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 چکیده

ای فلسفی دارند، بنابراین مطالعه فلسفه و تاثیر آن بر پرستاری امری مهم است. با توجه به اینکه های پرستاری، پایههمه تئوری :مقدمه

بوده و تاثیرات زیادی بر اندیشه و تفکر جامعه و حرف مختلف داشته است، این  20مدرنیسم، پارادایم نظری غالب در اواخر قرن پست

 پرستاری انجام شد.  مدرن برمطالعه با هدف مروری بر تاثیر فلسفه پست

مند است که به سنتز جامع اطالعات منتشر شده قبلی در زمینه چگونگی و : این مطالعه از نوع مقاالت مروری روایتی غیرنظامروش کار

 Web of نحوه تاثیر فسلفه پست مدرن بر حرفه پرستاری پرداخته است. جستجو به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطالعاتی

Science ،Pubmed  ،Scopus ،SID، magiran و Google Scholar های با کلید واژهPostmodernism ،philosophy  و

Nurse مقاله پیدا شد، پس از بررسی مقاالت،  306های فارسی آن، بدون محدودیت زمانی و متدولوژیک انجام شد. در مجموع و معادل

 مقاله وارد مطالعه شد.  14نهایتا 

های تحقیق، گفتمان در پرستاری، تئوریتاثیرات پست مدرنیسم بر پرستاری در متون به چهار دسته شامل تاثیر بر روش  :هایافته 

های بزرگ ، تاکید بر متدولوژی ها و تئوریهای پرستاری، متاپارادایمرد مدلباشد. این تاثیرات شامل ستاری و تاثیر بر عمل پرستاری میپر

نگر و توانمندسازی فردی بیماران، استفاده از گفتمان در روابط بین مراقبین و گیرنده مراقبت  تفسیری، ارائه مراقبت جامعی و تحقیق کیف

 باشد.   می

یفی داشته است، یکی از قابل گرایانه و انجام تحقیقات کمدرنیسم بر معرفی رویکرد طبیعتتاثرات مثبتی که تفکر پس :نتیجه گیری

 رات این فلسفه بر پرستاری است. ترین اثتوجه

 

 فلسفه، پرستار سم،یپست مدرنها: کلیدواژه

  

 



 
 

 

 پوراسماعیلعباس حیدری و زهره  
 

 1400 پاییز، 79، شماره 24دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی،                                                                                                          88

 مقدمه
ها و ای از نظریهمدرنیسم در معنای عام، مجموعهپست

های هنری یا غیرهنری است که به عنوان جهان بینی سبک

ای . مجموعه(1)شود خاص چند دهه گذشته، محسوب می

هایی است که در ها، آراء و نظریهپیچیده و متنوع از اندیشه

میالدی ظهور پیدا کرد. این تفکر در سراسر  60هه اواخر د

اروپا و آمریکا به ویژه در جمع دانشگاهیان و مراکز آکادمیک 

پست  .(3, 2)و روشنفکری اشاعه و گسترش یافته است 

-گرایی، کثرتها با انتقاد از فلسفه مدرن روی نسبیمدرن

ها، توجه به گفتمان و زبان تکیه اعتباری فراروایتگرایی، بی

 .(4)کنند می

مدرنیسم در ذات خود از هر تعریف واحدی گریزان پست

ها به ویژه فرانسویان واژه و پست مدرنیست (6, 5) است

دانند، با این حال این واژه مدرنیسم را قابل ترجمه نمیپست

نند پسانوگرایی، های مختلفی مادر فارسی به صورت

و  پسامدرنیسم، فرامدرنیسم، فرانوگرایی، پسا تجددگرایی

مدرنیسم . در توصیف پست(5) مدرنیته ترجمه شده استپسا

 لیوتار،. (7) تعاریف و تعابیر متعدد و گوناگونی ارائه شده است

های کالن مدرنیته پست مدرنیسم را لحظه ناباوری به روایت

آوری ثروت و مانند دیالتیک روح، آزادی کارگران، جمع

و به جای آن مفاهیم  (8) کندطبقه تعریف میجامعه بی

ها و اهداف و شک به گرایی، تنوع سبکمحدودیت، نسبی

 .(9) سازدپیشرفت و تکامل را مطرح می

kermode  (1996( به نقل از ترنر )می1992 ) :نویسد

های سیاسی و اجتماعی جدید مدرن از استراتژیتفکر پست"

