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 دگاهياز د ينيبال يها با مراقبت يعوامل مؤثر بر عدم انطباق دانش نظر
  كاشان يها پرستاران شاغل در بيمارستان

  
  رانزادهيم قهيصديي، بهارلو فاطمه، *يحاج باقر بيمحسن اد

  
  

  چكيده
عوامل  يپژوهش حاضر با هدف بررس. است ياز مشكالت پرستار يكي يپرستاري باليني ها آموخته شده و مراقبت فاصله دانش: مقدمه

  .كاشان انجام شدشهر  يها پرستاران شاغل در بيمارستان دگاهياز د ينيبال يها با مراقبت يمؤثر بر عدم انطباق دانش نظر
اشان ك يدانشگاه علوم پزشك يها شاغل در بيمارستان انپرستارنفري از  384 ي نمونه تصادفي بر رو يمطالعه مقطع نيا: ها روش

  .شد ليو تحل هيتجز رسونيپ يهمبستگ بيمستقل و ضر يآزمون ت ،يفيو توسط آمار توص آوري ها توسط پرسشنامه جمع داده. انجام شد
بود كه در محدوده ) 100بر مبناي (  97/59±62/16 يپرستار ينيبال يها و مراقبت ينمره مربوط به فاصله دانش نظر نيانگيم: نتايج

در حد  85/66±25/18 نيانگيپرستاران با كسب م ينيو خدمات بال كنندگان، فاصله دانش نظري از نظر شركت. قرار داشت ادفاصله زي
 نيو نمرات مربوط به تأثير ا ينيآموخته شده با خدمات بال مربوط به فاصله دانش راتنم نيب. گذارد يتأثير م مارانيبر سالمت ب يادزي

 نيشتريب »يبودن امور نوشتار اديز«ها  در همه بخش). r=78/0و  p=001/0(معنادار مشاهده شد  يهمبستگ ماريفاصله بر سالمت ب
، در »كمبود پرستار« يداخل يها ، در بخش»سرپرستار تيحماعدم « ژهيو يها در بخش. كرد يم جادها اي ممانعت را در كاربرد آموخته

  .موانع بود نيتر از مهم »به روز نبودن دانش پرستاران« يجراح يها و در بخش »بخش طينامناسب بودن مح«اورژانس  يها بخش
بر  يناهماهنگ نيدانش آنها فاصله دارد و ا ي ازپرستار ينيبال يها پرستاران، مراقبت دگاهيحاضر نشان داد كه از د قيتحق: گيري نتيجه

دانش  نيكاهش فاصله ب ايدر جهت حذف  يمناسب تالش جد يكارها ضرورت دارد تا با اتخاذ راه نيبنابرا. اثر سوء دارد مارانيسالمت ب
  .رديپرستاران صورت گ ينيبال دو عملكر ينظر

  
  .بالين-، شكاف تئوريفاصله ،يپرستار ينيبال يها مراقبت ،يدانش نظر: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 يپرستاران نقش اساسي در تداوم مراقبت و ارتقا
). 2و1(وري نظام سالمت دارند و بهره انيسالمت مددجو

دهنده وجود فاصله بين  مطالعات نشان ن،يبا وجود ا
                                                 

 يداخل ي، گروه پرستار)اريدانش( يحاج باقر بيمحسن اددكتر  :نويسنده مسؤول *
  .رانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا ،يدانشكده پرستار ،يجراح

adib1344@yahoo.com 
 ،يدانشكده پرستار ،يجراح يداخل يگروه پرستار ،يكارشناس پرستار ييبهارلو فاطمه

 قهي؛ صد)baharloeefa2@yahoo.com. (رانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا
دانشگاه علوم پزشكي  ،يده پرستاردانشك ،يجراح يداخل ي، گروه پرستار)يمرب( رانزادهيم

  )s_miranzadeh@yahoo.com. (رانيكاشان، كاشان، ا
  7/9/90: ، تاريخ پذيرش 6/9/90: ، تاريخ اصالح14/7/90: تاريخ دريافت مقاله

هاي نظري پرستاران و خدمات باليني ارائه شده  آموخته
به مقايسه  رانيمطالعه در ا كي). 3(توسط آنها است

هاي نظري و خدمات باليني پرستاري از ديدگاه  آموخته
دانشجويان، مدرسان و كاركنان پرستاري پرداخت و 

