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 1اســتادیار ،گــروه آمــوزش پرســتاری داخلــی جراحــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی رازی ،مرکــز
تحقیقــات فیزیولــوژی ،مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان،
کرمــان ،ایــران
 2دانشــجوی دکتــری حرفــهای دندانپزشــکی ،دانشــکده دندانپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان ،ایــران
* نويســنده مســئول :عصمــت نوحی ،اســتادیار ،گــروه آمــوزش پرســتاری داخلــی جراحی ،دانشــکده
پرســتاری و مامایــی رازی ،مرکــز تحقیقــات فیزیولــوژی ،مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران .ایمیــلe_nuhi@kmu.ac.ir :
تاريخ دريافت مقاله1394/9/22 :
چکیده
مقدمــه :مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد در واقــع کاربــرد بهتریــن مســتندات علمــی در تصمیــم گیریهــای
تاريخ پذيرش مقاله1394/9/25 :
بالینــی بــرای انجــام بهتریــن مراقبــت اســت .یکــی از چالشهــای مهــم در ایــن مســیر کارآیــی مداخــات
پرســتاری اســت .مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن عوامــل تســهیل کننــده و بازدارنــده عملکــرد مبتنــی بــر
واژگان کلیدی:
شــواهد در پرســتاری انجــام شــد.
پرستاری مبتنی بر شواهد
روش کار :ایــن پژوهــش یــک مطالعــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت .جامعــه پژوهــش متشــکل از پرســتاران
عملکرد مبتنی بر شواهد
بالینــی ،مدیــران پرســتاری و مدرســین پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرمان بــود .نمونــه مــورد
تسهیالت
مطالعــه  300نفــر محاســبه شــد .در ســال  1392بــه روش نمونــه گیــری احتمالــی ســاده بــا اســتفاده از
پرسشــنامه  12ســوالی در زمینــه تســهیالت و  24ســؤال در زمینــه موانــع کابــرد پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد
موانع
ا موافــق تــا کامـ ً
بــر اســاس مقیــاس  5در جــه ای لیکــرث از کامـ ً
ا مخالــف مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــرای
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق دادههــا بــا نــرم افــزار  SPSSنســخه  16و بااســتفاده از آزمونهــای آمــاری
ایران محفوظ است.
پارامتــری ( t-testو  )ANOVAو ضریــب همبســتگی پیرســون تحلیــل گردیــد.
یافتههــا :بیشــترین تســهیل کننــده از دیــد پرســتاران بــه ترتیــب مربــوط بــه برگــزاری دورههــای بازآمــوزی
روشهــای تحلیــل و بکارگیــری شــواهد ( )% 27/7و بیشــترین موانــع مربــوط بــه موانــع اجرایــی ()46 ± 2/2
از جملــه عــدم دسترســی آســان بــه اطالعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد ( )% 38/12بــود .بیــن نمــره موانــع
و تســهیالت ارتبــاط معنــی دار و معکــوس وجــود داشــت ( P =0/02و  .)r = -0/15بیــن موانــع و تســهیالت
بــر اســاس متغیرهــای زمینـهای غیــر از متغیــر ســن و ســابقه کار  P > 0/05در 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
موانــع و تأمیــن تســهیالت ،از طرفــی حمایــت و تشــویق از کاربــرد شــواهددر عمــل ،رویکردهــای پرســتاری
تغییــر مییابــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم ،پرســتاران نیازمنــد آمــوزش مســتمر و کاربــردی در ایــن زمینــه
هســتند.

مقدمه
عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد  Evidence Based Practiceبه عنوان
اســتانداردی بــرای مراقبــت بــه طــور گســتردهای بــه عنــوان یــک
پدیــده جهانــی مطــرح شــده اســت .پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد
 )Evidence Based Nursing (EBNبــه رشــد دانــش پرســتاری،
بــه وســیله ســطوحی از شــواهد بــرای کار بهتــر در مراقبتهــای
پرســتاری اشــاره دارد .در طــی تمــام مراقبتهــای پرســتاری مــا بــا
ایــن چالــش روبــرو هســتیم کــه چگونــه بــه صــورت اثربخشتــری
شــکاف بیــن آنچــه را کــه مــی دانیــم و آنچــه را کــه در عمــل انجــام

