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  )اختالل ياابتكار ( يپرستار ينيبال يبر وجود دكترا يكرديرو
  
  ، فريبا طالقاني٭مرضيه عادل مهربان
  

  

  چكيده
 ينو متمركز بر بال) PhD( يقمتمركز بر تحق يشدو گرا يجادمستقل موفق به ا يدكترا هدور يجادا يها تالش برا پس از سال يپرستار

)DNP (بر  يشترب ينمتمركز بر بال يداشته و دكترا يدتاك يقاتبر انجام تحق يشترب يقركز بر تحقمتم يگونه دكترا ينبد. يده استگرد
 DNPعدم وجود  يابحث در مورد وجود . شود يرا شامل م يقاتتحق يجبر شواهد نتا ياست و كاربرد خالقانه و مبتن متمركز ينيبال يتهايفعال
دو  ينا يسةبا توجه به منابع مختلف به مقا يسندگانمقاله نو يندر ا. باشد يم مطرح يچالش در پرستار يكاست كه هنوز به عنوان  يبحث

  .ازندپرد يم يپرستار يدوره دكترا
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  مقدمه 

ها تالش براي ايجاد دوره دكتراي  پرستاري پس از سال
 (PhD) ستقل موفق به ايجاد دو گرايش متمركز بر تحقيقم

گونه دكتراي  بدين. گرديده است) DNP(و متمركز بر بالين 
متمركز بر تحقيق بيشتر بر انجام تحقيقات تأكيد داشته و 

هاي باليني متمركز  دكتراي متمركز بر بالين بيشتر بر فعاليت
تحقيقات را  است و كاربرد خالقانه و مبتني بر شواهد نتايج

 DNPبحث در مورد وجود يا عدم وجود . شود شامل مي
بحثي است كه هنوز به عنوان يك چالش در پرستاري مطرح 

در اين مقاله نويسندگان با توجه به منابع مختلف . باشد مي
  .پردازند به مقايسه اين دو دوره دكتراي پرستاري مي

  

                                                 
دانشگاه ،یپرستار یدکترا ی، دانشجو)مربي( عادل مهربان هيمرض :نويسنده مسؤول *

  adel@nm.mui.ac.ir.رانياصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک
اصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک ی،تارآموزش پرس یدکترا ،)دانشيار( یطالقان بايفر دکتر

  )taleghani@nm.mui.ac.ir( رانياصفهان، ا
اصالح شده و  12/11/89رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۱۰/۱۰/۸۹خ ين مقاله در تاريا

  .پذيرش گرديده است 190/11/89در تاريخ 

  ها روش
مقاالت يافت  اين مطالعه به صورت مروري بر جديدترين

هاي اينترنتي موجود در  شده از طريق جستجو در پايگاه
 ,ProQuest, Medlineمانند(كتابخانه ديجيتال ملي ايران 

Ovid,Nursingconsult,ScienceDirect,  ( انجام گرديده
  .است

  
  گيري نتيجه

 DNPهاي معتبر دوره ها و انجمن گرچه بسياري از دانشگاه

ا همگي اذعان دارند كه اين دوره نمايند ام را برگزار مي
توان  مي. التحصيالني محقق پرورش دهد تواند فارغ نمي
گونه نتيجه گرفت كه توصيه بر داشتن دكتراي جديد  اين

پرستاري كه هيچ نوع تمركزي بر تحقيق ندارد به نظر 
  DNPالتحصيالن باشد مگر اينكه فارغ منطقي و عملي نمي

يز آموزش داده شوند و اين همزمان براي تحقيق باليني ن
اين نظريه كه . باشد مي DNPنيازمند اصالح برنامه درسي 

DNP اي نادرست است  تواند محقق پرورش دهد نظريه نمي
تواند طوري تقويت و اصالح شود كه  مي  DNPو برنامه
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  .اين مشكل را برطرف نمايد
پرستاري با وجود داشتن قدمت تاريخي، عمر آكادميك 

پس از به وجود آمدن مقطع ليسانس و  .ني نداردچندان طوال
هاي ايجاد دوره دكتري در آن  ليسانس اين رشته زمزمه فوق

هاي دكتراي پرستاري در  از آنجا كه برنامه .نيز آغاز گرديد
ابتدا معدود بوده بيشتر پرستاران دكتراي خود را در 

