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 مجله پرستاري و مامايي تبريز  

22-32ص) 1389 پاييز( 19شماره     

 هايحاصل از پژوهش انتقال دانش درهاي فردي فعاليت درك مدرسان پرستاري از

  پزشكي كشور هاي علوم دانشگاه ،پرستاري
  

 تبريزاستاديار دانشكده پرستاري و مامايي  دكتراي پرستاري،  :ليال وليزاده دكتر

 تبريزاستاديار دانشكده پرستاري و مامايي  دكتراي پرستاري،: زادهد زمانوحيدكتر  

  )نويسنده رابط(كارشناس ارشد پرستاري  : محمديان روشن سميه

 Email:  mohamadian63@gmail.com 

 تبريزستاري و مامايي مربي دانشكده پر ،كارشناس ارشد پرستاري : سيما لك ديزجي

  12/10/89 :پذيرش 7/9/89 :دريافت 

  چكيده 
   

خصوص رغم اهميت فزاينده دانش در عصر حاضر، مطالعات متعدد حاكي از آن است كه بين توليد دانش و استفاده از آن، بهعلي :همقدم  

دي براي انتقال دانش حاصل از پژوهش در پرستاري به هاي فردر اين ميان شواهدي از ميزان تالش. در پرستاري فاصله زيادي وجود دارد

هاي فردي رو پژوهش حاضر با هدف توصيف درك مدرسان پرستاري از فعاليتباشد، از اينمنظور ارتقاء كمي و كيفي آن در دسترس نمي

  .هاي پرستاري انجام شدبراي انتقال دانش حاصل از پژوهش

نفر از مدرسان پرستاري  279گيري تصادفي با شركت به روش نمونهبوده كه  يفيمطالعه توصاين پژوهش يك  :مواد و روشها

هاي وضعيت جهت گردآوري داده 1و همكاران از پرسشنامه نات و وايلداوسكي و الندري. پذيرفت  انجامكشور  هاي علوم پزشكيدانشگاه

  . گرديد   انجام Ver13/SPSSها در تحليل داده. استفاده شد هاي انتقال دانش پرستاري در سطح فرديفعاليت

سخنراني  ها تنها فعاليتهاي فردي خود را در زمينه انتقال دانش ضعيف ارزيابي كرده و از ميان آنمدرسان پرستاري فعاليت :يافته ها

 ن خدمات مشاوره،فراهم كرد هاي كاري،نشست در گروه نتايج تحقيق، ارسال «در ارتباط با نتايج تحقيق در حد متوسط و يهيا ارا

  .در حد ضعيف گزارش شدند »هاي تجاري و تبليغ كردن نتايج تحقيقشركت در فعاليت همكاري براي توسعه دادن محصوالت و خدمات،

هاي فردي براي انتقال دانش در حد ضعيف مي باشد و بايستي  حاكي از آن است كه فعاليت نتايج پژوهش حاضر  :گيريبحث و نتيجه

ها بسنده ه نتايج در سمينارها و كنگرهيتنها به ارا پژوهشهاي فردي  انتقال دانش حاصل از  ق پرستاري از بين فعاليتمدرسان محق

  .  استفاده نمايند... هاي فوق الذكر مثل نوشتن پيام قابل انتقال و ارسال آن به مخاطبان وننمايند و  عالوه بر آن از ساير فعاليت

  پژوهش پرستاري/ دانشانتقال / پرستاري انسمدر /درك  :كلمات كليدي

  

 

 

    

 مقدمه

انش دكارگيري به انتقال و ،توليدهاي توجه به روش

 فاصله بين توليد دانش وو ) 1( امري حياتي است

تواند براي استفاده از آن در بخش بهداشت و درمان مي

داشته  پي خصوص بيماران، نتايج ناگواري درجامعه و به

گرچه تأكيد بر تحقيق پرستاري يك حركت ). 2( دباش

  اما   است،  بوده  سال اخير 35-40قوي در طول  ًنسبتا

    

-سال، يعني زمان پايه 100تاريخچه آن به بيش از 

گذاري سيستم پرستاري و آموزش آن در مدرسه 

گرچه تأكيد . رسدمي 1860پرستاري نايتينگل در سال 

قوي در طول  ًبتابر تحقيق پرستاري يك حركت نس

سال اخير بوده است، اما تاريخچه آن به بيش  40-35

  پرستاري سيستم   گذاريپايه  سال، يعني زمان 100از 

                                                           
1-Knott & Wildavsky, Landry et al   
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  23.../رستاري از فعاليت هاي فردي درك مدرسان پ

 