میدهیــم ،پــر کنیــم .در متــون و مقــاالت علمــی بــه کــرات در
خصــوص موانــع و مشــکالت انتقــال یافتههــای تحقیــق بــه حــوزه
کاربــرد در عمــل اشــاره شــده اســت و گاهــی در ایــن منابــع بــه ایــن
چالــش بــه عنــوان "نیمکــت تــا بالیــن" لقــب دادهانــد ( .)1پــس
از ابــداع مفهــوم پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد Evidence Based
 Medicineدر دانشــگاه مــک مســتر در ســال  1980نویســندگان
متعــددی تعاریفــی بــرای عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد ارائــه دادهانــد.
 Sackettو همکارانــش عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد را" ترکیــب
بهتریــن شــواهد تحقیقــی بــا قضــاوت بالینــی و ارزشهــای بیمــار"

نوحی و همکاران
تعریــف نمودنــد ( .)2کمیســیون بیــن المللــی ســیگما تتاتائودر ســال
 2003پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد را" بــه عنــوان وســیلهای بــرای
یکــی کــردن بهتریــن شــواهد در دســترس در مــورد مشــکل بیمــار،
قضــاوت بالینــی پرســتار و ترجیحــات بیمــار ،خانــواده و جوامــع"
تعریــف کــرد .ایــن کمیســیون بعضــی شــرایط را بــرای ایــن رخــداد
تعییــن نمــوده اســت :پرســتاران مجبــور بــه دســتیابی بــه تحقیقــات
جدیــد و توافــق بــا عقایــد خبــرگان بــوده و بایــد مهارتهــای الزم
بــرای اســتفاده از قضــاوت در طراحــی و ارائــه مراقبــت بــا رعایــت
ارزشهــای شــخصی ،فرهنگــی و ترجیحــات بیمــار و خانــواده
را داشــته باشــند ( .)3عملکــرد مبتنــی برشــواهد و راهکارهــای
مناســب بــرای آمــوزش آن میتوانــد قضــاوت بالینــی اثربخــش را
تقویــت نمایــد .ایــن مفهــوم در گــذر زمــان بــر اســاس نیازهــای
حرفــهای شــکل گرفتــه اســت و هــدف آن امــکان اتخــاذ بهتریــن
تصمیــم گیــری بالینــی بــرای فــرد فــرد بیمــاران بــه منظــور ارائــه
هــر چــه بهتــر و اثربخشتــر مراقبتهــای پرســتاری میباشــد .در
طــول دهههــای اخیــر تالشهایــی در جهــت پیشــنهاد مدلهــا و
اســتراتژیهایی بــرای آمــوزش و اجــرای آن صــورت گرفتــه اســت
و ضــرورت آمــوزش گام بــه گام و کســب مهارتهــای مــورد نیــاز
مــورد تاکیــد بــوده اســت (.)4
عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد مســتلزم عبــور از  5مرحلــه معــروف
شــامل طراحــی ســؤال بالینــی بــا ســاختار مناســب پیکــو
PICO: P (Patient Population), I (Intervention), C
) (Comparison), O (Outcomeاســت .جســتجو بــرای یافتــن
بهتریــن شــواهد ،ارزیابــی منتقدانــه شــواهدبه دســت آمــده از نظــر
اهمیــت و کاربــرد بالینــی ،ترکیــب نتیجــه ارزیابــی بــا تجربیــات
بالینــی و خصوصیــات منحصــر بــه فــرد هــر بیمــار و نهایتـاً ارزیابــی
بــه دنبــال بهکاربــردن شــواهد و ذخیــره کــردن اطالعــات میباشــد
( .)5انجمــن پرســتاران آمریــکا در ســال  ،2002عملکــرد مبتنــی
بــر شــواهد را بــه عنوان"فراینــد تعاملــی مــداوم بــرای اســتفاده از
بهتریــن شــواهد در دســترس بــرای ارائــه مراقبــت" تعریــف کــرده
اســت (.)6
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد فراینــد
تشــخیص سیســتماتیک ،ارزشــیابی موشــکافانه و دقیــق و متعاقــب
آن اشــاعهی اســتفاده از یافتههــای تحقیــق بــرای تأثیرگــذاری
بــر فعالیتهــای بالینــی اســت و تــداوم آن بــه وســیله تغییــر در
اســتانداردهای مراقبتــی شــکل میگیــرد کــه باعــث ایجــاد تأثیــرات
مثبــت در مداخــات بالینــی میشــود .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
آن بــر اســاس پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد بایــد مــورد توجــه
خــاص قــرار گیــرد ( .)8 ,7علیرغــم اینکــه از  50ســال گذشــته