هاي ديگر مانند آموزش، علوم اجتماعي و فيزيولوژي  شاخه
 1900دكتراي پرستاري ابتدا در سال  .نمودند مي كسب

در شاخه آموزش ايجاد شد و پس از آن پرستاران  1940تا
 دكتري خود را در گرايش علوم پايه 1940-1960در سال 

  .نمودند يا علوم اجتماعي اخذ مي
در دهه هفتاد ميالدي دكتراي پرستاري با گرايش تقريبا 

اي  هايتاً دكتراي حرفهمحدودي در پرستاري ايجاد شد و ن
به عنوان يك رشته جدا در دهه هشتاد ميالدي  ،پرستاري

اولين برنامه اختصاصي دكتراي پرستاري در  .ايجاد گرديد
پس از آن براي ). 1(دانشگاه كلمبيا در آمريكا تدوين گرديد

در سال  NDاي در پرستاري  مدرك دكتراي حرفه اولين بار
ايجاد شد و   Case Western Reserveدر دانشگاه 1979

اين برنامه براي دانشجويان ليسانس در  .دانشجو پذيرفت
ن برنامه كه يا .هاي غير پرستاري طراحي شده بود رشته

تدريجاً متوقف گرديد براساس اين فلسفه بنا شده بود كه 
عد از ليسانس آغاز باي بايستي  آموزش پرستاري حرفه

ل بود كه دانشجويان آموزش در اين دوره به اين شك. گردد
ND  براي آزمون  ساعت آموزش باليني، 900پس از تكميل

كردند و پس از آن بقيه دوره  نام مي جامع پرستاري ثبت
التحصيالن براي رهبري باليني،  فارغ. گذرانند آموزشي را مي

به تدريج ). 2(شدند مديريت، آموزش و تحقيق آماده مي
ن پرستاري در دو التحصيال دكتراي پرستاري براي فارغ

 :شاخه اصلي تدوين گرديد كه عبارتند از

 Doctor of Philosophy degree متمركز بر تحقيق  -
(PhD)  

  (DNSc, DSN,DNS, DNP)متمركز بر بالين  -
دكتراي متمركز بر تحقيق پرستاراني دانشمند و آكادميك 

ها  دهد و آنها را براي تحقيق و توسعه تئوري پرورش مي
هاي تحقيق  كند و شامل دروس علوم و روش آماده مي

نامه و يا يك مقاله پژوهشي  شود و نيازمند گذراندن پايان مي
به عنوان ) DNSc )Doctor of Nursing Science.باشد مي

اي با متصور ساختن مدرك عالي  مدرك باليني حرفه
بين بالين  ،پرستاري باليني و با تأكيد بر تحقيقات باليني پلي

مدرك جديد دكتراي پرستاري با . ايجاد كرد و تحقيق
براي ) DNP )Doctor of Nursing Practiceعنوان

مند به داشتن مدارج  پرستاران باليني طراحي گرديد كه عالقه
گونه دكتراي متمركز بر بالين  بدين. باشند باال در بالين مي
هاي باليني متمركز است و شامل كاربرد  بيشتر بر فعاليت

  .شود و مبتني بر شواهد نتايج تحقيقات ميخالقانه 
اي  هاي حرفه اين دو نوع آموزش بر اهداف دوره و ويژگي

دهند  البته مطالعات نشان مي.التحصيالن تمركز دارند  فارغ
توان از لحاظ استانداردهاي پذيرش، برنامه درسي  كه نمي

تفاوتي قائل DNP و PhDنامه بين يا موضوعات پايان
نامه با اهداف دكتراي باليني پرستاري  پايانداشتن ). 3(شد

سازگار نيست و بجاي آن نياز به تكاليفي مانند داشتن 
اين دو . پوشه كار و ايجاد يك تغيير ابتكاري در بالين است

ترين درجه حرفه پرستاري  درجه دكتري به عنوان عالي
  ).4(شوند، يكي در تحقيق و يكي در بالين محسوب مي

بحثي  DNPورت وجود يا عدم وجود بحث در مورد ضر
است كه هنوز به عنوان يك چالش در پرستاري مطرح 

نكته مهم اين است كه قبل از اينكه ما به دنبال . باشد مي
برنامه درسي دكترا باشيم مشخص كنيم كه هدفمان از 

