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  دهیچک

 يول باشد يمش يدر حال افزا يد دانش حاصل از پژوهش در پرستارياست. تول ياتيدانش ح يريکارگ بهد، انتقال و يتول يها روشتوجه به  و هدف: نهیزم شیپ
 يدگاه اعضاياز د قيتحقال انتق جهت يفرد يها تيفعالعوامل اثرگذار بر  يبررس باهدفپژوهش حاضر  رو نيازا .ديمايپ يمرا  يکندروند استفاده از آن در عمل 

  انجام شد.ران يدر ا يعلوم پزشک يها دانشگاه يپرستار يو آموزش يعلم ئتيه
کشور  يعلوم پزشک يها دانشگاه يپرستار يعلم ئتيه ياعضانفر از  ۲۷۹با شرکت  يا خوشه يريگ نمونهبه روش  يهمبستگ يفيمطالعه توص مواد و روش کار:

 SPSS بـا اسـتفاده از   هـا  دادهاستفاده شـد.   ۲۰۰۳و  ۲۰۰۱و همکاران  يو الندر ۱۹۸۰يلداوسکينات و و از پرسشنامه ها داده يرفت. جهت گردآوريپذ  انجام

ver13 شد ليوتحل هيتجز .  
ن آن "شرکت يو کمتر نفعان يذبه  قاتيج تحقيو ارسال نتا ها شيهمادر  يت مربوط به سخنرانين فعاليشتري، بيدر سطح فردج مطالعه نشان داد ينتا :ها افتهی

با  يدار يمعن ي" ارتباط آماريمدرس پرستار عنوان به" سابقه خدمت  و "کنندگان مصرفاز ين بر  يمبتن "پژوهشل ياز قب ي. عواملباشد يم" يتجار يها تيفعالدر 
  . )P< 0/05( نشان دادند يدر سطح فرد قيتحقنتقال ا يها تيفعال

 يستيبادارد. لذا  دار يمعن يارتباط آمارعوامل  يبرخ ق بايتحقانتقال  يبرا يفرد يها تيفعالاز آن است که  يحاک ر ج پژوهش حاضينتا :يریگ جهینتبحث و 
   گردد.قابل مداخله توجه  کننده نييتعبه عوامل اثرگذار و ق يانتقال تحق يفرد يها تيفعالق يج و تشوير الزم جهت ترويتداباتخاذ  عالوه بر

  ي، مدرس پرستاري، پژوهش پرستاري، پرستاردانش انتقال :ها دواژهیکل
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  مقدمه
مناسـب   يجـاد بسـتر  يپژوهش در سالمت، ا يرسالت اصل

تـا در   باشـد  يمـ د، انتقال و استفاده از دانش حاصـل  يتول يبرا
سالمت در سطوح مختلف جامعـه   ءجهت حل مشکالت و ارتقا

انتقـال و   خلق، يها روشتوجه به  رو نيازا .)۱( د واقع شوديمف
در بخـش   مسـلماً و  )۲(اسـت   ياتيـ ح يدانش امر يريکارگ به

 يبـرا  تواند يماستفاده از آن  د دانش وين توليسالمت، فاصله ب

داشـته باشـد    يدر پ يج ناگواريماران، نتايب خصوص بهجامعه و 
ع ير رشد سريطول چند دهه اخدر  يپرستار يها پژوهش  .)۳(

و  يپرسـتار  يعلمـ  مجـالت داشته اسـت. تعـداد    يريو چشمگ
ش تعـداد مقـاالت ارائـه    يتعداد انتشارات ساالنه با توجه به افـزا 

ــزا  ــده، اف ــت  يش ــته اس ــهش داش ــالوه ب ــتار  ع ــان پرس  يمحقق
منتشـر  گر يد يا حرفه يها ژورنالدر  مکرراًخود را  يها پژوهش
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کـه   انگر آن اسـت يـ بات يات نشـر يـ در محتو يک نگاه اجمالي
 توسـعه  درحـال مختلـف   يدر کشـورها  سرعت به يق پرستاريتحق

  .)۴(است 
مختلـف ارائـه    يها روشمحققان اطالعات مطالعات خود را به 

، هـا  رسانه قيز طرق ايگزارش تحق يها روش نيتر معمول. دهند يم
در  منتشرشـده  و مقـاالت  هـا  شيهمـا ، ارائـه در  هـا  کتاب، اتينشر

  .)۵( باشد يم تمجال
ق اگر يند استفاده از تحقيفرآن است که يت ايمطلب حائز اهم

اسـتفاده در عمـل    يق بـرا يـ ج حاصـل از تحق يانتقال نتا يبه معنا
ج يق و استفاده از نتـا ين انجام تحقيب ياديچرا هنوز فاصله ز ؛است

  .)۶(وجود دارد؟  يآن در کار پرستار
 يق بـرا يـ در اسـتفاده از شـواهد حاصـل از تحق    ييها يينارسا

اعـم از   هـا  گروه يتمامآگاهانه در مراقبت سالمت در  يريگ ميتصم
و  رانيمـاران، مـد  يسـالمت، ب  کننـدگان  مراقبت، رندگانيگ ميتصم

 يکشـورها  ن مشـکل در يـ ن ايهمچنـ  وجـود دارد.  گذاران استيس
 يهـا  مراقبـت و در  هـا  نهيزم يتمامدر  توسعه درحالو  افتهي توسعه

در  هـا  يا حرفـه کردن عملکرد  يزيه و خاص مشهود است. ممياول
مختلف، عدم استفاده از شواهد در عملکرد را آشکار کـرده   سطوح
   .)۷(است 

ر پـژوهش بـر نظـام    يتـأث  يز چگـونگ يران نيا يدر عرصه علم
شـتر  ير بيـ اخ يهـا  سـال است کـه در   يسالمت از موضوعات مهم