تمرکــز عمــده محققیــن پرســتاری بــر تولیــد دانــش تجربــی بــرای
بهبــود عملکــرد بالینــی بــوده اســت .از یــک دهــه گذشــته تمرکــزو
تاکیــد بــه ســمت اســتفاده از یافتههــای تحقیــق در عمــل بــا ایــن
هــدف کــه پرســتاری حرفــهای مبتنــی بــر شــواهد شــود ،ادامــه
داشــته اســت ( .)2اگرچــه در متــون و مقــاالت علمــی بــه کــرات در
خصــوص کاربــرد شــواهد در عملکــرد و مداخــات مختلف پرســتاری
آمــده و تــا حــدودی بــه موانــع و مشــکالت بــه صــورت کلــی اشــاره
شــده اســت ولــی همچنــان توافقــی عملیاتــی بــر ســراجرای آن
وجــود نــدارد وهمچنــان ایــن رویکــرد در حــد نظــری و توصیــه
باقــی مانــده اســت .دانســتن نظرپرســتاران حوزههــای مختلــف
آمــوزش ،درمــان و مدیریتــی در زمینــه عوامــل تســهیل کننــده و
موانــع موجــود بــر ســر راه اجــرای  EBNشــاید بتوانــد راهگشــای
شــناخت وضعیــت موجــود از دیدگاههــای مختلــف بــوده و بــه دنبــال
آن تــدارک راهکارهــای عملیاتــی در ایــن خصــوص را فراهــم نمایــد،
لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن نظــرات پرســتاران دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهر کرمــان نســبت بــه تســهیالت و موانــع عملکــرد
مبتنــی بــر شــواهد در پرســتاری انجــام شــد.
روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه از نــوع توصیفــی – تحلیلــی اســت کــه
بــا هــدف تعییــن نظــرات پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر
کرمــان نســبت بــه عوامــل تســهیل کننــده و بازدارنــده عملکــرد
مبتنــی بــر شــواهد در پرســتاری در ســال  1392انجــام شــد.
معیارهــای ورود از مطالعــه داشــتن مــدرک کارشناســی پرســتاری
و داشــتن حداقــل یــک ســال ســابقه کاردر یکــی آر حوزههــای
بالینــی ،اموزشــی و مدیریتــی بــود.
در ایــن مطالعــه جامعــه پژوهــش متشــکل از پرســتاران بالینــی،
مدیــران پرســتاری بیمارســتانهای آموزشــی (مشــغول بــه کار در 4
بیمارســتان آموزشــی) جمعیــت تقریب ـاً  700نفــر وکلیــه مدرســین
پرســتاری دانشــکده پرســتاری مامایــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهر
کرمــان تقریب ـاً  25نفــر بودنــد ،نمونــه مــورد مطالعــه بــه بــا توجــه
بــه بررســیهای صــورت گرفتــه در تحقیقــات مشــابه قبلــی ()14
مقــدار  P = 0/5در نظــر گرفتــه شــد و بــا در نظــر گرفتــن خطــای
 ،d = %4اطمینــان  )z = 1/96( %95حجــم نمونــه مــورد مطالعــه
 350نفــر تعییــن شــدکه بــه روش نمونــه گیــری احتمالــی ســاده
بــا توجــه بــه پرسشــنامههای کامــل شــده 300 ،نفــر وارد مطالعــه
شــدند .اطالعــات بــا اســتفاده از ابــزار محقــق ســاخته ســنجش
تســهیالت و بــا اســتناد بــه ابــزار ســنجش موانــع  )6( Restasجمــع
آوری شــد ،متشــکل از دو بخــش اول ابــزار جمــع آوری اطالعــات در
زمینــه تســهیالت متشــکل از  12ســؤال کــه بــر اســاس طیــف 5
درجـهای (از اصـ ً
ا خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد بــا ا ختصــاص نمــره
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 5تــا  0بــر اســاس بــار ســؤال) طراحــی شــده اســت .بخــش دوم
شــامل  24ســؤال در زمینــه موانــع کابــرد پرســتاری مبتنــی بــر
شــواهد در ســه حیطــه موانــع اجرایــی ،موانــع فرهنگــی و موانــع
مهــارت ،بــر اســاس مقیــاس  5در جــه ای لیکــرث از کامـ ً
ا موافــق
تــا کامــ ً
ا مخالــف مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .روایــی ابــزار بــا
اســتفاده از منابــع معتبــر علمــی و نظــر خواهــی از صاحــب نظــران
تعییــن شــد .پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از آزمــون مجــدد بــه
فاصلــه  10روز انجــام شــد .بــه ترتیــب پایایــی ابــزار موانــع = 0/79
 rو ابــزرا تســهیالت  r =0/83محاســبه شــد .همچنیــن ضریــب الفــا
بــر اســاس پاســخهای نهایــی ابــزار موانــع  r = 0/86و بــرای ابــزار
تســهیالت  r = 0/91محاســبه شــد .در انجــام مطالعــه مالحظــات
اخالقــی ذیــل رعایــت شــده اســت :کســب مجــوز تحقیــق و کــد
اخــاق  ،K/90/191ضمــن حفــظ محرمانــه بــودن اطالعــات،
پرسشــنامه مــورد اســتفاده بــی نــام بــود .پژوهشــگر بــا ارائــه معرفی
نامــه جهــت انجــام پژوهــش اقــدام نمــود .واحدهــای پژوهــش بــا
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 ،اطالعــات حاصــل از مطالعــه با
اســتفاده از جــداول توزیــع فراوانــی ســاده وشــاخص هــای مرکــزی
و پراکندگــی گــزارش شــد .بررســی نرمــال بــودن توزیــع دادههــا
از آزمــون کولمــو گــراف – اســمیرنوف اســتفاده گردیــد P < 0/05
نرمــال بــودن توزیــع دادههــا تأییــد شــد و بااســتفاده از آزمونهــای
آمــاری پارامتریــک ( t-testو  )ANOVAو ضریــب همبســتگی
پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .درایــن پژوهــش
ســطح معنــی داری  α = 0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها

در ایــن مطالعــه 300 ،نفــر شــرکت نمودنــد کــه شــامل 200
نفــر مؤنــث ( 85/8درصــد) ،از نظــر متغیــر ســن ،حداقــل
 22و حداکثــر  48ســال بــا میانگیــن  35و انحــراف معیــار
 5بودنــد .حداقــل ســابقه کار  1وحــد اکثــر  25ســال بــود بــا
میانگیــن  11و انحــراف معیــار  216 ،5/5نفــر ( 92/7درصــد)
متأهــل واغلــب  227نفــر ( 97/4درصــد) دارای تحصیــات
کارشــناس پرســتاری بودنــد .از نظــر ســمت  209نفــر (89/7
درصــد) درســمت پرســتار بالینــی 8/3(25 ،درصــد) نفــر

پرستارآموزشــی و  22( 66درصــد) نفــر مدیــر پرســتاری بودند.
( 50/8درصــد) پاســخ گویــان بــا واژه کار مبتنــی بــر شــواهد
آشــنا نبودنــدو ( 67/9درصــد) در ایــن خصــوص اموزشــی
ندیــده بودنــد 53( .درصــد) از منابــع تجربــی اطالعاتــی خــود،
( 26/8درصــد) برنامههــا و کنفرانسهــای ضمــن خدمــت،
( 20درصــد) راهنمــا وکتــب پرســتاری و ( 10/2درصــد) از
مقــاالت تحقیقــی پرســتاری درکارخــود اســتفاده میکردنــد.
بیشــترین تســهیل کنندههــا مربــوط بــه مــوارد :برگــزاری دوره
برگــزاری دورههــای بازآمــوزی روشهــای تحلیــل و بکارگیــری
شــواهد ( 27/7درصــد) ،توســعه آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد در
بالیــن بــه منظورافزایــش دانــش کاربــردی دســتیاران درزمینــه
مذکــور ( ،)25/7مشــارکت اســاتید و صاحــب نظــران علــم
مراقبــت در بکارگیــری شــواهد جدیــد ( 25/4درصــد) و ایجــاد
فرصتهــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر بــرای پرســتاران
( 22/1درصــد) بــوده اســت.
بیشــتر موانــع مربــوط بــه موانــع اجرایــی ( )46 ± 2/2بــود
(جــدول  .)1واز جملــه ایــن موانــع ،بــه ترتیــب عــدم دسترســی
آســان بــه اطالعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد ( 38/1درصــد)
وارزش قائــل نشــدن بــرای کاربــرد شــواهد پژوهــش در بالیــن
و مراقبــت بیمــاران ( 37/8درصــد) از بیشــترین مــوارد ذکــر
شــده بــود .رتبهبنــدی متغیرهــای موانــع پرســتاری مبتنــی
بــر شــواهدبا رتبــه فریدمــن موانــع اجرایــی  2/398از مهمترین
موانــع محســوب میشــود .موانــع فرهنگــی بــا امتیــاز 1/865
در رتبــه دوم اهمیــت قــرار دارد و مهــارت علمــی بــا امتیــاز
 1/773نیــز کمتریــن اهمیــت را دارد بــرای بررســی معنــاداری
تفــاوت رتبــه اهمیــت عاملهــا از آمــاره آزمــون  Zاســتفاده
شــد .مقــدار معنــاداری مشــاهده نشــد (جــدول .)1
همچنیــن بیــن میانگیــن نمــره موانــع  6/42 ± 2و میانگیــن
نمــره تســهیالت  32/2 ± 5/6ارتبــاط معنــی دار و معکــوس
آمــاری  r = -0/15 ،P =0/ 02وجــود داشــت .همچنیــن بیــن
موانــع بــر اســاس متغیرهــای زمین ـهای غیــر از متغیــر ســن و
ســابقه کار  P > 0/05در مــورد بقیــه متغیرهــا ارتبــاط معنــی
دار آمــاری مشــاهده نشــد .همچنیــن در مــورد تســهیالت
بــر اســاس هیچکــدام از متغیرهــای زمین ـهای تفــاوت آمــاری
مشــاهده نشــد (جــدول .)1

جدول  :1رتبهبندی موانع پرستاری مبتنی بر شواهد (مهارت علمی ،اجرایی ،فرهنگی) از دید واحدهای پژوهش
ابعاد اصلی
موانع مهارت علمی
موانع اجرایی
موانع فرهنگی
