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   پرستاران زن يبه وسيله هادادههاي كسب  شيوهيمطالعه
  3*الله جوالهي ساروي و 2، پروين غياثي1زهرا اباذري

    چكيده
، بازيابي و انتخاب مدارك مناسب از هاداده درست جستجوي راه و دانش كافي در داده ايسواد     

 ي ابعاد علمي و تخصصي رشتهيمه اين امر در پرستاران كه در ه.اهميت شاياني برخوردار است
شناخت ابزارهاي جستجو و باز . كند تر نمود پيدا ميكنند، بيشخود، همراه پزشكان فعاليت مي

     هاي جديد راهاي تشخيص و درماني شده و حتي آموزش منجر به تكامل روشهادادهيابي 
پرسشنامه بين سرپرستاران  راه پيمايشي توصيفي از ي اين پژوهش به روش مطالعه.طلبدمي

 سرپرستاران داده هايهاي كسب هاي خصوصي شهر تهران با هدف بررسي شيوهبيمارستان
هاي آموزشي  برنامهيگردآوري شده تا با شناخت نقاط قوت و ضعف اين مسئله براي توسعه

واما استفاده هاي آمار توصيفي و استنباطي تها از روشتجزيه و تحليل داده .پرستاران بكار رود
هاي استفاده از رايانه و نرم افزارها، عدم تسلط  ها نشان داد كه نداشتن مهارت  نتايج بررسي.شد

ترين موانع مؤثر در دستيابي كافي به متون انگليسي و عدم آشنايي با ابزارهاي جستجو از مهم
بع مورد نياز پرستاران زن ترين مناكه اصلي با توجه به اين. هستندداده ايپرستاران زن به منابع 
 عدم تسلط به متون انگليسي مانعي مهم و تأثير گذار بر دستيابي ،باشد، لذا به زبان انگليسي مي

  .  شناخته شدهادادهسرپرستاران به 
  

هاي پرستاران، بيمارستان ، سرپرستاران زن،هاداده، دستيابي به ايدادهسواد : يكليدي هاواژه
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  گفتارپيش
ها را براي ما از بين  آني توليد فرصت مطالعه همههادادهدر عصري كه حجم عظيم انتشارات و     

  الزم و دانش كافي در بازيابي و انتخاب مدارك مناسب و اخذ داده ايبرده است، داشتن سواد 
در اطراف  هاداده  ديگر،بيانبه .  درست، الزم و كافي ناب از اهميت شاياني برخوردار استهايداده

شنيداري و متني و گرافيكي موجود : ما، در محيط كار و زندگي روزمره در اشكال گوناگون مانند
 كه هر كسي مي تواند در آن هاستداده بزرگ از اي جهان گستر وب، خود مجموعهياست و شبكه

. علمي است آن آموزش و پژوهش يعصر ما عصر پيشرفت علمي است كه پايه.چيزي قرار دهد
روي هم نابع علمي و يا  م، نشريات وهابااساس آموزش و پژوهش علمي هم در هر كشوري ،كت

در . علمي از اهميت اساسي برخوردار است هايداده دستيابي به ،علمي است و لذا هايداده رفته،
ي مورد علم هايدادههاي خصوصي به  دستيابي سرپرستاران بيمارستانياين مقاله موضوع شيوه

  . گيرد بررسي قرار مي
، بازيابي و انتخاب هاداده درست جستجوي راهو داشتن دانش كافي در  هادادههاي كسب شيوه    

 بر افزايش افزون هادادههاي كسب شيوه. مدارك مناسب از اهميت شاياني برخوردار است
هنگي و سياسي جوامع نيز  اقتصادي، اجتماعي، فريهاي عمومي و رضايت فردي، در توسعهآگاهي

هاي درست بازيابي و  عدم آشنايي با شيوه.)Bardestani,2004,p455( كند ايفا مي موثرينقش
كسي .  در امر پژوهش باشد بسيار مهميتواند مانع ميداده ايارزيابي و استفاده از مدارك و منابع 

 بايد از آخرين ،رستاران استكه به عنوان سر پرستار عهده دار مسئوليت بخش و هدايت كننده پ
 نيست جز با شناخت ابزارهاي جستجو و شناخت امكان پذير پرستاري آگاه باشد و اين هايداده

.  پرستاري استي حرفهيدر حيطه هاداده ارزيابي ،در نهايت  چگونگي باز يابي و،چنينمنابع و هم
و ايجاد يك فضاي پژوهشي، يك  گام در پويايي آموزش عالي نخستيناز سوي ديگر، به عنوان 

 و انتخاب منابع مورد نيازش داشته باشد و هادادههاي الزم را در دستيابي به  بايد تواناييپژوهشگر
و منابع ...) قبيل فهرست برگه هاي موضوعي و از(ها دادهدستي بازيابي   سنتي ويبا ابزارهاي اوليه

آشنايي كافي داشته و دانش كافي جهت استفاده از ) ...شناسي ها واز قبيل كتاب( مرجع رديف دوم 
 اساسي يلهئ مس،از اين رو. باشند  دارا راداده ايهاي رايانه، اينترنت و منايع الكترونيكي و بانك

  . باشد هاي خصوصي شهر تهران مي سرپرستاران در بيمارستان هايدادههاي كسب  ، شيوهپژوهش
  

  مباني نظري
 اعم از منابع سنتي مانند كتاب، روزنامه و حتي تلويزيون و ظهور بزرگراههاي هادادهحجم عظيم     
.  هستندهادادههاي محسوس عصر هاي ويدئويي و حقايق مجازي از جمله ويژگي، كنفرانسايداده
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هاي نوري و  يعني كاغذ، فيلم، محمل، در مجموع چهار نوع اصليهادادههاي ذخيره سازي محمل
شرط بقا در هر شرايطي، نيازمند پاره اي . )Nazari,2005,p5( گيرندر بر ميمغناطيسي را د

  . خود را مي طلبديويژههاست و سواد توانمندي
 مفهومي است كه طيف متنوعي از معاني 1 سواد بر گرفته از اصطالح التين ليتراتوس،در مجموع    

شود هايي اطالق مي به مجموعه توانايي2يداده اسواد  . بسيار طوالني داردگاميگيرد و را در بر مي
 و هاداده خويش و يافتن راههاي دسترسي به آن ايهدادهكه فرد با داشتن آن قادر به درك نياز 

  بازيابي نموده را شامل   كسب كرده وهايداده موثر و انتقادي از ينيز توانايي ارزيابي و استفاده
 جهت هاداده فناوري از درست يتوانايي استفاده«  راده ايدانظران، سواد  برخي از صاحب .شودمي

 بايد قادر داده اي شخص با سواد .)Wilson,2001,p3( ويلسون، دانندمي » داده اي يحل مسئله
مورد نياز را مكان  هايداده در چه هنگام مورد نياز است و بتواند هاييدادهباشد تشخيص دهد چه 
  .)Burnhein,1992,p192 ( برن هاين؛ ناسب نمايديابي، ارزيابي و استفاده م

