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Abstract
Introduction: The nursing process is a scientific and purposeful method that its use leads to 
coordination in the provision of services and allows nurses to use critical thinking for their clinical 
judgments and care activities. This study aimed to investigate the barriers to the implementation 
of the nursing process from the perspective of nurses working in Ardabil and Khalkhal University 
Hospitals from May to October 2020.
Methods: The cross-sectional descriptive study was performed on 300 nurses working in Ardabil 
and Khalkhal university hospitals. Sampling was done simply randomly. The instrument used is the 
Nursing Process Barriers Questionnaire. Data were analyzed using SPSS/26 software.
Results: The findings of the present study show that in the implementation of the nursing process, 
"lack of complete knowledge of the concept of the nursing process" with 79% of the most individual 
barrier and "lack of access to new nursing resources by officials" with 83.3% and the most barriers of 
Management barrier is from the perspective of nurses. There was a statistically significant difference 
between gender and individual barrier "lack of complete knowledge of the concept of nursing 
process" (P <0.05).
Conclusions: The sum of the findings of the present study shows that from the perspective of nurses 
working in Ardabil and Khalkhal University Hospitals, the most important individual barrier is the 
lack of full knowledge of the concept of the nursing process and the most important managerial 
barrier is the lack of access to new nursing resources by officials.
Key Words: Nursing process, Barriers, Nurses’ Viewpoint.
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چکیده
مقدمــه: فرآینــد پرســتاری روشــی علمــی و هدفمنــد اســت کــه اســتفاده از آن ســبب هماهنگــی در ارائــه خدمــات شــده و ایــن امــکان 
را بــه پرســتاران مــی دهــد کــه از تفکــر انتقــادی بــرای قضــاوت هــای بالینــی و فعالیــت هــای مراقبتــی خــود اســتفاده نماینــد. مطالعــه 
حاضــر بــا هــدف بررســی موانــع اجــرای فرآینــد پرســتاری از دیــدگاه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال  

از خــرداد تــا آبــان مــاه ســال 1399 انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه توصیفــی مقطعــی حاضــر بــر روی 300 پرســتار شــاغل در بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال انجــام 
شــد. نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی ســاده انجــام شــد. ابــزار مــورد اســتفاده پرسشــنامه موانــع اجــرای فرآینــد پرســتاری مــی باشــد. 

داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS نســخه 26 تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه در اجــرای فرآینــد پرســتاری "نداشــتن اطــاع کامــل از مفهــوم فرآینــد 
پرســتاری" بــا 79 درصــد بزرگتریــن مانــع فــردی و "فراهــم نکــردن امــکان دســتیابي بــه منابــع جدیــد پرســتاري توســط مســئولین" بــا 
83/3 درصــد بزرگتریــن مانــع مدیریتــی از دیــدگاه پرســتاران مــی باشــد. بیــن جنســیت و مانــع فــردی " نداشــتن اطــاع کامــل از مفهــوم 

 .)P>0/05( فرآینــد پرســتاری "اختــاف آمــاری معنــی داری وجــود داشــت
ــای  ــتان ه ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــدگاه پرس ــه از دی ــد ک ــی ده ــه حاضــر نشــادن م ــای مطالع ــه ه ــوع یافت ــری: مجم ــه گی نتیج
دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال مهمتریــن مانــع فــردی و مدیریتــی بــه ترتیــب شــامل عــدم آگاهــی کامــل از مفهــوم فرآینــد پرســتاری و 

فراهــم نکــردن امــکان دســتیابي بــه منابــع جدیــد پرســتاري توســط مســئولین مــی باشــد. 
کلید واژه ها:  فرآیند پرستاری، موانع، دیدگاه پرستاران.

