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. آورد را فراهم ميق نمودن پرستاري مبتني بر شواهد براي محقي مناسب  زمينه وجود پژوهشهاي علمي در سطوح باالي شاهد محوري :زمينه و هدف
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  . يك دورة بيست ساله تعيين نموده است

دانشكده هـاي   رساله دكتراي پرستاري 54نامه كارشناسي ارشد و  پايان 1810 سوم چكيده و فصل ي با مطالعهاين پژوهش توصيفي  در :بررسيروش 
بر اسـاس جـدول سلسـله    شاهد محوري سطح  سپسو  بكارگرفته شده در آنهاروش پژوهش  ابتداء ،1389تا  1370پرستاري تيپ يك كشور از سال 

مورد تجزيه و تحليل  16نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  با روشهاي آمار توصيفي وآمده   ي بدستها داده. مشخص گرديدمراتبي سطوح شواهد، 
  .رفتقرار گ
قرار  )مطالعات توصيفي و كيفي( 6در سطح شاهد محوري %) 6/92(هاي دكترا و رساله%)  7/60(هاي كارشناسي ارشد  نامه بيشترين تعداد پايان :ها يافته

مند بر روي مطالعات مرور نظام( 5 سطح و )مند يا فرا تحليلي بر روي كارآزماييهاي تصادفي بالينيطالعات مرور نظامم( 1به ترتيب در سطح . داشتند
در مقطع دكترا پژوهشي  5سطح و  )گروهيهمو مطالعات  مطالعات مورد شاهدي(  4سطح ، 1سطح و  ؛در مقطع كارشناسي ارشد )توصيفي و كيفي

 سطح و )كارآزماييهاي باليني تصادفي( 2 سطحها در از رساله%) 4/7(فقط . باشدمي 4مربوط به سطح %) 9/1(ها نامهپايانكمترين تعداد . مشاهده نشد
تر شاهد محوري ايجاد شده  در سالهاي اخير گرايش به انجام پژوهشهاي پرستاري در سطوح قوي. داشتند قرار )كارآزماييهاي باليني غيرتصادفي( 3

   .است
ها  هاي آموزشي و در اكثر دانشكده ها در زمان مورد بررسي و در تمامي گروه ها و رساله نامه ها حاكي از آن است كه بيشتر پايان يافته :كلي ريگي نتيجه

وي جستجبنابراين با توجه به اهميت عملكرد مبتني بر شواهد در ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري، . اند در سطوح پايين هرم شواهد قرار گرفته
  .ت داردسوق دادن اين پژوهشها به سمت سطوح باالي شاهد محوري ضرورراهكارهايي براي 
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  مقدمه
ژي، جوامع علمي را ي اطالعات و پيشرفتهاي تكنولودنيا

در جهت حفظ و ارتقاء جايگاه علمي خود، به سمت 
بوجود  آني از ا راهكارهايي سوق داده است كه نمونه

. آمدن عملكرد مبتني بر شواهد در بسياري از علوم است
هاي بهداشت و درمان، استفاده از اين عملكرد در حرفه

به دليل موقعيت حساس اين مشاغل روز به روز مورد 
توجه بيشتري قرار گرفته و هم اكنون عملكردهايي تحت 

و پرستاري مبتني بر عنوان پزشكي مبتني بر شواهد 
كيفيت  ند كه هدف آنها باال بردناهشواهد روي كار آمد

كارگيري اطالعات مفيد و خدمات درماني بر مبناي ب
در همين  .)1(روزآمد علمي در مراقبتهاي بهداشتي است

در خصوص عملكرد مبتني بر شواهد در  يراستا اقدامات
ز از سوي هايي نيپرستاري صورت گرفته و بيانيه

به طور مثال در ، گرديده استانجمنهاي علمي صادر 
توصيه شده  1997در سال گردهمايي بهداشت ملي كانادا 

سالمت بايد حركت سريع به  هدف كليدي بخشكه 
محور باشد كه  سعة يك سيستم سالمت شاهدسمت تو

كنندگان و مجريان و  در آن، تصميمات توسط ارائه
سب، اهد مناوسياستگزاران مراقبتهاي بهداشتي، بر مبناي ش

انجمن  2003در سال  .متعادل و با كيفيت اتخاذ شوند
 Sigma( المللي پرستاري سيگما تتاتائو افتخاري بين

Theta Tau International Honor society of 
nursing (ورد پرستاري شاهد مي در ميك بيانيه رس

