  شناسي روش
و  زانيم هيتوج ايبرآورد  يبرا باشند مي) كنندگان شركت

در حال اجرا  يارشد پرستار يكارشناس يها نوع برنامه
  . باشد مفيداالجرا  الزم ايو 
جاكوكس و  يها هيها، بهتر است به توص حل كاربرد راه در

هايي در  گوردن در خصوص تدوين و اتخاذ استراتژي
طبق  .توجه كرد ،يحرفه پرستار يها رويارويي با چالش

: اتخاذ كرد كه مشخص كنند ييها استراتژي دينظر آنها با
مشاغل را در سيستم سالمت  ريچگونه تداخل با سا-1
اي خود را حفظ  حرفه تيحال هو نير عكرد و د تيريمد

را اداره و  يدرون پرستار يچگونه گوناگون-2 ؛نمود
اعمال قدرت در  يبرا ينموده و بازهم وحدت كاف تيريمد
چگونه -3 ؛را داشت يمرتبط با پرستار يهايارزاستگيس

مورد انتظار  يندهايبرآ جاديرا در ا يقدرت پرستار
چگونه - 4؛ )30و16(گذارد شيكم به نما نهيبا هز مارانيب

پرستار با جامعه ارتباط و تعامل برقرار نمايد تا مطالبات 
 شنهاديپ تاًينها). 2(و ادعاهاي خود را اثبات نمايد؟

ها،  مرتبط با چالش يها حل از راه كيهر  يبرا گردد يم
الزم  ياتيمستقل انجام شود تا برنامه عمل يقيمطالعه تحق

  .گردد ييو اجرا يطراح
مطالعه در  نيا يمطالعه حاضر مربوط به اجرا تيودمحد

مطالعه با  رسد به نظر مي ياز طرف. باشد دانشگاه مي كي
و  ي، متخصصان دانشگاهعادي مركب از مردم يميت

را  يجامع تر يابيارزش تواند مي زين يمؤسسات مشتر
در  اي شود مطالعه مي شنهاديپ نيبنابرا. حاصل كند

با  يارشد پرستار يسخصوص برنامه مقطع كارشنا
  .رديصورت پذ زين يمشاركت مردم و مؤسسات مشتر

  
  گيري نتيجه
ارشد پرستاري  يهاي مربوط به مقطع كارشناس چالش

اي، محيط كار و عدم تعادل  شامل فرهنگي و هويت حرفه
اين موارد  هكلي. باشد بين آموزش، پژوهش و بالين مي

ها توسط گروه پانل تاييد شد و  حل هرا ضمن ارائه
عبارت  بيها به ترت كارها در خصوص چالش راه نيتر مهم
، »يپرستار ريبهبود تصو يها برا اتخاذ استراتژي«از، 

التحصيالن  فارغ ياختصاص يها و احراز پست جاديا«
شرح وظايف  فيو تعر نيارشد در بال يكارشناس
پرستاري در تخصصي كردن آموزش «و » ياختصاص

 ديجد يها شيگرا جاديارشد و باالتر و ا يسطح كارشناس
و  ژه،يارشد و يارشناس شيمثل گرا ينيبال شرفتهيو پ
ها،  مسلماًً توجه به چالش. بودند »ارشد قلب يرشناسكا

 نهيسازي به هايي براي آماده بيني فعاليت منجر به پيش
ريزان  توسط برنامه يمقاطع پرستار نيا نالتحصيال فارغ

دست آمده  به جبنابراين نتاي. شود ربط مي و مسؤوالن ذي
هاي بيشتر در  اي براي بررسي تواند پايه مطالعه مي ناز اي

  .هاي پيشنهاد شده باشد حل كاربردي نمودن راه خصوص
  

  قدرداني
بدينوسيله از همكاري مسؤولين محترم دانشكده 
ر پرستاري و مامايي تبريز كه در اجراي پژوهش حاض

مديران ( صميمانه همكاري داشتند و اعضاي محترم پانل
محترم خدمات پرستاري مراكز آموزشي درماني و 

علمي و آموزشي پرستاري دانشكده و  هيأت اعضاي
كه در اجراي تكنيك ) يليتكم التيمقاطع تحص انيدانشجو

  .ميينما يدلفي همكاري نمودند، تشكر و قدرداني م
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Challenges and Solutions of MSc Education in Nursing: A Qualitative 
Study 

 
Leila Valizadeh1, Shahrzad Ghiasvandian2, Heidar Ali Abedi3, Vahid 

Zamanzadeh4 
 

Abstract 
 
Introduction: Alteration and adjustment of nursing care system in 21st century depends on its success in 
designing the nursing pedagogical models. This study was conducted in order to identify and explain the 
challenges in postgraduate (MSc) levels in nursing and to represent appropriate solutions. 
Methods: This qualitative study was conducted in Tabriz University of Medical Sciences in two phases. The 
existing challaenges were identified through "Focus Group Discussion" method in phase one and for the 
second, "Delphi Technique" was utilized to prove the challenges and represent the solutions. Sixteen MSc 
students participated in phase one and thirty panel members including nursing managers of teaching 
hospitals, faculty members and executive staff of nursing school, and eight MSc students and PhD candidates 
attended in phase two. FGD data analysis was done through content analysis by conventional approach. For 
phase two through Delphi Technique, consensus has been gained on final options after three rounds. 
Results: This study identified post graduate (MSc level) challenges including 1)Cultural and professional 
identity, 2)Work atmosphere and 3)Imbalance between theory, research and clinical practice. The most 
important solutions to these challenges were respectively as follows: “to adopt strategies to improve the 
nursing image”, “to specify determined positions for postgraduates of MSc and to define their duties”, and 
“to specialize nursing education in MSc degree and upper levels as well as representing new disciplines 
such as intensive nursing and cardiovascular nursing”. 
Conclusion: Challenges identified through FGD, were proved via Delphi Technique. The offered solutions 
were also supported by review of literature. The information derived from this study could be used as a base 
for further investigations in the application of these solutions. 
 
Keywords: Postgraduate education, Master of Science, Nursing, Challenge, Focus Group Discussion, Delphi 
Technique 
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