تنها راه داشتن  DNPايجاد رشته دكترا چيست؟، آيا داشتن 
  اي است؟ ه پرستاران حرفهدكتراي مناسب باليني براي هم

موافقين اين رشته داراي نظراتي هستند كه چندان هم 
ابتكاري در  يك تحول DNPآنها معتقدند . غيرمنطقي نيست
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افرادي كه اين رشته را پيشنهاد . تفكر آموزش دكتري است
فرصتي براي ادامه تحصيل  DNP اند معتقدند كرده

تواند نياز به  كند و اين مي پرستاران متخصص فراهم مي
پرستاران دكتري را در مناطق مختلف به ويژه نواحي 

آنها اصول اساسي زير را در  .تأمين نمايد ييروستا
پرستاري باليني پيشرفته، : شوند متذكر مي DNPآموزش 

هاي تحليل براي كاربرد و  رهبري سيستم و سازمان، روش
ارزيابي پرستاري مبتني بر شواهد، كاربرد تكنولوژي 

هاي ارائه خدمات بهداشتي، توسعه،  طالعات در سيستما
هاي مربوط به سالمتي،  كاربرد، و ارزيابي سياست

اي جهت ارائه مدل پيشرفت مراقبت از  مشاركت بين رشته
  . بيمار

  :التحصيالن براساس اين مدل فارغ
عنوان اساس ارتقا  پاسخ بيمار را به سالمت و بيماري به -

  .گيرند در نظر مي
ر پرستاري پيشرفته، تحقيق و تئوري را جهت اداره د -

  . نمايند مراقبت از بيمار تركيب مي
افراد،  در مورد مداخالت پرستاري را براساس دانش -

  .گيرند محيط، سالمتي و پرستاري به كار مي
اي نشان  اي را به عنوان پرستاران حرفه شايستگي حرفه -

  .دهند مي
  .دهند ه از داروها نشان ميدانش پيشرفته را در استفاد -
اي، اجتماعي، سياسي، و  هاي حرفه تغييرات موقعيت -

اخالقي در پرستاري پيشرفته را به طور مؤثر رهبري 
  .نمايند مي

هاي پرستاري را براساس نتايج  مؤثر بودن مراقبت -
  .نمايند خدمات ارزيابي مي

هاي خود به عنوان پرستار پيشرفته را با اجراي  مهارت -
  .دهند زي موفق نشان ميري برنامه

ها  هاي سازماني مديريتي را براي كيفيت مراقبت مهارت -
  .دهند توسعه مي

هاي تحليلي جهت ارزيابي بالين و ارتباط دادن  از شيوه -
  .نمايند هاي باليني استفاده مي شواهد در موقعيت

پرستاري مبتني بر شواهد را توسعه داده و به كار  -
  .گيرند مي

هاي بهداشتي  جهت ايجاد تغييرات مؤثر در سيستم -
 .يابند درماني با مراكز دولتي ارتباط مي

از تكنولوژي پيشرفته جهت بهبود خدمات پرستاري  -
 .نمايند استفاده مي

هاي مختلف جهت بهبود نتايج مراقبت سالمتي از  با رشته -
  .كنند  افراد، خانواده و جامعه همكاري مي

شجوياني كه تمايل داشته باشند يك واحد در آموزش دان -
اي در بالين بگذرانند كمك  اختياري را با يك مربي حرفه

  ).5(كنند مي
به نظر آنها امروزه پرستاران باليني مجبورند براي حمايت 

هاي باليني از نتايج تحقيقات پزشكي استفاده  از مراقبت
 نمايند و اين به خاطر كمبود محقق و تحقيقات پرستاري

شود هنوز پرستاري به رشته  باشد كه اين كار باعث مي مي
هاو دانش  ها، مهارت پزشكي وابسته باشد و نتواند ارزش

از نظر آنها به همان اندازه كه ). 6(اي خود را توسعه دهد حرفه
وجود پرستاران متخصص كارشناسي ارشد ضروري به نظر 

  .نيز ضروري است DNPرسد وجود دكتراي  مي
ايجاد موقعيتي مناسب براي  DNPديگر تأسيس  از نتايج

همچنين ممكن است اين رشته . باشد افزايش ظرفيت دكتري مي
نياز برخي افرادي را تأمين كند كه تمايل ندارند در زمينه 