 ير روشنينه در حال حاضر تصوقرار گرفته است. متأسفا موردتوجه
حـوزه   يازهـا يبـا ن  محققـان  يپژوهش يها تيفعالزان انطباق ياز م

که از ن امر داللت دارد يابر  ياجماع کل يست، ولين موجودسالمت 
 شـود  ينمنه استفاده يبه صورت بهد دانش موجود يتول يها تيظرف

)۸(.  
 در تهران )۱۰(مهرداد و مطالعه  )٩(ز يدر تبر زاده يول مطالعه

و کـاربرد   قيـ تحق بـه  نسـبت  کننده شرکتنگرش مثبت پرستاران 
ـ  مطالعـه  وجود نيباارا نشان داد  يژوهشج پينتا ز يـ تبردر  زاده يول
 يآگـاه  و رتي(بصـ  ياستفاده مفهوم ن بودن سطحين پائيمب )١١(

 ياسـتفاده ابـزار   و )شـود  يمـ  رفتـار  در يجيتدر رييموجب تغ که
ـ  در قاتيتحق از عمل) در يقيتحق يها افتهي ميمستق (کاربرد  نيب

مطالعـات  مرور متون نشـان داد   .بوده است موردپژوهشپرستاران 
و  کارکناندر سطح  شتريبموضوع ن ينه ايان در زمريا يدر پرستار
ــا ســازمان ــده اســتفاده يه ــل پرســتاران شــاغل و   کنن ــش مث دان

دکننـدگان دانـش و   يو نقـش تول  )۱۲, ۶( شـده  انجام ها مارستانيب
ن در ياست، ا قرار نگرفتهمدنظر دانش  انتقال کننده ليتسهساختار 

 يراهبـرد  يهـا  برنامـه اسـت کـه موضـوع انتقـال دانـش از       يحال
 يدر پرسـتار  بـاألخص ران يـ ا در کشـور  يعلوم پزشک يها دانشگاه

  .)۸, ۱( باشد يم

ر بودن شخص محقق در امر انتقـال  يدرگ ييح چرايتوض يبرا
بـر   يمبتنـ  ياز تئـور  ي، چـارچوب ق)ي(دانش حاصل از تحق قيتحق

فـرض بـر آن   اسـت و   شـده و همکارانش ارائه  يمنبع توسط الندر
. بـه  کننـد  يمـ اداره  راانتقال دانـش   يها تيفعال، محققاناست که 

ش خواهـد  يافـزا  يانتقال دانـش زمـان   يها تيفعالکه  رسد يمنظر 
که  يباشد. منابع يمتناسب و کاف سازوکارافت که هم منابع و هم ي

 ١و منـابع  يـي داراشـامل   سـازد  يمقادر  محققان را به انتقال دانش
ـ  باشـند  يمـ  يو مـال  ي، سازماني، ارتباطيشخص ن يـ ن اي. ارتبـاط ب

) ۱۹۸۰( ٢يلداوسکينات و واتوسط  يفاکتورها و انتقال دانش فرد
ح داده شـده اسـت؛   يتوضـ ) ۲۰۰۱-۲۰۰۳همکـاران ( و  ٣يو الندر

ق، انجـام  يـ نـه تحق يب که مشخصه دانش (انتشارات، زمين ترتيبد
ق)، منـابع  يـ تحق يو نـوآور  کننـدگان  مصرفاز يق بر اساس نيتحق

 يهـا  تيـ فعالق و يـ (وسعت دانشـگاه، وسـعت واحـد تحق    يسازمان
 کننـدگان  مصـرف (ارتبـاط بـا کـاربران و     يتباط)، منابع اريآموزش

ت يـ و اهم ي(تجربه)، منابع اقتصاد ي) و منابع شخصيردانشگاهيغ
ـ  يو ارگان ملـ  ي، مؤسسه دولتيآن (مؤسسه خصوص ) و يا اسـتان ي

عوامـل   عنـوان  بـه ) يجـنس و درجـه دانشـگاه   کنترل ( يرهايمتغ
دانـش  محققـان در انتقـال    يهـا  تيـ فعالو اثرگذار بر  کننده نييتع

انتقال  يت محقق براي. هفت فعالاند شدهحاصل از پژوهش نام برده 
ق، نشسـت در  يـ ج تحقيق، ارائه نتايج تحقيق شامل ارسال نتايتحق

 يبـرا  ي، فـراهم کـردن خـدمات مشـاوره، همکـار     يکار يها گروه
و  يتجار يها تيفعالتوسعه دادن محصوالت و خدمات، شرکت در 

 .)۱۴, ۱۳( باشند يمق يج تحقيغ نتايتبل
ن يت در تجـارت چنـ  يجـاد محـدود  يا ٤فـارفلکس  نامه لغتدر 

کـه در رقابـت آزاد در    يرقـانون يغک عمـل  يـ ف شـده اسـت:   يتعر
ت در يو باعـث محـدود   کند يممداخله  يو بازرگان يتعامالت تجار

ـ  نـه يهزبـر   تواند يمکه  شود يما خدمت يک محصول يد يتول ک ي
ان خـدمت و  يمشـتر  جنبـه ا کنتـرل بـازار از   يـ ا محصول يخدمت 

ـ   يبرقـرار . )۱۵( باشـد  رگـذار يتأثمحصـول   ن صـنعت و  يارتبـاط ب
 ينيبال بر خدماتعالوه  يدر پرستارست، يهنوز روشن ن يپرستار

واقع شود  موردتوجه تواند يم يساز يتجارز ين يدر خدمات پژوهش
و  يکمتـر بررسـ   يپرسـتار  حرفـه ن جنبـه  يـ ا رسـد  يماما به نظر 

