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  يپرستار يدوره كارشناس ينظر يها كالسگفتمان حاكم بر  يواكاو
 

  يتاج محمد آراز، *يمحمد دهيسپ، كين زدانياحمدرضا ، يوسفي رضايعل
  

 

  چكيده
 شود و مي گفتمان نيشدن بستر ا بازنقادانه آن منجر به  يمبهم است و بررس رانيدر ا يگفتمان حاكم بر آموزش پرستارمقدمه: 

 يها گفتمان حاكم بر كالس يواكاو اين مطالعه با هدفشده در فرهنگ حاكم باشد.  ييبازنما يكشف الگوها يبرا ييگشا راهتواند  مي
  ي انجام شد.پرستار يدوره كارشناس ينظر

 انيو دانشجو دياسات كنندگان . مشاركتبود )Fairclough( گفتمان فركالف ليبه روش تحل يفيمطالعه ك كيمطالعه حاضر ها:  روش
بابل و ، مازندران (آمل)، اصفهان، تهران ييماما يشامل دانشكده پرستار رانيا يعلوم پزشك هاي دانشگاه ييماما يپنج دانشكده پرستار

، جزوه 32و خوانش  يمشاهده كالس نظر 22، گروه متمركز 12، يمصاحبه انفراد 25 يپژوهش حاصل از بررس يها داده ند.بود اسوجي
  پژوهش بود. طيمح يها از دانشكده يامتحان سؤال 25و  نتيپاورپو 48

مراقبت  رينظ يو موارد و درمان بود صيتشخ، يولوژيزيپاتوف، يمارمحوريب، رينظ يعناصر يپرستار يآموزش نظر يديكل يها دالنتايج: 
 يآموزش دانشگاه گفتمانهرچند كارگزاران ، مطالعه جيبر اساس نتا .مطالعه بود نيشناور ا يها به عنوان دال يپرستار نديو فرا يپرستار
 واند  برده يپ يپرستار يآموزش نظري  در عرصه يپرستار نديو فرا يمراقبت محور رينظ يپرستار يبه قدرت واژگان اختصاص يپرستار
گفتمان  هاست و غلب فتادهياتفاق ن يدرست امر به نياما همچنان ا ندينما تيو تثب فيتعر يشناور را در گفتمان پرستار يها دارند دال سعي

  گفتمان قابل لمس است. نيا يدر تك تك اجزا يپزشك ستيز اي كاليومديب
الزم و  يپرستاري  برگرفته از حرفه يها دال يمجدد بر مبنا يبند لزوم مفصل، كاليومديبا توجه به غلبه گفتمان بگيري:  نتيجه
و  قتيشده از حق  كه با عناصر استخراج يگفتمان ؛كند مي را طلباي  گفتمان تازه، غالب يميپارادا يها مؤلفه فياست و باز تعر يضرور
شده و به   خارج هيبتواند از حاش يمراقبت محورمانند  يپرستار يآموزش نظر يدر نظم گفتمان اليسمقبول  يها دال زيرشته و ن تيماه

  رسوخ كند. يمتن گفتمان آموزش دانشگاه
  

  يپرستار يدوره كارشناس انيدانشجو، ينظر يها كالس، گفتمان ليتحل، يگفتمان پرستار، يآموزش پرستارهاي كليدي:  واژه
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و  يداخل يگروه آموزش پرستار، )اري(استاد يمحمد دهيدكتر سپنويسنده مسؤول:  *

. رانيا، بابل، بابل يدانشگاه علوم پزشك، رامسري و مامايي دانشكده پرستار، يجراح
sepidmohamadi@yahoo.com  

، مركز تحقيقات آموزش پزشكي، گروه آموزش پزشكي، (استاد) يوسفي رضايعل دكتر
، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مطالعات و توسعه آموزش پزشكيمديريت 
گروه ، )اري(استاد كين زداني)؛ دكتر احمدرضا ar.yousefy@gmail.comايران. (
. رانيا، اصفهان، اصفهان يعلوم پزشك انشگاهد، ييماما يدانشكده پرستار، ژهيو يپرستار

)yazdannik@nm.mui.ac.ir( مرب يتاج محمد آراز؛)دانشگاه ، گروه اطاق عمل، )ي
  ))tajmohamadarazi@gmail.com. رانيا، شابورين، شابورين يعلوم پزشك

  10/5/95تاريخ پذيرش: ، 7/5/95تاريخ اصالحيه: ، 27/3/95مقاله:  تاريخ دريافت

  مقدمه
 دنيشيالگومند اند يها روش اي ها از انگاره يگفتمان گروه

با منش  شده يعيطب يِِحيتلو يها است كه در آن گزاره
 مردم به گاهيجا نتعيي به منجر و دارد وجود كيدئولوژيا

آن  يآشنا يها و مثال" شود يم اجتماعي فاعالن عنوان
). 1(است "ياسيگفتمان س"و  "يگفتمان پزشك" زين

 يدارا زين يعلمي  رشته ايهر نظام ، اي همانند هر جامعه
و دانش منحصر به خود است و نظام  يگفتمان كرهيپ

) و اگر 2(نيست يامر مستثن نياز ا زين يپرستار وزشآم
در  قتيكه؛ حق ميريراستا با اعتقاد گفتمان كاوان بپذ هم
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فرهنگ غالب  م؛يادعا كن متواني مي، ردگي مي گفتمان شكل
 يفضا كيدر  زين يپرستار يبر نظام آموزش دانشگاه

 يو جو حاكم بر آموزش دانشگاه ردگي مي شكل يگفتمان
عناصر  نيهمچن، انيو دانشجو دياسات تيفعل، يارپرست

 نيصورت نامحسوس متأثر از ا شاكله برنامه دروس به
گفتمان حاكم بر  ليو تحل ياست و بررس يگفتمان يفضا

شناخت  يبرا است يفرصت مغتنم يآموزش دانشگاه
). شناخت 3(دهد مي جامعه را شكل نيافراد ا تيآنچه فعل

جهت  نيااز يپرستار يشگاهگفتمان حاكم بر آموزش دان
پرستاران اي  عملكرد حرفه يربناياست كه ز تيحائز اهم

تبع آن گفتمان حاكم بر آن  و به يرا آموزش دانشگاه
پرستاران  يابي تيهو ري)و آغاز امر خط4و3(دهد مي شكل

از  يكي رود ياست و انتظار م يياز زمان دانشجو
، يآموزش پرستاري  طهيح ياصل يندهايبرا
و به دنبال آن  يپرستار تيهو حيصح يساز اشتپند

  ). 5باشد ( انيشدن دانشجواي  حرفه نديشروع فرا
 يتمام يصورت گسترده بر رو نقش خود را به گفتمان
) و 6(كند مي فايا يموجود در نظام آموزش يها مؤلفه

