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  مروری مقاله

 

 کيآموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری ايران:  یهاکارراهو  هاچالش

 کپارچهيمرور 

 

 *یديز يامام ریامي، لیاسماع قيشقای، محمدجواد غضنفر، کارخاه صمد، زادهيمحسن يمصطفدیس، يفيمحمدحسام شر
 

 

 چكيده

ی ها، آگاهی از شیوهو ايجاد تحول در آن نیازمند شناخت فرآيند آموزش یلیتکم التیدر مقطع تحص یتوسعه آموزش پرستارمقدمه: 

 کپارچهي یا هدف بررسبنوين اجرای آن، شناخت منابع مادی و امکانات و آگاهی از نقش و وظايف نیروی انسانی است. مطالعه حاضر 
 آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ايران انجام شد. یهاکارراهو  هامقاالت مرتبط با چالش

: نمايه نشريات پرستاری رینظ ،یاطالعات یهاگاهيگسترده در پا یجستجو ، (Integrative review) هتوسعه يافت کپارچهيمرور  نيدر اها: روش

اطالعات  یگاه علوم و فناور(، پژوهشSID) یجهاد دانشگاه ی(، پايگاه اطالعات علمmagiranکشور ) (، بانک اطالعات نشرياتnindex.irايران )
( با استفاده از کلمات RICeST) یعلوم و فناور یاطالع رسان ایه( و مرکز منطقISCاسالم ) نعلوم جها یاستناد گاهي(، پاIranDOCايران )

 صورت گرفت. 1400آذر ( تا رانير اد یارشد پرستار یدوره کارشناس نی)زمان شروع اول 1366مرتبط با هدف مطالعه، از سال  یسیو انگل یفارس یدیکل

ارشد  یمقطع کارشناس در یدر آموزش پرستار یمختلف یهاقرار گرفت. چالش یمطالعه مورد بررس 291مقاله از  10در مجموع، نتايج: 

بر اساس اهداف  رانيارشد در ا یهستند. آموزش پرستار هاچالش نيبرطرف کردن ا یبرا يیهاکارراهدنبال  یپرستار انیوجود دارد که مرب
 یارشد پرستار ینقش کارشناس ران،يا یها. در دانشگاهستندیبرخوردارن یخوب یکار تیفیاز ک النالتحصیفارغو  ستیو رسالت مشخص ن
 یارشد پرستار یرسد دوره کارشناسمی به نظر ت،ينشده است. در نها یخاص یازنگرب نهیزم نيو تاکنون در ا ستیدر جامعه مشخص ن

 است. اجراجامعه درحال  ازیهدف و بدون توجه به ن یب رانيدرا

 یپرستار یآموزشبرنامه ام در اصالح گ نیتواند اولمی جامعه یازهایبا ن بقمنطو عملی  یمنسجم تئور یآموزشبرنامه  نيتدوگيري: نتيجه

 گردد. یتلقدر مقطع کارشناسی ارشد 

 

 کارشناس ارشد پرستاری. ، هاآموزش، چالش ،یپرستارهای کلیدی: واژه
 88 تا 74 (:12)22؛ 1401 ارديبهشتمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 

 
مقدمه 

                                                 
 ،یجراح-یداخل ی(، گروه پرستاراری)استاد یدیز یامام ریدکتر امنویسنده مسؤول:  *

. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک به،ینس ییو ماما یدانشکده پرستار
emamizeydi@yahoo.com   

دانشگاه  ،ییو ماما یپرستار یهامراقبت قاتی(، مرکز تحقاری)استاد یفیمحمدحسام شر دکتر

 یدمصطفی(؛ دکتر سsharifipm@mums.ac.ir. )رانیمشهد، مشهد، ا یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک ن،یقا ییو ماما یدانشکده پرستار ،یپرستار(، گروه اری)استاد زادهیمحسن

 ی(؛ صمد کارخاه، دانشجوmohsenizadehm@bums.ac.ir .)رانیا رجند،یب رجند،یب

دانشگاه علوم  ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یجراح یداخل یارشد، گروه پرستار یکارشناس

در سال  رانیدر ا یدوره کارشناسي ارشد پرستار نیاول

 الن،یگ یو مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشک النیگ یپزشک

 یدانشجو ،ی(؛ محمدجواد غضنفرsami.karkhah@yahoo.com. )رانیرشت، ا

دانشگاه علوم  ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یجراح یداخل یستارارشد، گروه پر یکارشناس

 ،یلیاسماع قی(؛ شقاjavad.ghazanfari12@gmail.com. )رانیکاشان، کاشان، ا یپزشک

. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،ی سارینیامام خم مارستانیب

(shaqayeqesmaeili1@gmail.com) 

 21/9/400، تاریخ پذیرش: 21/9/400، تاریخ اصالحیه: 28/1/400مقاله:  تاریخ دریافت
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ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارتوسط وز 1366

یي که این هاتعداد دانشکده 1400( و تا سال 1شد) تأسیس

(. هدف از 3و2مورد رسید) 40کنند به مي برگزاردوره را 

 یافراد تیترب ،یدوره کارشناسي ارشد پرستار جادیا

 یطوره (. ب4)است یو متبحر در حرفه پرستار عهدمت ق،یال

موجود  يو متون علم یعلوم پرستار يبتوانند بر مبان که

در پرستاری آشنا  قیتحق شرفتهیپ یهاتسلط یابند، با روش

الزم برای مراقبت از  يو عمل يو مهارت علم اقتیشوند، ل

در  علميهیأت یآوردند و به عنوان اعضا به دستبیمار را 

متبحر  يانسان یروین يو مؤسسات آموزش عال هاشگاهدان

 ن،ی(. عالوه برا5را آموزش دهند) يدرمان يمراکز بهداشت

و  یعلوم پرستار قاتیو تحق ياستفاده از مقاالت علم

 جادیدانش و کمک به ا یمرزها شبردیوابسته در جهت پ

ارائه خدمات  تیریمدتر در جامعه و از همه مهم يروح علم

دوره ارشد  جادیاهداف ا ریتواند از سامي سالمتي امرتبط ب

 (. 1است) یپرستار

ارشد  ياساس دفترچه راهنما و منابع آزمون کارشناس بر

 یهاشیگرا 1400وزارت بهداشت در سال  يپزشک

 یهاکارشناسي ارشد پرستاری در ایران شامل رشته

 یاورژانس، پرستار پرستاری جراحي، –پرستاری داخلي

سالمت جامعه،  یپرستار ،یسالمند یپرستار ،يتوانبخش

کودکان،  یپرستار ،یارپرست تیریمد ،یروان پرستار

 ژهیو یهاراقبتم یپرستار ژه،یو یهامراقبت یپرستار

 شی. هدف از افزااست ينظام ینوزادان و پرستار

 نیشدن ا يتخصص ،یارشد پرستار يکارشناس یهارشته

 (.6و3است) یخدمات پرستار تیفیک شیحرفه و افزا

و  يلیتکم التیدر مقطع تحص یآموزش پرستار توسعه

ایجاد تحول در آن نیازمند شناخت فرآیند آموزش، آگاهي 

 و مادی منابع شناخت آن، اجرای نوین هایاز شیوه

 انساني نیروی وظایف و نقش از آگاهي و امکانات،

 به باید رشته این آموزشيبرنامه  نتیجه، در(. 8و7)است

که عالوه بر رشد و توسعه فکری  دشو طراحيای گونه

(، زمینه برای کسب تبحر و مهارت بالیني 9دانشجویان)

