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 يبرا يضرورت: ي كارشناسي ارشد پرستاريها نامه پايان يتحليل موضوع
  يدر پرستار يكيفيت تحصيالت تكميل يارتقا

  
  *مقدم يحميده يزد عباس حيدري،

  
 

  چكيده
 سازي آمادهدر  يياز نقش به سزا ،يليتكم التيتحص يها دوره ياز برنامه درس يبه عنوان بخش مهم ،يدانشگاه يها نامه پايان: مقدمه

و استفاده مناسب از  حيصح يلذا، جهت ده. باشند مي برخوردار يپژوهش يها تيمشاركت در فعال يبرا النيفارغ التحص يو توانمندساز
ي ها نامه پايان ياين مطالعه با هدف تحليل موضوع. باشد مي رشته، برخوردار يتخصص جهت توسعه دانش ييفرصت، از ارزش باال نيا

  .اسي ارشد رشته پرستاري انجام گرديدشنمقاطع كار
ساله  دو دوره ده يپرستاري انجام شده در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ط يها نامه پاياني  كليهدر اين مطالعه توصيفي : ها روش

را از نظر سال، عنوان، روش  ها نامه پايانپژوهشگرساخته بود كه  ليست چكابزار پژوهش . ، مورد بررسي قرار گرفت)نامه پايان 221(
 ابانيارز قياز طر يآن به روش بررس ييايو پا يمحتو ييروا قيابزار از طر ييروا. داد  قرار يمورد بررس يقاتيتحق گيري تپژوهش و جه

  .فتقرار گر ليمورد تحل توصيفيبا استفاده از  آمار  ها داده. قرار گرفت تأييدو  يمورد بررس
، ها نرم ن؛ تعيي)%9/38( ها و بهبود آن مارانيبر مشكالت ب يمداخالت درمان ريحول محور تأث ببه ترتي ها پژوهش گيري جهت: نتايج

؛ )%8/11( شانيها و خانواده مارانينگرش و عملكرد پرستاران، ب ،يآموزش بر آگاه ري؛ تأث%)14( شانيها و خانواده مارانيمشكالت ب ازها،ني
؛ )%7/7( يو خدمات پرستار ها مراقبت تيفيو ك تيوضع فيو توص ي؛ بررس%)1/8(و پرستاران  مارانينگرش و عملكرد ب ،يسنجش آگاه
ي  دهه نبي ها پژوهش گيري جهت. بود) %2/7( مارانيب اتيوصو خص ها و بروز آن وعي، عوارض، شها يماريب فيو توص يعملكرد، بررس
  .بود اوتاول و دوم متف

 يموضوع گيري از جهت يارشد پرستار يمقطع كارشناسي  ها نامه پاياندهد  مي مطالعه نشان نيا يها افتهيدر مجموع : گيري نتيجه
 ييو ماما يپرستار  لذا، ضرورت دارد تا دانشكده. باشد مي يپرستاراي  خارج از قلمرو حرفه زين يبرخوردار نبوده و در موارد متعدد يمشخص
  .خود همت گمارنداي  منطقه يازهايو ن طيمتناسب با شرا يقاتيتحق يرهايمس فينسبت به تعر وضوع،م نيبه ا يضمن توجه جد مشهد

  
  ، توليد علمنامه پايان پرستاري، قيتحق ،يموضوع ليتحل: هاي كليدي واژه
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مقدمه 

و مراكز آموزش عالي، معرف باالترين سطح  ها دانشگاه
                                                 

گروه پرستاري داخلي جراحي، ، )مربي( مقدم  يحميده يزد: نويسنده مسؤول *
دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يپرستار يتخصص يدكتر يدانشجو
. رانيمشهد، ا ،يمشهد، خراسان رضو يپزشك

ha_yazdimoghaddam@yahoo.com  
مركز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، گروه ، )دانشيار( يعباس حيدر دكتر