 ريخصوص در سابه كه  يمتعدد يمطالعات گفتمان كاو
مثال  يبرا، مطلب هستند نيا دياند مؤ شده كشورها انجام

 يبه واكاواي  ) در مطالعهFrederiksen()7( كسنيفردر
پرداخته  يپرستار شتهر يگفتمان كتب و دروس دانشگاه

 يماريب"خود به غالب بودن گفتمان  جيدر نتا، است
س ودر برنامه در "محور ماريب" جاي به "محور

 مك نمارابه مطالعه  توان مي ايو  كند مي اشاره يپرستار
)McNamara()8( به  يانتقاد دگاهيبا د ياشاره كرد. و

و نظام  يپرستار نيپليسيمطالعه گفتمان حاكم بر د
 يپرداخته است. محقق ط رلنديدر ا يارپرست كيآكادم

 رينظ يبه موارد، يپرستار ديجستار خود در مورد اسات
و فقدان  نياز بال دياسات ييدور شدن و تمركززدا

و به نبود  كند مي ها اشاره آن يتخصص يها مهارت
در نظام  يپرستار يگفتمان دانش اختصاص گاهيجا

  .كند مي اشاره يآموزش
و گفتمان  يكرد كه دروس تئور انيب ديحال با نيع در

در  يمهم ارينقش بس ينظر يها كالسحاكم بر 
 ندهيبه عنوان پرستاران آ انيدانشجو تيهو گيري شكل

 طيكه در محاي  تجربه ي). پژوهشگران ط3دارند(
در  يسؤاالت متعدد، اند كسب كرده يپرستار يدانشگاه

 گرفته  شكل يرستارپ يآموزش نظر يذهن آنها از فضا
پژوهشگران  يو اصل يشگيهم يها از دغدغه يكي. است

 يپرستار يآموزش نظر ايسؤال بوده است كه آ نيا
معرف  كه  يطور توانمند و بالنده به يپرستاران، رانيا

در  يباشند و بتوانند سهم يحرفه پرستار يبرا يخوب
انتظارات  ايآ كند؟ مي تيترب، معادالت قدرت داشته باشند

، معلم، ريمد، ينيعنوان متخصص بال پرستار به كيكه از 
در ، شود يو مشاور مطرح م ليوك، شفاگر، پژوهشگر

  ساخته يخوب پرستاران به يگفتمان حاكم بر آموزش نظر
گفتمان حاكم بر  ستين نيو اگر چن شود؟ يپرداخته م و

 تيرا ترب يو چه پرستاران ستيچ ينظام آموزش پرستار
پژوهشگران ، سؤاالت فوق گيري دنبال شكل هب كند؟ مي

را از منظر  يپرستار يگرفتند كه آموزش نظر ميتصم
   قرار دهند. يمورد بررس يگفتمان

و ترين  يضرور يو تحول در هر گفتمان رييتغ يبرا
و بازكردن گفتمان حاكم و  يامر آشكارساز نتري ياصل

در گفتمان است.  شكني ساخت نديسپس پرداختن به فرا
 يپرستار يدر فضا يكشورها مطالعات گفتمان ريدر سا

است و  شرفتيرو به پ يپرستار يو آموزش دانشگاه
 يدر فضا رگذاريو تاث نوپانوع مطالعات  نيا يخال يجا

با  زيمطالعه حاضر ن .ستا يخال رانيا يآموزش پرستار
كه  كند مي فرصت را فراهم نيخود ا يگفتمان كرديرو

 يدر حوزه آموزش نظر اتيتجرب يا شهيكل يكاركردها
تا در  رديگ قرار  ديدر معرض د يپرستار يدانشگاه

 يتحوالت گفتمان يبرا يفرصت ندهيصورت لزوم در آ
  فراهم شود.

  
  ها روش

گفتمان با  ليبه روش تحل يفيمطالعه ك كيمطالعه حاضر 
كه در سال ، )9(بود )Fairclough( فركالف كرديرو

  انجام شد. 1393-1395
و  يپنج دانشكده پرستار، مطالعه نيپژوهش ا طيمح
شامل: دانشكده  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه ييماما

، اصفهان، تهران يدانشگاه علوم پزشك ييماما يپرستار
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  بود.  اسوجيبابل و ، مازندران (آمل)
 يگفتمان شامل تمام ليتحلي  هيپژوهش در نظر نمونه
است. از منظر  يداريو د ينوشتار، يگفتار يها كنش
 اي مثل گفتمان حرفه يگفتمان همه اشكال زبان ليتحل

 رتصاوي و ها رسانه، قيدر تحق كنندگان گفتار مشاركت
 گفتمان هستند كه يدارند و متون حامالن اصل تياهم
). در 9به كاوش گفتمان پرداخت( ها نآ يبا بررس توان مي
كه توسط  بودند هاييداده شامل ها مطالعه نمونه نيا

و  يدروس نظر يتخصص يها كالسي  مشاهده، مصاحبه
) به يت امتحانسؤاالجزوات و  يخوانش متون (بررس

 كنندگان مشاركت د.نشد آوري جمع ليو تحل هيجهت تجز
 انيو دانشجو يپرستار يس تخصصرود داساتي پژوهش

  ند.مختلف بود يها در ترم يپرستار يكارشناس
 كنندگان مشاركت ليورود به مطالعه شامل: تما يارهايمع

 سال كيحداقل داشتن ، به شركت در مطالعه و مصاحبه
 ييو ماما يدر دانشكده پرستار سيدر مسند تدر سابقه

، )علمي هيأتو  علمي هيأتطرح ، التدريس حق(اعم از 
 يآموزش طيترم در مح كيحداقل  يكارشناس انيدانشجو

 ينظر يها كالسباشند و اجازه حضور در  دهدانشجو بو
  .وجود داشته باشد، از سمت استاد و دانشكده مربوطه

است  ينشياز دستگاه باي  كه گفتمان مجموعه ييآنجا از
 يكنشها ينوشتار است و تمام ايكه فراتر از كالم و 

و محدود به  ردگي مي را دربر يو رفتار يگفتار
پژوهشگران بر آن شدند ، ستيخاص ناي  داده آوري جمع

 يپرستار يگفتمان حاكم بر آموزش نظر ليتا جهت تحل
اطالعات شامل  آوري جمع يها از روش يقياز تلف

مشاهده و خوانش متون استفاده ، گروه متمركز، مصاحبه
  كنند.
 يساختار مهيانجام مصاحبه از روش مصاحبه ن در

 از گفتمان حاكم كنندگان تجربه مشاركت و دياستفاده گرد
قرار گرفت.  يمورد بررس يپرستار يبر آموزش نظر

