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 يدگاه ازدين در باليقاتتحق يج نتابكارگيري يها كننده يلموانع و تسه
   آبادان و خرمشهريپرستاران شاغل در مراكز درمان

  
  زاده بهمن چراغيان، شيال لطيف حجت هوشياري، ،٭مرضيه شايسته فرد

  
  

  چكيده
رسد كه در  نظر ميه ب.  پرستاران محدود استين بيقات تحقيها يافته كاربرد ي، پرستاريق تحقيفيت و كيت كميش افزايرغمعل :مقدمه

 يها  كننده تسهيل موانع و يين مطالعه با هدف تعينا. ها عمل نمايند  كننده تسهيلصورت موانع و ه  بي عواملها، يافتهكاربرد   انتشار ويندفرآ
  . خرمشهر انجام شد آبادان وي پرستاران شاغل در مراكز درمانيدگاه از دينقات در بالي تحقيج نتابكارگيري
 به 1386 آبادان و خرمشهر در سال هاي يمارستان مقطعي بود كه درآن پرستاران شاغل در ب-يفي پژوهش از نوع توصينا :ها روش

پرسشنامه مورد استفاده .  نفر بوده است100حجم نمونه معادل كل جامعه پژوهش برابر.  قرار گرفتندي آسان مورد بررسيريگ روش نمونه
 بود كه بعد از ين در باليقات تحقيج و تسهيل كاربرد نتاين، در باليقات تحقيج كاربرد نتاموانعبخش شامل مشخصات دموگرافيك،  3به 
 ي، نسبفراواني يار، انحراف معيانگين، مي آماريها ها از آزمون  دادهيل وتحليهجهت تجز.  مورد استفاده قرار گرفتيايي و پايي رواييدتأ

   استفاده شد.spssتحت نرم افزار 
 با ميانگين و انحراف يق تحقيها يافته يري جهت بكارگيالت نبودن تسهي كافين، در باليقات تحقيج نتايريسه مانع اول بكارگ :نتايج
 يمارستانها و ب  دانشگاهين بيك نزديو عدم همكار) 37/3±86/0 (يد جديها يده اي جهت اجراي نداشتن وقت كاف)٥٤/٣±7/0(معيار 

، آموزش پرستاران در جهت )73/3±54/0 (يقي تحقيد جديها يافته جهت آموزش ي بازآموزيها  دورهيبرگزار. بود) 94/0±36/3(
 ينترنت به ايامكان دسترس و  متعدديها  به ژورناليمارستان بكتابخانه يزتجه و) ٦٩/٣±54/0 (يق روش تحقينه در زمي آگاهيشافزا

  . شديينها تع  كننده يلتسه ينتر مهم به عنوان) 63/0±٦٨/٣(
 كاهش و از ي الزم برايالت تا امكانات و تسهيرد صورت گي و سازماني همه جانبه در ابعاد فرديها  است تالشيضرور :گيري نتيجه

  .دارند بر اساس شواهد گام بري مراقبتيها  روشيير راستا پرستاران قادر باشند در جهت تغين بردن موانع ذكر شده فراهم شده و در اينب
  

  ها، پرستاران  كننده تسهيل موانع، يدگاه، ديني، باليقاتتحق :هاي كليدي واژه
  349  تا340): 4(10؛ 1389 زمستان/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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 اصالح شده و در 17/9/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 9/4/88اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است30/9/88تاريخ 

  مقدمه
 ترين اعضاي سته اصلي عملكرد پرستاران كه بزرگه

 .دهند، مراقبت است اي تيم سالمت را تشكيل مي حرفه
ل هستند و مسؤون نسبت به مراقبت از بيماران پرستارا

ترين  ترين و با كفايت بايد جهت فراهم كردن ايمن
استفاده از شواهد ). 1(ها متبحر و پاسخگو باشند مراقبت

 از مؤثرهاي تحقيقات، باعث ارائه مراقبت كارا و  يافته و
گردد و  هاي پرستاري مي بيماران و بهبود كيفيت مراقيت

نمايد   نسبت به عملكرد فردي پاسخگو ميپرستاران را
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پايه و اساس علمي صورت  زيرا ارائه مراقبت بر
لذا، بهترين دليل جهت ارائه مراقبت بهينه و با ). 2(گيرد مي

اگر ). 3(هاي تحقيقي است  كيفيت، پرستاري مبتني بر يافته
اي شدن حركت كند  قرار است پرستاري به طرف حرفه

يقات در بالين است و اگر نتواند از محتاج استفاده از تحق
عنوان يك شغل ه هاي تحقيقي در عمل استفاده كند، ب يافته

چند كه برخي  هر) 2(و نه يك حرفه مطرح خواهد شد
هاي پرستاري هنوز با  نظران معتقدند كه مراقبت صاحب

عليرغم افزايش كميت و كيفيت . سنت گره خورده است
د تحقيقات در برنامه تحقيقات پرستاري و گنجاندن واح

آموزشي پرستاري، هنوز انجام تحقيق و كاربرد 
هاي تحقيقي در عمل بين پرستاران پايين است و  يافته

