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Abstract
Introduction: Changes and evolution in health care systems, especially in nursing, are achieved

through scientific researches. Research is essential for better implementing care and improving
quality in clinical practice. Thus, this study aimed to explore nursing professors’ perceptions about
research in nursing.
Methods: This qualitative study was carried out with conventional content analysis in Urmia nursing
school in 2018. Purposive sampling was used to select participants. The data were collected through
open and semi-structured interviews with 10 faculty members who had at least 4 years of experience.
Six steps of conventional content analysis as described by Graneheim and Landman were used to
analyze data.
Results: After analyzing the data, the main categories were merged as “Research in nursing”. The
sub-categories included: a) The necessity of nursing research, b) Research status in Iran, c) Research
status in the world.
Conclusions: Despite the many barriers to use research results, our study shows that participants in
the study agree with the necessity of research in nursing. They want to use it in practice and make it
develop. The comprehensive support of universities and hospitals for evidence-based nursing and the
removal of barriers to nursing research will enhance the scientific knowledge of nursing and improve
the quality of health services in the community and in hospitals.
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چکیده
مقدمــه :تغييــر و تحــول در سيســتم هــاي بهداشــتي و درمانــي بــه ویــژه در رشــته پرســتاری از طريــق انجــام پژوهــش هــاي علمــي
حاصــل مــي شــود و اجــراي بهتــر مراقبــت هــا و بهبــود کیفیــت در بالیــن نیازمنــد تحقیــق اســت .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف کشــف
ادراک اســاتید پرســتاری در مــورد پژوهــش پرســتاری انجــام گرفــت.
روش کار :مطالعــه حاضــر بــا روش تحقيق كيفي و بـــا رويكــــرد تحليــــل محتــــوا در ســــال  1397در دانشــکده پرســتاری و مامایی
ارومیــه انجــام يافتـــه اســـت .نمونــه هــای مــورد مطالعــه از بیــن اعضــای هیئــت علمــی ایــن دانشــکده و بــا نمونــه گيــري مبتنــي بــر
هــدف انجــام شــد .داده هــاي ايــن مطالعــه از طريــق مصاحبــه هــاي بــاز و نيمــه ســاختار يافتــه بــا  10نفــر از اعضــاي هیات علمــی گروه
پرســتاري كــه حداقــل داراي  4ســال ســابقه كار پيوســته بودنــد جمــع آوري شــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش  6مرحلــه ای
تحلیــل محتــوای مرســوم گرانهیــم و الندمــن اســتفاده گردیــد.
یافتــه هــا :پــس از تحلیــل داده هــا ،طبقــه اصلــی "پژوهــش در پرســتاری" بــه همــراه زیرطبقــات :الــف) ضــرورت پژوهــش در
پرســتاری ،ب) وضعیــت پژوهــش پرســتاری در ایــران ،ج) وضعیــت پژوهــش پرســتاری در جهــان بــه دســت آمــد.
نتیجــه گیــری :بــا وجــود موانــع زیــاد در اســتفاده از نتایــج تحقیقــات ،مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد کــه شــرکت کننــدگان در مطالعــه
بــا ضــرورت پژوهــش در پرســتاری موافــق بــوده و مایــل بــه اســتفاده از آن در عمــل و توســعه آن هســتند .حمایــــت همــــه جانبــــه
دانشــگاه ها و بیمارستان ها از پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد و رفـع موانـع ایـن رویکـرد موجب ارتقــاء دانــش علمــی پرســتاری
و ارتقــــاء کیفیــت خدمــات سـلـامت خواهــد شد.
کلید واژه ها :مطالعه کیفی ،تحلیل محتوی ،پرستاری ،پژوهش.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
پژوهــش یکــی از پایــه هــای اساســی و عمــده در توســعه جوامــع
بشــری بــه شــمار مــی رود ،بــه نحــوی کــه هیــچ گونــه حرکــت
علمــی و منطقــی بــدون پشــتوانه تحقیقاتــی امــکان پذیــر نمــی
باشــد ( .)1اهمیــت پژوهــش و تولیــد دانــش در جوامــع کنونــی بــه
انــدازه اي اســت کــه مــی تــوان از پژوهــش بــه عنــوان اصلــی
تریــن نیــروي محرکــه بــراي ترقــی جامعــه و یکــی از شــاخص
هــاي مهــم رشــد نــام بــرد ( .)2تغييــر و تحــول در سيســتم هــاي
بهداشــتي و درمانــي ،نیــز از طريــق انجــام پژوهــش هــاي علمــي
حاصــل مــي شــود ( )3در ایــن میــان رشــته پرســتاری ماننــد
ســایر رشــته هــای دانشــگاهی بــرای پیشــرفت نیازمنــد تحقیــق

