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و مامايي- علمينشريه  پژوهشي دانشكده پرستاري
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  دانشگاه علوم پزشكي

35تا28، صفحات 1389 پائيز،70، شماره20دوره
 12/12/1388: تاريخ پذيرش 26/2/1388: تاريخ دريافت

در آمادگيسطح  راهي به سوي پرستاري:به كار گيري نتايج پژوهشپرستاران
 مبتني بر شواهد

3 دكتر انوشيروان كاظم نژاد،2*دكتر مهوش صلصالي،1دكتر ندا مهرداد

و نوزادان، عضو مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي استاديار، گروه پرستاري بهداشت جامعه.1 ، تهران، ايرانتهرانو مادران
و جراحي،استاد.2 و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه داخلي .تهران، ايران. دانشكده پرستاري
 ان، ايران استاد، گروه آمار زيستي، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس، تهر.3

 چكيده
هدف اين مطالعه بررسي سطح. مكانيسمي براي ارتقاء كيفيت مراقبت هاي پرستاري استپژوهشبه كار گيري نتايج:و هدفزمينه

.كه راهي براي عملكرد مبتني بر شواهد مي باشد،بود آمادگي پرستاران در به كار گيري نتايج پژوهش
و ها مواد در 375 بين پژوهشگر ساختهپرسشنامهياين بررسي توصيفدر:روش ي دانشگاه بيمارستانكليه پرستار باليني شاغل ها

شدكه علوم پزشكي تهران  شدبه روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب  بخشي با سواالت باز4 پرسشنامه.ه بودند توزيع
و حرفه اي پرستاران، به ترتيبو بسته پاسخ و،يت هاي مرتبط با پژوهشفعال مشخصات فردي  مهارت هاي پرستاران در انجام پژوهش

و صوريبااعتبار پرسشنامه. ميزان دسترسي به منابع پژوهشي را شامل مي شد با روش اعتبار محتوا ضريب آلفاي كرونباخو پايايي آن
شد82/0 و تحليل11اس پي اس اس افزار با استفاده از نرم از طريق تكميل پرسشنامهاطالعات جمع آوري شده. تاييد تجزيه

.گرديدند
كه:يافته ها فعاليت هاي ميزان. بر خوردار بودندپژوهشدر استفاده از نتايج كمي از آمادگي درصد پرستاران9/85نتايج نشان داد
ها درصد1/74پژوهشي ونمونه دردرصد7/82در سطح پايين بوده ميزان. نداشتندهارتمپژوهشيانجام فعاليت هاي پرستاران
و منابع درصد44 دسترسي در متغيرهاي سطح تحصيالت، بين. بود نامطلوب پژوهشي پرستاران به امكانات اطالع رساني مشاركت

و سطح مهارت زبان انگليسيپژوهشيهاي فعاليت معني دارآماري وجود ارتباطپژوهشپرستاران دراستفاده از نتايج آمادگي با سطح،
.داشت

و دسترسي به نتايج پژوهش منجر به آمادگي كم پرستاران در استفاده از پژوهش ها مي شود:تيجه گيرين به. عدم مهارت با توجه
و  و سازماني و ارائه برنامه هاي آموزش خدمتاهميت استفاده از نتايج پژوهش، ارتقاء سطح حمايت مديريتي و بكار گيري فرايند ها

. مهيا گرددپرستاران به كار گيري نتايج پژوهش الزم است براي راهكار هاي تسهيل كننده
به كار گيري نتايج پژوهش، عملكرد مبتني بر شواهد، پرستاران::هاكليد واژه

 1

تهران، خيابان ولي عصر، دكتر ندا مهرداد،:نويسنده مسئول مكاتبات*
و مامايي، مركز پژوهشات مراقبت  ، دانشكده پرستاري خيابان رشيد ياسمي

 پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران
 neda@iums.ac.ir:س پست الكترونيكآدر

 مقدمه
امروزه پژوهش با هدف توليد دانش جديد بخش مهمي از

و يكم زندگي افراد شده است و  با آغاز آغاز قرن بيست
 مردم مبني بر دريافت خدمات مبتني بر شواهد انتظارات عموم

همكارانو Muir-Gray ،1997 .(Smith( استهمراه علمي
از)2004(  معتقدند كه ارزش دانش در صورت عدم استفاده

و زندگي روزانه كاسته خواهد شد  French تاكيد.آن در كار
)2005(،& Ruland Hommelstad )2004 (نه تنها بر انجام

شيشيپژوهپژوهمقالهمقاله
(Original Article) 
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و همكاران دكتر ندا مهرداد 1389، پائيز70، شماره20دوره/ 29

