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Introduction: Education acts as a backbone to improve the level of knowledge
and to bring about behavioral change and acquaintance with different areas of
research is impossible but through education. This study aims to investigate the
educational needs of research area for the medical sciences staff working in two
hospitals of   Ayatollah Mousavi of Zanjan and Al-Ghadir of Abhar in 2020.
Materials & Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted on
non-faculty staff members of Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan and Al-
Ghadir hospital in Abhar. In this study, a researcher-made questionnaire including
two sections of demographic information and educational needs was used.
Questionnaires were systematically and randomly distributed among nurses,
medical and paramedical (except nurses) and administrative groups and data were
analyzed in SPSS software.
Results: 433 people participated in this study, of which 90 (20.8%) were men and
343 (79.2%) were women with mean age of 33.78 ± 7.55 and work experience of
9.34 ± 7.21. The highest educational need of both hospitals was associated with
the improvement of specialized English language level of the research staff
(68.5%) and the lowest was the design of posters for accepted papers from
congresses and conferences (39.8%).
Conclusion: Identifying educational needs in various areas of research and
prioritizing it among hospital medical sciences staff in addition to reducing
resource waste, leads to the production of required knowledge and promotion of
community health level. Health workers, including hospital medical sciences staff
can utilize this study as a guide for medical sciences staff training needs
assessment calls and acquaintance with various areas of research.
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شاغل در یعلوم پزشکيحوزه پژوهش کارمندان رشته هایآموزشيازهاین
1398ابهر  در سال ریزنجان و الغدياله موسوتیآمارستانیب
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.رانیزنجان ، زنجان ، ایابهر ، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پرستاري. گروه آموزش پرستار1
.رانیزنجان ، زنجان ، ای، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکیاجتماعی. گروه پزشک2
.رانیا، اصفهان ، یسالمت جامعه ، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسالمقاتیو عضو مرکز تحقیعلمئتی. عضو ه3
.رانیزنجان ، زنجان ، ایدانشگاه علوم پزشکبیمارستان آیت اله موسوي،،پاتولوژي، گروه پاتولوژیست، دانشیار. 4
رانیزنجان، زنجان، ایدانشگاه علوم پزشک،ياله موسوتیآمارستانیب،يپرستار.کارشناس5
رانیزنجان ، زنجان ، ایم پزشکابهر ، دانشگاه علوي، دانشکده پرستاريگروه آموزش پرستار.6
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مختلف يبا حوزه هاییدر رفتار افراد دارد و آشنارییمهم در ارتقاء سطح دانش و تغاریآموزش نقش بسمقدمه:
کارمندان رشته یآموزشيازهاینیمطالعه بررسنیباشد. هدف از اینمریآموزش امکان پذقیپژوهش جز از طر

یم1398در حوزه پژوهش در سال رابهریزنجان و الغدياله موسوتیآمارستانیبشاغل در یعلوم پزشکيها
.باشد

ئتیهریغیعلوم پزشکيکارمندان رشته هايباشد که بر رویمیمقطع-یفیمطالعه توصکینیاروش کار:
پرسشنامه کیه از مطالعنیابهر انجام شده است. در اریزنجان و الغدياله موسوتیآمارستانیشاغل در بیعلم

در حوزه پژوهش یآموزشيازهایو قسمت نکیدو بخش اطالعات دموگرافيمحقق ساخته استفاده شد که دارا
( به جز پرستاران) و گروه یراپزشکیو پیمنظم در سه طبقه پرستاران، گروه پزشکیبود. پرسشنامه ها به طور تصادف

.قرار گرفتلیو تحلهیورد تجزمspssو  داده ها در نرم افزار عیتوزيادار
%) خانم با 2/79نفر (343%) آقا و 8/20نفر (90شرکت کردند که مارستانینفر از هر دو ب433مطالعه نیدر انتایج:

مارستانیدر هر دو بیآموزشازیننیشتربی. بودندسال34/9±21/7کاريسابقهو78/33±55/7یسننیانگیم
شده از رفتهیمقاالت پذيپوستر برایآن طراحنیتر%) و کم5/68(قیتحقنهیصرفا در زمیسیتوانمندسازي زبان انگل

.%) بود8/39ها (شیکنگره ها و هما
کارکنان نیآن در بيبندتیو اولویمختلف پژوهشيدر حوزه هایآموزشيازهاینییشناسانتیجه گیري:

یو ارتقاء سطح سالمت جامعه مازیدانش مورد ندیر به تولضمن کاهش هدر رفت منابع، منجمارستان،یشاغل در ب
با حوزه ییکارمندان جهت آشنایآموزشیازسنجینيفراخوان هايبراییتواند به عنوان راهنمایمطالعه منیشود. ا

