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 مقاله پژوهشی 

 

 یپرستار یدکتر یبه عنوان دانشجو یلیتحص ستهیتجارب ز نییتب

 

 *یباریجو الیثناگو، ل ، اکرمیرجیپور موزمیابراه نبیز

 

 

 چكيده

در نظر  علمیتهیأعضو  کیبه  لیبه تبد ییاغلب به صورت مرحله گذر از دانشجو یتخصص یدر دوره دکتر لیتجربه تحص: مقدمه

از  انیجارب دانشجوت نییتبدف با همطالعه  نیاست. اای قابل مالحظه یو تحوالت فرد ادیز یهایریادگیشود که مستلزم می گرفته
 انجام شد. یپرستار یدکتر در دوره لیتحص

بر هدف  یمبتنگیری ش نمونهو با استفاده از رو دکتریمقطع  یپرستار یدانشجو 9با مشارکت  1398در سال  یفیمطالعه ک نیا: هاروش

 هاو داده سیضبط و خط به خط دست نو هاساختار استفاده شد. مصاحبه مهین یانفراد یهااز مصاحبه هاداده آوریجمع ی. برادیانجام گرد
به شرکت کنندگان استفاده  هااستحکام مطالعه از بازگشت داده یشد. برا لیتحل "(Van Manen's) ون منن" یدارشناسیپد کردیبا رو
 .دیگرد

و شش مضمون  "ایحرفهکسب قدرت و شان  رت،یکسب بص ،یلیسنگالخ تحص ریگذر از مس" یسه مضمون اصل هاداده لیاز تحل: نتايج

مثبت  ریتصو ای،حرفه ییگوپاسخو  یپذیرمسؤولیت ،یرشد و توسعه فرد دگاه،ید رییاهرم رنج و لذت، تغ ل،یو خم تحص چیپرپ ریمس)یفرع
  .دیحرفه در جامعه( استخراج گرد

 رتیاورند که به درک و بصب نیگذر بر ا نیو در ا کنندمی را تجربه یو خم چیپر پ ریمس یپرستار یدکتری انیدانشجو: گيرينتيجه

 .ابدیمی رییتغ یپرستار یواقع تیو ماه یآنها به زندگ دگاهیو د اندافتهیدست  یاز حرفه پرستار یتربیش

 

 علمیهیأت ،یفیک قیآموزش، تحق ،یریادگی ،یپرستار انیدانشجو: های کلیدیواژه
 501تا  491 : (50)21؛ 1400 دي پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

  

 
مقدمه 

از  یکیو جوامع  هاسالمت افراد، خانواده یارتقا

شدن  دهیچیپرستاران است. با پای حرفه یهاتیمسؤول

 شیبه افزا ازیو گسترش نقش پرستاران، ن هامسؤولیت

 تربیش یدرمان -یبهداشت میگروه از ت نیا التیسطح تحص

                                                 
)استاد(، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم یباریجو الیدکتر لنویسنده مسؤول:  *

  jouybari@goums.ac.ir. رانیگلستان، گرگان، ا ی، دانشگاه علوم پزشکیپزشک

دانشگاه  ،ییدانشجو قاتیتحق تهی، کمیدکتر یدانشجو ،یرجیپور موز میابراه نبیز

قدرت تفکر  تیباعث تقو یگردد. دوره دکترمی احساس

دانش و  نیب یهاشکاف ییشناسا ان،یودر دانشج یانتقاد

 یحل مشکل و برقرار ییکسب توانا د،یجد دیعقا انیعمل، ب

در  ی(. آموزش دکتر1)شودیارتباطات مؤثر و مناسب م

است  ازیمورد ن یجهت توسعه علم پرستار یحرفه پرستار

 (؛ دکترebrahimpour.z@goums.ac.ir.)رانیگلستان، گرگان، ا یعلوم پزشک

گلستان،  یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما ی(، دانشکده پرستاراریدانش) اکرم ثناگو

 (sanagoo@goums.ac.ir) .رانیگرگان، ا

 12/8/400، تاریخ پذیرش: 3/7/400، تاریخ اصالحیه: 8/3/400تاریخ دریافت مقاله: 
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تا در ساخت بدنه دانش  کندمی را آماده انیو دانشجو