و داشتن تفكر تحليل گرايانه در پژوهش  بلكه استفاده از آن
به.عملكرد پرستاري است ارتقاء كيفيت مراقبت هاي تا

از ديد،)McMillan & Conway،2003(بيانجامد پرستاري
استفاده از پژوهش در عمل موازي گاه بسياري از نويسندگان

ك &( پرستاري پيش نرفته پژوهش هاييمبا افزايش Ruland 

Hommelstad،2004 ،Bucknal ،و)2001و همكاران
هاي هاي پرستاري خود بر آموزش پرستاران هنوز درمراقبت

.و تجربيات شخصي تكيه دارند در دوران تحصيلكسب شده
از در حاليكه  دانش تجربي براي تصميم گيريتنهااستفاده

).2005،و همكارانThompson( كافي نيستباليني هاي
Camiah)1997 (ميزان زياد كه با وجود هم معتقد است

و كاربردي در مقاالت و توسعه تئوري هاي روزآمد  پژوهشي
و عملكرد پرستاران هنوز بدنه دانش پرستاري، تصميم گيري

اين نشان مي دهد علي رغم تأكيد.مبتني بر تجربه مي باشد
American Association of Colleges of Nursing)2006 (

 بكار، بايد حرفه مبتني بر پژوهش باشد بر آنكه پرستاريمبني
هاگيري نتايج در فعاليت هاي باليني ضعيف است پژوهش

)Happell 2003 وهمكاران ،Brazil2005،و همكاران(.
و انجام فعاليتمتداول تمايل به جنبشي فراسوي عملكرد

با،هاي باليني كليشه اي انجه منطقي براي فعاليت پرستاري
و ابداع در عملكردهاي بيني جديد است كه نيازمند نوع آوري

و افزايش فعاليت هاي باليني به منظور ارتقاء كيفيت مراقبت
: مي نويسند)2003( وهمكاران Miller. پژوهشي خواهد بود

و داشتن مهارت الزم است پرستاران به منظور به روز نگه ها
راپژآخرين شواهد، شايستگي هاي حرفه اي  دنبال وهشي

و دانش توليد شده را بكار گيرند تا حرموجب كرده هفتوسعه
 را پژوهشبايد آمادگي استفاده از نتايج پرستاران لذا.گردداي

آمادگي)2002(همكارانو McSherry از منظر.داشته باشند
 مهم به عوامل يكي از پژوهشيپرستاران در انجام فعاليت هاي 

در مراقبت هاي پرستاري اصول علميمنظور فراهم كردن
و معتبر است  همكارانو Melynk به عقيده.ايمن، شايسته

ودرگير شدن در فعاليت انجام پژوهش داشتن مهارت) 2004(
آمادگي پرستاران در بكار گيري از ضروريات پژوهشيهاي 

 انجام مهارت نتايج پژوهش ها است كه الزم است به موازات
. توجه ويژه واقع شودمورد هاي باليني

بسياري از نويسندگان به عدم آمادگي پرستاران در بكارگيري
و عمل موجب شكاف كه پژوهش هايينتايج  مي بين پژوهش

و اشاره شود از پژوهش عدم بكار گيري نتايج كرده را ناشي
و نقد پژوهشمصرف كنندگان نتايج عدم مهارت  در انجام

و حتي قصور در مجالت پژوهشي پرستاري مطالعه پژوهش

، Egerod 2004، 2001و همكاران Bucknal(.مي دانند
Hansen&Egerod،2005.(نتايج مطالعه Nagy همكارانو 

دردرصد20نشان داد كه تنها) 2001(  از پرستاران شاغل
پژوهشي پرستاري را مطالعه مجالتهاي ويژه بخش مراقبت

را) 1996( همكارانو Wright.مي نمايند نيز اين ميزان
نتايج اين دو مطالعه براي پرستاران. گزارش كردنددرصد15

 ارتقاءبه كه بكار گيرندكه بطور فزاينده بايد مداخالتي را 
كرده موجبات نگراني را ايجاد بيانجامد،پيامد مراقبتي بيماران

شد. است مطالعه اي كه در ايالت ويكتورياي استراليا انجام
پ و اهميت پژوهش در رابطه با نشان داد كه رستاران به ارزش

 در پرستارانفعاليت حرفه اي خود پي برده اما تنها يك سوم 
ياهو يا پژوهشمشاركت كردههاي پژوهشي انجام فعاليت

.)2001و همكاران، Nagy( خود را به چاپ رسانده اند
از پيش بين هاي ديگر در فعاليتهاي پژوهشي يكيمشاركت
ع و پرستاراني كه در امور اجراي ملكرد مبتني بر شواهد است