ها و پذیرد، تعدد و عدم تقارن فرهنگها را میکه تفاوت

اوج  .شکل گرفته است (10) "کندها را حمایت میارزش

بود  1980و  1970دهه  طیمدرن شکوفایی اندیشه پست

، Lyotard مدرن نظیرکه فیلسوفان فرانسوی پست

Foucault ،Derrida و Baudrillard  پروژه روشنگری

 . (12, 11) را نقد نموده، مدرنیسم را به چالش خواندند

  Realو  Miller"نویسد: نجاریان به نقل از برگر می

های گسترده ( پست مدرنیسم را نتیجه تغییر جهت1995)

دانند که به خصوص بر اثر تزلزل توافق تاریخی و عقیدتی می

مدرنیستی به پیشرفت و علم، روایتهای عمومی درباره باور 

-روایت کالن عصر مدرنیستی، آغاز گردید که بدین ترتیب فرا

های قرن نوزدهم از قبیل عقل، علم و پیشرفت مردود شمرده 

شد و به جای آنها مفاهیمی از قبیل محدودیت، نسبیت 

گرایی درباره پیشرفت ها و اهداف متنوع و شکگرایی، سبک

 . (11) "جایگزین شده استو کمال پذیری 

های های پرستاری در ارکان و شعبهاگرچه نقش تئوری

مختلف پرستاری متفاوت است؛ اما با توجه به اینکه همه 

ای فلسفی دارند، مطالعه فلسفه و های پرستاری، پایهتئوری

. فلسفه، چیدمان (1)تاثیر آن بر پرستاری امری مهم است 

دهد که به واسطه وسیعی از دیدگاه و نظراتی را ارائه می

ی دانش پرستاری را مجدد توانند پایهها، پرستاران میآن

تر بسازند ارزیابی کرده و خصوصیات و صفات مفیدتر و قوی

مدرنیسم با جدا دانستن علم . در این بین فلسفه پست(13)

و نقد و  (14)از تظاهر دروغ، ایمان، دین و خرافات 

بر بسیاری از  (15)تجددگرایی مدرنیسم و چیستی آن 

ها از جمله پرستاری تاثیرگذار بوده است. به همین حرفه

مدرن هدف مروری بر تاثیر فلسفه پستمنظور این مطالعه با 

 بر پرستاری انجام شد. 

  

 

 روش کار

مند این مطالعه از نوع مقاالت مروری روایتی غیرنظام

است که به سنتز جامع اطالعات منتشرشده قبلی در زمینه 

چگونگی و نحوه تاثیر فسلفه پست مدرن بر دیسیپلین 

های اطالعاتی ری پرداخته است. جستجو در پایگاهپرستا

Web of Science ،PubMed  وScopus  ترکیب با
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، Postmodernism ،Postmodernکلید واژه های 

Nursing  وNurse  شد. جستجو به زبان فارسی در  انجام

 Googleو   SID، magiranهای اطالعاتی پایگاه

Scholar های پرستار، پرستاری، پست با ترکیب کلید واژه

سانوگرایی، پسامدرنیسم، فرامدرنیسم، مدرنیسم، پ

انجام شد و در  پسامدرنیتهو  فرانوگرایی، پساتجددگرایی

جهت دسترسی به محتوای  مقاله یافت شد. 306مجموع 

غنی و پوشش حداکثری هدف پژوهش، بازه زمانی جستجو 

انجام  1399محدود نگردید. جستجو از اردیبهشت تا شهریور 

ن شامل زبان انگلیسی و فارسی، شد. معیار ورود برای متو

دسترسی به متن کامل محتوای یافت شده مقاله و مرتبط 

مدرنیسم در پرستاری بود. در بودن مقاله به موضوع پست

نهایت با در نظرگرفتن سوال پژوهشی و معیارهای ورود، 

مقاالت مقاله بود. فرایند بررسی  14حاصل جستجو شامل 

  نمایش داده شده است. 1در دیاگرام 

 

 

 

