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چکیده
ــای  ــم گیری ه ــی در تصمی ــن مســتندات علم ــرد بهتری ــع کارب ــواهد در واق ــر ش ــی ب ــت مبتن ــه: مراقب مقدم
ــی مداخــات  ــن مســیر کارآی ــم در ای ــای مه ــی از چالش ه ــت اســت. یک ــن مراقب ــرای انجــام بهتری ــی ب بالین
ــر  ــا هــدف تعییــن عوامــل تســهیل کننــده و بازدارنــده عملکــرد مبتنــی ب پرســتاری اســت. مطالعــه حاضــر ب

شــواهد در پرســتاری انجــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت. جامعــه پژوهــش متشــکل از پرســتاران 
ــورد  ــه م ــود. نمون ــهرکرمان ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــین پرس ــتاری و مدرس ــران پرس ــی، مدی بالین
ــتفاده از  ــا اس ــاده ب ــی س ــری احتمال ــه گی ــه روش نمون ــال 1392 ب ــد. در س ــبه ش ــر محاس ــه 300 نف مطالع
پرسشــنامه 12 ســوالی در زمینــه تســهیات و 24 ســؤال در زمینــه موانــع کابــرد پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد 
بــر اســاس مقیــاس 5 در جــه ای لیکــرث از کامــًا موافــق تــا کامــًا مخالــف مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. بــرای 
ــاری  ــای آم ــتفاده از آزمون ه ــخه 16 و بااس ــزار SPSS نس ــرم اف ــا ن ــا ب ــق داده ه ــداف تحقی ــه اه ــتیابی ب دس

ــد. ــل گردی ــب همبســتگی پیرســون تحلی ــری )t-test و ANOVA( و ضری پارامت
يافته هــا: بیشــترین تســهیل کننــده از دیــد پرســتاران بــه ترتیــب مربــوط بــه برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی 
روش هــای تحلیــل و بکارگیــری شــواهد )27/7 %( و بیشــترین موانــع مربــوط بــه موانــع اجرایــی )2/2 ± 46( 
از جملــه عــدم دسترســی آســان بــه اطاعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد )38/12 %( بــود. بیــن نمــره موانــع 
و تســهیات ارتبــاط معنــی دار و معکــوس وجــود داشــت )P =0/02 و r = -0/15(. بیــن موانــع و تســهیات 
بــر اســاس متغیرهــای زمینــه ای غیــر از متغیــر ســن و ســابقه کار P > 0/05 در مــورد بقیــه متغیرهــا ارتبــاط 

معنــی دار آمــاری مشــاهده نشــد.
نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج، آمــوزش بعنــوان تســهیل کننــده مهــم و دسترســی ناکافــی بــه شــواهد بــه 
عنــوان بزرگتریــن بــاز دارنــده عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد مطــرح بــوده اســت. لذابــا مدیریــت مناســب رفــع 
ــرد شــواهددر عمــل، رویکردهــای پرســتاری  ــع و تأمیــن تســهیات، از طرفــی حمایــت و تشــویق از کارب موان
تغییــر می یابــد. بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم، پرســتاران نیازمنــد آمــوزش مســتمر و کاربــردی در ایــن زمینــه 

هســتند.
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مجله آموزش پرستاری

مقدمه
عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد Evidence Based Practice به عنوان 
ــه عنــوان یــک  ــه طــور گســترده ای ب ــرای مراقبــت ب اســتانداردی ب
ــر شــواهد  ــی مطــرح شــده اســت. پرســتاری مبتنــی ب پدیــده جهان
Evidence Based Nursing )EBN( بــه رشــد دانــش پرســتاری، 
ــای  ــر در مراقبت ه ــرای کار بهت ــواهد ب ــطوحی از ش ــیله س ــه وس ب
پرســتاری اشــاره دارد. در طــی تمــام مراقبت هــای پرســتاری مــا بــا 
ــه صــورت اثربخش تــری  ــه ب ــرو هســتیم کــه چگون ایــن چالــش روب
شــکاف بیــن آنچــه را کــه مــی دانیــم و آنچــه را کــه در عمــل انجــام 