هاي باليني پرستاري توجه  تحقيق كار كنند و بيشتر به جنبه
  . دارند

براي  حسن ديگر آن اين است كه اگر قرار است پرستاران
هاي مانند علوم و آموزش ادامه تحصيل، دكتراي ساير رشته

را انتخاب كنند چه بهتر كه در پرستاري دو رشته دكتري 
داشته باشيم و اين شانس را به ادامه تحصيل در خود رشته 

 DNPنكته ديگر اينكه هزينه ادامه تحصيل در . پرستاري بدهيم
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رشته هدف از ايجاد  برخي ديگر از موافقان اين). 7(كمتر است
دكتراي باليني پرستاري را مشابه ساختن آموزش پرستاري 

كنند كه  دانند و بيان مي ها مانند پزشكي مي با ساير رشته
زمان بيشتري براي آموزش و بهبود  DNPبرنامه آموزش 

 ). 8(دهد هاي باليني اختصاص مي مهارت

رچه از سويي تعدادي از منتقدين اين رشته معتقدند كه گ
تواند يك ابتكار محسوب شود اما در  ايجاد اين دكترا مي

عنوان يك مزاحم در پرستاري  توان آن را به عين حال مي
. آنها نيز نظراتي دارند كه دور از واقعيت نيست.تلقي نمود

يكي از انتقاداتي كه جوميس و همكاران به اين رشته وارد 
به علت (اري دانند اين است كه وجود دكتراي ديگر پرستمي

) عدم آشنايي كافي افراد با مدارك دكترا در پرستاري
نگراني ديگر اين . شود شدن اذهان عمومي مي موجب گيج

ها در معرفي  است كه عناوين مختلفي براي استفاده دانشكده
شود كه اين باعث گيجي در  دكتراي پرستاري ايجاد مي
ي درك غلط شود و زمينه را برا نقش و عناوين اين افراد مي

آنها معتقدند وجود دكتراي باليني . كند ديگران فراهم مي
پرستاري باعث كاهش تعداد دكتراي پرستاري آكادميك 

شود و تمايل دكتراي باليني پرستاري براي آموزش در  مي
ها باعث به حاشيه راندن  ها و عدم موافقت دانشگاه دانشگاه

ي ادامه دكتراي پرستاري شده و عدم تمايل افراد برا
تحصيل در دكتراي باليني باعث تهديد حرفه پرستاري 

از اينكه آنها را با  DNPبيشتر پرستاران ). 9(گردد مي
كه داراي مدرك  practitionerپرستاران متخصص 

از سوي . نگرانند ،كارشناسي ارشد هستند اشتباه بگيرند
عنوان دكترا در  ديگر ترس از اينكه آنها جايگاهي به

عدم تمايل افراد براي  ديگرها ندارند يكي از علل  دانشگاه
  .ادامه تحصيل در اين رشته است

گويند در كنفرانس آموزش دكتراي  درلر و همكاران مي
پرستاري بسياري از دانشجويان دكترا هيچ تحقيقي ارائه 

. تر است براي آنها مناسب DNPنكردند و نتيجه گرفتند كه 

هاي  چون اوالً بسياري از برنامه اما ما با اين اظهار مخالفيم،
هر ...) مانند دكتراي روانشناسي و علوم اجتماعي و(دكترا 

گيرند  اي و جنبه باليني آن رشته را در بر مي دو جنبه حرفه
. كنند نامه و تحقيق تأكيد مي و همه آنها به داشتن يك پايان

تواند  نامه نمي را بدون ارائه پاياناز سوي ديگر داشتن دكت
  . عنوان يك دكتراي كامل در نظر گرفته شود به

نكته ديگر اينكه رشته پرستاري نياز به ريسك ندارد يا 
اين ريسك وجود دارد كه با ايجاد . تواند ريسك كند نمي

ما . دكتراي باليني، دكتراي پرستاري به حاشيه رانده شود
يجاد اين رشته ممكن است دكتراي كنيم كه با ا مي ييپيشگو

تحصيل كرده پرستاري مانند دكتراي داروسازي يا دكتراي 
  .فيزيوتراپي ناخواسته از حقوق خود محروم شود

سوم اينكه پس از دو سال كار در بالين، دكتراي باليني 
پرستاري تمايل دارد به دانشكده برگردد و به طور 