 یپرستار ی(. دوره دکتر3و2)ندیمشارکت نما یپرستار

 یهاتوسعه مهارت ،ایحرفه یهایستگیشا جادیجهت ا

 ینیمحقق تی(، ترب4)یو اجتماع یاخالق ،یرهبر ،یسازمان

(. 5)است یگسترش دانش ضرور تینقاد و خالق و در نها

و متخصص شدن  تیانتقال هو یسفر برا کیدوره به  نیا

انتقال  نیا رچهشده است. اگ هیتشب یلیرشته تحص کیدر 

 دیجد تیهو کیبه  دنیو رسای گذشته حرفه یاز زندگ

 یدر آموزش دکتر تیفیک نی(. تضم6)ستیآسان ن یندیفرا

در توسعه  گذارتأثیر یهاتیاولو نیتراز مهم یپرستار

 برای هاشاخص نتریاز جامع یکیاست.  یحرفه پرستار

و  دگاهید یپرستار یآموزش دوره دکتر تیفیک یبررس

(. 7آن دوره است) النیالتحصو فارغ انیدانشجو ملکردع

( و همکاران متعقدند به منظور ارائه Kim MJ) میک

در آموزش  یدر خصوص اصالح و بازنگر یشنهاداتیپ

 یهااز دانشکده یجامع یابیبه ارز یپرستار یدوره دکتر

آنها  نیو تعامالت ب انیو دانشجو هامارستانیب ،یپرستار

توانند به ما می نالتحصیالفارغو  انیانشجواست و د ازین

(. 8)کمک کنند یپرستار یدکتر یآموزش تیفیدر درک ک

آموزش  تیفیدر خصوص ک و همکاران یدر مطالعه منگل

و  انیاستادان و دانشجو دگاهیاز د یپرستار یدوره دکتر

نمرات داده شده  نیب یادیاختالف ز ن،التحصیالفارغ

 یدوره دکتر یدرس یابیدر ارز انیاستادان و دانشجو

 ونسونی(. در مطالعه ونس و است1)گزارش شد

(Stevenson & vans) الملل  نیواحد ب انیدانشجو زین

به عنوان  یرا به طور کل یپرستار یدکتریانگلستان، مقطع 

در  انیاگرچه دانشجو ،کردند فیتوصزا استرس ریمس کی

مثبت در  یرییرا تغ دکتری یدوره، دانشجو یانیمرحله پا

و  یشخص یهاتوسعه مهارت دیخود دانستند که کل یزندگ

 آموزش یبه عنوان رکن اصل انی(. دانشجو9)استای حرفه

مشکالت  یگشاراهبا نظرات ارزشمند خود  توانندمی عالی

 (. 5)موجود باشند

اغلب با توجه به انتقال آنها به  یدکتر انیدانشجو اتیتجرب

قرار گرفته  یبه عنوان استاد مورد بررس یحرفه دانشگاه

 یهدف مشخص نیچن انیکه همه دانشجو یاست. در حال

دانشجو  یو اجتماع یشخص نهیندارند و بسته به زم

خود را  ینامه دکترلزوماً بر انیمتفاوت است. همه دانشجو

 یانیدانشجو نیکنند. همچننمی شدن شروع استادبا هدف 

دارند  یفرد یریادگیبه توسعه و  یتربیشهستند که عالقه 

خود  یاجتماع اتیتجرب قیرا از طر یو توسعه شخص

 سیجارو ( به نقل ازCallary) یکنند. کلرمی تجربه

(Jarvis) است  یما محصول ناتمام نامهزندگی سدینومی

 یاتیتجرب قیاز طر ای. ر و توسعه استییکه دائماً در حال تغ

که توسط  یاتیتجرب قیاز طر ای میکنمی که خود آغاز

 (. 10)شودمی جادیا گرانید

 شرفتیموجب پ تواندمی انیتجارب دانشجو درک

 یآموزش نسل بعد یشده و برا یپرستار یهابرنامه

(. در مورد 11)ردیمورد استفاده قرار گ زیپرستاران ن

در طول  دکتری یپرستار انیدانشجو یریادگیتجارب 

کمک  ی( و برا9)در دسترس است یاطالعات اندک لیتحص

 یهاچالش یستیبا یتارپرس یمقطع دکتر انیبه دانشجو

 (.12)ردیقرار گ یمقطع مورد بررس نیمربوط به ا

در خصوص درک ای شواهد، مطالعه یبررس در

در مقطع  لیدر کشور از تحص یپرستار انیدانشجو

تجارب  نییمطالعه با هدف تب نی. لذا اامدیبه دست ن دکتری

انجام  یپرستار یدکترمقطع  انیدانشجو یلیتحص ستهیز

 یاز درک چگونگ یکم یکردهایرواین که شد. با توجه به 

 یجستجو یبرا یدارشناسیپد ازتجربه افراد ناتوان است 

( استفاده 13)و تجارب زنده یشخص یدر معان قیعم

 .دیگرد

 

 هاروش

انتخاب روش کیفی بستگی به پدیدة مورد نظر و سؤال تحقیق 

نظام دار و دقیق است  یک روش تحقیق دارد. پدیدارشناسی،

که به جلوه گری و نمایاندن ادراکات تجربی انسان در مورد 

-Being-in)"ایدن -در– بودن"(. 14)پردازدمی هاانواع پدیده
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the-world )یدگریهایعبارت (Heidegger)   است که به