مقدمه
ــن  ــتی ]1[ و بزرگتری ــم بهداش ــدی تی ــای کلی ــتاران از اعض پرس
گــروه ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی هســتند و نقــش اساســی 
ــف  ــاء و حفــظ ســامت در ســطوح مختل ــداوم مراقبــت، ارتق در ت
سیســتم ارائــه خدمــات ســامت را ایفــا مــی کننــد ]2[. در واقــع 
وظیفــه پرســتار پاســخ بــه همــه مشــکات بالقــوه و بالفعــل بیمــار، 
ــوان  ــتاری بعن ــد پرس ــت ]3[. فرآین ــا اس ــروه ه ــا و گ ــواده ه خان

اســتاندارد بالینــی بــرای کار پرســتاران بشــمار مــی رود ]4[. 
فرآینــد پرســتاری روشــی علمــی و هدفمنــد اســت کــه اســتفاده 
ــکان  ــن ام ــده و ای ــات ش ــه خدم ــی در ارائ ــبب هماهنگ از آن س
را بــه پرســتاران مــی دهــد کــه از تفکــر انتقــادی بــرای قضــاوت 
هــای بالینــی و فعالیــت هــای مراقبتــی خــود اســتفاده نماینــد ]5[. 
ــر  ــوان هســته اصلــی کار پرســتاری و راهــی موث ــه عن در واقــع ب
بــرای رســیدن بــه تفکــر انتقــادی و و موشــکافی مشــکات بالینی 
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مددجویــان و تصمیــم گیــری صحیــح و بــه موقــع در عرصــه بالین 
تلقــی مــی شــود ]6[. فرآینــد پرســتاری یــک فرآینــد متقابــل حــل 
مشــکل اســت، کــه پرســتار بــه منظــور ســاماندهی و ارایــه خدمات 
پرســتار، رشــد تفکــر انتقــادی بــرای قضاوتهــای بالینــی و فعالیــت 
هــای مراقبتــی خــود از آن اســتفاده مــی کنــد ]7[. در حــال حاضــر 
ــه  ــد ب ــاس فراین ــر اس ــی را ب ــات مراقبت ــه اقدام ــتاران کلی پرس
صــورت روتیــن انجــام مــی دهنــد امــا متاســفانه کمتــر ثبــت دقیق 
ــاران  ــی بیم ــده هــای بالین ــد پرســتاری در پرون ــی از فراین و اصول
مشــاهده مــی شــود. در صورتیکــه توصیــف صحیحی از مشــکات 
و نیازهــای بیمــاران در قالــب تشــخیص هــای پرســتاری بــه عنوان 
یــک پیــش نیــاز بــرای رســیدن بــه مراقبــت هــای پرســتاری در 
ــی  ــه کیف ــک مطالع ــد ]8[. ی ــی باش ــت م ــطح کیفی ــن س باالتری
ــراي  ــی در اج ــر اصل ــوان متغی ــی را بعن ــردی- مدیریت ــل ف عام
ــن  ــل بدی ــن عام ــت و ای ــرده اس ــزارش ک ــتاري گ ــد پرس فراین
ــی  ــردی- مدیریت ــل ف ــه ای ازعوام ــد مجموع ــه بای ــت ک معناس
مهیــا گردنــد تــا بــه پرســتاران در بکارگیــری فراینــد پرســتاری بــه 
منظــور ارتقــاء کیفیــت مراقبــت ها کمــک کننــد ]9[. نتایــج مطالعه 
ای در کشــور مصــر و بــا عنــوان » بررســی موانــع و تســهیل کننده 
هــای فرآینــد پرســتاری از دیــدگاه پرســتاران« انجــام شــد 94/6 
ــد کــه آگاهــی کافــی از فرآینــد  درصــد از پرســتاران اظهــار کردن
ــرای  ــی ب ــی کاف پرســتاری داشــته و  79/8  درصــد از آنهــا توانای
ــد. همچنیــن از نظــر 96 درصــد از  اجــرای فرآینــد پرســتاری دارن
پرســتاران یکپارچــه بــودن اقدامــات پرســتاری از مزایــای فرآینــد 
پرســتاری مــی باشــد. مشــکات مربــوط بــه کار پرســتاری بــا 81 
درصــد اصلــی تریــن مانــع را در اجــرای فرآینــد پرســتاری گــزارش 
کردنــد. بــه نظــر مــی رســد بــا افزایــش نیــروی انســانی مــی توان 
ــری  ــدم بکارگی ــش داد ]10[. ع ــتاری را کاه ــرای پرس ــع اج موان
فرآینــد پرســتاری بــه عنــوان اســتاندارد مراقبتــی، ســبب کاهــش 
رضایــت شــغلی، عــدم ارزشــیابی صحیحــی عملکــرد پرســتاری، 
تنــزل پرســتاری از نظــر علمــی و عملــی، کاهــش کیفیــت 
مراقبــت، کــم توجهــی برخــی از مســولین بــه ایــن رشــته، کاهــش 
ارزش حرفــه ای نــزد خــود پرســتاران و وابســتگی بیــش از حد آنان 
بــه پزشــکان، اطاعــات کورکورانــه، انجــام مراقبــت هــای تــک 
ــه  ــرف هزین ــت ص ــاران و در نهای ــتقال بیم ــش اس ــدی، کاه بع
هــای فــراوان بــه علــت انجــام اعمــال تکــراری مــی شــود ]11[. 
ــذا باتوجــه بــه اهمیــت فرآینــد پرســتاری، تاثیــر کاربــرد آن بــر  ل

