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اقدام پژوهي « :راهي براي ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري »
فروزان آتشزاده شوريده ،1دکتر پرخيده حسني
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چكيده
مقدمه :ارتقاء کيفيت مراقبت از اولويتهاي مهم بهداشتي است .اما پژوهشها نشان دادهاند که روشهاي تغيير رفتار متخصصان
باليني و اجراي تغييرات سازماني اغلب ناموفق هستند .اقدام پژوهي به عنوان روش موفقيت آميز منجر به تسهيل تغيير و ارتقاء

خدمات در صنعت ،آموزش و اخيرا ً در بهداشت شده است .در اين مقاله ،روش اقدام پژوهي و علت موفقيت آميز بودن آن در
بهبود تغيير و کيفيت خدمات پرستاري توضيح داده ميشود.
مواد و روشها :مقاله فوق از نوع مروري بوده و در تدوين آن از جستجوي كتابخانهاي و اينترنتي در كتب و مقاالت مربوطه منتشر
شده  1993-2010استفاده شده است.
يافتهها :اقدام پژوهي فرايندي به صورت مشاركت دورهاي به منظور ايجاد تغيير در محيط كاري است كه به جمعآوري شواهد
پرداخته و با مشاركت افرادي كه با مشكل مواجه هستند راه حلهايي براي رفع مشكلشان ارائه مينمايد .سپس آنها را بكار بسته و
ارزشيابي ميكند .در اقدام پژوهي مشاركتي مسؤليت كار عملي بين افراد شركت كننده تقسيم ميشود و همين امر موجب افزايش
عالقمندي افراد شركت كننده ميشود .در تمامي مواردي كه افراد با مشكل مواجه هستند و اقداماتي براي حل مشكالت الزم است
يا در هر جايي كه به نظر ميرسد كه تغيير در برخي خصوصيات منجر به نتايج مطلوب تر ميگردد اقدام پژوهي مورد استفاده
ميباشد .اقدام پژوهي ،پژوهشي همراه با مردم است نه براي مردم .گامهاي اساسي اين روش شامل :تعريف مشكل ،برنامه ريزي،
تفسير و تحليل دادهها ،عمل و ارزشيابي فرايند در طول كار و پايان آن ميباشد.
بحث و نتيجهگيري :مطالعات اخير در رابطه با اقدام پژوهي نشان دادهاند که اين روش سبب بهبود مراقبتهاي باليني ،کار گروهي،
ارتباط و مديريت باليني ميشود .هم چنين اقدام پژوهي ،گروه بالين را به حسابرسي عملکرد خود و شناخت نيازهاي آموزشي
خويش تشويق مينمايد .اقدام پژوهي اگر به طور وسيعي بکار گرفته شود ،ميتواند سبب ارتقاء کيفيت در مراقبت بهداشتي گردد.
همچنين اقدام پژوهي ميتواند به عنوان روش مفيدي به منظور بکار گرفتن نظريهها در بالين مطرح گردد.
كلمات كليدي :اقدام پژوهي ،مراقبتهاي پرستاري ،کيفيت
مقدمه

دارند .يافتن راه حل و اجراي آن توسط خود پرستاران ،مشکالت

فاصله پژوهش با عملکرد حرفهاي پرستاران همواره موجب ايجاد

اجرايي را کاسته و تغيير حاصله را مقبول تر ميسازد .اين تغيير

فاصله زيادي بين تئوري و عمل شده است .تئوري ،دانش جديد

اغلب در سطح رفتار فردي ،مديريت سازماني ،خدمات و نقشهاي

حاصل از پژوهش است و مادامي که در عمل بکار گرفته نشود،

حرفهاي پرستاران و دانشجويان پرستاري رخ ميدهد (.)2 ،1

ارزشي در بر نخواهد داشت .پرستاران در حرفة خود همواره با

هر چند روشهاي گوناگوني براي ايجاد تغيير صورت گرفته

مشکالتي مواجه هستند که نياز به يافتن راه حل جهت رفع مشکالت

ولي هنوز هيچ راه حل مناسب و يکساني وجود ندارد (.)5 ،4 ،3

1ـ دانشجوي دکتراي پرستاري ،عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
2ـ استاديار ،دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
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در مقياس کوچک و در شرايط دنياي واقعي است که در طيف

وسيعي از موقعيتها مث ً
ال از تالش يک معلم براي اجراي يک

تازگي در مراقبتهاي بهداشتي بکار ميرود ( .)8 ،7 ،6علي رغم

روش جديد آموزشي در کالس خود ،تا مطالعات دقيق براي

اين که اين روش براي تغييرات سازماني و حرفهاي مفيد است ،در

ايجاد تغييرات سازماني در صنايع با استفاده از يک تيم پژوهش

حال حاضر نظرات متفاوت و گاه متناقضي در باره جهت گيري

بزرگ و پشتيباني منابع دولتي ،و حتي مشارکت مردم يک محله

فلسفي ،رويکردها و راهکارهاي انجام اين پژوهش وجود دارد که

در تشخيص و حل مشکالت محلي ميتواند صورت گيرد (.)11

تعيين جايگاه دقيق اين پژوهش در بين روشهاي پژوهش را با

اما بايد خاطر نشان ساخت که در اقدام پژوهي ،فرآيند همه يا

ابهاماتي مواجه ساخته است ( .)9هدف از اين مقاله توضيح سادهاي

هيچ به منظور ايجاد تغيير حکمفرما نيست بلکه گذر از يک

از روش اقدام پژوهي و کاربرد آن در حرفه پرستاري به منظور

سري مراحل پي در پي است که در نهايت منجر به تغيير رفتار

ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري است.