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میانگین ±انحراف معیار

رتبه فریدمن

رتبه اهمیت

P

38/3 ± 4/5

1/773

3

P = 0/23

2/398

1

1/865

2

46 ± 2/2

41 ± 1/2

نوحی و همکاران
بحث

پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد فراینــد ارزشــیابی موشــکافانه و
دقیــق و متعاقــب آن اشــاعه اســتفاده از یافتههــای تحقیــق
بــرای تأثیرگــذاری بــر فعالیتهــای بالینــی اســت و تــداوم آن
بــه وســیله تغییــر در اســتانداردهای مراقبتــی شــکل میگیــرد
و در نهایــت باعــث ایجــاد تأثیــرات مثبــت در مداخــات
بالینــی میشــود ( )10 ,9بــر اســاس نتایــج ،از دیــد پرســتاران
مــورد مطالعــه موانــع اجرایــی ،بــه خصــوص عوامــل ســازمانی
از جملــه عــدم دسترســی آســان بــه اطالعــات پژوهشــی بــه
روز و کارآمــد از بیشــترین ( 38/12درصــد) موانــع یــاد شــده
بــوده اســت .درنتایــج مطالعــه  Brownو همــکاران کــه در
همیــن زمینــه بــر روی  458پرســتار در کالیفرنیــا انجــام
دادنــد کمبــود وقــت و نداشــتن قــدرت اجرایــی را از مهمتریــن
موانــع اجرایــی ذکــر نمودنــد ( .)11همچنیــن درهمیــن راســتا
مطالعــه  Restasکــه بــر روی  400پرســتار شــاغل در یکــی از
بیمارســتانهای اســترالیا انجــام داد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
موانــع اســتفاده از شــواهد در عمــل را میتــوان در دسترســی
بــه نتایــج تحقیقــات ،پیشبینــی نتایــج تحقیقــات کاربــردی،
حمایــت ســازمانی جهــت اســتفاده از شــواهد و حمایــت افــراد
دیگــر بــرای اســتفاده از تحقیقــات خالصــه کــرد ( .)7کــه
همســو میباشــد .همچنیــن مهمتریــن عامــل مشــخص شــده
در ایــن پژوهــش حمایتهــای ســازمانی بــه خصــوص در
رابطــه بــا فراهــم کــردن فرصــت کافــی بــرای پرســتاران جهــت
اســتفاده از تحقیقــات و برقــراری ارتبــاط بــا منابــع تحقیقاتــی
بــوده اســت بــر اســاس یافتههــا عــدم دسترســی آســان بــه
اطالعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد از موانــع مهــم یــاد
شــده توســط پرســتاران مــورد مطالعــه بــوده اســت .همچنیــن
 Rolfeاز موانــع یــاد شــده در نیوزلنــد را عــدم دسترســی بــه
منابــع ،عــدم اطالعــات کافــی پرســتاران ،عــدم دسترســی بــه
تکنولــوژی اطالعاتــی اینترنــت و ...گــزارش نمــوده اســت .از
طرفــی ابهــام و عــدم اطمینــان بــه درســتی نتایــج تحقیقــات
از موانــع مهــم دیگــر گــزارش شــده در مطالعــه حاضــر بــوده
اســت .درهمیــن مطالعــه عــدم اعتمــاد بــه تغییــرات حاصــل از
تحقیقــات ،از موانــع مهــم یادشــده بــوده اســت ( .)4همچنیــن
ســایر مطالعــات یافتههــای نگــران کننــدهای را در مــورد
عــدم اعتمــاد نســبت بــه نتایــج کاربــرد شــواهد در حرفــه
پرســتاری را نشــان داده اســت بطوریکــه پرســتاران اطمینــان
الزم بــرای اجــرای تغییــرات را در مداخــات پرســتاری ندارنــد
( .)13 ,12بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه پاســخگویان
غالبــأ از منابــع تجربــی اطالعاتــی خــود ( 53درصــد) اســتفاده
میکردنــد و پــس از آن بــه ترتیــب برنامههــای آمــوزش