 بررسي عنوان و خالصه مقاله

 مقاله( 266)حذف 
 مقاله عدم ارتباط با موضوع 258

مقاله به زباني غیر از فارسي و  8

 انگلیسي  

 مقاله( 26)حذف بررسي متن کامل
دلیل مرتبط نبودن متن مقاله به  23

 کامل به موضوع

 مقاله عدم دسترسي به متن کامل 3

اساس مقاله بر 306دستیابي به 

 استراتژی جستجو

 

 : فرایند بررسی مقاالت1دیاگرام 
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  ها افتهی

مدرنیسم بر پرستاری در متون به چهار تاثیرات پست

دسته شامل تاثیر بر روش تحقیق، گفتمان در پرستاری، 

 باشد. های پرستاری و تاثیر بر عمل پرستاری میتئوری

 

  قیروش تحق

جداشدن از افکار و ساختارهای  تفکر پست مدرنیسم بر

ای جدید تاکید ها و ساختارها به شیوهقدیمی و ترکیب ایده

دار ولی متمایز را در دارد و اساس یک روش تحقیق نظام

مدرنیسم بیشترین تاثیر پست. (16)دهد پرستاری تشکیل می

شود مرتبط با رسد در متون پرستاری دیده میکه به نظر می

رسد هیچ شواهد و به نظر می است شناختیپژوهش و معرفت

های کاری محیط نیستی که درملموس از تفکر پست مدر

صدوقی اصل به نقل  .(10) پرستاران نفوذ کند، وجود ندارد

توان هرچند به سختی می"نویسند: ( می2005) Walker از

گیری کرد اما به یقین مدرن را در پرستاری اندازهتاثیر پست

گرایی، پرستاری توان گفت که این فلسفه با نگرش کثرتمی

را از وضعیت نابسامانی که در خصوص توسعه دانش داشت 

( بیان کرد که تاثیر پست 1995پارسونز ). (17) "خارج کرد.

 مدرنیسم بر تحقیقات پرستاری باعث حذف مجوز واحد

(single authority،) متد یا پارادایم از موضع امتیاز 

(position of privilege ) شده است، تا به افراد اجازه

را بگویند و مشکالت خود را مشخص های خود دهد تا داستان

 . (18) خود را پیدا کنند مربوط به مشکل هایکنند تا راه حل

شود. مدرنیسم از سه نوع استدالل استفاده میدر پست

ها بعضی از پیچش ها را برای این تاکنون پست مدرنیست

گیری مطرح کردند که مرتبط با رویکردهای فرایند نتیجه

توسعه دانش معاصر است. اول: پست مدرنیستی دانش 

حساس به اولویت استدالل قیاسی است. قیاس فرایند 

ها و مقدمه دانش را معرفی کند و ارزشاستدالل را آغاز می

ها و تورش باشد. تواند آزاد از ارزشای نمیکند. هیچ دادهمی

گیرد، که جربی یک تعریف گسترده را دربرمیدوم: آزمون ت

گرایی فراتر از معنای تجربه "تجربی"ها مدرنتوسط پست

 تجربی هایواجد داده مدرنیسم توسعه پیدا کرد. سوم: آنچه

 شناسیمعرفت به توجه با .است گراییتجربه از فراتر است،

است که  مشاهده متنوع در قبول قابل هایداده پرستاری،

شامل نشانگرهای بیولوژیک و خودگزارش، نشانگرهای ادراکی 

های شخصی است و طرح آگاهانه، رفتارهای حرکتی و داستان

(19) . 

برایندهای حرکت در تحقیق پرستاری، یکی از بارزترین 

-ی روشبه سوی پست مدرنیسم، صف آرایی گسترده

های مختلف برای کاربرد در تحقیق است. مولفین یشناس

یا رویکردی  (Pluralism) زیادی در پرستاری از تکثرگرایی

اند. با زوال مواردی چون چندگانه به تحقیق حمایت کرده

ی نزلهاعتقاد به حقیقت مطلق، ارزش و ماهیت عینیت به م

های مختلفی ایجاد شناسیی بجا در تحقیق، روشیک دغدغه

 . (5) انداند که روی ماهیت ذهنی تجربه تمرکز کردهشده

مدرنیسم توجه زیادی را که آرای پست 1970ی از دهه

به خود جلب کرد، تحقیق کیفی به طور عام از نظر مقبولیت 

و تکامل روش شناختی رشد عجیبی را تجربه کرده است. 