 شركت مي كنند مي توانند از استفاده پژوهشمربوط به 
 2003و همكاران، Adamsen( باشندپژوهشكنندگان نتايج

و كالس مطالعه منظم مقاالت علمي، شركت در كارگاه)  ها
 است كه پژوهشي از جمله فعاليت هاي پژوهشهاي روش

 را افزايش خواهد داد پژوهشتفاده ازنتايج احتمال اس
)Walshe،1997(.كههر & Leske چند Whiteman )1994(

اظهارمي دارند خواندن مقاالت پژوهشي به تنهايي عملكرد را
يك قدم براي رسيدن به بكارگيري نتايج اما،تغيير نمي دهد

كه. يافته ها در پرستاري است پرستاران از طرفي در صورتي
ودان و انجام فعاليتش هاي پژوهشي را نداشته مهارت نقد

 رويكرد عملكرد مبتني بر شواهد كه الزمه آن استفاده،باشند
اين. در عملكرد باليني است مختل مي گرددپژوهشاز نتايج

در جنبه هاي متعدد بهتر است پرستاران در حاليست كه
 هاييو مسئوالن نيز به راهبردمشاركت كرده كامال پژوهش

 در بين پرستاران شود توجه پژوهشكه موجب استفاده از
مي نويسندكه) Hungler &Polit )2001. داشته باشندكافي

و بسياري از پرستاران  به دليل عدم مطالعه مجالت پرستاري
شركت نكردن در همايش هاش حرفه اي موفق به استفاده 

ر شدهذكپژوهش هاي. موثر از يافته هاي پژوهش نمي شوند
و همگي نياز به ارتقاء عملكرد مبتني بر پژوهش در پرستاران

ها بايد از نتايج پژوهش در حيطه كاري خود اگاه اينكه آن
.باشند را روشن مي سازد

Hundley طي مطالعه اي گزارش كردند) 2000(همكارانو
و نتايج  كه بسياري از پرستاران مهارت جستجوي اطالعات

و در نتيجه از يافته هاي پژوهش اطالعي نداشتهپژوهشي را 
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و مامايي 30/ ...سطح آمادگي پرستاران نشريه دانشكده پرستاري

دليل عدم اطالع) Johnston &Hutchinson)2004. ندارند
پرستاران از يافته هاي پژوهشي را عدم آشنايي با خدمات 

به. كتابخانه اي ذكر كردند  كاركنانآنان دريافتند كه بندرت
اي پرستاري در مورد چگونگي استفاده ازمنابع كتابخانه

 الزم است پرستاران فعاليت،بنا براين. تي داده مي شوداطالعا
هايي را انجام دهندكه آنان را آماده ارائه مراقبت مبتني بر

مطالعات انجام شده در زمينه بكار گيري نتايج. نمايدپژوهش
و تنها در محدوده  پژوهش در ايران بسيار محدود بوده

و تسهيل كننده هاي بكار گيري  نتايج پژوهش شناسايي موانع
و همكاران،(از ديدگاه پژوهش  و نگرش) 2008مهرداد

و(پرستاران پيرامون بكار گيري نتايج پژوهش مهرداد
و همكاران، b2008همكاران  از. مي باشد) 2003، ولي زاده

از آنجا كه بهرا يكي  فعاليتلزوم انجام هاي پاسخگويي نسبت
پرستارانگيآماد، مبتني بر نتايج پژوهشهاي پرستاري

 اين مطالعه با است پرستاري هاي پژوهشبه كارگيري جهت
 بررسي سطح آمادگي پرستاران در به كار گيري هدف كلي

نتايج پژوهش كه راهي براي عملكرد مبتني بر شواهد مي
كه به طور ويژه به تعيين فعاليت هاي مرتبط شد انجام باشد، 

و ميزانشپژوه، مهارت پرستاران در انجام پژوهشبا 
 به منظور بكارگيري پژوهشيبه منابع دسترسي پرستاران

. پرداخته استپژوهشنتايج

و روش ها  مواد
است كه بخشي از يك مطالعه بزرگتر اين بررسي توصيفي

هاي آن را پرستاران باليني شاغل دربيمارستان جامعه پژوهش
دانشگاه علوم پزشكي تهران با حداقل يك سال سابقه كاري 

و درجه درصد95از اين بين با اطمينان. تشكيل مي دادند
با تكيه براطالعات حاصل از مطالعه انجام شده درصد5دقت

 اندازهو بر اساس فرمول) 2005( همكارانو Melynkتوسط 
 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي 500نمونه

