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Abstract
Background and Aims: The main purpose of health system, is to maintain
public health and providing favorable services for patient satisfaction. Critical thought
is a process by which, a person assess ideas, information and sources of information
providers, then logistic correlate with other ideas and information to become a desired
form. The aim of study is to investigate the relationship between physician’s critical
thoughts with patient’s satisfaction level in Sina hospital in the Tabriz city.
Methods: The current study is a cross-sectional survey. Statistical population
consisted of physicians and patients from Sina hospital of Tabriz city in the year 2016.
Pearson correlation test and regression analysis were used to analyze the data.
Results: The results from respondent’s points of view indicate that there is a
positive and significant relationship between physicians critical thoughts and patients
satisfaction in all aspects, except identification dimension of critical thoughts. The
results of regression test indicates the impact severity of critical thought’s independent
variable, according to its constituent dimension (Perception, recognition, inference,
interpretation and logical evaluation) in the dependent variable (patient satisfaction) is
equal 0.558 and it represents a relatively strong correlation between these two
variables.
Conclusion: Although the critical thought of physicians and medical staffs has an
important role to improve patient satisfaction, but it does not have a dramatic
expansion in the health system. Therefore, health system managers should aim to foster
critical thoughts of medical staffs, in order to achieve organizational goals (improving
patient satisfaction).
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بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
فرهاد نژاد ایرانی
گروه مدیریت دولتی ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران

تاریخچه مقاله

زمینه و اهداف:

هدف اصلی نظام بهدات ،تأمین سالمت افراد جامعه و ارائه خدمات مطلوب جهت

دریافت1315/10/01 :

رضایت بیماران میباشد .تفکر انتقادی نیز فرآیندی است که بهموجب آن فرد نظرات ،اطالعات و منابع

پذیرش1315/11/00 :

فراهمکننده اطالعات را ارزیابی نموده و بهطور منسجم و منطقی نظم بخشیده با عقاید و اطالعات دیگر

انتشار آنالین1316/01/00 :

مرتبط میکند تا به شکلی مطلوب درآید؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با
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نویسنده مسئول:
دکتر فرهاد نژاد ایرانی
گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد بناب ،تبریز ،ایران

سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای شهر تبریز میباشد.

روش بررسی:

مطالعه حاضر بررسی توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری شامل پزشکان و

بیماران مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز در سال  5931بود .از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون برای تجزیه و تحلیل دادهها استفادهشده است.

یافتهها:

نتایج از دید پاسخدهندگان نشان میدهد بین تفکر انتقادی پزشکان و رضایت بیماران رابطه

معنیدار و مثبتی در همه ابعاد به جزء بعد (شناسایی) تفکر انتقادی وجود داشته است .نتایج آزمون
رگرسیون نشاندهنده شدت تأثیر متغیر مستقل تفکر انتقادی با توجه به ابعاد تشکیلدهنده آن (استنباط،
شناسایی ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابی منطقی) بر متغیر وابسته (رضایت بیماران) برابر 0/115
است که این نشاندهنده همبستگی نسبتاً قوی بین این دو متغیر است.

تلفن:
19040501204

نتیجهگیری :اگرچه تفکر انتقادی پزشکان و کادر درمان در بهبود رضایت بیماران حائز اهمیت
میباشد؛ اما در نظام سالمت ،توسعه چشمگیری نداشته است .لذا مسئوالن نظام سالمت بایستی در
راستای پرورش تفکر انتقادی کادر درمان جهت رسیدن به اهداف سازمانی (بهبود هرچه بهتر رضایت
بیماران) خود تالش کنند.

پست الکترونیک:
farhadirani90@yahoo.com

کلمات کلیدی تفکر ،تفکر انتقادی ،رضایت ،پزشک ،بیمار
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
تفکر انتقادی فرآیندی است که بهموجب آن فرد نظرات،
اطالعات و منابع فراهمکننده اطالعات را ارزیابی نموده و بهطور
منسجم و منطقی نظم بخشیده با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط
میکند و نیز منابع دیگر را در نظر گرفته و مفاهیم ضمنی را
مورد ارزیابی قرار میدهد .بهعبارتدیگر تفکر انتقادی میتواند
تنظیم کلیات ،پذیرش احتماالت جدید و توقف داوری باشد[.]1
تفکر انتقادی در پزشکی ،روشهای تصمیمگیری و انتقال
هرچه بهتر چیزهایی که به آن معتقدیم به دیگران و آنچه که
انجام میدهیم یا قصد انجام آن راداریم ،نه برای رضایت ذهنی یا
فکری خودمان بلکه برای مزیت کامل به بیمار و جامعه است [.]4