ــرات در  ــه ک ــی ب ــاالت علم ــون و مق ــم. در مت ــر کنی ــم، پ می دهی
ــه حــوزه  ــال یافته هــای تحقیــق ب ــع و مشــکات انتق خصــوص موان
کاربــرد در عمــل اشــاره شــده اســت و گاهــی در ایــن منابــع بــه ایــن 
ــس  ــد )1(. پ ــب داده ان ــن" لق ــا بالی ــت ت ــوان "نیمک ــه عن ــش ب چال
 Evidence Based ــواهد ــر ش ــی ب ــکی مبتن ــوم پزش ــداع مفه از اب
ــندگان  ــال 1980 نویس ــتر در س ــک مس ــگاه م Medicine در دانش
متعــددی تعاریفــی بــرای عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد ارائــه داده انــد. 
ــب  ــواهد را" ترکی ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــش عملک Sackett و همکاران
ــا قضــاوت بالینــی و ارزش هــای بیمــار"  بهتریــن شــواهد تحقیقــی ب
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تعریــف نمودنــد )2(. کمیســیون بیــن المللــی ســیگما تتاتائودر ســال 
2003 پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد را" بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
یکــی کــردن بهتریــن شــواهد در دســترس در مــورد مشــکل بیمــار، 
ــع"  ــواده و جوام ــار، خان ــات بیم ــتار و ترجیح ــی پرس ــاوت بالین قض
تعریــف کــرد. ایــن کمیســیون بعضــی شــرایط را بــرای ایــن رخــداد 
تعییــن نمــوده اســت: پرســتاران مجبــور بــه دســتیابی بــه تحقیقــات 
ــد مهارت هــای الزم  ــوده و بای ــا عقایــد خبــرگان ب ــد و توافــق ب جدی
ــت  ــا رعای ــه مراقبــت ب ــرای اســتفاده از قضــاوت در طراحــی و ارائ ب
ارزش هــای شــخصی، فرهنگــی و ترجیحــات بیمــار و خانــواده 
را داشــته باشــند )3(. عملکــرد مبتنــی برشــواهد و راهکارهــای 
ــش را  ــی اثربخ ــاوت بالین ــد قض ــوزش آن می توان ــرای آم ــب ب مناس
ــای  ــاس نیازه ــر اس ــان ب ــذر زم ــوم در گ ــن مفه ــد. ای ــت نمای تقوی
ــن  ــکان اتخــاذ بهتری ــدف آن ام ــه اســت و ه ــه ای شــکل گرفت حرف
تصمیــم گیــری بالینــی بــرای فــرد فــرد بیمــاران بــه منظــور ارائــه 
ــد. در  ــتاری می باش ــای پرس ــر مراقبت ه ــر و اثربخش ت ــه بهت ــر چ ه
ــا و  ــنهاد مدل ه ــت پیش ــی در جه ــر تاش های ــای اخی ــول دهه ه ط
ــه اســت  ــوزش و اجــرای آن صــورت گرفت ــرای آم اســتراتژی هایی ب
ــاز  ــورد نی ــای م ــب مهارت ه ــه گام و کس ــوزش گام ب ــرورت آم و ض

مــورد تاکیــد بــوده اســت )4(.
ــروف  ــه مع ــور از 5 مرحل ــواهد مســتلزم عب ــر ش ــی ب ــرد مبتن عملک
پیکــو  مناســب  ســاختار  بــا  بالینــی  ســؤال  طراحــی  شــامل 
 PICO: P )Patient Population), I )Intervention), C
ــن  ــرای یافت (Comparison), O )Outcome( اســت. جســتجو ب
بهتریــن شــواهد، ارزیابــی منتقدانــه شــواهدبه دســت آمــده از نظــر 
ــات  ــا تجربی ــی ب ــه ارزیاب ــب نتیج ــی، ترکی ــرد بالین ــت و کارب اهمی
بالینــی و خصوصیــات منحصــر بــه فــرد هــر بیمــار و نهایتــاً ارزیابــی 
بــه دنبــال به کاربــردن شــواهد و ذخیــره کــردن اطاعــات می باشــد 
ــی  ــرد مبتن ــال 2002، عملک ــکا در س ــتاران آمری ــن پرس )5(. انجم
ــتفاده از  ــرای اس ــداوم ب ــی م ــد تعامل ــه عنوان"فراین ــر شــواهد را ب ب
ــف کــرده  ــه مراقبــت" تعری ــرای ارائ ــن شــواهد در دســترس ب بهتری

ــت )6(. اس
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد فراینــد 
تشــخیص سیســتماتیک، ارزشــیابی موشــکافانه و دقیــق و متعاقــب 
آن اشــاعه ی اســتفاده از یافته هــای تحقیــق بــرای تأثیرگــذاری 
ــر در  ــیله تغیی ــه وس ــداوم آن ب ــت و ت ــی اس ــای بالین ــر فعالیت ه ب
اســتانداردهای مراقبتــی شــکل می گیــرد کــه باعــث ایجــاد تأثیــرات 
مثبــت در مداخــات بالینــی می شــود. بــه منظــور بــکار گیــری ایــن 
رویکــرددر عملکــرد پرســتاری بایــد از آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد، 
آغــاز کــرد ایجــاد تحــول در برنامــه آموزشــی و تغییــرات در ســاختار 
ــه  ــورد توج ــد م ــواهد بای ــر ش ــی ب ــتاری مبتن ــاس پرس ــر اس آن ب
ــته  ــال گذش ــه از 50 س ــم اینک ــرد )7, 8(. علیرغ ــرار گی ــاص ق خ