پرســتاری ،برنامههــا و کنفرانسهــای ضمــن خدمــت ،راهنمــا
وکتــب پرســتاری ،را از منابــع مفیــد مــورد اســتفاده خــود
ذکــر نمودنــد .مقــاالت منتشــر شــده در ژورنالهــای تحقیقــی
پرســتاری بــه ترتیــب از کمتریــن فراوانــی ( 10/2درصــد)
برخــوردار بــود .بــه رغــم اینکــه کمتــر از نصــف پاســخ گویــان
( 49/2درصــد) بــا واژه کار مبتنــی بــر شــواهد آشــنا بودنــدو
اغلــب ( 67/9درصــد) در ایــن خصــوص اموزشــی ندیــده بودنــد
کــه خــود از موانــع مهــم محســوب میشــود .در همیــن راســتا
 Priorوهمــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه رغــم نیــاز
اطالعاتــی پرســتاران در انجــام کاربــرد مؤثــر شــواهد در عمــل،
آنهــا آمــوزش اندکــی را در زمینــه بازیابــی اطالعــات دیدهانــد
( .)14درمطالعــه ای مهــرداد و همــکاران کــه درآن بــه بررســی
ســطح آمادگــی پرســتاران در بــه کارگیــری نتایــج پژوهــش
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
را نداشــته انــدو بــه دلیــل دسترســی کــم بــه منابــع اطــاع
رســانی ،از منابــع موجــود اســتفاده اندکــی میکننــد (.)15
حــاج باقــری در یــک مطالعــه کیفــی درک پرســتاران ازمراقبــت
مبتنــی برشــواهد ردههــای مختلــف پرســتاری درکاشــان
بــاروش نمونــه گیــری مبتنــی برهــدف انجــام داد .ازنظــر
شــرکت کننــدگان مراقبــت پرســتاری عمدتـ ٌا براســاس روتیــن
و"دانــش عملی"حاصــل ازتجــارب بالینــی پرســتارانجام میشــود
ودانــش حاصــل ازتحقیقــات جدیــد پرســتاری کمتریــن نقــش
را درمراقبــت ایفــا میکنــد .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق
پرســتاران درزمینــه درک ارزش واهمیــت تحقیــق وکاربــرد
یافتههــای حاصــل ازآن بامشــکل مواجــه هســتند ،ازایــن
رو محققیــن پیشــنهاد کردنــد تــا ضمــن تاکیــد برمفهــوم
مراقبــت مبتنــی برشــواهد ،ارزیابــی شــواهد تحقیقــی دربرنامــه
هــای آمــوزش پرســتاری نیزدرنظــر گرفتــه شــود ( .)16بــرای
دانســتن اینکــه پرســتاران چطــور بــه اطالعــات دسترســی پیــدا
کننــد ،آمــوزش پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد یــک نیــاز ویــک
گام اصلــی اســت .و باعــث دانــش کلــی و عمومــی ومهــارت
اختصاصــی آنهــا میشــود .نقــش آمــوزش در کســب مهــارت
تصمیــم گیــری ،اســتقالل حرفــهای و رشــد و توانمندســازی
پرســتاری بســیار مهــم اســت .شــواهد در پرســتاری رویکــردی
را جهــت حمایــت از تصمیــم گیــری بالینــی در حالتهــای
مــداوم بــا جریــان کار پرســتاری فراهــم م ـیآورد و پرســتاری
مبتنــی بــر شــواهد از طریــق علــم و تجربیــات پرســتاران کار
پرســتاری را کامــل میکنــد (.)18 ,17
عــدم تســهیالت کافــی بــرای بــه کارگیــری یافتههــای
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تحقیــق در کار پرســتاری ومشــکالت اداری در صــدور اجــازه
بــرای بکارگیــری شــواهد جدیــد در عمــل بــود و همچنیــن
آنهــا افزایــش امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری online
بــرای دســتیابی بــه شــواهد بــه روز در مراکــز بالینــی از
عوامــل تســهیل کننــده بــا موافقــت بــاال ذکــر نمودنــد .کــه
بــا نتایــج مطالعــه  Patirakiهمخوانــی دارد ( .)19در همیــن
راســتا نظــام زاده و همــکاران بــه عــدم وجــود پشــتیبانی
ســازمانی در پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد اشــاره کــرده وعــدم
وجــود عالقــه ،انگیــزه ،راهبــری و بینــش در میــان مدیــران
را از عوامــل بازدارنــده برشــمردهاند ( .)20بــر اســاس نتایــج
مطالعــه حاضــراز جملــه موانــع فرهنگــی مــورد بررســی
ارزش قائــل نشــدن بــرای کاربــرد شــواهد پژوهــش در بالیــن
و مراقبــت بیمــاران ( )37/8مطــرح بــوده اســت Kitson .و
همــکاران در ایــن زمینــه مینویســند :موفقتریــن اجــرای
شــواهد در عمــل هنگامــی رخ میدهــد کــه شــواهد از نظــر
علمــی قــرص و محکــم و مطابــق بــا وفــاق حرف ـهای و الویــت