نظام بهداشت و درمان برای تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت جامعه
به وجود آمده که هدف اصلی آن تأمین سالمت افراد جامعه و ارائه
خدمات مطلوب میباشد[.]4
یکی از وظایف اصلی این نظام ،ارزیابی نحوه خدمات
ارائهشده به مراجعین میباشد .ازاینرو سنجش دانش و رضایت
بیماران پایه اصلی این ارزیابی را تشکیل میدهد[ .]5 ,2تفکر
انتقادی یکی از مؤلفههای تصمیمگیری بالینی و معیاری برای
کارایی بالینی پزشکان و عامل مهمی در ارتقای استقالل حرفه به
شمار میرود [ .]7 ,6اهمیت تفکر انتقادی در عرصه پزشکی
بهعنوان علم و هنری که باتجربه انسان سروکار دارد کامالً روشن
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اطالعات مقاله

چکیده

فرهاد نژاد ایرانی | بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران ...
است که این نوع تفکر بهعنوان جنبه مهمی از عملکرد حرفهای
در پزشکان موردتوجه قرارگرفته و بهویژه در عرصه بالینی برای
پزشکان امری حیاتی به شمار میآید [ .]9 ,8نظام تربیتی مطلوب،
همواره تفکر انتقادی را ارج مینهد و با تقدیر و تقویت آن ،ظهور
و مداومت این نوع تفکر را تضمین میکند .واجدین این نوع تفکر
دارای شفافیت مواضع ،تصحیح نگرشها و کاهش فشار ناشی از
تعارضات باورهای تحمیلی هستند [.]11 ,11

یکی از حوزههایی که در آن تفکر انتقادی یک معیار برای
ارائه خدمات بهتر میباشد نظام سالمت است .کادر درمان بهطور
مستمر با تفکر انتقادی خود درصدد رشد دانش و تجربه هستند و
با ادغام تکنولوژی پیشرفته پیچیده جهت مراقبت از بیماران
بایستی همزمان با تطبیق با پیچیدگیها بهطور مداوم از
سیستمهای مراقبتهای بهداشتی پیشرفتهتری جهت ارائه
خدمات و بهبود رضایت بیماران برخوردار باشند [.]14
ارائه مراقبتهای ویژه ایمن ،مؤثر و کارآمد هدف اساسی از
مراقبتهای ویژه نظام سالمت است پس درنتیجه برای رسیدن به
این هدف تفکر انتقادی ضروری است .پزشکانی که از مهارتهای
تفکر انتقادی برخوردار هستند []14؛ اعتمادبهنفس بیشتری در
استداللهای خود مثل طرفداری از مشتریان خود ،شناسایی
خطاهای احتمالی ،همکاری مناسب برای تیم و ارائه منطق
یکپارچه برای استداللهای خوددارند [.]14
لذا با توجه به مطالب فوق بررسی رابطه تفکر انتقادی
پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی
سینای تبریز در سال  1495در جهت افزایش رضایتمندی
بیماران و مراجعهکنندگان یک نیاز اساسی بوده که موردبررسی
قرار گرفت.
همچنین رابطه مهارت استنباط پزشکان با سطح
رضایتمندی بیماران ،رابطه مهارت شناسایی مفروضات پزشکان
با سطح رضایتمندی بیماران ،رابطه مهارت تعبیروتفسیر پزشکان
با سطح رضایتمندی بیماران و رابطه مهارت ارزشیابی منطقی
پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران مرکز آموزشی درمانی
سینای تبریز نیز موردبررسی قرار گرفت.