در جهان اشاره  هاانسانشدن  ریدرگ اینحوه وجود، عمل 

به  ،به عنوان معلم ،نیبه عنوان مثال به عنوان والد ،دارد

و  هیتجز(. 15)به عنوان کودک ایبه عنوان زن  ،عنوان مرد

است که  یفیک کردیرو کی، یریتفس یدارشناختیپد لیتحل

 یشخص یاز تجربه زندگ قیدق یهایهدف آن ارائه بررس

خاص  طیعنوان شرارا به ستهیاز تجربه ز یاست. گزارش

از قبل  ینظر یهابرداشتشیآنچه که توسط پ یجاخود به

 نیکه ا دهدیم صیو تشخ کندیم دیشده است تول زیتجو

ساز حس یموجودات هاانسان رایاست ز یریتالش تفس کی

  .(16)هستند

این پژوهش کیفی به منظور بررسی تجربیات دانشجویان 

انجام  1398، در سال دکتریپرستاری از تحصیل در مقطع 

گیری مبتنی بر هدف، از شد. با استفاده از نمونه

دانشگاه علوم پزشکی  ی پرستاریدکتردانشجویان 

دعوت به عمل آمد.  برای شرکت در مطالعه گلستان

به مطالعه، دانشجوی دکتری مشغول به  معیارهای ورود

تحصیل و تمایل به اشتراک تجربیات تحصیلی بود. برای 

و  فردی نیمه ساختار هایاز مصاحبه هاداده آوریجمع

برایم بگویید "استفاده شد از سؤاالتی مانند  عمیق

ماند؟ زندگی می ی پرستاری بودن مثل چهدکتردانشجوی 

مقطع و رشته است چگونه است؟ به عنوان کسی که در این 

 پرستاری، چه به ذهن شما دکتریگویم دانشجوی می وقتی

تان در این مقطع تحصیلی آید؟ برایم از یک روز زندگیمی

و سؤاالت کاوشی  "بگویید دکتریبه عنوان دانشجوی 

 ان؟. آیا منظورتدبرایم یک مثال زنده بزنی دتوانیمی"مانند 

با  هاکلیه مصاحبهاستفاده شد.  "؟...این است که...؟، چگونه

میانگین هر کسب رضایت مشارکت کنندگان ضبط گردید. 

با  دانشجو 9دقیقه به درازا انجامید. با  45مصاحبه حدود 

مصاحبه انجام زن(  4مرد و  5) سال 43 تا 28دامنه سنی 

وضعیت شد. مشارکت کنندگان از نظر سن، جنسیت، 

بدون شغل، پرستار ) سابقه کاری ،(تأهلشش نفر م)تأهل

 علمیهیأتدانشگاه دولتی،  علمیهیأتبالینی، سرپرستار، 

 (علمیهیأتدانشگاه آزاد با سابقه کار در بالین، مدرس غیر 

 ترم تحصیلی متنوع بودند.  و

ی آغازین با نظارت و حضور یکی از هامصاحبه

ن پژوهشگران با تجربه در مطالعات کیفی همراهی شد. مکا

با  و زمان آن نیز ی درسهاکالسمصاحبه یکی از 

  .تنظیم شدکننده هماهنگی قبلی با شرکت

 هااطالعات تا رسیدن به اشباع مفهومی داده آوریجمع

حاصل گردید  هاادامه یابد. پس از هفت مصاحبه اشباع داده

و برای اطمینان دو مصاحبه دیگر نیز انجام شد. عالوه بر 

و تیم پژوهش، مضامین توسط یکی از مشارکت کنندگان 

که ) پرستاری از دانشگاه دیگری دکتریدانش آموختگان 

نبود( نیز مورد بررسی قرار گرفت که مورد  هاجزو نمونه

  ایشان نیز قرار گرفت. تأیید

پس از انجام اولین مصاحبه و دست نویس  هانالیز دادهآ

ها از آنالیز دادهبرای نمودن کلمه به کلمه آن آغاز گردید. 

( استفاده Van Manen) منن رویکرد پدیدارشناسی ون

گردید. این رویکرد نسبت به سایر رویکردهای دیگر 

متداول تر و ملموس تر است و  پدیدارشناسی تفسیری،

از  اند.نویسندگان نیز تجربه استفاده از این روش را داشته

روی آوری به  (1: استفاده شد هامراحل زیر برای تحلیل داده

ی هاتأمل بر درون مایه (3( بررسی تجربه، 2ماهیت تجربه، 

( حفظ ارتباط 5بازنویسی تفسیری،  ( نوشتن و4ذاتی پدیده، 

( مطابقت بافت مطالعه با در نظر 6پدیده و  قوی جهت دار با

برای صحت و اعتبار  .(15)گرفتن اجزا و کل استفاده شد

شرکت  به هااز عودت یافته ،ی پژوهشهایافته

به دست مضامین استفاده شد.  (Member check)کنندگان

داده شد و از آنها برگشت شرکت کنندگان آمده به 

 ی ازبیان ،مضامین این نمایند آیاگردید مشخص  درخواست

. همه است یا نه دکتریها از تحصیل در دوره تجربیات آن

. عالوه بر این کدگذاری قرار گرفت تأییدمضامین مورد 

به طور مستقل توسط سه هم  و تحلیل آنها هاداده

آنها پژوهشگر و همچنین به صورت مشترک توسط 

توافق در مورد مضامین اطمینان  ظرتا از ن صورت گرفت
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 . حاصل شود

های انسانی از جمله اخذ کلیه اصول اخالق در پژوهش

ها، محرمانگی رضایت آگاهانه، اجازه برای ضبط مصاحبه

ها و حق خروج از پژوهش رعایت گردید. این مطالعه داده

در کمیته اخالق  IR.GOUMS.REC.1397.153با کد 

 صوب گردید.معلوم پزشکی گلستان پزشکی دانشگاه 

 

 نتايج

پرستاری شرکت  دکتریدانشجوی  9در این مطالعه 

کردند. اطالعات جمعیت شناختی در جدول یک آورده شده 

 است.