های های دیگر از روشپژوهشگران در پرستاری و رشته

کنند و شمار پست مدرنیسم استفاده میسازگار با جهان بینی 

های انحصاری افراد تحقیقاتی که درصدد تسخیر واقعیت

هستند، رو به افزایش است. دانستن این مساله مهم است که 

برند، نتایج خود را پژوهشگرانی که تحقیق کیفی را به کار می

ی دیدگاه هایی نسبی در مورد واقعیت در نظر فقط به منزله

و از تعمیم وسیع و زداینده که در دوران علمی سابق  گیرندمی

گرایی منطقی مطرح بود، حمایت به خصوص در اثبات

اند که به های جدیدی نیز ظهور کردهشناسیکنند. روشنمی

مدار و تحقیق ها تحقیق روایتی، تحلیل گفتمان، تحقیق زنآن

توان گفت . به طور کل می(5) شودپسا ساختارگرا اطالق می
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رد  ای برای دانشبه عنوان پایه را اثبات گراییمدرنیسم پست

 دارد. های تحقیق تفسیری بر متدولوژیاکید کند و تمی

 یگفتمان در پرستار

های ادبی به پیوند پست مدرنیسم با ادبیات و اندیشه

ی خصوص در رابطه با پرستاری، در نوع خود جالب است. واژه

گفتمان در بیشتر متون پست مدرنیسم برجستگی یافته است. 

گفتمان در سنت پست مدرنیسم به نقش محوری زبان در 

هستی انسان اشاره دارد. در واقع تحلیل گفتمان یک شکل 

مقبول تحقیق در نقدهای ادبی است و برخی از کارهای اصلی 

روی گفتمان از حیطه نقد ادبی و سخنوری می آید. گفتمان 

همچنین پدیده های پزشکی و بهداشتی که در متون انعکاس 

بت را به های مراقیابد و نیز روابط بین مراقبین و گیرندهمی

گیرد. زبان هنگام بحث در مورد شرایط سالمتی در برمی

های ها چیزی بیش از واژهانتخاب شده برای رساندن انگاره

محض است و عالوه بر محتوای اطالعاتی، بیانیه های ارزشی 

سازد. مثال مالحظه تغییر اخیر عبارت زیربنایی را مطرح می

 "قله جنسیعفونت منت"به   "بیماری منتقله جنسی"

کوششی برای اجتناب از اهانت به فرد واجد بیماری و ساختن 

 . (5) تصویری کمتر بدنام کننده با عفونت قابل درمان است

تواند ( اعتقاد دارد که پست مدرنیسم می1995) واتسون

شان کمک کند. او به پرستاران برای تغییر خودشان و جهان

تواند، در بین سایر چیزها، اعتقاد دارد که پست مدرنیسم می

پرستاری را به عصر هنر نایتینگل به وسیله انتقال آن از 

رویکردهای دقیق عقالیی به سوی ابهام و رویکردهای شعری، 

های ثابت به سمت زیبایی شناختی و خیالی، از دسته بندی

هستی شناسی معتبر، از اعداد و حقایق به سمت متن، معنا و 

 .(10) های ترکیب شده بازگرداندتئوری

 

 یپرستار یهایتئور

Hichson  وholmes  (1994ادعا می ) کنند که تفکر

های پرستاری مانند مارتا های تئوریپست مدرنیسم نگارش

راجرز، مارگارت نیومن را تحت تاثیر قرار داده است و مفهوم 

 های الگویی انرژیبه صورت زمینه ( راperson)شخص 

(patterning energy fields) ،آنها گیرد. درنظر می

استدالل کردند که دوگانگی مدرنیسم بین زنده و مرده، 

هوشیار و غیرهوشیار، بیمار و سالم حل نشده باقی مانده است. 