شاغل در یعلوم پزشکيکارکنان حوزه سالمت از جمله کارمندان رشته هانیدر بیمختلف  پژوهشيها
.ردیمورد استفاده قرار گ،مارستانیب

این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
پژوهش تالشی دقیق و سازمان یافته براي یافتن حقیقت 

یشواهد علمدیاز پژوهش در جهت توليریاست و بهره گ
آن، نقش جینمودن نتايدانش و کاربرددیو تول

). 2, 1در توسعه همه جانبه کشورها دارد(يریانکارناپذ
موضوع، کیرامونیپینظام دار و علمیتیپژوهش  فعال
). 3مختلف آن است(جوانبیهمراه با بررس

مختلف يبا حوزه هاییبه آشناازیانجام پژوهش، نيبرا
).4باشد(یآن ميالزم برايپژوهش و کسب مهارت ها

خودشان را یپژوهشيازهایافراد بتوانند ننکهیايبرا
يبا حوزه هاییبه آموزش در جهت آشناازیکنند نییشناسا

یانجام پژوهش ميالزم برايپژوهش و  مهارت ها
). 5باشند(

کارکنان یآموزشيازهایمسئله سنجش نامروزه
از یمیو آموزش آنان که قشر عظیعلميدر نظام ها

ر شاغل در سازمان ها هستند، جزء مسائل کايروهاین
يازهاینیی). اگر شناسا6داده شده است(صیتشخيضرور
انجام یو به درستیآن به خوبيبندتیو اولویآموزش

راحت تر و موثر تر یزشآمويندهایفرآيشود، اجرا
). آموزش باعث بهبود سطح دانش، آگاهی و 7خواهد بود(

تیفیو منجر به ارتقاء کعملکرد پرسنل هر سازمان شده
, 8گردد(یخدمات ارائه شده توسط پرسنل آن سازمان م

توان به یافراد میآموزشيهاازینلیو تحلهی). با تجز9
يازهایننییو تعنشکاف در دانش و مهارت کارکنایبررس

). 10برد(یآنها پیو آموزشیاطالعات
پژوهش، يافراد با حوزه هاییآموزش و آشنايایمزااز
يو استفاده از آن برایو اختصاصدیجديراه حل هاجادیا

حل مشکالت و رفع موانع با توجه به امکانات موجود در آن 
يافراد در سازمان هانکهی). با توجه به ا10باشد(یسازمان م

حل يبرایمختلف با مشکالت آن سازمان آشنا بوده ول
نهیدر زميبردکاريبه آموزش هاازیمشکالت، ننیکردن ا

). 11باشند(ینحوه انجام پژوهش جهت حل آن مشکالت م
به آموزش در جهت ازیکارکنان هر سازمان ننیبنابرا
مختلف پژوهش، جهت ارتقاء سطح يبا حوزه هاییآشنا
یباشد.  مطالعات نشان میسازمان  ميو کارکردیعلم

به تواندیهاي آموزش پاسخگو متیو ارائه اولونییدهد تع
محدود در یاز منابع مالنهیعنوان ابزاري جهت استفاده به

شده به افراد و هیراستاي کاربردي کردن آموزش هاي ارا
). 12(ردیانجام  پژوهش ها مورد استفاده قرار گنیهمچن

یعلوم پزشکيکارکنان رشته هانکهیتوجه به ابا
ه با جان افراد سر و کار دارند ارتقاء سطح دانش در حوز

نیدر ایآموزشيهاتیاولوییپژوهش و شناسايها
) و منجر به ارتقاء 13باشد(یمیاتیمهم و حاریحوزه بس

یممارستانیدر بيبسترمارانیبيمندتیسالمت و رضا
).       14گردد(

و یاز بعد علمیکه پرسنل شاغل در مراکز درمانییآنجااز
الت فراوان و وجود مشکنیخود و همچنيارتقاء حرفه ا

با آنها دارند و با توجه به یبه  برخورد علمازین،يموارد کار
یو درمانيکارکنان در مراکز ادارییانبوه کار و عدم آشنا

يبا گام هاییا، آشنقیواحدها نسبت به نحوه تحقریو سا
يو حرفه ایمختلف آن در جهت ارتقاء سطح علم

انجام کارها و لیتسهامر منجر بهنیباشد. که ایميضرور
شده و مارانیو بنیتر و بهتر به مراجعیارائه خدمات علم

و مراجعه مارانیدر بيتمندیرضاشیمنجر به افزانیهمچن
يهاروشبا ییآشنانی).  همچن15گردد(یکنندگان م

به مارستانیو به روز بودن پرسنل بایحاضر در دنیعلم
تر و عیکارکنان را وسافراد و دید،یخصوص پرسنل درمان
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آنها جهت علم زهیگشته و انگیمنجر به گسترش دامنه علم
دهد. در مطالعه حاضر با توجه یمشیافزاقیو تحقيآموز

