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مهين نادری فر ،1حميده گلی ،2عليرضا ساالر ،3فرشته قلجایی
 .1دکتری پرستاری ،استادیار ،گروه کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران

 .2کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،کميته تحقيقات پرستاری جامعه نگر ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 .3دکتری پرستاری ،استادیار،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقيقات پرستاری جامعه نگر ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
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 دریافت مقاله49/11/3 :

 پذیرش مقاله49/11/11 :

کانفورد بیان می کند که دانش در حال رشد سریع و مداوم

اعتقاد دارد که مدل اول باعث غنای داده ها و تولید تئوری

می باشد و افراد جهت زندگی کاری خود از چنین دانشی

میشود و مدل دوم باعث بررسی دیدگاه ها و نظرات در

استفاده می کنند .به منظور فعال کردن پرستاران در جهت

گروههای بزرگ می شود ،اما در این بین ذهنیتهای فردی در

پاسخگویی به این رشد و تغییرات ،آموزش پرستاری باید به

درون این موارد جای می گیرد( .)9النگ و جانسون عنوان

نحوه ای باشد که پرستاران پاسخگوی چالش های موجود در

میکنند که یک روش جایگزین در آموزش پرستاری الزم

پزشکی امروز باشند ،بنابراین آموزش پرستاری پدیده ای پویا

است .روش  Qبه عنوان یک رویکرد که بهترین ترکیب از هر

است .با وجود اینکه نگرش و برداشت های متفاوتی در این

دو روش کمی و کیفی است و هم باعث کشف تجارب افراد و

رابطه وجود دارد ،اما آنچه که مطلوب ،الزم و مناسب است،

هم ارائه یک رویکرد نظام مند جهت حفظ اطالعات می باشد،

اعمال توسعه و ارائه تجارب در این فرایند می باشد(.)1

پیشنهاد می شود( .)5در روش های کیفی همیشه دو ذهنیت

آموزش پرستاری مستلزم رویکرد قدرتمندی است که بتواند

وجود دارد :پژوهشگران و شرکت کنندگان .هر تحقیق،

ارزشها ،افکار ،ادراکات (ذهنی و فردی) متنوع و گوناگونی که

تفسیری از تجربه خود فرد است نه تجربه مستقیم شخص،

دست اندرکاران با آن درگیر هستند را در جهت توسعه

بلکه تجربه از تجربه می باشد .بنابراین باید در پی یافتن

روشهای آموزش و یادگیری در برنامه آموزشی به کار

راههایی بود که تفاسیر ذهنیت افراد بدون تحمیل ذهنیت محقق

گیرد(.)1

باشد( .)6روش  Qبه عنوان فرصتی برای بررسی ذهنیت

به طور نسبی ،جهت کشف ذهنیت افراد از روش های

شرکت کنندگان است که نقطه نظر و اندیشه محقق در آن دیده

کیفی مانند مصاحبه و بحث گروهی و جهت رویکردهای

نمی شود .اگر چه در تفسیر محقق از ذهنیت شرکت کنندگان

کمی ،از پرسشنامه استفاده می شود( .)3با این حال مارتک
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ممکن است پاسخ درست یا غلط ضمنی نیز وجود داشته
باشد(.)7

نادری فر و همکاران

روش  Qاز پنج فاز تشکیل شده است .در فاز اول با
مطالعات کتابخانهای ،ادبیات تحقیق بررسی شده و پیش زمینه