ارتباط مناسب با مشاركت  يربا برقرا ها مصاحبه هيكل
 ييها سؤالو با  شد مي اهداف پژوهش آغاز انيكننده و ب

آموزش  يط يكه از پرستار يفيتعر"و باز مانند  يكل
در ذهن شما (دانشجو) شكل  يپرستار يدروس نظر

در  يآموزش پرستار يدغدغه اصل" "ست؟يگرفت چ

شما به عنوان "است؟  يحول چه مفهوم يدروس تئور
 يخود معرف سيتدر نديرا چگونه در فرا يپرستار، استاد
 به كنندگان و با پاسخ مشاركت، شد مي آغاز د؟يكن مي

مطالعه  ني. در اديگرد مي تياهداف مطالعه هدا سمت
هدفمند  نيبه روش در دسترس و همچن كنندگان مشاركت

 فيبر آن شد تا از ط يسع يريگ انتخاب شدند. در نمونه
به جهت  ها داده نيو همچن كنندگان از مشاركت يعيوس

كنندگان  استفاده شود. در مجموع شركت تيكسب جامع
 11، يرشته پرستار يعلم هيأت 14 يدر مصاحبه انفراد

 يها از دانشكده يپرستار يدوره كارشناس يدانشجو
در  علمي هيأت يمصاحبه با اعضا ند.پژوهش بود طيمح

در  انيو مصاحبه با دانشجو ها اتاق كارشان در دانشكده
  . رفتيصورت پذ يدانشكده پرستار يخال يها كالس

، مطالعه نيا يها داده آوري جمع يكه ط ييآنجا از
 يتر بيشمشاركت  يگروه يها در مصاحبه انيدانشجو

 يلذا سع، دادند مي را ارائه تري متنوع يها داشته و داده
 يبه صورت گروه تر بيش، انيشد تا مصاحبه با دانشجو

 يها گروه متمركز در دانشگاه 12برگزار گردد. درمجموع 
 يپرستار يمختلف دوره كارشناس يها مختلف و با ترم

 رينفر متغ 8 يال 4 نبي ها گروه يانجام گرفت. تعداد اعضا
ت سؤاالبود.  قهيدق 80 يال 45 نيو مدت زمان اجرا ب

بر  تأكيدو با  يت مصاحبه انفرادسؤاالمشابه با  بايتقر
   ت بود.سؤاالمشاركت همه در پاسخ دادن به 

 ليو ركن ارزشمند در تحل ياز اركان اساس يكيمشاهده 
مشاهدات خود  يكه محقق ط شود مي گفتمان محسوب

مورد  گريكدي با دركنش را ها سوژه يرفتار يالگو
 يچگونگ يابيو به ارز دهد مي قرار يبررس
 ياصل يها طهي). ح10(پردازد مي يگفتمان يها يريگ شكل

 يخصصت ينظر يها كالسمشاهده حضور در 
بود. پژوهشگر  يپرستار يدوره كارشناس انيدانشجو

در  ينظر يبرنامه ارائه دروس تخصص يپس از بررس
دروس ارتباط برقرار  ديبا اسات، مختلف يها دانشكده

 كي انيشروع تا پا از ها كرده و درصورت اجازه آن
پژوهشگر  ي. هدف اصلافتي مي كالس در كالس حضور

 ينظر يها كالسبود كه با حضور در  نيدر مشاهدات ا
به كنكاش  يپرستار يدوره كارشناس يدروس تخصص
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و  دياسات يو ذهن ي: دغدغه فكررينظ يدر مسائل
 گيري شكل يچگونگ، ينظر يها كالسدر  انيدانشجو

 دروس ارائه نحوه، ها كالسدر  يپرستاراي  حرفه تيهو
، يرپرستاريو غ يپرستار ميمفاه بندي بودجه منظر از

كنش  يبررس، يمرتبط با پرستار مينحوه ارائه مفاه
بپردازد. درمجموع مشاهدات شامل  انيو دانشجو دياسات
 )قهيدق97 يساعت نيانگيكالس با م 22( يكالس تئور 22

   مختلف بود. يها درترم
 آن بر محقق، ها داده آوري جمعاز  متون خوانش قسمت در
 يكه نشان از گفتمان حاكم بر آموزش نظر متوني تا شد

 متون شامل نيدارد را مورد كنكاش قرار دهد و ا يپرستار
 يارائه شده از سو يها پاورپوينتو  انيجزوات دانشجو

و  يپرستار يدوره كارشناس يدر كالس نظر دياسات
بود. جزوات و  انيدانشجو يحانت امتسؤاال نيهمچن

دغدغه  تواند مي مهم هستند كه جهت  نيا از ها پاورپوينت
 حال نيوجو كرد. درع را در آن جست دياسات ياصل

را كه  ييها خواندن جزوات قسمت نيدر ح انيدانشجو
اند  كرده تأكيدبر آن  دياسات اي و استتر  رشان مهمظبن

كه ، كشند يم خطآن  ريز اي) كرده و تيالي(ها مشخص
 انيمطالب مختلف در ذهن دانشجو تياهم گاهينشان از جا
پس از امتحانات  انيجهت جزوات دانشجو  نيدارد. از ا

مختلف  يها شدن) از دانشكده تياليها  (به جهت دروس
  شد. يآور بابل و آمل جمع، اسوجي، تهران، اصفهان

قرار گرفت  يكه مورد بررس ياز موارد گريد يكي
دوره  انيدانشجو يدروس تخصص يت امتحانسؤاال

بود. آنچه كه محقق را به سمت  يپرستار يكارشناس
 انيصحبت دانشجو، سوق داد يت امتحانسؤاال يبررس

آنها معتقد بودند اين كه بر  يمبن، بود ها مصاحبه يط
و پرستار  ليساله تحص 4 نديراكه در ف يميمفاه نيتر بيش
 كسب به مند و عالقه شود مي يمهم تلق شانيبرا، شدن
است كه در  يممفاهي، هستند ها آني  درباره آگاهي
 ها را بر آن تأكيد نيتر بيش دياسات، يت امتحانسؤاال
 زيرا ن امتحاني تسؤاال تا شد آن بر پژوهشگر لذا ؛دارند

 32مجموع  قرار دهد. در يمورد بررس ياز منظر گفتمان
از دروس  يامتحان سؤال 25و  نتيپاورپو 48، جزوه

  قرار گرفت. يبررس مورد يپرستار

 ياخالق دانشگاه علوم پزشك تهيحاضر در كم مطالعه
قرار گرفت. در  تأييدمورد  393548اصفهان با شماره 

 يفيك قيمرتبط با تحق ياخالق ليمسا هيطول مطالعه كل
كسب اجازه جهت ضبط صدا و ، آگاهانه تيرضا رينظ