 1860ستاري نايتينگل در سال و آموزش آن در مدرسه پر

او از روش تحقيق علمي و از گزارش دقيق براي . رسدمي

و همينطور كرد پرستاري استفاده ميبهبود كار و كيفيت 

قاي دانش پرستاري در تمام مدت قرن بيستم براي ارت

  ) .3( ادامه داده استجستجو را پرستاري 

پرستاري از طريق  هايپژوهشاطالعات مربوط به 

-اين گزارش .رسدتحقيق به جامعه پرستاري مي گزارشات

-را توضيح مي هايافته مطالعه، نحوه مطالعه و ها، موضوع

- ا به روشخود ر همطالعحاصل از  عاتمحققان اطال. دهد

هاي گزارش روش ترينمعمول. دهنده مييهاي مختلف ارا

ه در يها، ارات، كتاب، انتشاراهاتحقيق از طريق رسانه

  .)4(باشد ها و مقاالت مجله ميكنفرانس

ر ايران افزايش قابل در دو دهه اخير انتشارات علمي د

وم پزشكي تعداد و تنها در عل) 5(است  توجهي يافته

تا  1997اند از سال چاپ شده1ISI مقاالتي كه در مجالت 

اي د فاصلهبا اين وجو) 6(به دو برابر رسيده است  2001

سال بين دانش توليد شده و به كارگيري  10-15حدود 

هاي تحقيق اگر يافتهرو ناز اي. ها در عمل وجود داردآن

ه عملي پيدا نكند، تفادراهشان را براي كار در بالين و اس

ها يكه اگر باليندرد نخواهد خورد، همچنانهها باين يافته

ندهند، ها را براي كار در بالين مورد استفاده قرار اين يافته

  ) .3(فايده خواهد بود انجام كارهاي تحقيقاتي بي

آوري مند براي دستيابي، جمعرويكرد نظامانتقال دانش به  

آن به  تبديل جهتانش مفهومي و به اشتراك گذاشتن د

-كه به افراد و سازمان گفته مي شود دانش روشن و آشكار

-را مي ها امكان دستيابي و استفاده از اطالعات ضروري

يك فرد و يا گروه كوچكي از  صرفاًكه پيش از آن  دهد

 ).7(افراد از آن آگاهي داشتند 

گويد مواجهه فرد به فرد اثر زيادي روي مي2لوماس 

تقال دانش حاصل از تحقيق دارد و ارتباط متقابل بين ان

 تبادل نظرنظر جزيي و گيران  و محققان با اختالفتصميم

                                                           
1 -Institus for Scientific Information 
2 -Lomas 

براي يك تصميم گيرنده، ارتباط با محقق، . همراه است

معبري براي يك رسيدگي بيشتر از كارشناسي شخصي 

دانش  هوسعتاي براي آورد و به عنوان دروازهفراهم مي

  .)8( جامعه محققان استبيشتر از 

، خصوصيات افراد از قبيل و همكاران 3طبق نظر مزلر

شناسي و آزادي در به اشتراك گذاشتن سازگاري، وظيفه

توان در تشكيل دانش تأثير دارد و كاربرد عملي آن را مي

هاي تيمي با انتخاب كردن كارمندان و در طراحي سيستم

ين اعضا هاي مختلف بمديريت دانش و تخصيص نقش

  .)9( پراهميت دانست

در فقيت وگويند كه رسيدن به ممي مهرداد و صلصالي

عملكرد مبتني بر تحقيق با وجود محيط فراگير، حامي 

خالقيت و برانگيزاننده كه منابع كافي را در اختيار داشته 

. باشدپذير مينهد امكانباشد و به عملكرد افراد ارزش مي

اشتن كفايت و شايستگي در دسترسي به نتايج معتبر، د

انتقال و استفاده از نتايج تحقيقات در عملكرد و ايجاد بافت 

و ذهنيت تحقيقي در  حمايتي كه ايجادكننده جو خالق

سازمان باشد از ملزومات اجرايي شدن فرايند عملكرد 

  .)10( مبتني بر تحقيق در پرستاري است

ملكرد اگر ارتباط دانش به عگويند نجات و همكاران مي

الزم است، ممكن است نياز به وارد كردن تغييرات قابل 

هاي تشويقي هاي دانشگاهي درگير و سياستتوجه در روش

همچنين . خدام، ارتقاء معيارها صورت بگيرداست مثالً

گيركردن افراد در انتقال دانش بايد انگيزه ها براي دردانشگاه

   ).11(هاي حمايتي را فراهم آورند الزم و مكانيزم

ها در استفاده از شواهد حاصل از تحقيق براي نارسايي

هاي آگاهانه در مراقبت سالمت در سرتاسر گيريتصميم

كنندگان سالمت، بيماران، گيرنده، مراقبتهاي تصميمگروه

همچنين اين مشكل . گذاران بديهي استمديران و سياست

ها هدركشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در همه زمين

مميزي كردن . هاي اوليه و خاص مشهود استو در مراقبت

                                                           
3 -Matzler 
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  دكتر ليال وليزاده و همكاران/ 24

 

