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 يدهچک

خدمات  يت و اثربخشيفيک يتوجهقابل طوربهنظام سالمت هستند که  يبهداشت يهامراقبت دهندهارائهن گروه يتربزرگ عنوانبهپرستاران : هدف و زمينهپيش
 ژهيوبه يتارپرس يپژوهش يهاتيفعالکه مستلزم توجه نظامند به  طلبديمرا  يپرستار يعلم توسعه دانش، ن امري. ادهنديمقرار  ريتأثرا تحت  يبهداشت يمراقبت

 به يبهداشت خدمات تيفيک ارتقاء جهت يضرور يگام يپژوه تياولو، ن راستايفراهم گردد. در ا يمداخالت پرستار يبرا ياست تا شواهد قو ينيقات باليتحق
  ران انجام شد.يا در يپرستار يپژوهش يهااولويتن ييتع باهدفن مطالعه يا .ديآيم شمار

آموزش و پژوهش ، نيبال، تيريدر حوزه مد يپرستار نظرانصاحبنفر از  ۱۹دلفي با مشارکت  يامرحلهمطالعه ابتدا با استفاده از روش سه  نيا: هاروشمواد و 
توجه به  با يپرستار موضوعات با مرتبط يپژوهش يهااولويت سينوشيپ ابتدا دررفت. گقرار  يموردبازنگر ۱۳۹۶انجام شد و سپس در سال  ۱۳۹۴در سال 

 ظراتن ارسال شد و کنندگانمشارکت يبرا متوالي مرحله سه در شدههيته يهااولويتسپس . ديگرد هيته يو اسناد باالدست يپرستار نظرانصاحب يهادغدغه
ران ينقاط ا ياز تمام يمتخصصان پرستارنفر از  ٤٣با مشارکت  يپژوهش يهااولويت يقرار گرفت. بازنگر تحليلوتجزيهمورد  دارجهت يل محتوايبا روش تحل هاآن

  صورت گرفت.
 يمراقبت خدمات، )مورد ۲( يآموزش، )مورد ۲۱( يتيريمد يهاطهيحت در ياولو ۳۶، يپرستار يهااولويتن ييدر مرحله تع هاداده يل محتوايبر اساس تحل: هاافتهي
 يمراقبت خدمات، )مورد ۱۱( يآموزش، )مورد ۲۳( يتيريطه مديدر چهار ح يت پژوهشياولو ۵۷به  يحاصل شد که در مرحله بازنگر )مورد ۲( پژوهش و) مورد ۱۱(
  افت.يش يافزا )مورد ۵( پژوهش طهيح و) مورد ۱۸(

 تواننديمن مطالعه يدر ا شدهييشناسا يهاطهيحقات در يدارند. انجام تحق تمرکز يپژوهش در پرستار يمل يازهاين يرو بر حاضر يهااولويتگيري: نتيجهبحث و 
  .شوند جامعه و خانواده، فرد سالمت ارتقاء و حفظ سبب تيدرنها را بهبود بخشند و يسالمت يامدهايو پ يپرستار يهامراقبتت يفيک
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  مقدمه

 يبرا يپژوهش يهااولويتن ييتع، ت منابعيبا توجه به محدود
). ١است ( يضرور يت آن در سطح مليو تقو هاپژوهش ريتأثش يافزا

 در تغيير سالمت و مراقبت يهاحوزه در سريع تغييرات يياز سو
 ازهايين به روز نمودن و تدوين لزوم، سالمت نظام پژوهشي نيازهاي
 تيفيدر جهت ارتقاء ک سالمت با مرتبط يهاحرفه در را پژوهشي

، گريد ي. از سو)٢( سازديم ضروري يپرستار مانندخدمات سالمت 

                                                             
   ايران، تهران، رانيا يدانشگاه علوم پزشک های پرستاری،قات مراقبتيمرکز تحق ،يپرستار استاد ١
  ايران، تهران، رانيا يدانشگاه علوم پزشک های پرستاری،قات مراقبتيمرکز تحق پرستاري، اريانشد ٢
  ايران، تهران، دانشگاه شاهد پرستاري، ارياستاد ٣
  ) مسئول يسندهنو( ايران، تهران، رانيا يدانشگاه علوم پزشک های پرستاری،قات مراقبتيمرکز تحق بهداشت باروري، ارياستاد  ٤

نقش ، )۳(مراقبت  دهندهارائهين گروه تربزرگ عنوانبهپرستاران 
به عهده  يمراقبتسالمت و ارائه خدمات  يهانظامدر ارتقاء  يمهم

 يهامراقبت ارائه در عمده راتييتغ، رياخ يهاسال ي). ط۴( دارند
 و کاهش يفناور توسعه در يبهداشت يهاسازمان تالش، يبهداشت

 تيفيک اب يپرستار يهامراقبت يبرا تقاضا شيافزا زين و ياقتصاد بار
به هدف پوشش  يابيدست، گريد ي). از سو۵( اندشدهسبب  را

 نيتأمآموزش و  يق برايدق يزيربرنامهمستلزم ، سالمت جانبههمه
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ت يو تقو نيتأماست که  يحالن در يا .است يکار پرستار يروين
واهد به ش يت خدمات مراقبتيفينان از کيو اطم يکار پرستار يروين

 يبرا يپرستار يعلم دانش ديو تول ). توسعه۶ازمند است (ين يقو
 يپژوهش يهاتيفعالنظامند به  ازمند توجهين، خدمات نيا تيهدا

 و يپرستار اقدامات يبرا الزم يعلم تا شواهد) ۷( است يپرستار
، نيهمچن). ۴(شود  فراهم ينيبال قاتيتحق يبرا روشن يريمس
، محورجامعه مراقبت بر ديتأک و سوکيتعداد افراد سالمند از  شيافزا

 زين يماريب عمده يهانهيهز و کاهش خطر کاهش، سالمت ارتقاء
  ).۵( هندديم قرار ريتأث تحت را يپرستار ندهيآ قاتيتحق يبرا تقاضا