ذير است؟ پاسخ پ آيا اين امكان. وقت تدريس كند تمام
ناپذير اين است كه يك دكتراي باليني پرستاري كه  اجتناب
تواند  ها نمي نامه را نگذرانده است، در بيشتر دانشگاه پايان

به عنوان يك عضو آكادميك فعاليت كند و به اين ترتيب 
يابد و  ها كاهش مي تعداد دكتراي پرستاري دانشگاه

  .گردد پرستاري به عقب بر مي
ارم مربوط به تصور غلط بسيار رايج است كه نكته چه

هاي مربوط به سالمت همگي با يك برنامه درسي  حرفه
. شود بينند و مدرك دكترا به همه اطبا داده مي آموزش مي

براي مثال هم پزشكان عمومي و هم متخصص ارتوپدي با 
هاي آموزشي متفاوت يك نوع كار  وجود داشتن برنامه

ر حرفه پرستاري باعث ايجاد گيجي دهند و اين د انجام مي
  .گردد در وظايف دكتراي پرستاري مي

بنابراين اگر قرار است دكتراي پرستاري وجود داشته باشد 
عالوه بر اين ). 10(بهتر است به شكلي دانشگاهي باشد

پرستاران  DNPدارند كه  ها اذعان مي بسياري از سازمان
اختي اين شن از نظر معرفت. دهند را محقق پرورش نمي
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آورد مانند اشكال در تحليل  مشكل مسائل زيادي به بار مي
نگرش امروزي بر تحقيق، و نتايج كمبود نيروهاي 

به پرستاران دانش  DNPگويد برنامه  وال مي. اي دانشكده
او معتقد است زماني كه رابطه تحقيق و . دهد تئوريكي نمي

ين بالين مشخص نباشد پرستاري مانند كشتي بدون سرنش
  .خواهد بود كه گرفتار گرداب شده است

هاي  ها و انجمن نتيجه اين كه گرچه بسياري از دانشگاه
نمايند اما همگي اذعان  را برگزار مي  DNPمعتبر دوره 

التحصيالني محقق پرورش  تواند فارغ دارند كه اين دوره نمي
توان اينگونه نتيجه گرفت كه توصيه بر داشتن  مي. دهد

پرستاري كه هيچ نوع تمركزي بر تحقيق  دكتراي جديد
باشد مگر اينكه  ندارد به نظر منطقي و عملي نمي

همزمان براي تحقيق باليني نيز  DNPالتحصيالن فارغ
آموزش داده شوند و اين نيازمند اصالح برنامه درسي 

DNP به عبارت ديگر اين نظريه كه . باشد ميDNP 
تباه است و اي اش تواند محقق پرورش دهد نظريه نمي

تواند طوري تقويت و اصالح شود كه اين  مي DNPبرنامه
  ).6(مشكل را برطرف نمايد

در كشور ما نيز با توجه به جوان بودن دكتراي پرستاري 
بسياري از مردم به قدر كافي با آن آشنا نيستند و وقتي 

آيد تصويري از  صحبت از دكتراي پرستاري به ميان مي
پرسند مگر  در شده يا با تعجب ميپزشك در ذهن آنها متبا
در  DNPاندازي بدين ترتيب راه. پرستاري هم دكترا دارد

عالوه بر اين مانند . ايران ممكن است بر اين گيجي بيفزايد
تواند  ساير كشورها وجود دكتراي باليني پرستاري مي

منجر به نااميدي پرستاران در ادامه تحصيل گردد و از 
جود دكتراي پرستاري آكادميك سوي ديگر به علت عدم و

ها، تأسيس دكتراي باليني  به ميزان كفايت در دانشگاه
بنابراين . تواند اين كمبود را تشديد كند پرستاري مي

در ايران تأسيس  DNPنگارندگان با تأكيد بر لزوم وجود 
نمايند كه شرايط  هاي دورتري توصيه مي آن را در سال

  .ر ايران فراهم گرددد اين رشته دتر جهت ايجا مناسب
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Abstract 
 
After years of trying to make independent PhD course, Nursing could create two independent course 
including research-focused course (PhD) and clinical practice -focused (DNP). PhD focused more on 
research and DNP emphasis more on clinical activities and innovative clinical application of evidence-based 
research results. Presence or absence of DNP is still a debate as a challenge in nursing. In this paper, the 
authors compare these two doctoral nursing courses according to various sources. 
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