. رانيمشهد، ا ،يمشهد، خراسان رضو يدانشگاه علوم پزشكپرستاري داخلي جراحي، 
)heidarya@mums.ac.ir( 

  23/10/93 :تاريخ پذيرش ،10/8/93: ، تاريخ اصالحيه11/6/93 :تاريخ دريافت مقاله

اصول  ؛)1(شوند مي علم آن جامعه محسوبتفكر و 
نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود  ،بيني جهان
متفكران و دانشمندان و  تيسازند و با ترب مي متجلّي

ي گوناگون ها به حركت دنيمديران آينده در جهت بخش
). 2(شوند مي جامعه مؤثر واقع گيفكري، علمي و فرهن
ين تر مهماز  كيي ،يتيو رسالت ترب يافزون بر بعد آموزش

بنابراين، . ستا ، رسالت تحقيقاتي آنهاها دانشگاهوظايف 
ي مختلف بايد متناسب با ها دانشگاهي آموزشي ها گروه
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رشته تخصصي خود به تحقيقات بنيادي و كاربردي 
كشور به كار گرفته  پيشرفتتا اين تحقيقات در ) 1(بپردازند

امروزه پژوهش منشأ تحول و تغييرات بنيادي در . شود
ي آرماني، اقتصادي و اجتماعي شده و ها زمينه

از . گري به منزله ضرورتي غير قابل اجتناب است پژوهش
ناگزيرند با اين تغييرات و تحوالت  ها دانشگاهاين رو، 

و  يشرفتههمگام شوند تا شكاف موجود ميان كشورهاي پ
چه كه هست،  از آنتر  و وسيعتر  در حال توسعه عميق

در اين مسابقه علمي و فناوري كه همه جهانيان ). 3(نگردد
 ي علوم پزشكيها دانشگاهتازند،  مي به طرف هدف برتري

توانند در جهت ارتقاي وضعيت بهداشتي، درماني با  مي
  ).4(رندي بردامؤثري ها ، گامها كاربرد نتايج علمي پژوهش

حرفه، نقش مهم و  كيبه عنوان  يپرستار كه جايي آن از
مختلف مرتبط با  يها تيدر مراقبت از افراد در موقع يديكل

، )5(كند مي فايسالمت ا يباال يسالمت و ارائه استانداردها
بهره  يآن ب جيمرتبط با حرفه و نتا قاتياز انجام تحق دينبا

و عمل،  ريدانش اخ نيجهت حفظ توازن مناسب ب. بماند
شده  تيدرست هدا يدر جهت يپرستار قاتيالزم است تحق

  ). 6(به كار برده شود يبه درست زيآن ن جيو نتا
ي ها نامه پاياناز تحقيقات پرستاري، در قالب اي  بخش عمده

يي كه ها نامه پايانبسياري از . گيرد مي انجام نشگاهيدا
توسط دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي صورت 

يي هستند كه به شيوه علمي و با توجه به ها گرفته، پژوهش
كند، انجام  مي يي كه يك فعاليت آموزشي اقتضاها محدوديت

 ها نامه پايانگرچه يادگيري و جنبه آموزشي  .اند شده
هدف و يا دليل اجراي آن است، اما ميزان  ينتر مشخص

ارتباط اين مطالعات با مشكالت موجود در جامعه و 
ي ها و كارآيي ها پيامدهاي مورد انتظار، به لحاظ مهارت

از آنجا . مورد نياز هر يك از مقاطع تحصيلي مشخص نيست
ي آن ها و خط مشي ها كه توسعه پرستاري و تغيير سياست

است و با توجه به  پذير تحقيق امكان يها بر اساس يافته
ها در كشور  نامه پايانكه براي هر يك از اي  منابع و هزينه

ي پژوهشي ها شود، الزم است انتخاب موضوع مي صرف

و نيازهاي مربوط به سالمت جامعه  ها براساس اولويت
  ).7(بوده، تا منابع صرف شده نتيجه مؤثري داشته باشد