 حوزه يهاپژوهش تيريمد در مهم ينديفرآ هااولويت نييتع
 که يزمان ويژهبه آن و توجه به شوديم محسوب کشورها سالمت

 .برخوردار است يشتريت بياز اهم است محدود يانسان و يمال منابع
 عمده ليدال از منابع صيتخص يبرا يروش عنوانبه بندياولويت

 يهااولويتن يتدو يبرا ).۸( ديآيم شمار به هااولويت نييتع
به  يدر جهت منفعت رسان هاپژوهشالزم است اهداف  يپژوهش

ار برخورد ييت بااليفياز ک هاپژوهشو  دنشو ميتنظسالمت جامعه 
 نديفرا از يعيوس بخش يپژوهش يسنجتياولو). ۹باشند (

تعيين  .)۸( دهديم اختصاص خود به را پژوهش يزيربرنامه
ذينفعان كليدي را تشويق ، با ايجاد يك ديدگاه جديد هااولويت

شکاف موجود در علم ، ر شدن در موضوعات مهميتا با درگ سازديم
به مراکز  يي پژوهشهااولويت استفاده از، نيرا پر كنند. همچن

ا با ت کنديمدانشجويان و پژوهشگران کمک ، هادانشكده، يقاتيتحق
 ،نظام سالمت ازيبر ن يهدفمند و مبتن يهاپژوهشانجام  طراحي و

  .)۱۰( کنند فايا يترمؤثرسالمت جامعه نقش  يهاازيدر جهت رفع ن
در  ١ندمانين بار توسط ليخدمات سالمت اول يت پژوهياولو

عملکرد  در يپژوهت ياولو يتمرکز بر روو با کا يامر متحدهاالتيا
ژوهش پ يبرنامه ملک يجاد يبا ابه دنبال آن صورت گرفت و  ينيبال

 يفناور و قاتيتحق معاونت ران حوزهي). در ا۱۱جاد شد (يا يپرستار
 يراستا در ۱۳۸۰ سال از کشور آموزش و درمان، بهداشت وزارت

 شيافزا، يپژوهش اعتبارات مناسب صيتخص، ياجتماع اصل عدالت
 متسال نظام يهااولويت نييتع، يبخش درون و يبخش نيب يهمکار

 در شده انجام يهايبررس اساس بر. است داده قرار ديتأک مورد را
 اعتبارات کل بهداشت نسبت وزارت يفناور و قاتيتحق معاونت
 قاتيتحق يهانهيهز کل به سالمت نظام يپژوهش يهااولويت
 يهانهيهز و خسارات توانديم که است درصد ۱۵ حدود سالمت

 يازسنجينانجام  امر ضرورت ني. اکند جاديا سالمت حوزه در يفراوان
را  هاتياولو نيتدو وظام سالمت ن يازهاين صيتشخ يبرا مندنظام

 يپژوهش يهااولويتن ييروند تع وجودنيباا). ۱۲( سازديم يضرور

                                                             
1 Lindeman 

ا ي يافته از منابع اطالعاتيبدون استفاده نظام  عمدتاًران يدر ا
کر بدون تف، قاتيانجام تحق نيبنابرا. رديگيمصورت  يازسنجين

جامعه هدف  يازهاين يک و بدون استمرار بوده و در راستاياستراتژ
ست يگاها مشخص ن يقاتياز مراکز تحق يارين در بسيستند. همچنين

و  مسائلو  يک از اهداف راهبرديقات انجام شده با کدام يکه تحق
  .)۸(مشکالت موجود در جامعه مرتبط است 

در  يهمواره سع يقاتيو مراکز تحق هادانشکدهاگرچه 
وص در خص يامطالعهکن تاکنون يل اندداشته يقاتيتحق گيريجهت

 در يدر سطح مل يدر موضوعات مرتبط با پرستار يت پژوهياولو
ز و گسترش مراک شگفتيپانجام نشده است. با توجه به موارد  رانيا

رت ضرو، يليالت تکميتحص يفيو ک يو توسعه کم يقاتيتحق
 يمرتبط با موضوعات پرستارقات يتحق يسازو هدفمند  يهماهنگ

و استفاده هر چه بهتر از  يمواز قاتيتحقاز  يريشگيپ منظوربه
 يهامراقبت تيفيک شيدر جهت افزا افتهيبودجه اختصاص 

که افت. لذا شبيضرورت  کامالًو ارتقاء سطح سالمت جامعه  يپرستار
، يتدول يقاتياز مراکز تحق يمجاز يامجموعهکه  يقات پرستاريتحق

د و افرا يصنعت، يخدمات، يآموزش، ير مراکز پژوهشيو سا يخصوص
و  يجهت ده، توسعه، يت سازيظرف يدر راستا باشديم يقيحق

 يکپارچه سازيق ياز طر يدانش پرستار يگسترش مرزها
بط مرت يو خارج يرگذار داخليتاث مؤسسات يقاتيتحق يهاتيفعال
 يپژوهش يها، اولويتسيتأسدر بدو  يپرستار يهاپژوهشبا 

 و پس از کسبن نمود يران را تدويدر ا يپرستارموضوعات مرتبط با 
، يعلوم پزشک يهادانشگاهگسترش  يشورا ياز سو سيتأس زمجو

  قرار گرفت. يشده مورد بازنگر نيتدو يهااولويت
  

  مواد و روش کار
 ۱۳۹۴در سال  يدر حوزه پرستار يپژوهش يهااولويتن ييتع

(مهر تا بهمن)  ۱۳۹۶(مرداد تا اسفند) انجام گرفت و سپس در سال 
جهت تعيين و قرار گرفت.  يمورد بازنگر يپژوهش يهااولويت
از روش سه  يمرتبط با پرستار موضوعات پژوهشي بندياولويت
. دياستفاده گرد) Three-round Delphi surveyدلفي ( يامرحله

