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 يدهچک
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انتظارات جامعه  ازها ويبه ن ييزان پاسخگويقات به ميتحق يو ثمربخش ييبدون شک کارا. گردديمت خدمات يفيو موجب بهبود ک شدهگرفتهبکار  ينيط باليدر مح
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  . قرار گرفتند

ر يغ گيريجهتمضمون شامل  ۵ران بود که در يا در يپرستار يهاپژوهشدر رابطه با  يمتعدد يهاچالشاز  يج حاصل از مرور مطالعات حاکينتا: هاافتهي
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  مقدمه

است  ياجامعهدر هر  ياتوسعهروند  يپژوهش از عناصر اساس
کشورها و اساس  يگاه و اقتدار جهانين جاييار تعيامروزه مع. )۱(

و  يپژوهش يزان دانش و دستاوردهايم، هاآن جانبههمهتوسعه 
د اطالعات يت تولياهم. است يدر سطح رقابت جهان هاآنکاربرد 

دار بدان حد است که يآن در توسعه پا ريانکارناپذو نقش  يعلم

                                                             
 رانيز، ايز، تبريتبر يزشک، دانشگاه علوم پييو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح ي، گروه داخلياستاد پرستار ١
 سنده مسئول) ينو(ران يز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح ي، گروه داخليپرستار يدکترا يدانشجو ٢

 يمل يهاهيسرمااز  يميزان عظيا ميشرفته دنيپ ياز کشورها ياريبس
از . )۲( ندينمايم يپژوهش مؤسساتخود را صرف توسعه پژوهش و 

 شوديمده يبارز د طوربه يدر آن اثر علم و فناور که ييهاحوزه
د يبا تول يپژوهش در عرصه سالمت و علوم پزشک. )۳(سالمت است 

 يگيرتصميمبهتر و  يق رهنمون شدن به فناوريد از طريدانش جد
 يرتقاا يبر مبنا يوه زندگيموجب بهبود ش تنهانهبر شواهد  يمبتن
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 يکپارچه مروري مطالعه يک: راهکارها و هاچالش ايران، در پرستاري هايپژوهش گيريجهت
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 يو اجتماع يتوسعه اقتصاد يبرا يبلکه ضرورت، سالمت شده
در جهت  هاگامن ياول رسديمبه نظر  نيبنابرا. شوديممحسوب 

ش در شبرد امر پژوهيبه پ ياز فوريدرک ن، داريبه توسعه پا يابيدست
را در  يحرفه پرستار، د دانشيپژوهش و تول. )۴(سالمت باشد 

ه از با استفاد. سازديمتوانمند  هاچالششدن با  روروبهو  بينيپيش
بکار گرفته شده و  ينيط باليدانش حاصل در مح هاپژوهشج ينتا

ک ي عنوانبه يپرستار. )۲( گردديمت خدمات يفيموجب بهبود ک
د يلق به تويان نگاه عميخدمت به مددجو ارائهد در يبا يحرفه علم

بداند  ياحرفهت يک مسئوليدانش و استفاده از آن داشته و آن را 
)۵( .  

 ييزان پاسخگويقات به ميتحق يو ثمربخش ييبدون شک کارا
جهان سوم  يدر کشورها. دارد يازها و انتظارات جامعه بستگيبه ن

ق يبدون استفاده از مطالعات دق غالباً يقاتيتحق يهاطرحانتخاب 
 دارجهتدرست و  صورتبه، هاضرورتبوده و بدون توجه به  يعلم

 يهاپژوهشاز  ياريبس متأسفانهز يدر کشور ما ن. )۱( شودينمانجام 
ت يجمع، هاآن يهاينگران، جامعه يازهايانجام شده بدون توجه به ن

امروزه . )۶( شوديمانجام  ريپذبيآسدر معرض خطر و افراد 
 تيبر اساس اهم هاپژوهش بندياولويت يبرا ياندهيفزادرخواست 

 يرا با توجه به منابع اعتباريز. موضوعات مرتبط با سالمت وجود دارد
که منابع و اعتبارات  کنديمجاب يا يت کارآمد پژوهشيريمد، محدود

داشته  يشتريوع بياختصاص داده شوند که ش يو مشکالت مسائلبه 
. سازنديمرا به سالمت جامعه وارد  يتريجد يهابيآسو  و خسارات

 يدرصد از بودجه تمام ۱۰از  ترکم ين انتظاريچن رغميعلاما 
مربوط  يو مشکالت هابيماريا به يانجام شده در دن يهاپژوهش

 به نظر. شونديمرا موجب  هابيماري يبار کلدرصد  ۹۰که  شونديم
. )۷(باشد  ترقيعم توسعهدرحال ين شکاف در کشورهايا رسديم

مشخص  يروشن و علم طوربه يپژوهش يهاتياولو کهيمادام
در جهت ، يگذاراستيسو  يزيربرنامه، هر تالش شکيب، نشوند

و  هانهيهزن مردم نخواهد بود و منجر به هدر رفتن يراست يازهاين
 يپژوهش يهاتياولون ييتع. )۸( شوديم شماريب يمنابع انسان

حوزه سالمت کشورها به  يهاپژوهشت يريمهم در مد ينديفرآ
ص منابع محدود يدر زمان تخص ژهيوبهت آن يکه اهم روديمشمار 

ک ي عنوانبه هاتياولون ييتع. )۹( شوديم دوچندان يو انسان يمال
ه شناخت ينيعملکرد بال يهادستورالعملتوسعه  يبرا يجزء ضرور
ه ک يهاطهيحتوجه به ، منابع بر اختصاص عالوهن امر يا. شده است

 گذارانتاسيسپرستاران و ، پزشکان، مارانيب ين منافع را برايشتريب
  . )۱۰( کنديمن يتضم، دارد

                                                             
1 National Institute of Nursing Research (NINR) 

 يهاتياولو يبررس منظوربه ۲۰۱۶که در سال  يامطالعهدر 
ترانه يشرق مد يکشور نواح ۲۳در  ييو ماما يقات پرستاريتحق

 يپرستار يهاپژوهش ياتيح يهاتياولو، ران انجام گرفتيا ازجمله
 يهامراقبت، ايت در باليفور، مزمن يهايماريب: عبارت بودند از

 يهامراقبت، هابيمارياز  يريشگيسالمت و پ يارتقا، ينيتسک
، يت خدمات پرستاريفيش کيمار و افزايب يمنيا، هياول يبهداشت
و  هابيماري يتيريخود مد، ياجادهتصادفات ، يپزشک يخطاها

 يپرستار يهاپژوهش يموسسه مل. )۱۱(مار در مراقبت يمشارکت ب
، ۲۰۱۶د خود در سال يک جديز در برنامه استراتژين ١کايآمر
و  يتيريخود مد، عالئمت يريرا مد يقات پرستاريتحق يهاتياولو
و  ينيتسک يهامراقبت، مزمن يهابيماريدر  يت زندگيفيک يارتقا

ان دشبرد سالمت و پرورش دانشمنيپ يبرا يفنّاور يارتقا، ان عمريپا
اعالم نموده است  يارشتهقات چند ينوآور و انجام تحق يپرستار

مزمن  يهايماريب روزافزونش يبا توجه به افزا، حال حاضر در. )۱۲(
مزمن از  يهابيماريت يريمد، رانيت ايجمع يده سالخوردگيو پد