هدف ميشود (.)8
هدف از اقدام پژوهي ،افزودن دانش عملي و توانمند سازي عمل

يافتهها
اقدام پژوهي و يا اقدام پژوهي مشارکتي

کنندگان درباره پديدههايي است که با آن مواجهند ( .)13از اين رو
(Participatory action

اين نوع پژوهش داراي اهداف توانمندسازانه اجتماعي و آموزشي

) ،researchفرايند مشارکت دورهاي است که به منظور ايجاد تغيير

است .فرايند توانمندسازي ،مشارکت ،تشريک مساعي و اصول

در محيط کاري به جمع آوري شواهد پرداخته و با مشارکت افرادي

رويکرد رشد جامعه ،نميتواند بدون ارتباط مناسب و خوب حاصل

که با مشکل مواجه هستند ،راه حلهايي را براي حل مشکل ارائه

گردد .ارتباط رسمي و ضعيف مانعي براي همکاري بين حرفهاي

نموده ،آنها را بکار بسته و مورد ارزشيابي قرار ميدهد .اقدام

و تبادل اطالعات است ( .)14از آن جايي که اقدام پژوهي؛ ماهيتي

پژوهي روش مفيدي براي تغييرات سازماني و حرفهاي بوده و

موقعيتي ،گروهي ،مشارکتي و خود ارزشيابي دارد ،سبب همکاري

به طور فزايندهاي از اوايل دهه  1960در محيطهاي حرفهاي و

و اقتدار در پرستاران شده و فاصله بين تئوري و عمل را کم ميکند

سازماني رواج يافته است ( .)10اين روش با عناوين مختلفي نظير

(.)15 ،9

پژوهش عملکردي ،پژوهش مشارکتي ،پژوهش بر مبناي همکاري،

اقدام پژوهي با مطالعه روانشناس اجتماعي کرت لوين در دهه

پژوهش مشارکت جو ،پژوهش در محيط عمل و آموختن در عمل

 1940در اياالت متحده آمريکا شروع شد ( )18 ،17 ،16و اخيرا ً

نيز خوانده ميشود (.)11

در انگلستان و استراليا رواج زيادي يافته است ( .)20 ،19در ايران

از آنجا که اقدام پژوهي پژوهشي همراه با مردم است نه براي

نيز از اين روش در بخش آموزش و پرورش و صنعت به وفور

مردم ،به عنوان پارادايم جديد مطرح است .در اين روش ،شرکت

استفاده ميشود و اخيرا ً در بخش بهداشت به آن توجه شاياني شده

کنندگان به جاي اينکه نمونه پژوهش (همانند ساير پژوهشها)

است اما ثبت نتايج حاصل از اين پژوهشها در بخش بهداشت به

باشند ،به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش محسوب ميشوند.

ندرت انجام گرفته است.

در اقدام پژوهي مشارکتي مسئوليت کار عملي بين افراد شرکت

اقدام پژوهي رويکردي است که اجراي آن در محيطهاي باليني

کننده تقسيم ميشود ( )12همين امر سبب افزايش عالقمندي

با چالشهاي فراواني از قبيل مقاومت در برابر تغيير ،وقت گير

افراد مشارکت کننده ميشود .لذا در همه مواردي که افراد با

بودن ،عدم تعميم پذيري و عدم آشنايي بسياري از پرستاران با اين

مشکل مواجه هستند و اقداماتي براي حل مشکالت الزم است،

روش پژوهش روبروست ( .)21اما با شناخت همه جانبه اين روش

يا در هر جايي که به نظر ميرسد که تغيير در برخي خصوصيات

پژوهش عملي و مشارکت هر چه بيشتر پرستاران در ايجاد تغيير

منجر به نتايج مطلوبتر ميگردد ،قابل استفاده است .در واقع

و هم چنين اجراي آن بر اساس شواهد ،تا حد زيادي ميتوان از

پژوهش عملکردي يک مداخله و بررسي نتايج حاصل از مداخله

مشکالت اجرايي آن کاست.