است كه به عنوان منبع پيشگام جهت  كردهمحور منتشر
گسترش پرستاري شاهد محور در جهان محسوب 

به دنبال اين روند مراكز پرستاري شاهد محور . گردد مي
و مستقر شده تا جلسات نيز در كشورهاي متعددي ايجاد 

شواهد آموزشي براي آشنايي پرستاران با نحوه استفاده از 
با توجه به تأكيد  .)2(ددر كارهاي باليني را ارائه دهن

پرستاري مبتني بر شواهد در مجامع علمي و توسعه اين 
در كشور  وضعيت آنروند دركشورهاي پيشرفته، بررسي 

با توجه به اينكه پرستاري مبتني بر  .باشد حائز اهميت مي
شواهد اندك زماني است كه در سيستم پرستاري ايران 

عملكرد در عالوه بر تدوين اين  طرح شده است،م
دستورالعملهاي پرستاري نياز به آموزش و آشناسازي و 

در همچنين ايجاد زمينة مناسب براي فعاليت پرستاران 
پژوهشهاي  بررسي. )3(گردد راستاي اين هدف احساس مي

دهد كه پرستاران  كشور نشان ميازانجام شده در خارج 
به طور  با اين روند آشنايي دارندپيشرفته در كشورهاي 

 پرستاران برداشت و تلقي طرز Egerodمثال در پژوهش 
 موضوع اين به آنها دانش و شواهد بر مبتني فعاليتهاي از
 پرسشنامه وسيله به آنها شواهد بر مبتني فعاليتهاي و

 اگرچه داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج شد، ارزيابي
 شخصي باليني تجارب بر ستارانپرسر  به نسبت پرستاران

نيز  شواهد بر مبتني فعاليت به اما نسبت داشتند، تكيه خود
 به بيشتري آشنايي سرپرستاران .داشتندنگرش مثبتي 

 اين هاي افتهي طبق. داشتند شواهد بر مبتني فعاليت مفهوم
 از انگليسي، زبان به ناآشنايي و ناكافي تحصيالت تحقيق
 فعاليتهاي انجام موانع عنوان به كه بودند مواردي جمله
مطالعات داخل  .)4(ندشد مي محسوب شواهد بر مبتني

كشور حاكي از آشنايي اندك پرستاران با مفهوم مبتني بر 
در پژوهش اديب  شواهد بودن عملكردهاست، براي مثال

 مراقبت از پرستاران درك به منظور بررسيكه حاج باقري 
 كه داد نشان تحقيق هاي فتهياشواهد، انجام شد،  بر مبتني

 مبتني مراقبت با معادل را» اصولي مراقبت« واژه پرستاران
 بر مبتني مراقبت آنها نظر از و بردند  مي كار به شواهد بر

 پرستار اي حرفه دانش بر مبتني و علمي مراقبتي شواهد،
 نياز اين رفع هدف با و بيمار نياز اساس بر بايد كه است
در زمينة تأثير آموزش  هايي نيز ژوهشپ .)5( شود انجام

عملكرد مبتني بر شواهد در تصميمات باليني و كيفيت 
ويژگيهاي بر مهارت پرستاران و حتي تأثير اين آموزش 

تمامي  نتايج كه )6،7،8(است انجام شده  ،شخصيتي ايشان
 نفس به اعتماد و توانايي افزايش چشمگير بيانگر مطالعات

 فرآيند با ارتباط درشاغل پرستاران  پرستاري و دانشجويان
 آنها اكثريت است به طوري كه باليني گيري تصميم
 فعاليتهاي درعملكرد مبتني بر شواهد  از كه ندعالقمند
پژوهشهاي علمي  .استفاده نمايند خود آينده و حال باليني
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هاي مبتني بر شواهد دارند و  ارتباط تنگاتنگي با فعاليت
ساز اين عملكرد محسوب زمينهخود از عوامل اصلي و 

لذا بررسي سطح شاهد محوري اين پژوهشها  .شوند مي
 سطح شاهد محوري. موضوعي در خور توجه است

)Evidence-based levels ( معياري است كه امروزه
اي از قدرت نتايج  به عنوان نشانه در ارزيابي مطالعات

سطوح شاهد . )9(رود به كار ميارائه شده يك پژوهش 
بندي مشخص  حوري با استفاده از ساختارهاي رتبهم

گردند كه عموماً اين ساختارها تشكيل دهندة هرمي  مي
باشند كه رأس هرم را قويترين سطح مطالعات در بر  مي
از درجة اعتبار يا سطوح  مطالعاتهرچه اين . گيرند مي