 يك داده ايسواد "اي به عنوان  كوبا بارباراجي فورد در مقاله،در كنفرانس ايفال1994   در سال  
دانسته است  هاي علوم و تكنولوژيرا مانع بزرگي در رشته داده ايهاي سواد  نداشتن مهارت"مانع

 زيادي وجود دارد، كاربران بر اضطراب خود در رويارويي با يهادادهدر دنياي كنوني كه  و بايد
ها  برخورد نمايند و آنهاداده چگونه با اين محيط غني از  كه وسيع غلبه كرده و بياموزندهايداده

 آن را توانايي تشريح، جستجو،  برخي.گيري كنندرا تفسير و ارزيابي كرده و آگاهانه تصيم
 نيز بر اين برخي. )(Stabbings,2003,p1 استابينگ،  دانسته اندده هاداي سازماندهي و استفاده

 اي حيطهداده ايسواد » 3سواد تكنولوژيكي«و » ايدادهسواد «باورند كه با وجود نزديكي دو مقوله 
 كسب دانش در مورد فرآيند داده اي سواد .)Bardestani,2004,p55( گسترده تر از توانش است

 و مهارت ديگري بايد آموزش داده دانش مانند هر ، بنابراين. براي تفكر استيادگيري و فلسفه اي
  .)Parirokh,2001,p18( شود

  : كسي است كهداده ايشخص با سواد 
 . كامل، درست و دقيق، اساس تصميم گيري صحيح استهايدادهتشخيص مي دهد  •
 .كند را حس ميهادادهنياز به  •
 .كند دسته بندي ميايداده ها را بر اساس نيازهاي پرسش •
 .كند موجودرا شناسايي ميداده ايمنابع  •

                                                 
1- Literatus 
2- Information Literacy 
3- Technology literacy 
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 .دهدجوي موفق را توسعه ميهاي جستروش •
 . مانند كامپيوتر بهره مي گيردداده هااز منابع تكنولوژي  •
 . را ارزيابي مي كندهاداده •
 .را براي كاربرد عملي سازماندهي مي كند هاداده •
 .ود پيوند مي دهد موجيهادادهجديد را به  هايداده •
 )Nazari,2005,p22( كندله و تفكري منتقدانه استفاده ميئ براي حل مسهادادهاز  •

هاي نو در بهبود مراقبت از بيمار  جديد و روشفناوري مداوم به دليل يگونهعلوم بهداشتي به     
ردن وضعيت سواد به عنوان يك هدف استراتژيك براي پرستاران در بدست آو. در حال تغيير است

  شناخته شده است،موجود در مراقبت از بيمار كه اساس عملكرد مبتني بر شواهد مي باشد
(Byrne,2011,p285)  

افزايش تعداد . شودكمبود پرستار موضوعي است كه اغلب شنيده مي(Navaro,2004) ناوارو    
حالي است كه بسياري از پرستاران با توجه به افزايش جمعيت، بسيار مورد نياز است و اين در 

هاي پرستاري و دانشگاهها در تالشند تا  مدرسه. ندكناي خود را ترك ميپرستاران كار حرفه
   هايي با كتابداري دارد و  پرستاري شباهتيحرفه. تر به جامعه عرضه كنند شايستهيپرستاران

 بانوان .كرده اند) ي و كتابداريپرستار( بسياري از آقايان نيز شروع به آغاز هر دو حرفه ،چنينهم
. رودبشمار ميها ند و پرستاري اغلب شغل دوم آناتري هم در هر دو حرفه مشغول فعاليتبيش

هاي پرستاران بايد در بخش.  داردهادادهيادگيري پرستاري و كتابداري نياز به يادگيري انواع 
هاي تر كتابداران در دانشكدهبيش . دارند خودي فعاليت كنند و نياز به روزآمد شدن حرفهگوناگوني

ها شامل اين آموزش. اند شدهگوناگونپرستاري استخدام و موفق به آموزش پرستاران در مقاطع 
در  .هاستدادهجو در پايگاه داده، ارزشيابي منابع و سازماندهي تآشنايي با منابع اينترنتي، جس

بهتر است در . شودتر مي بيشي تاكيدهاهن مقال و نوشتپژوهشمقطع كارشناسي ارشد و دكترا بر 
 : تري صورت گيرد موارد زير تمركز بيشدر مورد آموزش به پرستاران نخست هايهجلس

  ) اپك (1استفاده اساسي از كاتالوگ در دسترسي عموم به صورت انالين -
 استفاده از كتابخانه -
 2منطق بولي -
 واژگان كنترل شده -
 ) پرستاريايدادهه پايگا(  استفاده از سينال -

                                                 
1 (OPAC)Online public access catalog 
2 Boolean logic  
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هاي عنوان ميزان درك پرستاران از فعاليت طي يك بررسي با )Handerson, 1971(     هندرسون
هاي بيمارستان را ناديده پرستاران منابع خدمات كتابخانهكه كند ها به اين نكته اشاره ميكتابخانه

لل عمده، عدم تالش كتابداران به  شايد يكي از ع.كنندانگاشته و يا در استفاده از آن كوتاهي مي
شناساندن و آموزش منابع خدمات كتابخانه باشد از ميان پرستاران تنها معدودي قادر به استفاده از 

ها از  به علت عدم آشنايي با منابع و نيز چگونگي استفاده از آنان آنتربيشمنابع كتابخانه هستند و 
بيمارستاني چه در بخش خصوصي و چه دولتي نقش به  يكتابخانه .رفتن به كتابخانه بيم دارند

ها با ن آ. پرستاران و سرپرستاران داردويژهسزايي در باال بردن سطح سواد كاركنان بيمارستان ب
 مورد نياز نقش به هايداده منابع چاپي و الكترونيكي به پرستاران در بدست آوردن دنفراهم آور

 پرستاران و سرپرستاران در دستيابي ايداده بردن سطح سواد  و باالترفناوريآموزش . سزايي دارند
  . از نيازهاي مبرم جامعه مي باشدهاداده

  
   پژوهش يپيشينه

 مطالعات و پژوهش هاي گوناگوني صورت گرفته است ولي در مورد ايدادهدر مورد مقوله سواد     
بعد از .ار اندك و محدود استات انجام شده بسيپژوهشزن ،   سر پرستارانايدادهبررسي سواد 

 به عنوان ضروريات زندگي روزمره و برقراري داده ها شيوه تفكر درباره ايدادهمطرح شدن سواد 
  ).p75،1992،Marais(  شناخته شدايدادهديگر در جوامع يكها با ارتباط انسان

