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خالصه

هاي بالینی خود ه از شواهد تحقیقات موجود، مهارتتواند با استفادطی آن پرستار می بر شواهد فرآیندي است کهپرستاري مبتنی :مقدمه

هـاي  هی، نگـرش  و عملکـرد پرسـتاران بخـش    و عملکرد مددجو تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگـا 

.گردید طراحیدانشگاه علوم پزشکی یزد  هايواهد در بیمارستانمراقبت ویژه  درباره پرستاري مبتنی بر ش

به عنوان نمونه پژوهش سرشماري  به روشCcuوIcuشاغل در بخش هايپرستار  120در این مطالعه توصیفی، تمامی:هامواد و روش

هاي داده .استاندارد خارجی برگردان شده بودپرسشنامه  ،ابزار مورد استفاده براي بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد پرستاران. انتخاب شدند

.ندتوزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شدو نیز جداول ANOVAبستگی، ، ضریب همتیهاي آماري آوري شده  با استفاده از آزمونجمع

± 59/3 میانگین نمره عملکرد و  29از نمره  88/23 ± 86/1، میانگین نمره نگرش38از نمره  35/22 ±31/4میانگین نمره آگاهی :هایافته

شـواهد،  نتایج حاکی از این بود که در رابطه با آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با پرسـتاري مبتنـی بـر    . بود37از نمره  56/28

میـانگین نمـره نگـرش بـا     . دار داشـت رابطه معنی )=004/0p(سابقه کار و )=009/0p(، سن)=001/0p(یتجنس گاهی باآمیانگین نمره 

رابطـه  ) =004/0p(سـابقه کـار   و )=006/0p(سـن ، )=001/0p(جـنس دار داشت، میانگین نمره عملکـرد بـا   رابطه معنی)=001/0p(سن

این پژوهش نشان داد کـه  هاي یافته.جود داشتدار ورابطه معنی )=001/0p(همچنین بین میانگین نمره آگاهی با عملکرد. دار داشتمعنی

آگاهی و عملکرد متوسط و ضعیف برخـوردار   اکثر پرستاران نگرش مثبت نسبت به پرستاري مبتنی بر شواهد دارند ولی بیشتر آنها از سطح

  .هستند

به صورت عملی نیاز به آموزش پرستاران در خصوص مفاهیم عملکرد مبتنی بر شواهد با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش،  :گیرينتیجه

هاي پرستاري بر اساس شواهد و مشارکت پرستاران بالینی در تحقیقـات و نیـز   و آموزش کارگاهی، ایجاد تسهیالت الزم براي انجام مراقبت

  .رسدنظر میه برقراري فرهنگ حمایت از مراقبت مبتنی بر تحقیق ضروري ب

عملکردپرستاري مبتنی بر شواهد، آگاهی، نگرش، :کلیدي هايواژه
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مقدمه

ـ ارا پرستاران بزرگترین گـروه  خـدمات بهداشـتی را   دهنـده هئ

ظ و حفـ  ءارتقا ،نقش اساسی در تداوم مراقبتو  دهندمیتشکیل 

ـ ارا مختلف سیسـتم سالمت در سطوح    ه خـدمات سـالمت ایفـا    ئ

هاي مـداوم علمـی همـراه بـا وضـعیت متغیـر       پیشرفت. کنندمی

پرسـتاران بتواننـد بـا تلفیـق     مددجویان مسـتلزم آن اسـت کـه    

اي خود و بر اساس شواهد علمـی،  هاي فنی و دانش حرفهمهارت

اي، مشـکالت مـددجویان را   رشته ضمن عمل در قالب گروه چند

مراقبتی بـراي   ه و به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامهتشخیص داد