تیآمارستانیو در بنیکه در قسمت بالیپژوهشيازهایبه ن
شد یابهر احساس مریالغدمارستانیزنجان و بياله موسو

یآموزشيهاازینییز شناسامحققان بر آن شدند تا پس ا
آنها در جهت يبندتیو اولویمختلف پژوهشيحوزه ها

کارگاه ها نیايتا با برگزارندیکارگاه اقدام نمايبرگزار
پرستاران، لیباز قیو دانش پرسنل درمانیبتوان آگاه

و يولوژی، ماماها، پرسنل راديکادر ادار،یپزشکان عموم
از یمختلف پژوهشيهانهیمرا در زیشگاهیعلوم آزما

و یعنوان تا نوشتن مقاله و ارسال به مجالت مختلف داخل
نهیدر زمرانیکه در اییدهند. از آنجاشیافزایخارج

شاغل یشکعلوم پزيکارکنان رشته هایآموزشيازهاین
انجام نشده است يدر حوزه پژوهش مطالعه امارستانیدر ب

کارمندان یآموزشيازهایننییلذا مطالعه حاضر با هدف تع
اله تیآمارستانیشاغل در بیعلوم پزشکيرشته ها

ابهر در حوزه پژوهش در سال ریزنجان و الغديموسو
.انجام شده است1398

روش کار
باشد. در یممقطعی–یفیمطالعه توصکینیا

نیاز بيطبقه ایبه روش تصادفيریمطالعه نمونه گنیا
یعلمئتیهریغیعلوم پزشکيهاکارمندان رشته هیکل

ریزنجان و الغديا.. موسوتیآيهامارستانیشاغل در ب
یراپزشکیابهر در سه طبقه پرستاران ، پزشکان و پرسنل پ

،یشگاهیعلوم آزما،ییماما،یهوشیبعمل،(پرسنل اتاق 
) و پرسنل یو پزشکان عمومیگروه توانبخش،يولوژیراد
انجام شد.يادار

به حجم نمونه بر اساس تعداد کل حجم محاسدر
اد عدبا تياله موسوتیآمارستانیجامعه مورد مطالعه در ب

مونه ها ننفر، تعداد 394با ریالغدمارستانینفر و ب809کل 
261ياله موسوتیآمارستانیبيطبق فرمول کوکران برا

نظر ربا دنفر محاسبه شد و195ریالغدمارستانیبينفر و برا
ه نمون553در کل ،يریدر نمونه گزشیدرصد ر20رفتن گ

دیمحاسبه گردمارستانیهر دو بيبرا

شرکت کنندگان جهت شرکتلیورود به مطالعه تمااریمع
جهت شرکت در مطالعه، آشنا به یکتبتیدر مطالعه، رضا

جهت شرکت در لیخروج عدم تمااریو معیزبان فارس
با استفاده از یصورت تصادفبهيریمطالعه بود. نمونه گ
هر طبقه از جامعه هدف انجام يبرایجدول اعداد تصادف

شد.

و ياله موسوتیآمارستانیشاغل در  بیعلمئتیهریغیعلوم پزشکيکارمندان رشته هاکیاطالعات دموگراف: 1جدول 
یشناختتیو جمعیشغليهارییابهر بر اساس متغریالغد

بیمارستان الغدیر تعداد  (درصد)ت اله موسوي تعداد (درصد)یبیمارستان آمتغییر
76/35سن ± 01/881/31 ± 19/7

38/11سابقه کاري ± 49/731/7 ± 94/6
جنس

)%50/24(49)%59/17(41مرد 
)%50/75(151)%40/82(192زن 
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)%2/46(200%)8/53(233تعداد شرکت کنندگان
ريطبقه هاي نمونه گی

)%50/55(111)%08/57(133طیقه پرستاران
)%00/30(60)%33/31(73ی و پیرا پزشکیپزشکگروهطبقه 
)%50/14(29)%58/11(27يادارگروه