  
  مطالعات انجام شده در داخل ايران

 هايداده پرستاران يا سرپرستاران و چگونگي دستيابي به ياداده سواد يدر ايران در زمينه    
 در ديگر رشته ها و در گروه كتابداري هادادهي صورت نگرفته است و بررسي ميزان دستيابي پژوهش

  . ارزيابي شده است
   بررسي عوامل موثر بر" پژوهشي با عنوان)Sheikhkanumylan,1988( شيخ كانو ميالن    

  با"هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي تهران از ديدگاه پرستاران از كتابخانه پرستارانياستفاده
هاي استفاده از پرسشنامه انجام داد وبه اين نتيجه رسيد كه بيش از نيمي از پرستاران از كتابخانه

هاي  خدمات كتابخانهباور داشتنداين در حالي است كه آنان  كنند وبيمارستاني استفاده نمي
 .هاي پرستاري موثر باشدتواند در بهبود فعاليتارستاني ميبيم
كند  مي چنين بيان" و سواد كامپيوتريايدادهسواد " در پژوهشي با نام )Taghavi,1998(  تقوي   

 چيزي فراتر از سواد كامپيوتري است و سطح كارايي دانش استفاده كنندگان را در ايدادهسواد كه 
 پيوسته، خدمات ارتباطي از ايدادههاي پايگاه. سازداي ماشيني نيز روزآمد ميمورد منابع و ابزاره
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آموختگان  دانشراه دور، پست الكترونيكي، خدمات نمايه سازي و چكيده نويسي در آزموني كه از 
 درصد شركت كنندگان نتوانسته 60هاي كارشناسي براي ورود به كارشناسي ارشد انجام شد، رشته

 حاصل ايداده اين بيسوادي . تحصيلي خود را ذكر كننديم يك كتاب مرجع رشتهبودند حتي نا
  . نبودن برنامه ريزي در سطوح پايين تحصيلي است

تحليل  (داده ايبررسي مفهوم سواد " عنوان باي پژوهش در )Tabatabai,1999( طباطبايي    
 با ديگر مفاهيم مرتبط با ده ايدابه بررسي ميزان همايندي مفهوم سواد ) محتواي مقاالت نشريات

آيد كه ارتقا هاي اين پژوهش چنين بر مياز يافته.  پرداخته است" كتابداري و اطالع رسانييحوزه
 نقش پژوهشدر اين . تر معني پيدا كرده و ضرورت دارد در گروه سني كودكان بيشداده ايسواد 
  . پرداخته شده استداده اي ي جامعه سنتي به يكي گذار يك جامعهي در مرحلهداده ايسواد 

     در پژوهشي با عنوان ضرورت نهادينه كردن)Malayer Aslani i,2004 (اصالني ماليري    
 در ايران با نگاهي به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بررسي داده ايهاي آموزش ارتقاي سواد برنامه

 نشان داده ايي براي ارتقاي سطح سواد هاي آموزشي و امكانات و تجهيزات دانشگاهكرد كه برنامه
هاي اجرايي برنامه ريزي نظام مند و مناسبي ها ساختارها و برنامه زير ساختيدهد كه در زمينهمي

وجود نداشته و آموزش و پژوهش در اين حوزه حتي در سطح دانشگاههاي كشور نهادينه نشده 
  . است
 مراجعان در بهره گيري از داده اي نقش سواد )Hafezi&Bakhtiyari,2004( حافظي و بختياري    

 با پژوهشگران آستان قدس رضوي با هدف بررسي ميزان آشنايي يمنابع كتابخانه اي كتابخانه
ها نشان داد كه يافته.  پرسشنامه بوده استهايداده و تاثير آن بر گردآوري داده اي سواد يمقوله

 دانشجو بوده و و نياز به آموزش تربيش  كهدهندمي تشكيل ي را بانوانپژوهشگرانگروه اصلي 
 هايداده    كنند و كتابداران را در روند دستيابي به را احساس ميداده هاهاي دستيابي به شيوه

  .مورد نياز تاثير گذار دانسته اند
ت هاي تحصيال براي دورهداده اي سواد "در پژوهشي توصيفي با عنوان  )Nazari,2004 (نظري    

هاي تحصيالت دوره  برايداده اي سواد "، نياز سنجي، طراحي، آزمون، اجرا و ارزيابي درس"تكميلي
 آن براي نخستين بار در ايران تربيت افراد باسواد راهتكميلي موضوع اصلي اين پژوهش است كه از 

پذيرد و  صورت مي موثر و ارزيابيي، جايابي، استفادهداده هاهاي تشخيص نياز به  با ويژگيداده اي
شوند كه به هاي آموزشي حين تحصيل دانشجو كسب مي دورهراههاي مربوط به آن از توانمندي

 .     هاي تحصيالت تكميلي انجاميد براي دورهداده ايطراحي نهايي طرح درس سواد 
يان ي پرستاري مبتني بر شواهد ب اساس توسعهداده اي ارتقاي سواد )Habibi,2010(حبيبي    
ها ترين مشكل آنكند كه پرستاران در عملكرد مبتني بر شواهد با مشكل مواجه بوده اند و بيشمي
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هاي جستجوي بهينه و ارزيابي  يافتن بهترين شواهد، شناسايي منابع صحيح، استفاده از روش
هاي سواد  توانمندي. دانسته استداده ايهاي سواد  در استفاده از مهارتروي هم رفته،شواهد يا 
، توانايي جستجو در ميان انواع ابزارهاي چاپي و الكترونيكي داده ها شامل درك سازماندهي داده اي

 موثر يگونهها به  و بكارگيري نتايج پژوهشداده ايبمنظور بازيابي، گزينش و ارزيابي دقيق منابع 
  .است

  
  مطالعات انجام شده در خارج از ايران

 انجام هادادهتري در مورد توانايي پرستاران در دستيابي به  بيشهايوهشپژدر خارج از ايران     
 پرستاري در ي در حرفهداده ايشده است و شايد دليل بر آن است كه هنوز نقش و جايگاه سواد 

  .داخل ايران به خوبي شناخته نشده است
 هاي بيمارستاني در تهيه بررسي توانايي منابع كتابخانه"  با عنوانيپژوهش )Gomes,1969(    گومز

هاي بيماري در شيكاگو بين سه گروه ، جهت بهبود كيفي مراقبت" مورد نيازداده ايبه موقع منابع 
ترين استفاده  كه پزشكان بيشندها نشان داديافته. پزشكان، پرستاران و كاركنان پزشكي انجام داد

ن پژوهش عدم آگاهي از خدمات اطالع رساني در اي. داشتندترين استفاده را از منابع پرستاران كمو 
 خدمات يهي بيمارستاني عدم توانايي منابع كتابخانه در توسعه و ارايو استفاده از منابع كتابخانه