این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده و با توجه به
هدف ،ماهیت و موضوع پژوهش ،روش تحقیق همبستگی می
باشد .چون در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بررسی می
شود و محقق هیچ گونه دخالتی در دستکاری متغیرهای مستقل
و وابسته تحقیق ندارد .بلکه تغییرات مورد نظر قبالً صورت گرفته
و محقق فقط به اندازه گیری و مقایسه آنها می پردازد .در تحقیق
همبستگی ،تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند
عامل دیگر از طریق محاسبه ضریب همبستگی آنها مورد بررسی
قرار می گیرد.
جامعه پژوهش شامل کلیه پزشکان و بیماران در مرکز
آموزشی درمانی شاغل به کار در بیمارستان سینای تبریز در
سال  95-96می باشند .حجم نمونه آماری بر اساس جدول
کرجسی ومورگان  )1971 (1تعداد  489نفر بر آورد شد .تعداد
 489نفر آزمودنی پزشکان و تعداد بیماران در نمونه آماری به
نسبت سهمی که در جامعه آماری داشته اند .به شیوه ی
تصادفی طبقه ای انتخاب شد [.]14
تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،روشهای آمار
توصیفی (فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف از معیار) و آمار
استنباطی (آزمون ضریب همبستی پیرسون و تحلیل رگرسیون)
مورداستفاده قرار گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 Spss v16 (Spss Inc. Chicago, Ill. USA).مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
تحقیق حاضر ازنظر هدف تحقیق ،کاربردی بود و بر اساس
ماهیت و روش ،تحقیق توصیفی -پیمایشی و همبستگی انجام
گردید .جامعه آماری تحقیق شامل تعدادی از پزشکان برای تفکر
انتقادی و تعدادی از بیماران برای رضایت بیماران ،مرکز آموزشی
درمانی سینای تبریز تعیین گردید.
برای جمعآوری اطالعات موردنیاز از روش کتابخانهای و
میدانی و فرمول نمونهگیری تصادفی استفاده گردید .با توجه به
آزمون آماری همبستگی پیرسون بین تفکر انتقادی پزشکان و
سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
رابطه معنیداری وجود دارد.
1

-Krejcie & Morgan
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ضرورت پرورش تفکر انتقادی از طریق ظهور تکنولوژی و
جهانیشدن پدیدار میشود .حقایق آموختهشده در دانشگاهها
امروزه بهاحتمالزیاد یا منقرضشده یا در آینده بهطور
قابلتوجهی اصالح خواهد شد .برای همگام شدن با این تغییرات،
تفکر انتقادی یک نتیجه اساسی در تحصیالت عالیه برای همه
رشتهها میباشد [.]4

روش بررسی

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1496
جدول  .1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی
سطح معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری

مقدار ضریب همبستگی

1/111

1/15

وجود رابطه مثبت

1/215

جدول  .0نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

1/111

1/15

وجود رابطه مثبت

1/518

جدول  .3نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم
سطح معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری

مقدار ضریب همبستگی

1/164

1/15

عدم وجود رابطه

1/1716

چون مقدار سطح معنیداری  1/111بود و کوچکتر از
مقدار خطا  1/15ثبت گردید پس ارتباط معنیداری بین این دو
متغیر وجود گزارش میگردد؛ بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد
تائید قرار گرفت .همچنین با توجه به بررسی آماری ،بین مهارت
استنباط پزشکان و سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی
درمانی سینای تبریز رابطه معنیداری گزارش گردید .نتایج در
جدول  4قابلمالحظه است.
چون مقدار سطح معنیداری  1/111میباشد و کوچکتر
از مقدار خطا  1/15میباشد پس ارتباط معنیداری بین این دو
متغیر وجود دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش مورد تائید
قرار میگیرد.
در ادامه مطالعه ،رابطه بین مهارت شناسایی مفروضات
پزشکان و سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی

سینای تبریز رابطه معنیداری نیز معنیدار گزارش گردید .نتایج
در جدول  4قابلمالحظه است.
چون مقدار سطح معنیداری  1/164میباشد و بزرگتر از
مقدار خطا  1/15میباشد پس ارتباط معنیداری بین این دو
متغیر گزارش نگردید .درنتیجه مهارت شناسایی مفروضات
پزشکان با رضایت بیماران رابطهای مشخص نداشت.
رابطه بین مهارت استنتاج پزشکان و سطح رضایتمندی
بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز نیز بررسی گردیده
و رابطه معنیداری وجود میان این دو مورد گزارش میگردد.
نتایج در جدول  2قابلمالحظه هستند .چون مقدار سطح
معنیداری  1/111میباشد و کوچکتر از مقدار خطا 1/15
میباشد پس ارتباط معنیداری بین این دو متغیر وجود دارد؛
بنابراین فرضیه فرعی سوم پژوهش مورد تائید قرار میگیرد