امروزه فاصله بين تحقيقات و استفاده از تحقيقات 
عنوان معضل مهم در حرفه پرستاري باقي ه دربالين، ب
چنانچه سازمان بهداشت جهاني نيز فاصله ). 4(مانده است

زياد بين شواهد تحقيقي واستفاده از نتايج تحقيق دركار 
 داند كه نيازمند توجه سريع و اي مهم مي مسألهبالين را 

  ).5(جدي به آن است
ها،  واقعيت اين است كه در فرايند انتشار و كاربرد يافته

 .كند كننده عمل مي صورت موانع و تسهيله عواملي ب
 اشاره كرده وآن  موجودءبه علل خال) Dempsy(دمپسي 
توجهي پرستاران به نتايج تحقيق، عدم كاربرد نتايج  را بي

به آن و عادت به ارائه  تحقيق با وجود آگاهي و اعتقاد
كه در  در حالي). 6(دهد مراقبت روتين و سنتي نسبت مي

ها و  مطالعه ديگري نداشتن وقت كافي جهت مطالعه يافته
هاي  بكارگيري يافتههاي جديد از جمله موانع  اجراي ايده

دهد  نتايج برخي تحقيقات نشان مي). 7(تحقيق عنوان شد
هاي تحقيقي  كه پرستاران باليني اطالع چنداني از يافته

هاي تحقيق در عملكرد باليني  نداشته و استفاده از يافته
 نتايج تحقيق بكارگيرياين پرستاران، .  كم استاًًآنها نسبت

دانند و اين درك  ي نميرا جهت عملكرد پرستاري ضرور
در ). 8(به عدم حمايت مديريت نسبت داده شده است

مطالعه پرستاران سوئدي نيز عالوه بر عامل زمان، 
هاي آناليز آماري،  مواردي چون غير قابل فهم بودن روش

هاي تحقيقي و  كافي نبودن تسهيالت جهت اجراي يافته
 عنوانبه عدم همكاري نزديك بين دانشگاه و بيمارستان 

 Buck(باكنال ). 9(ترين موانع شمرده شده است مهم
nall (اي روي پرستاران  و همكاران نيز در مطالعه

استراليايي دريافتند كه پرستاران آمادگي كافي براي 
هاي سازماني و  ارزشيابي تحقيقات نداشته و از حمايت

هاي تحقيقي  تعهد مديريتي جهت پرستاري مبتني بر يافته
در مطالعات بسياري عوامل ).10(نيستندبرخوردار 

هاي تحقيق در پرستاري  كننده استفاده از يافته تسهيل
مورد استفاده قرارگرفته است كه شامل اختصاص زمان 

ي تحقيق، آموزش ها يافتهبيشتر جهت مرور و اجراي 
فرايند تحقيق، وجود منابع مالي و حمايت و تعهد مديريت، 

اشتن ارتباط علمي با مراكز دسترسي به تحقيقات مرتبط د
  .)14تا12و7(باشد دانشگاهي مي

هاي پرستاري ايران در   نتايج تحقيق در فعاليتبكارگيري
مراحل اوليه قرار دارد و سازمان بخشيدن به امر كاربرد 

ها،  ي تحقيقي نيازمند درك درستي از توانمنديها يافته
 يريبكارگبردن به موانع اساسي در  امكانات موجود و پي

از طرفي شناسايي موانع و ). 3(ي تحقيقي استها يافته
 به عنواني تحقيقات ها يافته بكارگيريهاي  كنند تسهيل

لين امر در مسؤوابزار اساسي است كه بايد توسط 
ريزي جهت ارائه و گسترش كاربرد نتايج تحقيقات  برنامه

بنابراين، مطالعه حاضر با . در بالين در نظر گرفته شود
هاي كاربرد نتايج  كننده عيين موانع و تسهيلهدف ت

تحقيقات در بالين از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز 
  .  صورت گرفت86درماني آبادان و خرمشهر در سال 

  
  ها روش

 3 مقطعي بر روي كليه پرستاران -اين مطالعه توصيفي
بيمارستان موجود در سطح شهرهاي آبادان و خرمشهر 

اين مطالعه از طريق  در.  شد انجام1386در سال 
سرشماري، تمام پرستاران شاغل كه داراي حداقل مدرك 

سال كار بوده و حاضر به  كارشناسي و سابقه يك
هاي مورد نمونه بودند،  شركت در مطالعه در بيمارستان

مورد بررسي قرار گرفتند كه در مجموع حجم نمونه 
پژوهش  نفر و معادل كل جامعه 100مورد مطالعه برابر 

ها، پرسشنامه پژوهشگر  ابزار گردآوري داده. بوده است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-915-fa.html


  فرد و همكاران مرضيه شايسته   در مراكز درماني بالينبرهاي به كارگيري تحقيقات  كننده موانع و تسهيل
 

 )4(10؛ 1389 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   /    342

بخش اول فرم اطالعاتي در . بخش بود3ساخته مشتمل بر 
هاي دموگرافيك واحدهاي مورد  خصوص ويژگي

 4 گويه در 25اي شامل  پژوهش، بخش دوم پرسشنامه
، كيفيت تحقيق و نتايج ) گويه7(ثيرات سازماني أحيطه ت