شواهد باالتري برخوردار باشند به عنوان شواهد عيني 
از . شوند ه ميبرد كاربهاي باليني،  گيري تر در تصميم قوي
و  گير وقتاي  ، پروسهبا توجه به اينكه انجام تحقيق طرفي
توجه به سطح و نوع تحقيقات، در باشد،  بر مي هزينه

گامي در جهت تر،  تحقيقات كاربرديتصويب راستاي 
از اين . گردد اثربخش كردن تحقيقات محسوب مي- هزينه

بررسي سطح شاهد محوري با هدف  رو پژوهش حاضر
هاي رشته پرستاري صورت گرفته  نامه ها و پايان رساله
 مهمترين دستاوردهايبه عنوان  زيرا اين تحقيقات است

 و شوند محسوب مي پژوهشي مقاطع تحصيالت تكميلي
 آنهانيز بر گرفته از و مقاالت  هاي تحقيقاتي اكثر طرح

پژوهشي  از طرف ديگر بررسي نوع و روشهاي .باشند مي
هاي انجام شده در  ها و رساله نامه بكار گرفته شده در پايان

گروههاي آموزشي پرستاري، روند تحقيقات را در اين 
ها  ريزي ساز برنامه گروهها مشخص كرده و مي تواند زمينه

هاي آتي در راستاي ايجاد تغييرات  گيري و تصميم
  .گرددضروري 

  روش بررسی
اين  ةجامع .في استين پژوهش يك مطالعه توصي 

و  ي كارشناسي ارشدها نامه پژوهش عبارتست از پايان
و  هاي پرستاري دفاع شده در دانشكدهدكتراي هاي  رساله
تبريز، ( كشور 1پزشكي تيپ هاي علوم دانشگاه مامايي

 شهيد بهشتي، تهران، شيراز، كرمان، اصفهان، اهواز، ايران
دليل . 1370-1389در محدوده زماني ) ، مشهدسابق

هاي علوم پزشكي  هاي پرستاري دانشگاه انتخاب دانشكده
براي انجام اين پژوهش، قدمت طوالني آنها و قرار  1تيپ 

هاي علوم پزشكي كشور  گرفتن آنها در دسته اول دانشگاه
توانند به  ها مي اين دانشكده. بندي است از لحاظ رتبه

عنوان قطبهاي علمي رشته پرستاري و الگوي مناسب 
رسد كه  به نظر مي. ها محسوب شوند براي ديگر دانشگاه

ها و  بررسي روند سطوح شاهد محوري رساله
هاي  ها، به عنوان دانشكده هاي اين دانشكده نامه پايان

  . ايران از اهميت خاصي برخوردار باشد 1پرستاري درجة 
 1810مورد پـژوهش،  ها در محدودة زماني  نامه تعداد پايان

كه همه آنها مـورد   عنوان است 54ها  د رسالهعنوان و تعدا
سطح شـاهد محـوري تحقيقـات بـر      .بررسي قرار گرفتند

گردد،  مبناي روش پژوهش بكار رفته در آنها مشخص مي
هـا و   نامـه  براي تعيين سطوح شواهد پاياندر اين پژوهش 

منبـع   كـه در دو ول ارزيابي سطوح شـواهد  اجد ها، رساله
همچنين جـدولي كـه در   و  )10،11(پرستاري معتبر راهنماي

اند،   ارائه شده )Nursing Consult()12( پايگاه پرستاري
از تلفيق سطوح شواهد مطـرح شـده در ايـن    . استفاده شد

منابع سطوح شواهد مورد استفاده در پژوهش حاضـر بـه   
   .تنظيم گرديد 1شرح جدول شماره 

  بكار رفته در آنها قيتحق روشها بر اساس  هها و رسال نامه انيپاسطح شاهد محوری : ۱جدول شماره
  روش پژوهش سطح شاهد محوري

هاي باليني تصادفي كنترل شده انجام آزماييتحليلي كه بر روي كارمند يا فرامرور نظام 1سطح 
 Systematic reviews or meta- analyses of all relevant) شده باشد

randomized controlled trials) 
 Evidence generated)  باليني تصادفي باشدمدركي كه بر گرفته از يك كارآزمايي 2سطح 

from at least one well- designed randomized clinical trial)   
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  ق بكار رفته در آنهايها بر اساس روش تحق ها و رساله نامه انيپاسطح شاهد محوری : ۱جدول شمارهادامه 
  روش پژوهش سطح شاهد محوري