ت نقش يت به اهميعمده نظام سالمت بوده و با عنا يهاچالش
ستم سالمت يس، مزمن يهايماريبت يريو جوامع در مد هاخانواده

به مراقبت  يمارستانيبت بر از مراقيدو دهه اخ يدر جهان در ط
فراهم  منظوربه، نيبنابرا. )۱۳(دا کرده است يفت پيش محورجامعه

جامعه  يهامراقبت تأمينو بستر الزم در جهت  هارساختيزساختن 
 يهامراقبتبه سمت  يقات پرستاريتحق يآت گيريجهت، نگر

  . )۱۲( ابدييممزمن ضرورت  يهابيماريدر  نگرجامع
ن در قر يپژوهش پرستار اندازچشم کهنيابا توجه به ، ياز طرف

 يهايشناسروشق استفاده از يت از طريفيت مطالعات با کيهدا، ۲۱
 ين شواهد پژوهشيان بهتريمطالعات از م يهاافتهيب يترک، مختلف

 ان راستيدر ا، باشديمت عملکرد يهدا ين شواهد برايو استفاده از ا
و فرا  مندنظام يبه مطالعات مرور ياژهيواز ير نياخ يهاسال يط

ش يافزا رغميعل، حالنيباا. )۱۴( شوديماحساس  هاليتحل
ن يا، ريسه دهه اخ يدر ط يقات پرستاريزان تحقير در ميچشمگ

ان انواع مقاالت يرا در م يگاه در خوريگروه از مطالعات هنوز جا
 مبودچالش کافته و با يداخل کشور ن يدر مجالت پرستار منتشرشده

ک و يستماتيس يمطالعات مرور ازجملهمعتبر  يشواهد علم
نشان  ين مطالعات مروريهمچن. )۱۵( ميباشيمها مواجه ليفراتحل

 يت گزارش مطلوبيفيک ينيبال يهايياز کارآزما ياريبس، اندداده
ستند ين مستثناز ين يپرستار يهاييکارآزما هاآنن يندارند که در ب

 يکه طراح ييهايياز کارآزما آمدهدستبه ياست خطا يهيبد. )۱۶(
طوح در تمام س گيريتصميم توانديمداشته باشند  يفيزارش ضعو گ

  . )۱۷(د يسالمت را گمراه نما
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 وثوقي نمادي مريم ،زادهزمان وحيد
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با چالش  ايامروزه نظام سالمت سراسر دن، گريد يياز سو
 ميکنيمو آنچه عمل  ميدانيم آنچهپر کردن شکاف  يچگونگ

و توسط  شوديمده ينام ٢شکاف انتقال دانش، ن نقصيا. روستروبه
طب  يمهم رو در رو يهاچالشاز  يکياز متخصصان امر  ياريبس

ماران يدرصد از ب ۴۰تا  ۳۰که برآورد شده . )۱۸( شوديم يتلقد يجد
محروم  ين شواهد علميسازگار با بهتر يهامراقبتافت ياز در

 يرضروريغز ين شدهارائه يهامراقبتدرصد از  ۲۵تا  ۲۰و  باشنديم
در استفاده از  هايينارساالبته . )۱۹( باشنديمز يمضر ن يا حتي

آگاهانه در مراقبت  گيريتصميم يق برايشواهد حاصل از تحق
 کنندگانمراقبت، رندهيگميتصم يهاگروه سرتاسردر ، سالمت
ن يهمچن. است يهيبد گذاراناستيسران و يمد، مارانيب، سالمت

در همه  توسعهدرحالو  افتهيتوسعه ين مشکل در کشورهايا
در . )۲۰(ه و خاص مشهود است ياول يهامراقبتو در  هانهيزم

ر مطالعات در طول چند دهه يع و چشمگيرشد سر رغميعل يپرستار
در عرصه عمل بکار گرفته  يپرستار يهاافتهياز  ياريبس، رياخ
با هدف  يمقدم و محمد يزديکه توسط  يامطالعهدر . شوندينم
 يدر جهت ارتقا يقيتحق يهاافتهي يرين علل عدم بکار گييتع

 نييعدم تب، ن مشکالتيشتريب، انجام شد يآموزش در پرستار
و عدم ارسال آن  يانجام شده پرستار يهاپژوهش يهاافتهيدرست 

 ليلبه دو کمبود اعتبارات  يقات گروهيضعف تحق، نفعيبه مراجع ذ
ش ق چالين تحقيدر ا. بود يقات کاربرديبودن تحق برزماننه و يهز
ن در يمحقق ييناآشناو  يقاتيتحق يهاتياولومشخص نبودن  ياصل

زاده و يمطالعه ول. )۱(بود  يقات کاربرديتحق ياتيعمل ارائهانجام و 
ن يمحقق يفرد يهافعاليتت نامطلوب ياز وضع يحاکز يهمکاران ن

  . )۲۱(در انتقال دانش بوده است  يپرستار
ه يمت افراد در کلارتقاء سال يهدف پرستار کهييازآنجا

 يتندرست يبه سطوح باال يابيدست منظوربه يزندگ يندهايفرآ
اس ار حسين رشته در نظام سالمت کشور بسيگاه ايلذا جا، باشديم

اهداف  يسوبهت جامعه يدر هدا ياز عناصر اصل يکيبوده و 
و  يپرستار يهاپژوهش. ديآيمکشور به حساب  سالهستيب

در  رگذاريتأثن عامل يترمهم ينيبال يهاطيمحدر  هاآن يريکارگبه
ران با سابقه يدر ا يپرستار. )۲۲( نديآيمبه شمار  يطه سالمتيح
ر ش از سه دهه ديخچه بيک حرفه و با تاري عنوانبه قرنمينش از يب

 گيريجهت کهنيا يحضور دارد و بررس يعرصه دانشگاه
مواجه  ييهاچالشچگونه بوده و با چه  يپرستار يهاپژوهش

                                                             
2 Knowledge transfer gap 
3 Integrative review 
4  Broome 
5 Data reduction 

ر ن رشته قرايا گذاراناستيسو  انيمتصد موردتوجهد يبا، باشديم
دن به امر پژوهش يسامان بخش ين گام براياول ازآنجاکه. )۳(رد يگ

امکانات موجود ، هايتوانمنداز  يبه درک درست يابيدر جامعه دست
 ياز طرف است و يقاتيتحق يهابرنامهبردن به ضعف و قوت  يو پ

ران در يا يپرستار يهاپژوهش يهاچالشنه يدر زم يشواهد
 ريگيجهت يپژوهش حاضر در نظر دارد به بررس، باشدينمدسترس 
پرداخته  هاآن يش رويپ يهاچالشکشور و  يپرستار يهاپژوهش

 يهااستيسبه  يدهجهتدر ، يشنهاديپ يراهکارها ارائهو با 
 نقش هاپژوهشن يا يبرا يسازتيظرفکشور و  يپرستار يپژوهش

  . داشته باشد
  

  هاروشمواد و 
 ٣چهکپاري يک مطالعه مروريبه هدف مطالعه  يابيدست منظوربه

روش بروم در قالب سه مرحله . انجام گرفت ٤بر اساس روش بروم
؛ رديگيمانجام  هادادهل يو تحل هاداده يابيارزش، متون يجستجو

 در يابيمطالعات پس از باز، متون يله جستجودر مرح هکطوريبه
قرار  يموردبررسورود به مطالعه  يارهايمع ازنظرچهار مرحله  يط
مطالعه مورد  يمحتوا، ط ورود به مطالعهيو پس از اخذ شرا رنديگيم

