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بالینرستاران دربررسی منابع دانش مورد استفاده توسط پ
2ياحمد ایزد*،1نسرین نیک پیما

چکیده 
این مطالعه با هدف تعیین منابع . گسترش و کاربرد دانش پرستاري الزامی است،جهت ارایه مراقبت با کیفیت و ایمن به بیمار: مقدمه

.صورت گرفته استدانش مورد استفاده توسط پرستاران در کار بالین
نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف بیمارستان هاي آموزشی وابسته به 100در این مطالعه توصیفی : مواد و روش ها

ابزار گردآوري اطالعات در این . درمانی شهید بهشتی به روش نمونه گیري آسان انتخاب شدند- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
16شامل (و منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران) سؤال6شامل (جمعیت شناسی شامل اطالعات "منابع دانششنامه پرس"،مطالعه
. شدي و تایید اندازه گیر)80/0ضریب پایایی (که اعتبار و پایایی این ابزار به ترتیب با روش هاي اعتبار محتوا و آزمون مجددبود)سؤال

.انجام شدSPSS14ينرم افزار آمارده از ها با استفاتحلیل داده
: به ترتیبیافته هاي حاصل از این مطالعه نشان داد که مهم ترین منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در کار بالینی: یافته ها

دست آمده در مدت خدمت ، اطالعات حاصل از تحصیالت دانشگاهی و اطالعات به )درصد39(کار با بیماران هاطالعات حاصل از تجرب
.بوده است) درصد2(وکمترین منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران مقاالت چاپ شده در مجالت پرستاري ) درصد35(

در پرستاري، استفاده از دانش نوین در عملکرد بالینی پرستاري ها با توجه به توسعه روز افزون علم و انجام پژوهش :نتیجه گیري
.می شودکیفیت ارائه خدمات به بیماران نیز افزایش و عمل و نظريفاصله بین این امر سبب کاهش.ضروري است

منابع دانش، پرستاران، کار بالین:کلیدواژه ها

4/11/1390:  تاریخ پذیرش23/7/1390:  تاریخ دریافت

درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران–علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشجوي دکتري پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه - 1
)ولؤنویسنده مس(، تهران، ایران)ع(استادیار گروه روانشناسی دانشگاه امام حسین - 2

A.Izadi88@gmail.com:پست الکترونیکی
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مقدمه
ات، یافته هاي اساس مشاهددانش بردانستن شامل

دانش ). 1(و روش هاي علمی استپژوهش، تظاهرات بالینی
مورد استفاده قرار می گیرد از منابع بالینی که در عمل پرستاري 

، نظر )tradition(متعددي به دست آمده که عبارتند از سنت
personal(، تجربه شخصی)authorities(متخصصان

experience(آزمایش و خطا ،)trial and error(شهود ،
)intuition(منطق ،)logical reasoning( و پژوهش

disciplined(منظم research ()3گسترش و کاربرد .)2و
بیماران دانش جهت ارایه خدمات بهداشتی ایمن و با کیفیت به 

پرستاران نیازمند عمل بر پایه پژوهش یا عمل بر . الزامی است
حاصل را در تصمیم گیري تا یافته هاي،اساس شواهد هستند

). 2و4(آگاهانه، اعمال بالینی و تعامل با مددجویان به کار برند 
به )evidence(شواهد،و درمانیدر عملکرد بهداشتی

و رندگان بهداشتیمعناي دانشی است که توسط تصمیم گی
اده قرار عملکرد به روش علمی مورد استفبراي ارزشیابی درمانی

؛ نوع اول حاصل پژوهش وجود داردواهد دو نوع ش. می گیرد
، شهود، بحث با شخصیتجربی و نوع دوم بر اساس تجربیات

مشاهدات بالینی می باشد که از این میان مطالعات و دیگران
هدف از ارایه مراقبت ). 5(تجربی از بهترین مدارك هستند

، ارتقاء خدمات بهداشتی با استفاده از بهداشتی مبتنی بر شواهد
اما امروزه .اشتن فاصله میان پژوهش و عملکرد بالینی استبرد

پرستاران براي عملکرد مبتنی بر شواهد با چالش هایی روبرو 
هستند که از دالیل آن می توان به فقدان دانش دربارة فرایند 
پژوهش، نگرش منفی نسبت به پژوهش، به دست آوردن 

سازمانی ، اطالعات از کتاب ها و متون مربوطه، محدودیت هاي
از دو دهه گذشته . )6و 7(بار کاري زیاد و زمان کم اشاره کرد