اســت ( .)4پرســتار بعنــوان بزرگتریــن گــروه حرفــه اي ،رشــته
اي مســتقل و بــه عنــوان شــاخه اي از علــوم پزشــکی اســت
کــه رســالت آن ارائــه خدمــات مــورد نیــاز بهداشــتی ،مراقبتــی
و درمانــی بــا باالتریــن ســطح اســتاندارد جهــت بهبــود و ارتقــا
ســامت جامعــه اســت ( .)5بنابرایــن اســتفاده از تحقیقــات ،یــک
شــاخص مهــم بــرای حرفــه پرســتاری اســت ( .)6ارزش پژوهــش
در دانــش پرســتاری بــه رســمیت شــناخته شــده و عالقــه رو بــه
رشــد در ارتقــاء فعالیــت هــای تحقیقاتــی در پرســتاران وجــود دارد
( .)7بــه طــوری کــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات پرســتاري بایــد بــر
اســاس شــواهد و پژوهــش باشــد تــا خدمــات پرســتاري از اثــر
بخشــی و کارآیــی بیشــتري برخــوردار شــود و باعــث افزایــش
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خالقیــت و توانائــی ابــراز خــود ،احســاس تعهــد در بــکار گیــري
نتایــج تحقیــق ،افــزودن دانــش عملــی و توانمندســازي عمــل
کننــدگان دربــاره پدیــده هایــی کــه بــا آن مواجهــه داشــته انــد
شــود ( .)12نتایــج بررســی مطالعــات قبلــی نشــان مــی دهــد کــه
در زمینــه تحقیقــات ،بــه ویــژه در تحقیقــات علــوم پزشــکی در
برخــی از کشــورهای در حــال توســعه ،همیشــه چالــش هــا و
مشــکالتی وجــود دارد ( .)13مشــكالت مالــي و بودجــه ،و نحــوه
توزيــع منابــع از مشــكالت عمــده پژوهــش هــاي دانشــگاهي در
همــه كشــورهاي در حــال توســعه اســت .عــدم كاربســت نتايــج از
ديگــر نارســايي هــاي پژوهــش اســت ( .)14بررســی ها نشــان می
دهــد کــه تحقیقــات پرســتاری ار لحــاظ کمــی و کیفــی در دنیــا از
جملــه کشــور مــا رو بــه افزایــش اســت و نتایــج آن در مجــات
ســطح ملــی و بیــن المللــی منتشــر مــی شــود ( .)4نتايــج تحقيــق
افشــاري و حيدرپــور حاكــي از آن بــود كــه فشــردگي فعاليــت هــا
در بخــش آمــوزش بالينــي و تراكــم برنامــه هــاي درســي اســاتيد
و ترجيــح فعاليــت هــاي بالينــي نســبت بــه تحقيقــات از مشــكالت
عمــده تحقيقــات در علــوم پزشــكي اســت ( .)15ســختگیري در
تصویــب طــرح هــاي مــورد عالقــه پژوهشــگر و مقــررات دســت
و پاگیــر اداري و پروســه طوالنــی تصویــب طــرح هــاي پژوهشــی
و کافــی نبــودن امتیــازات پژوهشــی جهــت ارتقــاء پژوهشــگران از
مهمتریــن موانــع ســازمانی بیــان شــده اســت ( .)16در این شــرایط
مدیــران پرســتاری مــی تواننــد نقــش مهمــی در همــکاری و
هماهنگــی بیــن کادر آموزشــی و بالینــی داشــته و بــه ارتقــاء و
تســهیل انجــام پژوهــش کمــک کننــد (.)17
بــا توجــه بــه نــوع موضوعــات مطــرح شــده در فرآینــد مراقبــت
و رشــته پرســتاری کــه بــه مفاهیــم و موضوعــات علــوم انســانی
عــاوه بــر موضوعــات بیولوژیــک توجــه دارد ،پارادایــم و شــیوه
مناســب در پرســتاری مــی توانــد روی آوردن بــه تحقیقــات کیفــی
باشــد .تحقیــق کیفــی در تولیــد دانــش و تعریــف نــو از پدیــده
هــای پرســتاری بــا توجــه بــه مولفــه هــای فرهنگــی ،محیطــی و
اجتماعــی کارآیــی ویــژه ای دارد ( .)18بــا در نظــر گرفتــن مطالــب
فــوق و اهمیــت پژوهــش در رشــته پرســتاری و نیــز بــا توجــه
بــه اینکــه ادراک اســاتید پرســتاری در مــورد پژوهــش پرســتاری
یــک پدیــده ناشــناخته و پیچیــده ای مــی باشــد و از آنجایــی کــه
مطالعــات کیفــی روش هــای مناســبی بــرای مطالعــه کــردن پدیده
هــای ناشــناخته و پیچیــده بشــمار مــی رونــد ،ایــن مطالعــه کیفــی
بــا هــدف کشــف ادراک اســاتید پرســتاری در مــورد پژوهــش
پرســتاری بــا روش تحلیــل محتــوای مرســوم انجــام گرفــت.

رضایــت مددجــو ،رضایــت پرســتار ،احســاس توانمنــدي و اقتــدار
پرســتار و ارتقــاء وضعیــت حرفــه پرســتاری شــود ( .)8پرســتاران
نقــش مهمــی در ایجــاد دانــش ،توســعه و کشــف علــم پایــه از
طریــق تحقیــق ،ارزیابــی و انتشــار آن دارنــد .در طــول  30ســال
گذشــته بــه نقــش و مهــارت هــای پرســتاران جهــت انجــام
تحقیــق و تأثیــر پرســتاران در زمینــه تحقیقــات بالینــی جهــت
حــل مشــکالت ،توجــه بســیار کمــی شــده اســت ( .)9توســعه
تحقیقــات در پرســتاری ،ضــروری بــه نظــر مــی رســد زیــرا
مشــکالت بهداشــتی ،اقتصــادی جدیــد و وســیع تــری بوجــود
آمــده اســت ،در نتیجــه پژوهــش از روش هایــی اســت کــه اجــراي
بهتــر مراقبــت هــا و بهبــود کیفیــت در بالیــن را بــه همــراه خواهــد
داشــت ( .)10در ســالهای اخیــر فعالیــت های پژوهشــی کشــورمان
از رشــد نســبی برخــوردار بــوده ،امــا مقایســه تطبیقــی شــاخص
هــای پژوهشــی در مقیــاس جهانــی نشــان مــی دهــد میــزان ایــن
شــاخص هــا هنــوز از مطلوبیــت کافــی برخــوردار نیســت (.)11
اهمیــت دادن بــه امــر تحقیقــات و افزایــش فعالیتهاي پژوهشــی در
هر کشــور ســبب توســعه و پیشــرفت شــده ،خودکفایی و اســتقالل
واقعــی را بــراي آن مملکــت بــه ارمغــان مــی آورد و بــی توجهــی
بــه امــر پژوهــش ،در آینــده منجــر بــه پرداخــت هزینــه گزافتــر
از تحقیــق خواهــد شــد ( .)2بــراي اوليــن بــار پژوهــش هــاي
پرســتاري در دهــه پنجــاه شمســي بــا شــروع دوره كارشناســي
ارشــد پرســتاري بــه طــور مســتقل آغــاز شــد ،قبــل از ايــن تاريــخ
پرســتاران بيشــتر بــه عنــوان همــكار در پژوهــش هــا شــركت
داشــتند .دهــه  90در شــرايطي آغــاز گرديــده اســت كــه پرســتاران
بــه طــور حرفــه اي بــه امــر تحقيقــات پرداختــه و حضــور پررنگــي
در مجامــع علمــي ملــي و بيــن المللــي دارندبــا وجــود تــاش های
قابــل توجــه برخــی از ســازمانها ،هیــچ اســتراتژی مشــترک بــرای
انجــام تحقیــق در پرســتاری وجــود نــدارد ( .)6برخــی نهادهــا
بــر آمــوزش در روش تحقیــق متمرکــز هســتند؛ برخــی دیگــر بــه
عمــل مبتنــی بــر شــواهد عالقــه منــد هســتند ( .)10پژوهــش در
پرســتاري مــی توانــد باعــث درك بهتــر از شــرایط موجــود ،بهبــود
خدمــات ،تدریــس و کار در طــی یــک مرحلــه زمانــی ،بهتــر کــردن
شــرایط ،افزایــش دانــش اجتماعــی ،همــکاري و مشــارکت بیــن
شــرکت کننــده گان و محققیــن ،ارائــه تئــوري ،درگیــر بــودن عمل
کننــدگان در فرآینــد تحقیــق ،شناســایی و واضــح کردن مشــکالت
اساســی و تاکیــد بــر ارزش هــا و پیــش فــرض هــا ،کاهــش فاصله
آمــوزش و بالیــن ،همزمانــی تحقیــق و عمــل ،تبییــن راه حــل براي
مشــکالت خــاص ،ایجــاد دانــش کاربــردي و بومــی ،خود شناســی
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بنــدی از نــرم افــزار  MAXQDA10اســتفاده گردیــد .جهــت
اطمينــان از صحــت و پايايــي داده هــا از چهار معياراصلــی مقبولیت
 ،قابليــت اعتمــاد  ،تأييدپذيــري و انتقــال پذیــری لینکولــن و گوبــا
اســتفاده شـــد ( .)19بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش 6
مرحلــه ای تحلیــل محتــوای مرســوم گرانهیــم و الندمــن اســتفاده
شــد ( .)20بدیــن صــورت کــه در مرحلــه اول بعــد از غوطــه ور
شــدن در داده هــا و خوانــدن مکــرر متــن مصاحبــه هــا ایــده هــای
اولیــه بوجــود آمدنــد .در مرحلــه بعــد مفاهیــم اولیــه خلــق شــدند.
در ســومین مرحلــه طبقــات شناســایی شــدند .روابــط بیــن طبقــات
و زیــر طبقــات در مرحلــه چهــارم شــکل گرفتنــد .در مرحلــه پنجــم
طبقــات و زیــر طبقــات نامگــذاری شــده و در آخریــن مرحلــه نتایج
نهایــی پژوهــش گــزارش گردیــد .در ایــن مطالعــه جمــع آوری و
تحلیــل داده هــا همزمــان صــورت گرفــت.