ش ينما، ٥هادادهز با اعمال کاهش يو در آخر ن رديگيمقرار  يابيارزش
، ٨هادادهن اعتبار ييو تع بنديجمع، ٧هادادهسه يمقا، ٦هاداده

که  يمطالعات، ن منظوريبد. )۲۴, ۲۳( رديگيمصورت  تحليلوتجزيه
ارش نگ يسيا انگلي يبه زبان فارس، بوده يهدف پژوهش يدر راستا

وارد مطالعه ، به متن کامل وجود داشت يامکان دسترس شده و
و  SIDشامل  يفارس يهاگاهيپااز  يريگبهرهمقاالت با . شدند

Magiran  ن اعم از يالت يهاگاهيپاوPubMed, Ovid, Google 

Scholar, Science Direct, ProQuest يبرا. استخراج شدند 
و تا  يت زمانيبا ارزش جستجو بدون محدود يهاداده يحفظ تمام

 يهاکليدواژهجستجو با استفاده از . انجام شد ۲۰۱۷سال 
research, nursing, research priorities, research direction 

  يجستجو ياستراتژ و با challengesو 
 ((nursing AND research) AND "research 

priorities") OR (nursing AND "research direction") OR 
(nursing AND research AND challenges)  در

PubMed  يجستجو ياستراتژ هاگاهيپا يهيبقجستجو شد؛ در 
امل و مقاله ک ۵۳۴ه شامل ياول يجه جستجوينت. کامل استفاده شد

6  Data display 
7  Data comparison 
8  Conclusion drawing and verification 
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 بر اساس روش شده در چهار مرحله يابيمقاالت باز. ده مقاله بوديچک
ه باز مقاالت  يتعداد. قرار گرفتند يموردبررسار ورود يمع ازنظربروم 

 بعد از. شدند ذفح يسيو انگل ير از فارسيداشتن زبان غ ليدل
ز ا ياديتعداد ز، خالصه و متن کامل، ق عنوانيو مطالعه دق يبررس

 نامناسب يا محتواي و خالصه، عنوان و هدف متفاوت ليبه دلمقاالت 
وارد  يبررس يمقاله برا ۳۴ تيدرنها. مقاله کنار گذاشته شدند

دو محقق که  وسيلهبه هاليتحل ييروا. )۱اگرام يمطالعه شدند (د
قرر م. د شدييتأ، کردنديمق کار يمراحل تحق يمستقل در ط طوربه

حث و مشورت با نفر سوم انجام ب، نين محققيبود در صورت تضاد ب
 يبرا. ن کار انجام نشديا، توافق کامل دو محقق ليبه دلشود که 

متن هر مقاله ، مقاالت بر اساس هدف مطالعه ياستفاده از محتوا
 يهاچالشو  يقات پرستاريتحق گيريجهتن بار مطالعه شد و يچند

شد که مجزا قرار داده  يهابنديدستهآن از مقاالت استخراج و در 
 ييراهکارها تيدرنها. شوديمپرداخته  هادستهن يدر ادامه به شرح ا

  . ديگرد ارائهبر اساس مطالعات  هاچالشن يا يبرا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طيو انتخاب مقاالت واجد شرا يابيتم بازيالگور: )۱اگرام (يد
  
  

  هاافتهي
خ نشر مقاالت يتار. مطالعه انتخاب شدند ۳۴ درمجموع

ه شامل ياول يجه جستجوينت. بود ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۸از  شدهانتخاب
شده در چهار  يابيمقاالت باز. ده مقاله بوديمقاله کامل و چک ۵۳۴

. دقرار گرفتن يموردبررسار ورود يمع ازنظربر اساس روش بروم  مرحله
ر از يداشتن زبان غ ليبه دلاله مق ۲۳، مقاله ۵۳۴در مرحله اول از 

به مقاله  ۴۲۸ تعداد در مرحله دوم. حذف شدند يسيو انگل يفارس
ف با هدف مطالعه يا ارتباط ضعير مرتبط بودن عنوان و يغ ليدال

خالصه مقاله  يمقاله با بررس ۴۹در مرحله سوم . کنار گذاشته شدند
 ۳۴ تيدرنها. نامناسب حذف شدند يمحتوا ليبه دلو متن کامل 
 يمقاله به زبان فارس ۱۷و  يسيمقاله به زبان انگل ۱۷مقاله شامل 

پژوهش  سؤالبا توجه به . )۱اگرام يوارد مطالعه شدند (د يبررس يبرا
متعدد در رابطه  يهاچالشاز  يمتون حاک يحاصل از بررس يهاافتهي

مضمون شامل  ۵ران بود که در يدر ا يپرستار يهاپژوهشبا 
ت نامناسب شواهد يفيک، هاپژوهشند ر هدفميغ گيريجهت

 يميت يهاپژوهشضعف ، ت نامطلوب ترجمان دانشيوضع، يپژوهش
جامعه نگر قرار  يپرستار يهامراقبت يهاچالشو  يارشتهنيبو 

 شدهارائه هاچالشن يا يليتفص طوربه ۱در جدول شماره . داده شد
ت نامطلوب ترجمان دانش خود يچالش وضع ۱مطابق جدول . است
، هاپژوهش، نيت محققيشامل ظرف هاچالشاز  رمجموعهيز ۵به 
 ندگانريگميتصمت يو ظرف يت منابع انسانيريمد، ت پژوهشيريمد

  . ديگرد يبندطبقه

  
  مطالعه 534: ياداده يهاگاهیپاه یاول يجستجو

  

  مطالعه 500: شدهحذفمطالعات 
  مطالعه 428: عنوان و هدف یپس از بررس شدهحذفمطالعات 
  مطالعه 34: دهیچک یپس از بررس شدهحذفمطالعات 
  مطالعه 15: متن کامل مطالعات یپس از بررس شدهحذفمطالعات 

  مطالعه 23: زبان متفاوت يمطالعات دارا
  

  مطالعه 34: طیواجد شرا شدهانتخابمطالعات 
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  هاهشپژو يهاچالشران و يدر ا يپرستار يهاوهشپژ گيريجهت: )۱(جدول 
  منابع  حاتيتوض  موضوع چالش  فيرد

۱  

هت
ج

ري
گي

يغ 
ند 

دفم
ر ه

ش
ژوه

پ
  ها

 بر اساس نظر عمدتاًدر کشور ما  يقاتيتحق يهاتياولون ييروند تع
 تهافينظامو بدون استفاده  يذهن صورتبه ييران اجراين و مديمحقق

، کيق بدون تفکر استراتژيتحق، يازسنجيا ني ياز منابع اطالعات
از همه  ترمهمبدون استمرار و ، م به فرديقا، محدود به مراکز خاص

عدم وجود ، جامعه هدف نبودن يازهاين يستاق در رايج تحقينتا
و  بلندمدتق در چارچوب اهداف يمدون و دق يبرنامه راهبرد

  ياز مراکز پژوهش ياريدر بس مدتکوتاه

Yazdi Moghadam H, et al. 
2008; 

Akhavan Moghadam J, et al. 
2017;Yazdizadeh B, et al. 