تمرکــز عمــده محققیــن پرســتاری بــر تولیــد دانــش تجربــی بــرای 
بهبــود عملکــرد بالینــی بــوده اســت. از یــک دهــه گذشــته تمرکــزو 
ــا ایــن  تاکیــد بــه ســمت اســتفاده از یافته هــای تحقیــق در عمــل ب
ــه  ــود، ادام ــواهد ش ــر ش ــی ب ــه ای مبتن ــتاری حرف ــه پرس ــدف ک ه
داشــته اســت )2(. اگرچــه در متــون و مقــاالت علمــی بــه کــرات در 
خصــوص کاربــرد شــواهد در عملکــرد و مداخــات مختلف پرســتاری 
آمــده و تــا حــدودی بــه موانــع و مشــکات بــه صــورت کلــی اشــاره 
ــراجرای آن  ــر س ــی ب ــی عملیات ــان توافق ــی همچن ــت ول ــده اس ش
ــه  ــری و توصی ــد نظ ــرد در ح ــن رویک ــان ای ــدارد وهمچن ــود ن وج
ــف  ــای مختل ــتاران حوزه ه ــتن نظرپرس ــت. دانس ــده اس ــی مان باق
ــده و  ــل تســهیل کنن ــه عوام ــی در زمین ــان و مدیریت ــوزش، درم آم
ــد راهگشــای  ــر ســر راه اجــرای EBN شــاید بتوان ــع موجــود ب موان
شــناخت وضعیــت موجــود از دیدگاههــای مختلــف بــوده و بــه دنبــال 
آن تــدارک راهکارهــای عملیاتــی در ایــن خصــوص را فراهــم نمایــد، 
ــا هــدف تعییــن نظــرات پرســتاران دانشــگاه  ــذا مطالعــه حاضــر ب ل
علــوم پزشــکی شــهر کرمــان نســبت بــه تســهیات و موانــع عملکــرد 

ــر شــواهد در پرســتاری انجــام شــد. مبتنــی ب

روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه از نــوع توصیفــی – تحلیلــی اســت کــه 
بــا هــدف تعییــن نظــرات پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر 
ــرد  ــده عملک ــده و بازدارن ــهیل کنن ــل تس ــه عوام ــبت ب ــان نس کرم
مبتنــی بــر شــواهد در پرســتاری در ســال 1392 انجــام شــد. 
ــتاری  ــدرک کارشناســی پرس ــتن م ــه داش ــای ورود از مطالع معیاره
ــای  ــی آر حوزه ه ــابقه کاردر یک ــال س ــک س ــل ی ــتن حداق و داش

ــود. ــی ب ــی و مدیریت ــی، اموزش بالین
ــی،  ــتاران بالین ــکل از پرس ــش متش ــه پژوه ــه جامع ــن مطالع در ای
ــه کار در 4  ــران پرســتاری بیمارســتانهای آموزشــی )مشــغول ب مدی
بیمارســتان آموزشــی( جمعیــت تقریبــاً 700 نفــر وکلیــه مدرســین 
پرســتاری دانشــکده پرســتاری مامایــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهر 
کرمــان تقریبــاً 25 نفــر بودنــد، نمونــه مــورد مطالعــه بــه بــا توجــه 
ــی )14(  ــابه قبل ــات مش ــه در تحقیق ــورت گرفت ــیهای ص ــه بررس ب
مقــدار P = 0/5 در نظــر گرفتــه شــد و بــا در نظــر گرفتــن خطــای 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــان z = 1/96( %95( حجــم نمون d = %4، اطمین
ــی ســاده  ــری احتمال ــه گی ــه روش نمون ــن شــدکه ب ــر تعیی 350 نف
ــه پرسشــنامه های کامــل شــده، 300 نفــر وارد مطالعــه  ــا توجــه ب ب
ــنجش  ــاخته س ــق س ــزار محق ــتفاده از اب ــا اس ــات ب ــدند. اطاع ش
تســهیات و بــا اســتناد بــه ابــزار ســنجش موانــع Restas )6( جمــع 
آوری شــد، متشــکل از دو بخــش اول ابــزار جمــع آوری اطاعــات در 
ــف 5  ــر اســاس طی ــه ب ــؤال ک ــه تســهیات متشــکل از 12 س زمین
درجــه ای )از اصــًا خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد بــا ا ختصــاص نمــره 
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ــار ســؤال( طراحــی شــده اســت. بخــش دوم  ــر اســاس ب ــا 0 ب 5 ت
ــر  ــی ب ــتاری مبتن ــرد پرس ــع کاب ــه موان ــؤال در زمین ــامل 24 س ش
ــع  ــع فرهنگــی و موان ــی، موان ــع اجرای شــواهد در ســه حیطــه موان
مهــارت، بــر اســاس مقیــاس 5 در جــه ای لیکــرث از کامــًا موافــق 
ــا  ــزار ب ــی اب ــت. روای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــف م ــًا مخال ــا کام ت
اســتفاده از منابــع معتبــر علمــی و نظــر خواهــی از صاحــب نظــران 
تعییــن شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از آزمــون مجــدد بــه 
فاصلــه 10 روز انجــام شــد. بــه ترتیــب پایایــی ابــزار موانــع 0/79 = 
r و ابــزرا تســهیات r =0/83 محاســبه شــد. همچنیــن ضریــب الفــا 
ــزار  ــرای اب ــزار موانــع r = 0/86 و ب ــر اســاس پاســخهای نهایــی اب ب
ــه ماحظــات  تســهیات r = 0/91 محاســبه شــد. در انجــام مطالع
ــق و کــد  ــت شــده اســت: کســب مجــوز تحقی ــل رعای ــی ذی اخاق
اخــاق K/90/191، ضمــن حفــظ محرمانــه بــودن اطاعــات، 
پرسشــنامه مــورد اســتفاده بــی نــام بــود. پژوهشــگر بــا ارائــه معرفی 
ــا  نامــه جهــت انجــام پژوهــش اقــدام نمــود. واحدهــای پژوهــش ب
رضایــت آگاهانــه و در صــورت تمایــل در مطالعــه شــرکت نمودنــد 
و در هــر مرحلــه از مطالعــه آزاد بودنــد کــه از مطالعــه خــارج شــوند. 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق، اطاعــات حاصــل از مطالعــه با 
اســتفاده از جــداول توزیــع فراوانــی ســاده وشــاخص هــای مرکــزی 
ــع داده هــا  ــودن توزی ــال ب و پراکندگــی گــزارش شــد. بررســی نرم
 P < 0/05 از آزمــون کولمــو گــراف – اســمیرنوف اســتفاده گردیــد
نرمــال بــودن توزیــع داده هــا تأییــد شــد و بااســتفاده از آزمونهــای 
آمــاری پارامتریــک )t-test و ANOVA( و ضریــب همبســتگی 
ــش  ــن پژوه ــت. درای ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــون م پیرس