)  گويه6(هاي تحقيق و عقايد پرستار  ت، مهار) گويه8(آن 
، ) گويه4(ي تحقيق ها يافتهارتباط ودسترسي به  و

برگرفته از مقياس موانع تحقيق طراحي شده توسط فونك 
)Funk)(14 (در اين مطالعه با نظر اعضاي تيم تحقيق . بود

 گويه 5و متخصصين مربوطه با توجه به شرايط موجود 
انتشار نتايج (گويه 1 و  گويه اي فونك حذف29مقياس 

. به آن اضافه گرديد )اكثر تحقيقات به زبان انگليسي
و  اي ليكرت بود  درجه5سنجش امتياز بر اساس مقياس 

كنندگان  اي تنظيم شده بود كه شركت ها به گونه جواب
توانستند عقايد خود را با درجات متفاوت از كامال  مي

 1بدين ترتيب نمرات  موافقم بيان كنند كه مخالفم تا كامالً
 بنابراين حداقل و حداكثر نمره در.  به آنها تعلق گرفت5تا 

حيطه كيفيت تحقيق و  ، در7-35حيطه تاثيرات سازماني 
هاي تحقيق و عقايد  ، در حيطه مهارت8-40نتايج آن 

ي ها يافته و درحيطه ارتباط و دسترسي به 6-30پرستار 
ترين  ترين و پايينبدين ترتيب باال.  بوده است4-20تحقيق

بخش .  محاسبه گرديد25-125نمره كل بخش موانع نيز 
عنوان مربوط به عوامل  16سوم پرسشنامه شامل 

كننده كاربرد نتايج تحقيقات بود كه با استفاده از  تسيهل
امتياز اين بخش . طراحي گرديد) 15و2(ساير منابع موجود
 تا 1ت اي ليكرت بود كه با نمرا  درجه5بر اساس مقياس 

بنابراين حداقل و حداكثر نمره . گرفت  به آنها تعلق مي5
  . محاسبه گرديد16-80در بخش تسهيالت 

ها از منابع  گزينه جهت بررسي روايي محتوا ابزار، ابتدا
 عامل 25اي حاوي  معتبر استخراج و درقالب پرسشنامه

اين پرسشنامه . كننده تنظيم شد   عامل تسهيل16موانع و 
اساتيد دانشگاه جندي شاپور اهواز   تن از10ردر اختيا

الت اظهارنظر كنند و سؤاقرار گرفت تا در مورد مناسبت 
 به منظور. اساس آن اصالحات الزم صورت گرفت بر

تعيين ثبات دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ 
جهت بخش   و89/0كه براي بخش موانع  استفاده شد

دهنده  كه نشان آمددست ه  ب92/0 ها كننده تسهيل

ها  دادهگردآوري . الت بودسؤاپيوستگي دروني باالي 
صورت ه توسط گروه پژوهشگر و با مراجعه حضوري ب

ها درزمان مناسب  ايفا و طي دفعات مكرر به بخش خود
پرسشنامه در حضور پرسشگران توسط . صورت گرفت

آوري  صورت همزمان جمعه پرستاران تكميل و ب
هاي  روش با استفاده ازها  داده وتحليل تجزيه. گرديد مي

) انحراف معيار، فراواني نسبي ميانگين،(آمار توصيفي 
  . انجام شدSPSS-13افزار  توسط نرم

  
  نتايج

در اين پژوهش، با توجه به اين كه پرسشنامه با حضور 
كليه  آوري گرديد، تكميل و سپس جمع گروه تحقيق توزيع،

ي اين تحقيق ها يافته .ها بازگشت داده شد پرسشنامه
نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار سني پرستاران 

سابقه كار  متاهل و درصد 55مونث،   درصد93، )6±32(
 61همچنين .  سال بوده است5 پرستاران زير  درصد40

براساس . تحقيقي نداشتند  پرستاران سابقه كاردرصد
كافي « نتايج اين پژوهش در حيطه تاثيرات سازماني، گويه

با »  ي تحقيقيها يافتهگيري بكارنبودن تسهيالت جهت 
ترين  مهم به عنوان 54/3±7/0ميانگين و انحراف معيار 

در حيطه كيفيت . كنندگان گزارش شد مانع توسط شركت
وجود نقايص متدولوژيك «تحقيق و نتايج احتمالي گويه 

به  1/3±92/0با ميانگين و انحراف معيار » در تحقيق
هاي  در حيطه مهارت. ترين مانع گزارش شد مهم عنوان

نبود وقت كافي «تحقيق و عقايد و نقش پرستاران، گويه 
با ميانگين و انحراف معيار » هاي جديد جهت اجراي ايده

در . مانع مهم در نظر گرفته شدند به عنوان 86/0±37/3
عدم گردآوري «ي تحقيق، گويه ها يافتهحيطه دسترسي به 
با ميانگين و »  تحقيقي دريك مجله موضوعات مرتبط

ترين مانع بيان  مهم به عنوان 35/3±73/0انحراف معيار 
 4ي حاصل، از بين ها يافتهبا توجه به ). 1جدول (گرديد 

» ي تحقيقيها يافتهدسترسي به «حيطه، حيطه 
ترين مانع كاربرد نتايج  مهم به عنوان) 64/0±23/3(

