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  تاری های پژوهشهای پرس  نتایج و یافتهی نبودن کاربردبررسی علل

   آموزشیدر جهت ارتقا
  
 2عیسی محمدی -1حمیده یزدی مقدم

  چکیده
  ثیرگذاری پژوهش در توسـعه بـه میـزان         أت .باشد میای   عهدر هر جام  پژوهش از عناصر ضروری روند توسعه        : و هدف  زمینه

تحقیقـات  های      بسیاری از یافته  انجام شده،   مطالعات  بر اساس   .  عرصه عمل بستگی دارد    پژوهش در های      کارگیری یافته ه  ب
تحقیقـی در   های      یافته کارگیریه  ب تعیین علل عدم      حاضر با هدف   مطالعه .دنشو کار گرفته نمی  ه  در عرصه عمل ب   پرستاری  
 . دشانجام  آموزش در پرستاری یجهت ارتقا

و  نظرخواهی از اسـاتید       با استفاده از پرسشنامه     انجام شد،  1383 که در سال     تحلیلی - این مطالعه توصیفی     :تحقیقروش  
تـدوین   مشکالت موجود در تهیه و، کاربردی بودن از نظر   پرستاری  های     نامه  بررسی پایان  فرم بازنگری و  پرستاری  ن  امحقق

 پرسـتاری هـای    ز اساتید پرستاری دانـشکده  نفر ا40 (تصادفیغیر صورت ه  بها   نمونه. انجام گردید  تحقیقاتیو اجرای طرح    
انتخـاب   )1370-1379های  نامه کارشناسی ارشد پرستاری بین سال       پایان 40  و ، ایران، شهید بهشتی و تربیت مدرس      تهران
 .ندتحلیل شدتوصیفی آماری های شاخصها با استفاده از   داده.شدند

 و  مربـی % 5/72  بود؛  سال 38/43 ی آنان میانگین سن   بودند؛ زن% 5/82 مرد و  های مورد پژوهش   نمونهاز  % 5/17 :ها افتهی
 سال در بالین مشغول بـه   7سال در پژوهش و      5 ، سال در آموزش   15 ، سابقه کار   میانگین  و از نظر   ت علمی بودند  أ هی عضو

اری و عـدم  های پژوهشهای انجـام شـده پرسـت    مشکالت در این زمینه شامل عدم تبیین درست یافته      بیشترین  . اند کار بوده 
ـ    و) %80(گروهی   ضعف تحقیقات    ،)%5/85(ارسال آن به مراجع ذینفع       بـر بـودن     زمـان  دلیـل هزینـه و    ه   کمبود اعتبارات ب

  . بود )%80(تحقیقات کاربردی 
تحقیقـاتی و ناآشـنایی محققـین در انجـام و ارائـه             هـای   مشخص نبـودن اولویت    چالش اصلی  در این تحقیق،   :گیری نتیجه

دولتـی و غیردولتـی     های    نهادکاربردی متشکل از    های  تشکیل کمیته سیاستگذاری پژوهش    بود؛ت کاربردی   عملیاتی تحقیقا 
  .شود  پیشنهاد میریزی و اقدام جهت مشکل اصلی به منظور برنامه

  حل مسأله ؛ تحقیقات کاربرد؛پژوهش: ها واژهکلید 
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 مقدمه
 ابزار قدرتمند پژوهش منشأ تحول و تغییرات بنیادی هامروز
ده و پژوهشگری به شاجتماعی  و اقتصادی های آرمانی، در زمینه

 از این رو دانشگاهها ؛منزله ضرورتی غیر قابل اجتناب است
ناگزیرند با این تغییر و تحوالت همگام شوند تا شکاف موجود 

 وسیعتر از تر و میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه عمیق
 . )1( آنچه که هست، نگردد

خصوص در دوران ب ،دانشگاههایکی از مهمترین وظایف 
 شی گروههای آموز؛ بنابراینرسالت تحقیقاتی آنهاست پیشرفت

ی مختلف باید متناسب با رشته تخصصی خود به دانشگاهها
تحقیقات بنیادی و کاربردی بپردازند تا این تحقیقات در پیشرفت 

   .)2( به کار گرفته شود کشور
در بسیاری از کشورهای پیشرفته بخش عظیمی از بودجه 

از عناصر یکی  است؛ زیرایافته تحقیقاتی به دانشگاهها اختصاص 
کارگیری   بهخصوصو ب پژوهش ،دانشگاههااری اساسی ساخت

  از این رو دانشگاهها و  ؛باشد نتایج این تحقیقات می
علت دارا بودن درصد قابل توجهی از منابع ه مراکز تحقیقاتی ب