در  ين پرسـتار يشـرکت محققـ   کـه  يطـور  بـه است.  شده پرداخته
 يت در انتقـال دانـش پرسـتار   يـ ن فعاليکمتـر  يتجار يها تيفعال

  نشان داده شد.
ــائاز  ــه يآنج ــتار   ک ــات پرس ــم مطالع ــش اعظ ــط  يبخ توس

پـژوهش   رو نيـ ازا، رديپـذ  يمـ صورت  يان جامعه پرستاريدانشگاه
انتقـال   يفـرد  يهـا  تيـ فعال ن عوامل اثرگذار برييتع باهدفحاضر 
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در  يلوم پزشـک ع يها دانشگاه يدگاه مدرسان پرستارياز د قيتحق
  انجام شد.ران يکشور ا

بـر   رگـذار يتأثدر پژوهش حاضـر بـا مشـخص کـردن عوامـل      
ـ    يفرد يها تيفعال ، بـه  ين محققـان پرسـتار  يانتقـال دانـش در ب

 يج پرسـتار يجهـت تـرو   يبعـد  يهـا  گـام ران در اتخاذ يم گيتصم
 بر شواهد کمک خواهد شد. يمبتن

  
  ها روشمواد و 

و بـا شـرکت    بـوده  يهمبسـتگ  يفيمطالعه حاضر از نوع توص 
علـوم   يهـا  دانشـگاه در  يپرسـتار  يو آموزشـ  يعلم ئتيه ياعضا

 پرسشــنامه هــا داده يآور جمــعکشــور انجــام شــد. ابــراز  يپزشــک
در انتقـال دانـش و    مؤثر يت فرديمتشکل از هفت فعال يدوقسمت
و  ي) و الندر۱۹۸۰( يلداوسکيتوسط نات و و که آنبر  مؤثرعوامل 

است که  الزم به ذکر ن شده است.يتدو )۲۰۰۳و  ۲۰۰۱همکاران (
ــمق ــات و وي ــکياس ن ــه) ۱۹۸۰( يلداوس ــور ب ــرر  ط ــون مک در مت

ويلـدس  است و توسط لسـتر و   مورد ارجاع قرار گرفته منتشرشده
) استفاده و اعتبار ۲۰۰۳و ۲۰۰۰( ي)، الندر۱۹۹۳لستر ()، ۱۹۹۰(

ب يرضـ  لهيوسـ  به ۸۴/۰يداخل ييايک پاي ها آنشده است.  يسنج
ابزار  يياي). پا۱۴( آوردند به دستاس ين مقيا يکرونباخ برا يآلفا

ب يشد که ضر يبررس ييمطالعه در پژوهش حاضر به روش بازآزما
 ينفــر از اعضــا ۱۰ن نوبــت اول و دوم بــا شــرکت يبــ يهمبســتگ

 مطالعـه شـد. بـا اسـتفاده از     يابيـ ارز ۷۳/۰ يپرسـتار  يعلم ئتيه
از  يدهـ  پاسـخ  يبـرا  ن شـد. يـي نفـر تع  ۴۰۰حجم نمونه  يمقدمات

، )درتنـ ب( ۲ ،)وقت چيه(۱از  يفيکرت با طيل يا نقطهپنج  اسيمق
بـا   اسـتفاده شـد.   )شـه يهم( ۵و  )اغلب اوقات( ۴، )اوقات يگاه( ۳

 ۳۴/۲-۶۷/۳ف، يت ضـع يوضـع  ۱-۳۳/۲ن، ازيانگيـ م نمرهتوجه به 
ت خـوب در نظـر گرفتـه شـد.     يوضـع  ۶۷/۳-۵ت متوسط و يوضع

و همکاران  يگذار بر انتقال دانش که توسط الندرقسمت عوامل اثر
دانـش،   يهـا  مشخصـه شـامل   اسـت، ده يبه ابزار مذکور اضافه گرد

 يرهاي) و متغيو شخص ي، ارتباطي، سازمانيت منابع (اقتصادياهم
بـه   يدهـ  پاسـخ  ي. براباشند يم) يجنس و درجه دانشگاهکنترل (

از  يفيا طي ها هيانيبکوتاه پاسخ و  سؤاالتقسمت عوامل اثرگذار، از 
افـراد  نظـر  ابـزار بـا    ييمحتـوا  يـي روا کرت استفاده شد.ياس ليمق

و  يپرسـتار  يو آموزشـ  يعلم ئتيه ينفر از اعضا ۱۳( نظر صاحب
به فاصله سه  ييبه روش بازآزما ييايدو نفر کارشناس پژوهش) و پا

ن نوبت اول و دوم با شـرکت  يب يب همبستگيانجام شد. ضرهفته 
  شد. يابيارز ۷۳/۰ط، ين شرايواجد نفر از ده

 امکانـات،  و سـاختار  اسـاس  بر رانيا يها دانشگاهکه  ياز آنجائ
 سـه  در ۱۳۸۷ سـال  در يعلم ئتيه ياعضا تعداد و يانسان يروين
 يمقـدمات  همطالعـ بـا اسـتفاده از    ،)۱۶( اسـت  شده يبند رتبه پيت

در  هـا  دانشگاهتعداد  تناسب به که شد نيينفر تع ۴۰۰حجم نمونه 

 صـورت  بـه  ييو مامـا  يپرسـتار  يهـا  دانشـکده ان يـ از م پ،يسه ت
ک يـ پ يـ ت يهـا  دانشـگاه از متناسـب   يا خوشهوش رو به  يتصادف

پ سـه (هفـت   يـ دانشـکده) و از ت  ۱۲پ دو (يـ (چهار دانشـکده)، ت 
ط چهارصـد  ينفر واجد شـرا  ۸۸۰اد از تعدانتخاب شدند. دانشکده) 