 (. 13تا10دانشجویان مساعد گردد)

ارتقای کیفیت در هر گروه آموزشي و این که با توجه به 

از جمله تحصیالت تکمیلي پرستاری نیازمند تعیین نقاط 

و مشکالت وضعیت موجود در  هاقوت و ضعف، چالش

های اجرایي برای بهبود کیفیت کارراهو بررسي  وهرگ

شناسایي  هااست، مهم است که در ابتدا این چالشبرنامه 

ی این مقطع آموزشي هاشوند. بنابراین، درک چالش

است که شواهد کمي در  يدر حال نی(. ا14ضروری است)

مقطع  ی پیش روی آموزش درهارابطه با چالش

( و اکثر مطالعات 16و15)کارشناسي ارشد وجود دارد

 يو مشکالت آموزش در مقطع کارشناس هاچالش ،يقبل

مطالعه  کی(. در 23تا17)کردند يرا بررس یپرستار

آموزش  یرو شیپ یهاشچال جوکار و همکاران ،یمرور

کردند. به  نییرا تب یپرستار يدر مقطع کارشناس ينیبال

تأکید محدود بر حل مسأله،  رینظ ي، مشکالتهاآن دهیعق

بازخورد ناکافي به دانشجویان، عدم وجود انتظارات 

واضح برای عملکرد دانشجو، الگوی نقش و محیط بالیني 

وضعیت  ودننامناسب، محیط اجتماعي غیرمؤثر، روشن نب

کیفیت آموزش بالیني در برابر کمیت، لزوم تغییرات اساسي 

به مفاهیم اساسي در آموزش پرستاری با توجه برنامه در 

رسد مي (. در مجموع، به نظر19کند)مي پرستاری را مطرح

رغم مطالعات مختلف انجام شده از گذشته تاکنون، يکه عل

ارشد  يدر مقطع کارشناس ينیآموزش بال یهاچالش

 نیا قت،یهمچنان وجود دارد. در حق رانیدر ا یپرستار

را حل  ينتوانستند مشکل یمطالعات به صورت کاربرد

 کنند.

مقطع  یهاکه چالش يمطالعات جیاست که نتا ازین ن،یبنابرا

شوند تا  عیند، تجماهکرد يارشد را بررس يکارشناس

 يمناسب ماتیتصم یگذاران پرستاراستیو س رانیمد

حرفه اتخاذ کنند. با توجه به نیاز مبرم به  نیا یارتقا یبرا

ی سیستم آموزش کارشناسي هادرک و شناسایي چالش

های مطرح شده در مقاالت کارراهارائه  وارشد پرستاری 

به صورت یک کل جامع، این مقاله مروری  هاو تجمیع آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 16

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5384-en.html


 ی و همکارانفیمحمدحسام شر آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری یکارهاها و راهچالش
 

 http://ijme.mui.ac.ir (12)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / ارديبهشت 76

در مقطع های آموزش کارراهو  هابا هدف بررسي چالش

 انجام شد.کارشناسي ارشد پرستاری ایران 

 

 هاروش

مرور شده روش شناختي مطالعات این که با توجه به 

متفاوت ازهم و نامناسب برای آنالیز آماری بود، از روش 

مطالعه مروری یکپارچه توسعه یافته وایت مور 

(Whittemore( و نافل )Knafl برای هدایت این مطالعه )

آوری، تجزیه و (. این روش اجازه جمع24استفاده شد)

ی جداگانه تحقیقات کمي و هاتحلیل و یکپارچه سازی یافته

دهد. چارچوب این روش مي في و تشکیل یک کل معني راکی

مرحله تعریف مشکل، جستجوی متون،  5متشکل از 

 ، ارائه نتایج و پیشنهاداتهااستخراج و تحلیل داده

 (. 24)است

برای بازیابي  يکیالکترون یهاداده گاهیپا یجستجو

اولیه  یمطالعات انجام شده صورت گرفت. در جست و جو

، "یارشد پرستار يکارشناس"دی )از کلمات کلی

( و معادل "رانیا"و  "هاچالش"، "هاکارراه"، "آموزش"

 ,Master of science in nursing) هاآن يسیانگل

Education, solutions, Challenges  وIran استفاده )

دوره  نی)زمان شروع اول 1366جستجو از سال  نیشد. ا

انجام  1400آذر ( تا رانیدر ا یارشد پرستار يکارشناس

جستجو شامل نمایه  تحت يفارس ياطالعات یهاگاهیشد. پا

(، بانک اطالعات nindex.irنشریات پرستاری ایران )

جهاد  ي(، پایگاه اطالعات علمmagiranنشریات کشور )

اطالعات  ی(، پژوهشگاه علوم و فناورSID) يدانشگاه

علوم جهان اسالم  یاستناد گاهی(، پاIranDOCایران )

(ISCو مرکز منطق )یعلوم و فناور ياطالع رسان ایه 

(RICeSTبود. مع )ورود به مطالعه شامل موضوع  یارهای

باشد، زبان  یارشد پرستار يمنبع در مورد کارشناس

مقاالت فارسي یا انگلیسي باشد، و موضوع منبع مربوط به 

 ،يطرف در ایران باشد، بودند. از یآموزش پرستار ستمیس

 ایهو مداخل يکنفرانس ر،ینامه به سردب ،یمطالعات مرور

و متن کامل  دهیاز مطالعه حاضر خارج شدند. عنوان، چک

ورود و خروج توسط دو محقق  یهااریمقاالت بر اساس مع

ی مقاالتي که در هاشدند. رفرنس يابیطور مستقل ارز به

نهایت وارد مطالعه شدند نیز به صورت دستي بررسي 

در جستجوی الکترونیکي  شدند تا منابع مرتبطي که احتماالً

بازیابي نشده بودند، جهت ورود به مطالعه مورد ارزیابي 

 یریتفس چیاز ه هاداده یآورجمع يقرار گیرند. در ط

 سندهینشد و از عبارات اصل مقاالت که توسط نو دهاستفا

به کار رفته بود، استفاده شد. با استفاده از دو محقق که به 

 جینتا کردند،يکار م لیتحل ندیفرا يطور مستقل از هم در ط

قرار گرفت و در  يمورد بررس لیبه دست آمده از تحل

له بحث أدر مورد مس گریصورت برخورد با مشکل با همد

ه در مجموع، هم .دندرسیيمجدد به توافق م يبررس او ب

با  هاقرار گرفتند و داده يمقاالت مربوطه مورد بررس

سال  سنده،یاستفاده از فرم مخصوص، که شامل نام نو

حجم نمونه، مکان پژوهش، هدف  ق،یچاپ مقاله، طرح تحق

ارائه شده،  یذکر شده و راه کارها یهامطالعه، چالش

 استخراج شد.