فروزان آتشزاده شوريده و دکتر پرخيده حسني
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مراحل انجام اقدام پژوهي

مختلف مانند پرسشنامه ،دفترچه خاطرات ،مصاحبه ،مشاهده،

صاحبنظران مراحل اجرائي اين روش پژوهش را به چند بخش

عکس ،ويدئو و ضبط صوت استفاده نمود (.)11

تقسيم نمودهاند .به عنوان مثال ،لوين مراحل کار اقدام پژوهي را

 )3تفسير و تحليل دادهها :همواره با گردآوري دادهها به صورت

به چهار گام طبقه بندي نموده است :برنامه ريزي ،اجرا ،بررسي

همزمان انجام ميگيرد .دادهها بايد به تأييد مشارکت کنندگان

(مشاهده) و بازتاب ( .)22اما اسکويي و پيروي ،فرايند چرخشي

و کل تيم پژوهش برسد .در واقع در اين مرحله بازتاب صورت

چهار مرحلهاي برنامه ريزي ،عمل ،بازخورد و ارزشيابي را براي

گرفته و دادههاي گردآوري شده مجددا ً با مشارکت کنندگان

اقدام پژوهي معرفي کردند ( .)23استروبرت اسپيزيال و کارپنتر

در ميان گذاشته شده و اصالح و تأييد مجدد دادهها صورت

نيز گامهاي اساسي اين روش را به پنج مرحله طبقه بندي نمودند:

ميگيرد ( .)18در مرحله تفسير و تحليل دادهها الزم است به

تعريف مشکل ،برنامه ريزي ،تفسير و تحليل دادهها ،اجرا و ارزشيابي

اين سؤاالت پاسخ داده شود“ :چگونه ميتوان از اين دادهها

فرايند پژوهش در طول کار و يا پايان آن ( .)18از آن جايي که

در حل مسئله و مشکل استفاده نمود؟ بهترين راه حل مشکل

مراحل پژوهش اقدام پژوهي استروبرت اسپيزيال و کارپنتر بيش

چيست؟”

از ساير صاحبنظران در پرستاري مورد استفاده قرار گرفته است،
لذا مراحل آن در ذيل توضيح داده ميشود.

 )4اجرا :مرحله اجرا در بردارنده اقدام (عمل) و اجراي ايده جديد
است .عمل بايد در مدت زمان مشخص انجام گيرد .به عنوان

 )1تعريف مشکل :اين گام مهمترين و اساسيترين گام در اقدامپژوهي

مثال ،روش فعال سازي دانشجويان در کالس براي جلوگيري

است که با مشارکت ،موافقت و تمايل افراد مشارکتکننده

از اتالف وقت و يا افت تحصيلي بايد در طول مدت زمان

در پژوهش آغاز ميشود ( .)24مشکل با مشارکتکنندگان

مشخص و کوتاه (مث ً
ال يک ترم تحصيلي) صورت گيرد .در

پژوهش شناسايي ميشود .مشارکت کنندگان پژوهش ،افراد

گام اجرا ضمن مداخله ،نظارت مداوم بر جمعآوري و ثبت

داخل موقعيت و افراد خارج موقعيت هستند ( .)18براي يافتن

اطالعات ،گزارشهاي موقت ،اظهارنظر و بازتاب ،گزارشهاي

مشکل همواره به سؤاالتي از قبيل” چرا اين روش مرسوم است؟

خود ارزيابي ،ارزيابي گروهي ،پايش وظايف ،بازخورد به تيم

چه کسي اين روش را مرسوم نموده است؟ چه کسي از اين

پژوهش ،طبقه بندي و تحليل دادهها انجام ميگيرد .پس به طور

روش سود ميبرد؟ در اين روش عالئق و سالئق و نيازهاي

کلي در مرحله اجرا بايد اقدامات زير انجام شود:

چه افرادي (مددجو ،پزشک ،مدير ،خود فرد و يا وابستگان

ـ مرور بر عملکرد فعلي

فرد) تأمين ميشود؟ چگونه بايد اين مراقبت خاص از مددجو

ـ تعيين جوانب نيازمند تغيير يا بهبود

به عمل آيد؟ چه راهکاري براي رفع مشکل مطرح است؟

ـ تعيين روش تغيير

چه افرادي قدرت و اختيار تغيير در وضع کنوني را دارند؟”

ـ انجام تغيير

مطرح ميگردد ( .)25اين سؤاالت بازخوردي به پژوهشگران

ـ بررسي تغيير ايجاد شده و در صورت لزوم با توجه به نتايج

و مشارکتکنندگان پژوهش ،موجب مشکليابي و ايجاد تغيير

حاصله ،تعديل و پايش برنامه و عملکرد تا زمان حصول نتيجه

در جهت ارتقاء کيفيت مراقبتها ميشود.

مطلوب (.)11

 )2برنامهريزي :در اين مرحله همه افراد ذينفع شناسايي ميشوند.