 يو گمنام ياصول رازدار، حق خروج از مطالعه، مشاهده
  .ديگرد تيرعا
گفتمان  ليتحل يمطالعه حاضر بر مبنا ليو تحل هيتجز

 ليتحل، )9بود. فركالف( )Fairclough( نورمن فركالف
مدنظر قرار  نييو تب ريتفس، فيگفتمان را در سطوح توص

 نديفرآ، متن عالوه بر بافت متن كي. او معتقد است دهد يم
است كه  ياجتماع طيثر از شراأمتن به شدت مت ريو تفس

، يو فرهنگ ي. بافت اجتماعشود يم ريتفس ايو  ديمتن تول
و  ديتول ندينسبت به بافت متن و فرآ يتر بيش اريبس ريتاث
گفتمان به مثابه ، آن دارد. در واقع در سطح اول ريتفس

 نديفرآ نيگفتمان به مثابه تعامل ب، متن و در سطح دوم
مطالعه  در .ردگي مي قرار يمتن مورد بررس ريو تفس ديتول

مورد  ريو تفس فيدر دو سطح توص ها داده زيحاضر ن
  قرار گرفت.  يبررس

 فيمعتقد است در مرحله توص )Fairclough( فركالف
 را شود يم افتيمتن  كيكه در  يصور يها يژگيو

 نيا فيدر مرحله توص قرار داد. يمورد بررس ستيبا مي
 يسطحي  هيدر ال يگر گفتمان هم به طور افق ليمطالعه تحل

و هم به طور  است متن را انجام داده ياجزا ليتحل، متن
از  گريداي  همؤلفرا با  هيال كيه از مؤلف كيارتباط  يعمود

 ريتفس يكرده است. ابزارها ليبا هم تحل گريدي  هيال
 يشامل موارد فياستفاده شده در مرحله توص يگفتمان

، سازي حذف و برجسته نديفرا، واژگان نشيگزرينظ
  بود. يمركز يها دال نييتع

خود متن و ذهن مفسر  اتياز محتو يبيترك ريتفس مرحله
متن كه در مرحله  يصور يها يژگياست. مفسر از و

 ييها است به عنوان سرنخ افتهيدست  ها به آن فيتوص
ذهن مفسر را  يا نهيكند كه عناصر دانش زم مي استفاده
 نيا يكيالكتيمحصول ارتباط د، ريو تفس سازند يفعال م
  ذهن مفسر خواهد بود.  يا نهيها و دانش زم سرنخ

، متون يصور ليتحل جيپس از انباشت نتا، مرحله نيا در
 ياجتماع، يفرهنگ ينسبت به مشخص كردن ساختارها
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ساختارها و  نيهمچن ؛بود دهيكه در عمق متون تكرار گرد
گفتمان شده  نيا گيري كه منجر به شكل يتيبافت موقع

  اقدام شد.، است
 آوري جمعي  مرحله در و وثوق مطالعه يراستجهت 
پوشش  يوسواس خود را برا تنهاي پژوهشگر، ها داده

به كار برد.  ياطالعات و متون قابل دسترسي  دادن همه
اطالعات  آوري جمع يبرا يقيرابطه از روش تلف نيدر ا

متعدد به عنوان  يها طرف دانشكده كياستفاده نمود. از 
 گريد طرف از و شد انتخاب ها داده آوري جمعمحل 

از افراد كه در  يعيوس فيبا ط يو گروه يمصاحبه فرد
مصاحبه با  ي. براديانجام گرد، گفتمان حاكم نقش داشتند

مصاحبه به  نيدر نظر گرفته شد و در ح يافراد وقت كاف
. دگردي  توجه زيمشاركت كننده ن يكالم ريغ يها اميپ

 هچند بار گوش دادسازي  ادهپي از قبل دقت با ها مصاحبه
 يو محتوا هياز جانما يتا پژوهشگر درك كامل شدند 

مصاحبه به دست آورد. محقق كوشيد تا مسير تحقيق و 
ثبت و گزارش نمايد دقيق  طوره بتصميمات اتخاذ شده را 

فراهم گردد.  نيتا امكان پيگيري مسير تحقيق براي ساير
 يبرا يو بازتاب يپژوهشگر با استفاده از تفكر انتقاد

برد و با  شيمطالعه را به پ، يشخص ورشاز ت يريجلوگ
از ابعاد مختلف  قيبه درك عم دنيبر رس تيحساس

 يسع، مطالعه حصحي روند و ها داده تيفيك مطالعه و حفظ
پژوهشگر به  تيو مقبول تيمشروع اريمع تيدر رعا
  نمود.  گفتمان ليدر تحل ياتيحاي  همؤلفعنوان 

  
  نتايج

حاصل از مطالعه  يها داده هيكل ها داده فيدر مرحله توص
، سازي حذف و برجسته نديفرا، واژگان ييآاز منظر با هم

قرار گرفت كه در  يمورد بررس يمركز يها دال نييتع
  .شود مي ادامه مطالب به موارد فوق اشاره

  
  واژگان: ييهم آ با

، گذاري نام اي " واژگان ييآ با هم" ندياز فرا منظور
گروه در گفتمان  ايفرد  كيانتساب  اي دنينام يچگونگ

كه با واژه  ييها رابطه واژه نيدر ا ؛)11حاكم است(
قرارگرفتند.  يمورد بررس، موردنظر در كنار هم آمدند

است كه  نيا، واژگان آيي باهم نديفرا يهدف از بررس
 كيكننده چگونه آموزش تئور مشاركت ميدرك كن
آموزش  گريد عبارت و به كند مي فيرا توص يپرستار

 ييكننده بازنما چگونه در ذهن مشاركت يپرستار يتئور
  شده است.