 

 

 ی پرستاریدکتریدانشجویان مشخصات جمعیت شناختی : 1جدول 

 سابقه کاری ترم تحصیلی تأهلوضعیت  سن جنس مشارکت کننده

 و پرستار بالینی علمیهیأتمربی غیر 2 تأهلم 43 زن 1

 قراردادی علمیهیأتغیر 2 مجرد 30 زن 2

 علمیهیأتغیر  4 تأهلم 32 مرد 3

 علمیهیأت  2 مجرد 30 زن 4

 علمیهیأتغیر 3 مجرد 28 مرد 5

 پرستار بالینی 4 تأهلم 35 مرد 6

 بالینی پرستار 5 تأهلم 40 مرد 7

 پرستار بالینی 1 تأهلم 39 مرد 8

 علمیهیأت -پرستار بالینی 1 تأهلم 35 زن 9

 

وجود داشت  یاریدر تجارب شرکت کنندگان اشتراکات بس

 گذر از مسیر سنگالخ"مضمون اصلی و در مجموع سه

و  "ای، کسب بصیرت، کسب قدرت و شان حرفهتحصیلی

کشف شده است که  لیو تحل هیاز تجز شش مضمون فرعی

ی در تحصیل در مقطع پرستار دانشجویان اتیتجرب

تبیین برای  (.2جدول ) داردمی ی را بیانپرستار دکتری

یی از هاذیل هر یک از مضامین، نقل قول هایافته

 کنندگان آورده شده است.شرکت

 

 ی پرستاریدکتریدانشجویان تحصیلی تجربه زیسته  مضامین اصلی و فرعی: 2جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 اهرم رنج و لذت تحصیل پیچ و خم مسیر پر گذر از مسیر سنگالخ تحصیلی

 رشد و توسعه فردی  تغییر دیدگاه و ایدئولوژی  کسب بصیرت

 ایجاد تصویر مثبت حرفه در جامعه ایحرفهیی گوپاسخپذیری و مسؤولیت ایحرفهکسب قدرت و شان 

 

 تحصیلی گذر از مسیر سنگالخ

تجربه زیسته تحصیلی دانشجویان دکتری پرستاری مانند 

گذر از مسیر سنگالخ بوده است. این گذر برای دانشجویان 

اهرم "و  "تحصیل مسیر پر پیچ و خم"دارای دو مضمون 

. در واقع دانشجویان در این مسیر بوده است "رنج و لذت

ای و امید به آینده دکتریعلی رغم لذت قبولی در مقطع 
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 ند.اهروشن، با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرد

 

 تحصیل مسیر پرپیچ و خم

پرستاری قدم گذاشتن  دکتریقبولی و تحصیل در مقطع 

در مسیر پرپیچ و خم بوده و به عنوان یک تجربه جدید 

 گردد که موجب ایجاد تغییراتی در زندگی فردمی تلقی

شود. زندگی در این دوره بسیار متغیر بوده و حالتی می

 معلق دارد.

... دانشجوی دکتری پرستاری بودن میتونه از یک "

شه تا یک شرایط خیلی موقعیت خیلی استیبلی برخوردار با

استفاده  یآموزش تیمن از مامور یهمکارا ....تنش زا

 دتو دانشگاه داشته باشنای فهیوظاین که بدون .. .دکردن

 راحت با آرامش خاطر دارن درسشونو الیبا خ یلیخ

 .(4ش )"دخوننمی

خواسته باشی این همه مسیر پر این که نمیدونم به قیمت "

 .(7 ش)"آیا واقعا ارزششو داشتپیچ و خمی رو طی کنی، 

 

 اهرم رنج و لذت

بودن منجر به دیده شدن فرد و ارضای  دکتریدانشجوی 

از طرف دیگر  درونی و تجربه لذتبخش بوده است.

مشکالتی که در این مسیر وجود داشته و توسط 

دانشجویان تجربه گردیده است باعث شده که دانشجویان 

د. ننمتفاوتی را تجربه کاین مقطع احساسات دوگانه یا 

کنند بهای سنگینی را برای این دوره می طوری که احساس

 ند. اهپرداخت

 ...ارمیبه دست ب ور دیجد یاهزیچ کنممی یچون سع... "

شما رو،  یکشه زندگمی به چالش یول ...واسه من نهیریش

کنه، کلی دردسر کشیدیم می ی تون را مختلشخص یزندگ

 .(8ش )".. .حقوقبرای مرخصی بدون 

هایی که داره دوره خوبیه، رغم سختیدر مجموع علی"

گیره باعث میشه می شاید اون ارضای درونی که صورت

 .(6ش )"که خوب باشه

بودن، مهم و  دکتریتجربه دانشجوی این که علی رغم 

مبهم و تخصصی ای اما دغدغه آینده ،خوشایند بوده است

 نبودن هم مطرح بوده است.