بهبــود کیفیــت ارایــه خدمــات پرســتاری متاســفانه در هیــچ یــک از 
بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال مراقبت پرســتاری 
بــر اســاس فرآینــد پرســتاری بــه روش صحیــح ارائــه نمــی گــردد 
ــه،  ــن زمین ــده در ای ــام ش ــات انج ــت مطالع ــل محدودی ــه دلی و ب
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی موانــع اجــرای فرآینــد پرســتاری 
ــگاهی  ــای دانش ــتان ه ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــدگاه پرس از دی

اردبیــل و خلخــال در ســال 1399 انجــام شــد.

روش کار
ــه  ــت ک ــی اس ــی تحلیل ــه توصیف ــک مطالع ــر ی ــش حاض پژوه
از خــرداد تــا آبــان مــاه ســال 1399 انجــام شــد. جامعــه 
در                                           شــاغل  پرســتاران  کلیــه  حاضــر  پژوهــش  در  آمــاری 
ــد.  ــی باش ــال م ــل و خلخ ــگاهی اردبی ــای دانش ــتان ه بیمارس
جهــت انجــام نمونــه گیــری ابتــدا بــا مراجعــه بــه ســتاد مرکــزی         
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اردبیــل و خلخــال تعــداد پرســتاران 
شــاغل در هــر بیمارســتان مشــخص شــد؛ ســپس تعــداد پرســتاران 
ــه دوم  ــد. در مرحل ــن ش ــبتی تعیی ــه روش نس ــتان ب ــر بیمارس ه
نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی ســاده انجــام شــد. مراجعــه بــه                   
بیمارســتان هــا توســط پژوهشــگر در ابتــدای هر ســه  شــیفت صبح، 
شــب و عصــر انجــام شــد بدیــن صــورت کــه در ابتــدای شــیفت 
پرسشــنامه هــا تحویل پرســتاران شــده و در انتهای شــیفت تحویل 
گرفتــه شــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه تمام پرســتاران شــاغل در 
بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال کــه حداقــل یــک 
ســال ســابقه ی کار داشــته باشــند و معیارهــای خــروج از مطالعــه 
شــامل بهیــاران شــاغل در ایــن بیمارســتان هــا بــود. حجــم نمونــه 
ــا اســتفاده از روش  ــر اســاس مطالعــه اکبــری و همــکاران ]9[ ب ب
زیــر و بــا در نظــر گرفتــن افــت 15 درصــدی 300 نفــر محاســبه 
ــاغل در                                                                            ــتاران ش ــام پرس ــه تم ــه مطالع ــای ورود ب ــد. معیاره ش
بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخــال کــه حداقــل یــک 
ســال ســابقه ی کار داشــته باشــند و معیارهــای خــروج از مطالعــه 
شــامل بهیــاران شــاغل در ایــن بیمارســتان هــا بــود. حجــم نمونــه 
بــر اســاس مطالعــه اکبــری و همــکاران ]7[ بــا توجــه بــه نســبت 
0/79 در ایــن مطالعــه و بــا در نظــر گرفتــن حــدود اطمینــان 0/95 
و افــت 20 درصــدی بــا اســتفاده از فرمــول زیــر 300 نفــر محاســبه 

