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 پوست 3111

 پرستاری آموزشجایگاه فلسفه در 
 

 عسکری پروانه، شیری محمود بهرام نژاد*, فاطمهگان(: ) سندهینو
 علوم پزشکی تهراندانشگاه سازمان: 

 bahramnezhad.f@gmail.com پست الکترونیکی:
 

پرساتاری اسات. در رشاته پرساتاری فلسافه  آموزشفلسفه پرستاری منعکس کننده اعتقادات اعضا در مورد شخص، هنر، علم و : مقدمه
که دانشجوی پرساتاری در مقطاع دکتاری مشاغول باه تحصایل باشاد.  شودمی آموزشآکادمیک و حتی تمرین فلسفه ورزی زمانی وارد 

 با هادفهای جدید است. لذا مطالعه حاضر ورزیگفت این مقطع فصل برداشت و نتیجه گیری و شروع فلسفه توانمیبه جرات  کهدرحالی
 .استشدهانجامتعیین جایگاه فلسفه در پرستاری 

ای باا ¬. جساتجوی کتابخاناهاستشدهای استخراج ¬این مطالعه مروری بوده، در جریان جستجوی الکترونیکی و کتابخانهروش تحقیق: 
 ,Google scholarو جستجوی الکترونیکی شامل جستجو با موتورهاای جساتجوی  شدهانجاممرور کتبی که در خصوص فلسفه بودند، 

CINHAL, MEDLINE,EBSCO و Springer  ،بدون محدودیت زمانی و با کلمات کلیدی جساتجوی فارسای فلسافه، پرساتاری
 ,Nursing Education, Philosophy, Educationپرستاری و تفکر انتقادی و کلمات کلیدی جستجوی انگلیسی  آموزش، آموزش

Critical Thinking استبوده. 
 پس از سالها نظریه پردازی و بحث و جدل برسر این موضوع که آیا پرستاری علم واحدی است و یا قرض گرفته شده از سایر رشاتهنتایج: 

پرستاران به نتیجه قطعی نرسایده اناد  های متعددی که در خصوص پاردایم بودن و یا پره پارادایم بودن پرستاری هنوز هم ها است. بحث
آکادمیاک باشاد  صاورتبهفلسافه  آموزشروعی برای شاید اگر ما فلسفه ورزی را با نوپایان پرستاریمان تمرین کنیم و دوره کارشناسی ش

ورزی،  کماک کنایم کاه باا فلسافه هااآنکنیم به  تفکر نقادانه در مراقبت از بیمار تربیت می ٔ  درزمینهعالوه براینکه پرستاران توانمندی 
تر صاورت بگیارد شااید  احتر هاآنهویت حرفه پرستاری و اجتماعی شدن  کنندمیمطالعه فلسفه و بازخوردهایی که بدنبال آن دریافت 

 یکی از دالیل طوالنی شدن فرآیند اجتماعی شدن و عدم درک درست از هویت حرفه پرستاری، عدم فلسفیدن در خصوص ایان رشاته در
شد در خصوص ایان رشاته، علات انتخاابش، معایاب و  دوره کارشناسی است. اگر در آغاز ورود دانشجو به این رشته به وی اجازه داده می

شد بلکه پذیرش این رشاته و مراقبات از  تر انجام می سریع ایحرفهت آن فکر کند نه تنها فرآیند اجتماعی شدن و کمک به هویت حسنا
 گرفت. تری صورت می-شایستهبیمار به نحو 

پرساتاری هام فلسافه  آماوزششاید در تدوین کریکولوم های پرستاری الزم باشد در خصاوص جایگااه فلسافه در : گیرینتیجهبحث و 
 آکادمیک و هم فلسفه ورزی تجدید نظر جدی شود تا بدین صورت نقش تفکر نقادانه برای پرستاران در بالین واضح تر گردد.

پرستاری، فلسفه، تفکر نقادانه، فلسفه ورزی کلمات کلیدی:
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