  هاي باليني غير تصادفي با گروه كنترل به دست آمده باشدمدركي كه ازكارآزمايي 3سطح 

.(Evidence obtained from well- designed controlled  trials without 
randomization) 

 Well- designed case- control and) گروهيمطالعات مورد شاهدي و هم 4سطح 
cohort studies) 

 Systematic)  مند كه بر روي مطالعات توصيفي و كيفي صورت گرفته باشدمرور نظام 5ح سط
reviews of descriptive and qualitative studies)  

مقطعي و  ) single descriptive or qualitative study( مطالعات توصيفي، كيفي 6سطح 
  (cross- sectional studies or ecological studies)  اكولوژيك

كه در قله هرم شاهد محوري قرار  1تحقيقات سطح 
دارند، پژوهشهايي هستند كه معتبرترين نتايج را از نظر 

ترين تحقيقات از  ضعيف 6سطح . دهند شهودي ارائه مي
نظر ايجاد شواهد كاربردي براي استفاده در بالين بيمار را 

  .گيرد دربر مي
و حتي در برخي موارد  از آنجا كه دستيابي به متن كامل

هاي مورد پژوهش از طريق   ها و رساله نامه پايان چكيده
 ،پذير نبود امكان IranDocهاي داخلي نظير پايگاه

 تحصيل دانشكدة محل از نامه معرفيبا كسب  پژوهشگر
 هاي دانشكدهتك  الزم از تك مجوزهاياخذ  سپس وخود 

-بخانهمراجعه حضوري به كتابا  پژوهش مورد پرستاري

ي ها ها و رساله نامه ها، به محتواي پايان دانشكدهاين هاي 
پژوهشگر براي گردآوري . دسترسي يافت نظر مورد
سفر كاري به  6هاي اين پژوهش ناگزير به انجام  داده

. شهرهاي تبريز، شيراز، كرمان، اصفهان، اهواز و مشهد شد
ها بر اساس كد صورت گرفته و از درج  داده آوري گرد

ها و هر گونه  ها و رساله نامه سامي نويسندگان پايانا
اي كه منجر به شناسايي آنان گردد اجتناب  مشخصه
نامه و رساله و  پس از مطالعة چكيده هر پايان .شدورزيده 

بكار  روش پژوهش، لزوم فصل سوم آنهادر صورت 
در آنها به دو صورت يكي بر اساس آنچه كه شده گرفته 

بر اساس ديگري رساله قيد شده بود و  نامه يا در پايان
در  .گرديدها وارد  در فرم ثبت دادهبرداشت پژوهشگر 

موارد اندكي كه بين اين دو داده مغايرت وجود داشت 
پژوهشگر با مراجعه به رفرانسهاي موجود و مشورت با 

فرم . نمود نامه يا رساله را معين  اساتيد، روش تحقيق پايان
متغير نام دانشكده، كد مدرك، عنوان،  9ها شامل  ثبت داده

آموزشي، سال دفاع، نوع پژوهش،  مقطع تحصيلي، گروه
ي بدست ها داده. سطح شاهد محوري و رده موضوعي بود

 .آناليز شدند 16نسخه  SPSSافزار  ، با استفاده از نرمآمده
ترسيم  Excel 2010 افزار نرمنيز به كمك ارها نمود
  .شدند

  
  ها یافته

 1هاي علوم پزشكي تيپ هاي پرستاري دانشگاهدانشكده
دانشكدة پرستاري و  9كشور به ترتيب قدمت شامل 

بهشتي،  هاي علوم پزشكي تبريز، شهيدمامايي دانشگاه
و مشهد  سابق تهران، شيراز، كرمان، اصفهان، اهواز، ايران

هاي فوق به جز دانشكده تمامي دانشكده. باشندمي
داراي مقطع دكترا بودند و از پرستاري و مامايي مشهد 

هاي پرستاري و مامايي كرمان و اهواز ميان آنها دانشكده
تعداد كل  .دفاع شده نداشتند ي هدر زمان پژوهش رسال

ها در طول  هاي كارشناسي ارشد در اين دانشكده نامه پايان
عنوان بوده است كه  1810برابر با 1370 - 1389سالهاي 

بوط به دانشكده پرستاري و مر)  %18(تعداد بيشترين 
بهشتي و كمترين  م پزشكي شهيدمامايي دانشگاه علو

