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چکیده
ــی بایــد اقدامــات خــود را  ــه عنــوان بزرگتریــن نیــروی انســانی مراکــز بهداشــتی درمان ــه: پرســتاران ب مقدم
ــا  مبتنــی بــر شــواهد انجــام دهنــد، از ایــن رو بایــد آگاهــی زیــادی از اصــول روش تحقیــق داشــته باشــند. ب
توجــه بــه کمرنــگ بــودن امــر پژوهــش در میــان پرســتاران شــاغل در بالیــن، لــزوم توجــه بیشــتر بــه دانــش و 
آمــوزش مــداوم ایــن جمعیــت احســاس می شــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش روش تحقیــق 
مقدماتــی بــر دانــش پرســتاران بالینــی شــاغل در مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی در اســتان 

آذربایجــان شــرقی انجــام شــد.
ــوم پزشــکی  ــی در دانشــگاه عل ــر از پرســتاران بالین ــا شــرکت 90 نف ــی ب ــه نیمــه تجرب ــن مطالع روش کار: ای
ــا اســتفاده از اســاید، کار گروهــی و پرســش و پاســخ در طــول  تبریــز و در ســال 1393 انجــام شــد، افــراد ب
ــتفاده از  ــا اس ــزاری دوره، ب ــد از برگ ــل و بع ــراد قب ــش اف ــد. دان ــوزش دیدن ــاعت آم ــاً 12 س دو روز و مجموع
پرسشــنامه محقــق ســاخته، کــه روایــی و پایایــی آن تائیــد شــده بــود، ســنجیده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از 

ــد. ــل ش ــه و تحلی ــون T زوجــی تجزی ــی و آزم ــار توصیف ــا آم ــزار SPSS نســخه 17 و ب نرم اف
ــی داری داشــت  ــاری معن ــاوت آم ــزاری کارگاه تف ــد از برگ ــل و بع ــراد قب ــش اف ــن نمــره دان ــا: میانگی یافته ه
ــا میــزان تحصیــات و جنــس  و برگــزاری کارگاه باعــث افزایــش دانــش افــراد شــد. همچنیــن نمــره دانــش ب

ارتبــاط آمــاری معنــی دار داشــت.
نتیجه گیــری: آمــوزش روش تحقیــق بــه شــکل برگــزاری کارگاه باعــث افزایــش دانــش پرســتاران می شــود. 
ــودن پرســتاران از فعالیتهــای  ــن و از ســویی دور ب ــه اهمیــت عملکــرد مبتنــی در شــواهد در بالی ــا توجــه ب ب
پژوهشــی، لــزوم توجــه بیشــتر نســبت بــه آمــوزش مــداوم و تاکیــد بــر امــر پژوهــش در میــان ایــن جمعیــت 

ــود. ــه می ش توصی

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری 
ایران محفوظ است.
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مجله آموزش پرستاری

مقدمه
ــد.  ــر می باش ــری بش ــای فط ــت از نیازه ــن حقیق ــرای یافت ــاش ب ت
انســان در زندگــی روزمــره و در مســیر تکامــل بــا ســؤاالت و ابهامــات 
متعــددی مواجــه می شــود کــه تمایــل بــرای یافتــن پاســخ مناســب 
ــه ایــن ســؤاالت انســان را بــه فعالیــت بیشــتر وادار می کنــد ولــی  ب