 

 نتايج

 یهاگاهیمطالعه در جستجوی اولیه پا 291در مجموع، 

منابع  يدست یمطالعه در جست و جو کیو  ياطالعات

 189 ،یبالقوه یافت شد. پس از حذف مطالعات تکرار

مقاالت،  دهیعنوان و چک يابیماند. پس از ارز يمطالعه باق

ماند. در نهایت، در بررسي متن کامل  يمقاله باق 22

مرتبط با موضوع اصلي این مطالعه  لهمقا 10مطالعات، 

(. 1انتخاب شدند )شکل  یمطالعه مرور نیو برای ابودند 

 هاکارراهو  هامطالعات در دو بخش چالش جیدر مجموع نتا

 قرار گرفت.  يمورد بررس
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 انتخاب مطالعات ندیفرآ انینمودار جر: 1شکل 

 

 یآموزش در مقطع ارشد پرستار یهاکارراهو  هاچالش

به دو بخش  یآموزش در مقطع ارشد پرستار یهاچالش

مربوط به  یهاو چالش انیمربوط به دانشجو یهاچالش

 (.2و  1شود )جداول مي میتقس يآموزش ستمیس

 

 انيمربوط به دانشجو یها. چالش1

قرار گرفت که  يمطالعه مورد بررس 4در  هاچالش نیا

گان دوره کارشناسي ارشد آموختدانششامل عدم کارآیي 

مناسب  یکار تیفیی بالیني، عدم کهاپرستاری در محیط

و  لیشدن از ادامه تحص دیناام الن،التحصیفارغ

شناخته  تیبعد از ورود به دوره، به رسم يسرخوردگ

 نیاز بال یيو پزشک و جدا رستارنشدن توسط همکاران پ

رسد نقش مي به نظر هاچالش نی(. در ا27تا25و16)است

 است.  يآموزش ستمیاز س شتریب انیخود دانشجو

 انیمرتبط با دانشجو یهاحل چالش یهاکارراه: هاکارراه

ی ویژه کارشناسي ارشد در هاشامل ایجاد و احراز پست

تخصصي  ،هاتعریف شرح وظایف اختصاصي آن ،بالین

کردن آموزش پرستاری در سطح کارشناسي ارشد و 

بازنگری سیستم گزینش دانشجو برای ادامه  ،باالتر

جامع آموزشي برنامه  احيطر ،تحصیل در مقطع ارشد

و جایگاه حرفه در بین مردم و  هابرای ارتقای آن

شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری به جامعه با 

معي با راهنمایي و مشاوره ی جهااز رسانهگیری بهره

 ربط پرستاریی ذیهاان و سازماننظرصاحب
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 (.27تا25و16شود)مي
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 رانیدر اآموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری  یکارهاها و راهچالششده در مورد  مطالعات انجام يبررس جیتان: 1جدول 

 نویسنده، سال ردیف
طرح 
 تحقیق

حجم 
 نمونه

 هاکارراه هاچالش هدف مطالعه شهر

 ، (40)دادیانااهلل  1
1387 

پیشنهاد استانداردهای  ایران 50 ترکیبی
برای مناسب کشوری 
دوره اعتباربخشی 

کارشناسی ارشد پرستاری 
 و مامایی

استفاده از استانداردهای خارجی برای اعتباربخشی مقطع کارشناسی ارشد 
 پرستاری

 المللی کارشناسی ارشد پرستاری تعیین استانداردهای بین

 منطبق بر ساختار آموزشی کشورتدوین استانداردهای 

 تحصیالت تکمیلی وجود برنامه مشخص برای بررسی میزان تحقق اهداف

 تکمیلی ای مشخص و منظم برای بودجه تحصیالت وجود برنامه

که دانشجویان برای انجام  شود برنامه آموزشی در سطح کارشناسی ارشد طوری طراحی
 .آماده شوندانتشار دانش  ی، استفاده ودهسازمانپژوهش، 

2   
 

 -توصیفی
 مقطعی

تعیین ضرورت وجود  ایران 205
ی آموزش تخصصی هادوره

 در مقطع کارشناسی ارشد

ی هامحیط گان دوره کارشناسی ارشد پرستاری درآموختدانشعدم کارآیی 
 بالینی

ی ها، جنبه(... مدیریت، آموزش و) بر مفاهیم عمومی هاعدم تأکید این دوره
مورد نیاز در  ی ارائه شده و خدماتهاهماهنگی بین آموزش تخصصی، مهارتی و

 بالین، 

 در بالین  ه به کارآموختدانشتمایل پرستاران 

 وجود جایگاه مشخص در بالین

 ی تخصصی بالینی در مقطع کارشناسی ارشدهاارائه دوره

یاز ی تخصصی به ترتیب اولویت شامل: ارتقای کیفیت خدمات، نهادالیل ایجاد این دوره
عمل کردن حرف پزشکی، ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای  روزافزون جامعه به تخصصی

 ی ارائه خدمات بهداشتی و درمانیهاپرستاران و کاهش هزینه

ی پرستاری هاعلمی دانشکدهاز نظر اعضای هیأت ارشد ی آموزشی مقطع کارشناسیهابازنگری دوره
 ایران

 .قلب و عروق از اولویت بیشتر برخوردار بود ویژه، اورژانس ویی چون پرستاری مراقبت هاتخصص
 ، (23)زاده ولی  3

1390 
تحلیل 
 محتوی

 تبیین و شناسایی تبریز 46
 کارشناسی یهاچالش
راه  ارائه و پرستاریارشد 

 حل

 کار در محیط ایحرفه هویت و فرهنگی یها: دغدغهایحرفه هویت و فرهنگی

 بالین:  و پژوهش آموزش، بین تعادل عدم

 دوره کفایت محتوی آموزشی عدم

 بالین با نیازهای تطابق محتوای آموزشی عدم

 بالین و نامناسب پژوهش ارتباط

 ادامه برای انگیزه با و عالقمند افراد مستعد، انتخاب و دانشجو، گزینش سیستم
 مقطع ارشد در تحصیل

 و مردم بین در حرفه و جایگاه هاآن ارتقای برای آموزشی جامع نبود برنامه
ی هارسانه ازگیری بهره با جامعه به پرستاری ارزش حرفه و نقش شناساندن