شــد. 
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ــداد  ــه تع ــه ب ــا توج ــده ب ــت آم ــه بدس ــم نمون ــاس حج ــر اس ب
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــک از بیمارســتان ه ــر ی ــتاران شــاغل در ه پرس
معیارهــای ورود، 70 نفــر از بیمارســتان امــام خمینــی )ره( اردبیــل، 
50 نفــر از هرکــدام از بیمارســتان هــای فاطمــی، علــوی، بوعلــی و 
امــام رضــا )ع( اردبیــل و در نهایــت 30 نفــر از پرســتاران شــاغل در 
تنهــا بیمارســتان خلخــال بــه روش تصادفــی ســاده انتخاب شــدند. 
ــه  ــود ک ــمتی ب ــنامه دو قس ــا، پرسش ــع آوری داده ه ــزار جم اب
قســمت اول شــامل اطاعــات فــردی- اجتماعــی پرســتاران ماننــد 
ــی ، ســابقه کار،  ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، وضعیــت تحصیل
ســمت شــغلی و قســمت دوم پرسشــنامه ی موانــع اجــرای فراینــد 
پرســتاری مــی باشــد کــه توســط اکبــری و همــکاران ]7[. طراحــی 
شــده اســت. پرسشــنامه مذکــور دارای26 ســوال در زمینــه موانــع 
اجــرای فرآینــد در دو حیطــه ی موانــع فــردی بــا 9 ســوال و موانــع 
مدیریتــی بــا 17 ســوال مــی باشــد کــه بــر اســاس طیــف لیکــرت 
ــت  ــدی اهمی ــا ح ــره 3، ت ــت دارد نم ــی اهمی ــه ای از خیل 3 گزین
دارد نمــره 2 و اهمیــت نــدارد نمــره 1 طراحــی شــده اســت. دامنــه 
نمــره ی حیطــه ی موانــع فــردی از 9 تــا 27 و دامنــه ی نمــره ی 
موانــع مدیریتــی از  17 تــا 51 مــی باشــد. روایــی ابــزار در مطالعــه 
ــر  ــه ب ــن مطالع ــی آن در همی ــد و پایای ــکاران تایی ــری و هم اکب
اســاس روش آزمــون مجــدد 0/85 تعییــن شــده اســت ]7[. پایایــی 
ایــن پرسشــنامه در مطالعــه حاضــر بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/87 

محاســبه شــد. 
ایــن پژوهــش پــس از کســب اجــاه از معاونــت پژوهشــی دانشــکده 
IR.KHALUMS. ــاق ــد اخ ــا ک ــال و ب ــکی خلخ ــوم پزش عل

ــا  ــری ب ــه گی ــام نمون ــت انج ــد. جه ــام ش REC.1398.007 انج

کســب اجــازه از مدیریــت بیمارســتان و پــس از توضیــح اهــداف 
پژوهــش، کســب رضایــت آگاهانــه از پرســتاران و توضیــح در مورد 

بــی نــام بــودن پرسشــنامه هــا، انجــام شــد.
ــاری  ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــع آوری ب ــس از جم ــا پ داده ه
SPSS/23 تجزیــه و تحلیــل شــد. بــا اســتفاده از شــاخص هــای 

توصیفــی میانگیــن، انحــراف معیــار نمــره ی هــر یــک از ابعــاد و 
ــد پرســتاری بدســت آمــد. جهــت  ــع اجــرای فرآین نمــره کل موان
تعییــن ارتبــاط بیــن متغیرهــای پژوهــش از آزمــون آمــاری کای دو 
اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری آیــن آزمــون )p<0.05( در نظــر 

گرفتــه شــد.