يه بدين صورت كه با مراجعه به بخش. انتخاب شدند ا
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هاي بيمارستانكليه مختلف

و كليه پرستاران به تفكيك بخش تهران، فهرست ها اخذ شده
و هر بخش،  به نسبت تعداد كل پرستاران در هر بيمارستان

.انتخاب شدند به طور تصادفينمونه ها
و ابزار گرد آوري داده ها شامل پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته

و باز پاسخ بود كه سطح آمادگي چهار بخشي با  سواالت بسته
 برايند معيارهاي را با پژوهشپرستاران در استفاده از نتايج

هاي پژوهشي مهارتو پژوهشفعاليت هاي مرتبط با
و،پرستاران  ميزان دسترسي پرستاران به امكانات اطالع رساني

. مورد سنجش قرار دادپژوهشيمنابع

به جمع آوري مشخصات سوال11با پرسشنامه دربخش اول
بخش دوم. فردي، تحصيلي، حرفه اي نمونه ها پرداخته شد

فعاليت هاي مرتبط با پژوهش ازجمله سوال در مورد7شامل 
و همايش هاي  شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با پژوهش

و مطالعه منابع پژوهش 11بخش سوم حاوي. بوديپرستاري
كه به مهارتمربوط سوال هاي پرستاران درانجام پژوهش بود

 پاسخ به بخش چهارم. يك سوال باز پاسخ را نيز شامل مي شد
 مربوط به دسترسي پرستاران به امكانات سوال6پرسشنامه

و منابع پژوهشي را در بر داشت . اطالع رساني
معيار سنجش امتيازدرهر بخش بر اساس جمع نمرات داده

كه. بودشده به هر سوال هر بدين صورت نمرات مربوط به
از بخش به تفكيك تعيين شده سپس در صورت كسب بيش

از درصد75تا50 بيندرصد،75  حداكثر درصد50و كمتر
نمره، فعاليت هاي مرتبط با پژوهش به ترتيب به سه دسته

و،زياد، متوسط انجامدر هاي پرستاران مهارتمعيار كم
و رت دارند،درسه دسته مها پژوهش تاحدودي مهارت دارند

بر همين اساس ميزان دسترسي. مهارت ندارند تعريف شدند
و منابع پژوهشي نيز به سه  پرستاران به امكانات اطالع رساني

و نامطلوب طبقه بندي دسته دسترسي مطلوب، نيمه مطلوب
جمع جبري نمرات كسب شده در سه بخش فوق. شدند

و پايين پرستاران در استفاده متوسط نشانگر سطح امادگي باال 
. از نتايج پژوهش بود

روش پس از تدوين نهايي پرسشنامه جهت كسب اعتبار از
و صوري شداعتبار محتوا و. استفاده بدين منظورنظرات

از10 پيشنهادات روش شناسي متخصص مدرسين تن
هاي سطح تهران در مورد پرسشنامه جمع در دانشگاهپژوهش 
و  به منظور. بر آن اساس اصالحات الزم صورت گرفتآوري

به پرستاران واجد صوري، پرسشنامهاعتبارافزايش سطح 
سپس جهت تعيين پايايي مطالعه. شرايط مطالعه نيز داده شد
 تن از نمونه هاي واجد شرايط20اي مقدماتي با استفاده از 

بررسي.انجام شد كه در مطالعه اصلي شركت داده نشدند
و نمرات حاصل از دو بار21د به فاصله مجد  روزصورت گرفت

ضريب همبستگي بين نمرات. پرسش با يكديگر مقايسه شد
پرسشنامه نهايي پس از ارئه اهداف مطالعه. بود82/0دو آزمون

و اطمينان به محرمانه ماندن اطالعات  به شركت كنندگان
و پاسخ پ شخصا توسط پژوهشگر به نمونه ها داده اكت ها در

شدپژوهشگرمهر شده به  بر گشت پرسشنامه. بر گردانده
جهت. شركت در مطالعه بود تكميل شده نشانگر رضايت

و تحليل داده ها از اس برنامه آماري تجزيه و11 اس پي اس
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و نسبي، ميانگين، و آمار توصيفي نظير جداول فراواني مطلق
دو از آزمون هاي آماري شدو تست دقيق فيشر است كاي .فاده

 يافته ها
شد 375تعداد پرسشنامه تكميل شده به پژوهشگر بر گردانده

بر اساس نتايج واصله. بود درصد75كه نشانگر ميزان برگشت 
زندرصد5/80 و درصد3/84، مشاركت كنندگان  پرستار
هامتوسط سابقه كار. سرپرستار بودند درصد7/15 09/11 آن