ــدون  ــی ب ــی و منطق ــت علم ــه حرک ــد هیچگون ــر می رس ــه نظ ب
ــًا  ــی کام ــق فعالیت ــد. تحقی ــر نباش ــات امکانپذی ــتوانه تحقیق پش
ضــروری، موجــه و داراری بــازده مثبــت تلقــی می شــود زیــرا مبنــای 
ــوآوری و زمینــه ســاز تحــول و تکامــل وســایل و ابزارهــای تولیــد  ن
ــگاه  ــن جای ــاخصهای تعیی ــی از ش ــگران، یک ــداد پژوهش ــت. تع اس
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ــوزش روش  ــد و آم ــاب می آی ــه حس ــش ب ــر پژوه ــورها از نظ کش
ــورهای  ــاً در کش ــکی مخصوص ــوم پزش ــان عل ــرای کارکن ــق ب تحقی
در حــال توســعه ضــروری اســت )1(. از طرفــی تحقیــق و پژوهــش 
ــه  ــه در زمین ــی ک ــل اهمیت ــه دلی ــکی، ب ــوم پزش ــته های عل در رش
ــه راه حــل مناســب  شناســایی مشــکات و مســائل بهداشــتی و ارائ
ــه  ــامت جامع ــه س ــوط ب ــکات مرب ــتن مش ــان برداش ــت از می جه
دارد، از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت )2(. شــاغلین رشــته های 
ــرفت،  ــرای پیش ــته ها ب ــایر رش ــد س ــز مانن ــتاری نی ــی و پرس مامای
ــا یافته هــای حاصــل از  ــه تحقیــق هســتند ت ــر پای ــد عمــل ب نیازمن
ــل  ــی و تعام ــال بالین ــه، اعم ــای آگاهان ــق را در تصمیم گیری ه تحقی
ــد  ــی معتق ــق کانادای ــد )Myles .)3 محق ــه کار گیرن ــاران ب ــا بیم ب
اســت کــه انجــام تحقیــق توســط پرســتاران و ســایر پرســنل بالینــی 
موجــب کاهــش هزینه هــا می شــود )4(. از ســویی در ســالهای 
ــون توجــه صاحبنظــران  ــر شــواهد، در کان ــر مراقبــت مبتنــی ب اخی
و دســت اندرکاران در مراکــز دانشــگاهی و بیمارســتانها بــوده اســت، 
ــج  ــردن نتای ــکار ب ــت از ب ــارت اس ــواهد عب ــر ش ــی ب ــت مبتن مراقب
ــی  ــارب بالین ــص، تج ــش، تخص ــا دان ــراه ب ــات هم ــن تحقیق بهتری
ــر  ــی ب ــرد مبتن ــار )5( عملک ــهای بیم ــه ارزش ــه ب ــا توج ــراه ب هم
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 
ــده  ــته ش ــاران کاس ــتری بیم ــان بس ــدت زم ــا و م ــزان هزینه ه می
اســت )6, 7(. مطالعــات مویــد ایــن مطالــب اســت کــه این پرســتاران 
ــر پاســخگوی  ــه ای، بهت ــر حرف ــس بیشــتر، از نظ ــه نف ــاد ب ــا اعتم ب
مددجــو بــوده و هویــت حرفــه ای مســتحکم تری داشــته اند )7, 
8(، از 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 

.)10  ,9( داشــته اند 
ــتاران )11,  ــرای پرس ــق ب ــراوان تحقی ــای ف ــود مزای ــا وج ب
میــان  در  تحقیــق  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات   ،)12
ــوده و عاقــه  جمعیــت پرســتاران و پرســنل بالیــن کمرنــگ ب
ــود  ــرای مشــارکت در امــر پژوهــش در حــد متوســط ب آنهــا ب
ــل عــدم  ــد اســت کــه یکــی از دالی )Kauuppelo .)13 معتق
پرداختــن بــه تحقیــق، پــس از پایــان تحصیــل و شــروع بــه کار 
بالینــی، عــدم آشــنایی بــا روش تحقیــق، نوشــتن پروپــوزال و 
ارائــه نتایــج آن می باشــد )14(. مطالعــات نشــان می دهــد کــه 
ــای  ــی و دوری از فعالیته ــارغ التحصیل ــان از ف ــت زم ــا گذش ب
ــم  ــن ک ــاغل در بالی ــراد ش ــق در اف ــزان تحقی ــی، می پژوهش
ــش  ــانی دان ــروز رس ــه ب ــتر ب ــه بیش ــزوم توج ــه ل ــود ک می ش
کارکنــان بیمارســتانی، آمــوزش مــداوم و تاکیــد بــر امــر 

پژوهــش را یــادآوری می کنــد )Kauuppelo .)3 در ایــن 
زمینــه می نویســد "جهــت افزایــش رغبــت پرســتاران بــه انجــام 
تحقیــق و بــه کارگیــری نتایــج آن، بایــد بیشــترین تــاش بــر 
توســعه آمــوزش و متدولــوژی تحقیــق معطــوف شــود" )14( و 
از ســویی بــرای توســعه پژوهــش در بیــن پرســتاران ضــروری 
اســت تــا اســتراتژیهای جدیدتــری بــه کارگرفتــه شــود )13( و 
ایجــاد دانــش، مهــارت و نگــرش مثبــت در پرســتاران نســبت 
بــه تحقیقــات، نیازمنــد تأمیــن امکانــات آموزشــی اســت )15(.

