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  چكيده 
  ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل :عنوان پژوهش
كسب . ر واقع پيوست تئوري و عمل يكي از دغدغه هاي اصلي تمام نظام هاي آكادميك استانتقال دانش و د :زمينه

شان حرفه اي در گرو عمل دانش محور در آن حرفه است و نظام هايي موفق قلمداد مي شوند كه بتوانند پارادايم هاي تئوريك خود 
  عاملين رشته با درك ديدگاه هاي م آموزش پرستاريسياستگزاران نظا. را به نسخه هاي موفق و قابل تجويز عملي در آورند

ادراك و تبيين فرآيند انتقال دانش  اين پژوهش هدف. ارائه دهند محور كارآمدي را -برنامه ريزي هاي آموزشي بسترمي توانند 
  .استه بودپرستاري در عمل 

ا طي نمونه گيري مبتني بر هدف،  داده ه. است، كيفي و به روش گراندد تئوري انجام شدهاين پژوهش :روش شناسي
نمونه گيري نظري، . مند انفرادي و چندين جلسه مشاهده مشاركتي، جمع آوري شد باز نيمه ساختار مصاحبه عميق و29از طريق 

نيم تا تعداد  و زمان مصاحبه ها از يك تا دو جلسه و از . مبتني بر روند استخراج متغيرها وشكل گيري نظريه مورد استفاده قرارگرفت
انتقال دانش به حيطه عمل در هاي خود را پيرامون   ديدگاهمشاركت كنندگان، ادراكات، تجربيات و. دو ساعت و نيم متغير بوده است

 شده و با استفاده از مكالمات ضبط و سپس كلمه به كلمه دست نويس. تا اشباع داده ها حاصل شد مطرح كردند پرستاري
  .تراوس و كوربين و روش تحليل مقايسه اي مداوم، تجزيه و تحليل گرديد اش"پارادايم كدگذاري"تكنيك

 كد اوليه، پس از چندين بار تقليل و ادغام جهت رسيدن به تراكم 985از مجموع از داده هاي اين تحقيق،  :يافته ها
چهارمضمون يا درونمايه اصليِ يتاً  مورد برچسب مفهومي يا كد اوليه با بار مفهومي گسترده تر استخراج گرديد كه نها500مفهومي، 

 از محتواي  سازماني در پرستاريواگرايي و ؛ پارادايمي دانش و عملجنبه روانشناختي انتقال دانش، ساختار رفتار باليني، پارادوكس
 در بين محوريت الزم متغيرمركزي و داراي مرجعيت و تئوري -عمل /  عمل –گسست متقابل تئوري .  استخراج شدمستتر در آنها

در واقع اين گسست هم مشكل .  آشكارشده استها بر اساس فراواني آن در دادهحليل و تيهداده ها مي باشد كه در طي روند تجز
اجتماعي پايه و در عين حال فرايند اجتماعي پايه اين مطالعه را نيز به صورت گسست بين انديشه و رفتار در پرستاري تشكيل داده 

سست ضمن اينكه حاصل و برآيند عدم وحدت رويه در پرستاري است بلكه خود فرايند موجدة ناهماهنگي در  گبه عبارتي،است؛ 
ارتباطات بين  اين مرزهاي باز و. دو طرفه است ارتباطي باز و  بين مفاهيم چهارگانه اصلي مذكور،طارتبا. پرستاري نيز مي باشد

  . ل دانش را تحت تاثيرقرارخواهد دادمفاهيم نشانگرمفهومي يكپارچه است كه فرايند انتقا
 انتقال دانش است كه خود را  نارساي تئوري، محوريت فرايند-عمل /  عمل –گسست متقابل تئوري  :نتيجه گيري

تحقق انتقال دانش پرستاري به حيطه عمل در پرستاري وابسته به پيوست . در چارچوب مفاهيم چهارگانه مذكور نمايان مي كند
 پي آيندِ. است تئوري در چهار ستون اصلي پرستاري يعني آموزش، پژوهش، مديريت و بالين -عمل/  عمل –وري مطلوب بين تئ

فرايند گسستة انتقال دانش در پرستاري، تداوم ثنويت گرايي مخرب بين آموزش و بالين پرستاري و به مخاطره افتادن جايگاه و پايگاه 
  . لف اين پژوهش نيز مورد تاكيد بوده استي مختقسمت هاعلمي رشته خواهد بود كه در 

  ، پژوهش كيفي، گراندد تئوريگسست تئوري و عمل،  انتقال دانش پرستاري:واژه هاي كليدي 
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Abstract 
The understanding and exploration of knowledge transfer’s process into practice in 
nursing 
  
Background: Knowledge transfer and in fact, the bridging of theory and practice is one 
of the main concerns of all academic disciplines. Getting prominent professional status is 
the thing that can be achieved by knowledge-based function, and of which would be 
called as successful discipline that it be able to transfer its theoretical paradigmatic claims 
into practice. Accordingly, the nursing educational discipline policy-makers would be 
designed an effective context-based educational planning by adopting viewpoints of the 
discipline’s agents.  
   
Methodology: Using grounded theory approach, in-depth individual interviews, and 
participant observation were undertaken with a purposive and theoretical sample of 29 
participants to explore their perceptions regarding the theoretical knowledge transfer into 
practice. Data were analyzed using the Strauss and Corbin coding paradigm and constant 
comparative method. 
 
Findings: Four main themes emerging from this study included psycho-cognitive aspect 
of knowledge transfer, clinical behavior structure, paradigmatic paradoxical knowledge 
and practice, divergence in nursing organization. The reciprocal theory-practice/ 
practice-theory gap was determined as core variable based on frequency of occurrence 
and being reference to interconnect of all the themes in the data. Simultaneously, this 
core variable was assumed as basic social problem resulted from contemplation and 
behavior gap as basic psychological social process which in turn, inhibited the process of 
knowledge transfer into practice.  
 
Conclusion: The knowledge transfer into practice could be achieved if the discipline 
considers the knowledge-based function related to all of these inferred themes. In other 
words, bridging the gap between theory and practice at all four pillar of nursing, that is, 
education, research, administration, and service is intellectual way of knowledge transfer 
into practice.  Furthermore, this information indicates that nursing discipline in Iran is 
experiencing a theory-practice gap that would put the discipline at risk, and in order to 
response to the governmental critique, there is serious call for bridging the gap. 

Key words: Nursing knowledge transfer, Theory-practice gap, Qualitative research, 
Grounded theory  
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