روش کار
مطالعــه حاضــر بــا روش تحقيــق كيفي و بـــا رويكــــرد تحليــــل
محتــــوا در ســــال  1397در دانشــکده پرســتاری و مامایی ارومیه
انجام يافتـــه اسـت.
نمونــه هــای مــورد مطالعــه از بیــن اعضــای هیئــت علمــی
دانشــکده پرســتاری و مامایــی ارومیــه (رســمی و پیمانــی) و بــا
نمونــه گيــري مبتنــي بــر هــدف انتخــاب شــدند .نمونــه گیــری
تــا زمــان اشــباع داده هــا ادامــه داشــت.داده هــاي ايــن مطالعــه
از طريــق مصاحبــه هــاي بــاز و نيمــه ســاختار يافتــه بــا  10نفــر
از اعضــاي هیــات علمــی گــروه پرســتاري كــه حداقــل داراي 4
ســال ســابقه كار پيوســته بودنــد جمع آوري شــد .روش کار بـــدين
صــورت بــود كــه پژوهشــگر بــا مراجعــه بـــه اتــاق اعضــای هیئت
علمــی و برقــراری ارتبــاط بــا آنان و بعد از جلب رضـــايت شـــفاهي
جهـت شـركت در مطالعــه ،زمــان و مكــان مــصاحبه بــا نظــر
مــــشاركت كننــدگان تعيــين مــي شــــد .در ابتدای مصاحبه به
شــرکت کننــدگان ،هــدف مطالعــه توضیــح داده شــد و اطمینــان
داده شــد کــه اطالعــات حاصــل از مصاحبــه کامــا محرمانــه و
بــدون ذکــر نــام خواهــد بــود .ســــؤال اصلــی مصاحبه شــامل این
مــورد بــود :پژوهــش در پرســتاری را چگونــه مــی بینیــد؟ مــدت
هر مـــصاحبه بـــين  20-45دقيقه متغير بـــود و در صـــورت نيـــاز
و طـــوالني شــدن مصاحبــه هــا ،مصاحبــه در دو مرحلــه انجـــام
مــي گرفــت .بــا اخــذ موافقــت شــرکت کننــدگان کلیــه مصاحبــه
هــا ضبــط ســپس کلمــه بــه کلمــه دســت نویــس ،خــط بــه خــط
خوانــده ،کــد گــذاری و طبقــه بنــدی و ســپس مضامیــن همزمــان
بــا ادامــه مصاحبــه هــا اســتخراج شــدند .بــرای کدگــدازی و طبقــه

یافته ها
تمــام 10شــرکت کننــده از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده
پرســتاری و مامایــی ارومیــه بودنــد 8.نفــر از مشــارکت کننــدگان
زن و  2نفــر مــرد بودنــد .ســن مشــارکت کننــدکان بیــن  35تــا
 55ســال ( 43/66 ± 7/46ســال) و ســابقه کار آنهــا بیــن  8تــا
30ســال ( 16/22 ± 8/36ســال) بــود .از نظــر ســطح تحصیــات
 6نفــر دارای مــدرک  PhDو  4نفــر دارای مــدرک کارشناســی
ارشــد بودنــد.
پــس از تحلیــل داده هــا ،طبقــه اصلــی " پژوهــش در پرســتاری"
بــه همــراه زیــر طبقــات :الــف) ضــرورت پژوهــش در پرســتاری
ب) وضعیــت پژوهــش پرســتاری در ایــران ج) وضعیــت پژوهــش
پرســتاری در جهــان بــه دســت آمــد (جــدول.)1