به استفاده از نتایج پژوهش ها در دستورالعمل هاي مراقبتی 
میلیون نوزاد 4به عنوان مثال، ساالنه . توجه ویژه اي شده است

در سراسر دنیا جان خود را از دست می دهند که با عملکرد 
).8(درصد آنها را نجات داد70ان جان مبتنی بر شواهد می تو

فقدان دستور العمل . استمثال دیگر در مورد زخم هاي فشاري
هاي مراقبتی مبتنی بر پژوهش نه تنها شیوع زخم هاي فشاري 

و مدت اقامت بیماران را در بیمارستان افزایش می دهد بلکه 
می و درمانی خدمات بهداشتی نظامعهدههزینه مضاعفی را بر 

، کشورهاي آمریکا و هلند گزارش 2003در سال ). 9(گذارد
درصد از تمام بیماران از مراقبت مبتنی بر 30–40کردند که 

درصد از بیماران تحت 20–25دانش برخوردار نمی شوند و 
.)10(یا غیر ضروري قرار می گیرندمراقبت هاي نامناسب
این پیشنهاد می کند که در)WHO(سازمان بهداشت جهانی

شرایط باید بر تبدیل دانش به عملکرد به منظور ارتقاء بهداشت 
. عمومی و از بین بردن فاصله میان دانش و عملکرد تأکید کرد

همینطور افزایش اسناد و مدارك مرتبط با عملکردهاي پرستاري 
). 11(اثر بخش نیز داراي اهمیت است

ز ایده آل است که دانش و دیدگاه هاي به دست آمده ا
آموزش رسمی دانشکده هاي پرستاري، افراد را براي ایفاي 

مطالعات نشان می دهند که .مسئولیت هاي حرفه اي آماده کند
تعددي استفاده می از منابع مخوددر عملکرد بالینی پرستاران

که پرستاران بخش ستپژوهش ها نشان داده ا.)12(کنند
دانشگاه به دست مهمی از دانش خود را در خارج از محیط علمی

یک پرستار تازه کار از Bennerطبق دیدگاه . )13(می آورند
دانش کسب شده در دوران تحصیل براي مراقبت از بیماران 

به تجربیات بهره می برد در حالی که پرستاران مجرب بیشتر 
.)14(و شهود تکیه می کنندکسب شده در دوران کار

Estabrookاز حیطه تارانبر این باور است که پرس
استفاده می کنند که اکثر آنها بر پایه وسیعی از دانش و عملکرد

می گوید پرستاران دانش خود را وي . تجربه است تا پژوهش
، ازطریق تجربه کار کردن با بیماران، دانشکده هاي پرستاري
کارگاه هاي آموزشی، کنفرانس ها و سمینارهاي پزشکی و

عمل هاي پرستاري، بحث یا پرستاري، مقررات و دستورال
تپزشکان، مطالعه متون، کتاب هاي مرجع یا مجالت به دس

در مطالعه دیگري منابع دانش مورد استفاده . )15(ورندمی آ
؛ تعامالت گروه طبقه بندي شده اند4ران، در توسط پرستا

اجتماعی، دانش حاصل از پژوهش، اسناد و مدارك و دانش قبلی
ر شده در مجالت وسیله ارتباطی مهمی مقاله هاي منتش). 5(

هستند که پژوهشگر را به افراد بالینی متصل می کند و 
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پرستاران می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش ها، تغییراتی 
اینترنت از منابع ). 17و18(را در عملکرد بالینی خود اعمال کنند

یط ها در محپرستاران کمتر از سایر گروه. استمهم دانش
ستمطالعات نشان داده ا. شان از اینترنت استفاده می کنندکار

استفاده از تجربیات خود و همکارانشان را بر ،که پرستاران
.)18و19(استفاده از اینترنت و مطالعه مجالت ترجیح می دهند

بوده و داراي نیازها و بیماران منحصر به فرداز آنجایی که 
با پرستاريبراي ارائه مراقبت،نشرایط متفاوتی هستند بنابرای

این . ، باید از منابع دانش متعدد و به روز استفاده نمودکیفیت
مطالعه با هدف تعیین منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران 

.در کار بالین انجام گرفته است

هاروش مواد و 
پرستار شاغل در بخش 100عداد تاین پژوهش توصیفیدر 

بیمارستان هاي آموزشی وابسته ري هاي مختلفها و نوبت کا
به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیري 