  . پرستاران از عوامل موثر در عدم استفاده بوده استداده ايهاي گويي به نيازپاسخاطالع رساني و 
نتايج   وكرد پرسشنامه بررسي از راه پرستاران اوهايو را داده ايي  نيازها),Banya 1991(    بان يان 

 جذب پرستاران به . پرستاران با منابع كتابخانه آشنايي نداشتندتربيش كه ندبدست آمده نشان داد
 عادت و نيازهاي ي دربارههاييداده آوري گرد مستلزم نخست يهاي بيمارستان در درجهكتابخانه
  .د آنان بوداده اي

 يبه وسيلهي ميزان شناخت و استفاده از منابع كتابخانه پژوهش در )Tylor, 1991(    تيلردر سال
بسياري از دانشجويان و .  دست يافتزيرپرستاران و دانشجويان پرستاري را بررسي و به نتايج 

آن ها فاقد  استفاده از چگونگي  وهاي الزم و عدم آشنايي با منابعپرستاران به علت كمبود آموزش
توانايي جستجو و روش استفاده از منابع كتابخانه بودند و دچار عدم اعتماد به نفس در مورد 

معدودي از كتابخانه تعداد هاي خود شده و نظر منفي نسبت به كتابخانه داشتند و تنها توانمندي
  .  كردند تخصصي استفاده مييدانشكده

سواد " عنوان با دكتراي خود در نيويورك ين نامه در پايا)Revercomb,2005( روركامب    
كه در پرداخت  به بررسي بزرگساالن مسني "مطالعه اي بر روي بزرگساالن:  اينترنتيايهداده
 مقدماتي آموزش اينترنت را ي مدرسه آموزش اينترنت و كامپيوتر نديده اند و حاال يك دورهيدوره
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ي باال بردن انگيزه بررسي شد و با استفاده از پرسشنامه و هاهاي آموزش و روشتوانايي. بينندمي
هاي راهبردهاي جستجوي  فيزيكي با كامپيوتر و توانايييمصاحبه به اين نتيجه رسيد كه مواجهه

 رايانه اينترنت و ي شناخت اجزايوسيلهه  بداد كه نشاناين مطالعه . اينترنتي از مشكالت عمده بود
 شان را داده ايتوان نيازهاي  مؤثر مييگونه افراد بزرگسال و مسن به  درداده ايدر سطح سواد 

  .     برطرف كرد
 در داده اي متغيرهاي سواد " دكتراي خود با عنوان يدر پايان نامه ),Bailey 2005(  بايلي    

  مدارس، كارمندانتربيش به اين نتيجه رسيد كه كارمندان در "تگزاس مدارس ابتدايي موفق در
، متغير مهمي همكاري.  متغيرهاي مهمي بودندمنابع و بودجه. هستندتاييد شده و مورد اطمينان 

كتابداران، معلمان و مديران نيازمند يافتن .  است و نتايج خوبي داشتداده ايدر آموزش سواد 
  . باشندها براي همكاري ميهايي براي افزايش فرصتهرا

 از عمل به بررسي و جايگاه پس مفاهيمي براي پرستاران ايهدادسواد  )Byrne, 2011( بايرن    
 يادآور پرداخته و ،كنند از عمل از بيماران مراقبت ميپيش در پرستاراني كه ايداده سواد يواژه

شده است كه براي اين پرستاران اين مفهوم جديد بوده و با شناخت آن موقعيت پرستاران در 
ي، ارزيابي و تجزيه و تحليل داده ها و داده ايدسترسي به منابع تر،  بيشهايدادهبدست آوردن 

 ،چنينوي هم. تري خواهد كرد براي استفاده از قانون حق مولف كمك بيشهادادهاستناد به 
هاي مربوط به مراقبت از بيمار موثر درسآدر بدست آوردن منابع و را حمايت مديران از پرستاران 

  .دانسته است
  

  وهش پژهايپرسش
  . زير پاسخ داده خواهد شدهايپرسشدر اين مقاله به 

 باشند؟دارا مي نرم افزارها را هاي استفاده از رايانه وآيا سرپرستاران مهارت .1
  در چه حدي است؟هادادهميزان آشنايي سرپرستاران با ابزارهاي جستجو و بازيابي  .2
 شنايي كافي به زبان انگليسي دارند؟آ،  خارجيداده ايآيا سرپرستاران براي استفاده از منابع  .3
 داده ايهاي ضمن خدمت براي استفاده از پايگاهميزان نياز سرپرستاران به استفاده از آموزش  .4

 تا چه حد است؟
 خود هايدادهمد كردن آ به يك ميزان براي روزگوناگون داده ايآيا سرپرستاران از منابع  .5

 استفاده مي كنند؟
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  روش پژوهش
 ي پرسشنامه و با مراجعهراهداده ها از . باشد توصيفي تحليلي از نوع كاربردي ميروش پژوهش    

 يجامعه. هاي خصوصي شهر تهران جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديدحضوري به بيمارستان
باشد كه در  هاي خصوصي شهر تهران مي سرپرستاران زن بيمارستاني شامل كليهپژوهشآماري 

باتوجه به .  مشغول به كار و فعاليت بودند بيمارستان42هاي تخصصي بخشر  دپژوهشزمان انجام 
 در اين پژوهش از روش نمونه گيري ، لذا،ها وجود داشتكه امكان دسترسي به تمام بيمارستاناين

ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده آوري دادهگرددر اين پژوهش براي . خاصي استفاده نشد
در روش روايي محتوا، تناسب . ييد روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا استفاده شدبراي تا. شد

اعتبار محتواي يك ابزار . ها، با موضوع پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و گزينههاپرسش
هاي پرسشنامه معرف  پرسشاگر .  آن بستگي دارديهاي تشكيل دهنده پرسشگيري به  اندازه
ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار گيري آن  قصد اندازهپژوهشگرد كه نباشاي   ويژهيها ويژگي

اي و منابع اينترنتي موجود و نيز الهام از  اين پرسشنامه، از مطالعات كتابخانه ي در تهيه. محتواست
 براي تعيين پايايي .  استفاده شد، كه به نوعي شباهتي به موضوع دارندهاييپرسشها و  پرسشنامه

 از پس از معيار آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ،نفر توزيع گرديد 20 پرسشنامه نيز كه بين
 پرسشنامه برابر هايپرسش و ورود داده ها به آن، مقدار ضريب آلفا براي هادادهگردآوري 

  . بدست آمد كه اين مقدار حاكي از پايايي ابزار اندازه گيري بود84/0
 8 كه از اين بين شد پرسشنامه گردآوري 1299هاي الزم، تعداد ري از پيگيپس ،در نهايت    

 ناكافي و ناقص از تحليل كنار هايدادهدليل ه  پرسشنامه ب6 پرسشنامه بدليل عدم پاسخگويي و
 از پس قابل استفاده تشخيص داده شد كه ي پرسشنامه115گذاشته شد و در نهايت، داده هاي 