  .تحقيقات در بالين گزارش شد
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هاي باليني در  ميانگين و انحراف معيار امتياز ديدگاه پرستاران شاغل نسبت به موانع بكارگيري نتايج تحقيقات در محيط: 1 جدول
  مراكز درماني آبادان و خرمشهر
  ميانگين و انحراف معيار  موانع بكارگيري نتايج تحقيقات

  90/2±15/1  ه كار بستن نتايج تحقيقاتعدم همكاري پزشكان جهت ب
  80/2±26/1  ه كار بستن نتايج تحقيقاتدم صدور اجازه از طرف مديران جهت بع

  96/2±32/1  هاي مراقبتي روش احساس عدم استقالل و صالحيت پرستار براي تغيير در
  54/3±70/0  هاي تحقيقي  يافتهبكارگيريكافي نبودن تسهيالت جهت 

  3±07/1  نتايج تحقيقات بكارگيريعدم همكاري و مشاركت ديگر پرسنل پرستاري جهت 
  80/2±07/1  عميم نبودن نتايج به محيط بالينيقابل ت

  70/1±35/1  مايل نبودن پرستار به اجراي تغييرات
  81/2±78/0  نمره كل تاثيرات سازماني

  10/3±92/0  وجود نقايص متدولوژيك در تحقيق
  99/2±88/0  ها وجود تضاد در نتايج تحقيقات ژورنال

  91/2±05/1  تيجه تحقيقوجود ابهام در ن
  58/2±29/1  تباط تحقيقات با كار عملي پرستارعدم ار

  71/2±19/1  اعتماد كم پرستار به نتايج تحقيق
  84/2±12/1  روشن و واضح نبودن گزارش تحقيق

  87/2±05/1  قابل فهم نبودن آناليز آماري
  78/2±01/1  جزئي بودن اثرات سودمند تحقيق

  84/2±78/0  نتايج احتمالينمره كل كيفيت تحقيق و 
  49/2±32/1  فوايد كم تحقيق براي پرستار

  03/3±90/0  وجود نداشتن مدارك مستند براي تغيير عملكرد
  72/2±3/1  اهي از ارزش تحقيق در كار بالينيعدم آگ

  63/2±19/1  ت حاصل از تحقيق در حرفه پرستاريزياد بودن اطالعا
  36/3±94/0  مارستانيك بين دانشگاه و بيعدم همكاري نزد

  37/3±86/0  نبودن وقت كافي جهت اجراي ايده هاي جديد
  94/2±70/0  هاي تحقيق و عقايد و محدوديت نقش پرستار نمره كل مهارت

  31/3±87/0  در دسترس نبودن مقاالت تحقيقي
  25/3±89/0  شفاف نبودن نتايج اجراي عملي در محيط كار

  35/3±73/0   در يك مجلهموضوعات مرتبط تحقيقيعدم گردآوري 
  02/3±01/1  يج اكثر تحقيقات به زبان انگليسيانتشار نتا

  23/3±64/0  هاي تحقيق نمره كل ارتباط و دسترسي به يافته
  92/2±61/0  ميانگين كل

  
ي پژوهش حاضر، از ديدگاه پرستاران ها يافتهبراساس 

ي تحقيقي در ها يافتهترين تسهيالت جهت كاربرد  مهم
هاي بازآموزي جهت آموزش  شامل برگزاري دورهبالين 
ي جديد تحقيقي با ميانگين و انحراف معيار ها يافته

، آموزش پرستاران جهت افزايش آگاهي از )54/0±73/3(

و تجهيز كتابخانه بيمارستان ) 69/3±70/0(روش تحقيق 
هاي متعدد و امكان دسترسي به اينترنت  به ژورنال

  ).2ول جد(باشد  مي) 69/3 63/0±(
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هاي  كننده بكارگيري نتايج تحقيقات در محيط ميانگين و انحراف معيارامتياز ديدگاه پرستاران شاغل نسبت به عوامل تسهيل: 2جدول 
  باليني مراكز درماني آبادان و خرمشهر

  ميانگين و انحراف معيار  كننده بكارگيري نتايج تحقيقات الت مربوط به عوامل تسهيلسؤا
  56/3±77/0  هاي تحقيق مناسب جهت مرور و اجراي يافتهايجاد زمان 

  53/3±71/0  انجام تحقيقات مرتبط با بالين
  46/3±96/0  ها جلب همكاري مراكز دانشگاهي با بيمارستان

  69/3±70/0  آموزش پرستاران در جهت افزايش آگاهي در زمينه روش تحقيق
  65/3±68/0  افزايش حمايت مديران و تشويق به اجراي تحقيق

  43/3±89/0  تسهيل دسترسي به گزارشات تحقيق
  53/3±87/0  قابليت فهم گزارشات تحقيق

  44/3±90/0  استخدام پرستاران با مهارتهاي تحقيقي
  51/3±71/0  به صورت بخش نامه از طرف منبع موثقصدوريافته ها 

  69/3±63/0  هاي متعدد و امكان دسترسي اينترنت تجهيز كتابخانه بيمارستان به ژورنال
  66/3±71/0  ماهنامه و يا مجله حاوي مطالب به صورت رايگان و در دسترس همگان تدوين هفته نامه،
  73/3±55/0  هاي جديد تحقيقي هاي بازآموزي جهت آموزش يافته برگزاري دوره