جدول  .4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم
سطح معنیداری
1/11

مقدار خطا
1/15

مقدار ضریب همبستگی

نتیجهگیری
وجود رابطه مثبت
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سطح معنیداری

مقدار خطا

نتیجهگیری

مقدار ضریب همبستگی

فرهاد نژاد ایرانی | بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران ...
جدول  . 5نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم
نتیجهگیری

مقدار ضریب همبستگی

مقدار خطا

سطح معنیداری
1/111

1/15

وجود رابطه مثبت

1/541

1/111

1/15

وجود رابطه مثبت

1/211

رابطه بین مهارت تعبیر و تفسیر پزشکان و سطح
رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز نیز
مانند رابطه بین مهارت ارزشیابی منطقی پزشکان و سطح
رضایتمندی بیماران موردبررسی آماری قرار گرفت.

نشاندهنده همبستگی نسبتاً قوی بین این دو متغیر است .

در نهایت برای هر دو این موارد ،رابطه معنیداری گزارش
گردید .نتایج در جدول  5قابلمالحظه است.

همچنین با توجه به میزان همتغییری ،به ازای هر واحد در متغیر
مستقل تفکر انتقادی ،رضایت به میزان  1/411یا  41درصد
تغییر میکند که این نشاندهنده عمق تبعیت کردن متغیر
وابسته با هر واحد تغییر در متغیر مستقل است که در این

تحلیل رگرسیون
برای بررسی اثر هریک از متغیرهای مستقل تفکر انتقادی
(استنباط ،شناسایی ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابی منطقی)
بر روی متغیر وابسته رضایت بیماران از رگرسیون خطی چندگانه
استفاده میکنیم.

آزمون مثبت است .با توجه جدول ( 7آنالیز واریانس) میتوان
گفت که مقدار معنیداری کمتر از  1/15است که نشاندهنده
معنیداری فرضیه اصلی برای نوشتن معادله رگرسیونی رضایت
بیماران میباشد.

فرضیه اصلی :بین متغیرهای تفکر انتقادی پزشکان و سطح
رضایتمندی بیماران رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  .6مدل رگرسیونی خالصهشده فرضیه اصلی
ضریب همبستگی
558/1

میزان همتغییری

ضریب همبستگی تعدیلیافته

انحراف از معیار تخمینی

1/411

1/416

1/24741

a

 .aمتغیرهای پیشبینی کننده( مقدار ثابت) ،استنباط ،شناسایی ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابی منطقی

جدول  .7جدول آنوا ،جدول آنالیز واریانس فرضیه اصلی
منبع تغییرات

درجه آزادی)(DF

مجموع مربعات)(SS

مربعات میانگین)(MS

آماره)(F

مقدار احتمال)(P-value

رگرسیون

5

41/455

1/184

57/161

1/111

خطا )(Error

479

69/199

11/218

مجموع )(Total

482

111/252

با توجه به جدول کوئفیشنت (جدول  )8یا عاملهای
مشترک میتوان معادله رگرسیونی متغیر وابسته را بدینصورت

نوشت:

معادله رگرسیونی رضایت بیماران= استنباط +استنتاج+
تعبیر و تفسیر +ارزشیابی منطقی از ابعاد مربوط به تفکر انتقادی
که بر رضایت بیماران تأثیر معنیدار دارند و در معادله میتوانند
26

Downloaded from edcbmj.ir at 7:05 +0330 on Friday January 18th 2019

با توجه به جدول  6میتوان گفت که شدت تأثیر متغیر
مستقل تفکر انتقادی با توجه به ابعاد تشکیلدهنده آن (ابعاد
استنباط ،شناسایی ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابی منطقی)
بر متغیر وابسته (رضایت بیماران) برابر  1/558است که این
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قرار بگیرند ،ابعادی هستند که دارای مقدار معنیداری کمتر از
 1/15است؛ و بقیه در معادله رگرسیونی قرار نمیگیرند.