  ای  ها جایگاه ویژه انسانی متخصص و سهم زیادی از هزینه
  .دارند

در کشورهای جهان سوم بدون استفاده از اطالعات دقیق 
دست آمده از پژوهش و توجه به ضرورتها، انتخاب ه علمی ب

 و شود دار انجام نمی طرحهای تحقیقاتی به صورت درست و جهت
عواملی همچون توجه بیشتر محققان و دانشگاهیان به تحقیقات 

عدم توجه الزم به تحقیق   وعلمی به جای تحقیقات کاربردی
نتایج تحقیقات  باعث شده است که از ،برای حل مشکالت موجود

   .)3( کمتر استفاده شود
 دانشگاهها وی با افزایش رشد کمّ  اسالمی، از انقالبپس
تعداد دانشجو با نظر از ایران  کشور ،پذیرش دانشجوافزایش 

 ، تعداد تحقیقاز نظر ولی ،بودهکشورهای پیشرفته قابل مقایسه 
  ت وری از نتایج تحقیقا  بهره و مقاله،میزان چاپ کتاب، مجله

 باید ؛ بنابرایندباش  میفناوریدر زمره کشورهای فاقد پایگاه علم و 
   .)4( به رشد دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی پرداخت

امروزه توان اقتصادی در اختیار کشورهایی است که از 
 و مدیریت و تخصص الزم را ندداررمدیریت کالن تحقیقاتی برخو

   .)5 (اند ری کسب کردهوابرای تبدیل تحقیقات علمی به فن

از پژوهش تا کاربرد، پلی در این « عنوان بادر تحقیقی 
ذکر بدین صورت  چهار مشکل عمده در کاربرد تحقیقات »فاصله

  :شده است
   متحد نبودن پرستاران: الف
   روشهای بطئی انتشار اطالعات: ب
    بین پژوهشگران و متخصصان بالینیزبان متفاوت: ج
  ها فتهعدم کاربرد یا: د

که بگویند چگونه باید از نتایج در عمل  ن به جای اینامحقق
ها، ارتباط تئوری و  یافته استفاده کرد، مطالعه خود را با تأکید بر

بهتر در صورتی که  ؛کنند تمام می کاربرد آن برای مطالعه بیشتر
تمام تحقیقات پرستاری انجام شده پس از یک ارزیابی است 
دسترس همه  در  مجالت منتشر شده وها و  در نمایه،دقیق

انتقال اطالعات به همکاران و انجام تحقیقات . پرستاران قرار گیرد
تواند در پیشرفت علمی پرستاران سهم بسزایی داشته  گروهی می

 که به فعالیتهای شود به مدیران پرستاری پیشنهاد می. باشد
ای مورد ه تشویق پرستاران به بیان زمینه. تحقیقاتی اهمیت دهند

ها با مطالعه و نقد  عالقه ایشان، راهنمایی آنها برای یافتن راه حل
 و ارزشیابی روشهای پژوهشو بررسی، اجازه فرصتهایی برای 

   .)2( دش حرفه پرستاری خواهد ترشدن باعث قویجدید 
یک بررسی برای بهبود دانش در مورد شرکت پرستاران در 

یقات در عمل در جمهوری فعالیتهای تحقیقی و کاربرد این تحق
 موانع کاربرد تحقیقات %50 ، پرستار190 بین از .چین انجام شد

های  یافتهعدم تناسب  %19و کارکنان را شامل فقدان زمان و 
 مشکالت و تعداد کمی فقدان حمایت بالینی یا با یتحقیقات
را برای  تحقیقات مفیدترانجام یک مشاور برای به نیاز  ،اداری

های تحقیق  استفاده از یافته .)6( مطرح کردند یقاتکاربرد تحق
 پرستاری پژوهشدر یک جایگاه عملکردی به خوب شکل گرفتن 

رای توسعه  ببنابراین ؛)7 (کنندگان آن بستگی دارد برای دریافت
پرستاری و های  هکدشواهد مبتنی بر عمل، اتصال بین دانش

   .)8 (باشد بیمارستان مفید می
ی روی توسعه دانش پرستاری از یر مهمّبرخورد تجربی تأث

نتایج تحقیقات  .)9( تحقیق پرستاری دارد کاربرد آن درطریق 
؛  که آموزش روی کاربرد تحقیقات تأثیر چشمگیر داردنشان داده

ارتباط وجود بین سطح باالتر آموزش و به کارگیری تحقیق  زیرا
 همچنین در مقاالت دیگر نشان داده شده که ؛)10(دارد 
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تواند کاربرد نتایج تحقیقات را در عمل   هدفدار میاهبردهایر
  .)11 (تشویق کند

