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 پوست 3990

 تیفیارتقاء ک یبرا یراه عنوان بهو آموختن در عمل  نیاقدام پژوهش در محیط بال تأثیر یبررس
 یخدمات پرستار

 یجهرم یعباس یعل مهران فرزانه*,گان(: ) سندهینو
 جهرم یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 mehranfarzaneh711@gmail.com پست الکترونیکی:
 

همواره با مشکالتی مواجه هستند که نیاز به یافتن راه حل جهت رفع آنان دارند. یافتن راه حال و اجارای پرستاران در حرفۀ خود : مقدمه

. این تغییر اغلب در سطح رفتاار فاردی، مادیریت سازدمیتر آن توسط خود پرستاران، مشکالت اجرایی را کاسته و تغییر حاصله را مقبول

پژوهش در محیط بالین بار  تأثیر با هدف. این مطالعه دهدمیپرستاران و دانشجویان پرستاری رخ  ایحرفهسازمانی، خدمات و نقش های 

 .ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری انجام گردید

، شیعه طب، راسخون و از بین ژورنال های ایرانای و خاارجی Google Scholar  تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای:روش تحقیق: 

ی هایافتاهانتخااب و  0221-8103مقاله از ساال  61تعداد , Medlib, IranMedex, Up to date, Science Direct, SIDچون 

 استخراج گردیده است. هاآنپژوهش از بین 

و  آماوزشایجاد تغییر، اقدام پژوهش در محیط بالین است که جهت تسهیل در تغییر و ارتقاء خدمات در صنعت،  هایروشیکی از نتایج: 

عمل کنندگان درباره پدیده هاایی  توانمندسازیرود. هدف از این اقدام، افزودن دانش عملی و می کاربهبهداشتی  یهامراقبتبه تازگی در 

ی است. باااین اقادام، پرساتاران قاادر باه درک آموزشاین نوع پژوهش دارای اهداف توانمندسازانه اجتماعی و  لذا است که با آن مواجهند.

، رشاد فاردی، نفساعتمادباهامر سبب افزایش حاس  این .شوندمیهای خود بالینی، اتخاذ تصمیم بر اساس اختیارات و مسئولیت موقعیت

مندی سبب مندی و انگیزه درونی را در آنان تقویت می نماید. افزایش انگیزه و رضایتو اجتماعی پرستاران شده و احساس رضایت ایحرفه

 .گرددمیپرستاری  یهامراقبتارائه خدمات بهتر و ارتقاء کیفیت و 

باالینی باا چاالش هاای فراوانای از قبیال  هایمحیطاقدام پژوهش در محیط عمل رویکردی است که اجرای آن در: گیرینتیجهبحث و 

اما با توجه ؛ روسته از پرستاران با این روش پژوهش روبمقاومت در برابر تغییر، وقت گیر بودن، عدم تعمیم پذیری و عدم آشنایی بسیاری 

به اهمیت خدمات پرستاری و به دنبال آن راهکارهایی برای ارتقا سالمت، تیم پژوهشای در ایان مقالاه لازوم پاژوهش در محایط عمال و 

 قرار داده است. تأکیدبار دیگر مورد آموختن در عمل را یک

نیبال طیاقدام پژوهش در مح ،یخدمات پرستار ت،یفیارتقاء ک ،یپرستار :کلمات کلیدی
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