 .پرستاری ذیربط یهاو سازمآن صاحب نظران مشاوره و راهنمایی با جمعی

 ایجاد سبب که این رشته در پرتوان و رشته به عالقمند اساتید ازگیری بهره
 شود. التحصیلفارغ در عالقه و انگیزه

 ارشد کارشناسی ویژه یهاپست احراز و ایجاد، پرستاری تصویر استراتژی برای بهبود اتخاذ
 سطح در پرستاری آموزش کردن ؛ تخصصیهاآن اختصاصی وظایف شرح تعریف، بالین در

مقطع  در تحصیل ادامه برای دانشجو گزینش سیستم بازنگری ،ارشد و باالتر کارشناسی
 و مردم بین در حرفه و جایگاه هاآن ارتقای برای آموزشی جامع برنامه طراحی،ارشد

 با ی جمعیهارسانه ازگیری بهره با جامعه به پرستاری ارزش حرفه و نقش شناساندن
 .پرستاری ذیربط یهاو سازمان صاحبنظران مشاوره و راهنمایی

 عالقه و انگیزه ایجاد سبب که این رشته در پرتوان و رشته به عالقمند اساتید ازگیری بهره
 .شود التحصیلفارغ در

 کرمانشاهی   4
(52) ،1390 

ایران  - تطبیقی
 کانادا

برنامه آموزش ی همقایس
کارشناس ارشد پرستاری 

 در ایران و کانادا

اساس اهداف و رسالت  عدم انطباق برنامه آموزش پرستاری ارشد ایران بر
 مشخص

عدم تناسب با نیاز جامعه برای مدیریت مراقبت، نظارت و کنترل برنامه ریزی 
 آموزش پرستاری

 نالتحصیالفارغعدم کیفیت کاری مناسب 

اساس فلسفه و تئوری ی برنامه بر هاتدوین برنامه آموزشی منسجم و طراحی سایر قسمت
 منسجم و منطقی

 برنامه آموزش کارشناسی ارشد پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه و دانشجو لحاظ شود.

 توجه به رشد تفکر انتقادی و خالقیت در دانشجویان

 در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمی ایحرفهی هاتوجه به ارزش
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 نویسنده، سال ردیف
طرح 
 تحقیق

حجم 
 نمونه

 هاکارراه هاچالش هدف مطالعه شهر

در سیستم بهداشتی کشور و در سطح  لالتحصیفارغتوجه به نقش و وظایف پرستاران  عدم مشخص بودن جایگاه کارشناس ارشد پرستاری در جامعه
 جامعه در برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری

 ی ادغام پژوهش در آموزشهابرنامهی هی آموزشی نوین و لزوم توسعهاامکان دسترسی به روش

 آموزشی ارشد پرستاریی هضرورت انجام و پیگیری منصفانه ارزیابی درونی و بیرونی در برنام
 ، (53)نیك فرید  5

1392 
تحلیل 
 محتوا

بررسی کیفی درك  تهران 8
دانشجویان پرستاری 
مراقبت ویژه نوزادان درباره 

 وضعیت تحصیل

 در عملکرد بالینیابهام نقش 

 سازی شرایط بالینی برای مثبت رشته مشروط به آماده انداز موفقیت و چشم
 می باشد. ایحرفهحضور رشته و الزام توانمندسازی 

 نا امید شدن از ادامه تحصیل و سرخوردگی بعد از ورود 

 متفاوت بودن انتظارات از رشته با واقعیت موجود

 عدم وجود اساتید پرستاری متخصصآموزش ضعیف به دلیل 

 مشارکت دادن دانشجوی تازه کار در تدریس دروس تخصصی

 آموزش بالینی هم راستا با دوره کارشناسی

 نامناسبدرسی کوریکولوم 

 ایحرفهتوانمندسازی و  ی آموزش، مدیریت بالینهالزوم تغییرات زیربنایی در حیطه

 ن رشته در جامعه پرستاریالتحصیالفارغایگاه کردن ج مشخص

 رشتهقدرتمند کردن برای و نشر مجالت تخصصی  تشکیل گروه و انجمن

 متخصصان مربوطهبه دست سپردن تدریس 

 نقش از یك پرستار ارشد مسلط ارائه مدل

 ، (31)حیدری   6
1393 

-توصیفی
 مقطعی

بررسی بروندادهای  مشهد 90
ی هانامه پژوهشی پایان

 کارشناسی ارشد پرستاری

 دوره ارشد پرستاری یهانامه پایان بودن نتایجنکاربردی 

 هاپایان نامهمتدولوژی سطح کیفیت پائین 

 عدم حمایت از مراقبت مبتنی بر تحقیق در بالین

 هاافزایش سطح شاهدمحوری پژوهش

 پرستاری در نگارش و انتشار مقاالت علمیارشد توسعه توانمندی دانشجویان 

 ی روز پرستاریهاچالش بر مداخالت بالینی و ارشد پرستاری یهاتمرکز پژوهشتغییر 
 ی ذوالفقار  7

(54) ،1394 
تحلیل 
 محتوا

ی هاتبیین تجارب و چالش تهران 15
آموزش دوره کارشناسی 

 ارشد ویژه

 ایحرفهعدم هویت 

 عدم انگیزه و تجربه قبلی

 عدم هم خوانی آموزش نظری و بالینی

 مربی بالینی ناکارآمد

 و ارتباطات بین رشته ای ایحرفهنقص در تعامالت 

 جدایی از بالین

 هاکاغذ بازی آموزشی بجای آموزش بالینی مهارت

 به رسمیت شناخته نشده توسط همکاران پرستار و پزشك

 خارج کردن محیط یادگیری از سنتی به مدرن

 تجدید نظر در تدریس دروس تئوری

 ی حمایتی مربیانهاتوسعه نقش

 و بین رشته ای تشویق برقراری تعامالت انسانی

 علمیهیأتبالین توسط اعضای -های خالقانه کاهش گسست تئوریکارراهتوسعه 

 تقویت سطح دانش و مهارت اساتید دوره ارشد

 ، (55)قربانی   8
1394 

توصیفی 
 تحلیلی

ایران  -
و 

 آمریکا

 دوره آموزشی برنامه مقایسه
 پرستاری رشته ارشد کارشناسی

 آمریکا و ایران کودکان

 داوطلبان کاری سوابق کافی به عدم توجه

 دوره ورود به از قبل روانشناختی خصوصیات لحاظ از مصاحبه انجام

 وقت پاره بصورت دوره ارائه

 داوطلبان کاری سوابق به توجه

 به صورت دوره ارائه و دوره ورود به از قبل روانشناختی خصوصیات لحاظ از مصاحبه انجام
 وقت پاره

 ، (50)عاقبتی   9
1394 

 تحلیل 
 محتوی

 

 و مربیان تجارب تبیین شهدم 12
 برنامه اجرای دانشجویان از

 ارشد کارشناسی درسی
 پرستاری ویژه

 پرستاری:  ویژه کارشناسی ارشد رشته مرزهای و حد تعیین در سردرگمی و ابهام
 تروماتولوژی ارتوپدی و مانند دروس برخی کارآموزی و مطالب همپوشانی