در گام اجرا ،بازتاب از اهميت ويژهاي برخوردار است .بازتاب

اين افراد ،به نحوي با مشکل درگير بوده و يا عالقمند به تغيير

موجب ميشود تا تأثير اقدام در بينش و عمل شرکت کنندگان روشن

هستند .هم چنين در مورد نوع دادههاي مورد نياز ،روشهاي

شده ،مشکالت برنامه مشخص ،برنامه اصالح گشته و موفقيت

گردآوري اطالعات و تعيين فرد يا افراد جمع آوري کننده

برنامه افزايش يابد ( .)18در واقع ،در مرحله اجرا همه مشارکت

اطالعات تصميم گيري شده و توافق حاصل ميگرد د (.)18

کنندگان بدون توجه به توانائيشان بايد در برخورد با موضوعات

جهت گردآوري اطالعات ميتوان از روشها و ابزارهاي

راحت بوده و تئوري و عمل را به هم بپيوندند (.)24

10

مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

 )5ارزشيابي :ارزشيابي برنامه نه تنها در سراسر پژوهش (ارزشيابي

سال دهم

شماره 1

بهار  1389شماره مسلسل 19

 -1ايجاد تغيير در روشهاي آموزش ،استفاده از روشهاي نوين

تکويني) ،بلکه در مرحله پاياني پژوهش (ارزشيابي پاياني) نيز

و يا تلفيق اين روشها با شيوههاي قديمي.

انجام ميگيرد .ارزشيابي نبايد بدون مشورت يا رضايت کل

 -2تغيير در روشهاي ارزشيابي و بهبود آن ها.

اعضاي تيم پژوهش انجام شود .اثر بخشي و تداوم پژوهش،

 -3تغيير در ارزشها و طرز تلقي ها.

مستلزم ارزشيابي طوالني مدت و پيگير آن است .در ارزشيابي

 -4تغيير در روشهاي مديريتي و آشنا سازي و اجراي تدريجي

فرايند پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و به سؤاالت زير پاسخ
داده ميشود :آيا از ابزار درست استفاده شد؟ آيا دادههاي مورد
نياز جمع آوري شد؟ با چه کس ديگري بايد مصاحبه صورت

روشهاي اصالح رفتار.
 -5توسعه آموزش ضمن خدمت ،بهبود مهارتها و افزايش خود
آگاهي و قدرت تحليل کارکنان.

گيرد؟ آيا اين فرايند قابل اجراست ( )18؟ در همين راستا

 -6حل مشکالت تشخيص داده شده در شرايط خاص.

عابدي و همکاران مينويسند در واقع در مرحله ارزشيابي

 -7حل مشکالت اجتماعي نظير تعارض بين گروهي و تغيير در

مصاحبهها ،مشاهدات و بازبينيهاي نوشته شده براي ارزشيابي
پروژه پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرند .پژوهشگران عهدهدار
هدايت فرايند ارزشيابي هستند (.)24

عادات مردم.
 -8بهبود عملکرد و مهارتها در محيطهاي کاري (.)11

بنابراين ،اقدام پژوهي فرايندي پويا و چرخشي است که با يک ايده

تجزيه و تحليل و بحث

کلي در مورد يک مشکل ،آغاز ميگردد .سپس اطالعات مورد نياز در

اين روش پژوهش در علوم مختلف اجتماعي ،انساني ،مديريت،

مورد آن جمع آوري شده و برنامه عملي جهت حصول نتيجه و هدف

آموزش و بهداشت از جايگاه ويژهاي برخوردار است .از آن جايي

مطلوب ارائه ميشود .در مرحله اجرا ،پايش و ارزشيابي تکويني

که علم پرستاري داراي سه حيطه عملياتي پژوهشي ،باليني و علوم

مداخالت صورت ميگيرد که بازخورد آن ميتواند به بازنگري

انساني است ،الزم است از نظريهها و روشهاي پژوهش ساير علوم

برنامه و روشهاي اجرا منجر شود .پس از آن مجددا ً نتايج برنامه

بهره مند گردد ( .)27به همين منظور ،اقدامپژوهي از علوم اجتماعي،

جديد پايش و ارزيابي شده و اين چرخه تا زمان دستيابي به نتايج

در حيطههاي مختلف پرستاري وارد شده است .اقدام پژوهي در

مطلوب تداوم مييابد ( .)26 ،25در اين فرايند هر چرخه ميتواند

ارائه مراقبتهاي پرستاري ،آموزش پرستاري و مديريت پرستاري

سبب تغيير مفهوم مشکل ،برنامه و نحوه اجرا گردد (شکل .)1

از جايگاه ويژهاي برخوردار است که در ذيل به آن اشاره ميشود.

تفسیر و
تحلیل دادهها

برنامهریزی

الف) کاربرد در بالين :علي رغم تالشهاي انجام شده در مورد کيفيت

مراقبتها ،هنوز هم نگراني در اين زمينه کاهش نيافته است .منظور
از کيفيت خدمات ،درجه انطباق خدمات با استانداردها و معيارهاي
تعيين شده ميباشد .در ارائه خدمات باليني پرستاري ،اطمينان از

تعریف مشکل

اجرا

کيفيت مطلوب مراقبت از مددجو از اهيمت بسزايي برخوردار است
( .)28هنگامي که بحث کيفيت در خدمات پرستاري به ميان ميآيد
سؤاالتي از اين قبيل مطرح ميگردد:

ارزشیابی

شکل  -1مراحل چرخهاي پژوهش عملکردي

اديب حاج باقري و همکاران ،کاربرد اقدام پژوهي را در موارد زير
توصيه ميکنند:

ـ آيا خدمات پرستاري ارائه شده به مددجويان داراي کيفيت الزم
ميباشد؟
ـ چرا خدمات باليني ارائه شده به مددجويان دچار مشکل است؟
ـ چرا پرستاران انگيزه زيادي جهت انجام دقيق مراقبتهاي باليني
ندارند؟

اقدام پژوهي« :راهي براي ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري»

ـ چرا هنوز بين آموزش پرستاران و فعاليتهاي باليني آنان رابطه
منطقي برقرار نشده است؟
ـ چرا پرستاران آنچه را که آموختهاند ،نميتوانند بخوبي در

فروزان آتشزاده شوريده و دکتر پرخيده حسني
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اقدام پژوهي مطالعهاي با هدف بهبود كيفيت مراقبتهاي پرستاري
از بيماران سالمند با مشكالت طبي انجام دادند .در اين پژوهش
به منظور جمع آوري اطالعات از رويكرد تلفيقي

)(Triangulation

محيطهاي باليني بکار ببرند؟ و بسياري چراها و مسائل

استفاده شد .اين پژوهش در دو مرحله اجرا گرديد .در مرحله اول

ديگر(.)29

پژوهشگران به بررسي نظرات بيماران و عدم رضايت آنان از اجراي

پاسخگويي به اين سؤاالت با روشهاي مرسوم پژوهش ،کارايي

مراقبتهاي پرستاري پرداختند .در مرحله دوم كه هشت ماه پس

کافي را ندارد چرا که متأسفانه ارائه مراقبتهاي پرستاري هنوز با

از مرحله اول صورت گرفت؛ مدل مراقبتهاي پرستاري جديد

سنت گره خورده و پرستاران در به کارگيري يافتههاي پژوهش در

طراحي ،اجرا و ارزشيابي گرديد .پس از اجراي اين پژوهش كه با

حل مشكالت ناموفقند ( .)30همين امر سبب بکارگيري رويکرد

مشاركت بيماران و پرستاران صورت گرفت ،پژوهشگران دريافتند

اقدام پژوهي در حرفه پرستاري شده است .با اقدام پژوهي ،پرستاران

که تقويت و بهبود توانايي پرستاران سبب ارتقاء کيفيت مراقبت

قادر به درک موقعيت باليني ،اتخاذ تصميم بر اساس اختيارات و

از مددجو شد (.)33

مسئوليتهاي خود ميشوند ( .)24اين امر سبب افزايش حس

مطالعه ديگري توسط هيمن و همکاران با هدف طراحي مجدد مدل

اعتماد به نفس ،رشد فردي ،حرفهاي و اجتماعي پرستاران شده و

عملکرد پرستاري در يک بخش جراحي در بيمارستان مراقبتهاي

احساس رضايتمندي و انگيزه دروني را در آنان تقويت مينمايد.

حاد واقع در شهر سيدني استراليا انجام شد .در اين پژوهش دادههاي

افزايش انگيزه و رضايتمندي سبب ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کيفيت

مورد نياز با استفاده از اسناد و مدارک ،دادههاي ثبت شده ،مشاهده

مراقبتهاي پرستاري ميگردد .به عنوان مثال اگر پرستاري در محل

و مصاحبه جمع آوري شد .پژوهشگران از فرآيند تغيير چهار

کار خود با مشکل بروز عفونتهاي پس از جراحي مواجه باشد،

مرحلهاي اقدام پژوهي شامل شناسايي ،برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي

ميتواند با مشارکت پرستاران و کارکنان بهداشتي اطالعات الزم

جهت تغيير روش پرستاري موجود (مراقبت تخصيصي از بيمار

را درباره مشکل جمع آوري نموده ،علت مشکل را پيدا نموده و

) ) (Patient allocationدر بخش جراحي فوق الذکر استفاده کردند.

پس از تعريف مشکل ،راهحلهاي پيشنهادي همکاران خود را بر

اين مطالعه ،در سه مرحله مقدماتي ،برنامهريزي و اجرا انجام شد.

حسب شرايط و امکانات اجرايي ،اولويت بندي نمايد .سپس راه

علت نياز به تغيير روش پرستاري موجود ،تعديل نيروي پرستاري

حل مطلوب را با همکاري پرستاران بخش اجرا و در نهايت آن را

همراه با کاهش فشار کاري پرستار و ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري

ارزشيابي کند .همانگونه که گفته شد در اين روش پرستار بايد در

علي رغم عدم حمايت مالي بود .پژوهشگران نتيجه گرفتند که تغيير

همه مراحل الزم است با همکاران خود تعامل متقابل داشته باشد.

روش پرستاري از پرستاري تخصيصي از بيمار به سمت روش کار

در همين رابطه ميتوان به پژوهشهاي « ارائه راهکارهاي مراقبتي

گروهي بسيار مشکل است و مستلزم مشارکت همه ذينفعان در

در مددجو اسکيزوفرني در والز»« ،مراقبت از مددجو مبتال به سرطان

فرآيند تغيير است .پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند براي اينکه

پروستات در اونتاريو کانادا» و «بهسازي ارائه خدمات بهداشتي در

تغييري بتواند مؤثر واقع شود ،الزم است بستر موجود نظير فشار

روستايي در نروژ» ( )18اشاره نمود.