روش  ،Qیک نام کلی است که " ویلیام استفنسون" ،آن را

انجام فازهای بعدی فراهم میآید .محقق با انجام فاز اول

برای مشخص کردن مجموعه ای از اندیشه های فلسفی ،روان

نسبت به موضوع شناخت عمیقی مییابد .در فاز دوم با استفاده

شناختی ،آماری و روان سنجی که به تحقیق در مورد فرد

از مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک ،اطالعات تکمیلی در

معطوف است ،به کار برده است( .)8سودمندی این رویکرد به

خصوص مسائل مرتبط با تحقیق بدست میآید .نتایج فاز اول

صورت طیف گسترده ای در زمینه های فکری متفاوت از

و دوم فضای گفتمان را تشکیل میدهد .فاز سوم باید با

جمله تجزیه و تحلیل ادبی( ،)4علوم( ،)12ارتباطات( )11و

ارزیابی و جمعبندی محتویات فضای گفتمان سرو سامان داده

پرستاری( )4تایید شده است(.)6

شود و نمونهای از عبارات را به عنوان نمونه  Qاز میان آنها

تاریخچه و توسعه روش شناسی :Q

انتخاب کرد .مک کئون و توماس تعدادی بین  32تا 122

روش شناسی  Qتوسط " ویلیام استفنسون" فیزیکدان

عبارت را برای نمونه  Qپیشنهاد کردهاند ،ولی معموالً تعدادی

روانشناس در سال  1432میالدی ابداع شد .او به منظور

بین  52تا  72عبارت انتخاب میشود .دانر معتقد است تعداد

پاسخگویی به این پرسش که " چه چیزهایی اشخاص را

مناسب عبارت برای آنکه یافتهها دارای اعتبار آماری باشند ،بین

منحصر به فرد می سازد؟" به این ابداع دست زد .استفنسون به

 12تا  62عبارت است .در فاز چهارم مشارکتکنندگان به

جای شناخت چیزهای مشترک که جمعیت بزرگی از اشخاص

مرتب سازی و دستهبندی کارتهای دسته کیو خواهند

دارا هستند ،با طرح این پرسش به دنبال درک فردیت آنها بود.

پرداخت .در حقیقت ،این فاز ،مرحله گردآوری دادههاست.

وی ایده خود را در  18ژوئن  1345طی نامه ای به سر دبیر

نهایتاً در فاز آخر ،به تحلیل دادههای گردآوری شده با روش

مجله نیچر (طبیعت) مطرح کرد که در آگوست  1345در این

تحلیل عاملی  Qو تفسیر عاملهای استخراج شده پرداخته

مجله به چاپ رسید .این نامه حاوی رویکرد جدید او به

میشود .الزم به ذکر است ،در مطالعات کمی ،جامعهای وجود

تحلیل عاملی بود(.)11

دارد که نتایج مطالعه در آن سطح به کار میروند و دارای

براون عنوان می کند " روش یا نظریه دیگری وجود ندارد

نمونهای است که با روش تصادفی انتخاب میشود و عموماً

که مانند  Qچند منظوره باشد .از  62سال قبل این عقیده وجود

نمونه معرف آن جامعه است .روش  Qفاقد چنین جامعه و

داشته است که :روش  Qپایه و اساسی است برای مطالعه

نمونهای است و معموالً پژهشگر ،نمونه افراد را از میان کسانی

علمی ذهنیت"( .)11برخی از معاصران استفنسون مثل سیریل

انتخاب میکند که یا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق دارند و یا

برت و هانس آیزنک که در تضاد با پارادیم روانشناسان

دارای عقاید ویژهای هستند.

ارتدوکس و نسبت علت و معلولی بودند ،با این روش مخالف

از سوی دیگر ،مطالعه  Qاطالعاتی درباره "توزیع" متغیرها

بودند و این باعث شد انتقاد شدید به تحلیل عاملی و در نتیجه

به دست نمیدهد تا بتوان درباره تعمیمپذیری آنها بحث کرد،

عدم استفاده از روش  Qشود .با این حال دردهه  1472میالدی

بلکه درباره "وجود" ذهنیتهای مختلف صحبت میکند .در

در آمریکا و در  1142در انگلستان این روش به علت اینکه

حالیکه در مطالعات کمی مرسوم ،کل نمونه اهمیت دارد ،در

عالقه به ذهنیت و فردیت رشد کرده بود ،احیا گردید(.)6

مطالعه  ،Qمرتب سازی هر فرد کامالً مهم و نوعی اطالع قابل

فرایند انجام روش : Q

توجه قلمداد میشود .بنابراین بر خالف روشهای کمی
معمول که در آنها تعداد کمی سؤال از تعداد زیادی پاسخگو
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پرسیده میشود ،در مطالعه  Qتعداد زیادی سؤال از تعدا کمی