صــورت  بــه  تحقیــق  روش  آموزش هــای  بیشــتر  امــروزه 
کارگاه هــای چنــد روزه اجــرا می شــود ولــی متاســفانه شــواهد 
ــوع آمــوزش روش تحقیــق  ــر اثربخشــی ایــن ن کافــی مبنــی ب
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 
ــوم پزشــکی در اســتان آذربایجــان شــرقی در ســال 1393  عل

انجــام شــد.

روش کار
ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــر روی 90 نفــر ازکارکنــان گــروه 
پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی- 
تبریــز، در آذر مــاه ســال 1393 انجــام شــد، تمــام بیمارســتانها 
ــز و ســایر  ــوم پزشــکی تبری ــه دانشــگاه عل دولتــی و وابســته ب
شهرســتانهای تابعــه )بعضــی آموزشــی و بعضــی غیر آموزشــی( 
بودنــد. نمونه هــا بــه روش تصادفــی – طبقــه ای انتخــاب 
ــت، دو  ــر از 100 تخ ــتانهای کمت ــه از بیمارس ــدند، بطوریک ش
نفــر و بیــش از 100 تخــت،3 نفــر بــه صــورت تصادفــی از بیــن 
ــای  ــد، معیاره ــاب ش ــرکت در کارگاه انتخ ــه ش ــدان ب عاقمن
ــه و حداقــل مــدرک  ــه مطالعــه داشــتن رضایــت آگاهان ورود ب
ــق  ــود. اصــول روش تحقی ــل پرسشــنامه ب کارشناســی و تکمی
مقدماتــی بــه صــورت ســخنرانی، پرســش و پاســخ و کار عملــی 
در گروههــای کوچــک در یــک کارگاه دو روزه 10 ســاعته 
ــق  ــنامه محق ــتفاده پرسش ــورد اس ــزار م ــد. اب ــوزش داده ش آم
ــات  ــش اطاع ــامل دو بخ ــه ش ــود ک ــؤال ب ــا 23 س ــاخته ب س
دموگرافیــک بــا 6 آیتــم و ســؤاالت تخصصــی مربــوط بــه روش 
ــی  ــود. ســؤاالت شــامل حیطــه "مبان ــا 17 ســؤال ب ــق ب تحقی
ــا 5 ســؤال،  ــزار پژوهــش" ب ــا 4 ســؤال، حیطــه "اب پژوهــش" ب
حیطــه "متدولــوژی پژوهــش" بــا 5 ســؤال و حیطــه "آنالیــز" بــا 
3 ســؤال بــود. ســؤاالت تخصصــی بــه صــورت چهــار گزینــه ای 
ــح  ــک پاســخ صحی ــط ی ــر ســؤال فق ــود و ه طراحــی شــده ب
ــک و در صــورت  ــاز ی ــح امتی داشــت؛ در صــورت پاســخ صحی
پاســخ اشــتباه امتیــاز صفــر بــه فــرد تعلــق می گرفــت و بدیــن 



10

مجله آموزش پرستاری، دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395

ــود. کســب نمــره 0-6  ترتیــب کل امتیــاز پرسشــنامه 17-0 ب
ــط و 13-17  ــش متوس ــف، 12-7 دان ــش ضعی ــه دان ــه منزل ب
ــط 10  ــنامه توس ــد. پرسش ــه ش ــر گرفت ــوب در نظ ــش خ دان
نفــر از اســاتید و اعضــای کمیتــه تحقیــق اداره پرســتاری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز کــه دارای مــدرک دکتــری یــا 
ــوده و صاحــب نظــر  ــی ب کارشناســی ارشــد پرســتاری و مامای
در امــر تحقیــق بودنــد بــه صــورت روایــی محتوایــی و صــوری 
بررســی شــد و اصاحــات الزم بــه عمــل آمــد. پایایــی آن نیــز 