که تحقیق پرستاری در دو دهه گذشته رشد قابل  آنجا از
 کار پرستاری بوده ات بیشتر مربوط بهتوجهی یافته، تمرکز تحقیق

و در آینده نیز به احتمال زیاد تحقیقات پرستاری در همین 
ن طریق با کاربرد نتایج تحقیقات، نه تنها از ای. جهت خواهد بود

های درسی  بلکه برنامهخواهد یافت کیفیت کار پرستاری بهبود 
 این نتایج کارگیریه  بد کرد و در آینده بانفعلی نیز تغییر خواه

توانند هنر و علم کار پرستاری  می دانشجویان پرستاری ،تحقیقات
 ،مروز وجود داردرا از دیدگاهی کامالً متفاوت با آنچه که ا

  . بیاموزند
 تعیین مطالعه حاضر با هدف، ذکر شدهبا توجه به مطالب 

 آموزش یهای تحقیقی در جهت ارتقا  کارگیری یافتهه علل عدم ب
 . انجام شددر پرستاری 

 
  تحقیقروش 

با رویکرد حل   تحلیلی- توصیفی مطالعه یکاین پژوهش
رگیری نتایج عواملی را که باعث عدم به کا بوده وله أمس

که در این  کند های پرستاری شده را توصیف می نامه پایان
عنوان پژوهشهای پرستاری در ه های پرستاری ب نامه پژوهش پایان

  .نظر گرفته شده است
 یک  ازپرستاریهای   یافتهبردی نبودن کار جهت تعیین علل

 تدوین و اجرای ،در مورد مشکالت موجود در تهیه پرسشنامه
فرم و یک ن پرستاری ااز نظر اساتید و محقق یقیطرح تحق
استفاده شده   انجامهای   نامه  در خصوص ارزیابی پایانبازنگری
 روایی آن از طریق اعتبار محتوی  و پایایی آن با روش .گردید

  . تعیین شدد آزمون مجدّ
 و فردیال اطالعات ؤ سچهارشامل نظرخواهی پرسشنامه 

ال ؤ س10 و جود در تهیه و تدوین در مورد مشکالت موالؤ س12
 دومراه  هطرح تحقیقی بهاجرای در مورد مشکالت موجود در 

 در الؤ سهفت شامل و فرم بازنگریال آزاد در دو زمینه فوق ؤس
ه ط الزم برای ب از نظر شرایها نامه خصوص کاربردی بودن پایان

   .پژوهش بودهای   کارگیری یافته
های پرستاری  تید در دانشکدهاساتمامی ها توسط  پرسشنامه

 تربیت مدرس که مجری طرح  وایران، شهید بهشتی، تهران

عنوان استاد مشاور و یا راهنمای طرح تحقیقی ه تحقیقاتی و ب
 توسط پژوهشگر با مراجعه به فرم بازنگری.  تکمیل گردیدند،بود

شهید  های پرستاری ایران، های موجود در دانشکده نامه پایان
  . دشتربیت مدرس تکمیل  ران وبهشتی، ته

 به این صورت  بود؛تصادفیغیر صورت ه گیری ب وش نمونهر
که پس از هماهنگی با مدیر گروه پرستاری تعدادی از اساتید که 

 معرفی کرده ،ندبودکارهای تحقیقی را راهنمایی و مشاوره کرده 
و مشکالت موجود در تهیه، تدوین و فردی و پرسشنامه اطالعات 

شد و پس  به اساتید محترم تحویل داده میتحقیقی  طرح اجرای
 پنجاز بین این د؛ به نحوی که گرد میآوری  از تکمیل، جمع

ها را تکمیل   نفر از اساتید این پرسشنامه40 تعداد ،دانشکده
های پرستاری جهت  نامه  بررسی پایانفرم بازنگری سپس ؛کردند

وهشگر با مراجعه به بررسی کاربردی بودن آنها نیز توسط خود پژ
مامایی تهران، ایران، شهید و های پرستاری   دانشکده کتابخانه

بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس و به طور تصادفی از بین 
نامه تکمیل   پایان40 برای 1370-1379های سالهای   نامه پایان
مورد  با استفاده از آمار توصیفیآوری شده  های جمع داده ؛گردید

  .یل قرار گرفتندتجزیه و تحل
  
 ها یافته
  بودند؛زن% 5/82 مرد و های مورد پژوهش نمونه% 5/17

% 5/7 ،از بین این اساتید.  سال بود38/43آنان  یمیانگین سن
 ،ت علمیأهی  غیر و مربیدانشجوی دکتری% 5/2استادیار، 

