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 1دکترای پرستاری ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 2کارشــناس ارشــد مراقبتهــای ویــژه نــوزادان ،کمیتــه تحقیــق مدیریــت پرســتاری ،مرکــز آموزشــی
درمانــی الزهــرا (س) ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،تبریــز ،ایــران
 3دانشــجوی دکتــری پرســتاری ،کمیتــه تحقیــق اداره پرســتاری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،
تبریــز ،ایــران
 4کارشناس پرستاری ،کمیته تحقیق اداره پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 5کارشــناس ارشــد پرســتاری ،کمیتــه تحقیــق اداره پرســتاری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،
تبریــز ،ایــران
 6کارشــناس ارشــد پرســتاری ،کمیتــه تحقیــق مدیریــت پرســتاری ،مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا
(س) ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،تبریــز ،ایــران
 7دانشــجوی کارشــناس ارشــد پرســتاری ،کمیتــه تحقیــق مدیریــت پرســتاری ،مرکــز آموزشــی
درمانــی الزهــرا (س) ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،تبریــز ،ایــران
* نويســنده مســئول :مرضیــه عبدالعلــی پــور ،کارشــناس ارشــد مراقبتهــای ویــژه نــوزادان ،کمیتــه
تحقیــق مدیریــت پرســتاری ،مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا (س) ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،
تبریــز ،ایــران .ایمیــلm.abdolalipour80@gmail.com :
تاريخ دريافت مقاله1393/10/30 :
چکیده
مقدمــه :پرســتاران بــه عنــوان بزرگتریــن نیــروی انســانی مراکــز بهداشــتی درمانــی بایــد اقدامــات خــود را
تاريخ پذيرش مقاله1394/10/22 :
مبتنــی بــر شــواهد انجــام دهنــد ،از ایــن رو بایــد آگاهــی زیــادی از اصــول روش تحقیــق داشــته باشــند .بــا
توجــه بــه کمرنــگ بــودن امــر پژوهــش در میــان پرســتاران شــاغل در بالیــن ،لــزوم توجــه بیشــتر بــه دانــش و
واژگان کلیدی:
آمــوزش مــداوم ایــن جمعیــت احســاس میشــود .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش روش تحقیــق
روش تحقیق
مقدماتــی بــر دانــش پرســتاران بالینــی شــاغل در مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی در اســتان
دانش
آذربایجــان شــرقی انجــام شــد.
پرستار
روش کار :ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــا شــرکت  90نفــر از پرســتاران بالینــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز و در ســال  1393انجــام شــد ،افــراد بــا اســتفاده از اســاید ،کار گروهــی و پرســش و پاســخ در طــول
آموزش
دو روز و مجموعــاً  12ســاعت آمــوزش دیدنــد .دانــش افــراد قبــل و بعــد از برگــزاری دوره ،بــا اســتفاده از
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری پرسشــنامه محقــق ســاخته ،کــه روایــی و پایایــی آن تائیــد شــده بــود ،ســنجیده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از
ایران محفوظ است.
نرم افــزار  SPSSنســخه  17و بــا آمــار توصیفــی و آزمــون  Tزوجــی تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتههــا :میانگیــن نمــره دانــش افــراد قبــل و بعــد از برگــزاری کارگاه تفــاوت آمــاری معن ـیداری داشــت
و برگــزاری کارگاه باعــث افزایــش دانــش افــراد شــد .همچنیــن نمــره دانــش بــا میــزان تحصیــات و جنــس
ارتبــاط آمــاری معنــی دار داشــت.
نتیجهگیــری :آمــوزش روش تحقیــق بــه شــکل برگــزاری کارگاه باعــث افزایــش دانــش پرســتاران میشــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت عملکــرد مبتنــی در شــواهد در بالیــن و از ســویی دور بــودن پرســتاران از فعالیتهــای
پژوهشــی ،لــزوم توجــه بیشــتر نســبت بــه آمــوزش مــداوم و تاکیــد بــر امــر پژوهــش در میــان ایــن جمعیــت
توصیــه میشــود.