وجود دارد.  يمتنوع يهاروش يپژوهش يهااولويتن ييتع يبرا
ر يسا کهدرحاليهستند  يمتک يکم يهادادهبه  هاروشاز  يبرخ

ند. ه داريو کاربران تک يدينفعان کليدگاه ذيشتر بر ديب هاروش
گر يک روش نسبت به روش ديت از يدر حما ياگرچه شواهد اندک

ج در يرا يهاروشاز  يکي به روش دلفي مطالعه، )۱۳وجود دارد (
 يدن به سطحيکه رس يهنگاه ويژه، بهو علوم سالمت يعلوم اجتماع

موضوعات خاص مد نظر است  يبر رو کنندگانمشارکتن ياز توافق ب
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در  ياشدهن ييش تعي. اگرچه تعداد از پرديگيممورد استفاده قرار 
دو تا سه  يط ، معموالًوجود ندارد يروش دلف يهامرحلهمورد تعداد 

ن روش امکان يا ازآنجاکه). ۱۴( شوديممرحله توافق نظر حاصل 
ن از سراسر کشور فراهم ين پانل متخصصيدن به توافق را از بيرس

نام شرکت کنندگان  يامکان حفظ محرمانگ حالدرعينو  آورديم
 يهاتاولوين ييجهت تع ين مطالعه از روش دلفيدر ا، وجود داشت

ورود به مطالعه دارا  يارهايمع استفاده شد. يپرستار در پژوهشي
، نيبال، تيريو داشتن تجربه در حوزه مد يبودن تخصص پرستار

 يدلف روش در نمونه حجم که نيا به توجه آموزش و پژوهش بود. با
با استفاده از ، )١٥(ذکر شده است  کننده مشارکت ٧٤١ تا ١٨ نيب

در  جربنفر متخصصان آگاه و م ٢٥هدفمند تعداد  گيرينمونهروش 
 هاآنن يکه از ب انتخاب شدند يمختلف خدمات پرستار يهاحوزه
سه گانه  يهامرحلهو ن مطالعه شرکت کردند يدر ا نفر ١٩ تعداد

  .منظم اجرا شد طوربه يدلف
 ياستناد نقشه جامع علمشامل  يابتدا با مرور اسناد باالدست 

علوم  يعاليشورا يقات و فناوريتحق يهااولويت ،١٣٦٣کشور سال 
 در پرستاري يحوزه جامع ينقشه، ١٣٩٠سال  يقات و فناوريتحق
 يزيگزارش مم، ١٣٩١پرستاري سال  تحول نقشه، ١٤٠٤ افق

 يراهبرد برنامه، ١٣٩٠سال  يپرستار يانجمن علم يپرستار
وزارت بهداشت  يفناور و قاتيتحق معاونت ١٣٩٣-١٣٩٧ يهاسال

ر کشو يعلوم پزشک يپژوهش يهااولويتو  يدرمان و آموزش پزشک
 هياول يکدها، يقرارداد يمحتوا ليبا استفاده از تحل ١٣٨٦سال 

) استخراج و در يپرستار طهيپژوهش در ح ازي(موضوعات مورد ن
و پژوهش  يارائه خدمات مراقبت، آموزش، تيريچهار حوزه مد

دها اما ک، نشد جاديدر طبقات ا يريشدند. تغ بنديدسته يپرستار
اساس  نيشده فوق جابجا شدند. بر هم بنديدستهدر حوزه 

 فتشگيپژوهش مرتبط در چهار حوزه پ يهااولويت هياول سينوشيپ
  شد. نيتدو

فوق  يهااولويت ستيل، يبه روش دلف مرحله اول ياجرا يبرا
ارسال  اظهارنظرپژوهش جهت  يهانمونهصورت پرسشنامه به ه ب

در مورد  اظهارنظرشد. از مشارکت کننذکان خواسته شد تا ضمن 
خود را در چهار حوزه  گريذکر شده دغدغه د يهادستهموضوعات و 

 لينظرات به روش تحل ي. سپس به بررسنديشده اضافه نما ادي
مرحله در چهار حوزه  نيا جينتا. پرداخته شد دارجهت يمحتوا

و پژوهش به صورت  يارائه خدمات مراقبت، آموزش، تيريمد
 نيشد. ا يمرحله دوم طراح ياجرا ي) برا١-٧( يازيامت ليستچک
پژوهش  يهانمونه يبرا يازدهيجهت ارائه نظرات و امت ليستچک

 زيمرحله ن نينظرات ا يفيو ک يکم لي. حاصل تحلديارسال گرد
مرحله سوم  ياجرا يشد و برا هيته ليستچکبه صورت  مجدداً

و ارائه نظرات ارسال  يازدهيپژوهش جهت امت يهانمونهبه ، يدلف

 يراب دييتأشد و جهت  بنديجمع هااولويت يينها ستي. سپس لشد
. در ديارسال گرد يپرستار قاتيشبکه تحق يراهبرد يشورا ياعضا

  اعمال شد. ييشبکه مطرح و نظرات نها يراهبرد يدر شورا، تينها
 يپژوهش يهااولويتگانه  ٣٦ ستيلها، اولويت يبازنگر يبرا

 يبه حوزه معاونت پرستار ينظرخواه يشده در مرحله اول برا نييتع
 يراهبرد يشورا ياعضا، يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت

که و شب يپژوهش-يآموزش يشورا ياعضا، يپرستار قاتيشبکه تحق
. دي) ارسال گردنفر ٦٣کشور (درکل  ييو ماما يدانشکده پرستار ٤٢

درصد) نظرات خود را ارسال نمودند. نظرات  ٦٨نفر ( ٤٣ تيدر نها
شد و بر اساس نظرات  ليمرحله تحل نيدر ا يمتخصصان پرستار