جدول  :1طبقه اصلی ،زیر طبقات و مفاهیم اولیه حاصل از تحلیل داده ها
طبقه اصلی
()Main category

پژوهش در پرستاری

زیر طبقات
()Sub-categories

مفاهیم اولیه
()Primary concepts

ضرورت پژوهش در پرستاری

ارتقاء حرفه پرستاری
بهبود کیفیت آموزش
بهبود روشهای درمانی و مراقبتی
باال رفتن آگاهی بیماران
افزایش چالشهای پرستاری
توسعه تکنولوژی ها و بیماری های جدید و مزمن

وضعیت پژوهش پرستاری در ایران

پژوهش به دلیل امتیاز پژوهشی
افزایش حمایت از پژوهش
افزایش تعداد و کاهش کیفیت مقاالت

وضعیت پژوهش پرستاری در جهان

کاربردی بودن نتایج پژوهش
مشخص بودن حیطه های پژوهش
باال بودن دانش پرستاران از پژوهش
باال بودن اعتبار پژوهش
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چیــزا بپرســه یــا یــه ســری ســئواالت و بــرا شــما مطــرح کنــه
چــرا ایــن حــرف و میزنــی بــر اســاس چــی و حــرف شــما رو قبــول
نکنــه ( ".مشــارکت کننــده شــماره )6
اســاتید دیگــری بــا اشــاره بــه چالــش هــای متعــدد و رو بــه رشــد
حرفــه پرســتاری ،پژوهــش در پرســتاری را گام ضــروری بــرای
مقابلــه بــا ایــن چالــش هــا مــی دانســتند .یکــی از اســاتید اینگونــه
اظهــار داشــت:
" یکــی از مهمتریــن مشــکالتی کــه امــروزه بــا آن مواجهیــم،
شــکاف زیــادی اســت کــه آمــوزش نظــری بــا عملکــرد بالینــی
دارد .مــا میتونیــم بــا انجــام تحقیــق در پرســتاری ایــن شــکاف را
کمتــرش کنیم(".مشــارکت کننــده شــماره )9
ب) " وضعیت پژوهش پرستاری در ایران"
دومیــن زیــر طبقــه حاصــل از آنالیــز داده هــا در مــورد وضعیــت
پژوهــش پرســتاری در ایــران بحــث مــی کنــد .اکثــر اســاتید
پرســتاری دیــد منفــی بــه وضعیــت پژوهــش در ایــران داشــتند
و معتقــد بودنــد کــه علیرغــم حمایــت بیشــتر از پژوهــش در
پرســتاری ،وضعیــت پژوهــش پرســتاری در ایــران ســیر قهقرایــی
داشــته و از نظــر کیفیــت روز بــه روز افــت مــی کنــد.
اکثریــت اســاتید پرســتاری معتقــد بودنــد کــه انجــام پژوهــش در
حرفــه پرســتاری بدلیــل کســب امتیــاز پژوهشــی بــرای ارتقــاء
بــوده و لزومـ ًا بــرای حــل مشــکالت موجــود در حرفه نمی¬باشــد.
برخــی از اســاتید در ایــن مــورد اظهــار داشــتند:
" ...اون اســاتیدی کــه قــدر هســتند از آمــوزش کنــاره گیــری مــی
کننــد .میــرن بــه ســمت پژوهــش منتهــا چــه جــور پژوهشــی،
پژوهشــی کــه ببینــم مــی تونــم یــه مقالــه خــوب ازش در میادیــا
نــه .اون جــوری نیســت کــه مثــا بــه فکــر حــل مشــکل باشــن".
(مشــارکت کننــده شــماره )1
"...اینطــوری نیســت کــه بررســی بکننــد واقعـ ًا تــو بالیــن ،تــوی
محیــط کارشــون بــا چــه مشــکلی مواجــه هســتند و پژوهــش آنهــا
چــه قــدر مــی تونــه کمــک کننــده باشــه بلکــه در راســتای اینــه
کــه مثــا" بــرای ارتقاشــون ،بــرای ارایــه مقالشــون چــه بایــد
بکننــد( ".مشــارکت کننــده شــماره )5
" ...خیلــی هــا هســتن کــه انگیزشــون بــرا پژوهــش چــاپ مقالــه
هســت چــون بــرا ارتقــا ساالنشــون حتمــا" بایــد مقالــه بــدن
بنابرایــن ناچــار هستید(".مشــارکت کننــده شــماره )7
تعــدادی از اســاتید اعتقــاد داشــتند کــه وضعیــت پژوهــش در
کشــور نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده و در حــال حاضــر حمایــت
از پژوهــش خیلــی بهتــر از گذشــته مــی باشــد .یکــی از مشــارکت