هــای بیمــار باشــد .از طرفــی محیــط خواســتار و پذیــرای
تغییراتــی باشــد کــه بــا فرهنگهــای دلســوزانه ،رهبــری قــوی
وکنتــرل مناســب و سیســتمهای ارائــه بازخــورد ،همــراه اســت
و تســهیالت مناســب بــرای تغییــرات بــا ورودی تســهیالت
ماهــر داخلــی و خارجــی وجــود داشــته باشــد ( .)21بیــن
ابعــاد مختلــف موانــع پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد از دیــد
پرســتاران تفــاوت آمــاری مشــاهده نشــد بــه عبارتــی همــه
عوامــل دارای اهمیــت بــوده و میتواننــد مانــع انجــام عملکــرد
پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد باشــند.
بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر بیشــترین تســهیل کنندهــا
بــه ترتیــب مربــوط بــه مــوارد برگــزاری دورههــای بازآمــوزی
روشهــای تحلیــل و بکارگیــری شــواهد ،توســعه آمــوزش
مبتنــی بــر شــواهد در بالیــن بــه منظورافزایــش دانــش
کاربــردی پرســتاران درزمینــه مذکــور ،مشــارکت اســاتید
و صاحــب نظــران علــم مراقبــت در بکارگیــری شــواهد
جدیــد و ایجــاد فرصتهــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر
بــرای پرســتاران بــوده اســت .در همیــن زمینــه  Ciliskaو
همــکاران راهکارهایــی را بــرای تســهیل حمایــت ســازمانی از
کار پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد پیشــنهاد کردنــد کــه شــامل
اختصــاص دادن زمــان پرســتاران بــرای فعالیتهــای پــرورش
دهنــده کار مبتنــی بــر شــواهد میباشــد ،ازجملــه رفتــن
بــه کتابخانــه ،یادگیــری نحــوه جســت وجوهــای الکترونیکــی
و شــرکت در جلســات گــروه ژورنــال پرســتاری ،ایجــاد
ســمتهای پرســتاران محقــق و تشــکیل کمیتــه تحقیقــات
پرســتاری ،ارتبــاط پرســنل پرســتاری بــا پرســتاران مراتــب
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بــاال ،محققــان بخــش پرســتاری ،امــکان ثبــت نــام آنالیــن در
کتابخانههــای پرســتاری ،دســتیابی بــه ژورنالهــای پرســتاری
و ارائــه و تحلیــل مقــاالت مجــات شــواهد بالینــی پرســتاری
اســت (.)22
بیــن موانــع و تســهیالت ارتبــاط معنــی دار بــا ضریــب
همبســتگی ضعیــف و معکــوس مشــاهده شــد کــه قابــل پیــش
بینــی میباشــد .همچنیــن بــر اســاس متغیرهــای زمینــهای
غیــر از متغیــر ســن و ســابقه خدمــت  P < 0/05در مــورد بقیه
متغیرهــا ارتبــاط معنــی دار آمــاری مشــاهده نشــد .بــه طوریکه
میانگیــن نمــره موانــع از دیــد پرســتاران جوانتــر و بــا ســابقه
کمتــر باالتــر و عوامــل تســهیل کننــده در حــد محدودتــری
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 میبرنــد
لــذا نظــرات آنهــا در خصــوص موانــع و تســهیالت تحــت شــعاع
مهارتهــا و تجــارب کاری آنهــا قــرار گرفتــه اســت .ایــن نتیجــه
بــا یافتههــای مطالعــه  Melnykو همــکاران کــه در امریــکا
بــه بررســی دیــدگاه پرســتاران دربــاره دانــش ،عقایــد و
مهارتهــا و نیازهــای آنــان دربــاره عملکــرد مبتنــی برشــواهد
پرداخــت همســو بــود .نتایــج مطالعــه نشــان دادکــه میــزان
عملکــرد مبتنــی برشــواهد باســن پرســتار ارتبــاط معنــی دار
داشــته اســت (.)13
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت حمایــت همــه جانبــه
دانشــگاهها ،سیســتم پرســتاری ،مدیریــت بیمارســتانها و
دانشــکدههای پرســتاری از پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد و
رفــع موانــع ایــن رویکــرد امــری ضــروری اســت کــه موجبــات
ارتقــاء دانــش علمــی پرســتاری و ارتقــاء کیفیــت خدمــات
ســامت در جامعــه و بیمارســتانها را فراهــم خواهــد ســاخت.
آمــوزش ،کارتیمــی مبتنــی بــر شــواهد ،کســب مهــارت
و ظرفیــت تفکــر انتقــادی و فهــم اطالعــات و همچنیــن
توانایــی قضــاوت مناســب بیــن منابــع علمــی شــواهد وتجــارب
زمین ـهای مواجــه شــدنهای بالینــی در کنــار هــم مهمتریــن
عامــل کلیــدی در ارتقــاء یافتــن کار مبتنــی بــر شــواهد در
پرســتاری اســت.
نتیجه گیری