از عبارات ذکر  کيکه بر هر  يتيو درجه اهم کنندگانمشارکت
انتخاب  زانيو م تيبرحسب اهم زيدر هر حوزه ن ها، اولويتکردنديم

در  ييهان تياولو ستيشدند. ل يرتبه بند، کنندگانمشارکتتوسط 
 يپرستار قاتيشبکه تحق يپژوهش-يآموزش يشورا يجلسه مجاز

 يحاصل در جلسه مجاز جهيقرار گرفت و نت يمورد بحث و بررس
  .ديرس يينها دييتأبه  يراهبرد يشورا

توسط سه متخصص حوزه  هاداده ليانجام تحل، هر دو مرحله در
به صورت  هاداده يمراحل گردآور يصورت گرفت. تمام يپرستار
 يامکانات مجاز ريو سا ليميو با استفاده از ا يو مجاز کيالکترون

  انجام شد. يپرستار قاتيمخصوص شبکه تحق
  

  يافته ها
 ليحاصل از تحل يپژوهش يهاتياولو ستيل هياول سينوشيپ
استخراج شده از اسناد موجود در چهار دسته  يقرارداد يمحتوا

مورد در حوزه  ۱۲، تيريمورد در حوزه مد ۴( تياولو ۳۶شامل 
مورد در حوزه  ۳و  يمورد در حوزه ارائه خدمات مراقبت ۱۷، آموزش

  پژوهش) قرار گرفت.
اول  راند يهاپرسشنامهدر پاسخ به  يحاصل از مطالعه دلف حينتا

 جهي. نتديگرد ييکد نها ۸۹به  هيکد اول ۳۶کدها از  ليمنجر به تکم
دوم و سوم  يراندها يهاپرسشنامهحاصل از  يهاداده يکم ليتحل

 يموضوع مهم و دارا ۳۶و  ۴۶ ترتيببهحاصل  ازاتيبر اساس امت
 از کيدر هر  تياولو ترتيببه تاًينهابود که  يپژوهش يباال تياولو

، مورد) ۱۱( يخدمات مراقبت، مورد) ۲۱( يتيريمد طهيچهار ح
  .ديگرد بندياولويتمورد)  ۲مورد) و پژوهش ( ۲( يآموزش

 از حاصل يهاداده يمحتوا ليتحلپس از ، يدر مرحله بازنگر
 ٢٣( يتيريمد طهيح در چهارت پژوهش ياولو ۵۷تعداد ، هاپرسشنامه

 پژوهش و، )مورد ١١( يآموزش) مورد ١٨( يمراقبت خدمات، )مورد
رفع کمبود  يراهکارها، يتيريطه مديد. در حيگرد نييتع) مورد ٥(

ن ي). اول١ن شد (جدول ييت تعين اولويترمهم عنوانبه يپرستار
بود  يپرستار آموزش يبخش اعتبار، يطه آموزشيت در حياولو
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 عنوانبه ينيتسک مراقبت، يمراقبت طه خدماتي). در ح٢(جدول 
دانش  ترجمان و تيري) و مد٣شد (جدول  ييشناسات ين اولوياول

طه پژوهش در نظر گرفته شد (جدول يت حين اولويترمهم عنوانبه
٤(.  

  
  يپرستار تيريمد در حوزه يپژوهش يهااولويت  : )۱جدول (

  يرفع کمبود پرستار يراهکارها  ١

  يدولت و يخصوص يهاسازمان در يپرستار يانسان يروين) يماندگار و عيتوز، نيتأم، ن استانداردهايتدو( يزيربرنامه  ٢
  ياحرفهتوسعه اخالق   ٣
  يپرستار مداخالت و هامراقبت ياثربخش نهيهز يابيارزش  ٤
  ييپاسخگو شيافزا و پرستاران توسط شده ارائه خدمات كيفيت ارتقاء جهت مناسب يهامدل يطراح  ٥
  پرستاران ماران ويب يمنيا ارتقاء يکنترل يهاستميس يطراح  ٦
  ن و جامعه)ي(بال يه سطوح مراقبتيدر کل يپرستار يهامراقبت تيفيک کنترل و يحسابرس  ٧
  پرستاران عملکرد يابيارزش نظام يطراح  ٨
  پرستاران در ياحرفه ارتقاء نظام يطراح  ٩
  يپرستار در يگذار قانون  ١٠
  يپرستار يانسان يروينظام منسجم اطالعات ن تيتقو  ١١
  شواهد بر يمبتن يپرستار تيريمد  ١٢
  خاص مارانيب از مراقبت در ياخالق يهاچالش  ١٣
  يپرستار يهامراقبت ياستانداردها و هاشاخص ارتقاء و بهبود  ١٤
  خانواده پزشک برنامه در پرستار گاهيجا مورد در يقيتطب مطالعات  ١٥
  محور و خانواده محور ماريب و يميت کار بر يمبتن يآموزش يهامدل استقرار و يطراح  ١٦
  يپرستار خدمات ارائه در نوين يهايفناور کارگيريبه  ١٧
  يپرستار مراقبت ارائه يهاستميس در )E-Health( کيالکترونسالمت  يابيارزش و اجرا، يطراح  ١٨
  يپرستار در يمستندساز نظام يسامانده  ١٩
  يپرستار خدمت ضمن آموزش نينو يالگوها يطراح  ٢٠
  کشور در يمراقبت پرستار ارائه در تقاضا و عرضه جامع سند نيتدو و نيتأم  ٢١
  همه يبرا يدسترس و سالمت در عدالت، تيفيک تيمحور با يمراقبت خدمات ارائه در PHC به پاسخگو يالگو ارائه  ٢٢
  ياحرفهن يارتباط ب يهاچالشکاهش  يبرا يزيربرنامهو  يبررس  ٢٣