  68/3±63/0  تعيين نيازهاي و مشكالت و انجام تحقيقات كاربردي بيشتر با مشاركت پرستاران باليني
  54/3±83/0  هاي تحقيقي در ارزشيابي ساالنه گذاشتن امتياز جهت كاربرد يافته

  59/3±68/0  هاي تحقيقي در بالين تشكيل كميته پرستاري مبتني بر شواهد جهت اعمال يافته
  66/3±62/0  افزايش حمايت مديران و تشويق به اجراي تحقيق

  58/3±/.74  نمره كل
  

  بحث
 مقطعي بود كه جهت -توصيفيمطالعه حاضر، پژوهشي 

 نتايج تحقيقات بكارگيريي ها كننده  تسهيلتعيين موانع و 
از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آبادان و 

در اين مطالعه پرستاران اعتقاد . خرمشهر انجام گرفت
 گيري به كاركه كافي نبودن تسهيالت جهت  داشتند
هاي  جهت اجراي ايدهي تحقيق، نداشتن وقت كافي ها يافته

جديد و عدم همكاري نزديك بين دانشگاه و بيمارستان به 
ترين موانع كاربرد تحقيقات در بالين  مهم به عنوانترتيب 

هاي  براساس حيطه ها بندي گويه اما در تقسيم. باشد مي
» ي تحقيقيها يافتهحيطه ارتباط و دسترسي به «مختلف 
ايج تحقيقات در بالين ترين مانع كاربرد نت مهم به عنوان

گيري نتايج بكاري ها كننده  تسهيلترين  مهم. معرفي شد
هاي  كنندگان نيز، برگزاري دوره  تحقيقات از ديدگاه شركت
ي جديد تحقيقي، آموزش ها يافتهبازآموزي جهت آموزش 

جهت افزايش آگاهي در زمينه روش تحقيق و تجهيز 

 و امكان هاي متعدد كتابخانه بيمارستان به ژورنال
  .دسترسي به اينترنت بوده است

ي حاصل از تحقيقات در بالين، فرصت ها يافتهكاربرد 
اي فراهم كرده و  اي جهت تغيير عملكرد حرفه قابل مالحظه
اما بايد توجه داشت كه .سازد تر ميمؤثرمراقبت را 

ريزي مناسب و  به برنامه موفقيت و اثر بخشي اين برنامه،
در ). 17( جهت اجراي آن بستگي داردايجاد تسهيالت كافي

اي عامل كافي نبودن تسهيالت جهت  مطالعات عديده
گيري ربكااولين مانع  به عنوانگيري نتايج تحقيقات بكار
اما بايد توجه ). 9و2و1( در بالين معرفي شده استها يافته

هايي در زمينه اولويت موانع بين  داشت كه تفاوت
كه با توجه به  جود داردپرستاران در مطالعات مختلف و

فرهنگ سازماني، امكانات، وضعيت حاكم بر پرستاري 
توان به مطالعه  در اين راستا مي. كننده است توجيه... و

اشاره كرد كه اين ) Chaney(و چاني ) Glackens(گالكن 
از ديگر موانع ). 7(عامل در اولويت سوم قرار گرفته است
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گزارش شد، نداشتن رده دوم اهميت  مهم سازماني كه در
در ساير . هاي جديد بود وقت كافي جهت اجراي ايده

مطالعات انجام شده پرستاران سوئد، نروژ،ايرلند و ايران 
نيز اعتقاد داشتند كه نداشتن وقت كافي از بزرگترين 

زمان، عامل مهمي ). 11 تا9و6و2(باشد موانع بازدارنده مي
غالب . تجهت استفاده از تحقيق در محيط باليني اس

پرستاران معتقدند كه فعاليت سنگين و باركاري، زمان و 
گذارد،  هاي جديد باقي نمي انرژي كافي براي اجراي ايده

اما ). 6(آنها اختيار الزم جهت مديريت زمان كافي را ندارند
آيا مانع گزارش شده كمبود وقت امري عيني و واقعي 

 زمان و است؟، برخي محققين معتقدند كه در مورد مفهوم
هاي  هاي مختلف پرستاري به پژوهش ارتباط با حيطه
به زيرا در برخي موارد كمبود زمان . بيشتري نيازاست

آشنا يا  عذري اجتماعي و مورد قبول براي افراد نا عنوان
شود كه با واژه كمبود  عالقه به فرآيند تحقيق مطرح مي بي

ر بار در كشور ما نيز عالوه ب). 9(كند وقت خودنمايي مي
سنگين كاري، با توجه به جو سازماني حاكم بر 

دهند درچارچوب معمول  پرستاري، پرستاران ترجيح مي
و سنتي به مراقبت از بيمار اهتمام ورزيده و بنابراين 

هاي مراقبتي معمول  به ساير فعاليت بيشترين وقت خود را
هاي  كنند جهت اجراي ايده احساس مي اختصاص داده و

برخي مطالعات ديگر اين گويه  در. في ندارندجديد وقت كا
هاي مختلف اهميت قرار گرفته است از جمله در  دررده