بــا توجــه بــه نتایــج ،کاربــرد شــواهد در عمــل همچنــان بــا
موانعــی از ابعــاد علمــی ،فرهنگــی و اجرایــی بــر خــوردار اســت
بــه آن معنــی کــه نمیتــوان امیــدوار بــود کــه از اطالعــات و
شــواهددر ســطح مطلــوب اســتفاده گــردد .از طرفــی ایجــاد
تســهیالت کاربــردی بــرای شــواهد علمــی قــرص و محکــم و

نوحی و همکاران

. اســتK/90/191 مطابــق بــا وفــاق حرفـهای و الویــت هــای بیمــار و رفــع موانــع دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با کد اخــاق
 لــذا بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه و کلیه پرســتارانی که.آن رمــز موفقیــت در مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد اســت
مشــارکت آمــوزش و مدیریــت پیگیــر و دقیــق پرســتاری بــرای در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند و زمینــه انجــام ایــن مطالعه را
. فراهــم ســاختند تشــکر و قدردانــی میگــردد.دســتیابی بــه کاربــرد شــواهد در عمــل را طلــب مینمایــد
تضاد منافع

.هیچگونه تضاد منافعی برای این مقاله وجود ندارد

سپاسگزاری

ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب معاونــت پژوهشــی
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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.