  
  يپرستار آموزش حوزه در يپژوهش يهااولويت : )۲جدول (

  يپرستار آموزش يبخش اعتبار  ١

  يپرستار آموزش يفيک و يکم توسعه  ٢

  يپرستار يات علميه ياعضا يبرا الزم يهامهارتو  هايستگيشان يتدو  ٣

  پژوهش بر يمبتن يآموزش يالگوها يابيارزش  ٤

  يپرستار يدانشجو نشيگز و رشيپذ يهاچالش  ٥

  يساز هيشب و کيالکترون يريادگي و آموزش يهاروش ياثربخش نهيهز يابيارز  ٦

  مداوم آموزش  ٧

  ياحرفه نيب و يميت مشارکت ارتقاء و رشد يچگونگ  ٨

  ين) آموزشيدالي(گا ين راهنمايتدو  ٩

  جامعه بر يمبتن يريادگي و يآموزش يهاروش آزمون  ١٠

  ياحرفهن يتوسعه آموزش ب يچگونگ  ١١
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 يپرستارمراقبت  حوزه در يپژوهش يهااولويت : )٣جدول (

  ينيتسک يهامراقبت  ١

  ماريب و سالم تيجمع در يخودمراقبت  ٢
  يدرمان -يمراکز مراقبت ايمني در ارتقاء يهاروش  ٣
  ينيبال يراهنماها و استانداردها نيتدو  ٤
  يپرستار مراقبت ارائهدر  يتوسعه ابعاد معنو يراهکارها يبررس  ٥
  سالمند مردان و زنان سالمت  ٦
  يپرستار در مددجو و خانواده محور مراقبت مدل يطراح  ٧
  يپرستار مراقبت جامع خدمات سامانه يطراح  ٨
  جامعه سالمت سواد ارتقاء  ٩

  پرخطر/  ريپذ بيآس يهاتيجمع و يپرستار  ١٠
  يريشگيپ مختلف سطوح در جامعه يآگاه شيافزا  ١١
  در منزل يمراقبت پرستار  ١٢
  سالمندان و افراد بدحال يدر مراکز نگهدار يمراقبت پرستار  ١٣
  و ارتقاء سالمت ياجتماع يهاتيحما  ١٤
  ن سالمتيسالمت مراقب  ١٥
  محورجامعه يپرستار  ١٦
  در جامعه يص به مراکز مشاوره پرستاريمار هنگام ترخيستم ارجاع و بيس يطراح  ١٧
  کشور ينيبال يهامراقبتدر  يند پرستاريگاه فرايجا  ١٨

 
  پژوهش حوزه در يپژوهش يهااولويت : )۴جدول (

  دانش ترجمان و تيريمد  ١

  يپرستار يهاپژوهش راه نقشه نيتدو  ٢
  يپرستار قاتيتحق در ياخالق يهاچالش  ٣
  پرستاران يپژوهش يتوانمندساز  ٤
  )يپرستار در علم ديتول شيپا( يپرستار در علم ديتول رصد/يبان دهيد  ٥

  
  گيرينتيجهبحث و 

در موضوعات  يپژوهش يهااولويتن يين مطالعه تعيهدف ا
، ن مطالعهيج ايران بود. بر اساس نتايدر ا يمرتبط با پرستار

خدمات ، يتيريطه مديح در چهار يپرستار يپژوهش يهااولويت
 تواننديم هااولويتن يد که اين گردييو پژوهش تع يآموزش، يمراقبت

در سطح کشور باشند.  يپژوهش در حوزه پرستار يبرا يچارچوب
 و يخدمات بهداشت يپرستاران در پاسخ به سطح تقاضا ازآنجاکه

در  ياگستردهو  ياختصاص يهانقش، رييدر حال تغ يالگوها
، خدمات به عهده دارند ارائهو  يبهداشت يهامراقبت يزيربرنامه

ن يبال ،قاتيشرو در تحقيپ عنوانبه ياندهيفزا طوربه يحرفه پرستار
) در ۱۱( شوديممحسوب  يخدمات بهداشت ياست گذاريو س

 يهااولويت عنوانبهشده  ييشناسا يهاطهيحمطالعه حاضر 
شده در منابع موجود همسو هستند  ييشناسا يهاشکافبا ، يپژوهش

)۱۶ ،۶.(  

ت يريطه مديت به حياولو ۲۳، ن شدهييت تعياولو ۵۷ان ياز م
از نظر تعداد ، هاحوزهگر يسه با ديمربوط بود که در مقا يپرستار
از ين تعداد را به خود اختصاص داد و نشانگر نيباالترها، اولويتموارد 

 تيرياست. مد يدر حوزه پرستار يتيريمد يهاجنبهبه پژوهش در 
 يت مراقبت پرستاريفيت به ارتقاء کيدر نها مؤثر يپرستار

تا  از استير است نييدر حال تغ مرتباً. در نظام سالمت که انجامديم
 ييهاپژوهششود. با انجام  يبازساز يت پرستاريريمد يساختارها

 توانيمران است يا يپژوهش يهااولويتکه در چارچوب 
 يت پرستاريريرا در جهت ارتقاء مد ينظام پرستار يهارساختيز
) سالمت ۱۳۹۳( ين محمدير داد. در مطالعه مهرداد و دييتغ

به خود  يتيريت را در حوزه مدين اولويباالتر، ن سالمتيمراقب
 ين مطالعه به صورت درون سازمانين که اياختصاص داد. با توجه به ا

 با مطالعه يبه دست آمده تشابه چندان يهااولويتانجام شده است 
 ياحرفهل توسعه اخالق يموارد از قب ين وجود برخيحاضر ندارند. با ا

 يياساشن يهااولويتبا  يت خدمات مراقبتيفيو ارتقاء ک يدر پرستار
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ن در حوزه ي). همچن۱۷( باشنديمشده در مطالعه حاضر مشابه 
و همکاران در  ١سان مطالعهج يج مطالعه حاضر با نتاينتا، تيريمد

) در سوئد ۵و همکاران ( ٢ترسونيبک پ، )۶( يترانه شرقيمنطقه مد
ر يموارد نظ يدر برخ، اي) در اسپان۱۸و همکاران ( ٣کاسباس-و مورنو