اولين مانع و در عنوان به عامل زمان ) 3(مطالعه مهرداد
در رده چهارم اهميت قرار ) Nilsson)(9(مطالعه نيلسون 

تفاوت در نتايج حاضر با توجه به شرايط محيطي . دارد
بردهاي ارائه مراقبت پرستاري به هر سازمان و راه

عدم همكاري نزديك بين .اشدب كننده مي بيماران توجيه
 نتايج بكارگيريدانشگاه و بيمارستان يكي از موانع 

تحقيقات در اين مطالعه بود كه با درجه اهميت مشابه در 
  درمؤثرو از عوامل ) 8(مطالعه ديگر نيز تائيد شده است

ي پژوهشي به بالين، همكاري ها يافتهجهت تسهيل انتقال 
تسي . ها و مراكز باليني است و ارتباط نزديك بين دانشگاه

 معتقد است كه دانشگاه و بيمارستان بايد در) 2000(
 در بالين به ها يافتهعلم و نشر آن و كاربرد  راستاي توليد

اي  موازات يكديگر حركت كنند، درغير اين صورت، فاصله

). 12(شود كاربرد آنها در بالين ايجاد مي وها يافتهبين 
هاي موجود در محيط  قابل ذكر است كه بيمارستان

پژوهش از امتياز آموزشي برخوردار نيستند كه شايد اين 
، توجيهي جهت انتخاب گويه فوق توسط پرستاران مسأله
  .باشد

ي ها يافتهحيطه ارتباط و دسترسي به «در پژوهش حاضر
ترين مانع استفاده تحقيقات در  مهم به عنوان» تحقيقي

در اين زير گروه، موانعي چون در دسترس . بالين بود
نبودن مقاالت تحقيقي، شفاف نبودن نتيجه جهت اجراي 
عملي در محيط كار، عدم گردآوري موضوعات مرتبط 
تحقيقي در يك مجله، انتشار نتايج تحقيقات به زبان 

تاَ مشابه در انگليسي وجود دارد كه با درجه اهميت نسب
در مطالعات كشورهايي ). 3(مطالعه ديگر شناسايي شد

چون استراليا و انگلستان در دسترس نبودن مقاالت 
تحقيقي و عدم گردآوري موضوعات مرتبط در يك مجله 

كه ممكن ) 19و18(از درجه اهميت كمتري برخوردار بود
 براي چاپ مؤثرهاي ارتباطي  است به دليل وجود كانال

ي تحقيق و امكان دسترسي به آن باشد، زيرا در اه يافته
ي تحقيق در مجالت متعدد پرستاري ها يافتهها  اين كشور

به چاپ رسيده و با مطالعه آن پرستاران از نتايج 
همچنين انتشار نتايج تحقيقات به .شوند تحقيقات مطلع مي

زبان انگليسي به عنوان مانع مهم در نظر گرفته نشده 
 انگليسي بودن زبان رايج كشورهاي است كه دليل آن

رسد انتخاب گويه شفاف نبودن  به نظر مي. باشد فوق مي
محيط كار از طرف پرستاران  نتايج جهت اجراي عملي در

 عامل عدم تسلط 2كننده در تحقيق حاضر نيز به  شركت
آنها به زبان انگليسي وديگر كمبود مهارت آنها در تجزيه 

  .ها به محيط مراقبتي باز گرددتحليل نتايج و تعميم آن و
ي ها كننده تسهيلترين  كنندگان، مهم به اعتقاد اكثريت شركت

هاي   دورهي تحقيق در بالين، برگزاريها يافتهكاربرد 
ي جديد و آموزش ها يافتهبازآموزي جهت آموزش 

پرستاران جهت افزايش آگاهي در زمينه روش تحقيق 
مطالعات ديگر بوده است كه با همين درجه اهميت در 

از اركان اصلي جهت ارتقاء ). 16و9و7(گزارش شده است
هاي باز آموزي و  عملكرد كاركنان برگزاري دوره

كاركنان يك  آموزش ضمن خدمت است كه بسته به نياز
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 ها را در تواند طيف وسيعي از آموزش ه ميمؤسس
ها باعث افزايش سطح آگاهي  برگزاري اين دوره. برگيرد

، زمان الزم جهت بحث و مشاركت با ساير پرستاران شده
دهد و زمينه سازگاري  اختيار آنها قرار مي اعضاء را در

كاركنان را با شرايط در حال تحول سازمان فراهم 
عالوه افزايش آگاهي پرستاران در زمينه ه ب). 20(كند مي

كند تا نسبت به انجام  روش تحقيقي به آنها كمك مي
هتمام ورزيده و با ارزيابي نقادانه تحقيقات مبتني بر نياز ا

ي فوق جهت اجرا در ها يافتهمطالعات موجود مناسبت 
  .بالين را مشخص نمايند

پرستاران معتقدند بودند كه تجهيز كتابخانه بيمارستان به 
امكان دسترسي به اينترنت از  هاي متعدد و ژورنال

 به بالين ها يافتهعواملي است كه باعث تسهيل انتقال 
آميز نتايج  از اجزاء الزم براي انتقال موفقيت. گردد مي