هاي مختلف، عدم استفاده از شواهد در عملكرد جايگاه

 اگر چه در عرصه علمي ) .12(عملكرد را آشكار كرده است 

در تبريز و مطالعه  )1380(و همكاران  زادهولي مطالعه

 نمنفي در بي نگرش در تهران) 1386(مهرداد و همكاران 

 به نسبتدرماني  -پرستاران شاغل در مراكز آموزشي

و  زادهولي مطالعهرا نشان نداد با اين وجود  تحقيق

استفاده  ين بودن سطحايمبين پ در تبريز )1380(همكاران 

 در تدريجي تغيير موجب كه آگاهي و بصيرت( مفهومي

 هاييافته مستقيم كاربرد( استفاده ابزاري و )دشو مي رفتار

 پرستاران مورد بين در تحقيقات، از )عمل ي درتحقيق

  ).14،13(بوده است پژوهش

هاي تصوير روشني از ميزان انطباق فعاليت ردر حال حاض

پژوهشي پژوهشگران با نيازهاي حوزه سالمتي در دسترس 

هاي ولي اجماع كلي بر اين است كه از ظرفيت نيست،

  ).2( شودتوليد دانش موجود به صورت بهينه استفاده نمي

 ،مطالعات انجام شده در زمينه اين بحث در پرستاري ايران

 كننده دانشهاي استفادهپرسنل و سازمان در سطحبيشتر 

و نقش  بودهها مثل پرستاران شاغل و بيمارستان

 كننده انتقال آنتسهيلتوليدكنندگان دانش و ساختار 

 از سوي ديگر پرداختن به موضوع مدنظر گرفته نشده است،

دانشگاه علوم پزشكي هاي راهبردي انتقال دانش از برنامه

هاي پژوهشي الويت( باشدمي پرستاريتبريز باالخص در 

  .1)1387-1388در نظام سالمت، 

در پژوهش حاضر از چارچوب مفهومي انتقال دانش فردي 

) 2001- 2003( 3و الندري) 1980( 2نات و وايلداوسكي

- قال دانش استفاده شدههاي فردي انتجهت بررسي فعاليت

در اين مطالعه ديد محققان از دانش ).  1شكل (است 

                                                           
1 - Tabriz University of Medical Sciences.   
(www.tbzmed.ac.ir/) 
2 - Knott& Wildavsky 
3 - Landry 

دانش در . شودمنتقل شده به وسيله شخص محقق بررسي مي

ضمني، كمتر ملموس، بدون نظم و ً مقايسه با تكنولوژي، اكثرا

براي توضيح . يابدشكل است و بيشتر در ذهن مردم ذخيره مي

امر انتقال دانش، چارچوبي علت درگير بودن شخص محقق در 

از تئوري مبتني بر منبع توسط الندري و همكارانش ارايه شده 

 ،محققان براساس چارچوب شود كهاست و فرض مي

كه در كنند اداره مي را ز فكر و مقدوراتياي از طرمجموعه

به نظر . شونداي انتقال دانش توسعه و تجهيز ميهفعاليت

ال دانش زماني افزايش خواهد هاي انتقرسد كه فعاليتمي

در . هم ساز و برگ متناسب و كافي باشديافت كه هم منابع و 

حققان را مطالعات تكنولوژي و انتقال تكنولوژي، منابعي كه م

خصي، ارتباطي، كند شامل سرمايه شقادر به انتقال دانش مي

نتقال ارتباط بين اين فاكتورها و ا. باشندسازماني و مالي مي

وابسته در  است كه متغيرهاي ر شكل نشان داده شدهدانش د

  .)15(باشندانتقال دانش مي

-شود تنها فعاليتدر پژوهش حاضر آنچه تصويربرداري مي

هاي فردي انتقال دانش است كه توسط محققين پرستاري 

  .شودها درك ميدانشگاه

درك «هـدف  پاسـخدهي بـه سـؤال      بـا  پـژوهش لذا اين 

هاي فـردي در انتقـال دانـش    عاليتمدرسان پرستاري از  ف

طراحـي و  » هاي پرستاري چگونه اسـت؟ حاصل از پژوهش

آموزشــي پرســتاري  بــا شــركت اعضــاي هيــات علمــي و

اميد است كه بـا  . هاي علوم پزشكي انجام پذيرفتدانشگاه

به افزايش سطح  انتقال دانـش   دست يافتن به پاسخ سؤال

انتقال دانـش در  انگيزه براي و  محققين دانشگاهي در بين

ــت  ــتاري و سياس ــگاهي پرس ــين دانش ــين محقق ــذاران ب گ

 .پژوهشي و آموزشي در عرصه سالمت كمك شود
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  25/…هاي فرديدرك مدرسان پرستاري از فعاليت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  چارچوب مفهومي انتقال دانش فردي: 1شكل

  

 

  
  