د يـ يتأو  ها يداورل يتکمپس از انتخاب شد.  يتصادف صورت به نفر
 يبـه رؤســا  يتـه اخـالق، پژوهشــگران بـا ارســال نامـه رســم    يکم

ان يـ خـود، بـه ب   يمنتخـب و ضـمن معرفـ    يپرستار يها دانشکده
اهداف مطالعه و ضرورت انجام آن پرداخته و از آنان خواسـته شـد   

نـدگان  يند. سـپس پژوهشـگران بـا نما   ينما يابطه همکارن ريدر ا
شـده   يمعرفـ  هـا  دانشکده يا روسايطرح که توسط خود محققان 

، نحوه اخـذ  ها پرسشنامهالزم را جهت ارسال  يها يهماهنگبودند، 
به عمل  ها پرسشنامهاجرا و عودت و  يريگ نمونه، نحوه نامه تيرضا

تمام  يکه برا ها پرسشنامه يرو يها نامهپژوهشگران در  .آوردند يم
ان اهداف يخود، به ب يمدرسان در نظر گرفته شده بود، ضمن معرف

د بـر محرمانـه بـودن اطالعـات و     يو تأک ازيموردنمطالعه و مطالب 
از مطالعـه و شـرکت داوطلبانـه اشـاره      يريگ کنارهمختار بودن به 

ت افـ يپـس از در  يانتخاب يها دانشکدهندگان طرح در يداشتند. نما
را  هـا  پرسشـنامه ع يـ طـرح، توز  ي، بنا به درخواسـت مجـر  ها پاکت

 ين مدرسان پرسـتار يدر ب شده مشخصو به تعداد  يتصادف طور به
 هـا  پاکـت  يآور جمـع آغاز کرده و پس از دو تا سه هفته اقـدام بـه   

در  .ل شدنديتکم ١يده خود گزارشبه روش  ها پرسشنامهنمودند. 
از نمونـه حـذف    يمه، آزمودنل و عودت پرسشنايصورت عدم تکم

  .ديگرد يم
در  يکـ يز با ذکر شماره تمـاس و آدرس الکترون يپژوهشگران ن

 يو پاسـخگو  کننـدگان  شـرکت ار يـ طرح در اخت يتمام مدت اجرا
 پرسشنامهچهارصد  مجموع از مطالعه نيا درشان بودند. يسؤاالت ا

 يدانشـگاه  ياعضـا  توسط )درصد۶۹,۷۵پرسشنامه ( ۲۷۹ ،يارسال
ورود بـه مطالعـه    يارهـا ي. معشـد  داده عـودت  و ليتکم يارپرست

ـ  يعلمـ  ئـت يهکـه عضـو    يه افراديشامل: کل از  يکـ ي يا آموزشـ ي
خـروج از   يارهـا يکشـور باشـند و مع   يعلـوم پزشـک   يها دانشگاه

 يابيجهت دستل به شرکت در مطالعه بود. يمطالعه شامل عدم تما
پ و يـ ا توجه بـه ت ب يافتيدر يها پرسشنامهج پژوهش، ابتدا يبه نتا

ــذار   ــه دانشــکده و شــماره پرسشــنامه کدگ ــوط ب و در  يکــد مرب
 شدند. ليوتحل هيتجز ver.13/SPSSافزار نرم

  
  ها افتهی

ج مطالعه حاضر در سه جدول آورده شده است. جدول دو ينتا
 يمربوط بـه اعضـا   قيتحقانتقال  يسطح فرد يها تيفعالت يوضع

در  يعلـوم پزشـک   يهـا  دانشـگاه  يپرسـتار  يو آموزش يعلم ئتيه

                                                
1 self adminsterd 
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ارتبـاط   يف عوامل اثرگـذار و بررسـ  يو توص دهد يمران را نشان يا
در سـطح   دانـش  انتقـال  يهـا  تيـ فعالعوامل اثرگذار با  ين برخيب

ن مشخصـات  يدر جـدول دو گنجانـده شـده اسـت. همچنـ      يفرد
  در جدول سه موجود است.عوامل اثرگذار  عنوان به کنندگان شرکت

رتبـه   يدر مطالعـه حاضـر، مؤنـث، دارا    کننـدگان  شرکتاکثر 
 ييايـ جغراف وقت تمام يعلم ئتيهارشد،  يبا مدرک کارشناس يمرب

 ۳۹کمتـر از   يپژوهش يدر شوراها ها آنت يبودند و درصد و عضو
  ).۳بود (جدول  درصد

انجـام   يها تيفعالن ين آن است که از بيپژوهش مب يها افتهي
در  يبـوط بـه سـخنران   ت مرين فعاليشتري، بيگرفته در سطح فرد

ن آن بـه  يو کمتـر  نفعان يذبه  قاتيج تحقيو ارسال نتا ها شيهما
  ). ۲اختصاص داشت (جدول يتجار يها تيفعالشرکت در 
 يمبتن پژوهش، کننده نييتعن عوامل اثرگذار و ياز بن يهمچن

 يمـدرس پرسـتار   عنوان بهسابقه خدمت  و کنندگان مصرفاز ينبر 
 نشان دادنـد  قيتحقنتقال ا يها تيفعالبا  يدار يمعن يارتباط آمار

)۰۵/۰ < P( .  
 