الف) "ضرورت پژوهش در پرستاری"
یکــی از زیــر طبقــات حاصــل از تحلیــل داده هــا ضــرورت پژوهش
در پرســتاری بــود .اکثــر اســاتید پرســتاری بــر ایــن بــاور بودنــد که
بــرای ارتقــاء حرفــه پرســتاری ،بهبــود کیفیــت آمــوزش و بهبــود
روش هــای درمانــی و مراقبتــی پژوهــش در پرســتاری الزم بــوده و
بخاطــر افزایــش آگاهــی بیمــاران ،افزایــش چالــش های پرســتاری
و توســعه تکنولــوژی هــا و بیمــاری هــای جدیــد پژوهــش در
پرســتاری امــری ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
ارتقــاء حرفــه پرســتاری یکــی از مفاهیــم اســتخراج شــده از دیدگاه
اســاتید پرســتاری در مــورد پژوهــش در پرســتاری مــی باشــد .طــی
مصاحبــه هــای انجــام شــده بــا اســاتید ،اکثریــت آنهــا بــه اهمیــت
پژوهــش در پیشــرفت و توســعه حرفــه پرســتاری اشــاره نمودنــد.
یکــی از مشــارکت کننــده در ایــن مــورد اظهــار داشــت :
"پرســتاری یــک حرفــه اســت و چالشــهای خــاص خــود را دارد
و ماننــد حرفــه هــای دیگــر نیازمنــد پیشــرفت و توســعه اســت
کــه بــه همیــن خاطــر نیــاز بــه پژوهــش دارد( ".مشــارکت کننــده
شــماره )8
برخــی از اســاتید بــه لــزوم انجــام پژوهــش جهــت بهبــود کیفیــت
آمــوزش و ارتقــاء مراقبتهــای بالینــی و روشــهای درمانــی اشــاره
کردنــد .مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی بــه عنــوان دروازه ورودی
ارتقــای کیفیــت مراقبتهــا در نظــر گرفتــه مــی شــود .برخی اســاتید
نیــز بــه دلیــل توســعه تکنولــوژی هــا و بیمــاری هــای جدیــد
پژوهــش را از ضروریــات حرفــه پرســتاری میدانســتند .مشــارکت
کننــده هــا در ایــن مــورد بیــان نمودنــد:
" کیفیــت آمــوزش پرســتاری نســبت بــه گذشــته خیلــی بهتــر
شــده اســت کــه مدیــون کارهــای پژوهشــی اســت ( ".مشــارکت
کننــده شــماره )2
" بــر اســاس تکنولــوژی هــم هــر زمانــی کــه مشــکلی بــرای
پرســتاری پیــش میــاد از ظهــور دســتگاه هــای مــدرن ،درمــان
هــای جدیــد ،بیمــاری هــای نــو پدیــد یــا نوظهــور همــه
اینــا مشــکالت خــاص خودشــو داره کــه نیازمنــد پژوهــش
هست(".مشــارکت کننــده شــماره )8
بــاال رفتــن آگاهــی بیمــاران و خانــواده هــای آنهــا یکــی دیگــر از
ضــرورت هایــی بــود کــه برخــی از اســاتید بــه آن تاکیــد داشــتند.
بــه طوریکــه یکــی از اســاتید فرمودنــد:
"  ...تعــداد بیمــاران زیادتــر شــده و آگاهــی بیمــاران زیــاد شــده.
 30-20ســال پیــش پرســتار حــرف میــزد بیمــار صــداش درنمیومد
همــه چیــز را قبــول مــی کــرد ولــی االن ممکنــه بیمــار یــه ســری
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کشــورمان مشــخص تــر مــی باشــد یکــی دیگــر از مــواردی بــود
کــه شــرکت کننــدگان در مــورد آن بحــث مــی کردنــد .یکــی از
اســاتید در ایــن مــورد مــی گویــد:
" در کشــورهای پیشــرفته پژوهــش بــر اســاس نیــاز انجــام میشــه.
یــه ســری ســازمان هــا میــان پژوهشــگر اســتخدام میکنــن ،از نظر
مالــی حمایــت کــرده و کل هزینــه طــرح را متقبــل مــی شــوند و تا
اون فــرد براســاس نیــاز اون فــرد یــا جامعــه پژوهــش انجــام بــده
و نتایــج و ســریع اعــام و مشــکل حــل شود(".مشــارکت کننــده
شــماره )4
بیشــتر مشــارکت کننــدگان اظهــار داشــتند کــه دانــش پژوهشــی
پرســتاران در کشــورهای پیشــرفته نســبت بــه ایــران باالســت.
اســاتید در ایــن مــورد چنیــن بیــان فرمودنــد:
"  ...در کشــورهای پیشــرفته پرســتار هــا بــه روز تــرن ،مجبــورن
بخاطــر بــه روز نگــه داشــتن مــدرک شــان مطالعــه کننــد ،بــا
آخریــن یافتــه هــای پرســتاری در ارتبــاط باشــند( ".مشــارکت
کننــده شــماره )10
" ...در کشــورهای خــارج مریــض هــا بســیار آلــرت هســتند و مــی
فهمــن و اون کاری کــه براشــون انجــام میشــه بایــد مبنــای علمی
داشــته باشه(".مشــارکت کننده شــماره )7
یکــی دیگــر از مفاهیــم حاصــل از آنالیــز داده هــا بــاال بــودن اعتبار
پژوهــش بــه علــت داوری دقیــق در کشــورهای خــارج بــود .یکــی
از مشــارکت کننــدگان در ایــن زمینــه اظهــار داشــت:
" ...بــا تجربــه ای کــه مــن در کارهــای پژوهشــی دارم ،بــه علــت
ســخت گیــری و داوری دقیــق در کارهــای پژوهشــی اعتبــار
مطالعــات در خــارج از کشــور بیشــتر از کشــور ماست(".مشــارکت
کننــده شــماره )10

کننــدگان فرمودنــد:
"پژوهــش در حــال حاضــر خیلــی بهتــر از گذشــته هســت حمایــت
بیشــتری صــورت میگیــره حمایــت مالی بیشــتری صــورت میگیره
ولــی بــاز جــا هســت مــا مشــاهده میکنیــم رونــد رو بــه رشــدی
داریــم( ".مشــارکت کننــده شــماره )2
یکی دیگر از اساتید در این زمینه بیان فرمودند:
" وضعیــت پژوهــش خیلــی خیلــی بهتــر شــده مــن یــادم میــاد
اســاتید مــا نمیدونســتن مقالــه یعنــی چــی ولــی بــه هــر حــال
مــا کــه استارتشــو زدیــم اگــر چــه خیلــی کاربــردی نیســتن ولــی
نســبت بــه گذشــته بهتــر شــدن( ".مشــارکت کننــده شــماره )3
تمــام مشــارکت کننــدگان متفــق القــول بودنــد کــه در حــال
حاضــر تعــداد مقــاالت در پرســتاری بیشــتر از قبــل شــده ولــی در
عــوض کیفیــت مقــاالت کاهــش یافتــه اســت .یکــی از مشــارکت
کننــدگان اذعــان داشــتند:
" یافتــه هایــی کــه در پژوهشــها هســت زیاد قابل اســتفاده نیســت
هــر چقــدر مقالــه بــا کیفیــت تــر باشــه نتایــج بیشــتر کاربــردی
میشــه .از نظــر کمــی تعــداد مقــاالت زیــاد شــده ولــی کیفیــت
مطالعــات کاهــش یافتــه ،بهتــر هســت روی کیفیــت مقــاالت کار
بشه(".مشــارکت کننــده شــماره )5
یکــی دیگــه از اســاتید بــا تاکیــد بــر افــت کیفیــت پژوهــش
فرمودنــد:
" ...تعــداد پژوهــش هــا زیــاد شــده ،قبــا تعــداد پژوهــش هــا
کمتــر بــود ولــی نتایــج مطمئــن تــر بــود .االن نتایــج برخــی
پژوهــش هــا بخاطــر افــت کیفیــت مطالعــات زیــاد قابــل اعتمــاد
نیستند(".مشــارکت کننــده شــماره )8
ج) "وضعیت پژوهش پرستاری در جهان"
اکثــر مشــارکت کننــدگان دیــد مثبتــی بــه وضعیــت پژوهــش
در خــارج از ایــران داشــته و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه وضعیــت
پژوهــش پرســتاری در خــارج از کشــور نســبت بــه ایــران در تمــام
زمینــه هــا ارتقــاء یافتــه اســت .یکــی از اســاتید در مــورد کاربــردی
بــودن یافتــه هــای پژوهــش در خــارج از کشــور اینگونــه بیــان
فرمودنــد:
"  ...پژوهــش هایــی کــه مــا انجــام میدیــم بیشــتر بــه خاطــر رفــع
تکلیــف هســت تــا ایــن کــه بیــاد گــره ای رو بــاز کنــه و پژوهــش
هــا تــا زمانــی کــه مثــل کشــور هــای پیشــرفته کاربــردی نباشــه و
تــا زمانــی کــه مــا تــو عمــل تاثیــر اون و نبینیــم نمــی تونــه موفق
باشه(".مشــارکت کننــده شــماره )7
اینکــه حیطــه هــای پژوهــش در کشــورهای دیگــر نســبت بــه