هـاي ارائـه   بین کلیـه مراقبـت   در .]1[بپردازندحل این مشکالت 

هــاي ماننــد بیمارســتان، مراقبــت هــاي درمــانیشــده در محــیط

ارائـه   ،به همین علت. پرستاري از اهمیت بیشتري برخوردار است

مراقبت و خدمات با کیفیت مناسب بـه عنـوان یـک  اولویـت در     

درمــانی بــه ویــژه در زمینــه خــدمات  نظــام خــدمات بهداشــتی

  کـه در اغلـب کشـورها    پرستاري مطـرح شـده اسـت؛ بـه طـوري     

هـاي  ها، تحت تأثیر مراقبتبندي و اعتباربخشی بیمارستاندرجه

ز پرسـتاران انتظـار   مین راستا ادر ه .کیفیت آن است پرستاري و

هاي رود که خدمات مراقبتـی را بـا  بـاالترین حـد اسـتاندارد     می

هاي علمی ارائه دهند و همواره بـا  کمی و کیفی و مبتنی بر یافته

ــازبینی روش ــايبررســی و ب ــی ه ــراي  ،مراقبت ــدي الزم ب توانمن

  .]2[هاي بالینی در ارائه مراقبت را کسب نمایندگیريتصمیم

آینـدي اسـت کـه در طـی آن     فر بـر شـواهد   پرستاري مبتنی

هاي ه از شواهد تحقیقات موجود، مهارتتواند با استفادپرستار می

تصمیمات بالینی مناسب را اتخـاذ   ،بالینی خود و عملکرد مددجو

مرحلـه کلیـدي    4اجراي عملکرد مبتنی بر شواهد شـامل  . نماید

یک سـوأل  تبدیل سناریوي بالینی به  -1: که عبارتند از می باشد

جستجوي متون براي پیـدا کـردن    -2یافته قابل پاسخ و سازمان

ارزیـابی انتقـادي    -3ل رین شواهد موجود براي پاسخ به سـوأ بهت

اضافه کردن نتایج ارزیابی  -4شواهد براي اعتبار و قابلیت اجرایی 

عملکرد پرستاري مبتنـی بـر شـواهد در اصـل      .به عملکرد بالینی

فرآینـد پرسـتاري اسـت بـه اضـافه       یک روش حل مسئله شـبیه 

بـا   پشتوانه تحقیقات، تجربیات بالینی و درك پرستاران از آن که

پرسـتاري  . ات بیمار تلفیـق شـده اسـت   حها، باورها و ترجیارزش

هــا بوســیله حــذف بــا ســاده کــردن مراقبــتمبتنــی بــر شــواهد 

یفاتی باعـث کـاهش   عملکردهاي غیر الزم، منسوخ، قدیمی و تشر

اصـول   بـا اجـراي   .شـود هـاي پرسـتاري مـی   راقبـت مدت زمان م

تـوان شـکاف بـین تحقیـق و کـار      پرستاري مبتنی بر شواهد می

هـاي مختلـف بـه    از میان برداشـت و از نتـایج پـژوهش   بالینی را 

  .]3[بهترین شیوه در کار بالینی بهره برد

بر اساس که اعمال خود را  پرستارانی دهندمطالعات نشان می

اند تصمیمات اند توانستهگذاري نمودهمدارك و شواهد علمی پایه

ند، از بهتري را اتخاذ کنند، مراقبت با کیفیت باالتري را انجام ده

هـاي بیمـاران بکاهنـد و هزینـه اثربخشـی      مدت بستري و هزینه

، ایـن  همچنـین  .رنـد بهتري را براي بیمار و سازمان به ارمغـان آو 

مـددجو بـوده و    اي پاسـخگوي اند از نظر حرفـه پرستاران توانسته

 تـري اي مستحکماعتماد به نفس بیشتر و هویت حرفه ازخود نیز 

مراقبت مبتنی اي اخیر هدر سال ،به همین دلیل .برخوردار باشند

قبـت و  اسـتانداردهاي مرا  شواهد به عنوان راهـی بـراي ارتقـاء    بر

کید سیاستگذاران نظـام سـالمت   ات سالمت مورد تأاعتالي خدم

ه مقطعی کـه در مـورد آگـاهی و نگـرش     عدر مطال. ]4[بوده است

  بــر شــواهد در   ارتبــاط بــا پرســتاري مبتنــی    در پرســتاران

هاي آموزشی دانشگاه علـوم پزشـکی کاشـان در سـال     بیمارستان

درصد از پرسـتاران از سـطح آگـاهی     8/48  ،انجام گرفت 1390

. نـد بود درصد از سطح آگاهی ضـعیف برخـوردار   8/48و  متوسط

 7/58و درصد از پرستاران داراي نگـرش مثبـت    3/41 ،همچنین

. تفـاوت بودنـد  هد بـی درصد نسبت به پرستاري مبتنـی بـر شـوا   

 بین سـن، تحصـیالت، بخـش محـل خـدمت،      داريارتباط معنی

مطالعه پرستاران و سطح آگاهی آنان از پرسـتاري مبتنـی    میزان

داري بـین سـن و   ، ارتباط معنیهمچنین. بر شواهد وجود داشت

سمت با سطح نگرش پرسـتاران از پرسـتاري مبتنـی بـر شـواهد      

و همکاران در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه     Thiel.]3[دیده شد