یلیتحصمدرك
)%50/1(3%)85/0(2دیپلم

)%00/87(174)%55/87(204کارشناس
)%00/8(16)%30/10(24کارشناس ارشد 

)%50/3(7)%28/1(3دکترا
پست سازمانی
)%50/0(1)%42/0(1پزشک عمومی

)%50/53(107)%36/58(136پرستار
)%00/5(10)%57/2( 6هوشبري

)%50/1( 3%)42/0(1سوپروایزر
)%50/14( 29)%72/10(25کارمند قسمت اداري

%)50/5(11)%15/5(12علوم آزمایشگاهی
)%50/4(9)%00/6(14اتاق عمل

)%00/5(10)%14/2( 5رادیولوژي
)%50/0(1)%28/1(3گروه توانبخشی

)%50/9(19)%87/12(30مامایی
یاستخدامتیوضع

)%00/41(82)%46/24( 57طرحی
)%00/13(26)%14/2(5شرکتی

)%50/6(13)%58/11(27قراردادي
)%50/15(31)%45/15(36پیمانی

)%00/1(2)%86/3(9رسمی آزمایشی
)%00/23(46)%48/42(99رسمی قطعی

داشتن شغل دوم
)%00/14(28)%86/6( 16بله 

)%00/86(172)%14/93(217خیر 
در حال تحصیل در مقطع باال

)%00/7(14)%40/6( 15بله 
)%00/93(186)%60/93(218خیر

حوزه کاري
)%00/0(0%)29/4(10آموزش
)%00/0(0)%42/0(1پژوهش

)%00/84(168%)82/79(186درمان و بالین
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)%00/16(32%)01/9(21کار اجرایی
)%00/0(0)%28/1(3فعالیت هاي فرهنگی

)%00/0(0%)18/5(12غیره
ز شرکت در کارگاهرو

)%00/25(50)%18/18(42شنبه 
)%50/9(19)%76/4(11یکشنبه
)%00/7(14)%28/14( 33دوشنبه

)%50/7(15%)49/6(15سه شنبه
)%00/10(20%)98/12( 30چهارشنبه
)%50/35(71)%85/42(99پنجشنبه

)%50/5(11%)43/0(1تمام روزهاي هفته
زمان شرکت در کارگاه

)%50/60(121)%80/49( 116صبح 
)%50/20(41)%20/26(61بعدازظهر

)%00/19(38)%00/24(56هر دو (صبح و بعداظهر)

پرسشنامه محقق ساخته که کیمطالعه از نیادر
داده ها آوريجمعيشده بود برالیاز دو قسمت تشک

کیت اول مربوط به اطالعات دموگرافاستفاده شد. قسم
، پست التیتحصزانیو ميشامل سن، جنس، سابقه کار

به حضور لیتما،يحوزه کار،یاستخدامتیوضع،یسازمان
يبر حسب روز هایو پژوهشیآموزشيدر کارگاهها

کارگاه در ساعات يبرگزاريهفته و زمان مناسب برا
ت دوم پرسشنامه هر دو بود و قسمایصبح، بعدازظهر و 

در حوزه یآموزشيازهایسوال مربوط به ن13يدارا
،یبليانهیسه گزکرتیلاسیپژوهش بود که با  مق

). 2مورد سنجش قرارگرفت(جدول شماره ریو خيتاحدود

یزشکعلوم پيدرحوزه پژوهش کارمندان رشته هایآموزشيازهایاالت مطرح شده در پرسشنامه در مورد نؤس-2جدول 
مارستانیهر بکیآن به تفکيبندتیابهر و اولوریو الغدياله موسوتیآمارستانیشاغل در  ب

معیارها

معنادارياولویت(تعداد/درصد)خیر(تعداد/درصد)تاحدودي(تعداد/درصد)بله(تعداد/درصد)بیمارستانسواالت

روش تحقیق -1
مقدماتی

x2=3/22%)3/51(119-پنجم%)8/16(39)%9/31(74)%3/51(119آیت ا.. موسوي 

P= 200/0
%)49(98-هفتم%)5/23(47%)5/27(55%)49(98الغدیر 

%)9/19(86%)9/29(129%)2/50(217کل
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روش تحقیق -2
پیشرفته

x2=12/79%)7/45(106-نهم%)4/16(38%)9/37(88%)7/45(106آیت ا.. موسوي 

P= 002/0
%)50(100-سوم%)5/26(53%)5/23(47%)50(100الغدیر 

%)1/21(91%)3/31(135%)7/47(206کل
آشنایی با -3

نرم افزار اند 
نوت( جهت 

تنظیم رفرنس 
منابع)