بحث
تجزیــه و تحلیــل دیــدگاه هــای اعضــای هیئــت علمــی مشــارکت
کننــده در ایــن تحقیــق نشــان داد کــه پژوهــش پرســتاری
در ایــران و جهــان دارای زیــر طبقــات :ضــرورت پژوهــش در
پرســتاری ،وضعیــت پژوهــش پرســتاری در ایــران ،و وضعیــت
پژوهــش پرســتاری در جهــان بــود .اولیــن گام بــراي ســامان
بخشــیدن بــه امــر پژوهــش در جامعــه دســتیابی بــه درك درســتی
از توانمنــدي هــا ،امکانــات موجــود و نیــز پــی بــردن بــه نقــاط
ضعــف و قــدرت برنامــه هــاي تحقیقاتــی اســت .شــناخت نارســائی
هــا و آگاهــی از چگونگــی تحقــق اهــداف برنامــه هــاي پژوهشــی
از جملــه ابزارهــاي اساســی الزم بــراي تصمیــم گیرنــدگان،
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تریــن شــواهد مطلــع هســتند ( .)27امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش
روزافــزون بیمــاری هــای مزمــن و نیــاز بــه افزایــش مهارتهــای
خودمدیریتــی و توانمندســازی ایــن بیمــاران و نیــز پدیــده
ســالخوردگی جمعیــت و شــیفت نظــام ســامت در سرتاســر جهــان
از مراقبتهــای بیمارســتانی بــه مراقبــت هــای جامعــه نگــر ،یکــی
از چالــش هــای تحقیقــات پرســتاری در کشــور مــا و در جهــان ،در
زمینــه مراقبــت هــای پرســتاری جامعــه نگــر مــی باشــد .حیــدری
و همــکاران در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه
منظــور فراهــم ســاختن زیرســاخت هــا و بســتر الزم در جهــت
تامیــن مراقبتهــای جامعــه نگــر ،جهــت گیــری آتــی تحقیقــات
پرســتاری بــه ســمت مراقبتهــای جامــع نگــر در بیمــاری هــای
مزمــن ضــرورت مــی یابــد (.)28
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه ،دیــدگاه اعضــاء هیئــت علمــی
پرســتاری در مــورد وضعیــت پژوهــش پرســتاری در ایــران نشــان
مــی دهــد کــه امــروزه انجــام پژوهــش بیشــتر بــه دلیــل امتیــاز
پژوهشــی بــرای ارتقــاء شــغلی یــا کســب مــدرک انجــام مــی
شــود .بــر اســاس نتايــج مطالعــات یــزدی زاده و ندجــات ،يکــي
از موانــع ترجمــان يافتــه هــاي پژوهشــي ،معيارهــاي نادرســت
بــراي ارتقــاء محققيــن پرســتاري در دانشــگاه هــا و عــدم توجــه
بــه شــاخص هــاي انتقــال و تبــادل دانــش در مــاک ارزیابــی
بــراي مراکــز تحقيقاتــي و اعضــاي هيئــت علمــي مــي باشــد.
در مطالعــه ندجــات و همــکاران کــه بــر روي انتقــال دانــش در
دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران انجــام گرفــت مشــخص شــد کــه
مالکهــاي تشــويق و ارزيابــي عملکــرد اعضــاي هيئــت علمــي بــه
وضــوح تأثيــر مهمــي بــر رفتــار انتقال دانــش در دانشــگاه گذاشــته
اســت کــه ایــن نتایــج همســو بــا نتایــج مطاعــه حاضــر می باشــد.
(.)31-29
امــروزه حمایــت از پژوهــش نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده و
مســئوالن پژوهشــی ارزش بیشــتری نســبت بــه گذشــته بــرای
تحقیــق و پژوهــش قائلنــد .منصــوری در مطالعــه خــود بــه ایــن
نتایــج دســت یافــت کــه بهبــود برنامه درســی آمــوزش و پــرورش؛
و ترویــج اســتفاده از شــواهد و یافتــه هــا و در نتیجــه ارتقــاء
عملکــرد سیســتم تحقیقــات بهداشــتی مســتلزم رســیدگی بــه
مســائلی همچــون افزایــش بودجــه تحقیقاتــی و بهبــود مؤسســات
تأمیــن بودجــه و افزایــش حمایــت مســئوالن پژوهشــی مــی باشــد
( )32کــه ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای مطالعــه مــا همخوانــی دارد.
همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تعــداد مقــاالت
نســبت بــه دهــه هــای قبــل افزایــش داشــته ولــی متاســفانه از