چه پرستاران نگرش مثبت در مورد عملکرد  اگردست یافتند که  

اطالعـات   )درصـد 5/72(مبتنی بر شواهد داشتند اما اکثریت آنها 

هـا از  هـا و کتـاب  خود را بـه جـاي اسـتفاده از ژورنـال    مورد نیاز 
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درصـد   24آوردند و ها و همکاران بدست میمشورت با همکالسی

CINHALالت خـود را از پایگـاه داده سـالمت    نها جواب سـوأ آ

تـوان  بنابراین، در مجموع مطالب فوق می .]5[جستجو می کردند

رسد که جهت بهبود کیفیت منطقی به نظر میبیان داشت بسیار 

هاي استاندارد، جلوگیري از اتالف خدمات بهداشتی، ارائه مراقبت

و ]3[.وقت و هزینه از عملکرد مبتنی بـر شـواهد اسـتفاده گـردد    

ـ   ه بـ  همچنین ل توجـه مراقبـت از بیمـاران در    دلیـل اهمیـت قاب

مـات  سـطح معلو نیاز بـه بـه روز بـودن     هاي مراقبت ویژه وبخش

ء سـطح سـالمت جامعـه    ارتقـا  هـا کـه در  پرستاران در این بخش

 ، هـدف بررسـی آگـاهی    بـا مطالعـه  د، لذا ایـن  نباشکمک کننده 

اري مبتنی بـر شـواهد در   عملکرد پرستاران درباره پرست نگرش و

  .شدانجام  91هاي دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال بیمارستان

  هامواد و روش

توصیفی به روش سرشماري اسـت   مطالعهپژوهش حاضر یک 

Icu)120وCcuکه تمامی پرستاران شاغل در بخـش هـاي   

(N= هاي دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنـوان نمونـه   بیمارستان

ها پرسشنامه استاندارد که ابزار گردآوري داده. وارد مطالعه شدند

ایـن  . ]6[باشـد مـی  توسط جت تهیه شـده اسـت   2002در سال 

نامه براي استفاده ابتدا بـه فارسـی ترجمـه شـد و سـپس      پرسش

توسط یک فردي مسلط به زبـان انگلیسـی دوبـاره بـه انگلیسـی      

ترجمه شد و میزان تطابق این ترجمه با مـتن اصـلی پرسشـنامه    

 10روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتـوي توسـط   . بررسی شد

متخصصین آموزش بهداشت، آمـوزش پزشـکی و آمـوزش     نفر از

یزد انجام شـد و   پرستاري از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

 کیـ بـا انجـام    زیـ نپایایی این پرسشنامه . یید قرار گرفتمورد تأ

مـورد  84/0با محاسبه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     مقدماتیمطالعه 