تا سال در محدوده ساير. سال بود1/6انحراف معيارو29يك
. نشان داده شده است1 در جدول جمعيت شناسي مشخصات

اي مشخصات:1جدول و حرفه  پرستاران مورد مطالعهفردي
 جمعيت شناسيمشخصات تعداد درصد

1/45
96 

3/28
8/76
3/93
8/48
5/75

60 

انحراف 35,06ميانگين 169
 6,6معيار 

360 
106 
288 
350 
183 
283 
225 

) سال25-34( سن
)كارشناسي( سطح تحصيالت

)جراحي(بخش
)بلي(مشاركت در طرح هاي پژوهشي

)تمام وقت( ساعات كاري
)شيفت در گردش( شيفت كاري

)قطعي-رسمي(وضعيت استخدامي
)متوسط( ميزان مهارت درزبان انگليسي

 درصد3/73،طبق اظهارات نظر مشاركت كنندگان پژوهش
ه و آنان در دوره اي آموزشي مربوط به پژوهش شركت نكرده

 روش پژوهشياموزش فقط در دوره هاي انان درصد1/18
طي سال پرستاران درصد9/82. شركت كرده بودندكمي

نانآ درصد7/71. هاي پژوهشي نبودندطرحگذشته مجري 

در در كنفرانس هاي پرستاري داخل كشور شركت داشته
ازكه حالي به شركت در كنفرانس هاي تجر درصد90بيش

مطالعه مجله هاي پرستاري فارسي. خارج از كشور را نداشتند
1/6و درصد2/43و انگليسي طي شش ماه گذشته به ترتيب 

و گزارش. بوددرصد پژوهشيياهنتايج تواتر خواندن مقاالت
كه درصد1/33نشان داد كه   پاسخ دهندگان آخرين مرتبه اي

. مطالعه كرده بودند را به خاطر نداشتنديك مجله پرستاري را
 پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه بين يك تا سه درصد5/19

نتايج. ماه گذشته يك مجله پرستاري را مطالعه كرده بودند
ك ه فعاليت هاي مرتبط با پژوهشنهايي اين بخش نشان داد

.است كم پرستاراناز درصد1/74
و سطح مهارت در فعاليت هاي پژوهشي  توسط يك سوال باز

اي11  ليكرت مورد ارزيابي قرار با مقياس سوال چهار گزينه
شناختي از بخش هاي، مشاركت كنندگان درصد9/78. گرفت

طبق اظهارات آنان. مختلف يك مطالعه پژوهشي نداشتند
 انجام طرح هاي پژوهشي فعاليت هايپرستاران در اكثر

و فقط تا حدودي قادرن د به جستجوي متون مهارت نداشته
و در جمع آوري اطالعات مشاركت داشته علمي پرداخته

 درصد7/82كه نتايج اين مطالعه بيانگر آن بود. باشند
. شتندپرستاران درانجام فعاليت هاي پژوهشي مهارت ندا

سطح مهارت پرستاران را درانجام فعاليت هاي2جدول
.پژوهشي به تفكيك نشان مي دهد

 در انجام پژوهش مورد مطالعه مهارت پرستاران سطح:2جدول

 بسيار زياد زياد تاحدودي اصال
 مراحل انجام پژوهش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
1/45419/10122/3 8/40169 153 جستجوي متون علمي

0/28122/338 0/68105 255 نقد متون علمي
2/31272/766/1 0/60117 225 بيان مسئله پژوهش
9/30216/538/0 7/62116 235 روش اجراي پژوهش
1/45763/20107/2 0/32169 120 جمع آوري اطالعات

ها تحليل 1/33163/438/0 9/61124 232 داده
7/35216/541/1 6/57134 216 بحث يافته ها

9/38300/881/2 9/50146 191 نتيجه گيري از يافته ها
4/38394/1053/1 9/49144 187 نوشتن گزارش پژوهش
0/68979/25214/525/0 255 چاپ در مجالت علمي

7/31313/879/1 1/58119 218 ارائه پژوهش در كنگره يا سمينار

 درصد1/73و1/58 نشان داد كه به ترتيب يافته ها هم چنين
ه به منابع اطالع رساني دسترسي از پرستاران اين مطالع

و امكان استفاده از اين منابع برايشان در محل كار نداشته

 پرستاران اظهار داشتند كه مجالت درصد3/52.ممكن نبود
فارسي پرستاري در كتابخانه محل كارشان وجود پژوهشي