ــد شــد. ــودر ریچاردســون تائی ــا اســتفاده از روش ک ب
ابتــدای کارگاه پرسشــنامه در قالــب پیــش آزمــون در اختیــار 
ــرار گرفــت و پــس از پاســخدهی، جمــع  شــرکت کننــدگان ق
آوری شــد. ســپس آمــوزش افــراد بــا همــکاری گــروه مدرســین 
کــه جــزو پژوهشــگران برتــر رشــته پرســتاری و مامایــی 
ــراد و  ــیدن اف ــش کش ــه چال ــا ب ــد. کارگاه ب ــروع ش ــد، ش بودن
ــام  ــهیل در انج ــت تس ــد. جه ــزار گردی ــخ برگ ــش و پاس پرس
کار گروهــی، بعــد از اتمــام هــر مبحــث از کارگاه، افــراد حاضــر 
ــدند.  ــیم بندی ش ــری تقس ــای 3 و 4 نف ــه گروه ه در کارگاه ب
کار گروهــی تحــت نظــارت و راهنمایــی مدرســین ســاماندهی 
ــده انتخــاب شــده و  ــک نماین ــروه ی می شــد. ســپس از هــر گ
ــه مــی داد.  ــی ارائ ــه گزارشــی اجمال از کار گروهــی انجــام یافت
بعــد از اتمــام قســمت آمــوزش و جمــع بنــدی مطالــب توســط 
دبیــر علمــی و برطــرف کــردن مــوارد مبهــم، پرسشــنامه ها در 
قالــب پــس آزمــون در اختیــار افــراد قرارگرفتــه و تکمیــل شــد. 
جزئیــات مطالــب ارائــه شــده در کارگاه دو روزه در جــداول 1 و 

2 بــه تفصیــل آمــده اســت.
ــک  ــر ی ــت ه ــب جمعی ــه تناس ــه ای ب ــری طبق ــه گی در نمون
می گردنــد.  انتخــاب  نیــاز  مــورد  نمونه هــای  طبقــات  از 
ــز شــامل  ــوم پزشــکی تبری بیمارســتان های تابعــه دانشــگاه عل
31 بیمارســتان آموزشــی و غیرآموزشــی اســت کــه ازهــر کــدام 
از 15 بیمارســتان بــاالی 100 تخــت 3 نفــر و از 16 بیمارســتان 
زیــر 100 تخــت هــر کــدام 2 نفــر انتخــاب شــدند. بــه دلیــل 
ــتان  ــک بیمارس ــت و ی ــاالی 200 تخ ــتان ب ــه 3 بیمارس اینک
ــر 100  ــر حســب ه ــود داشــت ب ــز وج ــاالی 400 تخــت نی ب
ــد  تخــت اضافــی تعــداد نمونه هــای بیشــتری انتخــاب گردیدن
و ازعاقمنــدان بــه شــرکت در کارگاه در داخــل هــر بیمارســتان 
بــه صــورت تصادفــی تعــداد نفــرات مــورد نیــاز انتخــاب شــده و 

در مجمــوع 90 نفــر وارد مطالعــه شــدند.
ــد  ــراد عاقمن ــر اف ــام 90 نف ــه از تم ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرکت  ــت ش ــه جه ــت آگاهان ــده در کارگاه، رضای ــرکت کنن ش
در مطالعــه اخــذ شــد. پرسشــنامه ها بی نــام بــود. روز اول 
ابتــدا پرسشــنامه ســؤاالت پیــش آزمــون در اختیــار آنــان قــرار 

ــون در  ــام آزم ــان انج ــر در زم ــان 81 نف ــن می ــت. در ای گرف
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 85 نفــر افــرادی کــه 
ســؤاالت در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه بــود، 9 نفــر بــه علــت 
عــدم تکمیــل پیــش آزمــون،، 5 نفــر بــه علــت تکمیــل ناقــص

جدول 1: برنامه روز اول کارگاه روش تحقیق- دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در سال 1393

عنوانساعت
تاوت قران و سرود ملی جمهوری اسامی ایران08:10-0800

بیان اهداف کارگاه و انجام پیش آزمون08:20 –08:10

مقدمه ای بر پژوهش پرستاری و تعیین اولویتهای 08:50- 08:20
پژوهشی

انتخاب عنوان و نگارش بیان مسئله09:10– 08:50

کار گروهی10:20– 09:10

پذیرایی10:30-10:20

گزارش کار گروهی11:15-10:30

بیان اهداف، سؤاالت، پیش فرض11:30-11:15

فرضیات، محاسبه حجم نمونه1200-11:30

نمونه گیری – معیارهای ورود و خروج12:30-1200

انواع متغیرها )کمی، کیفی، مستقل، وابسته، اسمی، 1300-12:30
رتبه ای،....(

کار گروهی و گزارش13:50-1300

جمع بندی مطالب روز اّول1400-13:50

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

عنوانساعت

تاوت قران08:10 – 08:00

جمع بندی مطالب روز اول08:20 – 08:10

ابزارجمع آوری اطاعات ونحوه تنظیم پرسشنامه08:30 – 08:20

روایی و پایایی ابزار مطالعه08:40 – 08:30

کار گروهی09:50 – 08:40

پذیرایی10:00 – 09:50

گزارش کار گروهی10:45 – 10:00

محدودیت های پژوهش، اخاق در پژوهش11:00- 10:45

کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها11:15 – 11:00

کار گروهی و گزارش13:45 – 11:15

جمع بندی مطالب روز دّوم14:00– 13:45
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ــد  ــر از موع ــر زودت ــدند و 5 نف ــته ش ــار گذاش ــه کن از مطالع
کارگاه را تــرک کردنــد و در نهایــت انالیــز آمــاری بــر روی 71 
ــل  ــون تکمی ــس آزم ــم پ ــون و ه ــش آزم ــم پی ــه ه ــری ک نف