یافته ها
مشــخصات دموگرافیــک پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه در 
)جــدول1( نشــان داده شــده اســت. میانگیــن و انحــراف معیار ســن 
پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه 11/90 ± 30/15 و میانگیــن 

و انحــراف معیــار ســابقه کاری آنهــا 6/97 ± 9/89 مــی باشــد. 

جدول1: مشخصات دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در مطالعه

فراوانی )درصد(متغیر

جنسیت
)19( 57مرد
)81( 243زن

وضعیت تاهل
)27( 81مجرد
)73( 219متاهل

سمت
)90/7( 272پرستار

)9/4( 28سرپرستار

تحصیات
)95/7( 287لیسانس

)4/3( 13فوق لیسانس و باالتر
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جدول 2: موانع فردی اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه پرستاران شرکت کننده در مطالعه

موانع فردی
اهمیت نداردتا حدی اهمیت داردخیلی اهمیت دارد

فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(

)2( 6)19( 57)79( 1237. نداشتن اطاع کامل از مفهوم فرآیند پرستاری
)57( 17)25/3( 76)69( 2207. یادگیری ناکافی در مورد فرآیند پرستاری در دوران تحصیل
)3/7( 21)27/3( 82)65/7( 3197. نداشتن اعتقاد به مراقبت از بیمار بر اساس فرآیند پرستاری

)12( 11)29/7( 89)66/6( 4200. سختی  اجرای فرآیند پرستاری توسط پرستاری
)12( 36)27/7( 83)60/3( 5181. نداشتن انگیزه ی کافی برای اجرای فرآیند پرستاری

)5( 15)32/3( 97)62/7( 6188. نداشتن عاقه به مطالعه در زمینه اجرای فرآیند پرستاری
)2/7( 8)34/3( 103)63( 7189. نداشتن عاقه برای اجرای فرآیند پرستاری

)1/7( 5 )34( 102 )64/3( 8193. نداشتن مهارت کافی برای اجرای فرآیند پرستاری
)3/7( 11)37/7( 71)72/7( 9218. نداشتن سرعت عمل الزم در اجرای فرآیند پرستاری

یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد از دیــدگاه پرســتاران 
شــاغل در بیمارســتان هــای دانشــگاهی اردبیــل و خلخال نداشــتن 
اطــاع کامــل از مفهــوم فرآینــد پرســتاری بــا 79 درصــد، نداشــتن 
ســرعت عمــل الزم در اجــرای فرآینــد پرســتاری بــا 72/2 درصــد 
و یادگیــری ناکافــی در مــورد فرآینــد پرســتاری در دوران تحصیــل 
ــد  ــرای فرآین ــردی اج ــع ف ــن موان ــت تری ــد پراهمی ــا 69 درص ب

پرســتاری مــی باشــند )جــدول 2(.
ــد  ــع جدی ــه مناب ــتیابي ب ــکان دس ــردن ام ــم نک ــن فراه همچنی
پرســتاري توســط مســئولین بــا 83/3 درصــد و کافــي نبــودن تعداد 

ــا 79/3  ــتاري ب ــد پرس ــه فرآین ــده در زمین ــوزش دی ــتاران آم پرس
درصــد پراهمیــت تریــن موانــع مدیریتــی از دیــدگاه پرســتاران مــی 

باشــد )جــدول 3(.
ــیت و  ــن جنس ــه بی ــان داد ک ــاری کای دو نش ــون آم ــج آزم نتای
مانــع فــردی “ نداشــتن اطــاع کامــل از مفهــوم فرآینــد پرســتاری 
ــه  ــت )P< 0.05( ک ــود داش ــی داری وج ــاری معن ــاف آم “اخت
ــر  ــتاران مذک ــه پرس ــری نســبت ب ــث اطــاع کمت ــتاران مون پرس

داشــتند.