"منابع دانشپرسشنامه "ه و آسان انتخاب شد

)KnowledgeSources Questionnaire( مورد
الزم به .را تکمیل کردنداستفاده در کار بالینی توسط پرستاران 

تهیه شده Estabrookتوسطذکر است که این پرسشنامه 
پس از جستجوي منابع، پرسشنامه جدیدتري در این )15(بود 

سؤال 6قسمت اول این پرسشنامه شامل.زمینه یافت نشد
سن، جنس، وضعیت تأهل، ؛جمعیت شناسیاطالعات مربوط به

سطح تحصیالت، سابقه خدمت و استفاده از اینترنت و قسمت 
منابع دانش مورد استفاده توسط عبارت درباره16دوم شامل 

اطالعات به دست آمده از همکاران، ؛ یکار بالینر دپرستاران
اطالعات به دست آمده در مدت خدمت، تحصیالت دانشگاهی، 
اطالعات به دست آمده از کتاب هاي مرجع، اطالعات حاصل از 
تجربه کار با بیماران، اطالعات حاصل از شرکت در کنفرانس 

ا و سمپوزیوم هاي پرستاري، اطالعات حاصل از ها، کنگره ه
دستورات پزشک درباره دارو یا درمان جدید، اطالعات حاصل از 
مباحثه با پزشکان، مقاالت چاپ شده در مجالت پزشکی، 
مقاالت چاپ شده در مجالت پژوهشی پرستاري، اطالعات 

حاصل از دستورالعمل ها و قوانین پرستاري، مقاالت چاپ شده 
ت عادي پرستاري، شهود وآنچه به نظر درست می آید در مجال

اطالعات حاصل از رسانه هاي گروهی مانند نشریات، اینترنت، و
4(ت که طبق مقیاس درجه بندي لیکربوده... تلویزیون، رادیو و 

از روشاعتبار پرسشنامه براي سنجش . طراحی شده است)0-
صاحبنظران ومدرسینپنج نفر از اتنظرو اعتبار محتوا

استفاده گردید و پایایی پرسشنامه، با استفاده از روشپرستاري
در این روش تعداد ده . مورد سنجش قرار گرفتآزمون مجدد

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان، پرسشنامه مذکور را در دو 
بین یب پایایی ضرکه . روز تکمیل نمودند10نوبت به فاصله 

تبی جمع آوري داده با مجوز ک.گردیدگزارش =8/0rآزمون ها 
SPSSبراي تحلیل داده ها از نرم افزار آماري .انجام گردید

. استفاده گردید14

یافته ها
درصد  زن 89پرستار شرکت کننده در این مطالعه، 100از 

سال قرار 29–34درصد  آنها در محدودة سنی 33، بودند
ي مدرك تحصیلی درصد دارا85درصد متأهل، 68. داشتند

.سال سابقه خدمت داشتند11–15درصد بین 30کارشناسی و 
براي بررسی . درصد از نمونه ها کاربر دائمی اینترنت بودند10

،همبستگی میان متغیرهاي سطح تحصیالت، استفاده از اینترنت
آزمون ، از و سن نمونه هاي شرکت کنندهسابقه خدمت

تگی اسپیرمن استفاده ضریب همبسهمبستگی با استفاده از 
نتایج مطالعه نشان داد که بین سطح تحصیالت و . گردید

، بین استفاده از )=435/0r(ستقیماستفاده از اینترنت ارتباط م
و استفاده از اینترنت و سن ) =r-81/0(اینترنت و سابقه خدمت 

وجود داشته ارتباط معکوس )=r-18/0(افراد شرکت کننده 
. است

فاده توسط ان داد که منابع دانش مورد استاین مطالعه نش
اطالعات حاصل : اهمیت شاملبه ترتیبپرستاران در کار بالین

، اطالعات حاصل از )درصد39(از تجربۀ کار با بیماران 
تحصیالت دانشگاهی و اطالعات به دست آمده در مدت خدمت 

، اطالعات به دست آمده از برنامه هاي آموزش )درصد35(
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، اطالعات حاصل از دستورات پزشک )درصد24(ضمن خدمت
، اطالعات به دست آمده )درصد23(درباره دارو یا درمان جدید 

العمل ر، اطالعات حاصل از دستو)درصد22(از کتاب هاي مرجع 
، اطالعات حاصل از مباحثه )درصد16(ها و دستورات پرستاري 

از ، اطالعاتی که)درصد14(، شهود )درصد15(با پزشکان 
، اطالعات حاصل )درصد12(همکاران پرستار به دست می آید 