كالس  "مكرر همراه با بطوركه  ييها از واژهاي  نمونه
شده  واژگان مطرح ييباهم آ نديدر فرا "يپرستار يتئور

  است:
/  هيماريب يرو تأكيدو درمانه/  صيتشخ يرو فوكوس

تاش  5فقط  دياسال 100آخره كالسه/  يمراقبت پرستار
/ ستشيبا كتاب نداره /ملموس ن يمربوط به مراقبته/ فرق

كه همه  هيكه كار پزشكه/ مراقبت وقت گنيم ييزايچ
آخر مراقبت هست/ دانشجو هم مبحث  قهيدق 5خوابن/ 
دوس  ويدانشجوها مبحث پزشك تر بيش/ خواد نمي مراقبتو

/ ميكه بگ ميندار يما واحد كاف يدارن/ هدف مراقبته ول
هم استفاده  يپزشك يپربارتر شدن مطالب از كتابا يبرا
/ ما ستين يخودمون مثل برونر واقعاً كاف ي/ كتاباميكن يم
/ ميكن زهيانگ جاديدروس ا هيسر قسمت پرستار ميتونينم

  .نداره يستاردانشجو حوصله مباحث پر
 "يپرستار يكالس نظر"واژگان  ييباهم آ يبند جمع در

 از آن اشاره شد) يتنها به قسمت كوچك نجاي(كه در ا
 تأكيداز  يحاك آمد مي بر كنندگان آنچه از گفتار مشاركت

 ميبر مفاه يپرستار يدوره كارشناس يتئور يها كالس
، يكم مراقبت پرستار يبود و محتو يپزشك-ستيز

 يايدر عمل و حس نكردن دن ميمفاهنبودن  ياتيعمل
  بود . ينظر يها كالسبارز  يها از مشخصه يواقع
 يترم شش پرستار يدانشجواي  نمونه در مصاحبه يبرا

  كرد: انيباين گونه 
 ميتو كالس ما رو مفاه ديكه دغدغه اسات نهيا تيواقع
 تر بيش ستيهست كه كار ما ن يو تخصص يعلم يليخ

انواع ، يصيتشخ يها كار پزشك هستن. مثال روش
با آب و تاب سركالسمون گفته  يليو داروها خ ها يجراح

ما  يكار اصل ستيما ن يكه كار اصل نايا يول شهيم
 نيانه اتأسفخب م يول، استحرف خود استاد نيا، مراقبته

انگار  شهيارائه نم ياتيقسمت درس اصال با حوصله و عمل
  . شهياخر كالس ارائه م تياهم يكم ارزشو ب زيچ هيداره 
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  و حذف: يساز برجسته
 نيتر از مهم يكيو حذف  يساز برجسته نديفرا يبررس

 ندياست. در فرا گفتماني شناخت هر نظام يسازوكارها
به سمت  حد از  شيب تياز واقع يقسمتسازي  برجسته
 نديو در فرا گذارد مي شيخود را به نما يمنف ايمثبت و 

). پژوهشگر 12(گردد نمي انيب تياز واقع يحذف قسمت
كالم  يبه مضمون اصل جهقسمت با تو نيدر ا

، يشناخت زبان يها يمشاهدات و بررس، كنندگان مشاركت
آموزش  ستمسي در كه را آنچه تا داشت آن بر يسع
 دهيد يجار تياز واقع تر كم ايفراتر و  يدانشگاه ينظر
 انيكه در ب يميبه مفاه ليرا بشناسد. در ذ شود مي

ا حذف يو  يساز كنندگان نشان از برجسته مشاركت
شده   اشاره، بود يپرستار ياز آموزش نظر يعناصر
 ياتي: عملرينظ يمواردسازي  قسمت برجسته در است؛

و  شهيدر عمل و عدم انسجام اند ينظر مينبودن مفاه
 هيو به حاش يشدن دروس تئور زهيكاليومديب، رفتار

به وضوح برجسته شده بود و  يپرستار ميرفتن مفاه
ي  حرفه يانسان يها ارزش: رينظ يحال موارد نيدر ع

 يها ارزش، نفس  اعتماد به، احترام به نفس، يپرستار
جز  اتيو معنو يا اخالق حرفه، حقوق مددجو، يا حرفه
 يپرستار يكه در گفتمان دروس تئور بود يموارد

  حذف شده بود. 
  

  :يرشته پرستار دياز مصاحبه با اساتاي  نمونه
روبرو  ياديبا مشكالت ز يتو ارائه دروس تئور ما

 ميكنيكه فكر م نهيمشكالتمون ا نيتر بزرگاز  يكي ميهست
 يليخ ميكن دايپ فتيش ياگر به سمت علم پزشك

 ييدانشجوها هم استادا ميهست ياستاد خوب مويباسواد
 يها و راه يرو دوس دارن كه با اب و تاب درباره جراح

شده كه  يوبيمع كليس هين يو ا زنهيحرف م يصيتشخ
 نديفرا ميگ يما فقط م، گم شده يپرستار ميتوش مفاه

 يها كالسهرگز تو  يرشته هست ول نيا هيپا يپرستار
. ميزن يدر موردش حرف نم ياتيعمل مونيتئور

 يها ارزشبا  ديبا يما تو دروس تئور يدانشجو
 نيانه اتأسفآشنا بشه اما ماي  با اخالق حرفهاي  حرفه

  كم رنگ شده. يليمسائل خ

  :يمشاهده كالس تئوراز اي  نمونه
قلب و  درس: /يپرستار يترم چهار كارشناس كالس

  يصدر نيمبحث: آنژ عروق/
  30/15 يال 14از ساعت  ساعت/ ميو ن كيكالس:  مدت
مشغول به صحبت با  انيشروع كالس اكثر دانشجو در
 يبودند و استاد بدون توجه به سروصدا گريكدي

 جاديو علل ا يصدر نيآنژ حيشروع به توض انيدانشجو
از  يصدر نيآنژ فيآن كرد و پس از ارائه تعر

حاد و مزمن و  نيخواست تا تفاوت آنژ انيدانشجو
منجر  يزيچ هچاين كه دهند و  حيدرد را توض يولوژيزيف

. شود مي بدن ژنياكس يو كاهش تقاضا شيبه افزا
مبحث متمركز  يبا شروع سؤاالت بر رو انيدانشجو

به سمت پاسخ دادن به سؤاالت  انيشدند و اكثر دانشجو
درد در  يولوژيزيدر مورد ف حيشدند و به توض تيهدا
با  نيانواع آنژ حيپرداختند. ادامه مبحث با توض نيآنژ

ها باهم  نوار قلب سهيقلب هر نوع و مقا نوارنشان دادن 
 يدر مورد نوارقلب كه زمان حيكرد. پس از توض دايادامه پ
 يها ختصاص داد درمانرا به خود ا قهيدق 20حدود 
 يدر انتها تينها داده شد. در حيتوض نيآنژ ييدارو

 نيرا در ا يپرستار صيتشخ نيتر كالس استاد مهم
 يبرا پرستاري مراقبت گفت و كرد درد مطرح مارانيب

است. كه شامل دادن  MONA پروتوكول مارانيدرد ب
 قسمت در. است بوده نيو آسپر تراتين، ژنياكس، نيمورف
 TNGقرص  يمصرف و نگهدار قهطري به كالس آخر

 يها بود كه از شروع مراقبت يدر حال نياشاره كرد. ا
خود  يليم يب ديبا گفتن خسته نباش انيدانشجو يپرستار

  .دادند يبه ادامه كالس نشان م ار
 يو روند كالس بر مبنا ريكه مشخص است س طور همان
 نيتر بيش انيو دانشجو رفت شيپ كاليومديب ميمفاه