در كدگذاري به .  شد1اس، پي، اس، اس ارد نرم افزار آماري كدگذاري و وهاپرسش آوري گرد
 داده شد و براي تحليل 1 و خيلي كم امتياز 2، كم 3، متوسط 4 ، زياد5  خيلي زياد امتيازيگزينه
ها از جداول  براي توصيف داده. هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شدها از روشداده

استيودنت  -  تيهاي آمار استنباطي مانند آزمونيانگين و از روش شاخص ميفراواني و محاسبه
 قابل ذكر يتنها نكته. نمونه اي براي آزمون ميانگين متغير و آزمون ناپارامتري فريدمن استفاده شد

ها،  از انجام آزمون فرضيهپيشهاي تحليلي، هاي آماري اين است كه در بررسيدر انجام آزمون
كنند و سپس را از قبل تعيين مي) α خطاي نوع اول قابل قبول آلفا نتريبيش(سطح آزمون 

، هاپژوهش تربيشدر اين پژوهش نيز همانند . كنندهاي بدست آمده را با آن مقايسه ميخروجي
  . در نظر گرفته شدα=05/0سطح آزمون برابر مقدار 

                                                 
1 -SPSS: Statistical Packages for Social Sciences 
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 هايافته
  باشند؟دارا مي نرم افزارها را ه وهاي استفاده از رايانآيا سرپرستاران مهارت :پرسش نخست

  
هاي استفاده از رايانه و نرم افزارها بر  توزيع درصد فراواني تأثيرنداشتن مهارت- 1جدول 

   هادادهدستيابي سرپرستاران به 

 درصد فراواني فراواني هاپاسخ
درصد فراواني 

 هاميانگين امتياز معتبر
 7/14 9/13 16 خيلي زياد

 0/11 4/10 12 زياد
 6/37 7/35 41 متوسط
 3/19 3/18 21 بسيار كم

 4/17 5/16 19 كم
 - 2/5 6 بدون پاسخ

 100 100 115 جمع

86/2 

هاي استفاده از رايانه و نرم فزارها بر ها در خصوص ميزان تاثير نداشتن مهارت نتايج بررسي    
 پرسش نفر به اين 6 سرپرستار، 115د كه از بين ن، نشان مي ده1 در جدول هادادهدستيابي به 
 كه تأثير نداشتن بر اين باورند سرپرستاران ازرصد  د7/25  اما در بين پاسخگويان،،اند پاسخ نداده

    در حد زياد و خيلي زياد هادادهها به ها و نرم افزار در دستيابي آنهاي استفاده از رايانهمهارت
ان، ميزان تاثير اين عامل را در حد كم و خيلي كم  درصد سرپرستار7/36 كه در حالي.باشدمي

  .اند ارزيابي نموده
اي براي آزمون ميانگين اين متغير  منظور بررسي تحليلي از آزمون تي استيودنت تك نمونهب    

  . ارايه شده است2استفاده شد كه نتايج آن در جدول 
افزار سرپرستاران زن  ه و نرمهاي استفاده از رايان ميزان تاثير نداشتن مهارت:فرض پژوهش

  .  در حد زيادي استهادادهها به هاي خصوصي تهران بر دستيابي آنبيمارستان
هاي استفاده از رايانه  استيودنت در خصوص تاثير نداشتن مهارت- تي نتايج آزمون - 2جدول 

  هادادهيابي سرپرستاران به بر دست

  مقدار تي جدول  آزادييدرجه  آزمونيآماره انحراف معيار ميانگين
T0.95,n-1 

  آزمونينتيجه

86/2 26/1 14/1- 108 65/1 
پذيرش فرض 

 صفر
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 يشود كه چون مقدار آمارهبا توجه به نتايج آزمون تي استيودنت در جدول باال مشاهده مي    
 لذا، فرض صفر آماري با است،تر ، كوچك65/1از مقدار تي جدول  - 14/1آزمون تي استيودنت 

اين امر بدين معناست كه ميزان تاثير نداشتن . گيرد درصد مورد پذيرش قرار مي95اطمينان باالي 
 در حد متوسط به پاييني هادادهها به  سرپرستاران بر دستيابي آنيهاي استفاده از رايانهمهارت
  . است

 در چه حدي هاداده ميزان آشنايي سرپرستاران با ابزارهاي جستجو و بازيابي :پرسش دوم
  است؟
توزيع فراواني ميزان تأثير عدم آشنايي سرپرستاران با ابزار هاي جستجو بر عدم  - 3جدول 

  هادادهيابي سرپرستاران به دست

  هاميانگين امتياز  درصد فراواني معتبر  درصد فراواني  فراواني  هاپاسخ

 3/14 13 15  خيلي زياد
 9/22 9/20 24  زياد

 3/34 3/31 36  متوسط
 21 1/19 22  بسيار كم 

 6/7 0/7 8  كم
  - 7/8 10  بدون پاسخ

 100 100 115  جمع

15/3 

 درصد كه در مجموع 9/22 و 3/14 دوم نتايج بدست آمده نشان داد كه پرسشدر پاسخ به     
شنايي با ابزارهاي جستجو پاسخ داده آ درصد از پرستاران زن در حد زياد و زياد به نداشتن 2/37
  . نفر نيز پاسخ ندادند10.دانند درصد در حد متوسط عدم آشنايي را موثر مي3/34 ،چنينهم. اند
بمنظور بررسي تحليلي در خصوص ميزان تاثير عدم آشنايي سرپرستاران با ابزارهاي جستجو بر     

غير اي براي آزمون ميانگين اين مت ، از آزمون تي استيودنت تك نمونههادادهها به دستيابي آن
  . شده است4استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

  
هاي خصوصي تهران با ميزان تاثير عدم آشنايي سرپرستاران زن بيمارستان: فرض پژوهش

  . در حد زيادي استهادادهها به ابزارهاي جستجو بر دستيابي آن
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ي جستجوي  استيودنت در خصوص تاثير عدم آشنايي با ابزارها- تي نتايج آزمون -4جدول 
  هادادهبر دستيابي سرپرستاران به 

 انحراف معيار ميانگين
 يآماره

 آزمون
 يدرجه

 آزادي
  مقدار تي جدول

T0.95,n-1 
  آزمونينتيجه

15/3 14/1 37/1 104 66/1 
پذيرش فرض 

 صفر
 يشود كه چون مقدار آمارهبا توجه به نتايج آزمون تي استيودنت در جدول باال مشاهده مي    
 لذا، فرض صفر آماري با است،تر ، كوچك)65/1 (از مقدار تي جدول) 37/1 (زمون تي استيودنتآ

اين امر بدين معناست كه عدم آشنايي سرپرستاران . گيرد درصد مورد پذيرش قرار مي95اطمينان 
  .   موثر است تا حد متوسط به پايينهادادهها به با ابزارهاي جستجوي منابع بر عدم دستيابي آن