عنوان می شود که برخی از افراد دارای قابلیت شناخت

پاسخگو پرسیده میشود .در واقع مطالعات کمی بیش از همه

کافی برای مرتب سازی نیستند .البته این مساله برای

بر توزیعها تأکید دارند ولی مطالعات  Qبرسؤالها .بنابراین

پرسشنامههای معمولی نیز وجود دارد .چراکه بسیاری از آنها

مفهوم تعمیم پذیری در مطالعه  Qکامالً متفاوت است ،زیرا این

نیز باید طیف مناسبی را برگزینند درحالیکه واقعاً نمی دانند چه

مطالعه تنها در پی آن است که الگوهای ذهنی مختلف را کشف

کار باید انجام دهند .به همین خاطر خیلی سطحی اینکار را

کند و برای کشف یک الگو وجود تنها یک فرد با آن الگوی

انجام می دهند اما اتفاقاً در روش  Qچون افراد مجبورند

خاص کافی است(.)4

الویت بندی کنند تمرکز بیشتری خواهند داشت .مورد مطرح

روایی و پایایی روش : Q

شده دیگر آن است که افراد استقالل ندارند و توزیع انتخاب،

بررسی روایی هنگامی مطرح است که یک سازه یعنی

اجباری است.همین اشکال برای پرسشنامه های متداول وجود

خصوصیتی پنهان مورد سنجش قرار میگیرد زیرا در چنین

دارد و افراد مجبورند در یک طیف  5قسمتی یک مورد را

حالتی پژوهشگر با این پرسش روبروست که آیا مقیاس ساخته

انتخاب کنند اما در  Qاوالً این طیف بجای  5قسمت می تواند

شده واقعاً همان چیزی را اندازه میگیرد که برای سنجش آن

بیشتر هم باشد .ضمن اینکه از افراد خواسته می شود تا مطابق

ساخته شده است؟ این در حالی است که مطالعه  Qدر پی

با مدل پیشنهادی عمل کنند ولی در جاگذاری کارت ها کامالً

سنجش هیچ سازهای نیست .آنچه میتواند درباره مطالعه Q

آزادند.عالوه بر پرسشنامه های متداول امکان تمایز گذاری بین

مطرح شود ،جامعیت عبارات نمونه  Qاست .به عبارت دیگر،

 2مورد کامالً موافق وجود ندارد .مثالً اگر فردی به آیتم1

پژوهشگر باید از خود بپرسد آیا عبارات گردآوری شده از

امتیاز کامالً موافق بدهد و به آیتم  1نیزبه همین منوال ،ممکن

چنان جامعیت و وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیت-

است این اشکال وجود داشته باشد که با آیتم  1بیش از 1

های مختلف را نمایان کنند .از نظر روایی محتوا بر اساس

موافق باشد ولی در  Qاین تمایز گذاری از اصول اصلی و

رتبهای که مشارکتکنندگان به عبارات و عبارات مجاور آن

اساسی است و در اخر اینکه شاید این رتبه بندی دارای ساختار

میدهند ،قابل بررسی است .همچنین ،روایی صوری با بررسی

 Nominalباشد تا اینکه Ordinal؟ کامالً مشخص است که

میزان رضایت مشارکتکنندگان نسبت به ظرفیت و قابلیت

در  ،Qبیشتر و کمتر سنجیده می شود نه بودن یا نبودن .لذا

عبارات برای نشان دادن ذهنیت آنان امکانپذیر است؛ یعنی آیا

طیف ،کامالً رتبه ای است و آنالیز می تواند بر این اساس

عبارات موجود به ابعاد مختلف موضوع تحت بررسی

صورت گیرد .یکی از محاسن رتبه بندی  Qاین است که در

پرداختهاند تا آنها بتوانند از طریق مرتب سازی ذهنیت خود را

پرسشنامه های متدوال این پیش فرض وجود دارد که همگی با

بیان کنند .برای مرتب سازی  ،Qپایایی نیز قابل طرح است

هر آیتمی موافقت دارند و فقط کم یا زیاد بودن آن را مشخص

یعنی میتوان پرسید که آیا یک مشارکتکننده یک دسته کارت

می نمایند .در حالیکه در  Qاین امکان به افراد داده می شود

را با دستورالعمل یکسان در تکرارهای مختلف به یک شکل

که هم مخالفت و هم موافقت و هم کم یا زیاد بودن آن را

مرتب میکند؟ باید توجه داشت که بر حسب موضوع مطالعه

مشخص نمایند .از دیگر محاسن  Qاین است که رتبه بندی را

 ،Qدرجات طیف و تعداد کارتها میتوان انتظار داشت که

در  1قطب انجام می دهد و این باعث می شود تا افراد تمایز

تکرار مرتبسازی ،منجر به نتیجه کامالً یکسان نشود .با وجود

معنادارای را بر اساس معنابخشی روانشناختی خود انجام دهند.