کاري و مهارتهاي مورد نياز به خوبي بررسي شود و ارزشيابي از

پژوهشگران بر اين باورند كه براي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري

تغيير نظير بررسي رضايت بيمار و کارکنان و برآيندهاي بهداشتي

بايد بر اساس شواهد و پژوهش كار شود تا خدمات پرستاري از

به عمل آيد (.)34

اثر بخشي و کارآيي بيشتري برخوردار گردد ( .)31اثر بخشي و

ردفرن و کريستين نيز با استفاده از اقدام پژوهي ،پژوهشي با هدف

کارآيي مراقبت از مددجو منجر به افزايش رضايت مددجو و هم

ارزشيابي يک برنامه توسعه عملي حاوي نه پروژه عملکرد مبتني بر

چنين رضايت پرستار و احساس توانمندي و اقتدار بيشتر پرستار

شواهد در تامز جنوبي (استپ) انجام دادند .آنها ،هدف از عملكرد

ميشود ( .)32در همين رابطه گالسون و همکاران با استفاده از

مبتني بر شواهد را تثبيت و بررسي عملکرد مبتني بر شواهد در

12
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انگيزشي ) (Motivational Interviewingو مدل فراتئوري طراحي شده

اجزاي نه پروژه عملکرد مبتني بر شواهد؛ شامل اداره زخم پا ،ارتقاء

توسط پروکاسکا و ديکلمنت برنامه اقدامپژوهي را طراحي نمود

و حمايت از تغذيه با شير مادر ،مراقبت از زخم فشاري ،تغذيه در

و با روش مصاحبه به جمعآوري اطالعات پرداخت .يافتههاي

بيماران دچار سکته مغزي (با تأکيد بر اختالل در بلع) ،تغذيه در

حاصل از اين پژوهش نشان داد که کمبود مهارتهاي عملکرد

بيماران دچار سکته مغزي (با تأکيد بر بررسي و شناخت) ،استفاده

آموزشي پرستاران با استفاده از اقدام پژوهي رفع و تغيير در جهت

از ابزار ارزيابي براي پيش بيني مراقبتهاي بازتواني در بيماران

ارتقاء عملکرد پرستاران ايجاد شد .اين پژوهش نشان داد كه اقدام

دچار سکته مغزي ،بررسي کنترل دفع در بيماران سالمند در جامعه

پژوهي با ارتقاء سطح دانش و عملكرد پرستاران در آموزش به

و ارزيابي و انتقال سالمندان حين ترخيص از بيمارستان بود .دادهها

بيمار ،سبب افزايش اعتماد به نفس آنان شد .در پايان پژوهشگر

در اين پژوهش ،با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه جمعآوري شد.

بيان کرد که تداوم تغيير عملکرد پرستاران بدون حمايت مدير و

يافتههاي حاصل از پژوهش نشان داد که اطالع رساني به کارکنان

سازمان ،امکان پذير نبوده و نياز به بررسي دارد (.)39

و پيروي کارکنان از خط مشيهاي جديد در برآيندهاي واسطهاي

از اقدام پژوهشي ميتوان براي تغيير رفتار نيز استفاده نمود .در

فرايند تغيير حائز اهميت است .شناخت اهميت تغيير و عامل تغيير

همين رابطه حسني ( )1381پژوهشي تحت عنوان «بررسي کارآيي

کارا و فرهنگ و تعهد سازماني حامي از ضروريات مهم تغيير است.

مداخله پرستاري بر پايه تئوري فراتئوري تغيير در ترک سيگار

اين پژوهش نشان داد که ارتباط خطي بين فرايند تغيير و اطالع

دبيران آموزش و پرورش شهر تبريز» انجام داد .در اين پژوهش

رساني به کارکنان وجود داشت .يافتههاي اين پژوهش با ديدگاه

ي پنجگانه
 200مدرس فوق ديپلم و باالتر آموزشگاههاي نواح 

مدل خطي تغيير در بسترهايي که اطمينان در آنها حاکم است،

ش وپرورش شهر تبريز به طور تصادفي به دو گرو ه صد نفره
آموز 

همخواني داشت (.)35

آزمايش و كنترل تقسيم شدند .متغير مستقل را مداخله پرستاري

اقدام پژوهي نه تنها در پرستاران ،بلکه در مددجويان و ساير

ترك سيگار تشكيل داد كه براساس مفاهي م و فرضهاي اصلي

مشارکت کنندگان پژوهش نيز سبب ارتقاء حس اعتماد به نفس،

فراتئوري تغيير طراحيشده بود .متغيرهاي وابسته عبارت بودند از:

توانمندي و اختيار ميشود ( .)38 ،37 ،36کيسي با استفاده از

ي و رفتار سيگار كشيدن .ابزار
كارآمدي شخصي ،تعادل تصميمگير 

اقدام پژوهي ،پژوهشي با هدف ايجاد تغيير در عملکرد پرستاري

گردآوري دادهها پرسشنامههاي دموگرافيك اجتماعي و تاريخچه

(آموزش به بيماران جهت قطع مصرف سيگار) انجام داد .از آنجايي

سيگار كشيدن ،رفتار سيگار كشيدن ،پرسشنامه كارآمدي شخصي

که در اقدام پژوهي معموالً يک عمل مورد توجه قرار ميگيرد،

و تعادل تصميمگيري بود .از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون

لذا پژوهشگر وظيفه «آموزش ترک سيگار به بيماران» را به عنوان

مستقل و وابسته ،آزمون مربع كاي ،و )...جهت آزمون فرضيات

عملکرد پرستاري نيازمند تغيير ،انتخاب نمود .اين مطالعه در دو

تحقيق استفاده شد.

مرحله انجام گرديد .در مرحله اول از روش مطالعه موردي به منظور

نتايج اين پژوهش نشان داد كه  48نفر ( 58/5درصد) از آزمودنيهاي

بررسي عملکرد پرستاران در ارتقاء سالمتي بيماران استفاده شد و

گرو ه آزمايش بعداز مداخله پرستاري ،سيگار را به طور كامل ترك

پس از تعيين مشکل اصلي (نقص آموزش قطع سيگار به بيماران)،
برنامه ريزي ايجاد تغيير در عملکرد پرستاران آغاز گرديد .مرحله

t

كردند ( P>0/001و  .)X =44/336مقايسه رفتار سيگار كشيدن
2

( P>001/0و  )t=6/482و كارآمدي شخصي ( P>0/001و )t=6/697

دوم با برنامه ريزي ايجاد تغيير در عملکرد پرستاران آغاز شد که

گرو ه آزمايشقبل و بعد از مداخله ،اختالف معنيدار آماري را

طي کارگاه آموزشي با کمک پرستاران ،اطالعات الزم در مورد

نشان داد .تعادل تصميمگيري در گرو ه آزمايش قبل و بعد از مداخله

آموزش به بيمار جمع آوري گرديد .پس از برنامهريزي در کارگاه

ي نداشت.
و نيز در مقايسه با گروه كنترلاختالف معنيدار آمار 

آموزشي ،آموزش قطع سيگار به اجرا گذاشته شد و سپس فرآيند

پژوهشگر در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه اگرچ ه فراتئوري

ارزشيابي انجام گرديد .پژوهشگر با استفاده از روش مصاحبه

تغيير در طراحي مداخله پرستاري ترك سيگار مفيد بود ،اما سازه

اقدام پژوهي« :راهي براي ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري»

ي با فرهنگ متفاوت به تحقيق
تعادل تصميمگيري در گروههاي 
ي نياز دارد (.)40
بيشتر 
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آموزشي خودنمايي ميکند را برميدارد (.)44