 مواد و روشها 

-فعاليت درك مدرسان پرستاري از«مطالعه توصيفي 

هـاي  اصـل از پـژوهش  انتقـال دانـش ح  هاي فردي در 

ــتاري ــين اعضــاي » پرس ــاتدرب ــي هي ــي و آموزش علم

انجـام    كشـور  هـاي علـوم پزشـكي   دانشـگاه  پرسـتاري 

ــزار گــردآوري داده. پــذيرفت ــات و  هــا، پرسشــنامهاب ن

ــكي  ــاران  ) 1980(وايلداوس ــدري و همك -2003(و الن

ايــن . فعاليــت فـردي انتقــال دانـش بــود    7بـا  )  2001

نتـايج   ارايـه نتـايج تحقيـق،    ارسـال « هـا شـامل  فعاليت

فــراهم كــردن هـاي كــاري،  تحقيـق، نشســت در گــروه 

  همكاري براي توسعه دادن محصوالت  خدمات مشاوره،

  

  

  

  

  

  

  

هاي تجاري و تبليـغ كـردن   شركت در فعاليت و خدمات،

مقيـاس  از بـراي پاسـخ دادن    .باشـند مي »نتايج تحقيق

 ،1=هيچوقـت  هـاي و طيفي از پاسخ شدليكرت استفاده 

 5=هميشـه  و 4=اوقاتاغلب ،3=اوقاتگاهي ،2=ندرتبه

انتقـال دانـش در سـطح فـردي در      ابـزار . داشـت وجود 

ابـزار بـه روش   پايـايي  . پژوهش حاضر روايي ترجمه شد

ضريب همبستگي بين نوبت اول و . بازآزمايي بررسي شد

 علمـي پرسـتاري   هياتنفر از اعضاي  10دوم با شركت 

پس از انجام مطالعه مقدماتي، حجـم   .ارزيابي شد )/.73(

علمـي و   هيـات نمونه متناسب بـا تعـداد كـل اعضـاي     

  دانش مشخصه هاي

 نشريات •

 زمينه تحقيق •

تحقيق بر اساس نياز  •

 كنندگاناستفاده

 نوآوري تحقيق •

  سرمايه اقتصادي

 مؤسسه خصوصي •

 مؤسسه دولتي •

 سازمان ملي يا استاني •

  انيسرمايه سازم

 وسعت دانشگاه •

 وسعت واحد تحقيق •

 فعاليت هاي آموزشي •

  سرمايه ارتباطي

كنندگان ارتباط با استفاده •

 غير دانشگاهي

  سرمايه شخصي

 تجربه •

  متغيرهاي كنترل

 جنس •

 درجه دانشگاهي •

  هاي محققان دانشگاه در انتقال دانشفعاليت

 ارسال نتايج تحقيق •

 ارائه نتايج تحقيق •

 ريهاي كانشست در گروه •

 فراهم كردن خدمات مشاوره •

همكاري براي توسعه دادن محصوالت و  •

 خدمات

 هاي تجاريشركت در فعاليت •

 تبليغ نتايج تحقيق •
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-دانشكده. نفر برآورد شد 400، )نفر 880ًتقريبا(آموزشي 