مقدمه
تــاش بــرای یافتــن حقیقــت از نیازهــای فطــری بشــر میباشــد.
انســان در زندگــی روزمــره و در مســیر تکامــل بــا ســؤاالت و ابهامــات
متعــددی مواجــه میشــود کــه تمایــل بــرای یافتــن پاســخ مناســب
بــه ایــن ســؤاالت انســان را بــه فعالیــت بیشــتر وادار میکنــد ولــی

بــه نظــر میرســد هیچگونــه حرکــت علمــی و منطقــی بــدون
پشــتوانه تحقیقــات امکانپذیــر نباشــد .تحقیــق فعالیتــی کامــ ً
ا
ضــروری ،موجــه و داراری بــازده مثبــت تلقــی میشــود زیــرا مبنــای
نــوآوری و زمینــه ســاز تحــول و تکامــل وســایل و ابزارهــای تولیــد
اســت .تعــداد پژوهشــگران ،یکــی از شــاخصهای تعییــن جایــگاه

ارشدی بستان آباد و همکاران
کشــورها از نظــر پژوهــش بــه حســاب میآیــد و آمــوزش روش
تحقیــق بــرای کارکنــان علــوم پزشــکی مخصوصــاً در کشــورهای
در حــال توســعه ضــروری اســت ( .)1از طرفــی تحقیــق و پژوهــش
در رشــتههای علــوم پزشــکی ،بــه دلیــل اهمیتــی کــه در زمینــه
شناســایی مشــکالت و مســائل بهداشــتی و ارائــه راه حــل مناســب
جهــت از میــان برداشــتن مشــکالت مربــوط بــه ســامت جامعــه
دارد ،از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت ( .)2شــاغلین رشــتههای
مامایــی و پرســتاری نیــز ماننــد ســایر رشــتهها بــرای پیشــرفت،
نیازمنــد عمــل بــر پایــه تحقیــق هســتند تــا یافتههــای حاصــل از
تحقیــق را در تصمیمگیریهــای آگاهانــه ،اعمــال بالینــی و تعامــل
بــا بیمــاران بــه کار گیرنــد ( Myles .)3محقــق کانادایــی معتقــد
اســت کــه انجــام تحقیــق توســط پرســتاران و ســایر پرســنل بالینــی
موجــب کاهــش هزینههــا میشــود ( .)4از ســویی در ســالهای
اخیــر مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد ،در کانــون توجــه صاحبنظــران
و دس ـتاندرکاران در مراکــز دانشــگاهی و بیمارســتانها بــوده اســت،
مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد عبــارت اســت از بــکار بــردن نتایــج
بهتریــن تحقیقــات همــراه بــا دانــش ،تخصــص ،تجــارب بالینــی
همــراه بــا توجــه بــه ارزشــهای بیمــار ( )5عملکــرد مبتنــی بــر
مــدارک و شــواهد علمــی در میــان جمعیــت پرســتاران ،باعــث اتخــاذ
تصمیمــات بهتــر و ارائــه مراقبتهــای بــا کیفیــت باالتــر شــده اســت
و در نتیجــه ،اثربخشــی بهتــری بــرای ســازمان و بیمــار داشــته و از
میــزان هزینههــا و مــدت زمــان بســتری بیمــاران کاســته شــده
اســت ( .)7 ,6مطالعــات مویــد ایــن مطالــب اســت کــه این پرســتاران
بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر ،از نظــر حرفــهای ،بهتــر پاســخگوی
مددجــو بــوده و هویــت حرفــهای مســتحکمتری داشــتهاند (,7
 ،)8از ایــن رو در ســالهای اخیــر سیاســتگذاران نظــام ســامت،
بــر مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد پرســتاران بــه عنــوان راهــی بــرای
ارتقــای اســتانداردهای مراقبــت و اعتــای خدمــات ســامت ،تاکیــد
داشــتهاند (.)10 ,9

بــا وجــود مزایــای فــراوان تحقیــق بــرای پرســتاران (,11
 ،)12مطالعــات نشــان میدهــد کــه تحقیــق در میــان
جمعیــت پرســتاران و پرســنل بالیــن کمرنــگ بــوده و عالقــه
آنهــا بــرای مشــارکت در امــر پژوهــش در حــد متوســط بــود
( Kauuppelo .)13معتقــد اســت کــه یکــی از دالیــل عــدم
پرداختــن بــه تحقیــق ،پــس از پایــان تحصیــل و شــروع بــه کار
بالینــی ،عــدم آشــنایی بــا روش تحقیــق ،نوشــتن پروپــوزال و
ارائــه نتایــج آن میباشــد ( .)14مطالعــات نشــان میدهــد کــه
بــا گذشــت زمــان از فــارغ التحصیلــی و دوری از فعالیتهــای
پژوهشــی ،میــزان تحقیــق در افــراد شــاغل در بالیــن کــم
میشــود کــه لــزوم توجــه بیشــتر بــه بــروز رســانی دانــش
کارکنــان بیمارســتانی ،آمــوزش مــداوم و تاکیــد بــر امــر