 کارشناسی دوران به نسبتآموزشی  عملکردهای و مباحث بودن تکراری

 در پردازی تئوری به دروس نپرداختن و تحقیق روش درس بودن ناکافی
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 نویسنده، سال ردیف
طرح 
 تحقیق

حجم 
 نمونه

 هاکارراه هاچالش هدف مطالعه شهر

 آموزش در ارشد ویژه و تدریس روش و پرستاری
 دانشجو: به یهاحرف هویت القای جهت در مربیان تالش

 آموزش اصلی محور عنوان به فرایند پرستاری

 بیمارمحور  آموزش تخصصی جهت در تالش
 دانشجو:  در خودکارآمدی حس آموزش تقویت جهت کارآزموده انسانی منابع در محدودیت

 کارآزموده و ماهر اساتید بودن ناکافی

 مجرب پزشکان از در استفاده محدودیت

 پرسپتورهای بالینی از استفاده در محدودیت
 ، (15)مظلوم   10

1395 
 -توصیفی

پیمایشی به 
 روش دلفی

 استانداردهای تدوین مشهد 20
 برای پایه آموزشی
 اعتبار سنجی و ارزشیابی

 دوره درسی برنامه
 رشته کارشناسی ارشد

 ویژه مراقبت پرستاری
 مطالعه یك گزارش: نوزادان

Delphi 

 مراقبت پرستاری رشته ارشد کارشناسیدوره  آموزشی عدم تدوین استانداردهای
 نوزادان ویژه

 مراقبت پرستاری رشته ارشد کارشناسی دوره ارزشیابی ابهام در استانداردهای
 نوزادان ویژه

 درسی دوره یهابرنامه علمی و قانونی ابهام در هویت

 .شود استفاده دانشجویان برای فعال غیر یادگیری جای به فعال یادگیری یهاروش از

 صاحبنظران و هاگروه سایر اعضای گروه، اعضای از متشکل تیمی توسط برنامه ارزشیابی
 و سرپرستاران نوزادان، فارماکولوژیست، رشته تخصص فوق دانشکده )پزشکان خارج

 .شود انجام دانشجویان( نمایندگان و نوزادان ویژه مراقبت یهابخش پرستاران

 نقاط تا گیرد صورت کشور خارج و داخل برتر یهادانشگاه با مقایسه برنامه، ارزشیابی در
 .شود مشخص ضعف و قوت

 .شود انجام یك بار سال 2-3 هر حداقل آموزشی برنامه جامع ارزشیابی

 به موجود ضوابط اساس بر و شود انتخاب نیازسنجی اساس بر آموزشی برنامه محتوای
 .گیرد بازنگری قرار مورد فراگیران، نظرات به توجه با دورهای صورت

 .گیرد قرار بحث مورد ذینفعان و دست اندرکاران توسط آن اجرای از قبل ارزشیابی از انتظارات

 .شود داده قرار ذینفعان اختیار در بعدی یهابرنامه ریزی در استفاده برای ارزشیابی گزارش و نتایج

 .باشند یکدیگر راستای در پژوهش و بالینی نظری، آموزش

 .گیرد قرار توجه مورد پژوهش و المتس ارتقای در دانشجویان مشارکت برنامه، در

 در سالمت تیم اعضای سایر و پرستاران پزشکان، با گروهی همکاری امکان آموزش، فرایند
 .نماید فراهم را یادگیری زمینه

 در کشیك انجام و بستری نارس، نوزادان سرپایی، نوزادان از مراقبت شامل آموزشی برنامه
 .باشد بیمارستان
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 يآموزش ستمیمربوط به س یها. چالش2

خود به چهار بخش مرتبط با  يآموزش ستمیس یهاچالش

 میتقس قیو تحق نیبال ،يحرفه، آموزش یهااستاندارد

 شود: مي

مطالعه  5در  یهاچالش نی: ایاحرفه یهااستاندارد

گزارش شد که شامل استفاده از استانداردهای خارجي 

برای اعتباربخشي مقطع کارشناسي ارشد پرستاری، نبود 

و جایگاه حرفه  هاجامع آموزشي برای ارتقای آنبرنامه 

در بین مردم، عدم کفایت محتوی آموزشي دوره، عدم 

با نیازهای بالین، عدم انطباق  وزشيتطابق محتوای آم

بر اساس اهداف و  رانیارشد ا یآموزش پرستاربرنامه 

دوره  يآموزش یاستانداردها نیرسالت مشخص، عدم تدو

نوزادان،  ژهیمراقبت و یارشد رشته پرستار يکارشناس

ارشد  يدوره کارشناس يابیارزش یابهام در استانداردها

 تیو ابهام در هو داننوزا ژهیمراقبت و یرشته پرستار

 است دوره يدرس یهابرنامه يو علم يقانون

 (. 29تا27و25و15)