، )درصد11(از شرکت در کنگره ها و سمپوزیوم هاي پرستاري 
اطالعات حاصل از کنفرانس ها و اطالعات حاصل از رسانه 

10... (هاي گروهی مانند نشریات عمومی، تلویزیون، اینترنت و 

، )درصد6(مجالت پزشکی، مقاالت چاپ شده در)درصد
و ) درصد5(الت پژوهشی پرستاري مقاالت چاپ شده در مج

بود که ) درصد2(الت چاپ شده در مجالت عادي پرستاري مقا
.نشان داده شده است1در نمودار 

نتایج این مطالعه نشان داد که بین استفاده از اطالعات 
سابقه خدمت باکسب شده در دوران تحصیل در دانشگاه 

)361/0-r= ( بین استفاده از اطالعات کسب شده در نیز و
ارتباط ) =r-278/0(سن پرستاران با دوران تحصیل در دانشگاه 
.معکوس وجود داشته است

درصد فراوانی منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در کار بالین:1نمودار 

بحث
مهم ترین منبع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 

العاتی براي پرستاران در کار بالینی اطالعات حاصل از اط
درصد 35همینطور .بوده است) درصد39(تجربۀ کار با بیماران 

از پرستاران از اطالعات کسب شده در دوران تحصیل در 
انش در عملکرد بالینی استفاده میبه عنوان منبع ددانشگاه

کار از دانش نیز یک پرستار تازه Bennerطبق دیدگاه .کردند
کسب شده در دوران تحصیل براي مراقبت از بیماران بهره می 
برد در حالی که پرستاران مجرب بیشتر به تجربیات کسب شده 

نیزEstabrook). 14(در دوران کار و شهود تکیه می کنند
که پرستاران از حیطه وسیعی از دانش و عملکرد استفاده دریافت

نتایج ).15(پایه تجربه است تا پژوهشمی کنند که اکثر آنها بر
Ozsoyحاصل از مطالعه  & Ardahan نیز نشان داد که

اگرچه پرستاران به عملکرد مبتنی بر پژوهش اعتقاد دارند اما در 
کار بالینی از دانش حاصل از تجربیات کار با بیماران استفاده می 

.)5(کنند
ستاران به طور درصد از پر10این مطالعه نشان داد که تنها 

و Mc Caughan. مداوم از اینترنت استفاده می کنند
Lawtonنیز در مطالعات خود دریافتند که همکارانو

ها در محیط کارشان از اینترنت پرستاران کمتر از سایر گروه
استفاده می کنند و استفاده از تجربیات خود و همکارانشان را بر 

).18و19(ت ترجیح می دهند استفاده از اینترنت و مطالعه مجال
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درصد از 6نشان داد که حاضر نتایج حاصل از مطالعه 
درصد از 5مقاالت چاپ شده در مجالت پزشکی وازپرستاران

به پرستاري ها، از مقاالت چاپ شده در مجالت پژوهشی آن
نتایجاگرچه. عنوان منبع دانش در کار بالین استفاده می کنند

ن داد که مقاله هاي منتشر شده در نشاOermannمطالعه
مجالت وسیله ارتباطی مهمی هستند که پژوهشگر را به افراد 
بالینی متصل می کنند و پرستاران می توانند با استفاده از نتایج 
این پژوهش ها، تغییراتی را در عملکرد بالینی خود اعمال کنند 

ه در مطالعه اي به این نتیجو همکاران Milnerاما ). 16(
هاي رسید که مربیان بالینی پرستاري بیش از سایر گروه

. )17(پرستاري به مطالعه مجالت پرستاري می پردازند
49(نتایج پژوهشی نشان داد که تقریباً نیمی از پرستاران 

، کمتر از یک ساعت در هفته به مطالعه کتب تخصصی )درصد
فته به ساعت در ه3درصد آنها بیش از 8می پردازند و تنها 

باید اذعان کرد که . )20(مطالعه کتب تخصصی می پردازند
ت می پیوندد حقیقرویکرد پرستاري مبتنی بر شواهد زمانی به 

که پرستاران به کتابخانه هاي مجهز در مراکز بالینی، مجالت 
. پژوهشی جدید، منابع پژوهشی و اینترنت دسترسی داشته باشند

پرستار شاغل در 126نتایج حاصل از پژوهشی که روي 
انجام گرفت نشان داد که در کانادا Ontarioبیمارستان هاي 

و درمانی بهداشتی سازمان هايدرصد از کتابخانه هاي 52تنها 
نتایج پژوهش . )21(داراي مجالت تخصصی پرستاري هستند