ــد، انجــام شــد. ــرده بودن ک
ــزار SPSS نســخه  ــرم اف ــای حاصــل از پرسشــنامه در ن داده ه
17 وارد شــد و نرمــال بــودن آنهــا در ابتــدا بــا آزمــون 
کولموگــروف اســمیرنوف مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســپس 
ــار توصیفــی و آزمونهــای پارامتریــک )آزمــون t زوجــی  ــا آم ب
بــرای مقایســه نمــرات قبــل و بعــد مداخلــه، آزمــون t مســتقل 
بــرای بررســی نمــرات گروههــای مختلــف و ضریب همبســتگی 
پیرســون بــرای بررســی میــزان همبســتگی بیــن نمــرات 
دانــش بــا مشــخصات فــردی اجتماعــی( داده هــا مــورد تجزیــه 

ــت. ــرار گرف ــل ق و تحلی
مطالعــه پــس از کســب مجــوز تخصیــص امتیــاز از اداره 
ــماره 146754(،  ــه پزشــکی کشــور )ش ــداوم جامع ــوزش م آم
مجــوز کتبــی کمیتــه تحقیــق دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــکاری س ــماره 5/87873 و هم ــه ش ب
بــا اخــذ رضایــت آگاهانــه از افــراد تحــت مطالعــه درکارگاه بــه 

ــد. ــام ش ــال 1393 انج س

یافته ها
در ایــن مطالعــه 5 95/5 درصــد از شــرکت کننــدگان مؤنــث 
بودنــد، میانگیــن ســنی 7/66 ± 37/54 ســال بــا دامنــه بیــن 
ــراد 7/89  ــابقه کاری اف ــن س ــتند. میانگی ــال داش 54-23 س
ــد  ــود. 87/3 درص ــال ب ــه 29-1 س ــا دامن ــال ب ± 13/86 س
افــراد مــدرک کارشناســی و 12/7 درصــد افــراد مــدرک 
کارشناســی ارشــد داشــتند. در ارزیابــی پیــش آزمــون نمــره 
ــد  ــوب، 73/2 درص ــطح خ ــراد در س ــد اف ــش 8/5 درص دان
ــراد در  ــد اف ــش 18/3 درص ــره دان ــط و نم ــطح متوس در س
ســطح ضعیــف بــود در حالیکــه در پــس آزمــون ایــن نســبتها 
ــوب،  ــطح خ ــب در س ــه ترتی ــد ب ــه 62، 35/2 و 8/1 درص ب
متوســط و ضعیــف تغییــر یافــت. بیــن نمــره دانــش بــا ســن و 
ســابقه کاری ارتبــاط آمــاری معنــی داری یافــت نشــد. آزمــون 
ــش  ــن دان ــی داری بی ــاط معن ــه ارتب ــان داد ک ــتقل نش t مس
افــراد بــا مــدرک کارشناســی ارشــد نســبت بــه دانــش افــراد 
ــی  ــزاری دوره آموزش ــل از برگ ــی در قب ــدرک کارشناس ــا م ب
ــن  ــزاری دوره ای ــد از برگ ــی بع ــود دارد )P > 0/05(. ول وج
نســبت معنــی دار نبــود و نمــره افــراد بــا مــدرک کارشناســی 

ــود )جــداول 3 و 4(. ــه ب ــش یافت افزای

جدول 3: مقایسه میانگین نمرات پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393-دانش قبل و بعد از آموزش در گروه ها و در حیطه های 
مختلف دانش

tdfPفاصله اطمیناننمره دانشحیطه ها و دامنه نمرات

حد پایینحد باال
11/61700/001-6/51-4/60-نمره کل، 0-17

2/94 ± 7/69قبل
2/84 ± 13/25بعد

11/54700/001-2/32-1/63-حیطه ابزارتحقیق، 0-5
1/15 ± 2/02قبل
0/90 ± 4بعد

7/50700/001-1/83-1/06-حیطه متدلوژی تحقیق، 0-5
1/17 ± 2/74قبل
0/93 ± 4/19بعد

5/84700/001-1/27-0/62-حیطه مبانی پژوهش، 0-4
0/87 ± 1/74قبل
1/01 ± 2/69بعد

8/60700/001-1/61-1/00-حیطه آنالیز در روش تحقیق، 0-3
0/99 ± 1/04قبل
0/89 ± 2/35بعد