و تنها   به وجود مجالت انگليسي زبان درصد8/16نداشته
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ا  پرستاران درصد1/73. شاره كردندپرستاري در محل كار
و پژوهشي را در محل فرصت استفاده از منابع اطالع رساني

و تنها   آنان طي يك سال گذشته از درصد3/0كار خود نداشته
و پژوهشي در محل كار خود استفاده منابع اطالع رساني

پرستاران به امكانات اطالع ميزان دسترسي3جدول. كردند
و منابع پژ . وهشي را نشان مي دهدرساني

به امكانات اطالع مورد مطالعه ميزان دسترسي پرستاران:3جدول
و منابع پژوهشي  رساني

 ميزان دسترسي به امكانات
و منابع پژوهشي  اطالع رساني

 درصد تعداد

 مطلوب
 نيمه مطلوب
 نامطلوب
 جمع

16 
194 
165 
375 

3/4
7/51

44 
100 

فعبرآيند با توجه به ،اليت هاي مرتبط با پژوهشسه متغير
و ميزان دسترسي پرستاران به امكانات مهارت هاي پژوهشي

و منابع پژوهشي  تصوير كلي نتايج نشان داد كه اطالع رساني
در)كمي( از آمادگي پاييني) درصد9/85(اكثريت پرستاران

 ميانگين نمره.استفاده از نتايج پژوهش بر خوردار بودند
د ،نمره129ازر استفاده از نتايج پژوهشآمادگي پرستاران

و حداكثر27 با حداقل نمره92/10 با انحراف معيار96/48
. بوده است85

 بين آماريمعني دار همبستگي بر طبق يافته هاي حاصله
و متغيرهاي آمادگي پرستاران در استفاده از نتايج پژوهش

و سطح تحصيالت مهارت، مشاركت در فعاليت هاي پژوهشي
شد نمونه انگليسي زباناستفاده از  . هاي پژوهش مشاهده

 آمادگي پرستاران در استفاده از نتايج همبستگي4 جدول
ايبا برخي مشخصاتراپژوهش و حرفه هاي واحد فردي

. مورد پژوهش نشان مي دهد
 آمادگي پرستاران در استفاده از نتايج پژوهش همبستگي:4جدول

حبا مشخصات و  رفه اي پرستاران مورد مطالعهفردي
آمادگي پرستاران در استفاده از نتايج

 پژوهش
 p-value آزمون آماري

2χ33/0=3/29 سن
FT34/0=14/0 جنس

FT02/0=0/0 سطح تحصيالت
FT09/0=10/0 نوع فعاليت حرفه اي

2χ65/0=39/3 بخش
2χ53/0=12/7 سابقه كار

FT01/0=0/0 مشاركت در طرح هاي پژوهشي
FT37/0=14/0 ساعات كاري
2χ32/0=17/2 نوبت كاري

2χ76/0=95/1 وضعيت استخدامي

2χ03/0=2/11 مهارت در زبان انگليسي

 بحث
متغير هاي مسئله مهم مطرح شده در اين بررسي مربوط به

و مهارت و ميزان فعاليت هاي پژوهشي هاي پژوهشي
ا و منابع پژوهشي دسترسي پرستاران به امكانات طالع رساني

است كه برايند آن ها مي تواند نشانگر سطح امادگي پرستاران 
 كه بسياري نتايج نشان داد.در بكار گيري نتايج پژوهش باشد

از پرستاران در اين مطالعه مهارت كافي براي انجام پژوهش را
 از منابع،به منابع اطالع رسانيكم دسترسيو به دليل نداشته 

ميموج كه. نندكود استفاده اندكي  پس مي توان اشاره كرد
 آمادگي الزم را براي استفاده از يافته هاي پژوهش پرستاران

و در نتيجه هانآ عملكرد در فعاليت هاي باليني خود ندارند
.نيز مبتني بر پژوهش نمي باشد

 اكثريتمهارت ناكافي براي انجام يك مطالعه علمي معتبر در
 همبستگي،بنابر اين. اين مطالعه گزارش شده استپرستاران

و توانايي سطح تحصيالتبين به انجام فعاليت آنها نمونه ها
 با مطالعات بررسينتيجه اين. قابل قبول استهاي پژوهشي 

Sellick 1996(همكارانو (وDunn همكارانو)1998 (
و ب نشان مي دهد بيشتر پرستاران بايد در ترغي همسان بوده

و حمايت قرار گيرندذگ .راندن دوره هاي پژوهش مورد تشويق
در اين در حالي است كه اكثريت مشاركت كنندگان پژوهش

مجريو دوره هاي آموزشي مربوط به پژوهش شركت نكرده
) Suter &Bostrom )1993. پژوهشي نبودندطرح هاي