در بخـش  . این پرسشنامه شامل سه بخش بـود . قرار گرفت دییأت

اول سوأالتی در مورد اطالعات دموگرافیـک نظیـر جـنس، سـن،     

شـامل   )اصـلی ( دومقسمت . سابقه کار و بخش محل خدمت بود

و ) لسـوأ 11( رش، نگـ )سـوأل 14(در خصوص آگاهی  لسوأ 37

پرستاران در رابطـه بـا پرسـتاري مبتنـی بـر       )لسوأ12( عملکرد

شنایی با پرستاري مبتنی بر شواهد یا گذرانـدن  شواهد از جمله آ

دوره در خصوص عملکرد مبتنی بر شـواهد یـا بررسـی نقادانـه و     

PubMed،MedLine،CINHAL آشــنایی بــا منــابعی نظیــر

، نقش عملکرد مبتنی بـر شـواهد در مراقبـت روزمـره بیمـار،      ...و

 هاي بالینی مبتنی بر شواهد، جستجو در موتورهايدرصد فعالیت

جستجو، آشنایی با مفاهیمی نظیر فاصله اطمینان، نسبت شانس 

گذاري بـه ایـن صـورت بـود کـه در خصـوص       شیوه نمره. بود...و 

کد  "صحیح"تعدادي از سوأالت آگاهی وعملکرد، براي هر پاسخ 

کد صفر در نظر گرفته  "دانمنمی"و"غلط"یک و براي هر پاسخ 

آگاهی، عملکرد ونگرش که  شد و در خصوص تعدادي از سوأالت

بندي شده  سطح) کامالّ موافق تا کامالّ مخالف( به صورت لیکرت

نمره آگاهی بین  ،مجموع در .سوأل کد گذاري شد با توجه به بود

 خــوب ، )٩٩/٢٩-٢١( متوســط ، )٩٩/٢٠-١٢( ضــعیف 38 تــا 12

متوسط  ،)٩٩/١۵-٩( ضعیف 29 تا 9، نمره نگرش بین  )٣٨-٣٠(

ــا  11و نمــره عملکــرد بــین  )٢٩-٢٣( ، خــوب)٩٩/٢٢-١۶(  37ت

قـرار   )٣٧-٢٩( خـوب  ،)٩٩/٢٨-٢٠( ، متوسط)٩٩/١٩-١١( ضعیف

.گرفت

قسمت سوم شامل یک سوال مربوط به رتبه بندي بزرگترین  

: و شـامل  موانع براي استفاده از شـواهد در فعالیـت بـالینی بـود    

 ،قیتحق  يهاکمبود مهارت ی،اطالعات کمبود منابع، کمبود وقت(

ــا ــدك در ارز ییتوان ــان ــایی ،مقــاالت يانتقــاد یابی در  عــدم توان

 تیمحـدود  ،مارانیدر مراقبت از ب یپژوهش يهاافتهی  يریبکارگ

بـود کـه از شـرکت    ) یعالقگـ یبـ  وي آمـار  يهـا لیـ تحل در فهم

کنندگان خواسته شد به موانع مطـرح شـده بـه ترتیـب اهمیـت       

ن توزیع شد و مجموع پرسشنامه بین پرستارا. بدهند 7تا  1رتبه 

SPSSها توسـط نـرم افـزار   داده. آوري شدپرسشنامه جمع 120

در مورد ارتباط بین . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 18نسخه 

و عملکرد پرستاران و نیز  متغیرهاي دموگرافیک با آگاهی، نگرش

هـاي آمـاري تـی،    ارتباط بین آگاهی، نگرش و عملکرد از آزمـون 

ANOVA اخـتالف در سـطح   . و ضریب همبستگی استفاده شد

  . دار در نظر گرفته شدمعنی 05/0کمتر از 

  هایافته

کننده در مطالعه که پرستاران شرکت دهدمی ها نشانیافته

 15زن و  %)5/87(نفر 105حاضر از نظر توزیع جنسیتی شامل 

 کنندگان داراي مدركتمامی شرکت.. مرد بودند %)5/12( نفر
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توزیع سنی افراد شرکت کننده به . لیسانس بودند تحصیلی