امايي دانشگاه مربوط به دانشكده پرستاري و م) %3(تعداد 
اع با توجه به اينكه تاريخ دف. باشد ميعلوم پزشكي اهواز 

هاي مورد بررسي، سال  اولين رساله دكترا در دانشكده
هاي دكترا در طول له، بنابراين بررسي رسابوده 1380

در مجموع  .است صورت گرفته 1380-1389سالهاي 
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انجام اين پژوهش  زمان ي دفاع شده درها تعداد كل رساله
به ) %31( تعدادعنوان بوده كه از اين ميان بيشترين  54

 تعدادن سابق و كمترين دانشكده پرستاري و مامايي ايرا
اه علوم به دانشكده پرستاري ومامايي دانشگ) 4/0%(

هاي پژوهش نشان  يافته. است پزشكي شيراز مربوط بوده
هاي  نامه پايان%) 7/60(د كه بيشترين تعداد نده مي

 كارشناسي ارشد از نظر نوع پژوهش در سطح شاهد
اند، همانطور كه گفته شد مطالعات  قرار گرفته 6محوري 

از نوع مطالعات توصيفي، مقطعي و مطالعات  6سطح 
به %) 9/1(ها  نامه پايانمترين تعداد ك د،باشنكيفي مي

پژوهشهاي شاهد موردي و همگروهي كه مربوط به سطح 
سطح در . اندباشد، تعلق داشتهمحوري مي شاهد 4
اييهاي باليني بر روي كارآزم مند يا فراتحليل مرور نظام(1

مند بر روي مرور نظام( 5سطح  و) تصادفي كنترل شده
در مورد . پژوهشي يافت نشد )مطالعات توصيفي و كيفي

پژوهشها در %) 6/92(هاي دكترا نيز بيشترين تعداد  رساله
قرار داشتند كه تمامي اين  6سطح شاهد محوري 

 اند و كمترين تعداد ودهپژوهشها از نوع مطالعات كيفي ب
در ميان . دنباش مربوط مي 3و 2به سطوح  )7/3%(

، 1در سطوح ژوهشي يافت نشد كه هاي دكترا هيچ پ رساله
  )2جدول شماره .(باشد قرار داشته شاهدمحوري 5 و 4
  
  

ع فراوانی سطح شاهد محوری يتوز: ۲ جدول شماره
  های دکترا های کارشناسی ارشد و رساله نامه انيپا

سطح شاهد   ارشدنامه پايان  دكترارساله 
 تعداد درصد تعداد درصد محوري

0  0  0  0  1  
7/3  2  7/15  284  2  
7/3 2  7/21  392  3  

0  0 9/1 35  4 

0  0  0  0  5  
6/92  50  7/60  1099  6  

 جمع  1810  100  54  100

  
) %54( تعدادهاي آموزشي بيشترين ان گروهدر مي
پرستاري  هاي كارشناسي ارشد مربوط به گروه نامه پايان

باشد و كمترين  اخة آموزش ميجراحي در ش –  داخلي
گرايش ( انپرستاري بهداشت روگروه به ) %3/0( تعداد

مقايسه سطوح شاهد محوري  .تعلق داشته است )مديريت
هاي آموزشي نشان داد كه بيشترين ها در گروهنامه پايان
، به 6نامه با سطح شاهد محوري پايان %)7/86( تعداد

%) 1/5( تعداد شي مديريت پرستاري، بيشترينگروه آموز
به گروه آموزشي  4نامه با سطح شاهدمحوري پايان
 %)30( تعدادبيشترين ) گرايش آموزش(تاري كودكان پرس
وزشي به گروه آم 3 محوري نامه با سطح شاهد پايان

با  تعدادو بيشترين ) گرايش مديريت(پرستاري كودكان 
به گروه آموزشي پرستاري  2محوري  سطح شاهد

  )1نمودار شماره (. تعلق دارد%) 3/33(هاي ويژه  مراقبت
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  های آموزشیها در گروه نامه انيع فراوانی سطوح شاهدمحوری پايتوز: ۱نمودار شماره
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دهند كه طيف وسيعي چنين نشان ميهمهاي پژوهش يافته
هاي  ها و رساله نامه انجام شده در قالب پاياناز تحقيقات 

در سطح شاهد  1370 -1389در طول سالهاي پرستاري 
ه اند و هرچند كه اين سطح هموار قرار داشته  6محوري 

باالترين ميزان تحقيقات را به خود اختصاص داده است، 
سير نزولي يافته و درمقابل  1389تا سال  1384اما از سال 