 نيرتمهماز ن مشابه بود. يدر بال يمنيت ارائه خدمات و حفظ ايفيک
رفع کمبود  يراهکارها، يپرستار تيريمد طهيدر ح هااولويت
که در سراسر جهان همچنان  انددادهبود. مطالعات نشان  يپرستار

 زيو همکاران نسان  ).۱۹وجود دارد ( يکار پرستار يرويکمبود ن
 بهجانهمهبه پوشش  يابيبر دست ندهيمعتقدند که با تمرکز فزا

نطقه در م خصوصاًکه مشکل کمبود پرستار  روديمانتظار  يبهداشت
 دهنديمشواهد نشان  کهدرحالي ).۶گردد ( ديتشد يشرق ترانهيمد

ت يش رضايافزا، يبا بهبود سالمت يکار پرستار يروين يع کافيکه توز
ت يفيقات با کيماران همراه است و تحقيب ميرومرگماران و کاهش يب

نظام سالمت به شمار  يهايگذاراست يس يبرا ياهيپا عنوانبه
 يضرور يکار پرستار يرويرفع معضل کمبود ن يوبرا رونديم

  ).۱۹هستند (
 طهيح به مربوط تياولو ۱۸ از تياولو نياول ينيتسک مراقبت

 رد که داد نشان زين همکاران و سان مطالعه. بود يپرستار مراقبت
 يتعددم ليدال به ينيتسک يهامراقبت، يشرق ترانهيمد مناطق اکثر

 استفاده مورد ييداروها به يدسترس عدم، دولت تيحما عدم ازجمله
 سوء و) ياقتصاد يهاميتحر دليلبه گاها( ينيتسک مراقبت در

 است شده واقع غفلت مورد يفرهنگ و يسنت، يمذهب يهابرداشت
مراقبت ز يترسون و همکاران در سوئد نيدر پژوهش بک پ). ۶(

 طهيح يهااولويت). ۵پژوهش ذکر شده بود ( يهااولويتاز  ينيتسک
، ۶، ۵همسو بود ( گريد يهاپژوهش يهااولويتبا  يمراقبت پرستار

 حفظ به که باشديم يپرستار حرفه هسته، مراقبت يکل طوربه). ۱۴
 است ازين نيبنابرا. انجامديم جامعه و خانواده، فرد سالمت ارتقاء و
 در امر نيا که شوند انجام جامعه روز ازين به توجه با هاپژوهش تا

 عاتمطال اکثر. است سريم يمل يپژوهش يهااولويت نييتع يراستا
 هب پرستاران يهاکمک شيافزا بر يپژوه تياولو خصوص در نيشيپ

 يهابرنامه، مطالعات نيا در. اندداشته تمرکز يبهداشت خدمات
 دهيخشب بهبود را ينيبال يامدهايپ تواننديم که ياختصاص يپژوهش

. رنديگيم قرار قيتشو مورد بخشند ارتقاء را يبهداشت يهااستيس و
 قيرط از را يپرستار يپژوهش يها، اولويتمطالعات اغلب يکل طوربه

 مورد يزير بودجه يهاآژانس و يقانون يپرستار يهاسازمان ياعضا
 جهت مطالعات نيا در شده نييتع يهااولويت. اندداده قرار يبررس

 دارند ار نيبال با مرتبط يپژوهش يهابرنامه توسعه يبرا يترکم يده

                                                             
1 Sun 
2 Bäck-Pettersson 

 يهااولويت يپرستار نيمتخصص که يمطالعات کهدرحالي). ۱۱(
 ينمبت مسائل بر ها، اولويتاندکرده ييشناسا را خود حرفه يپژوهش

 سعهتو به تواننديم ييهااولويت نيچن. هستند متمرکز نيبال بر
 کمک منيا و مؤثر يپرستار يهامراقبت ارتقاء و يپرستار حرفه
  ).۵، ۱۱( کنند

ت را ياولو ۱۱تعداد  يطه آموزش پرستاريح، در مطالعه حاضر
ت ين اولوياول يپرستار آموزش يبه خود اختصاص داد و اعتباربخش

 ين محمديمهرداد و دگزارش پروژه ن شد. در ييطه تعين حيدر ا
برخوردار بود و مباحث  يت پژوهشين اولويترکمطه آموزش از يح

 ينيو بال يآموزش نظر يکپارچه سازي ازجمله ينيآموزش بال
، در مطالعات مشابه). ۱۷ن رتبه را به خود اختصاص داده بود (يباالتر

ذکر نشده  يپژوهش پرستار يهااولويتجزء  يحوزه آموزش پرستار
 يليمسا ين وجود در حوزه آموزش پرستاريبا ا ).۱۴، ۶، ۵( بود

ت يفين ارتقاء کيدر ع يران آموزشياز است مديوجود دارد که ن
رتقاء ت به ايند که در نهايز توجه نمايآن ن ينه اثربخشيآموزش به هز

ه ين مهم در سايو ا انجامديمن يدر بال يت ارائه خدمات مراقبتيفيک
ن مطالعه يا يت پژوهير است که در اولويامکان پذ مؤثر يهاپژوهش

ت در يفيکقات با يتحق ٤ده تامسونيبه آن توجه شده است. به عق
 يريادگين عملکرد در آموزش و يجاد بهتريا يبرا يآموزش پرستار

تند. هس ياتيح يعملکرد آموزش پرستار يبرا يه علميک پاي ارائهو 
لم تا ع کننديمت يرا هدا ين پرستاريمحقق، طهين حيدر ا هااولويت

 يمبتن يهاياستراتژق کشف و ترجمان يرا از طر يآموزش پرستار
 ).۲بر شواهد نوآورانه ارتقاء بخشند (

مربوط بود که در  يطه پژوهش پرستاريز به حيت نيپنج اولو
ت ين اولويترمهم عنوانبهت و ترجمان دانش يريمد، طهين حيا