2009; 
 

۲  

ش
 دان

وب
طل

 نام
ان

جم
تر

  

يظرف
حقق

ت م
  ني

آن و  يهاروشابزارها و ، ن با ترجمان دانشيبودن محقق ناآشنا
 يبرا استفادهقابلقات به شکل يج تحقينتا ارائهضرورت آن و 

ات قيانجام تحق يمحقق برا ييو توانا يآگاه، زهيانگکمبود  ،مخاطب
ت گر به عليکديمختلف با  يهارشتهن يارتباط کم محقق، يکاربرد

عدم وجود رابطه مناسب ، گريکديبه  يقاتيقتح يهاگروهعدم اعتماد 
و  گذاراناستيسدکنندگان دانش با يتول يو شبکه همکار

ر در ييغجاد تيا يين نسبت به توانايمحقق يديناام، رندگانيگميتصم
  مخاطب هدف

  

 
Yazdi Moghadam H, et al. 
2008; 
Valizadeh L, et al. 2010; 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 
Hosseini M, et al. , 2015; 
Nedjat S, et al. 2014 

ش
ژوه

پ
  ها

مانند  يکاربرد يهاپژوهشکم بودن ، هاپژوهشت نامناسب يفيک
ج ينتا يريپذميتعمعدم ، ينيبال يک و راهنماهايستماتيس يمرورها

عدم اعتماد  تيدرنهامشابه و  يعمل يهاموقعيتق به يتحق
دن بو برزماناعتبارات و کمبود ، قاتيج تحقيبه نتا گذاراناستيس

  يقات کاربرديتحق

 
Yazdi Moghadam H, et al. 
2008; 
Ghafoori F, et al. 2015; 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 
Hosseini M, et al. , 2015; 
Nedjat S, et al. 2014 

يريمد
ش

ژوه
ت پ

  
 در موردق يعدم انجام تحق، فرهنگ ترجمان دانش يج ناکافيترو

 يهاافتهيانتقال  يبرا مندنظامستم ينبود س، دانش انتقال يهاروش
 يازهايبدون توجه به ن هاتياولو ارائه، مخاطب يهاگروهپژوهش به 

به حضور و نظرات  يتوجهکم، کشور يو آت يفعل يازهاين، مخاطبان
 يهاتياولون ييدر هنگام تع هاپژوهشج ياز نتا کنندگاناستفاده
از  يبرداربهرهفارش پژوهش و س يکمبود اعتبارات برا، يپژوهش
  شواهد

 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 
Hosseini M, et al. , 2015; 
Nedjat S, et al. 2014; Qorbani 
M, et al. 2010; Ferdosi M, et 
al. 2011; Asefzadeh S, et al. 
2013; 

 

يريمد
ت  ع 

مناب سان
ان

  ي

م عد و هادانشگاهدر  ين پرستاريارتقاء محقق ينادرست برا يارهايمع
 يبرا يابيانتقال و تبادل دانش در مالک ارز يهاشاخصتوجه به 

  يعلمئتيه يو اعضا يقاتيمراکز تحق

 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 
Nedjat S, et al. 2014 

يظرف
ت 

صم
ت

ريگمي ان
دگ

ن
  

استفاده از دانش در  يهاوهيشنسبت به  گذاراناستيسدانش  يکم
در  يگاه شواهد علمينگرش کامل نسبت به جا نبود، هاگيريتصميم
  هاگيريتصميم

 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 
Mitton C, et al. 2007 

۳  

يفيک
هش

پژو
هد 

شوا
ب 

ناس
 نام

ت
  ي

و مشکالت  يدر پرستار ينيبال يهاييکارآزما يدهنقص در گزارش
معتبر  يکم بودن شواهد علم، هاآنف يضع ياز متدولوژ يناش

ها در مجالت ليک و فراتحليستماتيس يلعات مرورمطا ازجمله
ف يساختار ضع، ن مطالعاتيا ين گزارش دهييت پايفيو ک يپرستار

موانع متعدد در  و ينيعملکرد بال يک راهکارهايو اشکاالت متدولوژ
انع مو، نييت و سهولت کاربرد پايو قابل يدگيچيشامل پ هاآن ياجرا

ف يارتباط ضع، ر)يير برابر تغمقاومت د( يسازمانفرهنگمربوط به 
نگرش يا ، دانشکمبود ، ت منابعيمحدود، يارشتهچند  ين اعضايب

فرهنگ و ، هايژگيو، مهارت کارکنان در جهت استفاده از راهنماها
  . انتظارات بيماران

  

Ghafoori F, et al. 
2015;Heydari A, et al. 
2017;Fischer F, et al. 2016; 
Moosavi S, et al. 2016; Adib-
Hajbaghery M, et al. 2017; 
Adams YJ, et al. 2017; 
Moradi M-T, et al. 2014; Hou 
Y, et al. 2017; Seo H-J, et al. 
2012; Shin I-S. 2017; 
Baradaran-Seyed Z, et al. 
2013; Jun J, et al. 2016 
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  منابع  حاتيتوض  موضوع چالش  فيرد

حق  ۴
ف ت

ضع
ي

ات
ق

 
و  يميت

نيب
شته

ر
  يا

 يهايهمکارو  يات گروهقيضعف تحق، ييه فردگرايوجود روح
قات يتحق يهاشبکهکمبود ، ين محققان پرستاريدر ب يارشتهنيب
  يارشتهنيب

 
Yazdi Moghadam H, et al. 

2008; 
Yazdizadeh B, et al. 2009; 

ش  ۵
چال

يها
 

 
بت

راق
م

 يها
تار

رس
پ

 ي
گر

ه ن
امع

ج
 

در 
ت 

راقب
ت م

دما
خ

زل
من

  

، يو فرهنگ يالقموانع اخ، يت شغليفقدان امن، يبارکارش يافزا
 يرويزات و کمبود نيبه امکانات و تجه يمشکالت مربوط به دسترس

ستم مراقبت يبر درمان در س يکرد مبتنيرو، تيبا کفا يانسان
ان فقد، يامهيبفقدان پوشش ( يکاف يهارساختيزفقدان ، يبهداشت
  )يارشتهنيب يو ضعف همکار يياجرا يهاپروتکل

 
Heydari H, et al. 2016; 
Markkanen P, 2007; Moradian 
ST, et al. 2017 

بت
راق

م
 يها

سک
ت

  يني

 فقدان ساختار، ينينه مراقبت تسکين دانش موجود در زمييعدم تب
، يستم مراقبت بهداشتيدر س ينيمراقبت تسک يبرا شدهفيتعر

، ينيمراقبت تسک کنندگانفراهم شدهفيتعر يگاه شغليفقدان جا
 يهارشتهکولوم مدون يدر کور ينيکمراقبت تس يعدم آموزش جد

، تن نوع مراقبيا يپرستاران برا يناکاف يآمادگ، يو پرستار يپزشک
 نداشتن وقت، ن پزشکان و پرستارانيو تعارض ب ينقصان کار گروه

 يترسدس، مارانيب يمال يهايناتوان، ينيمراقبت تسک ارائه يبرا يکاف
، هاآنه استفاده از درباره نحو يبه مخدرها و آموزش ناکاف محدود

  يو قانون يفقدان مقررات شفاف مال

 
Mojen LK. 2017; seyedfatemi 
N, et al. 2014; Jünger S, et al. 
2010; 
 Rassouli M, 2016 

بت
راق

م
ها

تار ي
رس

پ
 از ي
دور

راه 
  

 کمبود، از راه دور يپرستار يهامراقبت يمناسب برا يبسترسازعدم 
، ماريو کاربرد آن در پرستار و ب يفنّاورنه دانش ياطالعات در زم