بمشاركت ه در فعاليت هاي پژوهشي را از پيش بين هاي
د وبه پرستاراننري انجام فعاليت هاي پژوهش مي دانكارگي

ك كهنپيشنهاد مي و هاي پژوهش در دورهبا شركت ند
 كاركرده زمينه انتشار با تجربه پژوهشگران همكاري با

را فعاليت )Olade )2003. كنندفراهمهاي پژوهشي خود
و پرستاري طرح هايدرتمشارك و كسب پژوهشي پزشكي

از موارد شركت در را جمع آوري اطالعات ينهزمتجربياتي در
. مي داندهاي پژوهشي فعاليت

 حدود نيمي از پرستاران موردكهداد نشان نتايج بررسي حاضر
كه تا حدودي جمع آوري اطالعات مطالعه در مهارت دارند

كه) Olade)2003درگزارش مطالعه  طي دو اظهار شده بود
مط درصد65 سال اخير در جمع آوري العه وي جمعيت مورد

طرح هايرد درصد4/51وياطالعات حداقل يك كار پژوهش
. پزشكي شركت داشتنديپژوهش

هاي آن است كه به نظر مي رسد حمايتديگر مسئله مهم
و تعهدات مديريتي براي آمادگي پرستاران در انجام  سازماني

كم. فعاليت هاي پژوهشي قابل توجه نيست دسترسي
ب و منابع پژوهشيپرستاران و همچنينه امكانات اطالع رساني
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شايع مشكالتاز عدم دسترسي آسان به اطالعات پژوهشي
گرچه احتماال هر واحد درماني. بسياري از پرستاران بوده است

و  و احتماال منابع اطالعاتي نسبتا كافي با داراي كتابخانه
و مجالت علم دسترسي رايگان به پايگاه ي هاي اطالعاتي

و براي پرستاران مشكل،باشد مي  اما از محيط باليني دور بوده
كاري خود به دست نوبتاست كه اطالعات مربوط را طي

در. آورند و عالوه بر آن از آنجا كه اكثر پرستاران زن بوده
و همسري نيز ارا از،ه خدمت مي دهندئنقش مادري بسياري

دو آن رود لذا انتظار نمي.د كار مي كنننوبتها نيز احتماال در
. كه در غير از محل كار خود به مطالعه منابع پرستاري بپردازند

اطالعات پژوهشي روزآمد بهترباپرستاران به منظور وجودلذا
و مطالعه آن است دسترسي به منابع اطالعاتي در محل  كار

ت ).Parahoo ،2000(مين گرددأطي ساعات كاري
Bucknalناتواني در دسترسي آسان نيز)2001( همكارانو

 از پرستاران شايع بسياريهاي يكي از شكايترا به اطالعات 
و مقاالت منتشر مجالت.گزارش كردندباليني علمي پرستاري

به اين.شده بايد به سادگي در دسترس پرستاران قرار گيرد
و  ترتيب كه واحد هاي پرستاري بهتر است مجالت علمي

كنيپژوهش داشتن برنامه زماني حضور در كتابخانه.ندرا تهيه
و به دنبال آن انجام بحث هاي علمي  و مطالعه علمي پرستاران

.با همكاران پيرامون مقاالت پژوهشي بسيار كمك كننده است
 احتمال،دسترسي مستقيم به متون بدون صرف وقت زياد

عدم دسترسي به اطالعاتو مطالعه بيشتر را افزايش مي دهد
عپژو داشتن.ه از پژوهش استدم استفادهشي يكي از داليل

راآامكانات اينترنتي كه به تبع  ن دسترسي به كامپيوتر
. طلبد دسترسي به متون پژوهشي را تسهيل مي نمايد مي

وشضمن انكه آموز و اينترنت كسب استفاده از كامپيوتر
ي در به كار گيرمادگي پرستارانآحمايت در استفاده از آن در 

.)2000و همكاران، Parahoo( موثر استبسيار نتايج پژوهش
معتقدند خواندن)Whiteman&Leske )1994چه گر

اما مطمئنا،مقاالت پژوهشي به تنهايي عملكرد را تغيير نداده
بدرستقدمي بر داشتن  دره به سمت كارگيري نتايج پژوهش

كه.پرستاري است و خواندن منظم مقاالت علمبه طوري ي
شركت در دوره هاي پژوهش مي تواند منجر به استفاده از

.نتايج پژوهش گردد
مطالعه در حاليكه كمتر از نيمي از پرستاران شركت كننده

و تنها  طي1/6حاضر مجالت پرستاري فارسي درصد آنان
. شش ماه گذشته مقاالت علمي انگليسي را مطالعه كرده بودند