جانبه، نقش  و همه داريپا ي در توسعه قاتيامروزه نقش تحق
منظم  ي، و پژوهش، كوشش)8(است ريو انكارناپذ ياساس
مشخص  يسؤالپاسخ دادن به  ايمسأله و  كيحل  يبرا

حل  يبرا يتالش يراستا پژوهش پرستار نيدر ا. است
در  ديجد قيحقا ريكشف و تفس ايو  يمسائل روز پرستار

استفاده ). 9(است يپرستار تيريو مد آموزش ،ينيكار بال
 يا حرفه تيولؤمس كيامروز  يدر پرستار قيتحق جياز نتا

. دارد يارتباط تنگاتنگ ت،يفيك ياست كه با مفهوم ارتقا
مندي به سمت متمايل كردن  مداخالت هدف يبنابراين بايست

پرستاران نسبت به منافع استفاده از نتايج تحقيق انجام 
  ).12تا10(شود

 يمبتن هاي افتهياز شواهد و  حياستفاده صح ن،يعالوه بر ا 
و اعتبار مراقبت،  تيفيك يعالوه بر ارتقا قاتيبر تحق

). 13(دنماي يگو م پرستاران را نسبت به عملكرد خود پاسخ
اي پرستاران از نقش مهمي در تحقق  لذا توانمندي حرفه

 كه جايي از آن). 14(استرسالت نظام سالمت برخوردار
تحقيق پرستاري در دو دهه گذشته رشد قابل توجهي يافته 

است،  رييدر حال تغ عاًيسر يمراقبت بهداشت هاي طيو مح
 نه،يباال و به تيفيمراقبت با ك هيارا يبرا هيتوج نيلذا بهتر
در  يپرستار ).17تا15(است قيبر تحق يمبتن يپرستار
كه لزوماٌ  يها با پرسش ييافزا دانش يخود برا يتكاپو
 نيهمچن. )18(ندارد، مواجه است يكسانيدرست و  يپاسخ

در متون پرستاري اشاره  سال گذشته مكرراً 20در طي 
مبتني بر تحقيق ي  شده است كه پرستاري بايد يك حرفه

باشد و تحقق آن نيازمند استفاده از نتايج تحقيق در 
و همكاران ) Brazil( ليبراز. پرستاري است يها فعاليت

مربوط به  قاتيدر انجام تحق يبلند يها معتقدند هر چند گام
 جيبرداشته شده، اما نتا ريو بهداشت در دهه اخ يسالمت
و  قاتيتحق جينشان داده است كه استفاده از نتا ها يبررس
. ستقرار گرفته ا هيبه عمل در حاش يقيشواهد تحق ليتبد

ق در به كارگيري نتايج تحقي) Parahoo(كه پاراهو  چنان
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ي باليني را چالشي قوي براي پرستاري و ديگر ها فعاليت
  ).19(داند مي ان حرف بهداشتيصاحب

در  ها نامه پاياننمودن  يو كاربرد ها تيلزوم توجه به اولو
قرار گرفته  تأكيدمورد  يانقالب فرهنگ يعال ياسناد شورا

در فصل هفتم سند دانشگاه اسالمي، ضمن اشاره به . است
در  ينظام پژوهش و فناوري، راهبردها و اقدامات پژوهش

ساز  ياساس، طراح نيبر ا. است دهيبند مطرح گرد نيچند
موضوعات  بنمودن تصويمند  ضابطه يبرا يو كار
كشور،  يدر چارچوب نظام موضوعات پژوهش ها نامه پايان
و  ها نامه پايان ،يبانك جامع اطالعات پژوهش يطراح
و  يفكر تيمالك يجهت ارتقا يبصورت فرابخش ها رساله