ســطح معنــی داری α = 0/05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
در ایــن مطالعــه، 300 نفــر شــرکت نمودنــد کــه شــامل 200 
ــل  ــن، حداق ــر س ــر متغی ــد(، از نظ ــث )85/8 درص ــر مؤن نف
ــار  ــراف معی ــن 35 و انح ــا میانگی ــال ب ــر 48 س 22 و حداکث
5 بودنــد. حداقــل ســابقه کار 1 وحــد اکثــر 25 ســال بــود بــا 
میانگیــن 11 و انحــراف معیــار 5/5، 216 نفــر )92/7 درصــد( 
ــات  ــد( دارای تحصی ــر )97/4 درص ــب 227 نف ــل واغل متأه
ــد. از نظــر ســمت 209 نفــر )89/7  کارشــناس پرســتاری بودن
درصــد( درســمت پرســتار بالینــی، 25)8/3 درصــد( نفــر 

پرستارآموزشــی و 66 )22 درصــد( نفــر مدیــر پرســتاری بودند. 
ــر شــواهد  ــا واژه کار مبتنــی ب ــان ب )50/8 درصــد( پاســخ گوی
ــی  ــوص اموزش ــن خص ــد( در ای ــدو )67/9 درص ــنا نبودن آش
ندیــده بودنــد. )53 درصــد( از منابــع تجربــی اطاعاتــی خــود، 
)26/8 درصــد( برنامه هــا و کنفرانس هــای ضمــن خدمــت، 
ــد( از  ــتاری و )10/2 درص ــب پرس ــا وکت ــد( راهنم )20 درص
ــد.  ــتفاده می کردن ــود اس ــتاری درکارخ ــی پرس ــاالت تحقیق مق
بیشــترین تســهیل کننده هــا مربــوط بــه مــوارد: برگــزاری دوره 
برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی روش هــای تحلیــل و بکارگیــری 
شــواهد )27/7 درصــد(، توســعه آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد در 
بالیــن بــه منظورافزایــش دانــش کاربــردی دســتیاران درزمینــه 
ــم  ــران عل ــب نظ ــاتید و صاح ــارکت اس ــور )25/7(، مش مذک
مراقبــت در بکارگیــری شــواهد جدیــد )25/4 درصــد( و ایجــاد 
فرصت هــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر بــرای پرســتاران 

ــوده اســت. )22/1 درصــد( ب
ــود  ــی )2/2 ± 46( ب ــع اجرای ــه موان ــوط ب ــع مرب ــتر موان بیش
)جــدول 1(. واز جملــه ایــن موانــع، بــه ترتیــب عــدم دسترســی 
آســان بــه اطاعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد )38/1 درصــد( 
وارزش قائــل نشــدن بــرای کاربــرد شــواهد پژوهــش در بالیــن 
ــر  ــوارد ذک ــترین م ــد( از بیش ــاران )37/8 درص ــت بیم و مراقب
ــی  ــتاری مبتن ــع پرس ــای موان ــدی متغیره ــود. رتبه بن ــده ب ش
بــر شــواهدبا رتبــه فریدمــن موانــع اجرایــی 2/398 از مهمترین 
ــاز 1/865  ــا امتی ــع فرهنگــی ب ــع محســوب می شــود. موان موان
ــاز  ــا امتی ــی ب ــارت علم ــرار دارد و مه ــت ق ــه دوم اهمی در رتب
1/773 نیــز کمتریــن اهمیــت را دارد بــرای بررســی معنــاداری 
ــتفاده  ــون Z اس ــاره آزم ــا از آم ــت عامل ه ــه اهمی ــاوت رتب تف