 جدول 3: موانع مدیریتی اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه پرستاران شرکت کننده در مطالعه

موانع مدیریت
اهمیت ندارداهمیت متوسط داردخیلی مهم است

فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(

)59( 16)35/7( 107)5/3( 1177. جا بجایی مکرر کادر پرستاری
)3/7( 11)17/7( 53)78/3( 2235. عدم توجه به عاقه پرستاران در انتخاب محل خدمت

)3/7( 11)26/7( 80)69/7( 3209. گذاشتن قدرت اجرای  تصمیمات اخذ شده در جریان اجراي فرآیند پرستاري

)5/6( 17)23/7( 71)70/7( 4211. سیاست بیمارستان در جهت عدم اجرای فرآیند پرستاری 
)4( 12)17( 51)79( 5237. واگذار نمودن امور غیر پرستاري به پرستاران )کار با کاغذ(

)3/6( 11)21/1( 63)75/3( 6226. فراهم نکردن شرایط الزم براي اجراي فرآیند پرستاري توسط مسئولین 
)3/3( 10)24/7( 74)72( 7216. نداشتن زمان کافي براي اجراي فرآیند پرستاري به علت کثرت بیماران 
)4/6( 14)24/7( 74)70/7( 8212. نداشتن دستورالعمل خاص در اجراي فرآیند پرستاري از طرف مسئولین 

)1( 3)21( 62)78( 9234. عدم پیگیري و نظارت به اجراي فرآیند پرستاري از طرف مسئولین پرستاري 
)2/6( 8)26/7( 80)27/3(10212. عدم توجه مسئولین پرستاري نسبت به اهمیت فرآیند پرستاري 
)7( 21)35( 105)34/7( 11174. عدم حمایت از طرف مسئوالن براي اجراي فرآیند پرستاري 

12. مناسب نبودن فضاهاي باليني براي اجراي فرآيند پرستاري با توجه به كثرت 
دانشجو در دوران تحصيل پرستاران

164 )55(114 )38(22 )7/3(

)4/7( 14)28( 84)67/3( 13202. فراهم نكردن دوره هاي بازآموزي در زمينه فرآيند پرستاري توسط مسئولين 
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14. ترتيب ندادن گردهمايي هايي در رابطه با اجراي فرآيند پرستاري از طرف 
مسئولين 

227 )75/7(64 )21/3(9 )3(

)2/7( 8)22/3( 67)75( 15225. عدم آموزش اصولی فرآيند پرستاري توسط افراد متخصص 

)2/3( 7)18/3( 55)79/3( 16238. كافي نبودن تعداد پرستاران آموزش ديده در زمينه فرآيند پرستاري 

)3/3( 10)13/3( 40)83/3( 17250. فراهم نكردن امكان دستيابي به منابع جديد پرستاري توسط مسئولين 