پژوهــش را یــادآوری میکنــد ( Kauuppelo .)3در ایــن
زمینــه مینویســد "جهــت افزایــش رغبــت پرســتاران بــه انجــام
تحقیــق و بــه کارگیــری نتایــج آن ،بایــد بیشــترین تــاش بــر
توســعه آمــوزش و متدولــوژی تحقیــق معطــوف شــود" ( )14و
از ســویی بــرای توســعه پژوهــش در بیــن پرســتاران ضــروری
اســت تــا اســتراتژیهای جدیدتــری بــه کارگرفتــه شــود ( )13و
ایجــاد دانــش ،مهــارت و نگــرش مثبــت در پرســتاران نســبت
بــه تحقیقــات ،نیازمنــد تأمیــن امکانــات آموزشــی اســت (.)15
امــروزه بیشــتر آموزشهــای روش تحقیــق بــه صــورت
کارگاههــای چنــد روزه اجــرا میشــود ولــی متاســفانه شــواهد
کافــی مبنــی بــر اثربخشــی ایــن نــوع آمــوزش روش تحقیــق
مقدماتــی بــر دانــش پرســتاران بالینــی مراکــز آموزشــی وجــود
نــدارد ،از ایــن رو ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر کارگاه
روش تحقیــق بــر دانــش پژوهشــی پرســتاران بالینــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی در اســتان آذربایجــان شــرقی در ســال 1393
انجــام شــد.
روش کار

ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــر روی  90نفــر ازکارکنــان گــروه
پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی-
تبریــز ،در آذر مــاه ســال  1393انجــام شــد ،تمــام بیمارســتانها
دولتــی و وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و ســایر
شهرســتانهای تابعــه (بعضــی آموزشــی و بعضــی غیر آموزشــی)
بودنــد .نمونههــا بــه روش تصادفــی – طبقــهای انتخــاب
شــدند ،بطوریکــه از بیمارســتانهای کمتــر از  100تخــت ،دو
نفــر و بیــش از  100تخــت 3،نفــر بــه صــورت تصادفــی از بیــن
عالقمنــدان بــه شــرکت در کارگاه انتخــاب شــد ،معیارهــای
ورود بــه مطالعــه داشــتن رضایــت آگاهانــه و حداقــل مــدرک
کارشناســی و تکمیــل پرسشــنامه بــود .اصــول روش تحقیــق
مقدماتــی بــه صــورت ســخنرانی ،پرســش و پاســخ و کار عملــی
در گروههــای کوچــک در یــک کارگاه دو روزه  10ســاعته
آمــوزش داده شــد .ابــزار مــورد اســتفاده پرسشــنامه محقــق
ســاخته بــا  23ســؤال بــود کــه شــامل دو بخــش اطالعــات
دموگرافیــک بــا  6آیتــم و ســؤاالت تخصصــی مربــوط بــه روش
تحقیــق بــا  17ســؤال بــود .ســؤاالت شــامل حیطــه "مبانــی
پژوهــش" بــا  4ســؤال ،حیطــه "ابــزار پژوهــش" بــا  5ســؤال،
حیطــه "متدولــوژی پژوهــش" بــا  5ســؤال و حیطــه "آنالیــز" بــا
 3ســؤال بــود .ســؤاالت تخصصــی بــه صــورت چهــار گزینـهای
طراحــی شــده بــود و هــر ســؤال فقــط یــک پاســخ صحیــح
داشــت؛ در صــورت پاســخ صحیــح امتیــاز یــک و در صــورت
پاســخ اشــتباه امتیــاز صفــر بــه فــرد تعلــق میگرفــت و بدیــن
9
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ترتیــب کل امتیــاز پرسشــنامه  0-17بــود .کســب نمــره 0-6
بــه منزلــه دانــش ضعیــف 7-12 ،دانــش متوســط و 13-17
دانــش خــوب در نظــر گرفتــه شــد .پرسشــنامه توســط 10
نفــر از اســاتید و اعضــای کمیتــه تحقیــق اداره پرســتاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز کــه دارای مــدرک دکتــری یــا
کارشناســی ارشــد پرســتاری و مامایــی بــوده و صاحــب نظــر
در امــر تحقیــق بودنــد بــه صــورت روایــی محتوایــی و صــوری
بررســی شــد و اصالحــات الزم بــه عمــل آمــد .پایایــی آن نیــز
بــا اســتفاده از روش کــودر ریچاردســون تائیــد شــد.
ابتــدای کارگاه پرسشــنامه در قالــب پیــش آزمــون در اختیــار
شــرکت کننــدگان قــرار گرفــت و پــس از پاســخدهی ،جمــع
آوری شــد .ســپس آمــوزش افــراد بــا همــکاری گــروه مدرســین
کــه جــزو پژوهشــگران برتــر رشــته پرســتاری و مامایــی
بودنــد ،شــروع شــد .کارگاه بــا بــه چالــش کشــیدن افــراد و
پرســش و پاســخ برگــزار گردیــد .جهــت تســهیل در انجــام
کار گروهــی ،بعــد از اتمــام هــر مبحــث از کارگاه ،افــراد حاضــر
در کارگاه بــه گروههــای  3و  4نفــری تقســیمبندی شــدند.
کار گروهــی تحــت نظــارت و راهنمایــی مدرســین ســاماندهی
میشــد .ســپس از هــر گــروه یــک نماینــده انتخــاب شــده و
از کار گروهــی انجــام یافتــه گزارشــی اجمالــی ارائــه م ـیداد.
بعــد از اتمــام قســمت آمــوزش و جمــع بنــدی مطالــب توســط
دبیــر علمــی و برطــرف کــردن مــوارد مبهــم ،پرسشــنامهها در
قالــب پــس آزمــون در اختیــار افــراد قرارگرفتــه و تکمیــل شــد.
جزئیــات مطالــب ارائــه شــده در کارگاه دو روزه در جــداول  1و
 2بــه تفصیــل آمــده اســت.
در نمونــه گیــری طبقــهای بــه تناســب جمعیــت هــر یــک
از طبقــات نمونههــای مــورد نیــاز انتخــاب میگردنــد.
بیمارســتانهای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــامل
 31بیمارســتان آموزشــی و غیرآموزشــی اســت کــه ازهــر کــدام
از  15بیمارســتان بــاالی  100تخــت  3نفــر و از  16بیمارســتان
زیــر  100تخــت هــر کــدام  2نفــر انتخــاب شــدند .بــه دلیــل
اینکــه  3بیمارســتان بــاالی  200تخــت و یــک بیمارســتان
بــاالی  400تخــت نیــز وجــود داشــت بــر حســب هــر 100
تخــت اضافــی تعــداد نمونههــای بیشــتری انتخــاب گردیدنــد
و ازعالقمنــدان بــه شــرکت در کارگاه در داخــل هــر بیمارســتان
بــه صــورت تصادفــی تعــداد نفــرات مــورد نیــاز انتخــاب شــده و
در مجمــوع  90نفــر وارد مطالعــه شــدند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه از تمــام  90نفــر افــراد عالقمنــد
شــرکت کننــده در کارگاه ،رضایــت آگاهانــه جهــت شــرکت
در مطالعــه اخــذ شــد .پرسشــنامهها بینــام بــود .روز اول
ابتــدا پرسشــنامه ســؤاالت پیــش آزمــون در اختیــار آنــان قــرار
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گرفــت .در ایــن میــان  81نفــر در زمــان انجــام آزمــون در
محــل حضــور داشــته و اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه کردنــد.
در مرحلــه بعــدی و بعــد از آمــوزش ،در پایــان روز دوم کارگاه
پــس آزمــون برگــزار گردیــد کــه از میــان  85نفــر افــرادی کــه
ســؤاالت در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه بــود 9 ،نفــر بــه علــت
عــدم تکمیــل پیــش آزمــون 5 ،،نفــر بــه علــت تکمیــل ناقــص
جدول  :1برنامه روز اول کارگاه روش تحقیق -دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در سال 1393
ساعت

عنوان

08:10-0800

تالوت قران و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

08:10– 08:20

بیان اهداف کارگاه و انجام پیش آزمون

08:20 -08:50

مقدمهای بر پژوهش پرستاری و تعیین اولویتهای
پژوهشی

08:50 –09:10

انتخاب عنوان و نگارش بیان مسئله

09:10 –10:20

کار گروهی

10:30-10:20

پذیرایی

11:15-10:30

گزارش کار گروهی

11:30-11:15

بیان اهداف ،سؤاالت ،پیش فرض

1200-11:30

فرضیات ،محاسبه حجم نمونه

12:30-1200

نمونه گیری – معیارهای ورود و خروج

1300-12:30

انواع متغیرها (کمی ،کیفی ،مستقل ،وابسته ،اسمی،
رتبهای)....،

13:50-1300

کار گروهی و گزارش

1400-13:50

جمع بندی مطالب روز ا ّول

جدول  :2برنامه روز دوم کارگاه روش تحقیق -دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در سال 1393
ساعت