 در مطالعه کننده شرکت يمشخصات مدرسان پرستار: )1شماره (جدول 
 (%) N  ريمتغ  يمشخصات مدرسان پرستار

  تيجنس
۱۴۷)۵/۵۵(  مؤنث  

 ۱۱۸)۵/۴۴(  مذکر

  يدرجه دانشگاه
 ۲۳۴)۱/۹۱(  يمرب

 ۱۲)۷/۴(  ارياستاد

  کدهبا دانش يت همکاريوضع
 ۲۲۰)۶/۸۵(  يعلم ئتيه

 ۲۰)۸/۷(  يعلم ئتيه طراز هم

 ۱۷)۶/۶(  کارشناس گروه

  پ دانشکدهيت
 ۶۵)۳/۲۳(  ۱پ يت

 ۱۴۳)۳/۵۱(  ۲پ يت

 ۷۱)۴/۲۵(  ۳پ يت

  فهيوظ انجامت يوضع

 ۱۹۷)۸/۷۹(  ييايجغراف وقت تمام

 ۳۰)۱/۱۲(  يياير جغرافيغ وقت تمام

 ۱۰)۴(  وقت پاره

 ۱۰)۴(  گر موارديد

  يلين مدرک تحصيآخر
 ۱۸)۵/۶(  يدکتر

 ۲۲۸)۷/۸۱(  ارشد يکارشناس

 ۱۲)۳/۴(  يکارشناس

  
  رانيدر ا يعلوم پزشک يها دانشگاه يپرستار يو آموزش يعلم ئتيه يمربوط به اعضا قيتحقانتقال  يسطح فرد يها تيفعال ):2(شمار  جدول

 MD ± SD  CI 95%  يموردبررس ريمتغپاسخ   رتبه

 ۵۵/۲ -۹۱/۲ ۷۳/۲±  ۴۵/۱  قيج تحقيارتباط با نتا در يسخنران  ۱

 ۹۰/۱ -۲۲/۲ ۰۶/۲±  ۳۰/۱  نفعان يذق به يج تحقيارسال نتا  ۲

 ۷۴/۱ -۰۲/۲ ۸۸/۱±  ۱۴/۱  کمک به توسعه محصوالت و خدمات مرتبط  ۳

 ۶۹/۱ -۹۶/۱ ۱/ ۸۲±  ۱/ ۱۰  قيج تحقيغات مربوط به نتايتبل  ۴

 ۵۴/۱ -۸۱/۱ ۱/ ۶۷± ۱/ ۰۶  دگانکنن مصرفبا  يکار يها گروهنشست در   ۵

 ۴۹/۱ -۷۵/۱ ۶۲/۱±  ۰۶/۱  تدارک خدمات مشاوره  ۶

 ۱۲/۱ -۲۶/۱ ۱۹/۱± ۰/ ۵۸  يتجار يها تيفعالا شرکت در ي يهمکار  ۷

 n=(  ۷۳/۰ ±۸۷/۱  ۹۵/۱- ۷۸/۱ ۲۷۹جمع: (
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  يدر سطح فرد حاصل از پژوهش) ق (دانشيتحق عوامل اثرگذار با انتقال ين برخيارتباط ب ):3شماره ( جدول

  MD±SD                                       تعداد (درصد)  يفرد  رگذاريتأثعوامل   فيرد
  GLM١آزمون 

f  Pvalue 

۱  

  نترلک يرهايمتغ
  تيجنس

 ۱۴۷)۵۰/۵۵مؤنث: (
۲۸/۳  ۰۷/۰  

  ۱۱۸) ۵۰/۴۴مذکر: (
۲  

  *يدرجه دانشگاه
  ۲۳۴) ۱۰/۹۱: (يمرب

۶۱/۱  ۱۷/۰  
  ۱۲) ۷۰/۴( ار:ياستاد

۳  

  شخصمنابع 
مدرس  عنوان بهسابقه خدمت 

  *يپرستار

) = MD±SD) ۴/۴۴سال: ( ۱۰کمتر از  )۶۲/۰  ±۸۱/۱  

= MD±SD ۹۲ )۳۳سال: ( ۲۰ -۱۰ن يب  ۰۲/۰  ۶۱/۱ ۷۳/۰±۸۶/۱ ( ) 

) = MD±SD  ۲۷) ۷/۹:  (و باالتر ۲۱ )۸۷/۰±۰۸/۲  

۴  

  دانشه مشخص

از ين بر يمبتنپژوهش 
  *کنندگان مصرف

= MD±SD  ۳۴) ۲/۱۲: (ندرت بههرگز و  ۴۲/۰± ۴۱/۱ ( ) 

= MD±SD  ۷۱) ۴/۲۵اوقات: ( يگاه  ۰۱/۰  ۲۸/۳    )۶۴/۰±۷۳/۱(  
= MD±SD  ۱۴۸) ۵۳شه: (يو هم معموالً ۷۱/۰± ۰۲/۲( ) 