 هـاي خوشـه از  هاي پرستاري و مامايي بطور تصـادفي  

هاي بندي دانشگاهرتبه اعالم( 3و 2، 1هاي تيپ دانشگاه

سپس بطور . ب شدندانتخا 1)1387، علوم پزشكي كشور 

) نفر 15( 2، تيپ )نفر 30( 1متوسط از هر دانشكده تيپ 

و  علمـي  هيـات از فهرسـت اعضـاي   ) نفر 10( 3و تيپ 

يـد معاونـت پژوهشـي    أيبـا ت . شد در نظر گرفته آموزشي

اي به رياست ، نامهولين ذيربطؤدانشكده و صالحديد مس

هاي پرستاري منتخـب ارسـال شـد كـه در آن     دانشكده

هشگران بعد از معرفي خود، به بيان اهداف مطالعه و پژو

ضرورت انجام آن پرداخته و از ايشان خواسته شد در اين 

سپس پژوهشگران بـا نماينـدگان   . رابطه همكاري نمايند

-ها تماس گرفته و پـس از همـاهنگي  طرح در دانشكده

جلـب   هـاي حـاوي پرسشـنامه و نامـه    اكتهاي الزم، پ

  . ن ارسال نمودندهمكاري را براي ايشا

كه براي  هاي روي پرسشنامههانامه پژوهشگران در

 ،معرفي خود ضمنتمام مدرسان در نظر گرفته شده بود، 

به بيان اهداف مطالعه و مطالب مورد نياز و تأكيد بر 

  .محرمانه بودن اطالعات پرداخته بودند

هاي انتخابي پس از نمايندگان طرح در دانشكده

بنا به درخواست مجري طرح،  توزيع  ها،دريافت پاكت

ها را به طور تصادفي و به تعداد مشخص شده پرسشنامه

در بين مدرسان پرستاري آغاز كرده و پس از دو تا سه 

 . ها نمودندهفته اقدام به جمع آوري پاكت

پژوهشگران با ذكر شماره تماس و آدرس الكترونيكي 

ندگان و در تمام مدت اجراي طرح در اختيار شركت كن

پس از گذشت يك ماه . پاسخگوي سؤاالت ايشان بودند

                                                           
1 -http:// www.mehrnews. com/fa 
newsdetail.aspx?NewsID=995140 

ها خود در دانشكدهمجري طرح با تماس با نمايندگان 

در اين مطالعه از  .هاي ارسالي نموداقدام به پيگيري پاكت

پرسشنامه توسط  279پرسشنامه ارسالي،  400مجموع 

جهت دستيابي به  .مدرسان پرستاري تكميل و گرفته شد

هاي دريافتي با توجه به پژوهش، ابتدا پرسشنامه نتايج

تيپ و كد مربوط به دانشكده و شماره پرسشنامه 

آوري شده از هر يك هاي جمع سپس داده. كدگذاري شد

 افزاراز واحدهاي مورد پژوهش با استفاده از نرم

SPSS/ver13 در . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

انه بررسي شده  و آمار جداگ دهي ابزارها هر گويهنمره

فراواني ساده و درصد فراواني، ميانگين و (توصيفي 

-ها به دست آمد در نهايت آناز داده.. ) انحراف معيار و

قابل . اندهايي كه نياز به مداخله آتي دارند گزارش شده

 - 33/2ذكر است كه ميانگين كل طبق تقسيم بندي بين 

متوسط و  وضعيت 34/2 -66/3وضعيت ضعيف، بين  1

 .وضعيت خوب را نشان داد 3.67-5بين 
  

  ها يافته

نفر مدرس پرستاري در مطالعه حاضر،  279از بين 

درصد از نظر درجه  1/91 درصد مؤنث بودند كه 5/55

دانشگاهي مربي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، 

 8/79درصد از اعضاي هيأت علمي دانشكده،  6/85

جام وظيفه، تمام وقت درصد آنها از نظر وضعيت ان

درصد آنها تيپ  3/51جغرافيايي بودند و اكثريت يعني

و اكثريت ) 1جدول (شدند را شامل مي 2دانشگاهي 

  مدرسان پرستاري همكاري با مراكز تحقيقات يا

 .)2جدول (شوراهاي  پژوهشي را ذكر نكردند  
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  27/…هاي فرديدرك مدرسان پرستاري از فعاليت

 

  مشخصات آموزشي مدرسان پرستاري : 1جدول
  

  تعداد)درصد(  متغيير   پرستاريمشخصات آموزشي مدرسان 

  جنسيت

 
 

  مؤنث

  مذكر

  

  

)5/55 (147  

  )5/44 (118  

  درجه دانشگاهي

 

 
  مربي

  استاديار
  

  

 )1/91 (234  

  )7/4 (12  

  وضعيت همكاري با دانشكده

 

 
  هيات علمي

  همطراز هيات علمي

  كارشناس گروه

  

  

)6/85 (220  

   )8/7 (20  

    )6/6 (17  

  اهيتيپ دانشگ 

 

 
  1تيپ

  2تيپ 

  3تيپ 

  

  

 )3/23 (65  

   )3/51 (143  

   )4/25 (71  

  وضعيت انجام وظيفه

 

 
  تمام وقت جغرافيايي

  تمام وقت غير جغرافيايي

  پاره وقت

  ديگر موارد

  

  

)8/79 (197  

   )1/12 (30  

   )4 (10  

  )4 (10  

  آخرين مدرك تحصيلي

 

 
  دكتري

  كارشناسي ارشد

  كارشناسي

  

  

  )5/6( 18:دكتري 

  )7/81( 228:كارشناسي ارشد   

  )3/4( 12:كارشناسي   
  

  مشخصات پژوهشي مدرسان پرستاري ) :2(جدول
  

  تعداد )درصد(  متغيير  مشخصات پژوهشي مدرسان پرستاري

  عضو شوراي پژوهشي گروه

 

  بله

  خير

)4/38( 101  

)6/61 (162  

  عضو شوراي پژوهشي دانشكده

 

  بله

  خير

)1/28( 74  

)9/71( 189  

  ضو شوراي تحصيالت تكميليع

 

  همكاري با مراكز تحقيقات

 