معناداری قرار میگیرند و بعد شناسایی به دلیل معنادار نبودن
وارد نمیشود

پس با توجه به مطالب گفتهشده ،چهار بعد استنباط،
شناسایی ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابی منطقی در معادله به دلیل

جدول  .8جدول عاملهای مشترک در معادله رگرسیونی
متغیرها

B

T

انحراف
معیار

بتا)(Beta

مقدار معنیداری

مقدار ثابت

1/129

1/174

-

6/658

1/111

بعد استنباط

1/447

1/172

1/454

2/219

1/111

بعد شناسایی

1/156
-

1/118

-1/156

-1/272

1/645

بعد استنتاج

1/242

1/199

1/225

2/485

1/111

بعد تعبیر و تفسیر

1/275

1/169

1/215

2/474

1/111

بعد ارزشیابی منطقی

1/414

1/165

1/444

2/295

1/111

بحث
رضایت بیمار از خدمات پزشکی و پزشکی ،شاخص بسیار
پرمهم و تاثیرگذار جهت ارزیابی کیفیت و نحوه ارائه خدمات
بهداشتی می باشد .گسترش رضایت بیما از دستاوردهای مطلوب
مراقبت بهداشتی و خدمات درمانی محسوب شده و از اهداف
بخش بهداشت و درمان می باشد.
بر اساس مطالعه حاضر نتایج فرضیه اصلی نشاندهنده
شدت تأثیر متغیر مستقل تفکر انتقادی پزشکان با توجه به ابعاد
تشکیلدهنده آن (ابعاد استنباط ،شناسایی ،استنتاج ،تعبیر و
تفسیر ارزشیابی منطقی) بر متغیر وابسته رضایت بیماران است
(برابر  .)1/215که این نشاندهنده همبستگی نسبتاً قوی بین این
دو متغیر بوده و رابطه معنیداری بین آنها را اشکار ساخته و
نشان داد که این رابطه مستقیم است.
همچنین با توجه به میزان همتغییری ،به ازای هر واحد در
متغیر مستقل تفکر انتقادی ،رضایت بیماران به میزان  41درصد
تغییر میکند که این نشاندهنده عمق تبعیت کردن متغیر
وابسته با هر واحد تغییر در متغیر مستقل است که در این آزمون
مثبت است.

با توجه به موارد فوق میتوان گفت با بهبود تفکر انتقادی
پزشکان ،رضایت بیماران با توجه به چهار بعد استنباط ،استنتاج،
تعبیر و تفسیر ارزشیابی منطقی بهبود مییابد.
همانطور که مالحظه میشود تأثیر این چهار آیتم
(استنباط ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر ارزشیابی منطقی) محسوستر
و مشهودتر از آیتم (شناسایی) است و بیمارستانها با
سرمایهگذاری روی این ابعاد تفکر انتقادی پزشکان برای بهبود

رضایت بیماران ،سریعتر از سرمایهگذاری بر روی بعد شناسایی به
نتیجه و هدفش میرسد؛ اما این گفته دلیل بر رد اثر بعد
شناسایی نیست ،بلکه میزان تأثیر چهار بعد استنباط ،استنتاج،
تعبیر و تفسیر ارزشیابی منطقی خیلی شدیدتر از بعد شناسایی
بوده و باعث بهبود رضایت بیماران میشود.
 Shamsaeiو همکارانش ( )4111تحقیقی را تحت عنوان "
آموزش تفکر انتقادی در پرستاری" به انجام رساندهاند .با توجه به
نتایج مطالعه انجامشده ،توصیه این است که در آموزش پرستاری،
تفکر انتقادی در دانشجویان پرورش داده شود تا بتوانند در ارائه
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نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش اگرچه تفکر انتقادی پزشکان و
کادر درمان در بهبود رضایت بیماران حائز اهمیت میباشد؛ اما در
نظام سالمت ،توسعه چشمگیری نداشته است .لذا مسئوالن نظام
سالمت بایستی در راستای پرورش تفکر انتقادی کادر درمان
جهت رسیدن به اهداف سازمانی (بهبود هرچه بهتر رضایت
بیماران) خود تالش کنند.

تقدیر و تشکر
از اساتیدی که در طی سالها به من آموختند ،تشکر
میکنم.
تعارض منافع
بین نویسندگان ،هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع مالی
در انجام این تحقیق ،گرانت مالی از هیچ یک از مراکز
دریافت نشد.