این ،بر پایایی باالی دادههای  Qتأکید می باشد(.)11

یعنی اینکه وقتی در اندازه گیری فرد  -5یا  +5را انتخاب

نقاط قوت و ضعف روش Q

میکند در واقع بیان می دارد که این گویه برای فرد مهمتر از
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بقیه است .آنچه که مهم است این است که "تعیین آنچه برای

از دانشجویان سال چهارم پرستاری به روش سیستماتیک  Qدر

من مهم است " اندازه گیری مصنوعی نیست و کامالً بر اساس

مورد استفاده از روش های بالینی غیرایمن در آموزش استخراج

نظر خود فرد است و نه طراحی قبلی محقق(.)13

گردید 93 .عبارت نهایی به دست آمد .تجزیه و تحلیل به

نمونه ای از تحقیق پرستاری براساس  Qمتدلوژی:
مطالعه ای با عنوان درک اعضای هیأت علمی دانشکدههای
پرستاری در سراسر انتاریو کانادا در مورد استفاده از شبیه
سازی در آموزش پرستاری توسط  Akthar-Daneshدر
سال  1224به روش  Qمتدلوژی انجام شد .براساس
دستورالعمل روش  129،Qعبارت از اظهارات اعضای هیأت
علمی و دانشجویانی که به روش شبیه سازی آموزش دیده
بودند ،استخراج گردید .اظهارات در  6حوزه از جمله آموزش
و یادگیری ،ارتباطات ،فناوری ،تکنولوژی آموزشی ،سهولت و
دسترسی به فناوری طبقه بندی شد ،که  93عبارت نهایی به
دست آمد و  18هیأت علمی از  17دانشکده پرستاری در
فرایند مرتب سازی  Qشرکت کردند .سپس توسط فردی که
آشنا به تحلیل عامل بود مرتب سازی برای شناسایی شرکت
کنندگان با دیدگاه مشابه انجام شد .نتایج نشان داد که  9دیدگاه
عمده توسط اعضای هیأت علمی در این مورد وجود داشته
است که شامل :الف :عالقمند به روش شبیه سازی ب:
عالقهمند به روش سنتی یا سنتگرایان ج :راهنمای متقاضیان د:
حامیان این روش .در نتیجه شبیه سازی به عنوان یک عنصر
مهم در آموزش پرستاری تلقی شد .به طور کلی اعتقاد به این
است که شبیه سازی بالینی نیازمند زمان بیشتری جهت آموزش
با استفاده از این روش ،منابع انسانی اضافی جهت حمایت از
استفاده از این روش و انواع دیگر پشتیبانی می باشد .بدیهی
است که با حمایت درست (منابع انسانی) و آموزش ،بسیاری
از اعضای هیأت علمی از این روش جهت ارتقائ آموزش
پرستاری استقبال می نمایند(.)19
کیالم و همکاران در سال  ،1211مطالعه ای با عنوان
روشهای بالینی غیرایمن و پرخطر درک شده توسط دانشجویان
پرستاری سال آخر را در کانادا انجام دادند .دیدگاه های  54نفر
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روش  Qتفاوت ها و شباهتهای میان دیدگاه های شرکت
کنندگان را مشخص نمود .در مجموع  6دیدگاه متضاد و 1
اتفاق نظر به دست آمد .دیدگاه های متضاد شامل انتقال آگاهی
و دانش به صورت غیرانتقادی و بی چون و چرا ،برنامه غیر
دانشجو محور و الگوهای آشکار عملکرد بالینی نامطلوب بود.
سایر دیدگاه ها شامل فرایندهای بالینی نامناسب که منجر به
یادگیری ناقص می شود و در این مورد که این عوامل باعث به
خطرافتادن امنیت بالینی می شود ،اتفاق نظر وجود داشت.
دانشجویان ارشد پرستاری عدم وجود دانش و آگاهی ،بیمار
محوری و اخالق حرفه ای را در محیط یادگیری بالینی یک
تهدید ایمنی برشمرده و تالش برای از بین بردن این مورد را
با رعایت هستی شناسی ،مبانی معرفت شناسی و رفتار حرفه
ای پرستاری توسط دانشجویان و مربیان را پیشنهاد
نمودند(.)15
نتیجه گیری:
روش  Qچیزهای زیادی برای ارائه تحقیقات پرستاری
دارد به دلیل آنکه درشناسایی دیدگاهها ونقطه نظرات بیماران
بسیارکمک کننده است که این خود باعث افزایش توانایی
پرستاران برای عمل به پرستاری مبتنی برشواهد درپاسخ به
نیازهای بیماران می باشد( .)19رابرت پیشنهاد میکند که
آموزش پرستاری جهت ارائه خدمات باید باهدف توسعه
مهارتها ونگرش های مناسب جهت پرستاران حرفه ای باشد.
مطالب باال بینش وبصیرتی جهت استفاده از روش  Qبرای
دستیابی به این اهداف را ارائه می دهد .با توجه به اینکه دانش
پرستاری روز به روز توسعه پیدا میکند ،آموزش پرستاری
نیازمند روشهای آموزشی ویادگیری پویا می باشد که بتواند
پاسخگوی مناسبی جهت چالش های در حال حاضر باشد
(.)16

دوره ی سیزدهم شماره دوم
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