 يها و رساله ها نامه پايان تيالزام هدا ،ينوآورارتقاي 
مسأله محور و  يها به پروژه يليتكم التيتحص انيدانشجو
 يها افتهيو  جياز نتا گيري جامعه، و بهره ازيمورد ن
 وستگييبر پ ديبا تأك ها و رساله ها نامه پايانو  يپژوهش

در ). 2(قرار گرفته است تأكيدآموزش و پژوهش مورد 
 يهمين راستا اين مطالعه با هدف تحليل موضوع

مقاطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري  يها نامه پايان
  .دانشكده پرستاري و مامايي مشهد انجام گرديد

  
  ها روش

كليه  ،آن يكه ط بوداين پژوهش يك مطالعه توصيفي 
از (دو دهه گذشته  در طولارشد كه  يكارشناس يها نامه پايان

در دانشكده پرستاري و مامايي ) 1390تا سال  1371سال 
 221(مشهد انجام شده بود، مورد بررسي قرار گرفت 

پژوهشگرساخته  ليست  چكابزار پژوهش شامل ). نامه پايان
از نظر روش  ها نامه پايانجهت ارزيابي ) سه بخش يدارا(

و نوع گرايش كارشناسي ارشد  يقاتير تحقپژوهش، محو
در ابتدا بر اساس مرور  يقاتيتحق محورهاي. گر بودپژوهش

و  نيتدو ها نامه پايان نيو مرور عناو ق،يتحق ميمتون، تجارب ت

هشت  تيدر نها. ديابزار اصالح گرد ييروا يبررس انيدر جر
 مارانيبر مشكالت ب يمداخالت درمان ريتأث: ديگرد نييمحور تع

و  مارانيمشكالت ب ازها،، نيها نرم ن؛ تعييها و بهبود آن
نگرش و عملكرد  ،يآموزش بر آگاه ريتأث شان؛يها خانواده

نگرش و  ،يسنجش آگاه شان؛يها و خانواده مارانيپرستاران، ب
و  تيوضع فيو توص يو پرستاران؛ بررس مارانيعملكرد ب

 فيو توص يبررس ؛و خدمات پرستاري ها مراقبت تيفيك
 ماران؛يب اتيو بروز آنها، و خصوص وعيعوارض، ش ،ها يماريب

 تبر بهبود وضعي ها و نقش آن يرپرستارياقدامات غ ريو تأث
مرتبط با حرفه  يها بيو آس مشكالتعملكرد، مسائل،  ماران،يب

مورد  يمحتو ييروا قياز طر ليست  چك ييروا. بود يپرستار
شده در  يطراح ليست  چكمنظور  نيبد. قرار گرفت يبررس
قرار داده  يرشته پرستار يعلم اتيه ينفر از اعضا 5 ارياخت

 يها تميشد و از آنان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد آ
نظرات آنان،  يآور پس از جمع. ندينما رائها يمورد بررس

و اصالحات  يبررس قيتحق ميارائه شده، توسط ت شنهاداتيپ
 ابانيارز ييايابزار پژوهش با روش پا ييايپا. ديالزم اعمال گرد

Inter Rater Reliability)( قرار  تأييدمورد  09/0و مقدار
 توسط دو نفر كارشناس ارشد پرستاري ها داده. گرفت

و سپس به  ديگرد آوري جمع) دوم و كمك پژوهشگر سندهينو(
مورد ) 1381- 90(و دهه دوم ) 1371- 80(دهه اول  كيتفك

  .مقايسه و تحليل قرار گرفت
  

  نتايج
مورد  129 ،يمورد بررس نامه پايان 221از مجموع 

در %) 63/41(مورد  92و ) 1371- 80(در دهه اول %) 37/58(
. بوددوره زماني مطالعه انجام گرفته ) 1381- 90(دهه دوم 