شــد. مقــدار معنــاداری مشــاهده نشــد )جــدول 1(.
ــع 2 ± 6/42 و میانگیــن  همچنیــن بیــن میانگیــن نمــره موان
ــوس  ــی دار و معک ــاط معن ــهیات 5/6 ± 32/2 ارتب ــره تس نم
آمــاری r = -0/15 ،P =0/ 02 وجــود داشــت. همچنیــن بیــن 
موانــع بــر اســاس متغیرهــای زمینــه ای غیــر از متغیــر ســن و 
ســابقه کار P > 0/05 در مــورد بقیــه متغیرهــا ارتبــاط معنــی 
ــهیات  ــورد تس ــن در م ــد. همچنی ــاهده نش ــاری مش دار آم
ــر اســاس هیچکــدام از متغیرهــای زمینــه ای تفــاوت آمــاری  ب

مشــاهده نشــد )جــدول 1(.

جدول 1: رتبه بندی موانع پرستاری مبتنی بر شواهد )مهارت علمی، اجرایی، فرهنگی( از دید واحدهای پژوهش
Pرتبه اهمیترتبه فريدمنمیانگین± انحراف معیارابعاد اصلی

4/51/7733P = 0/23 ± 38/3موانع مهارت علمی

2/22/3981 ± 46موانع اجرايی

1/21/8652 ± 41موانع فرهنگی
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بحث
پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد فراینــد ارزشــیابی موشــکافانه و 
ــق  ــای تحقی ــتفاده از یافته ه ــاعه اس ــب آن اش ــق و متعاق دقی
بــرای تأثیرگــذاری بــر فعالیت هــای بالینــی اســت و تــداوم آن 
بــه وســیله تغییــر در اســتانداردهای مراقبتــی شــکل می گیــرد 
و در نهایــت باعــث ایجــاد تأثیــرات مثبــت در مداخــات 
بالینــی می شــود )9, 10( بــر اســاس نتایــج، از دیــد پرســتاران 
مــورد مطالعــه موانــع اجرایــی، بــه خصــوص عوامــل ســازمانی 
ــه  ــات پژوهشــی ب ــه اطاع ــه عــدم دسترســی آســان ب از جمل
ــاد شــده  ــع ی روز و کارآمــد از بیشــترین )38/12 درصــد( موان
ــه در  ــکاران ک ــه Brown و هم ــج مطالع ــت. درنتای ــوده اس ب
همیــن زمینــه بــر روی 458 پرســتار در کالیفرنیــا انجــام 
دادنــد کمبــود وقــت و نداشــتن قــدرت اجرایــی را از مهمتریــن 
موانــع اجرایــی ذکــر نمودنــد )11(. همچنیــن درهمیــن راســتا 
مطالعــه Restas کــه بــر روی 400 پرســتار شــاغل در یکــی از 
بیمارســتانهای اســترالیا انجــام داد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــوان در دسترســی  ــع اســتفاده از شــواهد در عمــل را می ت موان
ــردی،  ــج تحقیقــات کارب ــج تحقیقــات، پیش بینــی نتای ــه نتای ب
حمایــت ســازمانی جهــت اســتفاده از شــواهد و حمایــت افــراد 
ــه  ــرد )7(. ک ــه ک ــات خاص ــتفاده از تحقیق ــرای اس ــر ب دیگ
همســو می باشــد. همچنیــن مهمتریــن عامــل مشــخص شــده 
در ایــن پژوهــش حمایت هــای ســازمانی بــه خصــوص در 
رابطــه بــا فراهــم کــردن فرصــت کافــی بــرای پرســتاران جهــت 
اســتفاده از تحقیقــات و برقــراری ارتبــاط بــا منابــع تحقیقاتــی 
ــه  ــان ب ــدم دسترســی آس ــا ع ــاس یافته ه ــر اس ــوده اســت ب ب
ــاد  ــم ی ــع مه ــد از موان ــه روز و کارآم ــی ب ــات پژوهش اطاع
شــده توســط پرســتاران مــورد مطالعــه بــوده اســت. همچنیــن 
Rolfe از موانــع یــاد شــده در نیوزلنــد را عــدم دسترســی بــه 
منابــع، عــدم اطاعــات کافــی پرســتاران، عــدم دسترســی بــه 
ــت. از  ــوده اس ــزارش نم ــت و... گ ــی اینترن ــوژی اطاعات تکنول
طرفــی ابهــام و عــدم اطمینــان بــه درســتی نتایــج تحقیقــات 
ــوده  ــع مهــم دیگــر گــزارش شــده در مطالعــه حاضــر ب از موان
اســت. درهمیــن مطالعــه عــدم اعتمــاد بــه تغییــرات حاصــل از 
تحقیقــات، از موانــع مهــم یادشــده بــوده اســت )4(. همچنیــن 
ســایر مطالعــات یافته هــای نگــران کننــده ای را در مــورد 
ــه  ــواهد در حرف ــرد ش ــج کارب ــه نتای ــبت ب ــاد نس ــدم اعتم ع
پرســتاری را نشــان داده اســت بطوریکــه پرســتاران اطمینــان 
الزم بــرای اجــرای تغییــرات را در مداخــات پرســتاری ندارنــد 
ــخگویان  ــه پاس ــن مطالع ــای ای ــاس یافته ه ــر اس )12, 13(. ب
غالبــأ از منابــع تجربــی اطاعاتــی خــود )53 درصــد( اســتفاده 
می کردنــد و پــس از آن بــه ترتیــب برنامه هــای آمــوزش 