دونی چی میشه، نمی معلق داره. انگار سردرگمی. حالت"

به کجا قراره بریم، آینده مهمه، در این رشته مشخص 

اهیم برسیم. خیلی آرزوها در سر دارم وخمی نیست به کجا

 .(5ش )"اما شرایط سخته

باور به وجود قوانین نامناسب مربوط به این دوره به 

حساس همراه مدیریت نامناسب، نارضایتی آموزشی، ا

تبعیض در اجرای قوانین، مشکالت اقتصادی، حمایت 

 های این دورهنشدن، نداشتن امکانات و تسهیالت به سختی

تجربیات(  امکانات و) افزاید. عدم تطابق انتظارات بامی

شرایط موجود، احساس بی ارزشی، ارزش قائل نشدن 

زدگی از تحصیل برای دانشجویان این مقطع، پشیمانی و دل

کنندگان بخش دیگری از تجربیات مشارکت دکتریره دو در

در حین  به طوری که برخی از مشارکت کنندگان ،بود

تحصیل و بعد از مدتی از شروع تحصیل احساس خالء و 

 پوچی را تجربه کردند.

ماند. یعنی یه چیزی که هست ولی هیچ می واقعا مثل خالء"

توقعی بینی نه اون چیزی که اون می چیزی داخلش نیست.

.. واقعا یک دوره سختی .رسینمی که داشتی واقعا به اون

 هست. از هر لحاظ که حساب کنی، هم از لحاظ درسی،

، خیلی هستی کاری، اقتصادی، واقعا تحت فشار زیادی

ها واقعا .. بعضی درس.چیزها رو هم از آدم انتظار دارن

همه انتظار دارن که یه  ....درسهای کاربردی نیستن،

 دکتریهمه چیز را بدونه، چرا چون که  دکتریوی دانشج

ما رو به اون  هاکالسپرستاری هستم. در صورتی که این 

 .(7ش )"...رسونه،نمی خواهندمی چیزی که

مشارکت کنندگان بر این باور بودند از دست دادن امتیازات 

منع از کار حین تحصیل،  ای،قبلی مانند انقطاع رابطه بیمه

مشکل حضور تمام وقت در کنار هزینه تحصیل، باعث 

ایجاد فشار اقتصادی مضاعفی بر آنها شده و احساس عدم 

ین و عدم تطابق امکانات و حقوق مسؤولحمایت از جانب 

دانشجوی دکتری با انتظارات وارده، نارضایتی از محتوای 
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 یز مزید بر علتیی انتظارات آینده نگوپاسخآموزشی جهت 

  شود.می

ی زندگی شخصی، کاری و هامسؤولیتو  هاتعارض نقش

 مسؤولیتزندگی به عنوان دانشجوی دکتری، استرس 

آینده، نداشتن دورنمای آینده کاری باعث شده که این دوره 

 از نظر دانشجویان دوره پرتنش و سختی باشد. 

. استاد ..کنه شما چه چالشی داریننمی هیچکس به این فکر"

خواهم، خانواده میگن کارهای می میگه من تکلیفم را

در خواهیم، دانشکده یا محیط کاری که می مان رازندگی

کنه شما که نمی کنین میگه نه برای ما که فرقیمی کار آنجا

 .(3ش )"شو قبول بکنیهاقبول کردی باید همه چالش

 

 کسب بصیرت

 و "دیدگاه تغییر"اصلی با مضامین فرعی  این مضمون

 شکل گرفته است. "رشد و توسعه فردی"

 

 تغییر دیدگاه

منجر به ایجاد تغییر و تحول درونی  دکتریقبولی در مقطع  

و بیرونی افراد شده است، به طوری که مشارکت کنندگان 

بر این باور بودند که در زندگی شخصی، کاری، سبک 

 زندگی و حتی دیدگاه آنها نیز تغییراتی ایجاد شده است.

 کنه، ایدئولوژی تان عوضمی باالخره دیدگاه تغییر"

با  انشود، حتی رفتارتمی تان عوضشود، جهان بینیمی

 .(6ش )"...انیتهابچه

دیدم نسبت به زندگی فرق کرد. نسبت به  دکتریدر دوره "

دیگه بزرگ شدم و باید کاری برای مردم انجام این که 

 .(1 ش)"بدم

 

 رشد و توسعه فردی

نگر تجربه تحصیل در این مقطع همراه با رسیدن به نگاه کل

کنندگان اظهار داشتند  در پرستاری بوده است. مشارکت

علی رغم سابقه کار در بالین، معنی واقعی پرستاری مبتنی 

بر شواهد و ماهیت مراقبت را در این مقطع درک کرده و با 

های واقعی پرستار به درک بهتری از در نظر گرفتن نقش

 .معنای واقعی پرستاری دست یافتند

رشد  تربیشبه خودم قبوالندم که باید  دکتریدر دوره "

 .(1ش )"کنم و صاحب نظر در زمینه مورد عالقه ام باشم

کنیم. ما کارهای نمی به معنای واقعی ما پرستاری"

کارهای  تربیشمان شاید مان یعنی پرستاریبالینی

اویدنس بیس دهیم..... همین بحث می پزشکان رو انجام

کنیم می یعنی واقعا بر اساس شواهد صحبت کردن، سعی

 (.7ش )"کار ببریمه ی زندگیم بهاقسمتتو همه 

موقعیت  اندازامید به یافتن جایگاه مهم در آینده و چشم 

ی مدیریتی و پژوهشی منجر به ایجاد هاآموزشی، نقش

حس نقش مثبت اجتماعی، حقوقی و شخصیتی در 

 پرستاری شده است.  دکتریدانشجویان مقطع 

ندارم چون  من االن درسم تمام بشه، بعد آن زمان زیادی"