 براي مؤثرهاي  تحقيقات به بالين، مكانيسم و استراتژي
ترين راه  دسترسي اطالعات است كه در حال حاضر عمده

هاي متعدد  به ژورنال) On-line(انتقال دسترسي آن الين 
اين يافته . و بالطبع اطالعات گوناگون موجود در آنهاست

اما مطالعه ). 3(ي مطالعه مهرداد نيز مطابقت داردها يافتهبا 
 نتايج بكارگيريديگري برانگيخته شدن پرستاران در 

تحقيقات توسط مديران پرستاري و محققين را از عوامل 
 مطالعه حاضر و در) 21( معرفي نموده است  كننده تسهيل
هاي اخير نيز با درجه اهميت كمتري توسط پرستاران  گويه
ه ب.  درنظر گرفته شده است كننده تسهيلعامل   عنوانبه

 با توجه به  كننده تسهيلهرحال تقدم و تاخر در تعيين عوامل 
متفاوت بودن جمعيت مورد مطالعه، خصوصيات و 

در اين كشورها . كننده است تسهيالت مركز درماني توجيه
احتماال برنامه مدون بازآموزي جهت آموزش موضوعات 

هاي حاصل شده در پرستاري  جه به پيشرفتمختلف با تو
هاي متعدد و  هاي مجهز به ژورنال وجود داشته واز كتابخانه

هستند، لذا عوامل فوق در اولويت  اينترنت برخوردار
ي تحقيقي در بالين قرار نگرفته ها يافتهگيري بكارتسهيالت 

نيز در مطالعه خود ) Hommelstad (هاملستد. است
را مهم دانسته و تبحر  تحقيقي متونافزايش دسترسي به 
به هاي اطالعاتي را  استفاده از پايگاه در جستجوي مقاالت

  ).13( بر شمرده است كننده تسهيلعامل  عنوان

رسد كه  نظر ميه ي مطالعه حاضر، بها يافتهبا توجه 
گيري نتايج تحقيق مخالفت ندارند، اما بكارپرستاران با 

 استفاده از نتايج آن در سود بردن از تحقيقات و آساني
استفاده از تحقيقات در . شود بالين با مشكالتي مواجه مي 

ليت مديران، محققان و پرستاران مسؤوبالين، در واقع 
با توجه به موانع مهم گزارش شده تامين . باليني است

ي تحقيقي و ها يافته بكارگيريتسهيالت الزم جهت 
هاي مراقبتي بر  توانمندسازي پرستاران براي تغيير روش

. اساس شواهد از وظايف اصلي مديران سازماني است
ي ها يافتهيك حرفه بايد قادر باشد تا  به عنوانپرستاري 

يابد مگر  تحقيقي را دربالين جرا كند، و اين امر تحقق نمي
اينكه فرهنگ سازماني و مديريت سيستم مراقبتي آن را 

ار الزم را جهت حمايت كند و به پرستاران استقالل و اختي
هاي مراقبتي اعطاء نمايد و تسهيالت الزم را  تغيير روش

اين امر موجب . براي اجرا در اختيار آنان قرار دهد
افزايش اعتماد به نفس پرستاران شده و آنان راتشويق 

 تغييرات مبتني بر شواهد بكارگيريكند تا در رابطه با  مي
  .حامي يكديگر باشند

ترين موانع استفاده  قت درزمره مهماز آن جا كه كمبود و
از تحقيقات گزارش شده است، نياز مند توجه جدي و 

هايي توسط سازمان مربوطه براي رفع  توسعه راهبردي
در اين راستا، عواملي چون . باشد اين محدوديت مي

كاري  جهت كاهش بار در استخدام نيروهاي جديد
 پرستاران، اختصاص روز مطالعه در برنامه كاري
پرستاران و يا صدور بخشنامه جهت ملزم نمودن 
پرستاران به اختصاص بخشي از زمان خود جهت اجراي 

  .گشا باشد تواند راه  ميها يافته
بستر سازي مناسب جهت همكاري نزديك بين مراكز 

ها از راهكارهاي ديگر در جهت  دانشگاهي و بيمارستان
طريق ميسر اين امر از چندين . ستها يافتهافزايش كاربرد 

هاي آموزشي و جلسات مشترك  است، برگزاري دوره
علمي توسط اساتيد مراكز دانشگاهي، استخدام هيات 

هاي  علمي باليني در رشته پرستاري و اختصاص پست
تواند به  ها مي سازماني به محققان باليني در بيمارستان

موانعي چون عدم دسترسي به . رفع مانع مذكور كمك كند
يقي يا عدم گردآوري موضوعات تحقيقي در مقاالت تحق
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 در بالين ها يافتهيك مجله از دسته موانع مهم در كاربرد 
اين يافته بيانگر آن است كه پرستاران از . گزارش شدند

موقعيت مناسب براي استفاده از مقاالت تحقيقي 
برخوردار نيستند بنابراين، گردآوري نتايج تحقيقات در 

پ نشريات سازماني، ارائه مجالت داخلي و حتي چا
هاي پرستاري با پرداخت وجه  مجالت تحقيقي در بخش