اند كه اين مساله روند رو به رشدي داشته 3و  2سطوح 
انجام  به سمت نمايانگر گرايش پژوهشهاي پرستاري

. باشدهد محوري باالتر ميسطوح شا پژوهشهايي در

هاي دكترا با توجه به در مورد رساله) 2اره نمودار شم(
رساله انجام شده در  4هاي پژوهش از مجموع يافته

در سطوح %) 75(مورد آنها  3، 1381و 1380سالهاي 
اند در حالي كه در دو قرار داشته 3و  2شاهد محوري 

رسالة  17، از ميان 1389و 1388سال اخير يعني سالهاي 
در سطح شاهد %) 8/5( نوانع 1به اتمام رسيده، تنها 

هاي ديگر در سطح قرار داشته است و رساله 2محوري 
  .بوده است 6محوري  شاهد

  

  
  

  زمانی مورد بررسی ةهای کارشناسی ارشد در محدود نامه انيع فراوانی سطوح شاهد محوری پايتوز: ۲نمودار شماره 
  

كـه توزيـع   حكايـت از آن دارنـد   پژوهش  ديگرهاي يافته
هــا در كليــه  نامــه نــي ســطوح شــاهد محــوري پايــانفراوا

ها به يك صورت و به ترتيب نزولـي در سـطوح    دانشكده
هاي پرستاري شيراز و  باشد و در دانشكده مي 4و  2، 3، 6

اي كـار نشـده    نامـه  پايـان  4اهواز در سطح شاهد محوري 
بـا سـطح شـاهد    %) 9/79(هـا   نامـه  بيشـترين پايـان   .است

انشكده پرستاري و مامايي كرمـان،  ، مربوط به د6محوري 
سطح شـاهد   هاي داراي نامه پايان%) 3/36(بيشترين تعداد 

 دانشكده پرسـتاري و مامـايي اهـواز،   مربوط به  3محوري 
با سطح شاهد محـوري  نامه  پايان%) 9/38(بيشترين تعداد 

بيشـترين   ،مربوط به دانشكده پرستاري و مامايي شـيراز  2
  دانشكده مربوط به  4هد محوري با سطح شا%) 5/4(تعداد 

  
در  )3شـماره   نمودار(.باشدمي پرستاري و مامايي اصفهان

هـا در  هاي دكترا بـه دليـل تعـداد كـم رسـاله     مورد رساله
بهشتي، شيراز و اصفهان، عمالً مقايسه  هاي شهيددانشكده

اما مقايسة بين سـه  . پذير نيستها امكانبين همة دانشكده
دهـد كـه   ، نشـان مـي  سـابق  هران و ايراندانشكده تبريز، ت

هـاي  هـاي دانشـكده  هرسالتمامي سطح شاهد محوري در 
است و دانشـجويان   6سطح  تهران و ايران سابقپرستاري 

هـاي خـود   دكترا در اين دو دانشكده براي نگارش رسـاله 
. نوع كيفـي دارنـد   گرايش فراواني به انجام پژوهشهايي از

ها در سـطح   از رساله% 75يز در دانشكده پرستاري تبريز ن
   .قرار دارند 6شاهد محوري 
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ليهای محل تحص ک سطح شاهد محوری در دانشکدهيهای کارشناسی ارشد به تفک نامه انيع فراوانی پايتوز: ۳نمودار شماره 

  
  یگیر  و نتیجه بحث

هاي كارشناسي ارشد  نامه بررسي نوع مطالعات پايان
يي مورد پژوهش، حاكي از هاي پرستاري و ماما دانشكده

ها هم در نامهآن است كه بيشترين تعداد پژوهشهاي پايان
هاي آموزشي در ها و هم در تمامي گروه تمامي دانشكده

كه از  6در سطح شاهد محوري  1370-1389طي سالهاي 
د، واهد در قسمت پايين هرم قرار دارنظر هرم سطوح ش

تحقيقات از  روند 1384 - 1389ولي از سال  .باشند مي
و 2ح شاهد محوري وبه سمت سط 6سطح شاهد محوري 

هاي دكترا نيز در در مورد رساله .استگرايش پيدا كرده  3
بيشترين  1380- 1389ها و در طي سالهاي تمامي دانشكده

اين . بوده است 6نوع پژوهشها در سطح شاهدمحوري 
 دكتراي پرستاري در تواند به اين دليل باشد كهه ميئلمس

ايران تنها داراي گرايش آموزش پرستاري است و به 
رشته هاي  گرايشاز  برخيهاي  همين دليل نوع پژوهش