ندارد برای ای گویند فایدهمی شوم همکارانمی بازنشسته

خوانی، اما من برای ارضای حس درونی می چه درس

 .(1ش )"خوانممی خودم و حس پیشرفتم درس

با نظر به این که مقطع دکتری به عنوان باالترین مقطع 

شود، دانشجویان می تحصیلی رشته پرستاری محسوب

وارد شدن به محفل صاحب نظران دغدغه این مقطع با 

پیشرفت حرفه و توسعه فردی را داشته و با هدف ایجاد 

 تغییر و توسعه با علم روز به سمت صاحب نظر شدن پیش

 روند.می

 

 ای کسب قدرت و شان حرفه

زیر  دودارای ای مضمون کسب قدرت و شان حرفه 

 و "ایحرفهیی گوپاسخی و پذیرمسؤولیت"مضمون 

 است. "ایجاد تصویر مثبت حرفه در جامعه"

تواند افراد را قادر به دستیابی به اهداف می ایحرفه قدرت 

خود کند و ظرفیت آنان را به این منظور افزایش دهد و شان 

 دهد.می به افراد حس ارزشمند بودنای حرفه

با توجه به مشکالت حرفه پرستاری و نیاز به تغییراتی 

، در این مطالعه مقطع دکتری را نیاز جهت بهبود سیستم
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فعلی نظام پرستاری قلمداد کردند و به عنوان نقطه امیدی 

دانند تا بتوانند با می جهت ارتقاء حرفه و حل مشکالت آن

، اقتدار، هویت و استقالل هاورود به دنیای سیاست گذاری

بهتر برای حرفه پرستاری ای حرفه را افزایش داده و آینده

 ند. رقم بزن

 

 ایحرفهیی گوپاسخی و پذیرمسؤولیت

نسبت این که بهتر، عالوه بر ای در راستای ساختن آینده

دارند، در قبال جامعه،  مسؤولیتبه رشد خود احساس 

 مسؤولیتآینده حرفه و تربیت دانشجویان نیز احساس 

 دانند.می یی را وظیفه خودگوپاسخکرده و 

پرستاران واقعا با سواد، با در نهایت انتظار داریم "

شخصیت و در واقع با یه ارتباط مناسبی، یه فرد آگاه و 

 .(3ش )"عالم و با وجدانی رو ما تربیت کنیم

ی در رو هااگه فقط گرفتن مدرک مهم بود اوکی خیلی راه"

وجود داره تو تمام مقاطع، ولی چون ما انگیزه و هدفمون 

.. .کنیممی احساس اون فشاره رو تربیشاین نیست خیلی 

کنه خیلی می یی یه روز، این کارتو سختگوپاسخچون 

 .(2ش )"سخت تر

 

 ایجاد تصویر مثبت حرفه در جامعه

پرستاری درصدد هستند که با الگو  دکتریدانشجویان 

شدن برای دانشجویان و ایجاد انگیزه در افراد بالین، بر 

گذاشته و با ایجاد تصویر مثبت  تأثیرفرهنگ پرستاری نیز 

 دند.گرحرفهحرفه در جامعه موجب افزایش شان اجتماعی 

گذاری رو دانشجوت که عشق بکنه از پرستار تأثیرچقدر "

بودنش، که اونقدر بله قربان گوی بیجا نباشه، که یاد بدی، 

تونی می رو تربیت بکنی، شما نهایت از نظر علمه که هابچه

بره. این ای پرستاری به یه سمت دیگهمتفاوت باشی.. 

یه که من به عنوان یه مدرس میتونم داشته تأثیرحداقل 

تونم این کارا رو نمی باشم. من تا زمانی که کارشناسم

دانشگاه باشم، باید مخاطبم  علمیهیأتبکنم. باید عضو 

دانشجوهای پرستاری باشن تا این که بتونم روشون کار 

 .(2ش )"مبکنم، قدرت داشته باش

خواستیم یه تحولی رو تو پرستاری ایجاد کنیم یعنی می"

مون ما نقش داشته باشیم. هاگذارییه جورایی تو سیاست

و تجاربی که تو این دوره ی  هاتا این که با توجه به چالش

درواقع بالین خودمون داشتیم بیاییم تحولی رو به نفع 

 .(3ش )"ایجاد کنیم نپرستارا

 