پرســتاری، برنامه هــا و کنفرانس هــای ضمــن خدمــت، راهنمــا 
ــود  ــتفاده خ ــورد اس ــد م ــع مفی ــتاری، را از مناب ــب پرس وکت
ذکــر نمودنــد. مقــاالت منتشــر شــده در ژورنال هــای تحقیقــی 
ــد(  ــی )10/2 درص ــن فراوان ــب از کمتری ــه ترتی ــتاری ب پرس
برخــوردار بــود. بــه رغــم اینکــه کم تــر از نصــف پاســخ گویــان 
ــدو  ــر شــواهد آشــنا بودن ــی ب ــا واژه کار مبتن )49/2 درصــد( ب
اغلــب )67/9 درصــد( در ایــن خصــوص اموزشــی ندیــده بودنــد 
کــه خــود از موانــع مهــم محســوب می شــود. در همیــن راســتا 
Prior وهمــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه رغــم نیــاز 
اطاعاتــی پرســتاران در انجــام کاربــرد مؤثــر شــواهد در عمــل، 
آن هــا آمــوزش اندکــی را در زمینــه بازیابــی اطاعــات دیده انــد 
)14(. درمطالعــه ای مهــرداد و همــکاران کــه درآن بــه بررســی 
ــش  ــج پژوه ــری نتای ــه کارگی ــتاران در ب ــی پرس ســطح آمادگ
در پرســتاران بالینــی شــاغل در کلیــه بیمارســتانهای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران پرداخــت. نتایــج نشــان داد کــه بســیاری 
از پرســتاران مهــارت کافــی بــرای اســتفاده از نتایــج پژوهــش 
ــع اطــاع  ــه مناب ــم ب ــل دسترســی ک ــه دلی ــدو ب را نداشــته ان

ــد )15(. ــی می کنن ــتفاده اندک ــود اس ــع موج ــانی، از مناب رس
حــاج باقــری در یــک مطالعــه کیفــی درک پرســتاران ازمراقبــت 
مبتنــی برشــواهد رده هــای مختلــف پرســتاری درکاشــان 
بــاروش نمونــه گیــری مبتنــی برهــدف انجــام داد. ازنظــر 
شــرکت کننــدگان مراقبــت پرســتاری عمدتــاٌ براســاس روتیــن 
و"دانــش عملی"حاصــل ازتجــارب بالینــی پرســتارانجام می شــود 
ودانــش حاصــل ازتحقیقــات جدیــد پرســتاری کمتریــن نقــش 
ــن تحقیــق  را درمراقبــت ایفــا می کنــد. براســاس یافته هــای ای
ــرد  ــق وکارب ــت تحقی ــه درک ارزش واهمی ــتاران درزمین پرس
یافته هــای حاصــل ازآن بامشــکل مواجــه هســتند، ازایــن 
ــوم  ــد برمفه ــن تاکی ــا ضم ــد ت ــنهاد کردن ــن پیش رو محققی
مراقبــت مبتنــی برشــواهد، ارزیابــی شــواهد تحقیقــی دربرنامــه 
ــرای  هــای آمــوزش پرســتاری نیزدرنظــر گرفتــه شــود )16(. ب
دانســتن اینکــه پرســتاران چطــور بــه اطاعــات دسترســی پیــدا 
کننــد، آمــوزش پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد یــک نیــاز ویــک 
ــارت  ــی ومه ــی و عموم ــش کل ــث دان ــت. و باع ــی اس گام اصل
اختصاصــی آن هــا می شــود. نقــش آمــوزش در کســب مهــارت 
ــازی  ــد و توانمندس ــه ای و رش ــتقال حرف ــری، اس ــم گی تصمی
پرســتاری بســیار مهــم اســت. شــواهد در پرســتاری رویکــردی 
ــای  ــی در حالت ه ــری بالین ــم گی ــت از تصمی ــت حمای را جه
ــان کار پرســتاری فراهــم مــی آورد و پرســتاری  ــا جری مــداوم ب
ــات پرســتاران کار  ــم و تجربی ــق عل ــر شــواهد از طری مبتنــی ب