 و ت علمیأدانشجوی دکتری و هی% 5ت علمی، أمربی هی% 5/72
این اساتید  %72/2.  بودندت علمیأهی  غیرنیز مربی% 5/12

% 05/6 استاد راهنما و% 7/6 ،نامه شخصی درگیر تحقیق و پایان
زمان انجام این نیز در % 53/84  بودند؛استاد مشاور تحقیق

   .دادند  تحقیقی انجام نمیمطالعه،
 سال در 15طور میانگین ه از نظر سابقه کاری این اساتید ب

سال در بالین مشغول به کار  7سال در پژوهش و  5 ،آموزش
 . ندبود

   : موارد زیر بودمهمترین مشکالت شامل
 مشخص نبودن نیازهای تحقیقاتی و اولویتهای بهداشتی -

دهی پژوهشهای  یکی از علل در جهتعنوان ه بکه  ؛)5/67%(
کاربردی تعیین و اعالم اولویت و نیازهای پژوهش توسط مراکز 
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ق بر مبنای نیاز جامعه نباشد وقتی که تحقی. باشد ربط می ذی
این نتایج حتی گاهی تواند به کار گرفته شود و  نمیآن نتایج 
  .   بر مبنای نیاز نیست؛ زیراتواند مثمر ثمر باشد نمی

ن پرستاری با انجام اناآشنا بودن دانشجویان و محقق
ن ا بیشتر دانشجویان و محقق معموالً؛)%72( تحقیقات کاربردی
نحوه انجام تحقیقات با  ؛ زیراآورند فی روی میبه تحقیقات توصی

 اگر پژوهشها با شیوه .به طور صحیح آشنایی ندارندکاربردی 
انجام گیرد، حرکت صحیح در جهت توسعه صحیح علمی و 

های آن بر اساس  پرستاری و تغییر سیاستها و خط مشی
 .پذیر خواهد بود های تحقیق امکان یافته

 ها  عملیاتی کردن یافته انگیزه مناسب جهتکمبود -
 در های پژوهشهای پرستاری  کاربردی بودن یافتهبا وجود ؛)70%(

کنند سدهایی همچون فقدان زمان،   پرستاران احساس می،بالین
 ضعیف و چندین جنبه از گروهیفقدان مهارتهای مناسب و کار 

 مبتنی بر عادات، فقدان اختیار و فقدان محرک( فرهنگ پرستاری
ود دارد که مانع از تغییر تجارب کلینیکی منتج از وج) مناسب

مقام ی شرایط انگیزشی و ارتقا معموالً و )12( شود میتحقیقات 
دست ه های ب یافتهدرآوردن به اجرا و یا تشویق حمایتی برای 

 . وجود ندارد،آمده
به تحقیقات نکردن انجام تحقیقات بصورت فردی و توجه  -
ه  به همکاران و انجام تحقیقات ب انتقال اطالعات؛)%80(گروهی

تواند در پیشرفت علمی پرستاران سهم بسزایی  صورت گروهی می
د که به شو به مدیران پرستاری پیشنهاد می. داشته باشد

فعالیتهای تحقیقاتی اهمیت دهند و اساس فعالیت پرستاران را 
 در دانشگاههای ما  در حالی که؛)3( مورد تحقیق قرار دهند

شود و کمتر به  صورت فردی انجام میه یقات ب تحقبیشتر
 .شود تحقیقات گروهی توجه می

طرح کنترل و هدایت مستمر بر اجرای  نبودن نظارت، -
نظارت، کنترل و هدایت موارد بیشتر در  ؛)%5/72(تحقیقی 

که در یک   در حالی؛پژوهشی وجود نداردطرح مستمر بر اجرای 
ت از طریق آموزش، تشویق و حمای :مطالعه روشهایی شامل

 ایجاد انگیزه و ،تقویت و بازخورد، تشکیل جلسات بحث گروهی
داشتن نگرش مثبت به کاربردی بودن تحقیق در بالین، امتحان 

کننده نقش   پیشنهاد شده است که در واقع مطرحغیرهگرفتن و 
  .باشد میتحقیقی نظارت و کنترلی بر اجرای طرح 

 باال بودن از نظرکاربردی تمایل کمتر به انجام تحقیقات  -
بر و   چون پژوهشهای کاربردی هزینه؛)%75 (هزینه و زمان

کنند که  می در نتیجه افراد گرایش پیدا ،دنباش بر می زمان
وقت و زمان هم تحقیقات توصیفی و تحلیلی انجام دهند که 