داده ها در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار آمده است.
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جدول 4: مقایسه نمره دانش پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 بر اساس مشخصات دموگرافیکی

سطح معنی داریفاصله اطمینان 95%میانگین انحراف معیار ±  نمره دانشمتغیرها

حد پایینحد باال

جنسیت

2/580/05-0/03قبل

2/99 ± 7/75زن

0/70 ± 6/47مرد

1/480/070/03بعد

2/89 ± 13/22زن
0/0 ± 14مرد

مدرک تحصیلی

6/150/001-2/48-قبل

2/62 ± 7/14کارشناسی

2/28 ± 11/46کارشناسی ارشد

1/830/51-3/18بعد

2/80 ± 13/33کارشناسی

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

بحث
ایــن مطالعــه با هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش روش تحقیــق مقدماتی 
ــر  ــاره تأثی ــی انجــام شــد، متاســفانه درب ــش پرســتاران بالین ــر دان ب
ــر آگاهــی کارکنــان شــاغل در بیمارســتان  آمــوزش روش تحقیــق ب
و همچنیــن حیطه هــای مــورد بررســی در روش تحقیــق مقدماتــی، 
ــذا  ــت، ل ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــران و دنی ــدودی در ای ــات مح مطالع
ــورت  ــاط ص ــا احتی ــه ب ــن مطالع ــای ای ــیر یافته ه ــم و تفس تعمی
ــتاران از روش  ــش 8/5% پرس ــط دان ــا فق ــق یافته ه ــرد. طب می پذی
ــد(  ــتاران )73/2 درص ــر پرس ــش اکث ــوب و دان ــد خ ــق در ح تحقی
ــن نتیجــه در مطالعــه محمــدی و  ــود؛ مشــابه ای در حــد متوســط ب
همــکاران )16( بدســت آمــد، بطوریکــه دانــش افــراد آمــوزش ندیــده 
21 درصــد متوســط تــا مطلــوب و 79 درصــد نامطلــوب گزارش شــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه واحــد درســی روش تحقیــق در ســالهای اخیــر 
ــت  ــه شــده اســت، انتظــار می رف ــه طــرح درســی پرســتاران اضاف ب
ــه  ــزارش شــود. ب ــن گ ــش از ای ــراد بی ــی اف ــش اولیه ــزان دان ــا می ت
عبارتــی حداقــل انتظــار می رفــت تــا دانــش پرســتاران کــم ســابقه 
تــر بیــش از دیگــران باشــد، درحالیکــه بیــن ســابقه کاری بــا میــزان 
ــات،  ــر اســاس مطالع ــی داری مشــاهده نشــد. ب ــاط معن ــش ارتب دان
چنانچــه افــراد علــوم کاربــردی خــود را بــه صــورت تجربــی بــه کار 
نگیرنــد بــا گذشــت زمــان آن علــم و مهــارت را فرامــوش می کننــد 