رساني به  اشترك، ايجاد امكانات استفاده از خدمات اطالع
هاي معتبر،  روش آن الين، تجهيز كتابخانه به ژورنال

اي در ساعات كاري باعث  استفاده از خدمات كتابخانه
  .گردد ي تحقيقي ميها يافتهافزايش دسترسي به 

از آن جا كه اكثريت مقاالت تحقيقي به زبان انگليسي به 
رسد، عدم آشنايي و تسلط پرستاران  نگارش و چاپ مي

به زبان انگليسي و مهارت ناكافي در ترجمه متون باعث 
شود تا آنها نتوانند از نتايج تحقيقات به خوبي مطلع  مي

آن در گردند، بنابراين، ترجمه مقاالت انگليسي و انتشار 
هاي فوق بر  مجالت پرستاري فارسي و برگزاري كالس

هاي كمك كننده به استفاده از نتايج  حل نامه از راه
عالوه، پرستاران بايد خود نيز ه ب. تحقيقات در بالين است

به  هاي تفكر انتقادي برخوردار بوده تا قادر از مهارت
ارزيابي نتايج تحقيقي و تناسب آن جهت كاربرد باليني 

محققان پرستاري نيز بايد در نظر داشته باشند كه . باشند
هاي پژوهشي پرستاري  موضوعات تحقيقي با اولويت

 در بالين ها يافتهمنطبق باشد تا بستر الزم جهت كاربرد 
در پايان بايد متذكر شد از جمله  .فراهم گردد

هاي اين مطالعه محدود بودن مراكز درماني و  محدوديت

باشد كه قابليت تعميم  مطالعه مي  موردتعداد كم نمونه
  .كند تا حدودي محدود مي را نتايج مطالعه حاضر

  
  گيري نتيجه
ي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه به اعتقاد ها يافته

شود آنها نتوانند از  ترين موانع كه باعث مي پرستاران مهم
نتايج تحقيقات در بالين استفاده كند مواردي چون كافي 

ي تحقيقي، ها يافته بكارگيريتسهيالت جهت نبودن 
از . باشد هاي جديد مي نداشتن وقت كافي جهت اجراي ايده

ي ها يافتهترين تسهيالت كاربرد  ديدگاه پرستاران مهم
هاي آموزشي،  تحقيقي در بالين نيز شامل برگزاري دوره

ي جديد، آموزش جهت ها يافتهبازآموزي جهت آموزش 
تحقيق و تجهيز كتابخانه افزايش آگاهي از روش 

امكان دسترسي به  هاي متعدد و بيمارستان به ژورنال
ها تسهيالت  گردد سازمان پيشنهاد مي. باشد اينترنت مي

گيري نتايج تحقيقات در بالين بكارالزم را براي آشنايي و 
هاي آموزشي  در اين راستا، توجه به برنامه. فراهم كنند

تشكيل .  استكننده مكپرستاري و توانمندسازي آنها ك
هاي متشكل از متخصصين مربوطه جهت بررسي و  كميته

ي تحقيقي در بالين در سطح كشوري يا ها يافتهاجراي 
 در. كننده است استاني براي رسيدن به هدف فوق كمك

پايان بايد متذكر شد، ايده عملكرد مبتني بر شواهد عملي 
ي اقشار گروه كه تالش همه جانبه و نخواهد شد مگر اين

  .مختلف پرستاري موانع موجود را بر طرف نمايد
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Nurses’ Opinion towards Barriers and Facilitators of Clinical 
Utilization of Research Results in Abadan and Khorramshahr 

Hospitals 
 

Marzieh Shayestehfard1, Hojjat Houshyari2, Bahman Cheraghian3, Shila Latifzadeh4 

 
Abstract 
 
Introduction: In spite of qualitative and quantitative improvements in nursing studies, the application of 
findings in practice is quite limited among nurses.  It seems that there are some factors acting as barriers or 
facilitators in spreading and employing the findings. Therefore, this study was done in order to identify 
nurses’ opinion regarding barriers and facilitators of clinical utilization of study results in Abadan and 
Khorramshahr hospitals. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in year 2007 on a hundred nurses of Abadan 
and Khoramshahr hospitals selected through convenience sampling. The questionnaire (whose reliability 
and validity had been confirmed) included 3 parts of demographic data, barriers to clinical utilization of 
study findings, and factors facilitating the application of study results in clinical settings. Data were 
analyzed by SPSS software using statistical tests of mean, standard deviation, and relative frequency. 
Results: Top three barriers to apply study results in clinical settings were shortage of facilities for 
utilization of study results with Mean and SD of (3.54±0.7), lack of enough time for implementing innovative 
ideas (3.37±0.86), and lack of close cooperation between university and hospital (3.36±0.94). Conducting 
in-service training courses  on new research findings (3.73±0.54), training nurses for further information on 
research methodology (3.69±0.54), and equipping hospital library with a variety of journals and internet 
access (3.68±0.63) were determined as the most important facilitators. 
Conclusion: According to the results of the study, it is necessary to put extensive efforts on individual and 
organizational aspects to reduce barriers and develop facilitators. This enables nurses to change their 
Patient’s care practice towards more evidence based one. 
 
Keywords: Clinical studies, viewpoint, barriers, facilitators, nurses. 
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