  يفنّاورو موانع مربوط به  يموانع قانون، يمال يهاتيمحدود

 
Hassibian MR, et al. 2016; 
Salehahmadi Z, et al. 2013; 
Saeedi Tehrani S, et al. 2015 

مد
ود

خ
 يتيري

يب
 يهايمار
من

مز
  

، تيجمع يده سالخوردگيمزمن و پد يهايماريب روزافزونش يافزا
ت يريدر مد هاخانوادهماران و يد متعدد مشارکت بيت و فواياهم

از کشورها و  ياريدر بس يقاتيت مهم تحقيک اولوي، مزمن يماريب
  جوامع

 
Sun C, et al. 2017; DeVon 
HA, et al. 2016; Heydari H, et 
al. 2016 

  
  بحث
 و يقات پرستاريتحق گيريجهت ين مطالعه با هدف بررسيا

و  هاچالشن يدر جهت کاستن از ا ييراهکارها ارائهآن و  يهاچالش
 يهاافتهي. ران انجام گرفتيدر ا يپرستار يهاپژوهشبهبود روند 

 يهاپژوهشرا در رابطه با  يمتعدد يهاچالشمطالعه حاضر 
ر هدفمند يغ گيريجهتمضمون  ۵ران نشان داد که در يا يپرستار

ت نامطلوب يوضع، يهد پژوهشت نامناسب شوايفيک، هاپژوهش
 يهاچالشو  يارشتهنيبو  يميت يهاپژوهشضعف ، ترجمان دانش

  . ديگرد يبندطبقه جامعه نگر يپرستار يهاقبتمرا
ر موجب شده ياخ يهادههشرفت در يقات در پينقش مؤثر تحق

در توسعه محسوب شود؛  يديمهم و کل يعامل عنوانبهقات يتا تحق
 يابيابد و دستيتوسعه  يعلم يهارشتهر يسا موازاتبهد يبا يپرستار

 يهاحرفهان يدر م يگاه واقعيافتن جايو  قبولقابلک نقش يبه 
ج ينتا. )۳, ۱(است  ريپذامکانتنها با پژوهش ، يو پزشک يبهداشت

ت قايتحق گيريجهت غالباًپژوهش حاضر نشان داد که در کشور ما 
ن ييمخاطبان بوده و روند تع يازهايو ن هاضرورتبدون توجه به 

 يياران اجرين و مديبر اساس نظر محقق عمدتاً يقاتيتحق يهاتياولو

ا ي ياز منابع اطالعات افتهينظامو بدون استفاده  يذهن صورتبه
ز در يو همکاران ن يقربان. )۲۵, ۴, ۱( صورت گرفته است يازسنجين

دند يجه رسين نتيکه در دانشگاه گلستان انجام دادند به ا يپژوهش
از  کيچيه يعلت انتخاب عنوان پژوهش، هاطرحدرصد  ۴/۷۹که در 

ن ييتع نيبنابرا. )۲۶(نبوده است مخاطبان  يازهايموارد مرتبط با ن
ص يت و تخصيهدا يعني يازسنجينق ياز طر يقاتيتحق يهاتياولو

توجه به ، عدالت يبرقرار يتالش برا، ازهاين نيترمهممنابع به 
و  عمل، ن پژوهشيت ارتباط بيو تقو ريپذبيآس يهاگروه يازهاين

نظام سالمت  يهاپژوهشه يمهم در کل يضرورت، يگذاراستيس
ازها ين نييند تعيده و الزم است فرابو يپرستار ازجملهکشور 

در . )۷(و اجرا گردد  يطراح، يو اجتماع يط فرهنگيمتناسب با شرا
 يهابرنامهن يو تدو يپرستار يهاپژوهشهدفمند نمودن  يراستا

 يهاپژوهشن نقشه راه يضرورت تدو، ايپاسخگو و پو يپژوهش
. رددگيمسالمت کشور آشکار  يبر اساس نقشه جامع علم يپرستار
و  تريجدبه سمت ارتباط  يقاتين الزم است مراکز تحقيهمچن

وعات ن موضييتع يخدمات برا کنندگانافتيدرنفعان و يمستمر با ذ
ت يتنوع وضع، ياز طرف. حرکت کنند هاآن بندياولويتو  يژوهشپ
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سالمت  يهاشاخصت متفاوت يدر کشور و وضع ياجتماع يفرهنگ
حوزه سالمت  يازهايکه ن کنديمجاب يمختلف کشور ا ينواح

رند و بر اساس آن يقرار گ موردسنجش يامنطقه يمحل صورتبه
ن اساس يبر ا. )۷(ن گردند ييتع يامنطقه يپژوهش يهاتياولو

ات قيتحق گيريجهتکشور و  يشيمناطق آما يپژوهش يبندقطب
 يپژوهش يازهايو ن يبوم يت پژوهشيو ظرف هاليپتانسبر اساس 

  . د واقع شوديمف توانديم، يامنطقه
ت ترجمان ياز آن بود که وضع يج مطالعات متعدد حاکينتا

صله ت مطلوب فايران با وضعيقات نظام سالمت ايدانش در تحق
به زبان مخاطبان ترجمه شده  ترکمقات يتحق يهاافتهيداشته و 

تهران  يکه در دانشگاه علوم پزشک يامطالعهدر . )۲۹-۲۵(است 
 يموارد محقق گزارش درصد ۱۵نشان داده شد که تنها در ، انجام شد

او ارسال  يق آماده و برايج طرح را بر اساس نوع مخاطب تحقياز نتا
ضعف  دهندهنشان کهنيابر  عالوهن موضوع يا. )۳۰( دينمايم

ن موضوع است که عدم يبر ا يگريگواه د، باشديمق يترجمان تحق
ج ياانتشار نت يمحقق برا ييو توانا يا کمبود آگاهيمحقق و زه يانگ

 نيابنابر. باشديم توجهقابلاز موانع ، قيمتناسب با مخاطبان تحق
خدام مانند است يقيتشو يهاسميمکانق يزه در محقق از طريجاد انگيا

ات با قيانجام تحق منظوربهن يمحقق ين توانمندسازيهمچن، و ارتقاء
  . گردديمه يق متناسب با مخاطب توصيج تحقينتات و انتشار يفيک

عدم وجود رابطه ، مهم ترجمان دانش در مطالعات از موانع يکي
ش دان کنندگانمصرفن پژوهشگران و يب يمناسب و شبکه همکار

ن پژوهش و عمل در حوزه يپر کردن شکاف ب. )۳۱, ۲۷ ,۲۵(بود 
توسط خدمات  ترمناسب ينيبال يهامراقبت ارائهاعم از ، سالمت

، متدر نظام سال يگذاراستيسو  گيريتصميما يدهندگان و 
 ياينمودن دن ترکينزدوند دادن پژوهش و عمل و هر چه يمستلزم پ

لوماس . )۲۷(گر است يکديبه  رندگانيگميتصمپژوهشگران و 
دولتمردان  يگذارهيسرمات و يحما، مشارکت: سدينويم بارهنيدرا

ج يت بر نتايجاد حس مالکيا يهاراهاز  يکيقات يدر تحق يمحل
با  يستين کار بايا يبرا. است هاآنقات و کاربرد يتحق

 جلسات، ديآيم هاآنقات به کار يج تحقيکه نتا يرانگذااستيس
  . )۳۲(نمود  ارائه هاآنرا به  جيل داده و نتايتشک يتعامل