۵  
  دياستفاده از مواد جد

  ۷۶) ۳۰/۳۵بله: (
۰۲/۱  ۳۱/۰  

  ۱۳۹) ۷۰/۶۴ر: (يخ
۶  

  ديجد يها دستگاهز استفاده ا
  ۱۸) ۴۰/۸بله: (

  ۱۹۷) ۶۰/۹۱ر: (يخ  ۶۴/۰  ۲۰/۰

۷  
  ديجد يها پروتکلاستفاده از 

  ۵۰) ۳۰/۲۳بله: (
۱۵/۱  ۲۸/۰  

  ۱۶۵) ۷۰/۷۶ر: (يخ
ه که امکان يمبلغ متفاوت سرما  ۸

  فراهم آوردرا  ينوآور

  ۱۲)۶۰/۵بله: (
  ۲۰۳)۴/۹۴(۲۰۳ر: يخ  ۰۹/۰  ۸۷/۲

۹  
  

  يسازمان منابع

  يپ دانشگاهيت
  ۶۵)۳۰/۲۳( : ۱پ يت

  ۱۴۳)۳۰/۵۱( : ۲پ يت  ۵۸/۰  ۵۴/۰
  ۷۱)۴۰/۲۵: (۳پ يت

۱۰  
 يت آموزشيمتوسط زمان فعال

  برحسب ساعت در هفته

  ۷۴) ۵۰/۲۶: (ساعت ۲۰کمتر از 
  ۸۱) ۲۹ساعت: ( ۴۰تا  ۲۰ن يب  ۲۳/۰  ۲۳/۱

  ۶۹) ۷/۲۴ساعت: ( ۴۰شتر از يب  ۱۱

و  يعلم ئتيه يل اعضاکتعداد 
  دهکدانش يآموزش

  ۱۷۱) ۳/۶۱: (۲۰کمتر از 

  ۶۰) ۵۰/۲۱: (۴۰تا  ۲۰ن يب  ۱۰/۰  ۴۸/۱
  ۴۸) ۲۰/۱۷: (۴۰شتر از يب  ۱۲

۱۳  
  يارتباط منابع

  ۹۰/۰  ۲۶/۰ يمؤسسات خصوص
  ۰۷/۰  ۲۵/۲  يمؤسسات دولت  ۱۴
  ۱۵/۰  ۷۸/۱  يصنعت يها انجمن  ۱۵
۱۶  

 يالمنبع م  تياهم
  )ياقتصاد

  ۷۲/۰  ۳۲/۰  يمؤسسات خصوص
  ۷۰/۰  ۳۴/۰  دانشگاه مربوطه  ۱۷

  ۸۱/۰  ۲۰/۰  يا ملي ياستان  ۱۸

  .اند ندادهن موارد همه پاسخ يدر ا*
 

                                                
1 General Linear Model 
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  يریگ جهینتو  بحث
ـ   يمؤنـث، دارا ت ياکثردر مطالعه حاضر بحث:  بـا   يرتبـه مرب

و بودنـد   ييايجغراف وقت تمام يعلم ئتيهارشد،  يمدرک کارشناس
 ين برخين بود. بييپا يپژوهش يدر شوراها ها آنت يدرصد و عضو

و سابقه خدمت  کنندگان استفادهاز يپژوهش بر اساس ن ريعوامل نظ
ارتبـاط   يبا انتقال دانش در سـطح فـرد   يمدرس پرستار عنوان به

ج مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه     ينتا  مشاهده شد. دار يمعن يآمار
تجربـه   يهـا  سـال ، تعداد کنندگان رفمصاز يبه ن ها پژوهشتمرکز 

با انتقال دانش در سـطح   يافت مدرک دکترياز زمان در يقاتيتحق
ج در يز نتاين در مطالعه نجات و همکاران  .ردارتباط مثبت دا يفرد

 در ،نشـان داد  "پـژوهش  موضـوع  انتخـاب  نحـوه " ريخصوص متغ

 ،کننـدگان  اسـتفاده از يـ اساس ن پژوهش بر موضوع انتخاب صورت
 کـه  نيـ ا ضـمن  بود. خواهد شتريب آن از حاصل دانش انتقال زهينگا

ز يـ ن پـژوهش  جينتـا  از يريـ گ بهره يبرا افراد ريسا استقبال شانس
   .)۱۷( بود خواهد شتريب

ل يـ دل نيتـر  فـراوان و همکـاران   يقيصـد در مطالعه ن يهمچن
مربـوط بـه    هيـ پا علـوم  يهـا  پژوهشاز  يانتخاب موضوع در قسمت

درصـد)، در علـوم    ۸/۴۷مشـخص بـود (   سـؤال ک يبه  ييپاسخگو
بـا آن   ينيبـال  يريـ گ ميتصـم بود که در  ييازهايمربوط به ن ينيبال

بـوط بـه عالقـه    مر يسـالمت درصد) و در نظام  ۳/۶۹مواجه بودند (
 يسـالمت قـات نظـام   يتحق حال نيدرعدرصد).  ۷/۵۵بود ( يشخص

بـه اجـرا در    يدولت يها سازمانبه سفارش  ها پژوهشر يش از سايب
ار کـم  ين تعـداد بسـ  ين بـ يـ ت در ايـ آمده بودند و نکته حـائز اهم 

ــود کــه توســط  ييهــا پــژوهش  يردولتــيو مراکــز غ هــا ســازمانب
  .)۸() سفارش شده بودند يزشکزات پيو تجه ييدارو يها شرکت(

ن نحـوه  يشتريب  )۱۸(و همکاران  يکه در مطالعه قربانيدر حال
 يهـا  پـژوهش ن، مـرور  يتوسـط محققـ   ين پژوهشـ يعنـاو انتخاب 

درصـد) و در   ۵/۲۶( هـا  ژوهشپـ به تکرار آن  يگران و عالقمنديد
 هـا  پـژوهش ر يبه سؤاالت مطـرح شـده در سـا    ييپاسخگو يراستا

است که انتخاب عنوان پژوهش بر  ين در حاليدرصد) بود. ا ۶/۱۸(
درصـد و   ۲ فقط ا به سفارش آني  ييک سازمان اجراياز ياساس ن

ر يـ (نظ ير دولتـ يـ ا مرکـز غ يـ و  هـا  سـازمان از يبر اساس احساس ن
ک درصد يتنها در  ها آنزات) و سفارش يو تجه ييارود يها شرکت

 مطالعـه ج ي. با توجه به نتابوده استن پژوهش مد نظر يموارد عناو
ق و اسـتفاده از  ين انتقال تحقيز مشارکت کنندگان، تضميحاضر ن

 ياز سـنج يـ ق بر اساس نيتحق يمنوط به طراح يآن را در پرستار
  .اند دانستهمرتبط  کنندگان مصرف