x2=2/91%)6/49(115-ششم%)7/20(48%)7/29(69%)6/49(115آیت ا.. موسوي 

P= 233/0
%)5/48(97-هشتم%)27(54%)5/24(49%)5/48(97الغدیر 

%)6/23(102%)3/27(118%)1/49(212کل

نحوه -4
پروپوزال نویسی

x2=2/23%)53(122-چهارم%)7/21(50%)2/25(58%)53(122آیت ا.. موسوي 

P= 327/0
%)47(94-دهم%)5/27(55%)5/25(51%)47(94الغدیر 

%)4/24(105%)3/25(109%)2/50(216کل
وتدوین-5

مقاالتنگارش
x2=6/259%)2/54(123-سوم%)4/15(35%)4/30(69%)2/54(123آیت ا.. موسوي 

P= 044/0
%)5/49(99-ششم%)25(50%)5/25(51%)5/49(99الغدیر

%)9/19(85%)1/28(120%)52(222کل
تحلیلهاي-6

مقدماتی آماري
spssبا نرم افزار 

x2=8/877%)2/42(98-دهم%)6/24(57%)2/33(77%)2/42(98آیت ا.. موسوي 

P= 012/0
%)5/48(97-نهم%)31(62%)5/20(41%)5/48(97الغدیر 

%)5/27(119%)3/27(118%)1/45(195کل

تحلیلهاي-7
پیشرفته آماري

spssبا نرم افزار

x2=11/588%)4/39(91-دوازدهم%)26(60%)6/34(80%)4/39(91آیت ا.. موسوي 

P= 003/0
%)50(100-چهارم%)30(60%)20(40%)50(100الغدیر

%)8/27(120%)8/27(120%)3/44(191کل
انتخاب -8

مجالت بر اساس 
عنوان پژوهشی 

مقالهارسالو 

x2=4/244%)8/41(97-یازدهم%)7/20(48%)5/37(87%)8/41(97آیت ا.. موسوي 

P= 120/0
%)44(88-دوازدهم%)27(54%)29(58%)44(88الغدیر

%)6/23(102%)6/33(145%)8/42(185کل

انتخاب کنگره -9
ها و همایش 

هاي داخلی و 
خارجی و ارسال 

مقاله براي آن

x2=7/508%)47(109-هشتم%)7/20(48%)3/32(75%)47(109آیت ا.. موسوي 

P= 023/0
%)50(100-پنجم%)5/28(57%)5/21(43%)50(100الغدیر

%)3/24(105%)3/27(118%)4/48(209کل

طراحی -10
پوستر براي 

مقاالت پذیرفته 
شده از کنگره ها 

و همایش ها

x2=4/833%)5/36(84-سیزدهم%)1/26(60%)4/37(86%)5/36(84آیت ا.. موسوي 

P= 089/0
%)5/43(87-سیزدهم%)29(58%)5/27(55%)5/43(87الغدیر

%)4/27(118%)8/32(141%)8/39(171کل

توانمندسازي-11
انگلیسی زبان

صرفا در زمینه 
تحقیق

x2=23/429%)3/76(177-اول %)2/5(12%)5/18(43%)3/76(177آیت ا.. موسوي 

P= 000/0
%)5/59(119-اول%)5/19(39%)21(42%)5/59(119الغدیر 

%)8/11(51%)7/19(85%)5/68(296کل

باآشنایی-12
بانکهاي

شیوهواطالعاتی

x2=7/922%)3/61(141-دوم%)4/10(24%)3/28(65%)3/61(141آیت ا.. موسوي 

P= 019/0
%)53(106-دوم%)20(40%)27(54%)53(106الغدیر

%)9/14(64%)7/27(119%)4/57(247کل
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آنهادرجستجو
اخالق در -13

پژوهش
x2=22/586%)7/48(113-هفتم%)5/12(29%)8/38(90%)7/48(113آیت ا.. موسوي 

P= 000/0
%)45(90-یازدهم%)30(60%)25(50%)45(90الغدیر 

%)6/20(89%)4/32(140%)47(203کل

ییروانییپرسشنامه جهت تعنیپس از تدو
نفر از اعضاء 7شنهاداتینظرات و پ،ییو محتوايصور

نفر از اعضاء 3زنجان ، يدانشکده پرستاریعلمئتیه
نفر از 2ابهر و يدانشکده پرستاریعلمئتیه

در مورد ياله موسوتیآارستانمیبيزرهایسوپروا
الزم حاتو بر اساس آن اصاليپرسشنامه جمع آور

30نیابزار، پرسشنامه  بییایپانییصورت گرفت. جهت تع
زانیمز،یو پس از آنالعیتوزطیواجد شراينفر از نمونه ها

افراد نیبدست آمد و ا928/0پرسشنامه  نیکرونباخ ايآلفا
داده نشدند. شرکت یدر مطالعه اصل

اهداف مطالعه به حیها پس از توضپرسشنامه
یاصول اخالقتیبا رعا،یگروه هدف و کسب اجازه  کتب

توسط نمونه ها به ياریو بصورت اختیو حفظ محرمانگ
درصد از 80به کینزدبایشد. تقرلیتکمیصورت کتب
شده برگشت داده شد.عیتوزيپرسشنامه ها

یقاتی  مصوب در معاونت این مقاله از طرح تحق
) بوده که با کد ID: A-10-807-9تحقیقات و فناوري  (

در مورخه IR.ZUMS.REC.1398.487اخالق 
یدانشگاه علوم پزشکیدر معاونت پژوهش13/12/1399

شده است. بیزنجان تصو
پرسشنامه ها، داده ها در نرم ياز جمع آورپس

SPSS (versionافزار   24, IBM, Armonk, NY)