 يقاتياز نظر محور تحق يمورد بررس يها نامه پايان تيوضع
 .است دهيارائه گرد 1جدول در  يقاتيمحور تحق 8و در 
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  يمورد بررس يها دهه كيبه تفك ها نامه پايان يپژوهش يمحورها نسبي و مطلق يفراوان : 1 جدول
  جمع كل تعداد  )1381- 90( دهه دوم )1371- 80(دهه اول  محورهاي پژوهشي

 %)6/78(86  %)3/41(38 %)3/37(48 هابر مشكالت بيماران و بهبود آن...)هاي مكمل ومداخالت مراقبتي، درمان(تأثير مداخالت درماني 
 %)3/28(31  %)2/15(14 %)1/13(17 هايشانها، نيازها، مشكالت بيماران و خانوادهتعيين نرم

 %)8/23(26  %)13(12 %)8/10(14 هايشانتأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران، بيماران و خانواده

 %)6/14(18  %)2/2(2 %)4/12(16 سنجش آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران و پرستاران
 %)5/14(17  %)4/4(4 %)1/10(13 ها و خدمات پرستاريبررسي و توصيف وضعيت و كيفيت مراقبت

 %)2/14(16  %)5/6(6 )%7/7(10 ها و خصوصيات بيمارانها، عوارض، شيوع و بروز آن بررسي و توصيف بيماري

 %)2/15(15  %)12(11 )%2/3(4 ها بر بهبود وضعيت بيماران تأثير اقدامات غيرپرستاري و نقش آن
 %)8/10(12  %)4/5(5 )%4/5(7 هاي مرتبط با حرفه پرستاري عملكرد، مسائل، مشكالت و آسيب

 221  %)100(92 )%100(129 جمع كل

  
شود در هر دو دهه  مي مشاهده 1جدول كه در  گونه همان

 مارانيبر مشكالت ب يمداخالت درمان ريتأث ،يمورد بررس
در . بوده است يفراوان نيتر بيش ، دارايها و بهبود آن
اقدامات  ريدر دهه اول تأث ،يفراوان نيتر كمخصوص 

و  ماران،يب تبر بهبود وضعي ها و نقش آن يرپرستاريغ
و  مارانينگرش و عملكرد ب ،يدوم سنجش آگاه هدر ده

 .اند را به خود اختصاص داده يفراوان نيتر كمپرستاران 
مطالعات  يكه فراوان دهد يان مجدول مذكور نش نيهمچن

در دهه دوم نسبت به دهه اول كاهش قابل  اي مقايسه
  . داشته استاي  مالحظه
 بندي مياز نظر نوع پژوهش بر اساس تقس ها نامه پايان
به چهار دسته ) Burns and Grove(برنز و گرو  كتاب
 يو تجرب يتجرب مهين ،يهمبستگ ،يفيتوص ياصل
 يفراوان عيتوز 2در جدول  .)20(شده است بندي ميتقس
دو دهه ارائه  يبر حسب نوع پژوهش در ط ها نامه پايان

  . شده است
  

  يمورد بررس يها دهه كيبر حسب نوع پژوهش به تفك ها نامه پايان عيتوزدرصد فراواني  :2 جدول
  كل  تجربي  نيمه تجربي همبستگي توصيفي  دهه مورد بررسي

 %)100(129 %)2(3 %)44(58 %)40(51 %)14(17  )1371- 80(دهه اول
 %)100(92 %)20(19 %)42(38 %)20(18 %)18(17  )1381- 90(دهه دوم

  221 %)9/9(22 %)4/43(96 %)4/31(69 %)3/15(34 كل
  

 مهين قاتيگردد، تحق مي كه در جدول مالحظه گونه همان
بوده  يفراوان نيتر بيش يهر دو دهه دارا يط يتجرب

 يتجرب قاتي، اما در خصوص تحق)درصد 41و  44(است 
گردد، به  مي دو دهه مالحظه نيب يتفاوت قابل توجه

در دهه دوم از رشد  قاتينوع تحق نيكه ااي  گونه
درصد در دهه اول به  2برخوردار بوده و از  يگير چشم