كه  يداشتند. تنها قسمت كاليومديمشاركت را در مباحث ب
و مراقبت  صيتشخ كياست  يمربوط به مراقبت پرستار

، شود مي يمعرف MONAهم پروتوكول  است كه آن
پزشك  زيآن تجو يها گامتمام  قتيكه در حق يپروتوكول

  . ياست و نه مراقبت پرستار
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شده در   ارائه يها پاورپوينتجزوات و  يبررس
  :يت امتحانسؤاالو  يتئور يها كالس
شان قسمت اعظم يراستا با دروس تئور هم زين جزوات

 يها راه، يولوژيزيپاتوف، يماريب يمربوط به معرف
در  يمراقبت ميبود و مفاه يماريو درمان ب يصيتشخ

 اريدر جزوات بس يپرستار نديفرا ياجرا رينظ يپرستار
 تر بيش زين انيدقت و توجه دانشجو حال نياندك بود. درع
 ها تياليها تياكثر باًيبود و تقر يپزشك-ستيبه مباحث ز

  و درمان بود. صيمانند تشخ ييها قسمت در "ها مهم"و 
 يها كالسبر اساس مشاهدات حاصل از  كه  ييازآنجا
 ه صورتقسمت عمده درس خود را ب دياكثر اسات يتئور

 درس ارائه يها كالسو در  بودند آماده كرده نتيپاورپو
محقق  تر بيشحضور  يها تيمحدود نيو همچن كردند مي
 يها پاورپوينتبر آن شد تا  ميتصم، يتئور يها كالسدر 
 يدر كالس تئور شانيها دغدغهاز  يكل يكه شما دياسات

حاصل از  يها . دادهرديقرار گ ليمورد تحل، بوده است
حاصل از  يها داده ديراستا و مؤ هم ها پاورپوينت يبررس

 زين ها پاورپوينتبود. در  يتئور يها كالسمشاهدات 
 گاهيغلبه داشت و جا يمحور ماريبر ب يمحور يماريب

  بود. هيدر حاش يپرستار ميمفاه
 يپرستار يدروس تخصص يسؤاالت امتحان يمحتو
كه  يتسؤاالبود. در اكثر ، گفتند انيآنچه دانشجو ديمؤ

درصد سؤاالت  90از  شيب، قرار گرفت يمورد بررس
و  صيتشخ، يولوژيزيمربوط به مباحث پاتوف يامتحان

 ياز سؤاالت عملكرد تخصص يدرمان بود و تعداد كم
  . دادميقرار  مورد سنجش را يپرستار

  
  و شناور: يديكل يها دال نييتع
 نيروي كه است اي نشانه، مركزي در منظومه گفتماني دال

 جذب خود به را گفتمان داخل يها نشانه ديگر، آن جاذبه
مثال در  براي. بخشد مي هويت و معنا ها آن به و كند مي

و  ها آزادي دال مركزي است. ديگر نشانه، گفتمان ليبرال
 ركزيم برابري با توجه به دال، فرد، مفاهيم چون دولت

  ).11( كنند معنا و مفهوم پيدا مي
مختلف  يها هستند كه گفتمان ييها نشانه، شناور يها دال

خاص خودشان معنا  ي وهيها به ش تا به آن كنند يتالش م

 دال اند. نشده يبند گفتمان مفصل كيببخشند و هنوز در 
 يها گفتمان  مبارزه دانياست كه در ماي  هنشان شناور

  ). 12معنا شناور است( تيتثب يمتفاوت برا
 يپرستار يآموزش نظر يديكل يها مطالعه دال نيا در

و  صيتشخ، يولوژيزيپاتوف، يمارمحوريب، رينظ يعناصر
 نديو فرا يمراقبت پرستار رينظ يو موارد درمان بود

  .مطالعه بود نيشناور ا يها به عنوان دال يپرستار
مطالعه حاضر نشان داد كه هرچند  جينتا گريد يمعنا به

به قدرت  يپرستار يكارگزاران گفتمان آموزش دانشگاه
و  يمراقبت محور رينظ يپرستار يواژگان اختصاص

 يپ يآموزش دانشگاهي  در عرصه يپرستار نديفرا
شناور را در گفتمان  يها دارند دال سعي واند  برده

امر  نياما همچنان ا ندينما تيو تثب فيتعر يپرستار
 كاليومدياست و با غلبه گفتمان ب فتادهياتفاق ن يدرست به

 يواژگان اختصاص فيابهام در تعار حال  نيع و در
شده  تنگ يگفتمان پرستار تيتثب يعرصه برا، يپرستار

  است.
  

  بحث
 اي يپزشك-ستيدر مطالعه حاضر غلبه گفتمان ز

گفتمان از  نيا يتك اجزا وضوح در تك به كاليومديب
و جزوات  يگرفته تا سؤاالت امتحان يتئور يها كالس

 كاليومديب ميمشاهده بود و سلطه پارادا قابل انيدانشجو
  لمس بود. مورد مطالعه قابل يها دانشكده يدر تمام

سالمت هستند و ي  دهيچياز نظام پ يعضو پرستاران
 را ها آن شيگفتمان حاكم بر نظام سالمت كنش و گو

به عبارت  اي، . گفتمان حاكم بر نظام سالمتدهد مي جهت
، نظام سالمت يگفتمان مسلط در نظم گفتمانتر  حيصح

 يگفتمان را از هژمون نيا يالياست و است يگفتمان پزشك
 آن يافزار و سخت يافزار نرم رتو قد يينظام معنا

گفتمان  كيدئولوژياي  ). سلطه13درك كرد( توان مي
 -ستيز ميپارادا قيدر نظام سالمت از طر يپزشك
خود را بر  يها ارزش ميپارادا نيباعث شده كه ا يپزشك

 يآموزش ستميكند و س ليتحم يپرستار ينظام آموزش
 يبالندگ اسكند كه احس تيترب پرستاراني ها ارزش نيبا ا

 شود مي آموخته ها چراكه آنچه به آن، كنند ينماي  حرفه
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 نيپرستاران در بال يا عملكرد حرفه يدر راستا
و  يدانش پرستار شود يمنجر م مسأله ني). ا14(نيست

 يتلق تياهم و كم ارزش يب، ياتيرعمليغ يكار پرستار
اي  حرفهي  زهيانگ يپرستار انيدانشجو جهيو درنت، گردد
  را از دست دهند. خود

) معتقدند خأل وجود دانش مستقل 15و همكاران( يصلصال
بر دانش  يمبتن ميپارادا يريگ و عدم شكل يا حرفه
نقش  يالگوها افتنيدر  يدرگذشته و سردرگم يا حرفه