آشنايي كافي به زبان ،  خارجيداده اياستفاده از منابع  آيا سرپرستاران براي :پرسش سوم
  انگليسي دارند؟

  
توزيع فراواني ميزان تأثير عدم آشنايي با زبان انگليسي جهت استفاده از منابع  -5جدول 

  هاي خصوصي شهر تهرانخارجي سرپرستاران زن بيمارستان
  هاميانگين امتياز  درصد فراواني معتبر  راوانيدرصد ف  فراواني  پاسخ ها

 9/22 9/20 24  كامالً موافقم
 5/30 8/27 32  موافقم
 5/30 8/27 32  مخالفم

 2/16 8/14 17  كامالً مخالفم 
  - 7/8 10  بدون پاسخ

 0/100 0/100 115  جمع

6/2  
  

ستاران با زبان انگليسي تا كه عدم آشنايي سرپر پژوهش مبني بر اينپرسشدر پاسخ به سومين     
 نتايج بدست آمده نشان داد كه ،باشدها از منابع خارجي و التين مي آنيچه حد مانع استفاده

 سرپرستاران ،شود درصد مي4/53 در كلهاي موافق و كامال موافق كه  درصد از پاسخ5/30 و 9/22
ليسي مانع استفاده از منابع خارجي ها با زبان انگزن موافق اين موضوع هستند كه عدم آشنايي آن

ها ن آ درصد7/46 در كل درصد مخالف و كامال مخالف كه 2/16 و 5/30 كه در حالي.باشدمي
  .اند پاسخ ندادهپرسش نفر از افراد به اين 10كه مخالف چنين موضوعي هستند ضمن اين
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 زبان انگليسي بر استفاده بمنظور بررسي تحليلي در خصوص تاثير عدم آشنايي سرپرستاران با    
اي براي آزمون ميانگين اين متغير استفاده  ها از زبان انگليسي، از آزمون تي استيودنت تك نمونهآن

  .ه شده استيارا 6شد كه نتايج آن در جدول
هاي خصوصي تهران با زبان  ميزان تاثير عدم آشنايي سرپرستاران زن بيمارستان:فرض پژوهش

  . ها از منابع انگليسي در حد زيادي استه آنانگليسي بر استفاد
  

 استيودنت در خصوص تاثير عدم آشنايي با زبان انگليسي بر - تي نتايج آزمون - 6جدول 
  ها از منابع انگليسي استفاده آن

  مقدار تي جدول  آزادييدرجه  آزمونيآماره انحراف معيار ميانگين
T0.95,n-1 

  آزمونينتيجه

6/2 01/1 0/1 104 65/1 
پذيرش فرض 

 صفر
 يشود كه چون مقدار آمارهبا توجه به نتايج آزمون تي استيودنت در جدول باال مشاهده مي    

 لذا، فرض صفر آماري با است،تر ، كوچك)65/1 ( از مقدار تي جدول)0/1 (آزمون تي استيودنت
عدم آشنايي سرپرستاران اين امر بدين معناست كه . گيرد درصد مورد پذيرش قرار مي95اطمينان 

  .شود ها از منابع انگليسي مي آنيبا زبان انگليسي تا حد متوسط به پاييني مانع استفاده
ميزان نياز سرپرستاران به استفاده از آموزش ضمن خدمت براي استفاده از  :پرسش چهارم  

  حد است؟  تا چهداده ايپايگاههاي 
  

هاي اي آموزشي ضمن خدمت سرپرستاران زن بيمارستانه ميزان نياز به گذراندن دوره- 7جدول 
  خصوصي شهر تهران 

  هاميانگين امتياز  درصد فراواني معتبر  درصد فراواني  فراواني  پاسخ ها
 8/40 5/36 42  خيلي زياد

 0/35 3/31 36  زياد
 6/12 3/11 13  متوسط
 8/7 0/7 8  كم 

 9/3 5/3 4  بسيار كم
  - 4/10 12  بدون پاسخ

 100 100 115  جمع

01/4  



106  پرستاران زنيبه وسيله هاداده كسب هاي شيوهيمطالعه

كه ميزان نياز سرپرستاران به  چهام پژوهش مبني بر اينپرسشهاي پژوهش در پاسخ به يافته    
 تا چه حد است، نشان داده اياي ههاي آموزشي ضمن خدمت براي استفاده از پايگاه گذراندن دوره

هاي آموزشي ضمن  درصد سرپرستاران به گذراندن دوره6/75 مجموعا 0/35 و 8/40داد كه 
 درصد 7/11 درصد بسيار كم و مجموعا 3,9 درصد پاسخ كم و  8/7خدمت نياز دارند در حاليكه

  . نفر از سرپرستاران به اين پرسش پاسخ ندادند12.نياز كم دارند
هاي آموزشي ضمن دهد كه ميزان به گذراندن دوره بدست آمده نشان ميزهايميانگين امتيا    

  . امتياز در سطح زيادي قرار دارد5 امتياز از كل 01/4 با هادادهي خدمت جهت جستجو
 آموزشي ضمن يبمنظور بررسي تحليلي در خصوص ميزان نياز سرپرستاران به گذراندن دوره    

اي براي آزمون ميانگين اين متغير استفاده شد كه نتايج  خدمت، از آزمون تي استيودنت تك نمونه
  .ه است ارايه شد8 آن در جدول

 يهاي خصوصي تهران به گذراندن دورهميزان نياز سرپرستاران زن بيمارستان: فرض پژوهش
  . آموزشي ضمن خدمت در حد زيادي است

  
 استيودنت در خصوص ميزان نياز سرپرستاران به گذراندن دوره - تي نتايج آزمون - 8جدول 

  آموزش ضمن خدمت 

  آزمونيآماره انحراف معيار ميانگين
 يدرجه

 آزادي
  مقدار تي جدول

T0.95,n-1 
  آزمونينتيجه

 رد فرض صفر 65/1 102 33/9 1/1 4

 يشود كه چون مقدار آمارهبا توجه به نتايج آزمون تي استيودنت در جدول باال مشاهده مي    
 لذا، فرض صفر آماري با  است،تر بزرگ)65/1  (از مقدار تي جدول ) 33/9  (آزمون تي استيودنت

 آموزشي ياين امر بدين معناست كه سرپرستاران به گذراندن دوره. شود مي درصد رد95مينان اط
  . ضمن خدمت نياز زيادي دارند
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 هايدادهمد كردن آ به يك ميزان براي روزگوناگون داده اي آيا سرپرستاران از منابع :پرسش پنجم
  كنند؟خود استفاده مي