برنامــه ریــزان و سیاســت گــذاران در امــر پژوهــش اســت ()21
پرســتاري بــه عنــوان يــک حرفــه علمــي بايــد در ارائــه خدمــت به
مددجويــان نــگاه عميــق بــه توليــد دانــش و اســتفاده از آن داشــته
و پژوهــش را يــک مســئوليت حرفــه اي بدانــد .)22( .بــر اســاس
یافتــه هــای بــه دســت آمــده ،مهمتریــن عامــل ضــرورت بــرای
پژوهــش در حرفــه پرســتاری ،ارتقــاء حرفــه پرســتاری مــی باشــد
کــه از طریــق بهبــود کیفیــت آمــوزش و بهبــود روشــهای درمانــی
و مراقبتــی امــکان پذیــر اســت .مطالعــه درو و همــکاران نشــان
داد کــه دســتورالعمل هایــی کــه از بهتریــن شــواهد موجــود بــرای
تهیــه آنهــا اســتفاده شــده اســت ،مــی توانــد مراقبــت پرســتاری را
در بیمــاران بــه درســتی هدایــت نمایــد و کیفیــت مراقبــت بهبــود
بخشــد ()23کــه نتایــج مطالعــه حاضــر را تاییــد مــی کنــد .آموزش
در کســب مهــارت تصمیــم گیــری و اســتقالل حرفــه ای و توســعه
و توانمندســازی پرســتاری نقــش مهمــی دارد .اســتفاده از نتایــج
پژوهــش ها در پرســتاری رویکــردی را در جهت حمایــت از تصمیم
گیــری بالینــی فراهــم مــی آورد .مطالعــات انجــام شــده در ايــران
نشــان مــي دهــد كــه عملكــرد مبتنــي بــر شــواهد و اســتفاده از
نتايــج پژوهــش هــا ،مفهومــی جدیــد در آمــوزش پرســتاري ايــران
اســت كــه گســتره اســتفاده از آن در عملكــرد بالينــي پاييــن اســت
و نيــاز بــه مطالعــه بيــش تــر در ابعــاد مختلــف آموزشــي آن وجــود
دارد ( Miller .)25 ،24و همــکاران معتقدنــد کــه وظیفــه اصلــی
بــرای ســال هــای آینــده ،چگونگــی آمــوزش عملکــرد مبتنــی بــر
شــواهد بــه دانشــجویان ،اضافــه کــردن واحدهــای عملکــرد مبتنی
بــر شــواهد بــه کوریکولــوم پرســتاری و القــاء مســئولیت پذیــری در
ارتبــاط بــا عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد اســت (.)26
پیشــرفت روز بــه روز علــم پزشــکی و تکنولــوژی هــا و افزایــش
دسترســی افــراد بــه امکانــات اینترنتــی و شــبکه هــای اجتماعــی
باعــث ارتقــاء آگاهــی بیمــاران و افزایــش چالشــهای پرســتاری
شــده اســت کــه لــزوم پژوهــش در حرفــه پرســتاری و داشــتن
عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد را در ایــن حرفــه نشــان مــی دهــد و
مــوارد ذکــر شــده از کدهــای بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش
مــی باشــد Gosling .و  Westbrookمعتقدنــد زمانــی کــه
دانــش بیشــتري از طریــق پژوهــش هــا تولیــد شــده و اطالعــات
جدیــد از طریــق رســانه هــا پخــش مــی شــود  ،پرســنل پرســتاري
تحــت فشــار مضاعفــی قــرار مــی گیرنــد و مجبــور مــی شــوند
تــا خــود را مجهــز بــه آخریــن اطالعــات و دانــش نماینــد .ایــن
موضــوع نیــز مقــدور نخواهــد شــد مگــر اینکــه آن هــا در اعمــال
خــود و ارائــه مراقبــت هــا نشــان دهنــد کــه از آخریــن و دقیــق
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انجــام شــده تاثیــر مســتقیمی بــر کیفیــت و مرتبــط بــودن مطالعــه
دارد .مطالعــات در کشــورهای بــا درآمــد بــاال و پیشــرفته از کیفیــت
باالیــی برخــوردار بــوده و کاربــردی تــر هســتند ( .)38نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان داد کــه از دیــدگاه اعضــای هیئت علمی پرســتاری،
دانــش پرســتاران از پژوهــش در کشــورهای توســعه یافته باالســت
ولــی نتایــج مطالعــه  Uysalو همــکاران در ترکیــه نشــان داد
کــه  85/2درصــد پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه آموزشــی
دربــاره پژوهــش و روش انجــام آن دریافــت نکــرده انــد و تنهــا
 24/5درصــد از آنــان عالقمنــد بــه تحقیــق مــی باشــند ( )39کــه
نتایــج مطالعــه حاضــر را تاییــد نمــی کنــد .در تاییــد یــا رد بــاال
بــودن اعتبــار پژوهــش در کشــورهای دیگــر هیــچ مطالعــه داخلــی
یــا خارجــی یافــت نشــد .از بیــن بــردن شــکاف بیــن پژوهــش
و عمــل در حــوزه ســامت ،از جملــه ارائــه مراقبتهــای بالینــی
مناســبتر توســط ارائــه دهنــدگان ســامت و یــا تصمیــم گیــری و
سیاســت گــذاری در نظــام ســامت ،مســتلزم پیونــد دادن پژوهــش
و عمــل و هــر چــه نزدیــک تــر نمــودن دنیــای پژوهشــگران و
تصمیــم گیرنــدگان بــه یکدیگــر اســت ( .)40از نظــر Edwards
و همــکاران اگــر دانــش حاصــل از پژوهــش گــزارش نشــده و بــه
منظــور ارتقــاء مراقبــت بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد ارزش
کمــی خواهــد داشــت (.)41
یکــی از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه اینســت کــه احتمــال
دارد مشــارکت کننــدگان از بیــان تجربیــات و احساســات واقعــی
خــودداری کننــد بــرای ایــن منظــور بــه آنهــا اطمینــان خاطــر داده
خواهــد شــد کــه اســمی از مشــارکت کننــدگان بــرده نخواهد شــد،
شرکتشــان در مطالعــه اختیــاری بــوده و هــر زمــان کــه بخواهنــد
قــادر خواهنــد بــود از ادامــه شــرکت در مطالعــه انصــراف دهنــد.