داده ها از آمار لیو تحلهیشد و جهت تجزيکد بند
و از آزمون اریو انحراف معنیانگی، میفراوانزانیمیفیتوص

استفاده شد. سطح  یفیداده ها کلیجهت تحلریاسکوايکا
.در نظر گرفته شد05/0کمتر از ،يمعنا دار آمار

نتایج:
يا.. موسوتیآمارستانیکارمند شاغل در ب433
نینمودند. که از الیابهر پرسشنامه را تکمریزنجان  و الغد

%) خانم با 2/79نفر (343%) آقا و 8/20نفر (90نیب
34/9±21/7کاريسابقهو78/33±55/7یسننیانگیم

%)8/81(نفر354تعداد نیباالترتفعالیحوزهنظراز. بودند
شترید. ببودنتیمشغول به فعالنیدرمان و بالوزهدر ح

%) روز پنج شنبه را به عنوان روز 3/39شرکت کنندگان (
%)7/54نفر( 237بودند. کارگاه انتخاب کرده يبرگزار

کارگاه و يبرگزاريصبح ها را به عنوان زمان مناسب برا
صبح و بعد از ظهر را انتخاب نموده بودند. %)7/21نفر( 94

1ل شماره شرکت کنندگان در جدوکیدموگرافطالعاتا
نشان داده شده است.  

یآموزشيهاتیاولونیشترینشان داد که بجینتا
توانمندسازي زبان مارستانیدر حوزه پژوهش در هر دو ب

تیاولونی%) و کمتر5/68(قیتحقنهیصرفا در زمیسیانگل
شده رفتهیمقاالت پذيپوستر برایمربوط به طراحیآموزش

). 2%) بود (جدول شماره 8/39ها (شیاز کنگره ها و هما
روش یپژوهشيدر حوزه هایآموزشيازهاین

هاي لیو نگارش مقاالت، تحلنیتدو،شرفتهیپقیتحقيها
با شرفتهیپيآمارلی، تحلspssبا نرم افزار یآماري مقدمات

و یداخليهاشی، انتخاب کنگره ها و هماspssنرم افزار 
یسیانمندسازي زبان انگلآن، تويو ارسال مقاله برایخارج

وهیو شیبا بانکهاي اطالعاتییآشناق،یتحقنهیصرفا در زم
سئواالتشامل و اخالق در پژوهش (جستجو در آنها

و ياله موسوتیآمارستانیبنی) ب13،2،5،6،7،9،11،12
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یوجود داشت وليداریاختالف معنریالغدمارستانیب
قیروش تحقیپژوهشيدر حوزه هایآموزشيازهاین

رفرنس میبا نرم افزار اند نوت( جهت تنظییآشنا،یمقدمات
انتخاب مجالت بر اساس ،یسیمنابع)، نحوه پروپوزال نو

مقاالت يپوستر برایمقاله و طراحارسالو یعنوان پژوهش
سئواالت شامل ها (شیشده از کنگره ها و همارفتهیپذ

مارستانیو بياله موسوتیآمارستانیبنی) ب1، 3،4،8،10
) p<05/0وجود نداشت(يداریاختالف معنریالغد

)2(جدول شماره 

:و نتیجه گیريثبح
یآموزشيازهایننییمطالعه تعنیایهدف کل

يهامارستانیشاغل در بیعلوم پزشکيکارمندان رشته ها
ابهر  در حوزه پژوهش در ریزنجان و الغدياله موسوتیآ

نیشتریبق،یتحقنیايهاافتهیبود. بر اساس 1398سال 
شامل: بیدر حوزه پژوهش به ترتیآموزشيهاتیاولو

با ییآشناق،یتحقنهیصرفا در زمیسیانگلنتوانمندسازي زبا
آن نیجستجو در آنها  و کمتروهیو شیبانک هاي اطالعات

شده از کنگره ها و رفتهیمقاالت پذيپوستر برایطراح
بود.  ارستانمیها در هر دو بشیهما

و همکاران یرزائیکه توسط ميمطالعه ادر
اتیهياعضایآموزشيازهاینی) با عنوان بررس2014(

نشان داد جیانجام شد نتاالم،یایدانشگاه علوم پزشکیعلم
نهیدر زمیعلمئتیهياعضایآموزشازیننیشتریکه ب

نیو کمتریسیبه زبان انگلیسیپژوهش، مربوط به مقاله نو
) که 16باشد(یبه اخالق در پژوهش مربوطمیآموزشازین

) 2016(ياکبرنیدارد. همچنیهمخوانقیتحقنیاجیبا نتا
از لینشان داد کارمندان شاغل فارغ التحصيدر مطالعه ا

جهت یآموزشازیاصفهان، نیدانشگاه علوم پزشک
در سطح  متوسط به باال را یسیزبان انگليریادگی