)17( و ایــن امــر، بــا توجــه بــه اهمیــت عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد 
در پرســتاری، ضــرورت آمــوزش دوره ای روش تحقیــق بخصــوص بــه 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــورت عمل ص
ــد  ــرات 62 درص ــن نم ــوزش میانگی ــس از آم ــر پ ــه حاض در مطالع
افــراد بــه وضعیــت خــوب تغییــر یافــت کــه در مقایســه بــا مطالعــه 
ــوب و 59  ــا مطل ــش متوســط ت مشــابه )16(، )41 درصــد دارای دان
ــه نظــر می رســد. البتــه  ــا دانــش نامطلــوب( بهتــر ب ــراد ب درصــد اف
ــراد در  ــش اف ــزان دان ــر می ــی ب ــی کارگاه آموزش ــورد اثربخش در م
مطالعــات مختلــف، بــه صــور متفــاوت بحث شــده اســت، بــه طوریکه 
ــق  ــه طب ــت: اول اینک ــی اس ــل ارزیاب ــه قاب ــه از دو جنب ــن یافت ای
ــای  ــتفاده از کارگاه ه ــا اس ــی ب ــات قبل ــه و مطالع ــن مطالع ــه ای یافت
ــق  ــه تحقی ــتاران در حیط ــی پرس ــم و آگاه ــوان عل ــی می ت آموزش
و پژوهــش را افزایــش داد، بنابرایــن برگــزاری ایــن کارگاه هــا اکیــداً 
توصیــه می شــود. نکتــه دوم ایــن اســت کــه بررســی میــزان دانــش 
بافاصلــه پــس از آمــوزش بــا شــک و تردیــد روبــرو اســت. چــرا کــه 
ــد،  ــراد را بررســی می کن ــاه مــدت اف ــه حافظــه کوت بررســی بافاصل
ــم یادگرفتــه را در حافظــه  درحالیکــه انتظــار مــی رود پرســتاران عل
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 می توانــد میــزان دانــش 
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ــردی را نشــان دهــد )18(. کســب شــده واقعــی و کارب
ــش  ــر افزای ــی ب ــق مقدمات ــوزش روش تحقی ــه آم ــن مطالع  در ای
دانــش افــراد تأثیــر معنــی داری داشــت، در مطالعــه حســینی نســب و 
همــکاران نیــز برگــزاری کارگاه روش تحقیــق تأثیــر معنــی داری بــر 
دانــش افــراد گذاشــته بــود )3(. در تحقیقــی کــه بــر روی 61 پایــان 
ــر  ــز اث ــود نی ــده ب ــام ش ــتان انج ــکی در لرس ــجوی پزش ــه دانش نام
ــر روی کیفیــت تدویــن و اجــرای پایان نامــه  شــرکت در کارگاه هــا ب
ــت  ــده اس ــزارش ش ــی دار گ ــرای کارگاه معن ــد از اج ــل و بع در قب
)19(. مطالعــات نشــان داده اســت کــه عوامــل زیــادی می تواننــد بــر 
میــزان یادگیــری افــراد بزرگســال در کاس هــای آموزشــی تاثیرگــذار 
باشــد و افزایــش قابــل ماحظــه دانــش شــرکت کننــدگان می توانــد 
ناشــی از کار عملــی در قالــب گروه هــای کوچــک و نظــارت مســتقیم 
کارهــا توســط مــدرس )20(، ایجــاد جــو صمیمانــه در کارگاه )21( و 

مــواردی از ایــن قبیــل باشــد.
 افــراد شــرکت کننــده باالتریــن نمــره را در حیطــه متدولــوژی کســب 
ــدودی  ــا ح ــراد ت ــه اف ــد ک ــان می ده ــه نش ــن نکت ــد؛ ای ــرده بودن ک
دانــش اولیــه اجرایــی را دارنــد، بــر عکــس در حیطــه مبانــی پژوهــش، 
ــه در  ــی ک ــم، در حال ــراد بودی ــش اف ــر دان ــر ب ــن تأثی ــاهد کمتری ش
ــده  ــرح ش ــه مط ــن یافت ــس ای ــکاران )22( عک ــاح و هم ــه ف مطالع
ــابه،  ــی مش ــای آموزش ــد در دوره ه ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت، بنابرای اس
ــی و  ــی، طراح ــتر روی مبان ــز بیش ــا تمرک ــوزش ب ــه آم ــر روی تغیی

ــد. ــر نمای ــا را پربارت ــد کارگاه ه ــل می توان ــن قبی ــواردی از ای م
ــخصات  ــا مش ــی ب ــره آگاه ــن نم ــی بی ــر ارتباط ــه حاض در مطالع
ــه  ــه مطالع ــد ک ــت نش ــابقه یاف ــن و س ــه س ــک از جمل دموگرافی
محمــدی و همــکاران )16( نیــز در ایــن زمینــه بــه نتیجــه مشــابهی 
ــاط بیــن جنــس و نمــره آگاهــی،  ــد. در بررســی ارتب دســت یافته ان
نمــره افــراد مذکــر بــه طــور معنــی دار بیشــتر از نمــره افــراد مؤنــث 
بــود، ایــن یافتــه را می تــوان بــه توانایــی بیشــتر مــردان در یادگیــری 
ــاط  ــا احتی ــد ب ــر بای ــن ام ــی ای ــی نســبت داد )23(، ول ــوم مهارت عل
ــده در  ــرکت کنن ــان ش ــداد آقای ــه تع ــرد چراک ــورت بگی ــراوان ص ف