28

Downloaded from edcbmj.ir at 7:05 +0330 on Friday January 18th 2019

خدمات بالینی ماهرتر عمل کرده ،بهتر تصمیم بگیرند و مستقلتر
باشند [.]12
این نتیجه در موردمطالعه حاضر نیز تأیید میگردد .در سال
 1491پژوهشی با موضوع " سطح مهارتهای تفکر انتقادی در
دانشجویان و دانشآموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان  "1488-1491توسط  Kerman Saraviو همکارانش
موردبررسی قرارگرفته است [.]15
هدف این پژوهش مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی
دانشجویان سال اول و چهارم و پرستاران بالینی دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان در سال  1489است .آزمون آماری اختالف
معنیداری را بین میانگین نمرات کل مهارتهای تفکر انتقادی
در سه گروه نشان داد .با توجه به یافته های پژوهش ،Saravi
«اگر چه تفکر انتقادی در قضاوت های بالینی و تصمیم گیری ها
حائز اهمیت می باشد اما در طول آموزش دوران تحصیل ،توسعه
چشمگیری نداشته است .لذا نظام سنتی آموزش جهت تحقق
اهداف آموزش در راستای پرورش دانشجویان خالق و کارآمد
نیازمند تحول و بازنگری می باشد .استفاده بیشتر از روش های
فعال یادگیری و مشارکت فعال پرستاران در تصمیم گیری های
بالینی توصیه می شود» .نتایج مطالعه حاضر نیز به نوعی ،نتایج
این مطالعه را تایید می کند.
در مطالعه دیگری  Vahidiو همکارانش ( )4114تحقیقی را
تحت عنوان" همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از
رابطه پزشک -بیمار " به انجام رساندهاند [.]16
این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین میزان دانش و
رضایت بیماران از رابطه پزشک-بیمار در بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انجام رسیده است .نتایج پژوهش
«حاضر حاکی از آن است که میزان دانش و رضایت بیماران
مراجعهکننده به مراکز بیمارستانی شهر تبریز از رابطه پزشک -
بیمار مطلوب است .پیشنهاد میشود که ارائهکنندگان خدمات از
حقوق بیماران و عواقب احتمالی عدم رعایت آن و نیز نحوه
پاسخگویی به این حقوق آگاهی کسب کنند».
تحقیقی در سال  4114توسط  Esmat Noohiتحت عنوان
" بررسی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجوی
پرستاری دانشگاه کرمان " انجامگرفته است.
هدف از این مطالعه شناسایی عواملی که توسعه
مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان را تحت تاثیرقرار میدهند.
این مطالعه نشان میدهد که عوامل آموزشی که توسعه
مهارتهای تفکر انتقادی را تحت تأثیر قرار میدهد ،طراحی
برنامههای آموزشی و فعالیتهای یادگیری منسجم بودند [.]17

در مطالعه دیگری  ،Bishive Moghadamبه بررسی سطح
اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی گیالن پرداخت [ .]18مطالعه وی در سال  4116نشان داد
که سطح اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری قابل
قبول میباشد .شناخت وضعیت اجتماعی شدن حرفهای میتواند
توجه مسئولین را ،در راه نیاز به فراهم کردن امکان تجربه و
استقالل بیشتر در عمل و در مجموع فراهم نمودن شرایط ارائه
مراقبت پرستاری به صورت اصولی جلب نماید.
 Wagnerو همکارانش در سال  " 4114هوش هیجانی
پزشکان و رضایت بیماران " را موردبررسی قرار دادهاند .هدف این
مطالعه بررسی رابطه بین رضایت بیمار و امتیاز پزشکان در یک
آزمون هوش هیجانی است [.]19
یافتهها نشان میدهد یک رابطه محدودی بین نمرات
پزشکان در آزمون هوش هیجانی و رضایت بیماران وجود دارد
[ .]41در سال  4115مقالهای تحت عنوان " تفکر انتقادی ،انتقال و
رضایت دانشجویان " توسط  Andersonبه انجام رسیده که درمان
آموزشی است که آموزش دانش ،مهارتها و استراتژیهای تفکر
انتقادی را توسعه داده است [.]41
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