افراد و  ين سابقه کاريدر مطالعه نجات و همکاران ب نيهمچن
 يدار يمعنــ يرفعـال انتقــال دانـش ارتبــاط آمـار   يغ يهــا تيـ فعال

و  ياسـت کـه مطالعـه قربـان     ين در حـال يـ . ا)۱۷( ديمشاهده گرد
ـ  چيهـ  باافراد  يقه کاربسا نيبهمکاران نشان داد که  ک از انـواع  ي

. )۱۸(وجـود نـدارد    يدار يمعنـ انتقال دانـش ارتبـاط    يها تيفعال
و  يبررسـ  کننـده  نيـي تععوامـل   يحاضر برخ مطالعهن در يهمچن

 يانتقال دانش آزموده شد که ارتباط آمار يها تيفعالارتباط آن با 
عوامـل   عنوان بهکه  يين همه از آنجايرا نشان نداد، با ا يدار يمعن
داده موجود بـود،   يآور جمعدر انتقال دانش در ابزار  کننده نييتع

  است. شده پرداختهز ين ها آنمورد ر به بحث در يدر ز
محقـق بـا    يا حرفـه ا مالقـات  يه "ارتباط يدر مطالعه حاضر گو

 "باها انجمنمؤسسات و  ق درير و کارکنان مؤسسات همکار تحقيمد
 يدار يمعنـ  يارتباط آمار يانتقال دانش در سطح فرد يها تيفعال

  .نشان نداد را
انتقـال  در  ياديـ ز ريتأث ،مواجهه فرد به فرد ديگو يم ١لوماس

  رانيـ گ ميتصـم ن يو ارتباط متقابل ب داشتهق يدانش حاصل از تحق
دن همـراه  يو باز پرس ييبا اختالف نظر جز ن، ممکن استو محققا

 ي، فرصـت ارتباط بـا محقـق  داشتن ، رندهيگ ميتصمک ي يبراباشد. 
 توسـعه  يبـرا  يراهـ  عنـوان  بهو  آورد يمشتر فراهم يب يبررس يبرا

  .)۱۹( جامعه محققان استفراتر از  يدوده ادر مح ،دانش
 يت و انتقال دانش در سطح فـرد ين جنسيدر مطالعه حاضر ب

ج مطالعه نجـات و  يبا نتا ها افتهين ي، اافت نشدي يدار يمعنارتباط 
ــاران  ــازگار )۱۷(همک ــالدارد  يس ــان  يدر ح ــه قرب ــه مطالع و  يک
 يهـا  تيـ فعالنشان داد که مردان نسبت به زنان در  )۱۸(همکاران 

برخوردار بودنـد و مطالعـه    يشترياز بيرفعال انتقال دانش از امتيغ
مـردان محقـق   ن نشـان داد کـه   يهمچنـ  )۱۴(و همکاران  يالندر

و  يمينـه شـ  يدر زم در انتقـال دانـش   يزنان محقق سـع  شتر ازيب
ـ  يدار يمعنـ ارتباط  نيهمچنوتر داشتند. يکامپ پ يـ ن عوامـل "ت يب

" با انتقال دانش ينبع مالت مي" و "اهميلي"، "مدرک تحصيدانشگاه
و  يکه در مطالعـه النـدر  يد. در حاليمشاهده نگرد يدر سطح فرد

و  يدولتـ  يهـا  ارگـان  يت مـال يـ حماچـون   يعوامل )۱۴(همکاران 
 و قيتحق يق پژوهشگران، درجه تازگي، وسعت واحد تحقيخصوص

با انتقال دانش در سطح ، گبزر يقاتيتحق مراکزمحقق با  يوستگيپ
ن امر ممکن اسـت  يا اند دادهنشان  يدار يمعن يآمار ارتباط يفرد
  و حجم نمونه باشد. يآمار يها آزموناز تفاوت  يناش

و انتقـال دانـش در سـطح     يرتبه علمـ ن يدر مطالعه حاضر ب 
اسـت کـه در    ين در حاليامد اين به دست يدار يمعنارتباط  يفرد

 يعلم رتبه ارتباط ج در خصوصينتا )۱۷(کاران مطالعه نجات و هم
 رد انتقـال کعمل ازيامت با ،پژوهش به افتهي اختصاص زمان د وياسات

نظـام   در کشـ  بـدون  اسـت.  هيـ توج قابـل  کـامالً  و يمنطق ،دانش
 هـم  ينداشته و از طرف يگر يمرب مرتبه يرتقاا انکام هک يآموزش

 ت ازيوضع ليتبد )،يرسم به ي(قرارداد استخدام نوع تيتثب يبرا

 ،ضـرورت دارد  ياسـتاد  بـه  ياريدانش از و ياريدانش به يارياستاد

                                                
1-  Lomas 
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(رتبه  ريمتغ نيا لذابود.  خواهد متفاوت دانش انتشار افراد به زهيانگ
 ارتقـا  يبرا يازيامت هک دانش انتقال فعال يها تيفعال ي) برايعلم

نکـه  يداشـت. بـا توجـه بـه ا     شدن دار يمعن با ياديز فاصله ندارند،
نجـات و  سـه بـا مطالعـه    يار در مطالعـه حاضـر در مقا  يتعداد استاد

ن درجــه يارتبــاط بــ وجــود عــدم ˝احتمــاالًکــم اســت،  همکــاران
را  يتوان آزمون آمـار ن بودن ييپابحث  ،و انتقال دانش يدانشگاه

  .کند يمرح مط
الزم به ذکر است که در حال حاضر وزارت بهداشت، درمـان و  

بـه شـماره    ۸/۶/۱۳۸۹(مـورخ   يا بخشـنامه  يطـ  يآموزش پزشک
ن رکـود  ييع ساالنه و تعيلعمل ترفا) تحت عنوان "دستور۲۱۴۱۱۶