ها هماهنگي  گزارش داد كه از نظر هيچ يك از اين گروه
جود ها و خدمات باليني پرستاران و بين آموخته يكامل

را برآورد  يندارد، اگرچه خود پرستاران فاصله كمتر
اند كه  گزارش داده اندهقان نيري و همكار). 3(اند نموده
مناسب را ندارد و انرژي آنها  وري بهرهپرستاران كار 

شود؛ و خود  گري مي عمدتاً صرف امور اداري و منشي
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آنها نيز بر اين باور بودند كه آنچه در حال حاضر انجام 
اند متفاوت  هند با آنچه براي آن آموزش ديدهد مي

كه  دادمطالعه در انگلستان نشان  كيهمچنين ). 1(است
هاي آموزشي از مجموعه  اگرچه پرستاران در طول دوره

 شوند، عواملي ها اشباع مي آل ها و ايده پرباري از ارزش
هاي وظيفه، كمبود پرسنل،  مانند كمبود وقت، محدوديت

مانع به  ،حاصل از آن يكاري و خستگ اتزياد بودن ساع
اين عوامل، ). 4(شد آنها مي يها كار بستن مؤثر آموخته

 ،ينيو بال يآموزش هاي طيمح نيب همراه با ناهماهنگي
دانشجويان پرستاري را  يها كاربست آموخته تواند يم
  ).5(ديمختل نما زين
را درباره شكاف  يمطالعات مختلف ياگرچه محققان غرب 
انجام  يپرستار ينيو خدمات بال ينظر هاي آموزش انيم

به  لهفاص نياند درباره علت ا نتوانسته ولي هنوز اند، داده
به دو به طور عمده عوامل را  نيا »برك«. اجماع برسند
بي  زيو ن يپرستار يها نبودن آموزش يمسأله كاربرد

كار پرستاران ارتباط داده  يتوجهي سيستم به سخت
موضوع، عدم  نيواتسون با اشاره به ا نيهمچن). 6(است

فاصله مؤثر  نيا جاديپرستاران را در ااي  استقالل حرفه
  ).7(دانسته است

و مشكالت  لئگذشته مسا يها ايران اگرچه در سال در
مورد مطالعه قرار گرفته است اما  يتا حد يحرفه پرستار

 نيآموزش و بال انيبه علل شكاف م ماًيمستق قاتيتحق نيا
ای  حرفه يمفهوم توانمند بيبه طور مثال اد. اند نپرداخته

و ) 8و2(يبر شواهد در پرستار يو موانع مراقبت مبتن
را مورد ) 1(يوري در پرستار مفهوم بهرهي ريدهقان ن

به  مايمستقاي  كند و كاو قرار دادند اما كمتر مطالعه
 يدر پرستار نيآموزش و بال انيعلل فاصله م يبررس

 نيكه در ا ياز معدود مطالعات يكيدر . پرداخته است رانيا
 تنظرا سهيبه مقا يانجام شده است، صالح نهيزم

در مورد  يو كاركنان پرستار نيمدرس ان،يدانشجو
 يپرستار ينيو خدمات بال ينظر يها يريادگيفاصله 

پرداخته و فقدان استانداردهاي ساختاري و مراقبتي 

هاي عملي به  عاليت، ندادن امكان فها بيمارستان
نبود هماهنگي در  دانشجويان پرستاري در بخش، 

فقدان هماهنگي بين  ليني،هاي با كمبود محيط  بندي، بودجه
و عدم وضوح نقش  يمحيط باليني و خدمات آموزش

فاصله عنوان نموده  نيا ليپرستاري را از دال نيمدرس
در  قاتيكه عمده تحق نيبا توجه به ا ن،يبنابر ا). 3(است

انجام شده است و تاكنون  يغرب يدر كشورها نهيزم نيا
و نگرفته انجام  رانيدر ا نهيزم نيدر ا يمند مطالعه نظام
 زيشكاف داده نشده است، و ن نيبه علت ا يپاسخ روشن

 قيتحق ني، ارانيا يها بيمارستان طيبا توجه به تفاوت شرا
پرستاران درباره موانع كاربرد  دگاهيد يبه بررس

 يپرستارباليني  يها در ارائه مراقبتنظري  هاي وختهآم
مشكل به  اين حل ياكار بر ارائه راه رايزه است؛ پرداخت
 دگاهيدارد و روشن شدن د ازين يبوم طيدر شرا يبررس