عنوان

08:00 – 08:10

تالوت قران

08:10 – 08:20

جمع بندی مطالب روز اول

08:20 – 08:30

ابزارجمع آوری اطالعات ونحوه تنظیم پرسشنامه

08:30 – 08:40

روایی و پایایی ابزار مطالعه

08:40 – 09:50

کار گروهی

09:50 – 10:00

پذیرایی

10:00 – 10:45

گزارش کار گروهی

10:45 -11:00

محدودیتهای پژوهش ،اخالق در پژوهش

11:00 – 11:15

کدگذاری و تجزیه و تحلیل دادهها

11:15 – 13:45

کار گروهی و گزارش

13:45 –14:00

جمع بندی مطالب روز د ّوم

ارشدی بستان آباد و همکاران

از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند و  5نفــر زودتــر از موعــد
کارگاه را تــرک کردنــد و در نهایــت انالیــز آمــاری بــر روی 71
نفــری کــه هــم پیــش آزمــون و هــم پــس آزمــون تکمیــل
کــرده بودنــد ،انجــام شــد.
دادههــای حاصــل از پرسشــنامه در نــرم افــزار  SPSSنســخه
 17وارد شــد و نرمــال بــودن آنهــا در ابتــدا بــا آزمــون
کولموگــروف اســمیرنوف مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســپس
بــا آمــار توصیفــی و آزمونهــای پارامتریــک (آزمــون  tزوجــی
بــرای مقایســه نمــرات قبــل و بعــد مداخلــه ،آزمــون  tمســتقل
بــرای بررســی نمــرات گروههــای مختلــف و ضریب همبســتگی
پیرســون بــرای بررســی میــزان همبســتگی بیــن نمــرات
دانــش بــا مشــخصات فــردی اجتماعــی) دادههــا مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفــت.
مطالعــه پــس از کســب مجــوز تخصیــص امتیــاز از اداره
آمــوزش مــداوم جامعــه پزشــکی کشــور (شــماره ،)146754
مجــوز کتبــی کمیتــه تحقیــق دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
بــه شــماره  5/87873و همــکاری ســازمان نظــام پرســتاری
بــا اخــذ رضایــت آگاهانــه از افــراد تحــت مطالعــه درکارگاه بــه
ســال  1393انجــام شــد.

یافته ها

در ایــن مطالعــه  95/5 5درصــد از شــرکت کننــدگان مؤنــث
بودنــد ،میانگیــن ســنی  37/54 ± 7/66ســال بــا دامنــه بیــن
 23-54ســال داشــتند .میانگیــن ســابقه کاری افــراد 7/89
 13/86 ±ســال بــا دامنــه  1-29ســال بــود 87/3 .درصــد
افــراد مــدرک کارشناســی و  12/7درصــد افــراد مــدرک
کارشناســی ارشــد داشــتند .در ارزیابــی پیــش آزمــون نمــره
دانــش  8/5درصــد افــراد در ســطح خــوب 73/2 ،درصــد
در ســطح متوســط و نمــره دانــش  18/3درصــد افــراد در
ســطح ضعیــف بــود در حالیکــه در پــس آزمــون ایــن نســبتها
بــه  35/2 ،62و  8/1درصــد بــه ترتیــب در ســطح خــوب،
متوســط و ضعیــف تغییــر یافــت .بیــن نمــره دانــش بــا ســن و
ســابقه کاری ارتبــاط آمــاری معنـیداری یافــت نشــد .آزمــون
 tمســتقل نشــان داد کــه ارتبــاط معنــیداری بیــن دانــش
افــراد بــا مــدرک کارشناســی ارشــد نســبت بــه دانــش افــراد
بــا مــدرک کارشناســی در قبــل از برگــزاری دوره آموزشــی
وجــود دارد ( .)P > 0/05ولــی بعــد از برگــزاری دوره ایــن
نســبت معنــی دار نبــود و نمــره افــراد بــا مــدرک کارشناســی
افزایــش یافتــه بــود (جــداول  3و .)4

جدول  :3مقایسه میانگین نمرات پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال -1393دانش قبل و بعد از آموزش در گروهها و در حیطههای
مختلف دانش
حیطهها و دامنه نمرات

نمره دانش

نمره کل0-17 ،
قبل
بعد
حیطه ابزارتحقیق0-5 ،
قبل
بعد
حیطه متدلوژی تحقیق0-5 ،
قبل
بعد
حیطه مبانی پژوهش0-4 ،
قبل
بعد
حیطه آنالیز در روش تحقیق0-3 ،
قبل

7/69 ± 2/94

13/25 ± 2/84
2/02 ± 1/15
4 ± 0/90

2/74 ± 1/17

4/19 ± 0/93
1/74 ± 0/87
2/69 ± 1/01

فاصله اطمینان
حد باال

حد پایین

-4/60

-6/51

-1/63

-1/06

-0/62

-1/00

-2/32

-1/83

-1/27

-1/61

t
-11/61

-11/54

-7/50

-5/84

-8/60

df
70

70

70

70

70

P
0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

1/04 ± 0/99

2/35 ± 0/89
بعد
داده ها در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.