  بله

  خير

  بله 

  خير

)4/8( 22  

)6/91( 241  

)38 (100  

)62 (163  

  درك مدرسان پرستاري از«ال ؤپاسخ  به سدر 

هاي هاي فردي در انتقال دانش حاصل از پژوهشفعاليت

ان داد كه  مطالعه حاضر نش» پرستاري چگونه است؟

 هاي انجام گرفته در سطح فردي براي انتقالفعاليت

دهد در اين در وضعيت ضعيف رخ مي انش پرستاريد

سخنراني در سمينارها و «ميان بيشترين فعاليت مربوط به 
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  ) .3جدول (شت اختصاص دا »هاي تجاريفعاليتشركت در «و كمترين آن به  »ارسال نتايج تحقيقات

  
به ( پرستاريهاي انتقال دانش حاصل از پژوهش هاي فردي براي فعاليت ميزان درك مدرسان پرستاري از:  3جدول

 )ترتيب نزولي بر حسب ميانگين

  
%95فاصله اطمينان  ميانگين ±معيار انحراف   هيچوقت 

عدادت) درصد(  

 بندرت

 تعداد) درصد(

 اوقاتگاهي

 تعداد )درصد(

 نوع پاسخ هميشه اغلب اوقات

 ير مورد بررسيمتغ

 

تعداد )درصد(       تعداد) درصد(  

91/2 -55/2  45/1±73/2 در ارتباط با   ارايهسخنراني يا  37 )6/13( 72 )5/26(   50 )4/18( 28 )3/10( 85)3/31(  

 نتايج تحقيق

 

  تحقيقارسال نتايج  16 )9/5(  30 )11( 52 )19(    32 )7/11( 143)4/52(   30/1±06/2 90/1- 22/2

02/2 -74/1  14/1±88/1 كمك به توسعه محصوالت و  5 )9/1( 26 )9/9(  50 )19(   33 )5/12( 149)7/56( 

 خدمات

 

96/1 -69/1  10/1±82/1   تبليغ نتايج تحقيق  3 )1/1( 25 )3/9(   54 )1/20( 32 )9/11( 155)6/57(  

81/1 -54/1  06/1±67/1 هاي كاري نشست در گروه 4 )5/1(  22 )1/8(  34  )5/12(   36 )2/13( 177 )8/64( 

 كنندگان همراه با  استفاده

 

75/1 -49/1  06/1±62/1   تهيه خدمات مشاوره 4 )5/1( 22 )1/8( 30 )1/11( 27 )10( 187 )3/69( 

26/1 -12/1  58/0±19/1 - شركت در فعاليت/ همكاري  1 )4/0(  4 )5/1( 7 )6/2(   20 )3/7( 241 )3/88( 

 هاي تجاري

 

 نفر) 279: (جمع كل           70 )9/25(   201 )4/74( 277 )7/102( 208 )9/76( 1137 )4/420( 73/0±87/1 78/1- 95/1

  

   گيريو نتيجه بحث

-فعاليت درك مدرسان پرستاري از وضعيتدر مطالعه 

 هايحاصل از پژوهش انتقال دانش هاي فردي براي

اي انجام گرفته هفعاليت ها نشان دادند كهپرستاري، يافته

در وضعيت  در سطح فردي براي انتقال دانش پرستاري

در اين ميان بيشترين فعاليت مربوط  و دهدرخ مي ضعيفي

و  »سخنراني در سمينارها و ارسال نتايج تحقيقات«به 

اختصاص  »هاي تجاريشركت در فعاليت«كمترين آن به 

  .داشت

ر طالعه الندري و همكارانش كه در همين خصوص دم

نفر از  1554با شركت  1997-2002هاي طول سال

   هاي مهندسي و علوممحققان دانشگاهي كانادا در زمينه

  

  

  
  

  حاكي از آن بود كه محققان نيز  ،طبيعي صورت گرفت

نتايج در ارتباط با  ارايهكانادايي از نظر سخنراني يا 

بيشترين فعاليت و از   تحقيق شان و ارسال نتايجتحقيق

مرتبط با  هاي تجاريشركت در فعاليتري يا نظر همكا

كه به ترتيب  تحقيقشان كمترين فعاليت را داشتند

، ارسال نتايج )78/2 ±17/1(ها نتايج پژوهش ارايهانگين ميا

هاي تجاري و ميانگين شركت در فعاليت) 68/2 24/1±(

، با اين وجود در مجموع داراي وضعيت بود) 71/1 11/1±(

كه  )15( آمدندحساب ميه قال دانش بفعال در انتليخي

انتقال  هاي قدمت شروع فعاليت زمينه پژوهش وبه  ًاحتماال

 .مطالعه الندري مربوط باشدبستر  دانش در 
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  29/…هاي فرديدرك مدرسان پرستاري از فعاليت

 