بین %) 55/55(نفر 65سال، 30کمتر از %)8/36(نفر 43صورت 

 66. سال سن بود 40بیشتر از %) 69/7( نفر 9سال و  39تا  30

ICUدر  %)45( نفر 54 و CCU ها دراز نمونه %)55( نفر

 5از کمتر  %)3/33( نفر 40سابقه خدمت . مشغول به کار بودند

بین %) 5/17( نفر 21سال،  10تا 5بین %) 5/27( نفر 33سال، 

  .بودسال  15بیشتر از %) 7/21( نفر 26سال و  15تا 11

طبقه بندي نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در سه دسته 

  . ضعیف، متوسط و خوب صورت گرفت

  توزیع فراوانی نمره آگاهی، نگرش و عملکرد گروه مورد پژوهش میانگین و - 1جدول

  میانگین ± انحراف معیار  حداکثر نمره  حداقل نمره  درصد  تعداد  

35/22±31/4  34  14  7/31  38  )12- 99/20( ضعیفآگاهی

  7/61  74  )21-99/29( متوسط

        6/6  8  )30- 38( خوب

88/23±86/1  27  19  -  -  )9- 99/15( ضعیفنگرش

  2/14  17  )16-99/22( متوسط  

        8/85  103  )23- 29( خوب

  37  22  -  -  )11- 99/19( ضعیفعملکرد
59/3±54/28

703/58)20-99/28(متوسط 

507/41)29- 37( خوب

نشان داد که میانگین نمره  ANOVAنتایج حاصل از آزمون 

و)=001/0p( بود دارحسب جنس معنی آگاهی و عملکرد بر

دار حسب سن معنی میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد بر

  .آورده شده است 2اطالعات در جدول . )=001/0p( بود

نشان داد میانگین نمره آگاهی تی نتایج حاصل از آزمون 

. بود) 56/21± 78/3( باالتر از زنان )27/27 ±72/4( مردان

دار بود بدین صورت حسب جنس معنی بر میانگین نمره عملکرد

 باالتر از زنان) 40/31± 15/3( میانگین نمره عملکرد مردان که

  . بود) 16/28 48/3±(

میانگین نمره آگاهی افراد با آزمون توکی تعقیبی نشان داد 

و)=022/0p( سال 30-39سال به باال بیشتر از افراد  40سن 

 30- 39بین گروه سنی ولی  بوده است) =001/0p(سال  30زیر 

در خصوص .داري دیده نشدمعنی سال تفاوت 30سال و زیر 

سال  30حسب سن، میانگین نمره نگرش افراد زیر نگرش بر

)001/0p=(  سال  30-39و)001/0p=(  سال به باال40بهتر از 

)001/0p= (سال به باال  40عملکرد بر حسب سن، افراد  .بود

 30و زیر) =003/0p(سال 30-39افراد بهتر از عملکرد 

  .بوده است) =002/0p(سال

نشان داد که میانگین نمره آگاهی و  ANOVAآزمون 

.)=001/0p( دار بودکار معنیحسب سابقه عملکرد افراد بر

آگاهی افراد با سابقه کار توکی تعقیبی نشان داد که  نتایج آزمون

سال  5 از سال به باال بیشتر از آگاهی افراد با سابقه کار کمتر15

)012/0p= (سال  11- 15 و)001/0p= (همچنین  .بوده است

 سال بیشتر از آگاهی افراد با 5- 10آگاهی افراد با سابقه کار 

در خصوص عملکرد ). =041/0p( سال بود 11- 15 سابقه کار

عملکرد  نشان دادبرحسب سابقه کار نتایج آزمون توکی تعقیبی 
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  .بود )=002/0p( سال 11-15و ) =001/0p( سال 5-10 کارر از عملکرد افراد با سابقه هتسال به باال ب15افراد با سابقه کار 

  نمره اگاهی نگرش عملکرد برحسب متغیرهاي دموگرافیک آزمون آنوا و تی تست میانگین حاصل از نتایج -2جدول 

  **سابقه کار  *بخش  **سن  *جنس  

=001/0P=009/0P=763/0p=004/0p  آگاهی

=223/0p=001/0p=532/0p=082/0p  نگرش

=001/0p=006/0p=345/0p=004/0p  عملکرد

ANOVAآزمون **    T-Testآزمون*

نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین میانگین نمره آگاهی و 

 دارانگین نمره عملکرد و نگرش معنیبین می ،نگرش و همچنین

دار مره آگاهی و عملکرد همبستگی معنیمیانگین نین ب. نبود

  .آورده شده است 3اطالعات در جدول  .وجود داشت

  نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین میانگین نمره آگاهی،نگرش و عملکرد گروه مورد پژوهش -3جدول 

  عملکرد  نگرش  آگاهی  

      1  آگاهی

064/0P=1  نگرش

001/0P=333/0r=123/0P=1  عملکرد

در بررسی موانع بکارگیري شواهد در فعالیت بالینی در 

کمبود وقت براي اجراي پرستاري مبتنی " حاضر،مطالعه 

کمبود منابع "و"هاي تحقیقمهارت کمبود"،"برشواهد

بندي موانع بر حسب رتبهبه ترتیب سه مانع اول در  "اطالعاتی

کنندگان به سوال بزرگترین موانع براي درصد پاسخ شرکت

هاي کمبود مهارت" و استفاده از شواهد در فعالیت بالینی بود

عدم "و"توانایی اندك در ارزیابی انتقادي مقاالت"،"تحقیق

،"هاي پژوهشی در مراقبت از بیمارانتوانایی در بکارگیري یافته

  .بعدي قرار داشتندهاي رتبهدر 

  بحث

مطالعه کنونی تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد هدف از 

هاي پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه شاغل در بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در ارتباط با عملکرد 

ررسی آگاهی هاي حاصل از بیافته. مبتنی بر شواهد بوده است

پرستاران در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد بیانگر این بود که 