 بحث

به دست آمده از مصاحبه با مشارکت کنندگان، مضامین 

تر تر و غنیتالشی در جهت رسیدن برای کسب بینش عمیق

تحصیلی دانشجویان دکتری پرستاری بود.  تجربه در مورد

تمام مضامین به دست آمده، پاسخ به این سؤال را 

پرستاری از دانشجویان  سازد که تجربهمی مشخص

است. تجربیات  بوده چه دکتریتحصیل در دوره 

گذر  مضامیندر قالب قطع، دانشجویان از تحصیل در این م

کسب قدرت و  کسب بصیرت و، تحصیلی از مسیر سنگالخ

  .استخراج گردیدای شان حرفه

و همکاران نیز حاکی از آن است  (Amran) عمران مطالعه

سفر تکنیکی، عاطفی و مانند یک  دکتریکه تجربه دوره 

با توجه  دانشجویان .است منفی و مثبت یهابا جنبهفکری 

، بدبین شده دکتری ی درگیر درهاو سال هابه فراز و نشیب

کار و با احساساتی مانند اضطراب، ترس از سرانجام 

انداز افراد، به عنوان نیروی محرکه چشم. شوندمی مواجه

ی مورد عالقه هاتحقیق در زمینهرا به کند و فرد می عمل

( نیز Greco) در مطالعه گرکو .(17)داردمی وا خود

 پرستاری بالینی که جهت دکتریتجربیات دانشجویان 

دانشگاه بازگشته  به یپرستار دکتری تحصیل در دوره

بودند، بیانگر اهرم رنج و لذت بوده است، آنها علی رغم 

ی، ریادگی یهای و چالشفرد – یاجتماع یهاتنش تجربه

از این رو توانستند به اند بوده تربیشکسب دانش به  لیما

 (.18)دست یابندای و حرفه یشخص تیرضا حس

علی رغم احساس رضایت درونی از تحصیل در این مقطع  

و لذت بخش بودن این تجربه برای مشارکت کنندگان، 
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مبهم ای شده توسط آنها مانند دغدغه آینده مشکالت تجربه

هم مطرح بوده است. نارضایتی آموزشی از محتوای 

برنامه آموزشی و  ،، شیوه آموزشدکتریدروس دوره 

ی انتظارات آینده شغلی گوپاسختخصصی نبودن دوره که 

با شرایط  ، عدم تطابق انتظاراتنیست و نظام آموزشی

موجود بخشی از تجربیات مشارکت کنندگان این مطالعه 

ی مبتنی بر علم و پرستار دکتریی هابرنامه بوده است.

 یهااز روش تا سازدمی را آماده ، فراگیران(PhD) فلسفه

 یبرا ییهافرصت جادیای، ساختن علم پرستار یبرا قیتحق

استفاده  یحرفه پرستار دیجد یهاگسترش دانش در حوزه

کمک  یبهداشت یهابا توسعه دانش به بهبود مراقبت نمایند،

فراهم  یعلم پرستار شرفتیپ یبراای نهیزمو  کنند

ی تحصیالت تکمیلی ها. محیط آموزشی برنامه(20و19)آید

ایران شامل ابعاد مهمی مانند بستر سازمانی، راهنمای 

آموزشی، جو تعاملی و ارتباطی، شایستگی اساتید، 

توجه به این ابعاد  است و تحقیقاتگیری ایی و جهتگرحرفه

برای ایجاد یادگیری مناسب در سطح تکمیلی مورد نیاز 

طرفی محتوی تدوین شده در برنامة دکتری  از(. 21)هستند

کلی  طـوره ، دروس بنیستپرستاری ایران انعطاف پذیر 

اجبـاری هسـتند و محتـوی بعضی دروس مرحله آموزشی 

د. با دروس دوره کارشناسی ارشـد تکـراری هسـتن

بـازنگری برنامـه آموزشـی و برنامـه ریـزی آن براساس 

تواند در اعتالی آن مؤثر باشد. می نیاز جامعه و حرفه

شیوه آموزشی مقطع دکتری نیز باید طوری باشد که دانش 

 آموختگـانی تربیـت کند که در آینـده بتواننـد بـه عنـوان

  (.22و5)دراه حـل مناسـب ارائـه نماینـ متفکر انتقادی،

مشارکت کنندگان مطالعه حاضر از مشکالت اقتصادی،  

حمایت نشدن، نداشتن امکانات و تسهیالت، قوانین 

 در مطالعه سیردلیک بردند.می نامناسب در این دوره رنج

(Sverdlik )ندگی شخصی و نیز به ز ،و همکاران

متغیرهای  ،ی مالیهااجتماعی، حمایت شدن، فرصت

تجربه و اثر آن بر انگیزشی و کسب هویت دانشگاهی 

مسایل مالی و اشاره شده است.  دکتریتحصیل در دوره 

کمبودهای دانشکده از موضوعات و مشکالت کلیدی در 

خصوص در کشورهای در ه ی آموزش دکتری بهابرنامه

تجربه مشارکت کنندگان مبنی بر  (.23)است حال توسعه

ی زندگی شخصی، کاری و هامسؤولیت، هاتعارض نقش

زندگی به عنوان دانشجوی دکتری از موارد اثرگذار بر این 

و فشار مضاعفی  تربیشدوره بوده است و منجر به تنش 

نیز و همکاران  (Callary)کلری در مطالعهگردیده است. 