 يدر حال نيا. است افتهي شيدرصد در دهه دوم افزا 20

و از  افتهيدر دهه دوم كاهش  يهمبستگ قاتياست كه تحق
  .است دهيدرصد رس 19درصد به  39
بر  ها نامه پايان ينسب عيتوز ،يليتحص يها نظر گرايش از

دو دهه در  يارشد در ط يكارشناس شيحسب نوع گرا
 يها نامه پاياناساس،  نيا بر. ارائه شده است 3جدول 

جراحي در هر دو دهه -انجام شده در گرايش داخلي
  .بوده است يفراوان نيتر بيش يدارا
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  دو دهه يارشد در ط يكارشناس شيبر حسب نوع گرا ها نامه پايان ينسب عيتوز: 3 جدول
پرستاري   پرستاري روان  بهداشت جامعه  مديريت  اطفال  جراحي-داخلي  دهه مورد بررسي

  ويژه
ويژه پرستاري 
  كل  نوزادان

  %)100(129  0  0  %)3(4 %)18(24 %)11(15 %)6(8  %)60(78 دهه اول
  %)100(92  %)2(2 %)4(4  %)4(4 %)4(4 %)2(2 %)14(13  %)68(63 دهه دوم

  %)100(221  %)9/0(2  %)8/1(4  %)6/3(8  %)7/12(28  %)7/7(17  %)5/9(21  %)8/63(141 كل

  
  بحث

 1380 يها نشان داد كه هرچه به سال ها افتهيبه طور كل 
مورد توجه  تر بيشاي  مداخله قاتيتحق ميا شده كينزد

 يفيتوص قاتيدر دهه دوم نقش تحق قرار گرفته است
شده و به سمت مسائل و تر  كم رنگ مقايسه اي

 يسوق داده شده است، ول يآموزش نينو يكردهاروي
دارد  ها نامه پايانن يدر ا ينقش پررنگاي  مداخله قاتيتحق

 ربا محور تأثي ها درصد پژوهش 3/41 به طوري كه
انجام  ها و بهبود آن مارانيبر مشكالت ب يمداخالت درمان

  .شده است
در دهه دوم اي  مداخله قاتيرسد توجه به تحق مي نظر به

 كرديو رو ها استيدر س رييتواند به علت تغ مي احتماالً
 قاتيبه سمت مشكالت جامعه و تحق ها دانشگاه يپژوهش
 يها تهياستقبال بهتر كم ن،يعالوه برا. باشد يكاربرد
استقبال بهتر  نيو همچناي  مداخله يها از طرح يپژوهش

ها  پژوهش نيچاپ مقاالت حاصل از ا يامجالت بر
 نچني هم. محسوب گردد رييتغ نيا گريد ليتواند از دال مي
 تيوضعاي  مداخله قاتياست كه با انجام تحق نيبر ا دهيعق

بهتر  قاتيتحق نيا جينتا كارگيري بهبا  نيمراقبت در بال
گزارش  يا مطالعه يو همكارش ط يدريح ).10(خواهد شد

 يها پژوهش يبه سو يپرستار يها يكردند كه متدولوژ
 يروز پرستار يها و چالش ينيمتمركز بر مداخالت بال

ها  پژوهش نيجهت داده است و مقاالت حاصل از ا رييتغ
كروگمن  .)9(ت معتبرتر در حال انتشار استدر مجال

)Krugman ( از  يكيرا  يقاتيتحق يها افتهياستفاده از
 يبه حرفه پرستار دنيقدرت بخش يها راهترين  مهم
 ق،يتحق جيو معتقد است در صورت استفاده از نتا داند مي

شده و  يعملكرد سنت نيگزيو مطمئن جا منيمراقبت ا
 ارتقا يخدمات پرستار تيفيو ك يمراقبت ياستانداردها

نشان  يا مطالعه يمقدم و همكارش ط يزدي). 21(ابدي مي
 جينتا يريكارگ عدم به ليپرستاران دل% 65دادند كه 