 يهاافتهيگر از موانع ترجمان يد يکي، ج مطالعاتيبر اساس نتا
در  ين پرستاريارتقاء محقق ينادرست برا يارهايمع، يپژوهش

ادل دانش در مالک انتقال و تب يهاشاخصو عدم توجه به  هادانشگاه
, ۲۵( باشديم يعلمئتيه يو اعضا يقاتيمراکز تحق يبرا يابيارز
 يال دانش در دانشگاه علوم پزشکانتق يکه بر رو يامطالعهدر . )۳۱

 يابيق و ارزيتشو يهامالکتهران انجام گرفت مشخص شد که 

                                                             
1   Knowledge Translation Reasearch 

بر رفتار انتقال  يمهم تأثير وضوحبه يعلمئتيه يعملکرد اعضا
 يهامالکالزم است  نيبنابرا. )۳۳(دانش در دانشگاه گذاشته است 

 ايگونهبه يعلمئتيه ياعضا يو ارتقا يقاتيمراکز تحق يابيارز
جلوه کند و مهم  ترپررنگشود که برنامه ترجمان دانش  ينيبازب

  . شمرده شود
ند يفرآ ييت اجرايريمد يار برايتالش بس باوجودران يدر ا

ن حوزه وجود دارد؛ طبق يشتر در اياز به تالش بين، ترجمان دانش
مهم است در سازمان ، د سل و همکارانيمطالعه بر ياصل يهاافتهي

ند کت يحما هاپژوهش يوربهرهت شود که از انتقال و يتقو يفرهنگ
ش از دان کنندگاناستفادهن مداخالت در بخش يترمهماز  يکي. )۳۴(
 و يتيريدر سطوح مد گيريتصميمر فرهنگ ييد متوجه تغيبا
 يمبتن يهاگيريتصميمو سوق دادن آن به سمت  يگذاراستيس

دانش  ياز کم يمطالعات حاک يبرخ چراکه )۲۵(بر شواهد باشد 
استفاده از شواهد در  يهاوهيشنسبت به  گذاراناستيس

 يگاه شواهد علميو نبود نگرش کامل نسبت به جا هاگيريتصميم
د توجه يهمواره با حالنيباا. )۳۵, ۲۵( باشنديم هاگيريتصميمدر 

ران سالمت يو مد گذاراناستيس گيريتصميمط يمح داشت که
اثر  جه متقابليشان نتيا يهاگيريتصميمبوده و  يادهيچيپط يمح

 يهاسنتو  هاعادت، منابع موجود، يقبل يهاتجربه، يشواهد علم
. )۲۵( باشديمجامعه  يهاارزشو  ياسيس يهاگروهفشار ، موجود

ازمند ين يبر شواهد علم يمبتن يهايگذاراستيست يتقو نيبنابرا
  . تحقق آن است يبرا يعزم همگان
در  هاپژوهشبه  يشتريد توجه بين و همکاران بايده مارتيبه عق

ترجمان دانش در  يپژوهش يهاتياولوشود و  ١حوزه ترجمان دانش
ق ترجمان يتحق. )۳۶(در نظر گرفته شود  هاسازمان يراهبردها

 يهاروشاستفاده از دانش و  يهاکنندهنييتع يمطالعه علم، دانش
، بتمراق دهندگانارائه وسيلهبهق يتحق يهاافتهيکاربست  يارتقا

  . )۳۷( باشديمماران يو ب گذاراناستيس
ت نامناسب شواهد يفيگر در مطالعه حاضر کيچالش د

. دپرستاران بو ينيو عملکرد بال هاگيريتصميمدر  استفادهقابل
 يهاپژوهشانجام ، بر شواهد يعملکرد مبتن ياز اساسين، مسلماً

 دهديمشواهد نشان . )۳۸(ق و با اعتبار باال توسط محققان است يدق
 يداخل و يها در مجالت مختلف اعم از خارجييگزارش کارآزما

ف يعض ياز متدولوژ ياغلب ناکامل بوده و با مشکالت ناش، يپرستار
فع ضعف پژوهشگران بهبود و ر منظوربه. )۴۲-۳۹, ۱۶(همراه است 

و  يآموزش يهادوره يبرگزار، ينيبال ييدر گزارش کارآزما يپرستار
 ويژهبهمواد و روش کار  يبر رو هادورهن يشتر در ايتمرکز ب

و  ينيبال ييمطالعات کارآزما يو کورساز يساز يتصادف، گيرينمونه
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ل ياز قب ينيبال ييمقاالت کارآزما يابيارز ياستفاده از ابزارها
CONSORT  وJADAD مقاالت قبل از ارسال به  يابيجهت ارز

  . گردديمشنهاد يپ، چاپ
مطالعات  ازجملهمعتبر  يکم بودن شواهد علم هاچالشگر ياز د

ت يفيو ک يها در مجالت پرستارليک و فراتحليستماتيس يمرور
ن مطالعات در مجالت داخل و خارج از کشور يا ين گزارش دهييپا

ان سندگينو يعدم توجه کاف ليبه دل توانديمکه  )۴۵-۴۳, ۱۵(بود 
 يکشور به استانداردها يپرستار يران مجالت داخليسردب يو حت

 ياختصاص ياز مطالعات و عدم استفاده از ابزارها ن نوعيگزارش ا
 يدر داور PRISMAمانند  مندنظامت مقاالت مرور يفيک يابيارز

هم س شوديمه يتوص نيبنابرا. ن مجالت باشديبه ا يمقاالت ارسال
به مطالعات مرور ، قيروش تحق يآموزش يهابرنامهاز  يمناسب
 PRISMAچون  يمعتبر يارهايبا مع يو آشناساز مندنظام

  . اختصاص داده شود
هم م گيريجهتاز  يکي، يقات پرستاريتحق اندازچشمبر اساس 

 ين راهنماهايو تدو يسازيبوم، ۲۱در قرن  يقات پرستاريدر تحق
د کرين جزء رويترمهم ينيبال ين راهنماهايتدو. باشديم ينيبال

بر شواهد است که با  يمبتن يخدمات سالمت ارائهبه  نگرجامع
با مشکالت و  هاآنب ين شواهد و ترکيب بهتريو ترک يآورجمع

 هايبررس. )۴۶( پردازديمن راهکارها يبهتر ارائهبه ، يبوم مسائل
 اهآناستفاده از ، هانيداليگا توجهقابلرشد  رغميعل دهديمنشان 

با ، است يهيبد. )۱۹(ده گزارش شده است يچيو پ يکندبهدر عمل 
 يراهنماها يدر مطالعات در اجرا شدهاشارهتوجه به موانع متعدد 

 مؤثر سازيپيادهدر مورد  يشتريقات بيتحق، )۴۸, ۴۷, ۱۹( ينيبال
از يق به عملکرد نيشواهد تحق مندنظامو ترجمان  ينيبال يراهنماها

ب ل متناسيراهکار اصک ين يتدو کهنيابا توجه به ، ياز طرف. است
از مطالعات  يک پشتوانه غنيازمند يک منطقه خاص نيبا 

و فرا  يمطالعات مرور، ينيبال يهاکارآزمايي، کيولوژيدمياپ
 نياعتقاد بر ا، است که در آن منطقه انجام شده است ييهاليتحل

 يسازيبوم، و در کشور ما توسعهدرحال ياست که در کشورها
، نيهمچن. )۴۶(برخوردار است  يشتريت بيت و اهميراهکارها از اولو