در . اندبیشتر پرستاران داراي آگاهی کم و متوسط بوده

که براي بررسی سطح آگاهی پرستاران   Bahtsevaniمطالعه

از مراقبت مبتنی بر شواهد و منابع آن انجام شد، بیش از نیمی 

ر این زمینه کم ارزیابی کرده بودند و از افراد آگاهی خود را د

بیش از دو سوم نیز به منابع الزم براي مراقبت مبتنی بر شواهد 

در استرالیا نشان   McCluskeyمطالعه .]7[دسترسی نداشتند

پرستاران، آگاهی خود را در مورد عملکرد مبتنی % 4/39داد که 
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آگاهی % 2/18متوسط و % 4/42بر شواهد کم گزارش نموده، 

درصد  در مطالعه آقا حسینی. ]8[خود را باال گزارش کردند

باالیی از پرستاران داراي آگاهی کم و متوسط بوده و بین 

هی پرستاران از عملکرد مبتنی بر متغیرهاي سن و نمره آگا

داري وجود داشت به طوري که آگاهی شواهد رابطه معنی

سال بیشتر از آگاهی پرستاران با  30پرستاران با سن کمتر از 

سال بوده است ولی میزان  40سال و باالي  30-39سن بین 

سال از میزان آگاهی افراد سن بین  40آگاهی افراد با سن باالي 

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه بیشتر بوده است که  سال 39-30

از آنجایی که پرستاري مبتنی بر شواهد از . مذکور همخوانی دارد

نتایج ) 3ترجیحات بیمار و ) 2تجربیات بالینی فرد، ) 1سه جزء 

توان و شواهد بدست آمده از تحقیقات تشکیل شده است می

تجربیات بالینی انتظار داشت که با افزایش سن و سابقه کار، 

پرستار و توانایی وي جهت در نظر گرفتن ترجیحات بیمار 

افزایش یافته و در نتیجه سبب افزایش آگاهی وي در رابطه با 

عملکرد مبتنی بر شواهد شده است و بدلیل اینکه پرستاران در 

سال تجربه کاري کمتر نسبت به پرستاران با  30-39سن بین 

یز نسبت به پرستاران با سن کمتر از سال دارند و ن 40سن باالي 

سال از محیط دانشگاه و مطالعه و تحقیق فاصله بیشتري  30

گرفته اند، نمره آگاهی این افراد از دو گروه ذکر شده کمتر شده 

  .است

نتایج این پژوهش در بررسی نگرش پرستاران نسبت به 

 103( عملکرد مبتنی بر شواهد نشان داد که اکثریت پرستاران

داراي نگرش مثبت بوده و تعداد محدودي ) درصد 8/85 رنف

درباره عملکرد مبتنی بر  )درصد 2/14نفر  17(نگرش متوسط

این نتیجه با نتایج اکثر مطالعاتی که در زمینه  .داشتندشواهد 

نسبت به پرستاري مبتنی بر شواهد انجام شده  نگرش پرستاران

مکاران  در و ه Bennetنتایج مطالعه . باشداست همسو می

افراد شرکت کننده در پژوهش دید % 7/95استرالیا نشان داد که 

. ]9[و نگرش مثبت نسبت به مراقبت مبتنی بر شواهد داشتند

Majid اي را تحت عنوان و همکاران  در سنگاپور مطالعه

گیري بالینی انجام پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد در تصمیم

از پرستاران نگرش مثبت به  %64دادند، نتایج نشان داد که 

عملکرد مبتنی بر شواهد داشتند با این حال اشاره کردند که با 

توانند شواهد جدید را بکار توجه به حجم سنگین کار، آنها نمی

در این مطالعه پرستاران خودکارآمدي و توانایی خود را . گیرند

در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد در سطح متوسط ارزیابی 

از پرستاران داراي % 2/41،در مطالعه آقاحسینی. ]10[دکردن

از پرستاران نسبت به پرستاري مبتنی بر % 8/58نگرش مثبت و 

داري همچنین در این مطالعه، ارتباط معنا. تفاوت بودندشواهد بی

بین سن پرستاران با سطح نگرش آنان نسبت به پرستاري مبتنی 

 30پرستاران با سن کمتر از بر شواهد وجود داشت به طوري که 

سال و  30-39سال نگرش بهتري نسبت به پرستاران با سن 

مطالعه مذکور  نتایج بانتایج این . ]3[سال داشتند 40باالي 

  .باشدهمسو می

نتایج مربوط به بررسی عملکرد پرستاران درباره پرستاري 

مبتنی بر شواهد حاکی از این بود که بیش از نیمی از پرستاران 

داراي عملکرد متوسط و مابقی داراي عملکرد ضعیف بوده و فقط 

تعداد اندکی عملکرد خوب در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد 

داري بین جنس، سن و سابقه کار همچنین رابطه معنی. داشتند

پرستاران با عملکرد ایشان در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد 