ــود. ــا ب ــر از خانمه کارگاه بســیار کمت
ــراد  ــات اف ــی و تحصی ــزان آگاه ــن می ــاط بی ــودن ارتب ــی دار ب معن
ــراد  ــره اف ــودن نم ــاال ب ــورت ب ــه ص ــزاری کارگاه )ب ــل از برگ در قب
ــی داری آن  ــدم معن ــس ع ــر عک ــد( و ب ــی ارش ــدرک کارشناس ــا م ب
در دوره پــس آزمــون، می توانــد نشــانگر تأثیــر آمــوزش کارگاه 
ــش  ــودن دان ــاال ب ــا ب ــی و ی ــدرک کارشناس ــا م ــراد ب ــش اف ــر دان ب

پایــه افــراد بــا تحصیــات کارشناســی ارشــد بــه دنبــال انجــام دادن 
ــر  ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــه باش ــان نام پای
ــا بیمــار کار می کننــد  افــرادی کــه در بالیــن و در تمــاس نزدیــک ب
دارای تحصیــات کارشناســی هســتند و از طرفــی ایــن افــراد جــزو 
ــر شــواهد  ــی ب ــد مبتن ــد بتوانن ــه بای ــن گروهــی هســتند ک مهمتری
ــه  ــان نام ــی پای ــد درس ــدن واح ــد، گنجان ــی کار کنن ــی و واقع عین

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــز مفی ــی نی ــجویان کارشناس ــرای دانش ب

نتیجه گیری
ــه صــورت  ــق ب ــوزش روش تحقی ــر آم ــانگر تأثی ــه حاضــر نش مطالع
برگــزاری کارگاه بــر دانــش پرســتاران بالینــی بــود. افزایــش دانــش 
ــودن  ــاال ب ــزاری کارگاه و ب ــال برگ ــه دنب ــی ب ــتاران کارشناس پرس
دانــش اولیــه کارشناســان ارشــد در ایــن حیطــه از یافته هــای 
ــی  ــد درس ــدن واح ــه گنجان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــود، ل ــر ب دیگ
ــای  ــداوم کارگاه ه ــزاری م ــی، برگ ــرای دوره کارشناس ــه ب ــان نام پای
روش تحقیــق در قالــب آمــوزش ضمــن خدمــت، تشــکیل و تقویــت 
ــتفاده از  ــی و اس ــز درمان ــتاری در مراک ــش پرس ــای پژوه کمیته ه
ــرای ایجــاد فرصــت حضــور پرســتاران  خــط مشــی های تشــویقی ب
ــراد  ــودن تعــداد اف ــود، کــم ب در تحقیقــات بالینــی مفیــد خواهــد ب
مذکــر نســبت بــه افــراد مؤنــث از محدودیتهــای ایــن مطالعــه بــود، 
ــت و  ــود داش ــی وج ــت زمان ــزاری کارگاه محدودی ــن در برگ همچنی
ــان  ــوزش کارکن ــد آم ــی، فراین ــات آت ــود در مطالع ــنهاد می ش پیش
ــرکت  ــا ش ــود ت ــام ش ــن انج ــتر از ای ــی بیش ــدت زمان ــی در م بالین
ــی اولیــه  ــث مخصوصــاً مبان ــی مباح ــدگان بتواننــد در تمام کنن
پژوهــش آمــوزش دیــده و بــه راحتــی بــه انجــام کار عملــی در زمینــه 
ــوژی  ــات و متدول ــداف، فرضی ــئله، اه ــان مس ــه، بی ــتن مقدم نوش

ــد. ــا مدرســین بپردازن ــادل نظــر ب ــن تب ــوان فرضــی و همچنی عن

سپاسگزاری
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــکاری س ــه از هم ــن مطالع ــان در ای محقق
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــتاری معاون ــز، اداره پرس تبری
ــز،  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــداوم دانش ــوزش م ــز آم ــز، مرک تبری
ــت  ــرا )س( نهای ــتان الزه ــتاری بیمارس ــت پرس ــان و مدیری کارکن
تشــکر و قدردانــی را دارنــد. همچنیــن از پرســتاران شــرکت کننــده 
ــاری  ــاال محققیــن را ی ــزه بســیار ب ــه و انگی ــا حوصل در کارگاه کــه ب

ــد. ــل می آی ــه عم ــژه ب ــر وی ــاندند، تقدی رس
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Abstract
Introduction: Nurses as biggest manpower in health care centers must have evidence-
based 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.
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