 كه با هدف نيز )1387(و همكاران  نجاته در مطالع

 در تهران پزشكي علوم دانشگاه محققين رفتار بررسي

 رفتار بر كه مليعوا دانش و تعيين انتقال هايفعاليت

گذارند مي تأثير دانش انتقال در دانشگاه اين محققين

هاي مورد م گرفت، پژوهشگران بر اساس پژوهشانجا

، )نفر 46( بررسي به سه گروه پژوهشگران علوم پايه

. تقسيم شدند) نفر 61( و بهداشتي) نفر 101( باليني

 كه دانش انتقال فعال غير هايفعاليت زمينه درًمجموعا

، هدف اصلي آن تغيير آگاهي مخاطب اصلي است

 امتياز كل از درصد 27 ميانگين طور به پژوهشگران

 انتقال فعال هايفعاليت نمودند و در كسب را ممكن

كنندگان بر پايه تعامل با استفاده پوياكه روشي  دانش

باشد و احتمال و امكان تغيير رفتار در اين پژوهش مي

، كنندگان پژوهش بيشتر استها در استفادهفعاليت

 كل از درصد 6 تنها پژوهشگران عملكرد امتياز ميانگين

سهم و نشان داده شد كه  بود زمينه اين در ممكن امتياز

ها، در كنفرانس ارايهعلوم پايه در ارتباط با  درپژوهشگران 

، بين الملليهاي ، همايشهاي داخليهمايشسمينارها و 

اي و ارسال خالصه پژوهشي ارسال گزارش كامل از طرح

هاي كه از فعاليت كنندگاناستفاده براي از گزارش طرح

، )% 7/45(،  )%8/47(، )%5/43(ترتيب غيرفعال هستند، به

در مورد تهيه و  پژوهشگران و همچنينبود ) 3/41%(

 نظير(كنندگان سال متون با زبان متناسب استفادهار

 مديران، براي خاص متون بيماران، براي ساده هاينوشته

 آزمايشگاهي، و باليني همكاران براي عملي گزارش

 براي خاص گزارش يا صنعت مديران براي خاص گزارش

هاي فعال براي انتقال كه از جمله فعاليت )دانشگاهيان

كه خود نشاني از  نقش داشتند، )%2/15(باشد دانش مي

  . )16 (باشدتأييد نتايج مطالعه حاضر مي

كه در  )1388(و همكاران  قربانيمطالعه  درهمچنين 

لستان انجام گرفت، همين زمينه در دانشگاه علوم پزشكي گ

هاي فعال انتقال دانش ميانگين امتياز در زمينه فعاليت

ل امتياز ممكن در اين درصد از ك 9عملكرد پژوهشگران تنها 

و اين نتايج با نتايج مطالعه نجات و همكاران در زمينه بود 

سهم گروه  . شگاه علوم پزشكي تهران همسويي داشتدان

-بينو  هاي داخليسمينارها و همايشها، در كنفرانسپايه 

و  و در ارسال گزارش كامل درصد 50درصد،  7/66المللي 

و درصد  35 به ترتيب راي استفاده كنندگانب خالصه گزارش

- اين رو طبق نظر محققين در پژوهش از. بوددرصد  7/16

ها و هاي پژوهش بيشتر در كنفرانسم پايه يافتههاي علو

كه بار ديگر تأييدي ها انتشار يافته است سمينارها و همايش

  . ) 17( بر نتايج حاصل از مطالعه حاضر مي باشد

مطابق با گزارش سازمان جهاني بهداشت در خصوص 

برگزاري ساالنه همايش و  افزايش انتشار مقاالت و

 شكي، انتقال غيرفعال دانش پرستاريها در علوم پزكنفرانس

ها و ارسال نتايج معمول سمينار و كنفرانس ارايهبه صورت 

باشد و از آنجايي كه شواهد برقراري ارتباط بين صنعت و مي

پرستاري هنوز روشن نيست، شركت محققين پرستاري در 

هاي تجاري كمترين فعاليت در انتقال دانش پرستاري تفعالي

  .نشان داده شد

ــدري  ــاران  الن ــي از ي) 2003(و همك ــهك ــاي شاخص ه

فاده از نتايج تحقيـق  كننده براي افزايش ميزان استپيشگويي

    . )18( دانندميكنندگان ارتباط بين محققين و استفاده را

اي مطالعه) 1386(و همكاران  در همين ارتباط الواني

را به منظور بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه 

نتايج اين مطالعه . انديت دانش سازماني انجام دادهمدير

  دهد كه سرمايه اجتماعي بر ابعاد خلق و انتقال نشان مي

  سرمايه اجتماعي به پيوندها و . باشددانش تأثير گذار مي

ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه اشاره دارد كه با خلق 

- هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي

كسب، ثبت، خلق، انتقال و  ،و ابعاد مديريت دانش شود

  .  )19( است كاربرد دانش در نظر گرفته شده

فعال انتقال دانش هاي اين رو پيداست كه فعاليتاز 

و الزمه باشند هاي غيرفعال مؤثرتر مينسبت به فعاليت
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  دكتر ليال وليزاده و همكاران/ 30

 