خود پرستاران درباره موانع ارائه خدمات مناسب 
  .كار مناسب كمك كند راه يدر طراح نيتواند به مسؤول مي

  
  ها روش

پرستار شاغل در  384 يبر رو يمطالعه به صورت مقطع
 يخوان هيو شب ينياخوان، مت ،يبهشت ديشه يها بيمارستان

 5خطا  زانيمحاسبه حجم نمونه، م يبرا. كاشان انجام شد
. ديلحاظ گرد درصد 50برابر  pو  05/0درصد، دقت 

ماه سابقه  3كه حداقل  يپرستاران شاغل انيسپس از م
نفر بودند، تعداد الزم  700 قيتحق نكار داشتند و در زما
 ياسام ستيل ياز رواي  طبقه يبه صورت تصادف

ها  داده. مختلف انتخاب شد يها پرستاران شاغل در بخش
پرسشنامه توسط  نيا. آوري شد توسط پرسشنامه جمع

و  شد ياي طراح محققان با استفاده از مطالعه كتابخانه
 10همچنين  و يپرستار ديآن توسط ده نفر از اسات ييروا

تأييد كاشان  يها نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان
دو نوبت  يپرسشنامه ط زين ،ييايپا يبررس يبراگرديد و 

پاسخ داده شد  گريپرستار د 10به فاصله دو هفته توسط 
 91/0 يهمبستگ بيدو نوبت ضر نيحاصل از ا جيكه نتا
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  .داشت
بخش اول . سؤال در دو بخش بود 28داراي  پرسشنامه

سؤال مربوط به خصوصيات دموگرافيك و  5دربردارنده 
موانع كاربرد  نهيسؤال در زم 23بخش دوم دربردارنده 

سؤال به مسائل خود  4 بيها بود كه به ترت آموخته
سؤال به مسائل  11سؤال به آموزش،  2پرستار، 

سؤال به نقش بيمار و  4 بيمارستان و محيط بالين و
 كيسؤال مربوط به شدت فاصله و  كيهمراهان او، 

سؤال به ميزان اثر اين شكاف بر سالمت بيماران مربوط 
از پرستاران درخواست شد تا نظر خود را درباره . شد مي
و  يدانش نظر نيشكاف ب جاديتأثير هر عامل بر ا زانيم

كه از  يارنمود يبر رو ،يپرستار ينيبال يها مراقبت
 حيپس از توض. مدرج شده بود عالمت بزنند 100صفر تا 

درباره اهداف پژوهش و كسب رضايت پرستاران، 
آوري  جمع ليو بعد از تكم ليپرسشنامه به آنها تحو

 يانسان يها اخالق در پژوهش تهيدر كم قيتحق نيا. ديگرد
و همه  ديرس بيكاشان به تصو يدانشگاه علوم پزشك

مشاركت در  يآگاهانه برا تيكنندگان فرم رضا شركت
  .را امضا نمودند قيتحق

به عنوان تأثير  0- 25ها كسب نمره  داده ريبه منظور تفس. 
به عنوان تأثير متوسط  26-50كم آن عامل، كسب نمره 

به عنوان تأثير زياد و كسب  51-75آن عامل، كسب نمره 
لي زياد آن عامل تفسير به عنوان تأثير خي 76-100نمره 
و  يفيها به كمك آمار توص داده ليو تحل هيتجز. شد

در  رسونيپ يهمبستگ بيمستقل و ضر يآزمون ت
  .انجام شد SPSS-11.5افزار  نرم

  
  نتايج

كننده در  پرستار شركت 384كه از  دهد ينشان م 1جدول 
درصد از  76. زن بودند) درصد 9/72(نفر  280مطالعه 
بوده  وستهيپ يمدرك كارشناس يپژوهش دارا واحدهاي

. سال و كمتر داشتند 5 يدرصد آنها سابقه كار 4/35و 
 . سال بود 57/33±37/6پژوهش  يسن واحدها نيانگيم