ه ضرورت ارائ، ينيعملکرد بال يراهکارها مؤثر سازيپياده يدر راستا
 يسازفرهنگ، خدمات کنندگانارائهگروهي و فردي به  يهاآموزش

خدمات  کنندگانارائهر يساو  يعلمئتيه ين اعضايالزم در ب
 يرساناطالع، ن راهنماهايان ايو مجر يدينفعان کليذ عنوانبه

برقراري ، هاآنمناسب به بيماران و تغيير سطح دانش و نگرش 
 گذاراناستيسمختلف براي اجراي راهکارها و حمايت  يهامشوق

  . گردديآشکار م، ينيعملکرد بال يسالمت از راهکارها
 يريگجهت، يد شواهد معتبر در پرستاريگسترش تول منظوربه

و  يمک( يبيترک يکردهايبه سمت رو کيوستيبقات در قرن يتحق

قات يو متاسنتز تحق يبيمطالعات ترک مندنظام يمرورها، )يفيک
الزم  يفيک يهاپژوهش در خصوص. )۴۹(ه شده است يتوص يفيک

 ياردر پرست يفيقات کيهر روز بر تعداد تحقهرچند  به ذکر است که
قات در عملکرد ين تحقياز ا ياريبس يهاافتهياما ، گردديمافزوده 

ز متاسنت. رنديگينمقرار  مورداستفاده هايگذاراستيسو  ينيبال
ق يک است که از طريستماتيس يديو د يياستقرا يکرديرو يدارا

امکان  ،يريپذميتعمدن به سطح انتزاع باالتر و يرس، يتوسعه تئور
جهت کاربرد در عمل را فراهم  يفيک يهاافتهيشتر به يب يدسترس

ات در مطالعتکرار ، دهديمنشان  هايبررسن يهمچن. )۵۰( سازديم
ک ين مطالعات مانع توسعه يست و فقدان اياد نيچندان ز يپرستار

ق يتحق يهاطرحاستفاده از . شده است يدانش پرستار يتجمع هبدن
 ،ان مختلفيق تکرار مطالعات با مددجوياز طر معموالً دييتأو  يقو

نان از ياطم يمختلف برا يهازمانمتفاوت و  ينيبال يهامکاندر 
 . )۵۱(هد الزم است و شوا هاافتهيقوت 

 يقات گروهيضعف تحق يقات پرستاريتحق يهاچالشگر ياز د
 برهيتکبا  توانديم يارشتهنيبقات يتحق. )۲۵, ۱(بود  يارشتهنيبو 
 و يفکر ييافزاهمبه تنوع و ، يعلم يهادگاهيداز  ياگستردهف يط
 يهافرصت ومشترک کمک کند  يارشتهنيبجاد دانش يا

فراهم  هارشتهر يو سا يتوسعه متقابل پرستار يبرا را يتوجهقابل
ز پرورش يکا نيآمر يپرستار يهاپژوهش يموسسه مل. )۵۲(سازد 

را جزو  يارشتهقات چند ينوآور و انجام تحق يدانشمندان پرستار
. )۱۲(ک خود اعالم نموده است يمهم برنامه استراتژ يهاتياولو

ا تمرکز گر بيکديپژوهشگران با  يعلم مؤثرارتباط  يدون شک برقرارب
قات يتحق يهاشبکهتوسعه ، يارشتهانيممختلف  يهاحوزهبر 

 يازستيظرفمنجر به  يارشتهنيبو  الملليبينو  يمل يپرستار
  . خواهد شد يقات پرستاريشتر در تحقيب

ده يدمزمن و پ يهايماريب روزافزونش يبا توجه به افزا
ا از يفت نظام سالمت سراسر دنيت و شيجمع يسالخوردگ

چالش ، )۱۳(جامعه نگر  يهامراقبتبه  يمارستانيب يهامراقبت
 يتارپرس يهامراقبتنه يدر کشور ما در زم يقات پرستاريگر تحقيد

 خدمات، هاچالشن يترمهماز  يکي، ن راستايدر ا. باشديمجامعه نگر 
 يک استراتژيمراقبت در منزل . مراقبت در منزل است يپرستار

 زمانمدتکاهش ، يمارستانيکاهش بروز عوارض ب يش رو برايپ
 در منزل امروزه توسعه مراقبت. مارستان استيو اقامت در ب يبستر
ران يو ا توسعهدرحالجوامع  يار مهم و ضروريبس يازهاياز ن

خدمات مراقبت در  ارائه، متعدد يايمزا رغميعلاما . )۵۳(باشديم
فقدان  ازجمله يمتعدد يهاچالشموانع و  يمنزل دارا

 يهاپروتکلفقدان ، يامهيب( فقدان پوشش  يکاف يهارساختيز
 يمشکالت مربوط به دسترس، )يارشتهنيب يو ضعف همکار يياجرا

ش يافزا، تيفابا ک يانسان يرويزات و کمبود نيبه امکانات و تجه
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 يو فرهنگ يموانع اخالق، يت شغليفقدان امن، پرسنل يبارکار
ق مشکالت و يدق ييشناسا منظوربه، لذا . )۵۵, ۵۴, ۱۳(  باشديم

الزم  يهارساختيز تأمين، مراقبت در منزل يموانع خدمات پرستار
 نيو تدو يبهداشت يهامراقبتستم ين  نوع خدمات در سيا يبرا

ضرورت ، مزمن در منزل يهابيماريمراقبت از  ينيبال يراهنماها
  . گردديمشتر آشکار يب يهاپژوهشانجام 

گر در يچالش د، جامعه نگر يپرستار يهامراقبتنه يدر زم
ماران مبتال به سرطان يدر ب ينيمراقبت تسک تأمينکشور ما 

، يماست که ابعاد جس نگرکلکرد يک روي ينيمراقبت تسک. باشديم
 شانيهاخانوادهماران مبتال به سرطان و يب يو روح ياجتماع، يروان
ماران تا يص بيو تداوم مراقبت از زمان تشخ رديگيمدر نظر را 

 يهاگام باوجودآنکهدر حال حاضر . )۵۶( رديگيممرگشان را در بر 
ران يدر ا ينيمراقبت تسک تأميننه توسعه و يدر زم يبزرگ
ت موجود و ين وضعيق بيشکاف عم کياما هنوز ، شدهشتهبردا
و در مطالعات مختلف موانع  )۵۷(ت مطلوب وجود داشته يوضع

گزارش شده است  ينيتسک يهامراقبت يدر خصوص اجرا يمتعدد
 يهامراقبتنه يانجام مطالعات گسترده در زم نيبرابنا. )۵۶-۵۹(

 يهامراقبتنه يمطالعه در زم. در کشور ما ضرورت دارد ينيتسک
 يپرستار يهاپژوهش يموسسه مل مهم يهاتياولوجزو  ينيتسک
مهم  يتياولو عنوانبهز ين يکا بوده و در مطالعات متعدد پرستاريآمر

شتر در يقات بيانجام تحق ،لذا. )۶۰, ۵۶, ۱۲, ۱۱(قلمداد شده است 
 يسازيمبون و يتدو، ينين مفهوم مراقبت تسکييتب چون ييهانهيزم

رد استاندا ين ابزارهايتدو، ينيتسک يهامراقبت ينيبال يراهنماها
ج مراقبت يرا يهاروش، ينيتسک يهامراقبتت يفيسنجش ک

و  ندهکنليتسهو عوامل  يزندگ ييماران مراحل انتهايدر ب ينيتسک
  . رسديم به نظر يضرور ينيتسک يهامراقبت دکنندهيتهد