   خودهايدادهورد استفاده سرپرستاران زن جهت روز آمد كردن  اولويت بندي منابع م- 9جدول 

  منابع مورد استفاده
ميانگين ميزان 

  استفاده
  ميانگين رتبه

 ميزان يرتبه
  استفاده

  1  58/15  63/3  پرستاري برونر
  2  13/15  48/3  نشريات فارسي
  3  38/14  38/3  كتب فارسي

  4  97/13  15/3  هاي پرستاري فارسيها و ساير بولتنفصلنامه
  5  99/11  55/2  پرستاري الكمن

  6  9/11  47/2   پرستاريهايگزارش
  7  16/11  23/2  پرستاري فيپس

  8  11/10  8/1  داخلي هاي خارجي ومجموعه مقاالت گردهمايي
  9  77/9  67/1   التينهايهنشري
  10  7/9  68/1   التينهايباكت

  11  32/9  55/1 1 آنالينداده ايپايگاههاي 
  12  24/9  8/1 2رسينگ استانداردن يمجله

  13  95/8  55/1 3اي جي انمجله
  14  12/8  23/1   ديسك فشردهدر مورد داده ايپايگاههاي 

  15  07/7  03/1  4رجيسترد نرسي مجله
  16  68/6  8/0 5)پاب مد(مدالين پايگاه

  17  38/6  77/0 6بريتيش نرسينگ ايندكس پايگاه
  18  43/5  47/0 7پايگاه امبيس

  19  13/5  4/0  8ه سينالپايگا

                                                 
1 -On-Line 
2  -Nursing Standard 
3 -American Journal Nursing 
4 -Registered Nurse 
5 -Medline(Pubmed) 
6 -British Nursing Index 
7 -Embase 
8 -Cinahl Database 



108  پرستاران زنيبه وسيله هاداده كسب هاي شيوهيمطالعه

هاي بيمارستان بندي آزمون فريدمن ميزان استفاده سرپرستاران زن، با توجه به رتبه9در جدول     
شود كه سرپرستاران براي روزآمد كردن   مشاهده ميگوناگون داده ايخصوصي شهر تهران از منابع 

ها   فارسي، فصلنامههايباارسي، كت خود به ترتيب از منبع مرجع پرستاري برنر، نشريات فهايداده
 3 آن باالي هاي مواردي كه ميانگين امتياز،چنينهم. ترين استفاده را دارندو پرستاري الگمن بيش

 آن است كه منبع بيش از حد متوسط مورد استفاده سرپرستاران زن واقع ي نشان دهنده،اشدبمي
 5 بر اساس مطابقت با طيف ليكرت ، باشد3ر از ت آن كمي استفادهمقدارشود و براي منابعي كه مي

تر  كم،داده اي آن است كه آن منبع يتر باشد، نشان دهندهاي، هر چه مقدار ميانگين كمگزينه
شود كه منبع مرجع پرستاري برونر با با اين توضيحات مشاهده مي. شودمورد استفاده واقع مي

هاي  و بولتن38/3 فارسي با ميانگين هايبا كت48/3، نشريات فارسي با ميانگين 63/3ميانگين 
كه باشد ضمن اينترين استفاده را در بين پرستاران زن دارا مي امتياز بيش15/3فارسي با ميانگين 

  . دن استفاده را دارمقدارترين  كمپژوهش مورد اشاره در اين داده ايپايگاههاي 
 به گوناگون داده ايكه آيا سرپرستاران از منابع  پنجم پژوهش مبني بر اينپرسشدر پاسخ به     

 10 جدول  نتايج آزمون فريدمن در،كنند خود استفاده ميهايدادهمد كردن آيك ميزان براي روز
  . ارايه شده است

  
    هاي خصوصي شهر تهران از منابع  پرستاران زن بيمارستاني استفادهمقدار :فرض پژوهش

  .ح نيست در يك سطگوناگون ايهداده
  

 داده اي يكسان سرپرستاران از منابع و پايگاههاي ي نتايج آزمون فريدمن در استفاده- 10جدول 
 مقادير هاآماره

 60/410  آزمون كاي دويآماره
 18  آزادييدرجه

 00/0 سطح معناداري
 از )00/0(دهد كه چون سطح معناداري آزمون  نشان مي10نتايج آزمون فريدمن در جدول     

 به اين معنا ،شودرد مي% 95در سطح اطمينان  تر است، فرض صفركوچك=α 05/0سطح آزمون 
 گوناگون داده ايهاي خصوصي شهر تهران از منابع كه ميزان استفاده سرپرستاران زن بيمارستان

 . شان در يك سطح نيستداده هايبراي روزآمد كردن 
      ن فريدمن ميزان استفاده سرپرستاران زنبندي آزمو، با توجه به رتبه9در جدول     

شود كه سرپرستاران   مشاهده ميگوناگون داده ايهاي خصوصي شهر تهران از منابع بيمارستان
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     خود به ترتيب از منبع مرجع پرستاري برنر، نشريات فارسي، داده هايبراي روزآمد كردن 
  . ترين ميزان استفاده را دارندها و پرستاري الگمن بيش  فارسي، فصلنامههايباكت
  

  بحث و نتيجه گيري
    پژوهش و با توجه به اظهار نظر سرپرستاران به ناكافي بودننخست پرسشدر پاسخ به     

 بمنظور بررسي تحليلي در خصوص ميزان 1هاي استفاده از رايانه و نرم افزارها در جدول مهارت
، از آزمون هاداده و نرم افزارها بر دستيابي سرپرستاران به هاي استفاده از رايانهتاثير نداشتن مهارت

 2اي براي آزمون ميانگين اين متغير استفاده شد كه نتايج آن در جدول  تي استيودنت تك نمونه
ها به هاي استفاده از رايانه سرپرستاران بر دستيابي آنميزان تاثير نداشتن مهارت. ارايه شده است

 همسو بوده كه )Revercomb,2005 (روركامباين پاسخ با  .داند به پاييني مي در حد متوسطهاداده
هاي راهبردهاي جستجوي اينترنتي از  مواجه فيزيكي با كامپيوتر و توانايي،به اين نتيجه رسيده بود

 در افراد بزرگسال و داده اي اينترنت و كامپيوتر در سطح سواد يمشكالت عمده بود و شناخت اجزا
  .  شان را برطرف كردداده ايتوان نيازهاي  مؤثر ميايگونه مسن به

 دوم پژوهش و بمنظور بررسي تحليلي در خصوص ميزان تاثير عدم آشنايي پرسشدر پاسخ به     
 از آزمون تي استيودنت 3، از جدول داده هاها به سرپرستاران با ابزارهاي جستجو بر دستيابي آن

 . ارايه شده است4گين اين متغير استفاده شد كه نتايج آن در جدول اي براي آزمون ميان تك نمونه
ها به د عدم آشنايي سرپرستاران با ابزارهاي جستجوي منابع بر دستيابي آنندهنتايج نشان مي