 یهامرتبط با استاندارد یهاحل چالش یهاکارراه: هاکارراه

مشخص برای بررسي میزان برنامه شامل وجود  ایهحرف

 يآموزشبرنامه  نیتحقق اهداف تحصیالت تکمیلي، تدو

بر اساس فلسفه برنامه  یهاقسمت ریسا يمنسجم و طراح

ارشد  يآموزش کارشناسبرنامه  ،يمنسجم و منطق یو تئور

جامعه و دانشجو لحاظ شود، توجه  ازیبر ن يمبتن یپرستار

توجه به  ان،یدر دانشجو تیو خالق یبه رشد تفکر انتقاد

 يو فرهنگ اسالم میتوجه به تعال نیدر ع ایهحرف یهاارزش

 (29تا27و25و15شود)مي

مطالعه گزارش شده است که  5در  هاچالش نی: ايآموزش

بر مفاهیم عمومي )مدیریت،  هاشامل عدم تأکید این دوره

ی مهارتي و تخصصي، هماهنگي بین هاآموزش(، جنبه

ی ارائه شده و خدمات مورد نیاز در بالین، عدم هاآموزش

کفایت محتوی آموزشي دوره، عدم تطابق محتوای 

از اساتید عالقمند به گیری بالین، بهره نیازهایآموزشي با 

رشته و پرتوان در این رشته که سبب ایجاد انگیزه و عالقه 

عدم وجود  لیبه دل فیشود، آموزش ضع التحصیلفارغدر 

تازه  یاساتید پرستاری متخصص، مشارکت دادن دانشجو

هم راستا  ينیآموزش بال ،يدروس تخصص سیکار در تدر

 ینامناسب، تکرار يکوریکولوم درس ،ياسبا دوره کارشن

نسبت به دوران  يآموزش یبودن مباحث و عملکردها

بودن اساتید ماهر و کارآزموده و ابهام  يناکاف ،يکارشناس

 دوره يدرس یهابرنامه يو علم يقانون تیدر هو

 (. 30و29و27و26و15شود)مي

شامل دالیل  يآموزش یهاحل چالش یهاکارراه: هاکارراه

تخصصي به ترتیب اولویت شامل: ی هاایجاد این دوره

ارتقای کیفیت خدمات، نیاز روزافزون جامعه به تخصصي 

عمل کردن حرف پزشکي، ایجاد جایگاه شغلي مناسب برای 

ی ارائه خدمات بهداشتي و هاپرستاران و کاهش هزینه

ی آموزشي مقطع کارشناسي هادوره نگریدرماني، باز

ی پرستاری هاارشد از نظر اعضای هیأت علمي دانشکده

به مدرن،  ياز سنت یریادگی طیایران، خارج کردن مح

تعامالت  یبرقرار قیتشو ان،یمرب يتیحما یهاتوسعه نقش

سطح دانش و مهارت  تیو تقو ایهرشت نیو ب يانسان

 (.30و29و27و26و15)است دوره ارشد دیاسات

قرار گرفت  يمطالعه مورد بررس 4در  هاچالش نی: انیبال

ی ارائه شده و هاکه شامل عدم هماهنگي بین آموزش

ه آموختدانشخدمات مورد نیاز در بالین، تمایل پرستاران 

به کار در بالین، وجود جایگاه مشخص در بالین، عدم 

 ينیآموزش بال ،يتطابق محتوای آموزشي با نیازهای بالین

 يآموزش یو کاغذ باز يبا دوره کارشناس مسوه ریغ

 (. 29و27و26و16شود)مي هامهارت ينیآموزش بال یجاب

شامل ارائه  نیبال یهاحل چالش یهاکارراه: هاکارراه

ی تخصصي بالیني در مقطع کارشناسي ارشد هادوره

یي چون پرستاری مراقبت ویژه، اورژانس و هاتخصص

 یهاراستا بود آموزش کیدر  نیقلب و عروق، و همچن

خالقانه  یهاکارراهو پژوهش و توسعه  ينیبال ،ینظر

 علميهیأت یتوسط اعضا نیبال _یکاهش گسست تئور

 (.29و27و26و16شود)مي
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قرار گرفت  يمطالعه مورد بررس 3در  هاچالش نی: اقیتحق

که شامل ارتباط نامناسب پژوهش و بالین، کاربردی نبودن 

 تیفیسطح ک ،یدوره ارشد پرستار یهانامهنتایج پایان

، عدم حمایت از مراقبت مبتني هانامه انیمتدولوژی پا نییپا

 وبودن درس روش تحقیق  يبر تحقیق در بالین و ناکاف

 یدر پرستار یپرداز ینپرداختن به دروس تئور

 (.31تا29)است

 قیمربوط به تحق یهاحل چالش یهاکارراه: هاکارراه

، توسعه هاشامل افزایش سطح شاهدمحوری پژوهش

مندی دانشجویان ارشد پرستاری در نگارش و انتشار توان

بر  یی ارشد پرستارهاتمرکز پژوهش رییمقاالت علمي، تغ

راستا  کیی روز پرستاری، در هامداخالت بالیني و چالش

و پژوهش، و مشارکت  ينیبال ،یربودن آموزش نظ

 (.31تا29)است سالمت و پژوهش یدر ارتقا انیدانشجو

 

 بحث

و  هانظام مند بر چالش یهدف مرورپژوهش حاضر با 

آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری  یهاکارراه

بر آموزش  يهم مبتن یشد. حرفه پرستار يایران طراح

برنامه است. هـدف  ينیبر آموزش بال يو هم مبتن ینظر

نمـودن، پرسـتاراني  التحصیلفارغآمـوزش پرسـتاری 

ای اسـت، کـه در سـالمت و کیفیت زندگي افراد و جامعه

 مؤثری نقش دارای کننـد،کـه بـه آن خـدمت مـي

 در بالیني تجارب و هافعالیت از هدف(. 34تا32و19)باشند

 در استقالل و اعتماد کردن فراهم پرستاری، آموزش

 مسأله حل و نقادانه قضاوت پرستاری، اقدامات انجام

کاربرد دانش نظری در عمل میسر  طریق از که است

 را نظری آموزش هایبرنامه دلیل همین به(. 35)شودمي

 يدر حال نای(. 36)کنندمي ادغام عملي یا بالیني آموزش با

مشخص شد که پرستاران با  زیاست که در مطالعات ن

 يدر مقطع ارشد نسبت به پرستاران کارشناس التیتحص

ماران یدر مراقبت از ب یاز دانش، نگرش و عملکرد بهتر

از طرف دیگر هـدف آموزش  (.38و37ند)هستبرخوردار

بالیني، تغییر رفتار و ایجاد شایستگي بالیني است، امـا 

نتایج مطالعاتي که این هدف را در مقطع کارشناسي ارشد 

 زمینه این در که دهدنشان مي اند،پرستاری بررسي کرده

عواملي مانند  (.39و26و16)است نبـوده موفق نچندا

، هاافزایش تعداد دانشجویان ورودی به دانشکده

کارگیری اطالعات کسب شده نظری در محـیط بالـیني و به

کارگیری ریزی مناسب جهت بهبرنامهجـامعه، ناتواني در 

ی مـورد نـیاز، نظیر حل مسأله، تفکر انتقادی، هامهارت

استدالل بالیني و کار گروهي، احساس نیاز دانشجویان 

به داشتن شایستگي و آمادگي مناسب برای  التحصیلفارغ

ی پیشگیری هاکار در بالین و همچنین تغییرات سریع روش

ی اخیر آموزش پرستاری به های سالهاو درمان از چالش

ه موجب تشدید مشکالت آموزشي در شمارمي رود ک

(. با 42تا40مقاطع مختلف تحصیلي پرستاری شده است)

در نظر گرفتن این که دستیابي به آموزش اثربخش در 

پرستاری موجب کسب و ارتقای صالحیت دانشجویان 

 ینمسؤول شود،جهت ارائه مراقبت بهتر در جهان واقعي مي

 توسعه جهت در را اقداماتي باید پرستاری رشته در امر

 آموزشي اثربخش، آموزش. ببرند کار به بخش اثر آموزش

رک استاد از خودش، درک دانشجو و د بین بتواند که است

اجتماعي کالس درس تعادل ایجاد _درک از شرایط رواني

 ارشد ي(. آموزش اثر بخش در مقطع کارشناس43کند)