فر و همکاران يتوسط عبادکهيدر مطالعه ا).17دارند(
آموزش يازهایو نی) با عنوان عملکرد پژوهش2006(

کشور انجام یدندان پزشکیعلماتیهيپژوهش اعضا
جهت یسینشان داد که کارگاه مقاله نوجیشده بود نتا
% و 5/17با یسی% ، اصول مقاله نو3/26با یسیمقاالت انگل

یانتخابتی% سه اولو1/16با یقاتیحقتيپروپوزال هاهیته
جینتانی). همچن18بودند(یعلمئتیاعضاء هنیدر ب
تیاولونیترینشان داده است که اصلزیمختلف نقاتیتحق

است یسیبا زبان انگلییدر حوزه پژوهش، آشنایآموزش
یی). از آنجا21-19دارد (یمطالعه هم خواننیاجیکه با نتا

باشد یمایدر کل دنیالمللنیزبان بکییسیکه زبان انگل
جستجو زیو نیعلميدستاوردهانیاستفاده از آخريو برا

یالمللنیمعتبر و بيهاتیو سایاطالعاتيدر بانک ها
، PubMed ،Medline ,Scopusمانند یعلوم پزشک

ProQuest،Ovidيباشد و از سویميضروراریبس
در ندبتوادیکشورمان باپژوهشگرانقاتیتحقجینتاگرید

کشورمان را يشده و موجبات سربلندهیارا،یعرصه جهان
به ازیلذا در گام اول ند؛یدانش فراهم نماشبردیدر عرصه پ

و کارکنان هر نیشاغلنیدر بیسیبا زبان انگلییآشنا
شاغل در یعلوم پزشکيسازمان از جمله کارکنان رشته ها

باشد.  یممارستانیب
نیبود که بنیمطالعه انیايهاافتهیگریداز

در هر دو 13،2،5،6،7،9،11،12سواالت یآموزشيازهاین
علت ).>05/0pرد (وجود دايداریاختالف معنمارستانیب

مارستانیدو بیآموزشيازهایحاصل از نجیاختالف در نتا
دو يساختاريتفاوت هالیتواند به دلیمورد مطالعه م

دو شهر، و تفاوت یو فرهنگیاجتماعطیشرا، مارستانیب
دو جامعه مورد پژوهش یشغليمربوط به مشخصه هايها

و داشتن پرسنل یدرمانيبخش هاشتریتنوع بنیو همچن
و داشتن ياله موسوتیآمارستانیو با سابقه تر در بشتریب
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نسبت به ياله موسوتیآمارستانیکمتر بیطرحيروین
نشان قیتحقنیاجی.  در هر صورت نتااشدربیدالغمارستانیب
تواند در جوامع مختلف، تحت یدهد که موارد فوق میم

نیبنیقرار گرفته و متفاوت باشد. همچنیطیعوامل محریتاث
در دو 3،4،8،10،1مرتبط با سواالت یآموزشيازهاین
) که<05/0pنداشت (وجود ياختالف معنادارمارستانیب

نییدو جامعه در تعيتفاوت هاریثتادمنشان دهنده ع
فوق است.  یآموزشيازهاین

در جوامع مختلف یآموزشيازهایمشخص کردن نجهت
در حوزه کارمندان رشته یفراوان انجام شد وليهایبررس

انجام یمطالعات کممارستانیشاغل در بیعلوم پزشکيها
) که با هدف کشف Purnell)2020شده بود. در مطالعه 

کارکنان بخش سالمت در یو آموزشیاطالعاتيزهااین
در کشور ییروستاکینیکليادیو تعداد زمارستانیشش ب
انجام شد، یقاتیتحقياز پروژه هاتیجهت حماایاسترال

کارکنان در یحوزه پژوهشينشان داد که مهارت هاجینتا
باالتر از حد متوسط بوده و عالرغم داشتن ایحد متوسط 
به آموزش و ازیدر حد متوسط، باز هم نیهشمهارت پژو

و کسب مهارت یقاتیتحقيکارهامکسب مهارت  در انجا
).4باشند(یمختلف پژوهش ميدر حوزه ها

%)، روز پنج 26/39شرکت کنندگان(شتریمطالعه بنیادر
کارگاه انتخاب يبرگزاريشنبه را به عنوان روز مناسب برا

نشان دادند که زی) ن2014ران (و همکایرزائیکرده بودند. م
نی%) بهتر2/69%) و پنج شنبه (8/53چهارشنبه (يروزها

باباشد که همسو یمیآموزشيکارگاه هايزمان برگزار
تواند کاهش یامر منیالی).  دل16(باشدیمطالعه منیا

کاهش ایهفته و یانیپايافراد در روزهايمشغله کار
اغلب یلیتعطزیبه و نپنج شنيروزهايساعات کار