كند كه آموزش به يز بيان مين ) (Navaro, 2004 ناوارو.  تا حد متوسط به پايين استهاداده
كه در مقاطع  ها موثر استهاي جستجو در باال بردن سطح دانش آنپرستاران در شناخت ابزار

  .و با اين نتيجه همسو است هاي پرستاري بايد گنجانده شود دورهگوناگون
 و داده ايتوان پيشنهاد كرد كه دو واحد درس سواد  و دوم مينخستهاي از نتايج پرسش    

ر دوران تحصيل و آموزش پرستاران در آشنايي با ابزارهاي جستجو و آشنايي با كتابخانه د
  .دانشگاهها در نظر گرفته شود

 سوم و بمنظور بررسي تحليلي در خصوص تاثير عدم آشنايي سرپرستاران پرسشدر پاسخ به     
 از آزمون تي استيودنت تك 5از نتايج جدول  ها از زبان انگليسي،زن با زبان انگليسي بر استفاده آن

عدم .  ارايه شده است6 ميانگين اين متغير استفاده شد كه نتايج آن در جدول اي براي آزمون نمونه
ها از منابع انگليسي آشنايي سرپرستاران با زبان انگليسي تا حد متوسط به پاييني مانع استفاده آن

توان نتيجه گرفت عدم استفاده و يا استفاده به ميزان كم از منابع التين و انگليسي  كه مي. شود مي
 نتايج عدم تسلط كافي به متون اساس بر ،چنينهم. ن دليل باشديتواند به اپرستاران زن مي
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انگليسي باعث درصد پايين استفاده از منابع انگليسي نسبت به فارسي بيانگر ضعف سرپرستاران به 
انگليسي ترين منابع مورد نياز سرپرستاران به زبان كه اصليبا توجه به اينباشد زبان انگليسي مي

تواند به عنوان مانعي مهم و تاثيرگذار بر دستيابي  عدم تسلط به متون انگليسي مي، لذا،وجود دارد
كه بايد به اين نكته توجه داشت كه مشكل عدم توجه به آموزش ضمن اين.  تلقي شودداده هابه 

-دانشان و  دانشجويتربيش مناسب و مطلوب در جامعه، معضل اصلي يگونهزبان انگليسي به 
شود در دانشگاهها دانشجويان و پيشنهاد مي دانشگاهي است كه با آن درگير هستند آموختگان

تر از منابع انگليسي زبان مانند پرستاري و در محيط كار پرستاران و سرپرستاران را به استفاده بيش
  .هاي مرجع به زبان انگليسي تشويق كنند و استفاده از كتابهاه مقاليترجمه

 چهارم و بمنظور بررسي تحليلي در خصوص ميزان نياز سرپرستاران به پرسشدر پاسخ به     
اي براي   از آزمون تي استيودنت تك نمونه8 آموزشي ضمن خدمت، از نتايج جدول يگذراندن دوره

 سه چهارم سرپرستاران زن نياز به 7 جدول  بر اساس.آزمون ميانگين اين متغير استفاده شد
 نيز بيان كرده بود )Malayeri,2004( اصالني ماليري . آموزشي ضمن خدمت دارنديهدن دورگذران

   نشانداده ايهاي آموزشي و امكانات و تجهيزات دانشگاهي براي ارتقاي سطح سواد كه برنامه
 هاي اجرايي برنامه ريزي نظام مند و مناسبيها ساختارها و برنامه زير ساختيدهد كه در زمينهمي

هاي كشور نهادينه نشده  در اين حوزه حتي در سطح دانشگاهوجود نداشته و آموزش و پژوهش
       كه بانوان دانشجو نياز به آموزشكردند خود بيان  پژوهشحافظي و بختياري نيز در. است
رد  موداده هايكنند و كتابداران را در روند دستيابي به  را احساس ميهادادههاي دستيابي به شيوه

هاي خصوصي،  براي پرستاران بخشبويژه براي پرستاران ، بنابراين.نياز تاثير گذار دانسته اند
هاي منطبق با حرفه هاي زبان انگليسي و كالسبرگزاري كارگاههاي كوتاه مدت كامپيوتر و كالس

  .گردد مداوم پيشنهاد مييگونهبه 
 اندازه به يك گوناگون داده ايرستاران از منابع كه آيا سرپ پنجم مبني بر اينپرسشدر پاسخ به     

 از نتايج آزمون فريدمن استفاده شد كه نتايج ،كنند خود استفاده ميداده هايمد كردن آبراي روز
 و با توجه به 9 اساس نتايج بدست آمده در جدول  بر،چنينهم . ارايه شده است10 آن در جدول

هاي خصوصي شهر تهران از  پرستاران زن بيمارستاني پنجم مشخص شد كه ميزان استفادهپرسش
منابع كه  مشاهده شد ،چنين در يك سطح و هماهنگ نبوده است و همگوناگون داده ايمنابع 

همسو بودن اين . ترين استفاده را در بين سرپرستاران زن دارند بيش" برونر"فارسي و منبع مرجع
 درصد شركت 60ود به اين نتيجه رسيده بود كه  كه در پژوهش خ)Taghavi,1998( پاسخ با تقوي

 شكنندگان نتوانسته بودند حتي نام يك كتاب مرجع رشته تحصيلي خود را ذكر كنند كه دليل
دليل ه  اين امر ب، كه عنوان شد گونههمان.  شركت كنندگان بوده استداده هايروزآمد نكردن 
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بر اساس اين . استي استفاده از كامپيوتر هاعدم آشنايي كافي با زبان انگليسي و نداشتن مهارت
 ،باشندمي  روز دنياداده هايكه پرستاران زن نيازمند دريافت با توجه به اين ،شود نتايج پيشنهاد مي

 خود را هايداده ها بتوانندبهتر است تمهيداتي براي افزايش فراغت پرستاران زن ايجاد گردد تا آن
  . و مطالعه بپردازندوهشپژبه روز نگه دارند و به 

  بايرن .استتر و حمايت از اين افراد امري الزم و ضروري  لزوم توجه بيش    روي هم رفته،
Byrne, 2011)  (منابع قابل دسترس براي پرستاران موثر دانسته ينيز حمايت مديران را در تهيه 

 نياز به حمايت مديران و  ايدادهپرستاران براي انجام كار پژوهشي و باال بردن سطح سواد . است
هاي شود مديران و مسئوالن بيمارستانپيشنهاد مي. هاي خصوصي دارندمسئوالن بيمارستان

 و امكانات الزم ايداده منابع يدر تهيهرا ها تر به بخش پرستاري كرده و آن بيشيخصوصي توجه
  . ياري كنند

شود در ان بهداشت و درمان، پيشنهاد مي كاركنداده هاي كسب يبا توجه به اهميت شيوه    
هاي كسب هاي استخدامي و يا پذيرش نيروي متخصص درماني، از نظر سطح شيوه هنگام آزمون
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