 زودتر به هم وشود  میتر انجام  و راحتگیرد  میکمتری را در بر 
 . رسد  مینتیجه
مقاومت افراد شاغل در حرفه در مقابل تغییر ناشی از ارائه  -
 در حین انجام ؛)%5/72 (های جدید از طریق تحقیقات شیوه

 ،تحقیق معموالً افرادی که در یک حرفه مشغول به کار هستند
کنند و  های جدید مقاومت می در مقابل تغییرات و ارائه شیوه

 . کنند کمتر با محقق همکاری می
  :دست آمده  نتایج زیر بها نامه  پایانفرم بازنگریبررسی در 

ها از نوع تحقیق نیمه تجربی بودند  نامه پایان %50 بیش از
موارد بیشتر در  .ولی کمتر موضوعات این تحقیقات کاربردی بود

 بود کردهبخوبی تبیین  رائه شده، اهداف تحقیق اارهای  راهکار
انگیزشی که بتوانند این های  فرایند کاری و یاهای   ولی کمیته

 در ؛اهداف را در جهت کاربردی بودن پیش ببرد، وجود نداشت
 سودمند  وکاربردیتوانند  که پژوهشهای نیمه تجربی می حالی

ریزی  عنوان بازخوردی به سیستم برنامهه که از نتایج آنها بباشند 
  کیفیت فعالیتها و عملکردهای مورد نظر استفادهیجهت ارتقا

   .دکر
با توجه به انجام تحقیق بسیار کم در زمینه کاربردی بودن 

ها را به طور دقیق تعیین  توان کاربرد یافته ها، نمی نامه نتایج پایان
هر گونه تغییر در سیاستها، عملکردها و شرایط محیط ؛ زیرا کرد

طور کلی هر گونه ه  و بباشد  میکار بر اساس نتایج تحقیق
ج، مستلزم تکرار بررسی جهت اطمینان از استفاده عملی از نتای

  .)13( باشد ها می ها و بررسی قابلیت تعمیم یافته اعتبار یافته
دست آمده از ه ها، نتایج ب نامه کدام از این پایان  در هیچ

کارگیری نتایج و یا تحقیق ه  به مراکز مربوطه جهت ب،تحقیق
  . ده بودش ارسال ن،دیگر آنهای  بیشتر روی جنبه 

های   کارگیری یافتهه طورکلی موانع موجود در ب هب
  بندی  توان در سه بخش تقسیم پژوهشهای پرستاری را می

  :کرد
مشکالت اولیه و زیربنایی که ضرورت و شرط الزم هر  -الف

صورت مشخص نبودن اولویتها و ه تحقیق کاربردی است که ب
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ن ا رفع تکلیف و آموزش و یادگیری برای محقق،نیازهای جامعه
به ها   یافتهپرستاری در کشور، عدم تبیین درست و ارسال صحیح

بر بودن تحقیقات کاربردی  مراکز ذینفع، کمبود اعتبارات و زمان
  .  باشد می

ن پرستاری از جمله ا مشکالت ثانویه مربوط به محقق-ب
 به نوع، روش و انجام تحقیقات آنان نبودن بعضی از آشنا

 ضعف تحقیقات گروهی را  وم در آنها انگیزه الزکمبودکاربردی، 
   .شود شامل می

کارگیری ه  مشکالت اجرایی و نهایی که شرط کافی ب-ج
ای طرحه نظارت و کنترل بر اجرای نبودنتایج است که شامل 

های   زمینهکمبود  مقاومت افراد شاغل و،تحقیقات کاربردی
 ریهای تحقیقات کاربردی در پرستا کارگیری یافتهه اجرایی در ب

 . باشد می
 ؛دسته اول از موانع در واقع اساس و پایه شروع تحقیق است

زیرا بی شک توسعه بخش تحقیقات در تمایل با توسعه سایر 
گونه که تحقیقات نقش کلیدی در برنامه   همان؛بخشها قرار دارد

توسعه کشور دارد، متقابالً توسعه این بخش نیز خود متأثر از 
در مورد . باشد میبخشها به تحقیقات و نگرشهای سایر  باورها

   :گردد  موارد ذیل مطرح مینامشکل مربوط به محقق
  ن با تحقیق کاربردیا آشنایی محققضعف -
   انگیزه الزم جهت کاربردی کردن نتایج کمبود -

منظور ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور جهت به 
دی پژوهش محور شدن دانشگاه و تشویق جهت تحقیقات کاربر