 يرشتيتوجه ب، جامعه نگر يپرستار يهامراقبتگر در يچالش د
ماران مزمن يدر ب هامراقبتتداوم  ياز راه دور برا يبه پرستار

 يران نشان داد که پرستاريدر ا مندنظامک مرور يجه ينت. باشديم
ت يت در رعايش کفايماران مزمن منجر به افزايدر ب از راه دور

و  يکاهش افسردگ، هانهيهزکاهش ، ميرومرگکاهش ، يدرمانميرژ
ماران ين بيا يت زندگيفيش کيو افزا يکاهش دفعات بستر، اضطراب

از محجور  يموجود حاک يهاگزارشران يکن در ايل. )۶۱( شوديم
تداوم مراقبت از راه دور در منزل  يبرا اثربخشن روش يماندن ا

آن در مطالعات ذکر  يبر سر راه اجرا يماران است و موانع مختلفيب
و  يبسترساز منظوربه شوديمشنهاد يلذا پ. )۶۴-۶۲(شده است 

، از راه دور يخدمات پرستار ارائه يجاد چارچوب مناسب برايا
الزم  يهارساختيز يدر خصوص بررس ياگسترده يهاپژوهش
 ياجرا يو راهکارها هاچالش، از راه دور يپرستار يريکارگبهجهت 

  . انجام شود آن

و  يتيريخودمد يهامهارتش يافزا هاچالشگر ياز د
ات در مطالعکه  باشديممزمن  يهابيماريان به يمبتال يتوانمندساز

گزارش شده  يپرستار يهاپژوهش يبحران يهاتياولومتعدد جزو 
ک روش ي عنوانبه يماريت بيريآموزش مد. )۱۲, ۱۱( است
 يهانشانهبهبود ، يو کاهش دفعات بستر هانهيهزدر  جوييصرفه

 به دستورات پزشک و يبنديپا، مارانيب يت زندگيفيو ک يماريب
ت مشارکت يلذا با توجه به اهم. )۶۵( باشديم مؤثر، مارانيت بيرضا

 يقات پرستاريالزم است تحق، مزمن يهايماريبت يريماران در مديب
عوامل ، مزمن يهايماريبدر انواع  يتيريمداخالت خودمد نهيدر زم
 يهامدل يو طراح يتيرير خود مديو بازدارنده تداب کنندهليتسه

  . بدايتوسعه  مؤثر يتيريخود مد
نها ق تين تحقيدر ا مورداستفادهالزم به ذکر است که مطالعات 

 زان ويربه برنامه نيبنابرا. اندپرداخته هاچالشن ياز ا يبه تعداد
 جوانب مختلف تمام شوديمشنهاد يپ يرندگان پرستاريگميتصم

ن نکات را در يرا مطالعه نموده و ا شدهييشناسا يهاچالش
قرار  مدنظر يمل يهابرنامه سازيپيادهجهت خود  يهايزيربرنامه

 بينيپيش هاچالشالزم را در جهت کاهش  يهاياستراتژداده و 
تن و م ياطالعات يهاگاهيپا يبه برخ ين عدم دسترسيهمچن. کنند

مطالعه حاضر  يهامحدوديتکامل مقاالت در زمان انجام مطالعه از 
  . باشديم

  
  گيرينتيجه

آن  ير تکامليران نشانگر مسيا يستاردر پر يهاپژوهشر يس 
شتر يب يسازتيظرف منظوربهکن ي؛ لباشديمر يک دهه اخي يدر ط

قات يبه سمت تحق هاآن گيريجهتو  يقات پرستاريدر تحق
 يج بررسينتا. الزم است يشتريدات بيت باال تمهيفيو با ک يکاربرد

 يرپرستا يهاپژوهشدر  يمتعدد يهاچالش دهندهنشانمطالعات 
 شدن يچالش عمده ضعف نظام کاربرد، رسديم به نظر. کشور بود

که  باشديمقات در کشور يو ترجمان دانش تحق هاپژوهشج ينتا
ت يفيک، هاپژوهشر هدفمند يغ گيريجهت، ازجمله هاچالشر يسا

 يارشتهنيبو  يميقات تيو ضعف تحق ينامناسب شواهد پژوهش
ون چ يريتداب، لذا. گردنديمف دانش ختم يبه ترجمان ضع تاًينها

اتخاذ ، يپرستار يهادانشکدهترجمان دانش  يهاتهيکمل يتشک
 يهافعاليتپژوهشگران جهت انجام  يبرا يقيتشو يهااستيس

و  گذاراناستيس، نيمحقق توانمندسازي، انتقال دانش
 توسعه و کاربرد، الزم يسازفرهنگبا  توأمدانش  کنندگاناستفاده

دانش و مشمول نمودن ترجمان دانش در بودجه ترجمان  يهامدل
  . گردديمشنهاد يپ هاقيتحق

 يهاچالشم ين پژوهش بتواند با ترسيج ايد است نتايام 
برنامه  يبرا يکل يک راهنماي ارائهکشور و  يپرستار يهاپژوهش
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نه يکوچک در زم هرچند يگام، يپرستار گذاراناستيسزان و ير
 يهاپژوهش مؤثرترت يريمد منظوربهت و توسعه راهبردها يتقو

. بردارد هاپژوهشنه از دانش حاصل از يبه يبرداربهرهو  يپرستار
 يهاچالش ترجامعشناخت  منظوربه شوديمشنهاد ين پيهمچن

مطالعات ، کياستراتژ يهاحلراهن يو تدو يپرستار يهاپژوهش
زان و يبا مشارکت برنامه ر يفيک يکردهايبا رو ترقيعم
  . رديکشور صورت گ يپرستار گذاراناستيس
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Abstract 
Background & Aim: Research and knowledge production empowers nursing profession in anticipating 
and facing with challenges. Using the research results, knowledge is applied in the clinical settings and 
improves the quality of the services. Undoubtedly, the efficiency and effectiveness of the research 
depends on meeting the needs and expectations of the community. The aim of this study is to identify 
Nursing Research Direction and challenges and suggested solutions to address them.  
Materials & Methods: The present study is an integrative review and conducted based on the Broome 
method. Articles that related to the purpose of this study, being written in English or Persian and the full 
text of them were accessible, entered into research. Different data bases such as ProQuest, Ovid, 
PubMed, Science Direct, Google Scholar, Magiran and SID were applied for collecting articles by using 
a wide range of keywords such as nursing, research, research priorities, research direction and 
challenges. Search without time limit was made until 2017. After carefully assessing the title, summary 
and full text, a large number of articles have been dropped due to different titles and objectives, 
inappropriate summary or content. Ultimately, 34 articles were included. Data were analyzed based on 
Broom's method.  
Results: The results of these studies indicated several challenges regarding the nursing research 
consisted of five main themes including illogical orientation of researches, low quality of research 
evidences, poor knowledge translation, weakness of team work and interdisciplinary research activities 
and challenges of community - based nursing care.  
Conclusion: It is expected that by drawing the nursing research challenges and providing a general 
guide to nursing planners and policymakers, we can take small steps forward strengthening and 
developing strategies for effective nursing research management and Optimal exploitation of knowledge 
gained from researches. In order to better understand the challenges of nursing researches and to 
formulate strategic solutions, further studies are recommended with qualitative approaches.  
Keywords: Nursing, research, Research priorities, Research direction and Challenges.  
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