به چالش شکاف انتقال  يد. در واقع ترجمان دانش پاسخيمطرح گرد
است يس، سرمايه گذار يهاسازماندانش است و در سراسر جهان 

ران گيتا توجه د اندکردهز تالش ين نيپژوهشگران و مدرس، گذاران
ند ين حال فرآي). با ا۲۰را به موضوع ترجمان دانش جلب کنند (

ا اجرا نشده است يدن يران برخالف اکثر کشورهايترجمان دانش در ا
کردن آن  يو کاربرد يساز يدر جهت عمل ييابتدا يهاگامو تنها 

قات يطه پژوهش در جهت ارتقاء تحقي). ح۲۱(برداشته شده است 
ت است ياهم حائزاز موارد  يپژوهش يهاچالش ييو شناسا يپرستار
ر است که يامکان پذ يپرستار يهاپژوهش راه نقشه نيتدوکه در 
  قرار گرفت. نظرانصاحبران مد نظر يا يپرستار يت پژوهيدر اولو
 يارپرست يپژوهش يهااولويت يکه بر رو يمطالعات يکل طوربه

 يپرستار يهاطهيحاز  يکيدر جهان انجام شده است اغلب بر 

3 Moreno-Casbas 
4 Thompson 
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 يهااولويتهمچون مطالعه حاضر  يامطالعهچ يو ه اندبودهمتمرکز 
را مورد توجه قرار  يپرستار يهاطهيح يمربوط به تمام يپژوهش

شده  ييشناسا يپژوهش يهااولويت ي). برخ١٥، ١٢، ٢نداده است (
مطرح  يت پژوهشياولو عنوانبهر کشورها در مطالعه حاضر يدر سا
حال حاضر  يو اجتماع يفرهنگ مسائلبه  احتماالً) که ٥، ١١نشد (

را در  يپژوهش يهااولويت ييت شناسايران مرتبط است و اهميا
 به توجه با درمجموع. سازديممختلف مطرح  يهاطيمحمناطق و 

 يها، اولويتاست شده انجام يمل سطح در حاضر مطالعه ن کهيا
ه دارند ک مطالعات ريسا با يترکم شباهت شده ييشناسا يپژوهش

  .اندطه خاص تمرکز داشتهيک حيا بر يبوده  سازمان کي به محدود اي
حضور افراد صاحب نظر و استفاده از ، ن مطالعهياز نقاط قوت ا

. بود هااولويتن ييتع يدن به اجماع نظر برايجهت رس يروش دلف
 و هااولويت ين و بازنگرين در تدويعدم استفاده از پرستاران بال

از  يل جلسات حضوريتشک يبرا نظرانصاحببا  يهماهنگ يدشوار
، ني. همچنآمدنديمن مطالعه به شمار يا ياصل يهاتيمحدود

 کيق پست الکترونيو از طر يبه صورت مجاز هااولويت يابيارزش
آن  يريگيپ نظرانصاحباد يمشغله ز صورت گرفت که با توجه به

  دشوار و زمان بر بود.
ز ا يپرستار يپژوهش يهااولويتن ييتع يدر پژوهش حاضر برا

ران استفاده شد که يدر سطح ا هانمونه يبا گستردگ يروش دلف
ن يا .کنديمت يرا تقو يپژوهش يهااولويت يريم پذياعتبار و تعم

 يبرا ييربنايز تواننديم که يتياولو يهاطهيح ييشناسا با، مطالعه

 يمحور نقش، باشند يدر سطح مل يپرستار و يمراقبت اقدامات
 مورد را يبهداشت يهامراقبت خدمات مداوم توسعه در پرستاران

ت يريدر مد توانيمج پژوهش حاضر يو از نتا دهديم قرار دييتأ
آموزش و پژوهش استفاده نمود. ، يپرستار يهامراقبت، نيبال
ک يشده در هر  ييشناسا يپژوهش يهااولويتکه  گردديمشنهاد يپ

رند و از پرستاران يقرار گ يبه صورت جداگانه مورد بررس هاطهيحاز 
 اماستفاده شود. انج يآت يپژوهش يهااولويت يز در بازنگرين نيبال

 تواننديم مطالعه نيا در شده ييشناسا يهاطهيح در قاتيتحق
را  يپژوهش يص گرنت هايو تخص يپرستارنده يآ يهاپژوهش

ن يچنهم، انجامنديب يبه توسعه دانش پرستار متعاقباًت کرده و يهدا
ده يبخش بهبود را يپرستار يهامراقبت تيفيک و مارانيب يامدهايپ

خانواده و جامعه منجر ، ت به حفظ و ارتقاء سالمت فرديو در نها
  شوند.
  

  يتشکر و قدردان
 يو فناور قاتيمعاون تحق يمال تيمطالعه به دستور و حما نيا

است. از معاون  يوزارت بهداشت صورت گرفت که موجب قدردان
 يو شورا يراهبرد يشورا ياعضا، وزارت بهداشت يمحترم پرستار

 قاتيشبکه تحق يو حقوق يقيحق يو اعضا يپژوهش يآموزش
که با نظرات ارزشمند خود مارا  ينيو سرکار خانم دکترحس يپرستار

  .شوديم يکردند سپاسگزار ياري

  
References: 
1. Viergever RF, Mirza Z, Terry R, Matsoso MP. 

Prioritisation of health research. Lancet 2010; 

376(9740): 513. 

2. Thompson CJ. Research Priorities for Nursing 

Education: Application to Clinical Nurse Specialist 

Education. Clin Nurse Spec 2017; 31(5): 285-8. 

3. World Health Organization. WHO nursing and 

midwifery progress report 2008–2012. 2013. 

4. World Health Organization. Nursing and 

midwifery services: strategic directions 2011– 

2015. Geneva: WHO; 2010; Available from: 

www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/ 

Accessed on 12 December 2017. 