ن مرد و پرستاران در سنین به نحوي که پرستارا. وجود داشت

باالتر و داراي سابقه کار بیشتر عملکرد بهتري در این رابطه 

شده است که گرچه به  گزارشحاج باقريدر مطالعه . داشتند

بالینی بر اساس شواهد تحقیقاتی عقیده پرستاران انجام اعمال 

از % 46شود، اما تنها مراقبت می منجر به افزایش کیفیت

  اعمال بالینی خود را بر مبناي شواهد تحقیقاتی پرستاران 

، بیش از نیمی از افراد McCluskeyدر مطالعه . ]1[دانستندمی

توانایی خود را در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد، پایین دانستند 

پرستاران دانش خود را درباره منابع الکترونیکی کم % 79و 

نشان داد که  نزاده و همکارامطالعه ولی. ]8[گزارش کردند

هاي تحقیقی در ده مفهومی و کاربرد مستقیم یافتهمیزان استفا

تاران پرس% 7/54پایین است به طوري که  عمل در بین پرستاران

هاي تحقیقی در کار خود مورد پژوهش در بعضی مواقع از یافته
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از آنها یک یا دو بار در سال % 35/40استفاده می کردند و 

کردند و منبع عمده حقیقی را مطالعه میمقاالت یا گزارشات ت

کسب اطالعات تحقیقی خود را کتب پرستاري و سوپروایزر 

دار و مستقیم در توجیه رابطه معنی. ]11[اندآموزشی اعالم کرده

بین جنس، سن و سابقه کار پرستاران با عملکرد آنها در رابطه 

 توان چنین اظهار داشت کهبا پرستاري مبتنی بر شواهد می

طبق نتایج بحث شده در فوق، بیشتر بودن میزان آگاهی 

پرستاران مرد در مورد پرستاري مبتنی بر شواهد سبب عملکرد 

بهتر آنان در این رابطه شده است و نیز پرستاران با سن باالتر و 

داراي سابقه کار بیشتر با تکیه بر تجربه بالینی خود و فرصت 

ه نفس باالتر و و مهارت بیشتر آموزش ضمن خدمت، با اعتماد ب

بیشتر مراقبت مبتنی بر شواهد را نسبت به پرستاران کم سن و 

همچنین . گیرندتر و داراي سابقه کار کمتر، بهتر بکار میسال

داري بین آگاهی هاي این پژوهش رابطه معنیطبق یافته

پرستاران از عملکرد مبتنی بر شواهد و عملکرد آنها در این رابطه 

اي که پرستاران داراي آگاهی بیشتر، به گونه. توجود داش

. عملکرد بهتري در رابطه با پرستاري مبتنی بر شواهد داشتند

زیرا افزایش آگاهی از عملکرد مبتنی بر شواهد و درك نتایج 

مثبت بکارگیري تجربیات بالینی مفید و شواهد تحقیقاتی در 

لکرد بهتر در مراقبت از بیماران، سبب تغییر تدریجی رفتار و عم

  .شودرابطه با پرستاري و مراقبت مبتنی بر شواهد می

نتیجه مطالعه حاضر با نتایج اکثر مطالعات انجام شده در 

هاي جدید را گذشته که کمبود وقت براي اجرایی کردن ایده

اولین و مهمترین مانع در سر راه عملکرد مبتنی بر شواهد 

  .]15-12[باشداند، همسو میدانسته

ترین موانع استفاده از در استرالیا عمده Retsasدر مطالعه 

هاي یافته قیقات نداشتن وقت کافی جهت اجراينتایج تح

تحقیقات، عدم احساس صالحیت کافی در پرستاران جهت تغییر 

. ]12[پروسیجرهاي بیمار و نبود تسهیالت کافی ذکر شده است

موارد، موانع % 6/78در مطالعه کرمانشاهی، کارکنان پرستاري در 

اجراي مراقبت مبتنی بر شواهد را مربوط به بعد مدیریتی، و 

شامل کافی نبودن تعداد کارکنان و عدم آگاهی مدیران پرستاري 

در بعد . دانستندنسبت به ضرورت مراقبت مبتنی بر شواهد می

مراقبتی نیز فقدان وقت کافی براي پرستاران جهت -فردي

بر اساس . ]2[ترین موانع بوده از مهممطالعه تحقیقات انجام شد

نتایج مطالعه امینی و همکاران، سه مانع مهم بکارگیري نتایج 

تحقیقات در بالین از دیدگاه پرستاران، عدم وجود تسهیالت الزم 

هاي تحقیقات انجام شده، نبود وقت کافی براي بکارگیري یافته

براي براي اجرایی کردن عقاید جدید و نداشتن فرصت الزم 

  . ]15[پژوهشی بودها و مقاالت خواندن پژوهش

هاي این پژوهش نشان داد که اکثر یافته :گیرينتیجه

پرستاران نگرش مثبت نسبت به پرستاري مبتنی بر شواهد دارند 

ولی بیشتر آنها از سطح آگاهی و عملکرد متوسط و ضعیف 