ن امر يمطرح نموده است که ا يمدرسان با رتبه مرب ي" را برايعلم
و به دنبـال آن در   يپژوهش يها تيالفعش يدر افزا رسد يمبه نظر 

  . )۱۶( واقع شود مؤثرانتقال دانش  يها تيفعال
درصد  ۱۲حدود  نشان داد که )۱۸(و همکاران  يمطالعه قربان

 که يا درمطالعه است. شده نيتأم دانشگاه از خارج از ها طرح نهيهز

 تنهـا  کـه  شد نشان داده انجام گرفت، رانيا يپژوهش نظام يرو بر

 يردولتـ يغ زبخـش ا کشور يپژوهش منابع از درصد ۶ يال ۳ حدود
 صورت به پژوهش که يطيشرا در است يهيبد )۲۰( شود يم نيتأم

 رفتهيصورت پذ يمشتر درخواست به و يبخش خصوص با مشترک

 گفتـه  و اسـت  شـتر يب دانش انتقال فعال يها تيفعالباشد احتمال 

 ت.اس يدولت بخش از شتريب يبخش خصوص در انتقال که شود يم

 علـوم  دانشـگاه  در )۱۷(همکاران  و توسط نجات که يا مطالعه در

 نـه يهز يبـرا  شده نيتأم اعتبارات رفت،يصورت پذ تهران يپزشک

 مقابل در درصد ۶ (يفعل مطالعه نصف ،دانشگاه از خارج يها طرح

 مشـترک،  يهـا  طـرح  در نکـه يبـه ا  توجـه  بـا  بود کـه  )درصد ۱۲

 سهيمقا در تهران يپزشک دانشگاه علوم رينظ اول رتبه يها دانشگاه

 تقبـل  را اعتبـارات  از يشـتر يسـهم ب  دوم رتبـه  يهـا  دانشـگاه  بـا 

 نشان ها طرح يها پرونده يبررس جينتا .است هيتوج قابل ندينما يم

 حاصل دانش انتقال يبرا يا نهيزه درصد) ۳/۵طرح ( ۶ در که داد

 عيـ توز و هيته نهيم (هزيمستق يها نهيهز صورت به پژوهش چه از
ـ  يجزوات آموزشـ   صـورت  بـه  چـه  و جلسـات)  يبرگـزار  نـه يهز اي

 ل انتقـال يتسه جهت خدمات ديخر ري(نظ ميرمستقيغ يها نهيهز

 اعتبـارات  درصد کل ۹/۲ معادل که بود شده گرفته نظر دانش) در

 يپزشک علوم دانشگاه در که يا مطالعه با سهيمقا در که ودب ها طرح
دادن  . قـرار باشـد  يمـ  برابـر  ۳ حـدود  در بـود  شـده  تهـران انجـام  

پـژوهش   از حاصـل  دانـش  انتقـال  نـه يهز يبـرا  خاص ييها بودجه
 جياز نتا شتريب يريگ بهره و باعث داده شيافزا را زانيم نيا تواند يم

 يآمــارطالعــه حاضــر ارتبــاط در م وجــود نيبــااگــردد.  مطالعــات
که  دهد ينمبا انتقال دانش را نشان  ين مبالغ پژوهشيب يدار يمعن
  ع مناسب آن باشد.ياز عدم توز يد ناشيشا

 يهـا  تـالش د يـ با حاضر مطالعهج يتوجه به نتابا  :يريگ جهينت
از يـ از ن يآگاه يها نهيزمشتر يت هر چه بيدر جهت تقو يمنسجم
بـه اجـرا   عوامل اثرگذار بـر انتقـال دانـش     ريو سا کنندگان استفاده

  .ديدرآ
 يدهـ  پاسخزان يبه م توان يمپژوهش حاضر  يها تيمحدوداز 

بـا توجـه بـه دامنـه و وسـعت       هـا  دانشـگاه  يعلم ئتيه يکم اعضا
و  هـا  دانشـگاه  يمدرسان پرسـتار  ياد کاريمطالعه حاضر، مشغله ز

  کرد. آن اشاره يتابستان و مرخص يلين مواجهه با تعطيهمچن
  

  ر و تشکریتقد
 ي، مدرسـان پرسـتار  هـا  دانشـکده محتـرم   ياز رؤسا نيمحقق
ــرکت ــده ش ــژوهش،  کنن ــارکتدر پ ــدگان مش ــدگان يو نما کنن ن
که محققـان را در   ها داده يآور جمعمشارکت کننده در  يدانشگاه

  .ندينما يم ينمودند، تشکر و قدردان يارين پژوهش يا
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Abstract 
Background & Aim: Transferring and applying the knowledge is a critical and complex method. 
Production of research-based knowledge in nursing is increasing but the trend of its practical usage is 
slow. This study tries to determine the factors affecting the individual research transfer among 
educators and faculty members in medical science universities, Iran.  
Materials & Methods: This descriptive correlation study was conducted using a clustered sampling of 
279 nurses working in Medical Sciences Universities, Iran. The data were gathered using tools 
developed by Knott & Wildavsky (1980), and Landry et al (2003), and they were analyzed using 
SPSS, v13. 
Results: The results showed that at the individual level, the highest activity was presenting and 
participating at the conference, the lowest participation was in "commercial activities". Factors as "the 
research based on consumer needs" and "the years served as nursing instructor" had statistically 
significant relationship with personal research transfer performance (P< 0/05). 
Conclusion: Findings indicate that the instructor’s individual performance in research transfer was 
statistically significant correlation with some factors. So it is necessary to promote and encourage the 
performances but also considering determinants and intervening factors. 
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