باشد.یعلوم پزشکيدانشگاه هايکارکنان ستاد

مطالعه چیانجام شده هيهایکه بر اساس بررسییاز آنجا
يدر حوزه پژوهش برایآموزشيازهایدر مورد نيا

يهامارستانیشاغل در بیعلوم پزشکيکارمندان رشته ها
باشد. یممطالعهنیانجام نشده است از نقاط قوت ارانیا

روانی–یروحطیپژوهش شرانیايهاتیمحدوداز
در گردش بودن فتیو شيکاريهافتیشلینمونه ها به دل

دقت و صداقت نمونه ها در زیو ننیکارمندان بخش بال
مطالعه را جیتواند نتایپرسشنامه ها که ملیهنگام تکم

ا نمونه شد تا بیمطالعه سعنیقرار دهد. لذا در اریتحت تاث
صبح و عصر و نمونه فتیمناسب شيدر زمان هايریگ
تیمحدودنیايتا حدوديدر هنگام نبود بار کاريریگ

مطالعه عدم نیايهاتیاز محدودگریدیکی.  ابدیکاهش 
مطالعه نیافراد شرکت کننده در ایسابقه پژوهشیبررس

مطالعه تعداد کم  نیايگریديهاتیاست. از محدود
نیباشد. با توجه به ایمیعمومیها در گروه پزشکنمونه

يمدرك دکتريدارامارستانیکه اکثر پزشکان شاغل در ب
مختلف بوده و يهاشیدر گرایو فوق تخصصیتخصص

تعداد کم نمونه در نیباشند بنابرایمیعلمئتیغالباً عضو ه
از آن دانست. با یتوان ناشیرا میعمومیگروه پزشک

عوامل مختلف ریتحت تاثیپژوهشيهاازیننکهیاتوجه به 
نیبنابرارندیگی(زمان، مکان، فرهنگ) قرار ميانهیزم

گریبه جوامع دمیمطالعه قابل تعمنیحاصل از ايهاافتهی
نشان داد که جیمطالعه نتانیدر ا.نخواهد بودیپژوهش

یاصلقیتحقنهیصرفا در زمیسیتوانمندسازي زبان انگل
رفتهیمقاالت پذيپوستر برایو طراحیآموزشازیننیتر

يبرایآموزشازیننیها کمترشیشده از کنگره ها و هما
شاغل در هر دو یعلوم پزشکيکارمندان رشته ها

يهاازیپژوهش ننیانجام اابنیباشد. بنابرایممارستانیب
شاغل در یعلوم پزشکيپرسنل رشته هایآموزش

شده و ییشناسایمختلف پژوهشيه هادر حوزمارستان،یب
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يکارگاه هاينسبت به برگزاريبندتیپس از اولو
مرکز و  بر نیکارکنان ايمختلف با موضوعات مختلف برا

منجر به امرنیپرسنل اقدام نمود که اازیاساس ضرورت و ن
و  يمختلف علم آموزيافراد و گسترش راههادیدشیافزا

گردد. در یممارستانیل در بپژوهش توسط کارکنان شاغ
در مارستانیو مهارت کارکنان بیبار علمشیبا افزاتینها

تر و یحوزه پژوهش، منجر به ارائه خدمات بهتر و علم
و کاهش نو مراجعه کنندگامارانیبيمندتیرضاشیافزا

در یو در صورت بروز مشکل و خطا، سعیدرمانيخطاها
ییآشنانیهمچنو حل آن شد.یابیپژوهش و علت 
با مارستانیشاغل در بیعلوم پزشکيکارکنان رشته ها

تواند ضمن کاهش هدر رفت یمیپژوهشيمهارت ها
و ارتقاء سطح سالمت ازیدانش مورد ندیمنابع، منجر به تول

يبراییتواند به عنوان راهنمایمطالعه منیجامعه شود. ا
ارتقاء کارمندان جهتیآموزشیازسنجینيفراخوان ها
کارکنان حوزه سالمت از نیدر بیپژوهشيمهارت ها

شاغل در یعلوم پزشکيجمله کارمندان رشته ها
ردیمورد استفاده قرار گمارستان،یب

تقدیر و تشکر:
مارستانیاز پرسنل بقیتحقنیاسندگانینوهیکل

يابهر که در اجراریالغدمارستانیو بياله موسوتیآ
. ندینمایتشکر ممانهیکردند صمیهمطالعه با ما همرا

اله تیبالینی بیمارستان آقاتیمرکز توسعه تحق"همچنین از 
.دشوتشکر و قدردانی می "يموسو

تضاد منافع:
تضاد چگونهیهسندگانیدر انجام مطالعه حاضر نو

.نداشته اندیگروه علمایشخص چیبا هیمنافع
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