پرستاري مانند مديريت و آموزش پرستاري به دليل 
هاي  پژوهشانجام ها بيشتر به سمت  ماهيت اين گرايش

در اين پژوهش مورد مشابهي در . يابد كيفي سوق مي
هاي نامهها و يا پايانالت، رسالهمقا با تعيين سطوح رابطه

است ولي در  به دست نيامده در خارج از كشور پرستاري
است  مشخص شدهدر متون، هاي صورت گرفته بررسي

  كه با وجود تفاوت در اساس تحقيق كيفي با تحقيق كمي 

  
هاي تحقيق كيفي در رشته پرستاري، در و اهميت روش

هاي بهداشتي به سمت مراقبتتوجهات عصر حاضر كه 
انجام به  فراواني، اشتياق معطوف گرديدهشاهد محور 

بوجود ) فرا مطالعه(مطالعه  متاسنتز كيفي يا متاتحقيقات 
دهد  نشان ميحاضر پژوهش  نتايج .)2(آمده است

 انجامهاي دكترا در ايران همچنان معطوف به  رساله
به آنها مطالعات كيفي است و تغييري در جهت گرايش 

مشاهده مند و متاآناليز مطالعات مرور نظامنجام سوي ا
توجه به  در مقطع كارشناسي ارشد نيز. نشده است
به همچنان هاي آموزشي، نظر گروه از نقطهپژوهشها 

با توجه  .استشاهد محوري  6سمت مطالعات سطوح 
هاي گروهاز بعضي محققان و دانشجويان به اينكه 

جراحي  - ي داخليآموزشي مانند گروه آموزشي پرستار
 آنهاها به  نامه بيشترين تعداد پايانكه ) شاخة آموزش(

و ماهيت اين  باليني و از لحاظ موضوعات دارداختصاص 
از نظر سطوح را  يتر د پژوهشهاي عميقنتوان مي گرايش
يي پژوهشهاآنها به انجام بيشتر  اما ،انجام دهند شواهد

يعني در ورزند كه در كف هرم شاهدمحوري  مبادرت مي
تواند  له ميئاين مس، قرار دارند 6سطح شاهدمحوري 

كه يكي جراحي  -توسط اساتيد گروههاي آموزشي داخلي
مورد رشتة پرستاري است،  هاي آموزشي مهم دراز گروه

ها نيز به همين ترتيب از  ديگر گروه .توجه قرار گيرد
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تك بعدي پيدا كرده و بيشتر لحاظ نوع پژوهش حالت 
نجام شده توسط دانشجويان آنها از نوع تحقيقات ا

در به عبارت ديگر  و اكولوژيكتوصيفي، كيفي، مقطعي يا 
هاي  گروه مياندر  .باشند ميشاهد محوري  6سطح 

پرستاري كودكان به نسبت  آموزشي مورد بررسي گروه
در روشهاي  ياز تنوع بيشترهاي آموزشي  ساير گروه

هاي آنها  نامه پايانو  پژوهشي مورد استفاده برخوردار بوده
 .دناز نظر سطوح شواهد در وضعيت مطلوبتري قرار دار

يكي از هاي ويژه نيز  گروه آموزشي پرستاري مراقبت
در زمان انجام پژوهش  كه استجديد آموزشي  هاي گروه

به در اين گروه  )مورد 9(نامهيانتعداد اندكي پاحاضر 
كه بيش از شايان توجه است  .رشته نگارش در آمده بود

ح شاهد وسط درهاي مذكور  نامه از پايان) مورد 5(نيمي 
كه دهد نشان مي مطلباين . قرار دارند 3و  2وري مح

از اين گروه آموزشي با وجود اندك زماني كه محققين 
به انجام بيشتر  تاسيس گروه آنان گذشته است،

نزديك به راس هرم اند كه  پژوهشهايي مبادرت ورزيده
 درها  نامه بررسي پايان .د قرار دارندسطوح شواه

تر  ، وضعيت مطلوبي مورد پژوهشها دانشكده
هاي علوم پزشكي شيراز و هاي پرستاري دانشگاه دانشكده

به اتمام رسيده  هاينامهاهواز را عليرغم تعداد كمتر پايان
ها از نظر سطوح شاهد نسبت به ساير دانشكده در آنها،

   .دهد محوري نشان مي
هاي پژوهش  ، و با توجه به يافتهكليگيري  عنوان نتيجه به

اندركاران و متوليان امر پژوهش  دست ضرورت دارد كه
اين  هاي آموزشيو گروه ي پرستاريهادانشكده در