تواند به فراهم ساختن محیط یادگیری مناسب و مي

(. عناصر اصلي 46تا44فراگیران منجر شود) مؤثریادگیری 

و بالیني شامل استاد ماهر  یتئور مؤثربرای یک آموزش 

دارای انگیزه، دانشجویي که آماده و دارای انگیزه است،  و

، نگرش مشترک هازمان و فرصت برای تکرار مهارت

 مربي، و دانشجو بین بیمار به نسبت ایمسؤولیت حرفه

 دانشجو و معلم بین بازخورد ارائه برای فرصت و زمان

 (. 49تا47و19شوند)مي

دوره کارشناسي ارشد پرستاری به منظور  قت،یحق در

 و هـاتأمین نیروی انساني متعهد و متبحر در این رشته

 آن بـه وابسته علوم در تخصص یهاراه بـه دسـتیابي
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 گردیده تاسیس متخصص نیروهای کمبـود جبـران بـرای

 آموزشي، ابعاد از یک هر در بتواننـد افـراد ایـن تا است

فعالیت نمایند و بـا اسـتفاده از مقـاالت  دیریتم و پژوهشي

علمـي و تحقیقـات در جهـت پیشـبرد مرزهای دانش کوشا 

ارتقای کیفیت در تحصیالت این که (. با توجه به 40باشند)

تکمیلي پرستاری منوط به تعیین وضعیت موجود در گروه 

برنامه و بررسي راه کارهای اجرایي برای بهبود کیفیت 

موجود  یهاحل، مشکالت و راههااست چالش ماست، الز

 شوند. بیترک

و  هاارشد با چالش يدر مقطع کارشناس یپرستار آموزش

 ،ي: عوامل فرهنگشاملت که همراه اس یمشکالت متعدد

 ن،یآموزش، پژوهش و بال نیب تیعدم کفا ،ایهحرف تیهو

در  انیجامع آموزشي برای ارتقای دانشجوبرنامه نبود 

 ،حرفه در بین مردم نیارشد و جایگاه ا يمقطع کارشناس

 يپوشانهم، (23شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری )

و  یدروس مانند ارتوپد يدر برخ یمطالب و کارآموز

و  سیروش تدر ،بودن مباحث یتکرار ،یوماتولوژتر

مراقبت  شیدر گرا یمقطع ارشد پرستار آموزش در

گان دوره کارشناسي آموختدانشعدم کارآیي  ،(50)ویژه

 های بالیني، عدم تأکید این دورههادر محیط اریارشد پرست

مهارتي ی هابر مفاهیم عمومي )مدیریت و آموزش(، جنبه

ی ارائه شده و هاو تخصصي، نبود هماهنگي بین آموزش

خدمات مورد نیاز در بالین، عدم تمایل پرستاران 

ه به کار در بالین، عدم وجود جایگاه مشخص آموختدانش

 استفاده از استانداردهای خارجي برای ،(51)یندر بال

ابهام  ،(40)مقطع کارشناسي ارشد پرستاری بخشياعتبار

شدن از ادامه  دیناام ،ينیدر عملکرد بالجویان دانشنقش 

مقطع، متفاوت  نیبعد از ورود به ا يو سرخوردگ لیتحص

 فیعموجود، آموزش ض تیبودن انتظارات از رشته با واقع

عدم وجود اساتید پرستاری متخصص، مشارکت  لیبه دل

 ،يدروس تخصص سیتازه کار در تدر یدادن دانشجو

به  يعدم توجه کاف ،(53نامناسب) يکوریکولوم درس

انجام مصاحبه از لحاظ عدم داوطلبان،  یسوابق کار

قبل از ورود به دوره و ارائه  ياختروانشن اتیخصوص

(. در ادامه با توجه 55)بودند  ،صورت پاره وقته دوره ب

 یهاکارراه، ذکر شده در مطالعات فوق یهابه چالش

 ارائه شد. 2در جدول  زیمتناسب با هرکدام ن

با  يفیک قاتیشود برای تحقیقات آینده، تحقمي شنهادیپ

 تیأه یو اعضا نیمدرس ،يمشارکت کارشناسان آموزش

که  يانجام مطالعات ،ي. از طرفردیصورت گ ،یبورد پرستار

از  یپرستار انیو دانشجو انیبا هدف تجربه و درک مرب

اندد به صورت گر یارشد پرستار يآموزش کارشناس

 زیکشور ن یمختلف پرستار یهادر دانشکده یتئور

 باشد.  دیتواند مفمي

توان به تعداد کم مي مطالعه حاضر یهاتیمحدود از

عوامل  يعدم بررس ن،یاشاره کرد. همچن مرتبطمطالعات 

بر آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری  گذارتأثیر

مطالعات مرور در است که  یيهاتیاز محدود زیایران ن

 شده وجود داشته است.

 

 آموزش در مقطع کارشناسي ارشد پرستاری ایران. یهاکارراهو  هامطالعات واردشده مرتبط با چالش یهاافتهی قیتلف: 2جدول 

 کارراه چالش

کارشناسي  ی ویژههااتخاذ استراتژی برای بهبود تصویر پرستاری نظیر ایجاد و احراز پست ایحرفهابهام در هویت 

 ارشد در بالین

 هاتعریف شرح وظایف اختصاصي آن

 تخصصي کردن آموزش پرستاری در سطح کارشناسي ارشد و باالتر

 به دانشجویان ایحرفهتالش مربیان در جهت القای هویت 

 تشکیل گروه و انجمن و نشر مجالت تخصصي برای قدرتمندکردن رشته

 ارتباط و هماهنگي مناسب بین آموزش، پژوهش و بالین عدم هماهنگي بین آموزش، پژوهش و بالین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 16

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5384-en.html


 آموزش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری یکارهاها و راهچالش ی و همکارانفیمحمدحسام شر
 

mui.ac.irhttp://ijme.  85/  (11) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / ارديبهشت 

عدم تطابق آموزش پرستاری بر اساس پرستاری مبتني بر 

 شواهد در عمل و آموزش

 علميهیأتبالین توسط اعضای های خالقانه کاهش گسست تئوریکارراهتوسعه 

ژوهش در ی ادغام پهابرنامهی هی آموزشي نوین و لزوم توسعهاامکان دسترسي به روش

 آموزش

عدم مشخص بودن جایگاه کارشناس ارشد پرستاری در 

 جامعه و شناساندن نقش و ارزش حرفه پرستاری

 ی هانای جمعي همراه با راهنمایي و مشاوره صاحب نظران و سازمهااز رسانهگیری بهره

 ذی ربط پرستاری

در سیستم بهداشتي کشور و در سطح جامعه  التحصیلفارغتوجه به نقش و وظایف پرستاران 

 در برنامه درسي کارشناسي ارشد پرستاری

  ن در بالینالتحصیالفارغعدم کیفیت کاری مناسب 

مدیریت، آموزش )بر مفاهیم عمومي  هاعدم تأکید این دوره

  تخصصي ی مهارتي وها، جنبه(و...