کنند که دانستن فرد )بیمار( تنها آنها این مفهوم را مطرح می

یا تعامل انرژی یا تداوم روح ضرورت ممکن از طریق تبادل 

 Reed (2004) صدوقی اصل به نقل از  .(20) است

در این تفکر دانشمندان با استفاده همزمان از سه "نویسد: می

روش استداللی و حرکت پلکانی در میان آنها موجبات ساختن 

نند. در عصر حاضر دانش یک کدانش جدید را فراهم می

های آید. تالشسیستم باز، یک فرایند و محصول به شمار می

پپالئو منجر شد که پرستاری از علم عملی به علم دانایی 

تبدیل شود و همه این ها از طریق ارتباط تئوری با تحقیق 

. (17) "صورت گرفت که مرهون رویکرد پست مدرن است

های و تئوری هامتاپارادایم ،های پرستاریمدلپست مدرنیسم 

 .(21)کند بزرگ را رد می

 

 تاثیر بر عمل پرستاری

 از پرستاران میان در آگاهی افزایش باعث مدرنیسم پست

 عمل، مورد در نهایی مفهوم منبع عنوان به عمل فرهنگ

هماهنگ با این مساله، عالقه به تحقیق  .است بهبودی و انسان

های در رابطه با فرایندهای مراقبتی پرستاری از سیستم

مراقبت پرستاری به رفتارهای مراقبت پرستاری، شهود، 

 پست حضور پرستار و روابط بیمار و پرستار شده است. در

 نظر مورد شی زمینه یا فرهنگ معادل معنای نهایی، مدرنیته،

ای در فرهنگ پرستاری است و عملکرد رفهعملکرد ح .است

 دانش قانونی منبع یک عنوان به ایفزاینده طور به پرستاری

 زیبایی نظم یک عنوان به آن از بخشی شود،می شناخته

 و (meaningمعنا ) به که شودمی محسوب پرستاری

  .(19)است  کرده ( نفوذbeautyزیبایی)



 
 

 

 پوراسماعیلعباس حیدری و زهره  
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تمرکز پرستاری در ارتباط با بیماران تغییر کرده است. 

دیدگاه سنتی وظیفه محوری جای خود را به دیدگاه جدید 

 named"مراقبت کل نگر داد. حتی در انگلستان از واژه 

nurse"  شد که هر بیمار به نام یک پرستار اختصاص استفاده

 طور به شد که مسئول مراقبت از او بود. پرستارانداده می

 برای خود ایحرفه قدرت از استفاده به قادر ایفزاینده

 .(22)هستند  خود توانمندسازی بیماران

 

 یریگ جهینت

رسد اثرات مثبتی که تفکر پست مدرنیسم بر به نظر می

گرایانه و انجام تحقیقات کیفی داشته معرفی رویکرد طبیعت

ترین اثرات این فلسفه بر پرستاری است، یکی از قابل توجه

مدرنیسم با تاثیر بر گفتمان پرستاری، است. عالوه بر این پست

های پرستاری و عمل پرستاری توانسته، بر توسعه این تئوری

 حرفه و مراقبت از بیماران موثر باشد. 
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Abstract 

Introduction: All nursing theories have a philosophical basis, so the study of philosophy and its impact 

on nursing is important. Considering that postmodernism was the dominant theoretical paradigm in the 

late 20th century and had a great impact on the thought and thinking of society and various profession, 

this study was conducted to review the impact of postmodern philosophy on nursing. 

Methods: This study was one of the types of non-systematic narrative review articles. It has compiled 

a comprehensive synthesis of previously published information on how postmodern philosophy affects 

nursing discipline. The Webof Science, Pubmed, Scopus, SID، magiran and Google Scholar databases 

were searched using the Postmodernism, Postmodern nursing and Nurse keywords. It was performed 

without time and methodological restrictions. A total of 306 articles were found, after reviewing the 

articles, 14 articles were finally included in the study. 

Results: The effects of postmodernism on nursing in texts in four categories include the impact on 

research methods, discourse in nursing, nursing theories and the impact on nursing practice. These 

effects include the rejection of nursing models, metaparadigms and major theories, the emphasis on 

qualitative and interpretive research methodology, the provision of holistic care and individual 

empowerment of patients, and the use of discourse in the relationship between caregivers and 

caregivers.  

Conclusion: The positive effects of postmodernist thinking on the introduction of naturalistic approach 

and qualitative research is one of the most significant effects of this philosophy on nursing. 
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