نظــر کیفیــت رونــد رو بــه کاهشــی داشــته اســت .محمــدی و
یــزدی مقــدم در مطالعــه خــود کــه پژوهــش پرســتاری را در 30
ســال گذشــته بررســی نمودنــد نشــان دادنــد کــه تمــام مطالعــات
بررســی شــده آنهــا در تاییــد و تصدیــق دانــش و روشــهای موجــود
پرســتاری و پزشــکی بــوده اســت و تقریبــا دانــش نــو و تــازه ای
بــرای پرســتاری تولیــد نکــرده اســت ( .)33نتایــج بررســی روشــنی
پــور و حبیــب زاده نیــز حاکــی از آن اســت کــه میانگیــن تعــداد
مقــاالت منتشــر شــده و اندکــس شــده پرســتاری در مدالیــن از
ســال  1993تــا  2003بــه ازای شــاخص هــر  10میلیــون نفــر
جمعیــت ایــران  0/2مقالــه ،اردن  11/6مقالــه ،انگلســتان 140
مقالــه و آمریــکا  172/2مقالــه بــوده اســت .همچنیــن در همیــن
مطالعــه نتایــج نشــان داد کــه ســهم ایــران در پیشــبرد علــم
پرســتاری  0/01درصــد ،اردن  0/04درصــد ،انگلســتان  5/6درصــد
و آمریــکا  32/9درصــد بــوده اســت ( .)34یــزدی مقــدم و محمــدی
در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه  65درصــد پرســتاران شــرکت
کننــده در مطالعــه دلیــل عــدم اســتفاده از نتایــج پژوهــش هــای
پرســتاری در بالیــن را بــه تکلیــف درســی بــودن پایــان نامــه هــا
مثــل ســایر دروس مربــوط دانســته انــد ( )35کــه نتایــج مطالعــه
حاضــر را تاییــد مــی کننــد.
در بررســی دیــدگاه و ادراکات اســاتید پرســتاری درمــورد وضعیــت
پژوهــش پرســتاری در جهــان مفاهیــم بــه دســت آمــده شــامل
کاربــردی بــودن نتایــج پژوهــش ،مشــخص بــودن حیطــه هــای
پژوهــش ،بــاال بــودن دانــش پرســتاران از پژوهــش ،افزایــش اعتبار
پژوهــش بــه دلیــل داوری دقیــق تــر در کشــورهای پیشــرفته مــی
باشــد .در تاییــد مفاهیــم بــه دســت آمــده ،نتایــج مطالعــه زمــان
زاده و وثوقــی نشــان داد در ایــران غالبــا جهــت گیــری پژوهــش
هــا بــدون توجــه بــه ضــرورت و نیازهــای جامعــه و مخاطبــان
بــوده و رونــد تعییــن اولویــت هــای تحقیقاتــی عمدتـ ًا بــر اســاس
محققیــن و مدیــران اجرایــی و بــه صــورت ذهنــی و بدون اســتفاده
نظــام منــد از منابــع اطالعاتــی یــا نیازســنجی جامعــه انجــام مــی
شــود ( .)36در مطالعــه ای کــه ندجــات و همــکاران در دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران انجــام دادنــد نتایــج نشــان داد کــه فقــط در
 15درصــد مــوارد محقــق گزارشــی از نتایــج طــرح را بــر اســاس
نــوع مخاطــب آمــاده و بــرای او ارســال مــی نمایــد ( )37کــه
اینهــا همگــی نشــان از ترجمــان ضعیــف تحقیــق و در نتیجــه
کاهــش انگیــزه محقــق و یــا کمبــود آگاهــی و توانایــی محقــق
بــرای انتشــار نتایــج متناســب بــا مخاطبــان را دارد Harris .و
همــکاران گــزارش کردنــد کــه منطقــه ای کــه پژوهــش در آن

نتیجه گیری
بــا وجــود موانــع زیــادی کــه در اســتفاده از نتایــج تحقیقــات و
بویــژه مطالعــات کارآزمایــی بالینــی وجــود دارد مطالعــه مــا نشــان
مــی دهــد کــه شــرکت کننــدگان در مطالعــه بــا ضــرورت پژوهش
در پرســتاری موافــق بــوده و مایــل بــه اســتفاده از آن در عمــل
و توســعه آن هســتند .حمایــــت همــــه جانبــــه دانشــــگاه هــا،
سیســــتم پرســــتاری ،مدیریــــت بیمارســــتان ها و دانشــــکده
های پرســتاری از پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد و رفـع موانـع
ایـــن رویکـــرد امـــری ضـــروری می باشــد کـــه موجب ارتقــــاء
دانــش علمــی پرســتاری و ارتقــاء کیفیــت خدمــات سـلـامت
در جامعــــه و بیمارســــتان هــا خواهــــد شــد .امیــد اســت نتایــج
16
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) رعایــت2000 (نســخه تجدیــد نظــر شــده ادینبــورگ در ســال
.کــرده اســت

 مدیــران،مطالعــه حاضــر بــه عنــوان راهنمایــی بــرای مدرســان
 در جهــت تقویــت و توســعه،و برنامــه ریــزان آموزشــی و بالینــی
راهبردهــای پژوهشــی و آموزشــی در خصــوص ارتقــای دانــش
پرســتاری و بــه تبــع آن افزایــش کیفیــت مراقبتــی مــورد اســتفاده
.قــرار گیــرد
مالحظات اخالقی
ایــن مطالعــه عــاوه بــر اخــذ مجــوز از کمیتــه اخــاق
IR.UMSU. :دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه (کــد اخــاق
 در تمــام مراحــل مطالعــه اصــول و موازیــن،)1398.170.REC
1995 اخالقــی را بــر اســاس مقــررات بیانیــه هلســینکی در ســال

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب دانشــگاه علــوم
 بدینوســیله از کلیــه. مــی باشــد1398 پزشــکی ارومیــه در ســال
اســاتید پرســتاری دانشــکده پرســتاری و مامایــی ارومیــه کــه
پژوهشــگران را در ایــن امــر یــاری کردنــد تشــکر و قدردانــی
.مــی شــود
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