ديد دانشجويان نسبت به  را، نيدر بال يپرستار قاتيتحق
 فيتكل كي دانشجويان پايان نامه را؛ اند دانسته نامه انيپا

به آن  گريمعادل دروس د يتياهم محسوب كرده و يدرس
حرفه و  ينيع يها به چالش تر كم ها پژوهش نيا .دهند يم

. توجه كرده است يبه جنبه نظر تر بيشجامعه پرداخته و 
درصد پرستاران علت  5/67 قدر مطالعه فو كه طوري به
 يپرستار قاتيتحق يها افتهي جينتا يركارگي عدم به گريد

 يها تيو اولو ازهايرا در عدم تناسب موضوعات با ن
است  يدر حال ني، ا)3(دانستند مي و جامعهاي  حرفه ينيع

مربوط به  ماٌيوجود دارد كه مستق ينسبتاٌ كم قاتيكه تحق
. باشد ديمف نيكار در بال يابوده و بر ينيبال يها مهارت
كه در حال حاضر  يپرستار ياز كارها ياريبس تيدر نها
 توان يگونه م نيو ا ستين قيبر تحق يمبتن شود يانجام م

 كيدر  ها ينيو بال يپردازان پرستار هيگرفت كه نظر جهينت
 يجهت توسعه علم و عمل پرستار كسانييچارچوب فلسف

  ).22(كنند ينم يهمكار گريكديبا 
مسائل و مشكالت حرفه  يمرتبط با بررس قاتيمورد تحق در

، )درصد 4/5(آن ثابت مانده  زانيدر هر دو دهه م يپرستار
كند و  شرفتيبخواهد، پ يپرستاري  كه اگر حرفه يدر حال
 يعلوم پزشك يها رشته ريسا انيخود را در م تيوضع

تمركز خود را بر مسائل و مشكالت حرفه  ديدهد، باارتقاي 
. ديآن جستجو نما يبرا يو علم يدهد و راه حل منطق ارقر

و مراكز  ها مارستانيب ياعضا نيتر بيشكه  نيبا توجه به ا
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 نيتر بيشدهند و  مي را پرستاران به خود اختصاص يدرمان
 يبه دوش پرستاران است، ول زيمراكز ن نيدر ا يبار كار
 يريگيپ ها خود را بعد سالاي  حرفه گاهيهنوز جا يپرستار

به  قاتيكار انجام تحق نيلذا، الزمه ا. است اوردهيبه دست ن
 يپرستاراي  مسائل و مشكالت حرفه نهيدر زم يروز و علم
با محور  ييها كه پژوهش نينكته جالب توجه ا .خواهد بود

 تيها بر بهبود وضع و نقش آن يرپرستارياقدامات غ ريتأث
 يها انواع درمان ،ياهيگ يساخت داروها مانند مارانيب

داروها بر  رياز تأث يآن و موارد يتفاوت دوزها ييدارو
كه از  ياست، به طور افتهي شيدو دهه افزا يدر ط واناتيح
 شيدرصد در دهه دوم افزا 11درصد در دهه اول به  3
 يا موارد خارج از قلمرو حرفه نيكه ا در حالي ،است افتهي

 گريد ؛گردد يمحسوب نم يو جزء اقدامات پرستار يپرستار
دوز آن را  ميدارو و تنظ زيپرستاران ما اجازه تجو كه نيا

 ميداروها و تنظ ريثأت نهيدر زم يقاتيندارند كه بخواهند تحق
 يبس يجامساله  نيا .انجام دهند مارانيدوزها بر بهبود ب

در مراكز  يپژوهش نيو معاون نيمسؤول و تامل دارد
به آن توجه  ديبا يپرستار يها دانشكده يليتكم التيتحص

) ها نامه پايان( قاتيتحق نيكنند، چراكه هدف از انجام ا
و بهبود  يپرستاري  و تمركز بر مسائل حرفه يبررس

