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 بسمه تعالی                      

 بیمارستان فوق تخصصی بهرامی                       

 

 

 تعریف پژوهش در پرستاری  

با نگاهی تخصصی تر، پژوهش عبارت می باشد. مجدد یا جستجوی دقیق  پژوهش ، جستجویمعنای ریشه ای واژه  ✿

از کاوش یا بررسی سخت کوشانه و نظام مندبه منظور معتبرسازی و باز تعریف دانش موجود و تولید دانش جدید می 

باشد.  دو مفهوم سخت کوشانه و نظام مند  در تعریف پژوهش پرستاری بسیار حایز اهمیت هستند زیرا مستلزم برنامه 

 یبایی می باشند. ریزی، سازماندهی و شک

در سایر حوزه ها بسیاری از رشته ها به پژوهش مبادرت می ورزند ، اما  چه چیزی پژوهش پرستاری را از پژوهش ✿

متفاوت می سازد؟ از برخی جهات ، هیچ تفاوتی وجود ندارد، زیرا دانش و مهارت انجام پژوهش در تمام حرفه ها شبیه 

پژوهش پرستاری ابعاد دیگر پژوهش درون  حرفه می نگریم، مشخص می شود که به هم می باشند. اما هنگامی که به 

است. در واقع پژوهشگران پرستاری الزم است نسبت به پاسخگویی به سواالت مرتبط با حرفه ، کامالً منحصر به فرد 

 پژوهش های اثربخش تری را در راستای توسعه ی بدنه دانش پرستاری انجام دهند.

 ر پژوهش  نقش پرستاران د

تولید پایه ی دانش علمی همراه با کاربرد آن در عمل ، به مشارکت تمام رده های پرستاری در انواع مختلف فعالیت  ✿

های پژوهشی نیاز دارد. برخی از پرستاران، طراحان پژوهش بوده و برای تولید و باز تعریف دانش مورد نیاز عمل 

برخی دیگر مصرف کنندگان نتایج پژوهشی بوده و شواهد پژوهشی را به منظور پرستاری ، مطالعات را هدایت می کنند. 

  .ارتقای عملکرد خویش در مراقبت از مددجو مورد استفاده قرار می دهند

 تعریف می شود.  با توجه به سطح تحصیلی، مهارت و یا هر دومعموالً نقش پژوهشی یک پرستار  ✿

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

درمانی تهران،بهداشتی  
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نسبت به فرایند پژوهش شناخت داشته و مهارت خواندن و نقد مطالعات را نیز  1پرستاران با درجه تحصیلی لیسانس✿

دارند. آنها با اجرای دستورالعمل ها، پروتکل ها ، الگوریتم ها و خط مشی های مبتنی بر شواهد در اجرای مراقبت کمک 

جمع آوری داده های پژوهش  می کنند. به عالوه این پرستاران، می توانند نقش ارزشمندی در شناخت مسائل پژوهشی و

 داشته باشند. 

، آموزش الزم را جهت نقد و ترکیب یافته های مطالعات به منظور 2پرستاران با درجه کارشناسی ارشد پرستاری ✿

یا خط مشی های مورد استفاده در مراقبت دریافت کرده اند. آنها همچنین توانایی  بازنگری پروتکل ها، الگوریتم ها

شناخت و ارزیابی نقادانه ی کیفیت راهنماهای مبتنی بر شواهد که توسط سازمان های دولتی و ملی تدوین شده اند را 

متی در ایجاد تغییرات اساسی دارند. مدیران پرستاری بر اساس شواهد پژوهشی، توانایی جهت دهی به تیم مراقبت سال

و سیستم مراقبت سالمتی را دارند. برخی از کارشناسان ارشد پرستاری، مطالعات را هدایت می  در مراقبت پرستاری

  کنند اما معموالً این کار را با همکاری سایر دانشمندان پرستاری انجام می دهند. 

( و متمرکز بر پژوهش) 3تحت عنوان دکترای مراقبت پرستاری به دو صورت متمرکز بر مراقبت )دکترای پرستاری  ✿

  ( می باشد.4تحت عنوان دکترای فلسفه پرستاری

دانش پیشرفته ی پژوهشی و رهیری به منظور توسعه، اجرا، ارزشیابی و بازنگری  از  DNP پرستاران دارای مدرک ✿

  راهنما، پروتکل ها،الگوریتم ها و خط مشی های مراقبتی برخوردارند.

نقش اصلی در هدایت پژوهش و تولید دانش پرستاری در موضوعات مورد نظر دارند.   PhDپرستاران دارای مدرک  ✿

این دانشمندان پرستاری در اغلب موارد، تیم های پژوهشی از جمله پرستاران دارای مدرک دکترای بالینی، کارشناسی 

ای مختلف مراقبت سالمتی ارشد و لیسانس را هدایت می کنند تا اجرای مطالعات با کیفیت در شعبه ها و نمایندگی ه

را تسهیل کنند . آنها هدایت گروههای چند رشته ای پژوهشگران و گاهی اوقات هدایت مطالعات را در محیط های 
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و مختلف به عهده می گیرند. این دانشمندان اغلب به عنوان متخصصین حیطه های مختلف پژوهش شناخته می شوند 

 عهده دار می شوند. جدید را  PhDتعلیم و تربیت پژوهشگران 

 مشارکت پرستاران در پژوهش بر حسب سطح تحصیالت

 وظایف پژوهشی سطح تحصیلی

 لیسانس
خواندن و ارزیابی نقادانه مطالعات،استفاده از بهترین شواهد پژوهشی 

در عمل همراه با راهنمایی. کمک در شناسایی مسایل پژوهشی و جمع 

 آوری اطالعات  

 فوق لیسانس

نقادانه و طراحی مطالعات به منظور گسترش و بازنگری ارزیابی 

راهنماها،الگوریتم ها، و خط مشی های مراقبتی. اجرای بهترین شواهد 

پژوهشی در عمل. همکاری در پروژه های پژوهشی و ایجاد شرایط 

 بالینی مناسب برای پژوهش.

 دکترای مراقبت پرستاری
،طراحی،اجرا،ارزشیابی مشارکت در توسعه راهنماهای مبتنی بر شواهد

و بازنگری راهنماها،خط مشی ها و اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در 

 عمل. هدایت مطالعات بالینی همراه با سایر پژوهشگران پرستاری. 

 دکترای فلسفه ی پرستاری

نقش اصلی در هدایت پژوهش های مستقل و کمک به تولید دانش 

تجربی حیطه مورد مطالعه. کسب بودجه اولیه برای اجرای پژوهش. 

هماهنگ کردن اعضای گروه پژوهشی نظیر پرستاران لیسانس،فوق 

 لیسانس و دکترای مراقبت پرستاری. 

 فوق دکترا

دارای نقش پژوهشگر ماهر و کامل همراه با برنامه ی تهیه بودجه برای 

پژوهش. هدایت و یا مشارکت در گروه های پرستاری و بین بخشی. به 

عنوان فردی متخصص و ماهر در زمینه پژوهشی خویش شناخته می 

را  PhDشود. وظیفه تعلیم پژوهشگران در حال تعلیم در دوره ی 

 برعهده دارد. 
، زهرا فارسی، ناهید دهقان نیری ترجمه:و تولید شواهد. تحقیق پرستاری  ارزیابی، ترکیب . روش گرو،نانسی برنز،جنیفر گریسوزان   رفرنس: 

 1394.اندیشه رفیعانتشارات  تهران:خاطره سیالنی، زهرا طیبی.

 


