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ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد
2

پروین منگلیان شهربابکی ،1جمیله فرخ زادیان ،*1عصمت نوحی
 .1دکتری پرستاری ،استادیار ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکتری پرستاری  ،استادیار ،گروه داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله92/9/42 :

آخرین اصالح مقاله92/24/42 :

پذیرش مقاله91/2/21 :

زمینه و هدف :مراقبت مبتنی بر شواهد ،در سالهای اخیر به عنوان یکی از شایستگیهای ضروری فارغالتحصیالن رشته پرستاری شناخته شده است .از
آنجایی که دانشجویان سال آخر پرستاری در آستانه فارغالتحصیلی قرار دارند ،توجه به عوامل مؤثر در به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد در آینده
حرفهای آنها و تأکید بر برنامهریزی آموزشی جهت تقویت این شایستگی ،ضروری است .این مطالعه با هدف ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان سال
آخر رشته پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد انجام گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر ،یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در دانشکده پرستاری و مامایی کرمان در سال  2192انجام شد .دادهها با
استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد ،از  21دانشجوی سال آخر رشته پرستاری
جمعآوری شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی (درصد ،میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (ضریب همبستگی  Pearsonو آزمون  )ANOVAدر
نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد که اکثر دانشجویان ( 11/1درصد) آگاهی خوبی در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد داشتند .میانگین کل امتیازات آگاهی دانشجویان
 24/41 ± 1/12به دست آمد؛ در حالی که عملکرد اکثر آنان ( 12/4درصد) ضعیف و میانگین کل امتیازات عملکرد 22/45 ± 2/51 ،بود .بین آگاهی و
عملکرد دانشجویان ارتباط مثبت و مستقیمی وجود داشت (.)r = 4/15
نتیجهگیری :بین آگاهی و عملکرد دانشجویان در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد شکاف وجود دارد؛ چرا که با وجود آگاهی خوب در مورد مراقبت مبتنی
بر شواهد ،عملکرد آنها ضعیف میباشد .پیشنهاد میشود با برنامهریزی ص حیح ،بازنگری در برنامه آموزشی و ایجاد یک محیط مناسب آموزشی برای
دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده ،بستر مناسبی برای ارتقای مراقبت مبتنی بر شواهد و در نهایت ،پیوند تئوری و عمل فراهم گردد.
کلید واژهها :آگاهی ،عملکرد ،مراقبت مبتنی بر شواهد ،پرستاری مبتنی بر شواهد ،دانشجویان پرستاری
*نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری مامایی رازی ،ابتدای بلوار هفت باغ ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن  412-12141429 :نمابر412-12141429 :
Email: farokhzadian2010@yahoo.com
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مقدمه

منگلیان شهربابکی و همکاران

است ،فاصله بین تئوریهای آموخته شده و عملکرد میباشد

مراقبت مبتنی بر شواهد (،Evidence-based practice

( .)2بنابراین ،مراقبت مبتنی بر شواهد ،به عنوان مدلی برای

 ،)EBPفرایندی است که طی آن مراقبت پرستاری بر اساس

تصمیمگیری و حل مشکالت بالینی میتواند به کمتر کردن این

جدیدترین یافتههای پژوهشی انجام میشود و پرستاران
میتوانند با استفاده از نتایج تحقیقات موجود و مهارتهای
بالینی ،تصمیمات صحیحی را بگیرند ( .)2مراقبت مبتنی بر

فاصله کمک کند ()5؛ چرا که این رویکرد ،مراحل اجرایی
مورد توجه در مراقبت از بیماران را توضیح میدهد و از
اقدامات بالینی غیر استاندارد اجتناب میکند (.)9