ج) کاربرد در مديريت پرستاري :کيفيت مراقبت از مددجو ،بهبود

ب) کاربرد در آموزش پرستاري :از اقدام پژوهي در ارتقاء مراقبت،

سيستم ،يادگيري سازماني و مديريت تغيير از مهمترين نکات

آموزش ،مديريت و رشد حرفهاي استفاده ميشود ( .)21اديب حاج

مطروحه در مديريت پرستاري است .اقدام پژوهي را ميتوان در

باقري و همکاران در اين رابطه مينويسند «اقدام پژوهي نوعي

زمينههاي فوق الذکر بکار برد زيرا اين موارد به طور مرتب رخ داده

پژوهش براي بهبود فعاليت عملي در حين تدريس است» .در همين

و بايد همزمان ،اداره شوند .از طرفي اقدام پژوهي ،فرصتهايي را

راستا ،ميتوان به پژوهش لي و همکاران تحت عنوان» تهيه برنامه

براي عمل مؤثر و يادگيري فراهم کرده و قادر به تلفيق تئوري در

درسي مراقبتي در تايوان» ( ،)41پژوهش اسميت و همکاران تحت

عمل و توسعه دانش پرستاري است ( .)18اقدام پژوهي در شاخه

عنوان «تلفيق علوم انساني در آموزش پرستاري» ( )42و پژوهش

مديريت پرستاري کمتر از شاخه آموزش پرستاري مورد توجه

جويس تحت عنوان «توسعه برنامه مديريت پرستاري در رفع نيازهاي

بوده است .يکي از اقدام پژوهيهاي انجام گرفته در بعد مديريت

مديران پرستاري ايرلندي» ( )43اشاره نمود .تمامي اين مقاالت

پرستاري ،پژوهشي است که توسط وب با هدف ارتقاء مهارتهاي

به تبادل نظر ،مشارکت افراد و ارتقاء توانمندي مشارکت کنندگان

پرستاري و مديريتي به انجام رسيد .وي از يک بخش توسعه يافته به

در آموزش اشاره نمودهاند .بنابراين ،پژوهش اقدام پژوهي بايد از

عنوان پايه آموزش اين مهارتها استفاده کرد .نتيجه پژوهش نشان

انحصار برنامهريزان در سطح کالن درآيد و به صورت پژوهش

داد كه پرستاران قادرند آموختههاي خويش را در بخشهاي ديگر

مشارکتي جزء وظايف همه دست اندرکاران آموزش پرستاري و

بكار برده و از آن براي تغيير در عملكرد خويش استفاده نمايند

آموزش ضمن خدمت درآيد .در رابطه با تغيير در برنامه آموزشي،

( .)24کگالن و کيسي در مقاله مروري خود با هدف «کشف ماهيت

ميتوان به پژوهش مكالكلين تحت عنوان فرآيند تغيير برنامه

چالشهايي که پژوهشگران اقدام پژوه با آن روبرو بودند» ،اشاره

آموزشي اشاره نمود .هدف اين مطالعه ،توصيف فرآيند تغيير برنامه

نمود كه پيش دانستههاي پرستاران پژوهشگر ،نقشهاي سازماني

آموزشي طي تلفيق محتواي مراقبت جامعه محور با برنامههاي

آنان و توانايي آنان در كنترل و مديريت سياستهاي بيمارستان نقش

آموزشي مقطع کارداني پرستاري بود .چارچوب نظري اين پژوهش

مهمي در فرآيند طراحي و اجراي اقدام پژوهي دارد ( .)21اسپيرينگ

نظريه تغيير لوين ميباشد .در اين مطالعه از روش مطالعه موردي

و همکاران نيز به منظور ارتقاء سطح مراقبت از مددجويان مبتال

و گروهمحوري از اعضاي هيئت علمي برد کارداني پرستاري

به  HIV/AIDSو خانواده آنان ،پژوهشي با روش اقدام پژوهي انجام

جهت جمعآوري اطالعات استفاده شد .تحليل دادهها ،کدگذاري،

دادند .يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که اجراي مدل

دستهبندي ،ارائه اطالعات و همساني الگوها جهت تقليل دادهها و

تيمي حرفهاي در مراقبت از اين مددجويان سبب ارتقاء برايندهاي

رسيدن به دادههاي همسان صورت گرفت .سپس يافتهها با يکديگر

مددجو و افزايش مهارت باليني پرستاران شد (.)18

مقايسه شدند و در ارتباط با نظريه تغيير لوين مورد بررسي قرار
گرفتند .مضمون اصلي از تجزيه و تحليل دادهها استخراج گرديد

نتيجهگيري

که عبارت بودند از :تغيير ويژگيهاي مراقبتي بهداشتي باعث تغيير

اقدام پژوهي رويکرد پوياي پژوهش است که در آن محقق ميکوشد

مسير برنامه آموزشي پرستاري ميشود ،نتيجه نهايي اين پژوهش

با کمک افراد مواجه شده با مشکل به بررسي ،يافتن راه حل و ايجاد

نشان داد که تغيير در برنامه آموزشي حالت چرخشي و مداوم دارد

تغيير بپردازد .با مشارکت افراد در اين رويکرد ،تمايل به تغيير ،افزايش

و هيچ نقطه شروع و پاياني براي آن نميتوان قائل شد .اين پژوهش

و مقاومت در برابر تغيير به حداقل ميرسد .اقدام پژوهي با ايجاد

نشان داد که جهت اعمال بازنگري در برنامه آموزشي به کارگيري

حس همکاري و مشارکت در دستيابي به اهداف مشترک و فراهم

مدلهايي نظير مدل تغيير لوين به خالقيت و انعطافپذيري افراد

کردن زمينههاي افزايش رضايت شغلي از طريق تأثيرگذاري بر محيط

کمک شاياني ميکند و موانعي که بر سر راه فرآيند تغيير برنامه

و با تقويت عزت نفس ،رفتار و عملکرد شغلي را تحت تأثير قرار
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 علي رغم مشکالت.پژوهش پرستاري به خود اختصاص دهد

 بهبود خدمات.داده و سبب بهبود ارائه خدمات مراقبتي ميشود

 حل، نتايج مثبتي همچون کاهش فاصله تئوري و عمل،متعدد

 کاهش،مراقبتي به نوبه خود ميتواند در کاهش نارضايتي مددجويان

مشکالت بالين و دانشگاه و نهايت ًا توسعه حرفه پرستاري را در

، کاهش عوارض ناشي از بستري طوالني مدت،طول مدت بستري

 بنابراين پيشنهاد ميشود با تدارک زمينه اجراي.پي خواهد داشت

کاهش هزينههاي بيمارستاني و افزايش کيفيت مراقبتي مؤثر واقع

 موجبات افزايش مشارکت پرستاران،اينگونه طرحهاي پژوهشي

 اقدام پژوهي گستره انعطاف پذيري از پژوهشهاي تلفيقي.شود

.باليني و دانشگاهي فراهم شود

است که با وجود اقدام عملي ميتواند جايگاههاي متنوعي را در

Badger TG. Action research, change and methodological

12- Keatinge D, Scarfe C, Bellchambers H, Mcgee J, Oakhamr
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