35دیگري در بیمارستان هاي نیویورك نشان داد که در کمتر از 
منابع اینترنتی در اختیار بخش ها قرار درصد موارد، خدمات یا

درصد از این بیمارستان ها به مجالت پرستاري و 66می گیرد، 
درصد آنها به مجالت پژوهشی پرستاري دسترسی 20کمتر از 
).21(داشتند 

است و فناوري دنیاي اینترنتدر زندگی عصر حاضر
اطالعات در تمام فعالیت هاي روزانه زندگی همچون ثبت، 

گهداري و انتشار اطالعات جریان داشته و دنیا را به دهکده ن
به منظور پاسخگویی به اطالعات .جهانی تبدیل کرده است

، )Clinician(مورد نیاز ارایه دهندگان خدمات بالینی
کتابخانه هاي علوم بهداشتی موظفند مقاالت و اطالعات مرتبط 

ینی، کتابخانه در حیطه بال. با حرفه هاي سالمت را ارایه دهند
هاي الکترونیک، نیازهاي اطالعاتی پزشکان، پرستاران، 

را برآورده و درمانیمسئوالن اجرایی و سایر کارکنان بهداشتی
روند و درمانی تولید اطالعات در زمینه علوم بهداشتی . می کنند

تخمین زده می شود ساالنه بیش از دو . رو به افزایشی دارد
از . مینه، در سراسر جهان منتشر می شودمیلیون مقاله در این ز

با کیفیت به بیماران، ودرمانیآنجایی که ارایه مراقبت بهداشتی
مرکز توجه عملکرد بالینی است بنابراین، براي تعیین اینکه کدام 

ها اثربخشی بیشتري دارند، آسیب کمتري به بیمار وارد مراقبت
ز شدن مداوم می کنند و هزینه کمتري را در بردارند، به رو

کارکنان بهداشتی از جمله پرستاران ضروري به نظر می رسد 
)22.(

نهایینتیجه گیري
به مطلوبهدف از پرستاري ارایه مراقبت ایمن و با کیفیت 

توجه به توسعه روز افزون علم و انجام با. می باشدبیماران
پرستاري صورت گرفته، حیطۀپژوهش هاي متعددي که در 

رود زمینه استفاده از دانش نوین در عملکرد بالینی انتظار می 
و عمل کاهش نظريپرستاري فراهم گردد تا هم فاصله بین 

به بیماران و درمانی یابد و هم کیفیت ارائه خدمات بهداشتی 
و مشارکت واحد ، هماهنگیهمکاريمستلزم این امر . ارتقاء یابد

سطوح دربهداشت و درمانبا واحد هاي آموزش پرستاري
آگاهی از منابع دانش مورد . می باشدمدیریت سازمانی و اجرایی

استفاده توسط پرستاران در کار بالینی به مدیران و مسئوالن 
واحدهاي آموزش و درمان کمک می کند تا براي بهبود ارائه 

، دانش پرستاران را در حیطه هاي مورد نیاز به بیمارانخدمات
.بهبود بخشند

دانیتشکر و قدر
وپرستارانههمکاري صمیماناز نویسندگان مقاله
بیمارستان هاي شهداء تجریش، آموزشیسوپروایزرهاي محترم

.سپاسگزارندلقمان حکیم و مسیح دانشوري 
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Assessment on knowledge sources used in nursing practice
Nikpeyma N1, Izadi A2

Abstract
Introduction: Development and application of nursing knowledge is necessary to provide

a safe and high quality of patient care. The aim of this study was to determine the knowledge
sources used in nursing practice.

Methods and Materials: In this descriptive study, 100 nurses from different wards of
Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services educational hospitals
were selected and completed a 2- parts knowledge sources questionnaire including
demographic (6 questions) and knowledge sources questions (16 questions). Content validity
and test– retest (0.8) methods were used for measuring validity and reliability of the
questionnaire respectively. Descriptive statistics and correlation tests were used for analysis
of data by SPSS (v.14) software.

Findings: The results showed that most important knowledge sources used in nursing
practice were personal experience of nursing patients/clients (39%), what has worked for
years and information that learned in nursing school (35%). The least important knowledge
source used in nursing practice was articles published in nursing journals (2%).

Conclusion: Due to increase of knowledge and research in nursing, use of new
knowledge, in nursing practice is necessary. This will reduce gap between theory and practice
and also improve quality of patient care.

Keywords: Knowledge sources, Nurses, Nursing Practice
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