نیاز به آموزش پرستاران در  ،به همین دلیل .برخوردار هستند

خصوص مفاهیم عملکرد مبتنی بر شواهد به صورت عملی و 

هاي آموزش کارگاهی، ایجاد تسهیالت الزم براي انجام مراقبت

پرستاران بالینی در  پرستاري بر اساس شواهد و مشارکت

تحقیقات و نیز برقراري فرهنگ حمایت از مراقبت مبتنی بر 

با توجه به اینکه این مطالعه  . رسدتحقیق ضروري به نظر می

توصیفی بوده و در بین پرستاران مراقبت ویژه انجام شد به نظر 

رسد براي تعمیم نتایج به کلیه پرستاران و سایر پرسنل می

  . تر با حجم نمونه بیشتري باشددرمانی نیاز به مطالعه وسیع

  قدردانی تشکر و

تخرج از طرح مصوب شوراي که مقاله حاضر مس از آنجا

علوم اه مرکز آموزش و توسعه علوم پزشکی دانشگ پژوهشی

باشد، لذا از می 2502پزشکی شهید صدوقی یزد با شماره طرح 

ریاست محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی و معاونت محترم 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد که هزینه طرح را تقبل 

هاي آموزشی یزد به یمارستاننمودند و از مسئولین محترم ب

ها و از کلیه سرپرستاران دلیل ارائه مجوز جهت توزیع پرسشنامه

ها و پرستارانی که وقت ارزشمند خود را جهت تکمیل پرسشنامه

  .شوددر اختیار محققین قرار دادند، تشکر می
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Introduction: Evidence-based nursing is the process in which the nurse can use the available research

evidences, his/her clinical skills and patient preferences for appropriate clinical decision making. This study

aimed to identify the knowledge, attitude and practice of intensive care nurses on evidence-based nursing in

the teaching hospitals of Yazd University of Medical Sciences Hospitals.

Materials and Methods: In this descriptive study, with census sampling, all of the 120 nurses working in

ICU and CCU departments were selected. Tool used to evaluate the knowledge, attitude and practice of

nurses was a standard questionnaire which was translated to Farsi. Collected data were analyzed using the

statistical software SPSS 18, T-Test, correlation coefficient, ANOVA and frequency distributions.

Results: The mean knowledge score was 22.35 ± 4.31 out of 38, the mean of attitude score was 23.88 ±

1.86 out of 29 and the mean of practice score was 28.56 ± 3.59 out of 37. The results about the knowledge,

attitude and practice of nurses on evidence-based nursing indicated that the mean knowledge score had a

significant relationship with gender (p=0.001), age (p=0.009) and work experience (p=0.004). The mean

attitude score had a significant relationship with age (p=0.001). The mean of practice score had a significant

relationship with gender (p=0.001), age (p=0.006) and with work experience (p=0.004). Also, there was a

significant relationship betwean the mean of knowledge score and mean practice scores (p=0.001).

Findings of this study showed that nurses have a positive attitude toward evidence-based nursing but most

of them had moderate and low levels of knowledge and performance about it.

Conclusions: Based on the results of this study, the need to educate nurses about evidence-based practice in

the form of practical and workshop training, provideing facilities for evidence based nursing, nurses'

participation in clinical research and establishing a view point of supporting research-based care seems

necessary.
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