در  يرخوديغ يا حرفه يبه الگوها يو تأس ديباعث تقل
 نيشده است. بازتاب ا يپرستار ينيآموزش و كار بال

 يپزشك ستيز دگاهيبودن د غالبدر  توان يمشكل را م
مشاهده  يو ازجمله در پرستار يدر آموزش علوم پزشك

كه  اند رفتهي) پرستاران و جامعه پذ16نمود. به نظر رابرتز(
 يپرستار يها نسبت به مراقبت يپزشك ستينگرش ز

  ارجح است.
با  يمعاصر پرستار پرداز هي) نظرWatson()17( تسونوا
 يبر پرستار يپزشك ياليبه است يانتقاد يدگاهيد

در طول زمان به  يكرده و معتقد است كه پزشك اشاره
 يمبادرت كرده و فلسفه پرستار يپرستار يها نقش رييتغ

 يرا از مراقبت به سمت درمان سوق داده است. و
 يميبدون تصم يستارپر عملكردهاي و ها : نقشسدينو يم

 گرانيد يازهايآگاهانه از طرف پرستاران در پاسخ به ن
اشتباهات  لهيوس به  تر بيش راتييتغ نيكرده است. ا رييتغ

 رييتغ يو معموالً در راستا يو نه بر اساس طرح قبل
 يكيبا تكن بوده است. يمراكز درمان اي يپزشك يازهاين

را  يفيوظا زا ياريبس يپرستار، يشدن روزافزون پزشك
است.  رفتهيپذ، است بوده يكار پزشك طهيكه قبالً در ح

 ييها نقش نيچن رشيمعموالً خود پرستاران هم مشتاق پذ
 نياند و به ا ها سؤال كرده ندرت در مورد آنبه  اند و بوده

پرستاران  شرفتهيپ يپزشك يها مهارت ايسؤال كه آ
مراكز  يازهاين به پزشكان و برطرف كردن تر بيش
شده  يبه جامعه توجه كم ايو است كمك كرده  يندرما

 خيدر طول تار ييكارها نيچن رفتنيحال پذ هر است. در
 جيپرستاران و گ يشدن آن برا فهيباعث وظ يپرستار

 تيهو يستيآن در مورد چ ياطالع يشدن جامعه و ب
  شده است.  يپرستار

از آن است كه گفتمان  يمطالعه حاضر حاك يها افتهي
هرچند به علت  يپرستار يحاكم بر آموزش دانشگاه

 -ستيز ميپارادا تيو حاكم يپزشك يگفتماني  سلطه
بر  اش يينظام معنا، اركان نظام سالمتي  بر همه يپزشك

، است شده  فيتعر يپزشك يدئولوژاي و ها ارزشي  هيپا
در  ياست و سع افتهيخود را باز يتا حد در حال حاضر

چهره  ميو ترم يو باز ساخت گفتمان پرستار فيبازتعر
حاصل از مطالعه  جيخود دارد اما بنابر نتااي  حرفه
گفتمان  يريگ شكل يربنايكه سنگ زاي  حرفه يها ارزش

 نيدر ا يخوب  هنوز به، رشته هستند نيمقتدرانه در ا
   اند. نشده نهيگفتمان نهاد

 داده نشان زين )13و همكاران( كين زدانيمطالعه  يها افتهي
در  يگفتمان، در نظام سالمت پرستاري گفتمان كه است
 يمعتقد است هرچند غلبه گفتمان پزشك ياست. و هيحاش

از  ييها نشانه رياخ انيدر سال حال نيا واضح است اما با
) از خود نشان داده ي(در حال بازساز ديگفتمان نوپد كي

كه  ييها ارزشكه  كند يم انيدر مطالعه خود ب ي. وتاس
هستند هنوز دوران قبل  يپرستاراي  حرفه تيهو يربنايز

 گذراند يم ي) خود را در گفتمان پرستارياز بلوغ (نوزاد
 "نوزاداي  حرفه تيهو" را دهيپد نيجهت ا نيو به هم

  . نامد مي
 يمسلم است گفتمان حاكم بر آموزش دانشگاه آنچه

به  ازيمطلوب از پرستار ن ماژهيا ميترس يبرا يپرستار
، دارد بيخود و گفتمان رق يعناصر گفتمان يساخت شكن

شدن  يو اجتماع تيكسب هو نديكه فرا يا گونه به
و نه  يگفتمان پرستار شده تيتثب يدر فضا انيدانشجو

كه  ييواقع در فضا . دررديصورت گ كاليومديب تمانگف
و اي  گفتمانش از عملكرد حرفه يها عناصر شاكله و دال

با خود ارمغان بهبود  رديگ ينشأت م يپرستار يتخصص
 ينظام آموزش دانشگاهاي  نگرش و خود پنداشت حرفه

   را خواهد داشت. يپرستار
و  كاليومديدر ارتباط با غلبه گفتمان ب )17(واتسون

: سدينو يم نيگفتمان چن نيا يلزوم ساخت شكن نيهمچن
 در ساختار سلسله يمتن پزشك، يمراقبت ستميدر س"
است و با  افتهيحالت غالب ، قدرت -مراتب و روابط دانش 

را به  يپرستار، يو دانش تخصصاي  حرفهي  پشتوانه
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از  يدر ضرورت ساخت شكن ي. و"رانده است هيحاش
: كند يم انيب نيچن، يگفتمان پزشك ميها و مفاه دال

و حذف  تشانيو درمان كه به علت هو يپزشك يها واژه"
 ژهيو ازيحق و امت يدارا )و مراقبت يپرستار( گرانيد

نشان داد كه  ديدارند. با يبه ساخت شكن ازني، اند شده
واژه  كيو  ستا يمراقبت واقعاً متعلق به پرستار

  . "مانده است ردستيز
 يپرستار يكرد كه آموزش دانشگاه انيب نيچن توان يم
 بپردازد يگفتماني  طهيمعنا در ح ديبه بازتول ستيبا يم
 يدر قلمرو اختصاص يكه به جذب معان يا گونه به

ها دست  گفتمان ريسا ميطرد مفاه نيو همچن يپرستار
در  كاليومديب مياز مفاه ياريبزند. هرچند كه حضور بس

و الزم است  يضرور يپرستار ينظر يها دروس و رده
كم  ميمفاه نياز ا ازحد شيو توجه ب تأكيد ستيبا ياما م

، يماريشناخت ب رينظ يميتك مفاه تك حال نيشده و درع
در گفتمان  يا گونه و درمان به صيتشخ، يولوژيزيپاتوف

شود كه واجد  يبند مفصل يپرستار يآموزش دانشگاه
 رييتغ يپرستاري  رفهباشند و به سمت ح يپرستار تيهو