11

مجله آموزش پرستاری ،دوره  ،5شماره  ،2خرداد و تیر 1395
جدول  :4مقایسه نمره دانش پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  1393بر اساس مشخصات دموگرافیکی
میانگین انحراف معیار  ±نمره دانش

متغیرها

فاصله اطمینان %95
حد باال

سطح معنی داری

حد پایین

جنسیت
0/03

قبل
زن

7/75 ± 2/99

مرد

6/47 ± 0/70

زن

13/22 ± 2/89

بعد
مرد
مدرک تحصیلی

1/48

قبل

-6/15

0/001

7/14 ± 2/62

کارشناسی ارشد

11/46 ± 2/28

کارشناسی

13/33 ± 2/80

بعد

0/07

0/03

14 ± 0/0

-2/48
کارشناسی

-2/58

0/05

3/18

-1/83

0/51

12/66 ± 3/20
کارشناسی ارشد
داده ها در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.

بحث
ایــن مطالعــه با هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش روش تحقیــق مقدماتی
بــر دانــش پرســتاران بالینــی انجــام شــد ،متاســفانه دربــاره تأثیــر
آمــوزش روش تحقیــق بــر آگاهــی کارکنــان شــاغل در بیمارســتان
و همچنیــن حیطههــای مــورد بررســی در روش تحقیــق مقدماتــی،
مطالعــات محــدودی در ایــران و دنیــا صــورت گرفتــه اســت ،لــذا
تعمیــم و تفســیر یافتههــای ایــن مطالعــه بــا احتیــاط صــورت
میپذیــرد .طبــق یافتههــا فقــط دانــش  %8/5پرســتاران از روش
تحقیــق در حــد خــوب و دانــش اکثــر پرســتاران ( 73/2درصــد)
در حــد متوســط بــود؛ مشــابه ایــن نتیجــه در مطالعــه محمــدی و
همــکاران ( )16بدســت آمــد ،بطوریکــه دانــش افــراد آمــوزش ندیــده
 21درصــد متوســط تــا مطلــوب و  79درصــد نامطلــوب گزارش شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه واحــد درســی روش تحقیــق در ســالهای اخیــر
بــه طــرح درســی پرســتاران اضافــه شــده اســت ،انتظــار میرفــت
تــا میــزان دانــش اولیهــی افــراد بیــش از ایــن گــزارش شــود .بــه
عبارتــی حداقــل انتظــار میرفــت تــا دانــش پرســتاران کــم ســابقه
تــر بیــش از دیگــران باشــد ،درحالیکــه بیــن ســابقه کاری بــا میــزان
دانــش ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نشــد .بــر اســاس مطالعــات،
چنانچــه افــراد علــوم کاربــردی خــود را بــه صــورت تجربــی بــه کار
نگیرنــد بــا گذشــت زمــان آن علــم و مهــارت را فرامــوش میکننــد
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( )17و ایــن امــر ،بــا توجــه بــه اهمیــت عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد
در پرســتاری ،ضــرورت آمــوزش دورهای روش تحقیــق بخصــوص بــه
صــورت عملــی را نشــان میدهــد.
در مطالعــه حاضــر پــس از آمــوزش میانگیــن نمــرات  62درصــد
افــراد بــه وضعیــت خــوب تغییــر یافــت کــه در مقایســه بــا مطالعــه
مشــابه ( 41( ،)16درصــد دارای دانــش متوســط تــا مطلــوب و 59
درصــد افــراد بــا دانــش نامطلــوب) بهتــر بــه نظــر میرســد .البتــه
در مــورد اثربخشــی کارگاه آموزشــی بــر میــزان دانــش افــراد در
مطالعــات مختلــف ،بــه صــور متفــاوت بحث شــده اســت ،بــه طوریکه
ایــن یافتــه از دو جنبــه قابــل ارزیابــی اســت :اول اینکــه طبــق
یافتــه ایــن مطالعــه و مطالعــات قبلــی بــا اســتفاده از کارگاههــای
آموزشــی میتــوان علــم و آگاهــی پرســتاران در حیطــه تحقیــق
و پژوهــش را افزایــش داد ،بنابرایــن برگــزاری ایــن کارگاههــا اکیــدا ً
توصیــه میشــود .نکتــه دوم ایــن اســت کــه بررســی میــزان دانــش
بالفاصلــه پــس از آمــوزش بــا شــک و تردیــد روبــرو اســت .چــرا کــه
بررســی بالفاصلــه حافظــه کوتــاه مــدت افــراد را بررســی میکنــد،
درحالیکــه انتظــار م ـیرود پرســتاران علــم یادگرفتــه را در حافظــه
طوالنــی مــدت خــود حفــظ کننــد تــا بتواننــد در طــی ســالهای آتــی
از آن اســتفاده نماینــد؛ بــه عبارتــی دیگــر ارزیابــی مجــدد پرســتاران
پــس از گذشــت مــدت زمانــی از ایــن کارگاه میتوانــد میــزان دانــش