  مشخصات فردي واحدهاي پژوهش :1جدول 
  درصد  تعداد   متغير

  9/72  280  زن جنس
  1/27  104  مرد

  )سال(سابقه كار
  

5 -0  136  4/35  
10-6  132  4/34  
11-15 63  4/16  

  8/13  42  سال15بيش از 
  2/25  97  داخلي و رواني  بخش محل كار

  37  142  جراحي
  24  92 اورژانس

  8/13  53  ويژه
  76  292  كارشناسي پيوسته نوع مدرك

  24  92  كارشناسي ناپيوسته
  2/23  89  رسمي  وضعيت استخدام

  8/76  295  غير رسمي
  
 يپرستار ينيبال يها و مراقبت يدانش نظر نيب هفاصل نيانگمي
 نيا. قرار داشت ادبود كه در محدوده فاصله زي 62/16±97/59

و از نظر  13/59±19/16فاصله از نظر پرستاران مرد 
بود كه آ زمون آماري تي  23/62±63/17پرستاران زن در حد 

 ). p=10/0( تفاوت معناداري را بين اين دو ميانگين نشان نداد

و خدمات  يدانش نظر انكنندگان، فاصله مي نظر شركتاز 
 ياددر حد زي 85/66±25/18 نيانگيپرستاران با كسب م ينيبال

نمرات مربوط به فاصله  نيب. گذارد تأثير مي مارانيبر سالمت ب
 نيو نمرات مربوط به تأثير ا ينيبا خدمات بال يدانش نظر

ار مشاهده و معناد ميمستق يهمبستگ ماريفاصله بر سالمت ب
 ).r=78/0و  p=001/0(شد 

درصد از  94بودن امور نوشتاري از نظر  اديز نيهمچن
درصد، نامناسب بودن  1/84پرستاران، كمبود وقت از نظر 

 زيسرپرستار و ن تيدرصد، عدم حما 8/82بخش از نظر  طيمح
كمبود  زه،يدرصد، فقدان انگ 5/80همكاران از نظر  تيعدم حما

درصد، عدم  1/78پرستار، و ضعف نظارت سرپرستار از نظر 
و به روز نبودن دانش  ،يرفاه التيتسه فقدانپزشكان،  تيحما

درصد، عدم اعتماد به نفس پرستار و  04/76پرستاران از نظر 
درصد، ابهام در  75از نظر  يپرستار انيسبك آموزش مرب زين

وزش مداوم و ضعف فقدان آم زات،يكمبود تجه ف،يشرح وظا
 يدرصد، عدم همكار 2/73هر كدام از نظر  زرينظارت سوپروا
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پرستاران از عوامل مؤثر بر انطباق آموزش  يسطح علم
 زيحاضر ن قيدر تحق). 10(پرستاران است ينيو بال ينظر
به روز نبودن دانش پرستاران از موانع  زيو ن زهيانگ زانيم

 يپرستار ينيبا خدمات بال يعمده عدم انطباق دانش نظر
است كه پرستاران  دادهنشان  زين گريمطالعات د. بوده است

عدم امكان كاربرد  زيها و ن از عدم امكان كاربرد آموخته
 يداشته و امور تيشكا يدر مراقبت پرستار قاتيتحق جينتا

عدم  ،ينوشتار فيبودن وظا اديز زه،يمانند فقدان انگ
و استقالل  اريفقدان اخت ،يسازمان يعدم هماهنگ ت،يحما

مطالعه در  كي). 8و5و2(اند مؤثر دانسته امر نيعمل را در ا
گزارش داده است كه پارامترهاي سازماني  زيانگلستان ن

و مانند كمبود پرسنل، زياد بودن ساعات كاري، كمبود وقت، 
مانع به كار گرفتن مؤثر  ارات،ياخت طهيمحدوديت ح

رسد كه  به نظر مي). 4(شود پرستاران مي يها آموخته
انجام  قيپرستار از طر نشير گزمانند دقت د ياقدامات

 زيرشته و ن نيمند به ا افراد عالقه يريمصاحبه و به كارگ
پرستاران، بتواند  فيمانند شرح وظا ياصالح امور ساختار

بهبود  زيو ن زهيمانند كمبود عالقه و انگ يبا كاهش موانع
 يها آموخته نيب شترياستقالل عمل پرستاران، به انطباق ب

  .دهند كمك كند ارائه مي هك ينيبال يها پرستاران با مراقبت
ها  نشان داد كه اگرچه در همه بخش نيهمچنحاضر  قيتحق

را از نظر  ازيامت نيشتريب »يبودن امور نوشتار اديز«
ها كسب نموده است، در  ممانعت از كاربرد آموخته