ــد )17, 18(. ــل می کن ــتاری را کام پرس
عــدم تســهیات کافــی بــرای بــه کارگیــری یافته هــای 
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ــازه  ــکات اداری در صــدور اج ــتاری ومش ــق در کار پرس تحقی
ــن  ــود و همچنی ــل ب ــد در عم ــواهد جدی ــری ش ــرای بکارگی ب
 online آنهــا افزایــش امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
بــرای دســتیابی بــه شــواهد بــه روز در مراکــز بالینــی از 
ــه  ــد. ک ــر نمودن ــاال ذک ــت ب ــا موافق ــده ب ــل تســهیل کنن عوام
ــن  ــی دارد )19(. در همی ــه Patiraki همخوان ــج مطالع ــا نتای ب
ــتیبانی  ــود پش ــدم وج ــه ع ــکاران ب ــام زاده و هم ــتا نظ راس
ســازمانی در پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد اشــاره کــرده وعــدم 
ــران  ــان مدی ــش در می ــری و بین ــزه، راهب ــه، انگی ــود عاق وج
ــج  ــاس نتای ــر اس ــمرده اند )20(. ب ــده برش ــل بازدارن را از عوام
مطالعــه حاضــراز جملــه موانــع فرهنگــی مــورد بررســی 
ــرد شــواهد پژوهــش در بالیــن  ــرای کارب ــل نشــدن ب ارزش قائ
ــت. Kitson و  ــوده اس ــرح ب ــاران )37/8( مط ــت بیم و مراقب
همــکاران در ایــن زمینــه می نویســند: موفق تریــن اجــرای 
ــر  ــواهد از نظ ــه ش ــد ک ــی رخ می ده ــل هنگام ــواهد در عم ش
علمــی قــرص و محکــم و مطابــق بــا وفــاق حرفــه ای و الویــت 
ــرای  ــتار و پذی ــط خواس ــی محی ــد. از طرف ــار باش ــای بیم ه
تغییراتــی باشــد کــه بــا فرهنگ هــای دلســوزانه، رهبــری قــوی 
وکنتــرل مناســب و سیســتم های ارائــه بازخــورد، همــراه اســت 
ــهیات  ــا ورودی تس ــرات ب ــرای تغیی ــب ب ــهیات مناس و تس
ــن  ــد )21(. بی ــته باش ــود داش ــی وج ــی و خارج ــر داخل ماه
ــد  ــواهد از دی ــر ش ــی ب ــتاری مبتن ــع پرس ــف موان ــاد مختل ابع
ــه  ــی هم ــه عبارت ــد ب ــاهده نش ــاری مش ــاوت آم ــتاران تف پرس
عوامــل دارای اهمیــت بــوده و می تواننــد مانــع انجــام عملکــرد 

ــند. ــواهد باش ــر ش ــی ب ــتاری مبتن پرس
بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر بیشــترین تســهیل کنندهــا 
ــه مــوارد برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی  ــوط ب ــه ترتیــب مرب ب
ــوزش  ــعه آم ــواهد، توس ــل و بکارگیــری ش روش هــای تحلی
مبتنــی بــر شــواهد در بالیــن بــه منظورافزایــش دانــش 
کاربــردی پرســتاران درزمینــه مذکــور، مشــارکت اســاتید 
بکارگیــری شــواهد  در  مراقبــت  علــم  نظــران  و صاحــب 
جدیــد و ایجــاد فرصت هــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر 
ــه Ciliska و  ــن زمین ــت. در همی ــوده اس ــتاران ب ــرای پرس ب
ــت ســازمانی از  ــرای تســهیل حمای ــی را ب همــکاران راهکارهای
کار پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد پیشــنهاد کردنــد کــه شــامل 
ــرورش  ــرای فعالیت هــای پ اختصــاص دادن زمــان پرســتاران ب
ــن  ــه رفت ــد، ازجمل ــواهد می باش ــر ش ــی ب ــده کار مبتن دهن
ــه، یادگیــری نحــوه جســت وجوهــای الکترونیکــی  ــه کتابخان ب
ایجــاد  و شــرکت در جلســات گــروه ژورنــال پرســتاری، 
ــات  ــه تحقیق ــکیل کمیت ــق و تش ــتاران محق ــمت های پرس س
ــب  ــتاران مرات ــا پرس ــتاری ب ــنل پرس ــاط پرس ــتاری، ارتب پرس

بــاال، محققــان بخــش پرســتاری، امــکان ثبــت نــام آنایــن در 
کتابخانه هــای پرســتاری، دســتیابی بــه ژورنال هــای پرســتاری 
ــه و تحلیــل مقــاالت مجــات شــواهد بالینــی پرســتاری  و ارائ