 رينظ يپرستار يتخصص ميمفاه نيداده شوند. عالوه بر ا
 يكه در گفتمان آموزش دانشگاه "يا مراقبت حرفه"

و هنوز به  برد ياز ابهام به سر م يا لهها در يپرستار
 فيمجدداً بازتعر ديبا ،اند نشده ليتبد شده  تيتثب يها دال

  شوند.  انيو ب تأكيد ياتيو عمل
را اي  گفتمان تازه، غالب يميپارادا يها مؤلفه فيبازتعر
 يها دال يبند كه با مفصل ي. گفتمانكند مي طلب

 يها دال زيرشته و ن تيو ماه قتيشده از حق استخراج
 يآموزش دانشگاه يدر نظم گفتمان اليمقبول س

  خارج هيبتواند از حاش يمانند مراقبت محور يپرستار
  سالمت رسوخ كند. ظامشده و به متن گفتمان ن

 ميبر مفاه تأكيداز علل  يكي ديحاضر اساتي  مطالعه در
در  يپرستار يمراقبت ميو نقش كم مفاه كاليومديب

 ميمفاه يرا باال بودن ارزش علم يتئور يها كالس
 يها كالسدر  يعلم يحس فضا جاديو ا كاليومديب

 يها نقش زين داساتي خود درواقع. كردند ذكر يتئور
 درمان اصول سنگ هم و نأش را هم يپرستار يمراقبت

 يبرا يگفتمان يفضا ني. در چندانستند ينم پزشكي

 ميراستا كردن مفاه گفتمان حاكم لزوم هم شكني ساخت
و نقش  يعلم يها ارزش با يپرستار يمراقبت تخصص

 يدر سالمت جامعه ضرور يمراقبت پرستار ليبد يب
  است. 

 شناس پارسونز جامعه دگاهيراستا اگر د نيهم در
)Parsons()18در عصر  يپزشك تياهم"كه  ميري) را بپذ

 يو مرگ و زندگ ياست كه سالمت ياز ارزش يناش يكنون
دست اي  حرفه گاهيبه پا يانسان دارد و كسان يبرا
كه دولت را متقاعد كنند خدماتشان مهم است و  ابندي يم
در  مسأله نيا دادن. پس نشان "ستين ريپذ نيگزيجا

و  يعلم و جامعه كه مراقبت يپرستار يآموزش دانشگاه
به آن  ينقش را دارد و مرگ و زندگ نيهم هم يتخصص

وابسته است و طبابت پزشك بدون مراقبت پرستار موفق 
مفهوم  نيا شكني خود باعث ساخت خودبه، نخواهد بود

  . شود يم
و باز ساخت گفتمان  يشكن ساخت يبرا حال نيع در

رنگ كردن  از منظر كم يپرستار يآموزش دانشگاه
 يينظام معنا يعناصر اصل يستيبا، كاليومديب ميمفاه

 نيا يبا انطباق با بستر فرهنگ، يابيپس از ارز يپرستار
 فيمورد بازتعر ياز پرستار يبوم يو الگوها نيسرزم
 يساز يو بوم فيبا بازتعر باشدالزم  ديشا .رديقرار گ
استقالل ، پرستاري نديفرا، مراقبت رينظ يو واژگان ميمفاه
 يها ارزش، سالمت، يا حرفه نيب يهمكار، يا حرفه
و خود  ماريارتباط با ب، يكرامت انسان، انسان، ياخالق

  گفتمان كمك كرد.  نيبه ا دنيبه تكامل بخش، يپرستار
 ينظر يتخصص يها كالسقسمت مشاهدات  در

از اجازه حضور محقق در  دياز اسات يتعداد، يپرستار
 تيمساله به عنوان محدود نيكردند و ا مي امتناع ها كالس

 تيمحدود نيپژوهش بود . لذا به جهت كم كردن ا نيا
و در  دياز اسات يعيوس فيشد مشاهدات در ط يسع

  .ودمختلف انجام ش يها دانشكده
  

  گيري نتيجه
دانش و آموزش  ديدر تول يپزشك ستيز ياز الگو يرويپ

گرا و  اثبات ميپارادا تيحاكم ي واسطه كه به يپرستار
 و  قبل بدون چون يها در دهه يپزشك-ستيغالب ز يالگو
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كوركورانه و  يديامروزه تقل، بود شده  رفتهيچرا پذ
 محسوب يو پزشك يمتفاوت پرستار تيبه ماه يتوجه يب

 يها دال يگفتمان بر مبنا يبند . لذا لزوم مفصلشود مي
است.  يالزم و ضرور يپرستاري  برگرفته از حرفه

در گفتمان  شانيشناور كه هنوز معنا يها دال ايعنصرها 
 يبند به صورت ازيمبهم است ن اينشده است و  تيتثب

  مجدد دارند.

  قدرداني
مطالعه حاضر حاصل طرح پژوهش مصوب با شماره 

و  يپرستار يها مراقبت قاتيدر مركز تحق 393548
 هياصفهان است. از كل يدانشگاه علوم پزشك ييماما
 نيطرح با محقق نيا يكه در اجرا يانيو دانشجو دياسات

  .ميكمال تشكر را دارند نمود يهمكار
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Exploring the Dominant Discourse of BSc Nursing Theory Courses 
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Abstract 
 
Introduction: The dominant discourse of nursing education is vague and critical assessment can pave the 
way for such discourse and provide a solution to discover represented patterns of the dominant culture. The 
aim of this study was to explore the dominant discourse of BSc nursing theory courses. 
Methods: The study was a qualitative research conducted through Fairclough’s discourse analysis 
approach. Participants included faculty members and students from five faculties of nursing and midwifery 
in Tehran, Isfahan, Mazandaran (Amol), Babol and Yasouj Universities of Medical Sciences. Data were 
collected from 25 individual interviews, 12 focus groups, 22 direct class observations and review of 32 
booklets, 48 PowerPoint files and 25 exam questions from those faculties. 
Results: Findings showed that key signifiers of nursing theory education included elements such as patient-
centeredness, pathophysiology, diagnosis and treatment while nursing care and nursing process were 
floating signifiers. Accordingly, although authorities of nursing education discourse realized the power of 
nursing jargon words such as care-centeredness and nursing process in the field of nursing theory 
education, and tried to define and establish the floating signifiers in nursing discourse, this did not happen 
and the dominance of biomedical discourse was obvious in every part of nursing discourse. 
Conclusion: Given the dominance of biomedical discourse, re-articulation based on signifiers resulted from 
nursing profession is essential and reformulation of dominant paradigmatic components requires a new 
discourse; a discourse that along with the elements extracted from the truth and nature of the field and the 
floating signifiers accepted in the discourse order of nursing theory education such as care-centeredness, 
could move away from the periphery and enter the center of academic education discourse. 
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