  .باید راهکارهایی را مطرح کرد
طور که  ، همان یا همان مشکل اجراییدر مورد مشکل سوم

منظور تعیین کیفیت انجام ه ارزیابی تحقیق ب دانیم کنترل و می
های مختلف  نظارت جنبه  کنترل وزیرا ؛شده امری ضروری است

این  یند با ارزشی است که منظور از انجام آن دراتحقیق فر
 در پژوهشهای کاربردی روش تحقیقناخت ضعف بررسی، ش

انجام شده است که عالوه بر فراهم کردن یک بازخورد قوی به 
 بررسی قابلیت انجام کاربرد ،ریزی آموزش پرستاری سیستم برنامه

 در محیطهای کار، هدفهای ی کردن آنهاها جهت اجرای یافته
  . تواند دنبال شود دیگری است که می

و در  تدوین  ومشکالت موجود در تهیه نتایج 1در جدول 
اجرای طرح پژوهشی از نظر ، نتایج مشکالت مربوط به 2جدول 

  .اساتید ارائه شده است
  های پرستاری و مامایی به صورت درصد در یک نگاه کلی  تدوین طرح پژوهشی از نظر اساتید دانشکده ونتایج مشکالت موجود در تهیه -1جدول 

 کامالً مخالف مخالف ممتنع موافق کامالً موافق   و تدوین طرح پژوهشیشکالت موجود در تهیهم

  5/7  5/22  5/2  50  5/17  بودن نیازهای تحقیقاتی و اولویتهای بهداشتی درمانی و مراقبتین مشخص -1
  5  5/17 5/12  35  30   ولین به ضرورت انجام تحقیقؤتوجهی مس  بی-2
  5/7  5/22 5/27 5/22  20  ر رابطه با موضوع تحقیق و کاهش همکاری با محقق کتابداران با منابع مختلف د نبودن آشنا-3
  5/2  20  5/2  42  30  ن پرستاری با انجام تحقیقات کاربردی ابودن دانشجویان و محققن آشنا -4
  5  5/37  5/7  35  15  رایانه تکثیر و ، کمبود امکانات پژوهشی نظیر کتابخانه، آزمایشگاه، وسایل چاپ-5
  10  12  13  35  30  . پژوهشهای پرستاری کاربردی نیست و بیشتر رفع تکلیف است اصوالً-6
  5/2  5/12  25 5/32  5/27   شناخت ناکافی مدیران دانشگاه از مشکالت مربوط به تحقیق-7
  0  5/12  5/2 5/37  5/47  .گردد شود و به مراکز مربوطه ارسال نمی درستی تبیین نمیه های پژوهشهای پرستاری ب  یافته-8
  های آن کامالً اصولی و کاربردی است ولی انگیزه مناسب برای  ه پژوهشهای پرستاری و یافت-9

  .عملیاتی کردن آن وجود ندارد
30  40  5/12 15  5/2  

  ه می دهند و کمتر ئ عموماً پژوهشهایی کاربردی پرستاری راهکارهای جدیدی در عمل ارا-10
   .باشد نجام شده مییید مهارتها و تکرار فرایندهای اادر جهت ت

30  30  20  5/17  5/2  

  5  15  5/2 5/37  40  ها  مقام و شرایط انگیزشی و تشویق برای محققان جهت اجرایی کردن یافتهی عدم امکان ارتقا-11
  5/2  5 5/12 5/37  5/42  صورت فردی و عدم توجه به تحقیقات گروهیه  انجام تحقیقات ب-12
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  های پرستاری و مامایی به صورت درصد در یک نگاه کلی جرای طرح پژوهشی از نظر اساتید دانشکدهنتایج مشکالت موجود در ا -2جدول 

 کامالً مخالف مخالف ممتنع موافق کامالً موافق  مشکالت موجود در اجرای طرح پروژه پژوهشی

  5  5  10 5/42  5/37   کمبود اعتبارات و بودجه تحقیقاتی و امکانات الزم جهت انجام پژوهشهای کاربردی-1
  5/2  5/17 5/22 5/37  20  سازی تسهیالت الزم جهت تحقیق  همکاری نکردن مدیران دانشگاه جهت فراهم-2
  5/2  15  10  50  5/22   نبودن نظارت، کنترل و هدایت مستمر بر اجرای طرح پژوهشی-3
  5/7  10  5/7 5/47  5/27  . بر و زمان بر بوده و تمایل کمتری به انجام آن وجود دارد  پژوهشهای کاربردی هزینه-4
  5/7  20 5/32  30  10  های پژوهشی نامه  آگاه نبودن محقق از قوانین، مقررات و آیین-5
  5  10 5/12 5/47  25  های نو از طریق تحقیقات ه شیوهئ مقاومت افراد شاغل در حرفه در مقابل تغییر ناشی از ارا-6
  5  15  20  50  10  ی علمی تحقیقکارگیری روشهاه  نداشتن تجربه کافی و الزم در ب-7
  درستی ه های پژوهشی دارند ولی ب کارگیری یافتهه ولین تمایل خوبی به بؤ مدیران و مس-8