 انجام شده در بين پرستاران هاي اين مسئله در بيشتر پژوهش
انتظار پرستاران از شده كه گزارش هم ديده شده اسكاتلندي

و Adamson(متون پژوهشي را مطالعه كنند مي رود 
يافته هاي مطالعه حاضر نتايج مطالعه.)2003همكاران،
Parahoo )2000 (كه گزارش كرده تواتر را تاييد مي كند

و مطالعه متون پژوهشي در پرس تاران بسيار اندك است
و توانايي پرستاران مي تواند عامل تاثير گذاري در فقدان دانش

و درك يافته هاي پژوهش باشد اين نتايج،. نسبت به پژوهش
 Tsaiو) 2000(و همكاران Parahoo يافته هاي پژوهش هاي

مي) 2000( در حالي كه به طور مقتضي. كند را حمايت
د طير امر پژوهشپرستاران باليني ماهر بايد زماني را در

و پيرامون  و نقد پژوهش ها بپردازند ساعات كاري به بررسي
ارائه برنامه هاي آموزش. تغيير طرح هاي مراقبتي بحث نمايند

و از راهوخدمت در زمينه بررسي  هاي پيشنهادي نقد پژوهش
براي آمادگي هر چه بيشتر پرستاران در به كار گيري نتايج

.است در عملكرد بالينيپژوهش
يافته هاي پژوهش نشان داد كه بسياري از ويژگي هاي فردي

و سابقه كار باو حرفه اي پرستاران مانند سن، جنس، بخش
. سطح آمادگي آنان در بكار گيري نتايج پژوهش ارتباطي ندارد

كه) Pape)2003اين يافته با نتايج مطالعات مغايرت داشته
و استفاده از متون پرستاري اعالم نمود بين  سال هاي كاري

و پرستاران با تجربه،  مبتني بر شواهد ارتباط وجود داشته
حاميان به كار گيري نتايج پژوهش هستندكه نبايدبه فراموشي 

در. سپرده شوند درصد60در مطالعات وي اعالم شده است كه
اعتقاد به روز آمد سال سابقه كار15پرستاران با بيش از 

و عملكرد پرستاري وجود داشتن . مودن دانش
نتايج بررسي حاضرهم چنان بيانگر ان بود كه همبستگي
معني داري بين سه متغير سطح تحصيالت، مشاركت در انجام 
و  و مهارت استفاده از زبان انگليسي طرح هاي پژوهشي
. آمادگي پرستاران در استفاده از نتايج پژوهش وجود داشت

ب استفاده از نتايج يشترين درصد آمادگيبدين معني كه
مربوط به پرستاراني است كه داراي درجه تحصيلي پژوهش

و سطح مهارت باالتر  باالتر، مشاركت در طرح هاي پژوهشي
استفاده از زبان انگليسي جهت استفاده از گزارشات مقاالت 

كه. پژوهشي بودند سطح احتماال لذا اينگونه استنباط مي شود
ب ه كار گيري نتايج پژوهش مي تواند نتيجه آموزشي آمادگي

رادرآموزش عالي تجربه باشد كه اين گروه از پرستاران آن
و ميزان. كردند برايند همبستگي معني دار بين اين سه متغير

آمادگي آنان در به كار گيري نتايج پژوهش نشان مي دهد كه 
و منعطف نيازمند پرستاراني آگاه، ماهر، فعال، مسئول جامعه

مي مراقبتي در ارائه خدمات و ارزنده به مددجويان موثر، كارا
.باشد
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و مامايي نشريه 34/ ...سطح آمادگي پرستاران دانشكده پرستاري

به منظور نيل به هدف استفاده از يافته هاي پژوهشي در
و خدماتي عملكرد باليني پرستاران ساز مان هاي اموزشي

نظام پرستاري بايد تامين شرايط الزم براي آمادگي پرستاران 
ر ودر بكار گيري نتايج پژوهش در خط مشيا جزء اولويت ها

اي سازماني خود جاي دهند، زيرا كه تغيير در عملكرد حرفه
.پرستاران است پرستاران بازتابي از تغيير آمايش

و قدرداني  تشكر
و طرح اين مقاله حاصل بخشي از پايان نامه دوره دكترا

و خدمات بهداشتي  تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي
. مي باشد1/4/84 مورخ 2200/250ن به شماره درماني تهرا

 دانشگاه كه پژوهشگران را در ايننبدينوسيله از كليه پرستارا
و قدرداني مي شود .امر ياري دادند تشكر
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