ارشدی بستان آباد و همکاران
کســب شــده واقعــی و کاربــردی را نشــان دهــد (.)18
در ایــن مطالعــه آمــوزش روش تحقیــق مقدماتــی بــر افزایــش
دانــش افــراد تأثیــر معنـیداری داشــت ،در مطالعــه حســینی نســب و
همــکاران نیــز برگــزاری کارگاه روش تحقیــق تأثیــر معنــی داری بــر
دانــش افــراد گذاشــته بــود ( .)3در تحقیقــی کــه بــر روی  61پایــان
نامــه دانشــجوی پزشــکی در لرســتان انجــام شــده بــود نیــز اثــر
شــرکت در کارگاههــا بــر روی کیفیــت تدویــن و اجــرای پایاننامــه
در قبــل و بعــد از اجــرای کارگاه معنــیدار گــزارش شــده اســت
( .)19مطالعــات نشــان داده اســت کــه عوامــل زیــادی میتواننــد بــر
میــزان یادگیــری افــراد بزرگســال در کالسهــای آموزشــی تاثیرگــذار
باشــد و افزایــش قابــل مالحظــه دانــش شــرکت کننــدگان میتوانــد
ناشــی از کار عملــی در قالــب گروههــای کوچــک و نظــارت مســتقیم
کارهــا توســط مــدرس ( ،)20ایجــاد جــو صمیمانــه در کارگاه ( )21و
مــواردی از ایــن قبیــل باشــد.
افــراد شــرکت کننــده باالتریــن نمــره را در حیطــه متدولــوژی کســب
کــرده بودنــد؛ ایــن نکتــه نشــان میدهــد کــه افــراد تــا حــدودی
دانــش اولیــه اجرایــی را دارنــد ،بــر عکــس در حیطــه مبانــی پژوهــش،
شــاهد کمتریــن تأثیــر بــر دانــش افــراد بودیــم ،در حالــی کــه در
مطالعــه فــاح و همــکاران ( )22عکــس ایــن یافتــه مطــرح شــده
اســت ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد در دورههــای آموزشــی مشــابه،
تغییــر رویــه آمــوزش بــا تمرکــز بیشــتر روی مبانــی ،طراحــی و
مــواردی از ایــن قبیــل میتوانــد کارگاههــا را پربارتــر نمایــد.
در مطالعــه حاضــر ارتباطــی بیــن نمــره آگاهــی بــا مشــخصات
دموگرافیــک از جملــه ســن و ســابقه یافــت نشــد کــه مطالعــه
محمــدی و همــکاران ( )16نیــز در ایــن زمینــه بــه نتیجــه مشــابهی
دســت یافتهانــد .در بررســی ارتبــاط بیــن جنــس و نمــره آگاهــی،
نمــره افــراد مذکــر بــه طــور معنـیدار بیشــتر از نمــره افــراد مؤنــث
بــود ،ایــن یافتــه را میتــوان بــه توانایــی بیشــتر مــردان در یادگیــری
علــوم مهارتــی نســبت داد ( ،)23ولــی ایــن امــر بایــد بــا احتیــاط
فــراوان صــورت بگیــرد چراکــه تعــداد آقایــان شــرکت کننــده در
کارگاه بســیار کمتــر از خانمهــا بــود.
معنــیدار بــودن ارتبــاط بیــن میــزان آگاهــی و تحصیــات افــراد
در قبــل از برگــزاری کارگاه (بــه صــورت بــاال بــودن نمــره افــراد
بــا مــدرک کارشناســی ارشــد) و بــر عکــس عــدم معنــیداری آن
در دوره پــس آزمــون ،میتوانــد نشــانگر تأثیــر آمــوزش کارگاه
بــر دانــش افــراد بــا مــدرک کارشناســی و یــا بــاال بــودن دانــش