  .شود نتایج به آنها منتقل نمی
20  35  25  15  5  

  وجود ولی امکان اجرای آن یابد میدرستی و سریع انتشار ه  پرستاری بیهای پژوهشها  یافته-9
  .ندارد

5/32  35  10  5/12  10  

  15  50  5/7 5/17  10 .گیرد  پژوهشهای پرستاری عموماً خارج از بالین و دور از بیمارستان و در عالم ذهنی صورت می-10
  

   بحث
های اخیر موجب  نقش مؤثر تحقیقات در پیشرفت در دهه

و کلیدی در توسعه  مهم یعنوان عامله  تحقیقات به تاشد
 بخشی تحقیقات به میزانو ثمریی ابدون شک کار؛ محسوب شود

پرستاری  . داردپاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه بستگی
جهت تغییر ؛ زیرا های علمی توسعه یابد باید به موازات سایر رشته

های مربوط به پرستاری، شرکت مؤثر  نگرش مردم و اعضای حرفه
در مراقبت از بیمار و فعالیتهای بهداشتی، دستیابی به یک نقش 

های بهداشتی و   قبول و یافتن جایگاه واقعی در میان حرفهقابل
 این امر تنها با تحقیق  توسعه پرستاری گریزناپذیر است وپزشکی
  . پذیراست امکان

 عنوان اولویت در پرستاری مطرح گردده بنابراین تحقیق باید ب
و تحول  به تغییر ر دلیلی احساس نیاز ه تا زمانی که پرستاران بهو

های تحقیقات علمی نکنند و یا در صورت احساس  افتهبراساس ی
 ، نگیرند عهده برولیت انجام تحقیقات حرفه خویش راؤنیاز، مس

د و در نتوان انتظار داشت که مقبولیت یا پیشرفتی داشته باش نمی
   .)14( ای نیز معنایی نخواهد داشت نتیجه استقالل حرفه

د مبتنی بر در کشورهای غربی در زمینه استفاده از شواه
ه  پیشرفت زیادی ایجاد شده و پرستاران در همه سطوح ب،نتیجه

های مربوط به  حل ای نیاز به مشخص کردن راه طور فزاینده
 به کارگیری نتایج ؛ زیرااستفاده از شواهد مبتنی بر نتیجه دارند

از  مراقبت درصریح   وی جدّ،تشخیص درستتحقیقات باعث 
کنند   احساس میآنهاو گردد  می ان توسط پرستارانبیمار

سدهایی همچون فقدان زمان، فقدان مهارتهای مناسب و کار 
کلینیکی  ضعیف وجود دارد که مانع از تغییر تجارب گروهی

که در این مسابقه   در حالی؛)12(گردد  میمنتج از تحقیقات 
 ،تازند  که همه جهانیان به طرف هدف برتری میفناوریعلمی، 

 وضعیت یتوانند در جهت ارتقا پزشکی میدانشگاههای علوم 
 درمانی خود با کاربرد این نتایج علمی، گامهای مؤثری ،بهداشتی
ه التحصیالن کارشناسی ارشد ب با آماری که از تعداد فارغ. بردارند

 فارغ التحصیل 1353تعداد ، 1379 تا 1370 سال دست آمده از
یچ کدام از  بدون شک از ه؛ایم کارشناسی ارشد پرستاری داشته

 استفاده کاربردی نشده است و ی دانشجویانها نامه نتایج پایان
 یک مقاله مطرح شده که باز هم تعداد محدودی از آنها در حدّ

   .خورد کارگیری این نتایج به چشم میه نقص ب
اگر انتخاب این موضوعهای پژوهشی بر اساس اولویت 

  در حالی؛ستند پس چرا نتایج کاربردی نی،تحقیقات انتخاب شده
   نتایج اینجدید و با توجه به نقش فناوری کارگیری به که با 

 انتظار  سالمت جامعه رابهبودتوان  می ،در ارائه بهتر مراقبتها
   .داشت
 یارتقاباعث ها،  نامه کارگیری نتایج این پژوهشها و پایانه ب

علم پرستاری، علمی کارآمد و زیرا  ؛شود میعلمی حرفه پرستاری 
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به دالیلی  حال اگر بنا .باشد  می روز همراه با پیشرفت جهانبه
استفاده از تحقیق در فعالیتهای بالینی پرستاران کاهش یابد، باید 