 يها در بخش ،»سرپرستار تيعدم حما« ژهيو يها بخش
نامناسب «اورژانس  يها ، در بخش»كمبود پرستار« يداخل

به روز نبودن « يجراح يها ، و در بخش»بخش طيبودن مح
 يرا در برابر كاربرد دانش نظر يموانع بعد »دانش

بندي  به رتبه ياگرچه مطالعات قبل. اند داده ليپرستاران تشك
اند اما  مختلف نپرداخته يها ها در بخش موانع كاربرد آموخته

دهد كه رفع كمبود پرستار، به روز  ها نشان مي افتهي نيا
 يكيزيف طيبه مح دنيدانش پرستاران، بهبود بخش يرسان
 يها به ويژه از سو بخش يروان طيمح يارتقا زيها و ن بخش

آنها از پرستاران به ويژه با  تيسرپرستاران و حما
تواند  ها، مي كاربرد آموخته يمناسب برا طيشرا يساز فراهم

پرستاران  يها با آموخته يمراقبت پرستار شتريانطباق بدر 
پرستاران  تيرضا شيافزا زيمراقبت و ن تيفيكو بهبود 
  .مؤثر باشد

  
  گيري نتيجه

 يها پرستاران، آموخته دگاهيحاضر نشان داد كه از د قيتحق
از تطابق مناسب برخوردار  يپرستار ينيو خدمات بال ينظر

 نيشتريبودن امور نوشتاري و كمبود وقت ب ادينبوده و ز
 نياز نظر پرستاران، ا. اند داشته نهيزم نيتأثير را در ا

با اتخاذ  ديبا. اثر سوء دارد مارانيبر سالمت ب يناهماهنگ
 مييعوامل برآ نيدر كنترل و حذف ا يمناسب سع يها روش

چون روشن  ؛استفاده شود زين يكادر پرستار اتيو از تجرب
پرستاران درباره موانع ارائه خدمات مناسب  دگاهيشدن د

با . كار مناسب، كمك كند راه يدر طراح نيتواند به مسؤول مي
حل  يگشا راه ندبتوا يفاتيتحق نيكه انجام چن ديام نيا

  .سالمت جامعه باشد ستميو س يمشكالت جامعه پرستار
  

  قدرداني
ه و تشكر خود را از هم ريمحققان مراتب تقد لهينوسيبد

 نيا. دارند ابراز مي قيتحق نيپرستاران شركت كننده در ا
 يمصوب دانشگاه علوم پزشك يقاتيمقاله حاصل طرح تحق

خاطر ه دانشگاه ب نيا يكاشان است و از معاونت پژوهش
  .: شود تشكر مي قيتحق نياز ا يمال تيحما
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A Survey on the Nurses’ Views of Factors Affecting the Gap Between 
Knowledge and Practice in Kashan’s Hospitals 

 
Mohsen Adib-Hajbaghery1, Fatemeh Baharlooei2, Sedigheh Miranzadeh3 

 
Abstract 
 
Introduction: The gap between nurses' knowledge and their  clinical practice is one of the problems in 
nursing. The present study was conducted to evaluate the nurses' viewpoints on the barriers to knowledge 
application in clinical settings. 
Methods: This cross-sectional study was done on a randomly selected sample of 384 nurses working in 
hospitals affiliated with Kashan University of Medical Sciences. Data was collected through a researcher 
made questionnaire and then analyzed using descriptive statistics and independent t-tests and Pearson 
correlation coefficient. 
Results: The average score of the gap was 59.97±16.62, (out of 100), that represented a  wide gap between 
the nurses’ knowledge ant their clinical services. According to the participants such gap would severely ( 
mean score of 66.85±18.25) affect the clients' health. A significant correlation was observed between the gap 
score and its perceived effect on the clients health (r=0.78, p=0.001). The highest score as a barrier to 
knowledge application in all wards was given to “too much writing task. However, a non-supportive head 
nurse, staff shortage, inappropriate environment, and not being up to date were among the important 
problems in critical care, internal medicine, emergency, and surgical wards respectively. 
Conclusion: Our nurses believed that there is a gap between the nurses' theoretical knowledge and their 
clinical services and this gap can affect the patients’ health. It is necessary to take some strategies to 
decrease or fill the gap between nurses’ knowledge and their clinical practice. 
 
Keywords: Theoretical knowledge, Clinical nursing care, Gap, Theory-clinic gap. 
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