پایــه افــراد بــا تحصیــات کارشناســی ارشــد بــه دنبــال انجــام دادن
پایــان نامــه باشــد .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر
افــرادی کــه در بالیــن و در تمــاس نزدیــک بــا بیمــار کار میکننــد
دارای تحصیــات کارشناســی هســتند و از طرفــی ایــن افــراد جــزو
مهمتریــن گروهــی هســتند کــه بایــد بتواننــد مبتنــی بــر شــواهد
عینــی و واقعــی کار کننــد ،گنجانــدن واحــد درســی پایــان نامــه
بــرای دانشــجویان کارشناســی نیــز مفیــد بــه نظــر میرســد.
نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر نشــانگر تأثیــر آمــوزش روش تحقیــق بــه صــورت
برگــزاری کارگاه بــر دانــش پرســتاران بالینــی بــود .افزایــش دانــش
پرســتاران کارشناســی بــه دنبــال برگــزاری کارگاه و بــاال بــودن
دانــش اولیــه کارشناســان ارشــد در ایــن حیطــه از یافتههــای
دیگــر بــود ،لــذا بــه نظــر میرســد کــه گنجانــدن واحــد درســی
پایــان نامــه بــرای دوره کارشناســی ،برگــزاری مــداوم کارگاههــای
روش تحقیــق در قالــب آمــوزش ضمــن خدمــت ،تشــکیل و تقویــت
کمیتههــای پژوهــش پرســتاری در مراکــز درمانــی و اســتفاده از
خــط مش ـیهای تشــویقی بــرای ایجــاد فرصــت حضــور پرســتاران
در تحقیقــات بالینــی مفیــد خواهــد بــود ،کــم بــودن تعــداد افــراد
مذکــر نســبت بــه افــراد مؤنــث از محدودیتهــای ایــن مطالعــه بــود،
همچنیــن در برگــزاری کارگاه محدودیــت زمانــی وجــود داشــت و
پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آتــی ،فراینــد آمــوزش کارکنــان
بالینــی در مــدت زمانــی بیشــتر از ایــن انجــام شــود تــا شــرکت
کننــدگان بتواننــد در تمامــی مباحــث مخصوصــاً مبانــی اولیــه
پژوهــش آمــوزش دیــده و بــه راحتــی بــه انجــام کار عملــی در زمینــه
نوشــتن مقدمــه ،بیــان مســئله ،اهــداف ،فرضیــات و متدولــوژی
عنــوان فرضــی و همچنیــن تبــادل نظــر بــا مدرســین بپردازنــد.
سپاسگزاری
محققــان در ایــن مطالعــه از همــکاری ســازمان نظــام پرســتاری
تبریــز ،اداره پرســتاری معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز ،مرکــز آمــوزش مــداوم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،
کارکنــان و مدیریــت پرســتاری بیمارســتان الزهــرا (س) نهایــت
تشــکر و قدردانــی را دارنــد .همچنیــن از پرســتاران شــرکت کننــده
در کارگاه کــه بــا حوصلــه و انگیــزه بســیار بــاال محققیــن را یــاری
رســاندند ،تقدیــر ویــژه بــه عمــل میآیــد.
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Abstract
Introduction: Nurses as biggest manpower in health care centers must have evidencebased practices; so, they need to have knowledge about principles of research methodology.
According to the scarce attention of nurses to clinical researches, their training and
continuing of education is necessary. The aim of this study was to determine the effect of
research workshops on nurses’ knowledge.
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 90 personnel of Tabriz
Medical University in East Azarbaijan province in 2014. Participants were trained in a
two-day workshop for 12 hours, using slides and through teamwork. The knowledge
of participants was measured before and after the course using a researcher-made
questionnaire (the content validity of which was conducted and the reliability of which
was approved). Data were analyzed by SPSS version 17 through descriptive statistics and
paired t-test.
Results: The difference between mean scores of the pre-test and post-test was statistically
significant, and the training course increased the personnel’s knowledge about research
methodology. Also, the score of knowledge was significantly correlated with gender and
education.
Conclusions: Teaching research methodology in the form of workshop increased the
knowledge level of nurses. Due to the importance of evidence-based practices and nurses’
distance from research activities, more attention to continuing education and emphasis on
research activities among this population is recommended.