بحث
در مطالعــه ی حاضــر عــدم آگاهــی از مفهــوم فرآینــد پرســتاری 
و یادگیــری ناکافــی در دوران تحصیــل از پراهمیــت تریــن موانــع 
فــردی اجــرای فرآینــد پرســتاری از دیــدگاه پرســتاران مــی باشــد 
ــری و  ــت. اکب ــده اس ــد ش ــز تایی ــددی نی ــات متع ــه در مطالع ک
همــکاران در دو مطالعــه متفــاوت خــود عــدم آگاهــی پرســتاران 
ــرای  ــردی اج ــع ف ــن مان ــتاری را مهمتری ــد پرس ــوم فرآین از مفه
فرآینــد پرســتاری گــزارش کــرده انــد ]7،12[. در مطالعــه کیفــی 
آتــش شــوریده پرســتاران معتقــد بودنــد کــه آگاهــي و آمــوزش، 
ــه  ــي ک ــا زمان ــد پرســتاري اســت و ت ســرلوحه اســتفاده از فرآین
فــرد از موضوعــي مطلــع نباشــد، نمــي توانــد آن را بــه درســتي 
ــدد ]9[. از نظــر اســاتید و دانشــجویان  ــه کار بن درك نمــوده و ب
پرســتاری زنجــان نیــز نداشــتن اطــاع کامــل از مفهــوم فرآینــد 
ــر اجــرای فرآینــد  پرســتاری مهمتریــن عامــل فــردی اثرگــذار ب
پرســتاری مــی باشــد ]13[. کــه بــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر 
هــم راســتا مــی باشــد. بــه نظــر مــی رســد کمبودهــای مربــوط 
بــه آمــوزش مفهــوم فرآینــد پرســتاری در دانشــگاه هــای علــوم 
ــی  ــات خارج ــد. در مطالع ــی باش ــترك م ــور مش ــکی کش پزش
نیــز از نظــر اکثــر پرســتاران عــدم آگاهــی و نبــود مرجــع 
علمــی مناســب بــرای یادگیــری فرآینــد پرســتاری از مهمتریــن 
ــا                          ــه ب ــزارش شــده اســت ک ــد پرســتاری گ ــرای فرآین ــع اج موان
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر هــم راســتا مــی باشــد ]15،14[ کــه                    
مــی تــوان علــت آن را نبــود منابــع علمــی قــوی و اختصاصــی در 
زمینــه آمــوزش فرآینــد پرســتاری یــا عــدم دسترســی افــراد بــه 
ایــن منابــع بــه زبــان بومــی اشــاره کــرد. در مطالعــه رجــب پــور و 
همــکاران نیــز عــدم آمــوزش صحیــح فرآینــد پرســتاری در دوران 
ــع فــردی اجــرای فرآینــد پرســتاری گــزارش  دانشــجویی از موان
شــد ]16[. کــه بــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر هــم راســتا مــی 
بباشــد و همانگونــه کــه اشــاره شــده علــت ایــن امــر مــی توانــد 
ــکار  ــدم ب ــتاری و ع ــوزش پرس ــوزه ی آم ــود در ح ــص موج نقای
گیــری عملــی فرآینــد پرســتاری در واحدهــای کارآمــوزی و عــدم 

ــوم اساســی در  ــوان مفه ــتاری بعن ــد پرس ــرار فرآین ــن و تک تمری
حرفــه ی پرســتاری از عوامــل احتمالــی ایــن مســاله باشــد. 

ــع  ــه بررســی موان ــه ب ــه ک ــه هــای مطالع بخشــی دیگــر از یافت
مدیریتــی اجــرای فرآینــد پرســتاری مــی پــردازد؛ فراهــم نبــودن 
ــداد  ــود تع ــتاري و کمب ــد پرس ــع جدی ــه مناب ــتیابي ب ــکان دس ام
ــط  ــتاري توس ــد پرس ــه فرآین ــده در زمین ــوزش دی ــتاران آم پرس
پرســتاران گــزارش شــد. در مطالعــه اکبــری و همــکاران نداشــتن 
وقــت کافــی بــرای اجــرای فرآینــد پرســتاری از موانــع مدیریتــی 
ــای  ــه ه ــا یافت ــه ب ــد، ک ــزارش ش ــتاری گ ــد پرس ــرای فرآین اج
ــه نظــر مــی رســد  ــدارد ]7[. ب مطالعــه ی حاضــر هــم خوانــی ن
ــژه  ــای وی ــش ه ــتاری در بخ ــنل پرس ــارکاری پرس ــش ب افزای
علــت ایــن اختــاف در نتایــج باشــد. در مطالعــه محمــدی نیــز 
بــار کاری زیــاد، تعــداد ناکافــی پرســتاری کارکنــان و وقــت گیــر 
ــتاری  ــد پرس ــرای فرآین ــع اج ــرای آن از موان ــت اج ــودن ماهی ب
مــی باشــد کــه بــا بخشــی از یافتــه هــای مطالعــه حاضــر هــم 
راســتا مــی باشــد ]6[. در مطالعــه غفــوری فــرد و زمــان زاده نیــز 
عــدم پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای فرآینــد پرســتاری از طــرف 
مســوالن از مهمتریــن موانــع مدیریتــی اجــرای فرآینــد پرســتاری 
ــر  ــه حاض ــای مطالع ــه ه ــا یافت ــه ب ــد ]17،13[. ک ــزارش ش گ
همخوانــی نــدارد. در مطالعــه ای دیگــر موانــع اجرایــی بیشــترین 
عامــل اثرگــذار بــر اجــرای فرآینــد پرســتاری گــزارش شــد ]18[. 
مطالعــه حامــد محمــود در کشــور مصــر نیــز مشــکات مربــوط 
ــتاری  ــد پرس ــرای فرآین ــی اج ــع اصل ــتاری از موان ــه کار پرس ب
گــزارش شــد ]10[. نتایــج متناقــص مطالعــات متعــدد مــی تــوان 
ــط  ــد پرســتاری از محی ــع اجــرای فرآین ــودن موان ــر ب ــه متاث را ب
ــه  ــای مطالع ــت ه ــبت داد. از محدودی ــازمانی نس ــگ س و فرهن
حاضــر عــدم بررســی پرســتاران شــاغل در تمــام شهرســتان های 
ــات  ــی شــود مطالع ــذا پیشــنهاد م ــی باشــد. ل ــل م اســتان اردبی
ــر روی تمــام پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای  بیشــتر و ب
ــران و  ــل، مدی ــتان اردبی ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش آموزش
دانشــجویان پرســتاری و اعضــای هیــات علمــی بعنــوان مدرســان 