براي با توجه به وقت و بودجه عظيمي كه  ،ها دانشكده
گردد،  هاي دانشجويان صرف مي ها و رساله نامه انجام پايان
تر نمودن نتايج  موثري را در جهت كاربرديگامهاي 

يكي از راههاي دستيابي به اين امر . حاصل از آنها بردارند
و تر به نوع پژوهشهاي پرستاري  ميقتوجه ع از طريقمهم 

 بكارگيري پژوهشهايي كه در انتهاي بااليي هرم سطوح
  .گردد شواهد قرار دارند ميسر مي

ت پيچيده آن و تنوع نظر به اهميت رشته پرستاري و ماهي
موقعيتهاي بهداشتي درماني كه پرستاران با آن روبرو 

در جهت باال بردن توانايي هاي مناسب  زمينههستند، بايد 
 آنانمبتني بر شواهد براي  فعاليتهاي و انجامعلمي ايشان 
اگر پذيرفته شود كه هدف غايي از انجام . فراهم گردد

به ي قوي علمي پژوهشهاي پرستاري توليد شواهد عين
مبتني بر شواهد و در  عملكرددر منظور استفاده از آنها 

است، توصيه كيفيت ارائه خدمات پرستاري  ارتقاءنهايت، 
ر جهت بهبود سطوح دگردد كه راهكارهاي عملي  مي

هاي پرستاري جستجو و بكار برده پژوهششاهد محوري 
به منظور كاستن شكاف ميان در همين راستا و  .دنشو
هاي  و كارگاهها  برنامه شود كه پيشنهاد ميقيق و عمل، تح

از سوي آموزشي مرتبط با عملكرد مبتني بر شواهد 
به اين اميد  .برگزار گرددها، تدوين و  مسئولين دانشكده

كه آشنايي محققان و دانشجويان با رويكرد انجام خدمات 
جبات ترغيب آنان به انجام مبتني بر شواهد مو مراقبتي
هايي كه در سطوح شواهد باالتري قرار دارند را پژوهش

  .فراهم آورد
  

  تقدیر و تشکر
بررسي سطوح "اين مقاله حاصل پايان نامه تحت عنوان 
هاي  ها و رساله نامه شاهدمحوري و موضوعات هسته پايان

- 1389ايران  1هاي علوم پزشكي تيپ  پرستاري دانشگاه
رساني  اطالعكتابداري و در مقطع كارشناسي ارشد  "1370

مي باشد كه با حمايت  468 و كد 1390در سال پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

پژوهشگران اين تحقيق بر خود واجب . اجرا شده است
دانند كه از كليه مسئولين و كتابداران محترمي كه در  مي

امكان دستيابي  هاي مورد پژوهش كتابخانهها و  دانشكده
دند صميمانه كرها را فراهم  ها و رساله نامه آنها به پايان

  .قدرداني نمايند
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Abstract 
Background & Aims: Availability of scientific research at high levels of evidence, provide an appropriate 
context for evidence-based nursing.   This study aims to identify the levels of evidence of nursing theses and 
dissertations in type-one medical universities of Iran in a period of twenty years. 
Material &Methods: This is a descriptive survey on 1810 nursing theses and 54 dissertations. The abstract 
and/or method section of the theses and dissertations during 1991-2010 was reviewed and then their levels of 
evidence were determined by comparing these data with the table of evidence-based research assessment. 
Descriptive analysis on data was performed using SPSS-PC (v. 16).  
Results: A large percentage of the theses (60.7%) and dissertations (92.6%) were at the 6th level of evidence. 
First and 5th levels of evidence were not seen in Masters Theses, and none of the 1st, 4th and 5th levels of 
evidence was found in PhD dissertations. The lowest percentages (1.9%) of theses were situated at the 4th level. 
Only 7.4% of the dissertations were at the 2nd & 3rd levels of evidence. The trend of theses and dissertations 
during this period revealed that the 6th level of evidence is dominant. However, during 2005- 2010 the trend 
changed into performing research at the 2nd & 3rd levels of evidence. 
Conclusion: The results revealed that the majority of theses and dissertations in all educational fields and 
faculties are at the lowest (6th) level of evidence during the studied period. Thus, regarding the importance of 
evidence-based practice for increasing the quality of nursing care, investigating approaches to promote and 
improve the level evidence of nursing theses and dissertations is recommended. 
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