ــت )22(. اس
بیــن موانــع و تســهیات ارتبــاط معنــی دار بــا ضریــب 
همبســتگی ضعیــف و معکــوس مشــاهده شــد کــه قابــل پیــش 
ــه ای  ــای زمین ــاس متغیره ــر اس ــن ب ــد. همچنی ــی می باش بین
غیــر از متغیــر ســن و ســابقه خدمــت P < 0/05 در مــورد بقیه 
متغیرهــا ارتبــاط معنــی دار آمــاری مشــاهده نشــد. بــه طوریکه 
ــا ســابقه  میانگیــن نمــره موانــع از دیــد پرســتاران جوانتــر و ب
ــری  ــده در حــد محدودت ــل تســهیل کنن ــر و عوام ــر باالت کمت
گــزارش شــده بــود کــه شــاید بــه دلیــل آن باشــد کــه در کار 
پرســتاران بــا ســن وســوابق خدمتــی باالتــر روشــهای روتیــن 
در عمــل نقــش مهمتــری دارد و از شــواهد کمتربهــره می برنــد 
لــذا نظــرات آنهــا در خصــوص موانــع و تســهیات تحــت شــعاع 
مهارتهــا و تجــارب کاری آنهــا قــرار گرفتــه اســت. ایــن نتیجــه 
ــکا  ــه در امری ــکاران ک ــه Melnyk و هم ــای مطالع ــا یافته ه ب
بــه بررســی دیــدگاه پرســتاران دربــاره دانــش، عقایــد و 
مهارت هــا و نیازهــای آنــان دربــاره عملکــرد مبتنــی برشــواهد 
ــزان  ــه می ــه نشــان دادک ــج مطالع ــود. نتای پرداخــت همســو ب
ــاط معنــی دار  عملکــرد مبتنــی برشــواهد باســن پرســتار ارتب

داشــته اســت )13(.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت حمایــت همــه جانبــه 
دانشــگاهها، سیســتم پرســتاری، مدیریــت بیمارســتانها و 
ــواهد و  ــر ش ــی ب ــتاری مبتن ــتاری از پرس ــکده های پرس دانش
رفــع موانــع ایــن رویکــرد امــری ضــروری اســت کــه موجبــات 
ــات  ــت خدم ــاء کیفی ــتاری و ارتق ــی پرس ــش علم ــاء دان ارتق
ســامت در جامعــه و بیمارســتانها را فراهــم خواهــد ســاخت. 
آمــوزش، کارتیمــی مبتنــی بــر شــواهد، کســب مهــارت 
و ظرفیــت تفکــر انتقــادی و فهــم اطاعــات و همچنیــن 
توانایــی قضــاوت مناســب بیــن منابــع علمــی شــواهد وتجــارب 
ــن  ــار هــم مهمتری ــه ای مواجــه شــدن های بالینــی در کن زمین
ــواهد در  ــر ش ــی ب ــن کار مبتن ــاء یافت ــدی در ارتق ــل کلی عام

ــت. ــتاری اس پرس

نتیجه گیری
ــا  ــان ب ــرد شــواهد در عمــل همچن ــج، کارب ــه نتای ــا توجــه ب ب
موانعــی از ابعــاد علمــی، فرهنگــی و اجرایــی بــر خــوردار اســت 
ــود کــه از اطاعــات و  ــوان امیــدوار ب ــه آن معنــی کــه نمی ت ب
ــاد  ــی ایج ــردد. از طرف ــتفاده گ ــوب اس ــطح مطل ــواهددر س ش
ــرای شــواهد علمــی قــرص و محکــم و  ــردی ب تســهیات کارب
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مطابــق بــا وفــاق حرفــه ای و الویــت هــای بیمــار و رفــع موانــع 
ــذا  ــر شــواهد اســت. ل آن رمــز موفقیــت در مراقبــت مبتنــی ب
مشــارکت آمــوزش و مدیریــت پیگیــر و دقیــق پرســتاری بــرای 

ــد. ــب می نمای ــل را طل ــواهد در عم ــرد ش ــه کارب ــتیابی ب دس

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب معاونــت پژوهشــی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با کد اخــاق K/90/191 اســت. 
بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه و کلیه پرســتارانی که 
در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند و زمینــه انجــام ایــن مطالعه را 

فراهــم ســاختند تشــکر و قدردانــی می گــردد.
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Abstract
Introduction: evidence-based care is the use of the best scientific evidence in making 
clinical decisions and applying the best care. It is one of the major challenges in nursing 
interventions. This study aimed to determine the facilities and barriers to evidence-based 
nursing.
Methods: This was a cross-sectional study including clinical nurses, nurses, managers and 
nurse educators. The sample size was calculated as 300 by simple random sampling method. 
Based on Rostas tool, good validity and reliability of r = 0.83 and r = 0.79, respectively, were 
achieved. To achieve the objectives of the research, SPSS software version 16 was used 
and data was analyzed by parametric tests )t-test and ANOVA) and Pearson’s correlation 
coefficient.
Results: In the viewpoint of nurses, the most facilitating training courses were development 
of methods analysis and evidence application )27.7%) and the biggest barriers were 
implementation barriers )42.6 ± 2.2) and the lack of easy access to up-to-date and useful 
information and research )38.12%). There was a meaningful relationship between barriers 
and facilities scores and negative significance )P = 0.0 2, r = -0.15) between barriers and 
facilities based on demographic variables other than age and work experience )P > 0.05). 
There was no statistically significant relationship between other variables.
conclusions: By removing barriers and providing facilities, support and encouragement 
for the use of EBP, nursing approaches will change. To achieve this, nurses need ongoing 
trainings and practice in this field.
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