امیرحسین بک زاده و همکاران

7

اصلــی فرآینــد پرســتاری انجــام گیــرد.

نتیجه گیری
ــی  ــوزش کاف ــدم آم ــه حاضــر ع ــای مطالع ــه ه ــر اســاس یافت ب
همــراه بــا تمریــن و تکــرار در محیــط بالینــی در دوران تحصیــل 
ــود.  ــتاری ب ــد پرس ــرای فرآین ــع اج ــتاری،  از موان ــته ی پرس رش
ــتاری  ــد پرس ــوم فرآِین ــه مفه ــران ب ــه مدی ــدم توج ــن ع همچنی
ــای  ــت ه ــه مراقب ــتاران در ارائ ــی پرس ــوان خــط مشــی اصل بعن
ــرای  ــر اج ــر ب ــل موث ــاران از عوام ــه بیم ــی ب ــی و اصول اساس
فرآینــد پرســتاری  بــود. بــه نظــر مــی رســد تدویــن فرآیندهــای 
ــوی  ــتاری از س ــد پرس ــرای فرآین ــرای اج ــی ب ــی و نظارت آموزش
سیاســتگزارن سیســتم بهداشــتی ضــروری بــه نظــر مــی رســد، 
ــاد  ــدن ابع ــن ش ــت روش ــود جه ــی ش ــنهاد م ــن پیش همچنی
مختلــف موانــع و مشــکات مربــوط بــه فرآینــد پرســتاری 

پژوهــش هــای کیفــی در تمــام دانشــگاه هــای کشــور از ســوی 
ــردد.  ــرا گ ــی و اج ــت طراح ــتاری وزارت بهداش ــت پرس معاون

سپاسگزاری
ــه  ــی مصــوب کمیت ــرح تحقیقات ــه از ط پژوهــش حاضــر برگرفت
ــکده  ــی دانش ــت پژوهش ــر معاون ــر نظ ــجویی زی ــات دانش تحقیق
IR.KHALUMS. ــاق ــد اخ ــا ک ــال و ب ــکی خلخ ــوم پزش عل

از  پژوهشــگران  بدینوســیله  باشــد.  مــی   REC.1398.007

تمامــی پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه تشــکر و قدردانــی                   
ــد. ــی نماین م

تعارض منافع
 نویســندگان هیچگونــه تعــارض منافعــی در انتشــار ایــن مطالعــه 

رند. ندا
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