 دکتریتجربه مادر شدن و دانشجوی ، دکتریدانشجویان 

شدن  مربی، دانشجو و مادری های نقشهاشدن و چالش

را بیان کردند. اما عالقه آنها به استاد شدن دلیل انتخاب 

  (.10ت)مسیر شغلی آنها بوده اس

در خصوص رشد و توسعه فردی، دانشجویان اذعان 

داشتند که قبولی در این مقطع منجر به تغییر و تحول در 

شده است و در زندگی شخصی، کاری، سبک زندگی  هاآن

( Foot) فوت تغییراتی ایجاد شده است.شان  دیدگاهو حتی 

دانستند که می را مانند سفری دکتریدوره نیز  ،و همکاران

رغم تجارب  علی(. 6)گیردمی انتقال هویت در آن صورت

همراه با  دکتریدوره این که مشارکت کنندگان مبنی بر 

، اما به طور کامل است ایشان و قدرت حرفهحس کسب 

در خصوص ، محقق نشده است. مهربان و همکاراناین امر 

رسد هنوز می به نظرنویسند می دکترای بالینی پرستاری

پرستاری به رشته پزشکی وابسته بوده و نتوانسته 

 (.4)و دانش حرفه ای خود را توسعه دهد ها، مهارتهاارزش

پرستاری حاکی از آن بود که  دکتریتجربیات دانشجویان 

ای پرستاری مانند رسیدن به قدرت و شان حرفه دکتری

نقطه امیدی است و آن را در نظام فعلی پرستاری کشور 

. کسب دانستندمی جهت ارتقاء حرفه و حل مشکالت آن

 باشد ی فردی و سازمانیهاقدرت که بر اساس توانایی

بهبود بخشیده و منجر به را ای تصویر حرفه تواندمی

 (.24)دوسیستم سالمت شارتقای 

در مطالعه حاضر دانشجویان، تجربیات مثبت و منفی از 

 ویلیس پژوهشرا بیان نمودند. در  دکتریتحصیل در دوره 

(Willis) مانند  تجارب منفینیز دانشجویان به  و همکاران
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تغییر  ،رب مثبتاو تج دکتریورد با موانع اخذ مدرک برخ

، اشاره داشتند. در میل و انرژی برای انجام کار و درونی

کردند که در برابر موانع، قدرت می احساسبرخی شرایط 

ه عنوان ب دکتریدوره اگرچه  اند.هخود را از دست داد

توصیف گردید و با وجود  سخت ترین سفر دانشگاهی

ارزش قائل  دکتریهمچنان برای مقطع تجربیات منفی، 

 (.25)بودند

ه محدودیت در توان بمی ی این مطالعههااز محدودیت

رغم یدر پژوهش حاضر عل .شرکت کنندگان اشاره نمود

 یترم و سابقه کار ،یتیکه شرکت کنندگان از تنوع جنس نیا

مطالعه  نیاما فقط از دو دانشگاه در ا ،برخوردار بودند

توان پژوهشی با گستره می . در مطالعات آتیشرکت کردند

با سابقه مختلف  هاکشوری و دعوت فراگیران از دانشگاه

، به بررسی تجربیات این گروه از فراگیران دکتریدوره 

 تحصیالت تکمیلی پرداخت.

 

 گيرينتيجه

منجر به  دکتریاین مطالعه نشان داد که تحصیل در دوران 

های فردی، اجتماعی، ه دانشجوی پرستاری با چالشهمواج

شود. دوران دانشجویی به میای دانشجویی و حرفه

رغم گذر از مسیر سنگالخی بوده است که علیمثابه

 ؛بوده استای ی آن با کسب قدرت و شان حرفههادشواری

به طوری که دانشجویان سعی داشتند تا بتوانند به بهترین 

آینده آماده نمایند. این دوره  مسؤولیتوجه خود را برای 

که همراه با  است برای آنها مانند مسیر پرپیچ و خمی

هایی بوده است. اما با توجه به نقش ختیها و سخوشی

مثبتی که این مقطع دارد منجر به رشد و توسعه فردی، تغییر 

دیدگاه دانشجویان به زندگی و رسیدن به ماهیت واقعی 

ی حمایتی و هابازنگری در سیاست .پرستاری شده است

، تقویت کیفیت دوره آموزشی و دکتریرفاهی دانشجویان 

  .گرددمی مقرارت دوره پیشنهادبازنگری قوانین و 

 

 قدرداني

این مطالعه با حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی و معاونت 

شماره ثبت ) گلستانپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

انجام شده است. از دانشجویان دکتری پرستاری  (110063

که تجارب شخصی خود را در اختیار پژوهشگران قرار 

 شود. می تشکر و قدردانی ،دادند
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Abstract 

 
Introduction: The experience of studying in a Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.) is often considered as the 

transition from studenthood to becoming a faculty member, which requires considerable personal learning 

and development. The purpose of this study was to explain the lived educational experiences of doctoral 

students in nursing. 

Methods: This qualitative study was conducted in 2019 with the participation of nine Ph.D. nursing students. 

Semi-structured individual interviews were used to gather information. Data were analyzed using Van Manen's 

phenomenological approach. 

Results: From the data analysis, three main themes "passing through the rocky path of education, gaining 

insight, gaining power and professional dignity" and six sub-themes (tortuous path of education, leverage of 

suffering and pleasure, change of perspective, personal growth, and development, professional responsibility 

and accountability, positive image of the profession in society) were extracted. 

Conclusion: Nursing Ph.D. students experience a tortuous path and, in the process, believe that they have 

gained a greater understanding of the nursing profession and their perspective on the real-life and nature of 

nursing is changing. 
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