كنندگان و داشتن ارتباط متقابل با استفاده ،انتقال نوع اين

 1كبسون نظركه طبق در حاليازهاي آنهاست، آگاهي از ني

 ،هادانشگاه در نوآوري خصوص در )2004(و همكاران 

 اولويت دانش انتقال مقوله براي دانشگاهي محافل

 از عبارتند آن عوامل از ايهپار . يستندن قائل چنداني

 علمي توليدات متداول هايبر شكل زياد گذاريارزش

 - علمي مجالت در مقاله چاپ مثل(دانشگاهي 

 گرفتن علمي، هايهمايش در مطلب ارايه پژوهشي،

 هاينسازما از گرانت جذب يا پژوهشي هايبورس

 اين مقابل رد  .روزانه كار ساعات محدوديت نيز و )دولتي

 بودجه دانش انتقال به مربوط هايفعاليت به متغيرها،

  . )20( شودنمي داده اختصاص چنداني

هاي انشي كه در اثر تالشدانيم دميكه همانطوري

و با صرف زمان و امكانات به  انمحققيا گروهي از  يك 

كه بتواند در جامعه كاربردي شود رسد براي اينثمر مي

باشد و كننده مينيازمند انتقال صحيح آن به مصرف

دليل اشراف بر موضوع و دانش توليد شده ه محقق ب

-محسوب ميكننده بهترين مترجم آن به جامعه استفاده

ت دهنده وضعيمطالعه حاضر نشانكه شود در حالي

در  محققين پرستاري هاي فردياي از فعاليتكنندهنگران

با توجه به چارچوب مفهومي . باشدانتقال دانش مي

هاي نشست در گروه«تفاده شده در مطالعه حاضر اس

همكاري براي  فراهم كردن خدمات مشاوره، كاري،

هاي شركت در فعاليت محصوالت و خدمات، توسعه دادن

 عالوه بر سخنراني و »تجاري و تبليغ كردن نتايج تحقيق

در  مؤثرتر هاي  فرديفعاليت از  نتايج تحقيق، ارسال

در اين ضعف . باشندانتقال دانش حاصل از پژوهش مي

كننده ولين و مراكز توليدؤمسهاي حمايت ها لزومفعاليت

 هايفراهم كردن زمينه ضعف وكشف علل  براي دانش

با واردكردن بايد  هادانشگاهاست و اين امر  ارتقاي

انگيزه الزم و  هاي دانشگاهيدر روش توجهتغييرات قابل

هاي انتقال دانش در زمينه فعاليت هاي حمايتي رامكانيزم

                                                           

1 -Jacobson 
 

از جمله  هاي فعال توسط محققينالخصوص فعاليتعلي

كنندگان و فراهم فادههاي كاري و استنشست با گروه

و ارتباط با توسعه خدمات  كردن زمينه خدمات مشاوره و

  .فراهم آورندهاي صنعتي را انجمن

نفر از محققان پرستاري  279 با شركتاين مطالعه 

گيري و فصل نمونهشدن مواجهو  پذيرفتكشور انجام 

و مرخصي با دوران تعطيلي نسبي  ،اجراي پژوهش

و  درگيري و مشغوليت زياد كاري ها،دانشكدهمدرسان 

 و علميمحترم هيات ياعضا عدم انعكاس احساس واقعي

، از محدوديت هاي طرح مطالعه و  سنجيده شدن آموزشي

 وضعيت انتقال دانش، ازدرك مدرسان پرستاري از تنها 

  . اين مطالعه بودند محدوديت هاي مرتبط با ابزار

ت ترسيم وضعيپژوهش حاضر به سبب اميد است 

هاي در زمينه انتقال دانش حاصل از پژوهش موجود

يك راهنماي كلي به مديران،  ارايهبا  پرستاري در كشور

ريزان آموزشي، زمينه تقويت و توسعه مدرسان و برنامه

ارتقاي خصوص  درراهبردهاي پژوهشي و آموزشي را 

هاي روانشناختي، جنبهدر نظر گرفتن با  دانش پرستاري

 گذار بر تمايل رفتاري ولوژي تأثيراجتماعي و تكنو

در كشور،  هاي دانشگاهيها و روشتغييرات در  سياست

شود براي شناخت پيشنهاد مي همچنين .تسهيل سازد

تر با اي عميقمحققان مربوطه مطالعهعملكرد واقعي 

و مبحث  هاي پژوهشي ديگر صورت گيرداستراتژي

ي با هاي تجارشركت محققين پرستاري در فعاليت

  هاي تحقيقاتي ديگر و مورد بررسيجزئيات بيشتري 

  . استفاده كاربردي قرار گيرد

 

 

  تقدير و تشكر

 دانند از رياست محترم دانشكدهمحققين بر خود الزم مي

ها  در آوري دادهجمعكنندگان و نمايندگان ، مشاركتها -

  .اين پژوهش تشكر و قدرداني نمايند
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