است كه  يهيبد .باشد مي مارانيو ب انيمراقبت از مددجو
صرفا به  نامه پايانروند باعث خواهد شد كه انجام  نيادامه ا
 يآن فقط مجوز جهيشده و نت يتلق يدرس فيتكل كيعنوان 

ارشد  يكارشناس انيشدن دانشجو ليالتحص فارغ يبرا
  .خواهد باشد يپرستار

  گيري نتيجه
دهد كه  مي مطالعه نشان نيا يها افتهيدر مجموع 

از نظر  يارشد پرستار يمقطع كارشناسي  ها نامه پايان
مشخص نبوده و بر اساس  انيجر كيتابع  يموضوع

رسد  مي به نظر. شوند نمي يطراح زيجامعه ن يازهاين
در ابتدا  يستيمناسب، با گاهيبه جا يپرستار دنيرس يبرا

و  يتخصص يها ميتوسط ت يموجود پرستار تيوضع
آن با توجه  يقاتيتحق يازهايشده و ن يبررس يكارشناس

در . شود نييتع يجامعه در حوزه پرستار يازهايبه ن
سند  يدر راستا يرشته پرستار يها كه برنامه يصورت
بر نظام تحول سالمت كشور  يو مبتن 1404انداز  چشم
 ريسا يپا تواند هم مي زيحوزه ن نيشود، ا ميترس
. داشته باشد يحركت روشن رينظام سالمت مس يها بخش
تحقيقاتي مشخص براي  يها مشخص كردن الين نيهمچن
بر  يمبتن ،ييو ماما يپرستار يها از دانشكده كيهر 

تواند نقش  مي هر دانشگاه يها تيظرفو اي  منطقه يازهاين
داشته  ييدانشجو يها نامه پايان يده در جهت يمؤثر
  .باشد

  
  قدرداني

دانند از مسؤولين  مي نويسندگان مقاله بر خودالزم
كه مساعدت الزم را در انجام  نامه پايانكتابخانه، واحد 

  .تشكر ويژه نمايند اند، اين پژوهش نموده
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Thematic Analysis of Nursing MSc Theses: a Necessity to Improve the 
Quality of Nursing Postgraduate Courses 
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Abstract 
 
Introduction: Theses as an important part of postgraduate curriculum have a significant role in preparation 
and empowerment of graduates to participate in research activities. Therefore, proper directions and 
appropriate use of this opportunity to develop knowledge and special expertise are of great value. The 
present study aimed to carry out a thematic analysis of nursing MSc theses. 
Methods: This descriptive study examined all of the nursing theses written at Mashhad School of Nursing 
and Midwifery (221 theses) during two ten-year periods. Research tool was a researcher-made checklist 
which examined the theses in terms of the year, title, methodology, and research orientations. Its validity and 
reliability were verified by content validity and inter-rater assessment respectively. Data were analyzed 
using descriptive statistics. 
Results: Findings indicated that the theses were oriented towards the effects of therapeutic interventions on 
patients’ problems and their improvements (38.9%); setting of norms, needs, problems of patients and their 
families (14%); impact of education on knowledge, attitude, and performance of nurses, patients and their 
families (11.8%); assessment of patients and nurses’ knowledge, attitude, and performance (8.1%); 
description of the situation and quality of care and nursing services (7.7%), performance, reviews and 
description of diseases, their complications, prevalence and incidence, and characteristics of patients 
(7.2%). Finally, there were significant differences in research orientations between the two decades. 
Conclusion: The results showed that nursing MSc theses lacked a specific orientation and were outside the 
nursing scope in numerous cases. Therefore, it is necessary that Mashhad School of Nursing and Midwifery, 
while seriously considering this issue, defines research directions which fit their situation and regional 
needs. 
Keywords: Thematic analysis, research subject, nursing, thesis, knowledge production. 
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