 و در جهت رفع آنها اقدامات الزم ونداین عوامل شناسایی ش
استفاده از تحقیق «عنوان با بر این اساس تحقیقی . صورت پذیرد
 کاربردی جهت افزایش آگاهی بالین و روشهای پرستاری در

تعیین میزان استفاده از با هدف  »پرستاران در ارتباط با تحقیق
  نمونه از دو بیمارستان100بر روی تحقیق در بخشهای بالینی 

نتایج نشان داد که . کشور انگلستان انجام شده است در
 در مورد اقداماتی مانندپرستاران هر دو بیمارستان دانشجویان و 

 شستشو و مرتب  بودن بیمار قبل از عمل، شیو قبل از عمل،ناشتا
نظرات  کردن تخت، مراقبت از نقاط فشاری و ثبت عالئم حیاتی

 ؛شد  نمیکار گرفتهه ب نتایج تحقیقات جدید و ندداشتمشابهی 
صورت ه  نتایج معتبر، کار ببا وجودیعنی در تمام این موارد 

در نهایت  .گرفت معمول و بدون توجه به تحقیقات صورت می
دهنده شکاف بین تحقیقات پرستاری و عملکرد   اطالعات نشان
این مطالعه روشهایی برای افزایش کاربرد  در. پرستاری بود

 از جمله تشویق و ؛تحقیقات در پرستاری پیشنهاد شده است
با آموزش، تقویت و بازخورد، تشکیل جلسات کارکنان حمایت 

اشتن نگرش مثبت به کاربرد  ایجاد انگیزه و د،بحث گروهی
   . تعیین کاربردهای بالینی تحقیقات وتحقیق در بالین

 آنچه ؛دهد مدت جواب می گذاری علمی در دراز سرمایه
 ممکن است نیم قرن طول ،امروزه در میدانهای علمی کاشته شود

با این حال تنها راه توسعه همه جانبه فقط  ؛بار آیده بکشد تا ب
عنوان توسعه ه کید بر تحقیقات بنیادی بأًت. توسعه علمی است

 و هدر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطفناوری علمی و 
د در سر لوحه امور گسترش تحقیقات کاربردی در سایر مراکز بای

   .)15( قرار گیرد
  
  

  گیری نتیجه

پرستاری های  موجود در پژوهش به مشکالتاگربه طور کلی 
تحقیقاتی و های  ص نبودن اولویتمشخ،  چالش اصلی،یمینظر نما

ن در انجام و ارائه عملیاتی تحقیقات ا محققنبودن بعضی از آشنا
های تشکیل کمیته سیاستگذاری پژوهشکاربردی است که 

کاربردی متشکل از مراجع دولتی و غیر دولتی اجرایی تحت 
علمی ولیت دفتر پژوهش پرستاری وزارت بهداشت و انجمن ؤمس

تحقیقاتی های با هدف شناسایی نیازها و اولویتو نظام پرستاری 
که این  گردد میمطرح   به عنوان بهترین راهکاردرمانی ،بهداشتی

های  پژوهش نمودنکاربردیرا در جهت کمیته باید اهداف زیر 
   : نمایددنبالپرستاری 

 جلب و تخصیص منابع جهت پشتیبانی مالی برای اجرای -1
 فوقکاربردی توسط کمیته های پژوهش
آموزشی جهت آشنایی مربیان با های  تشکیل کارگاه-2

  تحقیقات کاربردیهای   مبانی و شیوه
 رتبه هیأت ی لحاظ کردن امتیازات مناسب در ارتقا-3

علمی و کارشناسان ارشد مراکز درمانی به انجام تحقیقات 
    کاربردی

% 2/0 ملزم کردن مراکز درمانی به تخصیص حداقل -4
  رای تحقیقات کاربردی جهت بهبود خدمات بودجه درمانی ب

بالینی از طریق های  نهادینه کردن تحقیقات در فعالیت-5
   شغلی آنها   یلحاظ کردن تحقیقات کاربردی در ارتقا

که از نتایج این تحقیقات در   پاداش مناسب برای افرادی-6
  . بهبود امور بالین استفاده کنند

  
  تشکر و قدردانی
های  ت علمی و مربیان دانشکدهأی اعضای هیدر پایان از تمام

تربیت دانشگاه مامایی ایران، تهران، شهید بهشتی و  پرستاری و
 و مساعدت الزم نداالت پاسخ دادؤیت تمام به سمدرس که با جدّ

  .شود میسپاسگزاری  ،را جهت انجام این مطالعه فراهم آوردند
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