5. Bäck-Pettersson S, Hermansson E, Sernert N, 

Björkelund C. Research priorities in nursing – a 

Delphi study among Swedish nurses. J Clin Nurs 

2008; 17(16): 2221-31. 

6. Sun C, Dohrn J, Oweis A, Abu-saad Huijer H, Abu-

Moghil F, Dawani H, et al. Delphi survey of 

clinical nursing and midwifery research priorities 

in the Eastern Mediterranean region. J Nurs 

Scholarsh 2017; 49(2): 223-35. 

7. Drennan J, Meehan T, Kemple M, Johnson M, 

Treacy M, Butler M. Nursing research priorities for 

Ireland. J Nurs Scholarsh 2007; 39(4): 298–305. 

8. Akhavan Moghadam J et al. Need assessment and 

priority setting of strategic researches for scientific 

development of a medical faculty. J Mil Med 2017; 

19(1): 91-8. 

9. Fathi K. Research Needs Assessment. Ayyej 

Publisher, 2011 (Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3473-en.html


 قراچه مريم ميالني، جديد مريم خنجري، صديقه اسکويي، فاطمه
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397 آذر، 110، پی در پی نهم، شماره شانزدهمدوره  646

10. Peltonen LM, Topaz M, Ronquillo C, Pruinelli L, 

Sarmiento RF, Badger MK, et al. Nursing 

Informatics Research Priorities for the Future: 

Recommendations from an International Survey. 

Nursing Informatics 2016; 222-6. 

11. Al-Yateem N, Al-Tamimi M, Brenner M, Altawil 

H, Ahmad A, Brownie S. Research priorities for 

specialized nursing practice in the United Arab 

Emirates. Int Nurs Rev 2018; 65(3): 381-91. 

12. Shahamati P, Dinmohammadi M, Aghajanloo A. 

Establishment of Research Priorities of Emergency 

Units of Teaching Hospitals affiliated to Zanjan 

University of Medical Sciences: A Delphi Study. 

IJEC 2017; 1(1): 1-11. (Persian) 

13. Clavisi O, Bragge P, Tavender E, Turner T, Gruen 

RL. Effective stakeholder participation in setting 

research priorities using a Global Evidence 

Mapping approach. J Clin Epidemiol 2013; 66, 

496-502. 

14. Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research 

guidelines for the Delphi survey technique. J Adv 

Nurs 2000; 32, 1008–15. 

15. Schoenly L. Research priorities in correctional 

nursing practice: results of a three-round Delphi 

study. J Correct Health Care 2015; 21, 400–7. 

16. Sun C, Dohrn J, Klopper H, Malata A, Omoni G, 

Larson E. Clinical nursing and midwifery research 

priorities in Eastern and Southern African 

Countries. Nurs Res 2015; 64(6): 466–75. 

17. Mehrdad N, Dinmohammadi M. Research priority 

setting in the school of nursing and midwifery 

affiliated to Tehran University of Medical 

Sciences: a Delphi survey [Unpublished research 

project], School of Nursing and Midwifery: Tehran 

University of Medical Sciences; 2014. (Persian) 

18. Moreno-Casbas T, MartõÂn-Arribas C, Orts-

Cortes I, Comet-CorteÂs P. Identification of 

priorities for nursing research in Spain: a Delphi 

study. J Adv Nurs 2001; 35(6): 857-63. 

19. World Health Organization. Global strategic 

directions for strengthening nursing and midwifery 

2016–2020. 2016. 

20. Straus SE, Graham ID, Mazmanian PE. Knowledge 

translation: resolving the confusion. J Contin Educ 

Health Prof 2006; 26(1): 3. 

21. Rafii F, Parvizy S, Mehrdad N, Peyrovi H, 

Khoddam H. Clarification of knowledge 

translation in health system. IJNR 2012; 7(24): 72-

81. (Persian) 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3473-en.html


 The J Urmia Nurs Midwifery Fac, Vol 16(9), December, 2018 
 

  مامایی ارومیهمجله دانشکده پرستاري و     1397 آذر، 110، پی در پی نهم، شماره شانزدهمدوره  647

Original Article 

 NURSING RESEARCH PRIORITY SETTING IN IRAN: A DELPHI 
SURVEY 

 
Fatemeh Oskouie1, Sedigheh Khanjari2, Maryam Jadid-Milani3, Maryam Gharacheh4 

 
Received: 08 Aug, 2018; Accepted: 28 Oct, 2018 

Abstract 
Background & Aim: Nurses are the largest professional group of healthcare providers, who significantly 
influence the quality and effectiveness of health care services. This requires the development of 
scientific nursing knowledge and systematic attention to nursing research activities, especially clinical 
research, in order to provide strong evidence for nursing interventions. In this regard, research priority 
setting is an essential step for improving the quality of health services. This study was conducted to 
determine the nursing research priorities in Iran. 
Materials & Methods: This study was initially conducted in 2015 using a three-round Delphi method 
with the participation of 19 nursing experts in the fields of administration, clinical practice,, education 
and research,and then was revised in 2017. Initially, a draft of the issues related to nursing research 
was prepared based on the concerns of nursing experts and upstream documents. Afterwards, the 
prepared priorities were sent to the participants in three consecutive phases, and their opinions were 
analyzed using directed content analysis. The research priorities were revised by 43 nursing experts 
from various regions in Iran. 
Results: Based on the content analysis of the data, in the phase of nursing priority setting, 36 priorities 
were obtained in the administrative (21 items), educational (2 items), clinical practice (11 items), and 
research domains (2 items). In the revision phase, these priorities increased to 57 cases in the 
administrative (23 items), educational (11 items), clinical practice (18 items), and research domains (5 
items). 
Conclusion: Current priorities are focused on the national needs in nursing research. Therefore, 
conducting research in the identified areas in this study could improve the quality of nursing care and 
health outcomes, which in turn promotes the health of individuals, families and the community. 
Keywords: Research, priority, nursing 
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