 در بالین ه به کارآموختدانشتمایل پرستاران عدم 

 ی تخصصي بالیني در مقطع کارشناسي ارشدهاارائه دوره

ی پرستاری مراقبت های آموزشي مقطع کارشناسي ارشد بخصوص دورههابازنگری دوره

 ویژه، اورژانس و قلب و عروق

 ی یادگیری فعال به جای یادگیری غیر فعال برای دانشجویانهااستفاده از روش

 آموزشي ارشدانجام کشیک در بیمارستان در برنامه 

بخشي مقطع  استفاده از استانداردهای خارجي برای اعتبار

 کارشناسي ارشد

 تدوین استانداردهای منطبق بر ساختار آموزشي کشور

عدم انطباق برنامه آموزش پرستاری ارشد ایران بر اساس 

 اهداف و رسالت مشخص

ساس فلسفه و تئوری ی برنامه بر اهاتدوین برنامه آموزشي منسجم و طراحي سایر قسمت

 منسجم و منطقي

عدم تناسب با نیاز جامعه برای مدیریت مراقبت، نظارت، کنترل 

 و برنامه ریزی آموزش پرستاری

 طراحي برنامه آموزش کارشناسي ارشد پرستاری مبتني بر نیاز جامعه و دانشجو

 توجه به رشد تفکر انتقادی و خالقیت در دانشجویان

 در عین توجه به تعالیم و فرهنگ اسالمي ایحرفهی هاتوجه به ارزش

 ایحرفهی آموزش، مدیریت بالین و توانمندسازی هالزوم تغییرات زیربنایي در حیطه در عملکرد بالینيابهام نقش 

 ن این رشته در بالینالتحصیالفارغمشخص کردن جایگاه 

 ارائه مدل نقش از یک پرستار ارشد مسلط

 آموزش ضعیف به دلیل عدم وجود اساتید پرستاری متخصص 

 متفاوت بودن انتظارات از رشته با واقعیت موجود 

ناامید شدن از ادامه تحصیل و سرخوردگي بعد از ورود به این 

 مقطع

 از اساتید عالقمند و پرتوان به این رشتهگیری بهره

 متخصصان مربوطه به دست سپردن تدریس 

 مایتي مربیانی حهاتوسعه نقش

 تقویت سطح دانش و مهارت اساتید دوره ارشد

 از اساتید عالقمند جهت ایجاد انگیزه در دانشجویانگیری بهره

 خارج کردن محیط یادگیری از سنتي به مدرن

 تشویق برقراری تعامالت انساني و بین رشته ای و ارتباطات بین رشته ای ایحرفهنقص در تعامالت 

امکان همکاری گروهي با پزشکان، پرستاران و سایر اعضای تیم سالمت در فرایند آموزش، 

 زمینه یادگیری را فراهم نماید.

 سهیم نمودن پرسنل درماني در آموزش دانشجویان

 عدم توجه کافي به سوابق کاری داوطلبان 

عدم انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختي قبل از 

 ورود به دوره

نش دانشجو، انتخاب افراد مستعد، عالقمند و با انگیزه برای ادامه تحصیل سیستم مناسب گزی

 در مقطع ارشد

توجه به سوابق کاری داوطلبان و انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختي قبل از 

 ورود به دوره

 ی درسي دوره هاابهام در هویت قانوني و علمي برنامه

 ابهام در استانداردهای ارزشیابي دوره کارشناسي ارشد 

ی پرستاری و اصالح آن با توجه به هاعدم تغییر برنامه

 ی بهداشتي کشورهاسیاست

 وجود برنامه مشخص برای بررسي میزان تحقق اهداف تحصیالت تکمیلي

ارشد آموزشي ی هضرورت انجام و پیگیری منصفانه ارزیابي دروني و بیروني در برنام

 پرستاری

و صاحب نظران  هاارزشیابي برنامه توسط تیمي متشکل از اعضای گروه، اعضای سایر گروه

 خارج دانشکده

 ی برتر داخل و خارج کشور در ارزشیابي برنامههامقایسه با دانشگاه

ی بهداشتي کشور هاانتخاب محتوا و ارزشیابي جامع برنامه آموزشي با توجه به سیاست

 .انجام شود یک بارسال  2-3 حداقل هر
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 گيرينتيجه

ارشد  یهامطالعه حاضر نشان داد که چالش جینتا

و  يآموزش ستمیمرتبط با س ياصل طهیدر دو ح یپرستار

، هاشوند. براساس چالشميبندی میتقس انیدانشجو

تدوین استانداردهای منطبق بر ساختار  رینظ یيهاکارراه

 ياز ضعف علم يآموزشي کشور، رفع مشکالت ناش

 یتوانمندساز ان،یانشجودر د زهیانگ جادیا د،یاسات

گزارش  قیو تحق ينیبال ،يآموزش یهاطهیدر ح انیدانشجو

مطالعه حاضر  افتهی ترینمهم قت،یشده است. در حق

موجود در  یهااز چالش کپارچهیجامع و گزارش  يبررس

 يو بررس یارشد پرستار يآموزش دوره کارشناس

 رانیمربوطه در ا یهابراساس چالش مؤثر یهاکارراه

 یگذاران پرستاراستیو س رانیمد یتواند برامي است که

 يدر جهت طرح اقدامات هامارستانیو ب هادر دانشکده

 باشد. دیموجود، مف یهاحل چالش یدر راستا ياتیعمل

 

 قدرداني

به  یازیبود، لذا ن کپارچهی یمطالعه مرور کیمطالعه  نیا

 يسازمان چیپژوهش، از ه نیاخذ کد اخالق وجود نداشت. ا

 يگونه تعارض منافع چیهو  نکرده است افتیدر يکمک مال

 وجود ندارد.
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Abstract 

 
Introduction: The development of postgraduate nursing education and its transformation needs to know the 

educational process, awareness of modern methods of its implementation, recognition of material resources 

and facilities, and awareness of the role and duties of human resources. This integrative review has been 

conducted with the aim to identify the challenges and strategies of Master of Science in nursing education in 

Iran. 

Methods: In this integrative review, an extensive search of databases such as Iranian Nursing Journals Index 

(nindex.ir), Iranian Journals Database (magiran), Scientific Information Database (SID), Iranian Research 

Institute for Information Science and Technology (IranDoc), the Islamic World Science Citation Database 

(ISC) and the Regional Information Center For Science and Technology (RICeST) was conducted from 1988 

(the beginning of the first master's degree in nursing in Iran) to December 4, 2021, using Persian and English 

keywords related to the aim of the study. 

Results: Altogether, 10 articles from 291 studies were selected. There are several challenges in postgraduate 

nursing education that nursing educators are looking for solutions to address them. Master nursing education 

in Iran is not based on goals and mission and graduates do not have a good quality of work. In Iranian 

universities, the role of the master of nursing in society is not clear and so far, no special review has been 

made in this regard. Finally, it seems that the master's degree program in nursing in Iran is being implemented 

without direction and considering the needs of society. 

Conclusion: Developing a coherent theoretical and practical training program in accordance with the needs 

of the community can be considered as the first step in reforming the program of master of science in nursing 

education in Iran. 
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