شواهد مفهوم جدیدی نیست .این جنبش در سال  2994آغاز

گرچه استفاده از پژوهش در عملکرد پرستاری تا حدودی

به کار کرد و تاکنون هم اهمیت استفاده از آن در پرستاری،

افزایش یافته است ،اما کاستیهایی در سطح آموزش دانشجویان

مورد توجه قرار گرفته است ( .)4این نوع مراقبت ،یک رویکرد

پرستاری در مورد چگونگی استفاده از یافتههای پژوهش وجود

حل مسأله در مراقبتهای سالمت میباشد که موجب

دارد و باعث میشود که آنها در آینده کاری خود ،نتوانند به

تصمیمگیری مؤثر ،اجتناب از ارایه مراقبتها به صورت عادتی

نحو مؤثر از این رویکرد استفاده نمایند .از طرف دیگر ،با توجه

و معمولی ،تسهیل در ارایه مراقبتهای مختلف و توانمندی

به این که عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران ،بیشتر تحت

کارکنان مراقبت سالمت در حفظ و ارتقای سالمت بیماران و

تأثیر روشهای سنتی ،شهود و تجربه است تا تحقیقات علمی،

جامعه میگردد ( .)1 ،2امروزه ،سیستمهای مراقبت سالمت در

الگوگیری از پرستاران شاغل در بیمارستان و حتی استادان و

سراسر دنیا با چالشهایی روبهرو میباشد و در بسیاری از

مربیان نیز دلیل دیگری است که میتواند نقش عمدهای در این

موارد ،انجام مراقبتهای سالمت با سؤاالتی همراه است .برای

امر مهم داشته باشد .با وجود تمام برنامهها و توصیهها ،فقط

مثال ،چه نوع درمانی مؤثرترین درمان میباشد و بهترین نتایج

درصد کمی از ارایه دهندگان مراقبتهای سالمت ،یافتههای

را برای بیماران دارد؟ چگونه بیماران با بیماری خود مقابله

تحقیقاتی را در عمل اجرا میکنند (.)24

میکنند؟ بهترین برنامه مراقبت پرستاری بر اساس ارزیابیهای

تحقیقات نشان داده است که اگر عناصر الزم در جهت

به عمل آمده چیست؟ عده زیادی از صاحبنظران معتقد

اجرای رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد سازماندهی شود،

هستند که با وجود این پیچیدگیها در سیستم مراقبت سالمت،
ارایه مراقبتهای مبتنی بر شواهد تا حدود زیادی میتواند این
شک و تردیدها را کاهش دهد و تحرك عظیمی را در توسعه
مراقبتهای بالینی ایجاد نماید (.)1

میتوان ارتقای کیفیت خدمات ،کاهش هزینهها ،افزایش میزان
رضایت بیماران ،سالمت جامعه و همسطح نمودن
استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی را انتظار داشت
( .)22در یک متاآنالیز طراحی شده برای تشخیص ارتباط بین

امروزه به علت پیشرفت تکنولوژی و روند رو به رشد

مراقبت مبتنی بر تحقیق و پیامدهای بیماران ،نتایج حاصل از

تحقیقات ،مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری جایگاه خود را

 52مطالعه تحقیقاتی بر روی  2225بیمار نشان داد 45 ،درصد

باز کرده است و میتواند برای ارایه مراقبتهای پرستاری مؤثر

بیمارانی که بر اساس بهترین و جدیدترین شواهد به دست

واقع شود .محققان استفاده از این رویکرد برای آگاهی

آمده از مطالعات ،مورد مراقبت قرار گرفتند ،نتایج بهتری را

پرستاران از شواهد موجود و همچنین ،کاربرد یافتهها و شواهد

نسبت به بیمارانی که تحت مراقبت با روش سنتی قرار داشتند،

تحقیقات در تصمیمگیریهای بالینی را امری ضروری تلقی

کسب کردند ( .)24بنابراین ،برای حفظ و توسعه این

کردهاند ()5؛ چرا که یکی از مشکالت مؤثر در مراقبتهای

استانداردها ،الزم است که توجه دقیقتری بر اجرای مراقبت

پرستاری که گاهی مانع از ارایه مراقبتهای با کیفیت شده

مبتنی بر شواهد در زمینه آموزش پرستاری صورت گیرد؛ چرا
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که دانشجویان به عنوان پرستاران آینده میتوانند نقش مهمی در

دوره سیزدهم شماره سوم

روش کار

توسعه و اجرای این امر مهم داشته باشند .از اینرو،

این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،به شیوه مقطعی در اردیبهشت

برنامهریزیهای آموزشی در این مورد باید به سمتی پیش رود

سال  2192در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

که دانشجویان پرستاری نیز در سال پایانی تحصیل خود

پزشکی کرمان انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را همه

(کارورزی در عرصه) ،با شناسایی نقاط قوت و ضعف در

دانشجویان سال آخر رشته پرستاری دانشکده پرستاری و

اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد ،ابتدا نگرش مثبتی نسبت به

مامایی رازی کرمان تشکیل دادند ( 11نفر) .با توجه به محدود

استفاده از یافتههای تحقیقات در عملکرد خود داشته باشند،

بودن جامعه آماری ،کل دانشجویان سال آخر رشته پرستاری به

سپس دانش خود را از طریق آموزش ،سازماندهی و به روز

صورت سرشماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و 21

رسانی نمایند تا مهارتهای مرتبط با اجرای این روش را پیدا

دانشجو در مطالعه شرکت کردند (ضریب پاسخگویی حدود

کنند ( .)1از طرفی ،پژوهشگر نیز که سابقه کار در بالین به

 25درصد) .معیار ورود ،اشتغال به تحصیل در ترم آخر رشته

عنوان پرستار و سابقه مسؤولیت در قسمت مدیریت پرستاری

پرستاری و وضعیت روحی -روانی مناسب بود .معیار خروج

در بیمارستان و همچنین ،سابقه آموزش به دانشجویان به عنوان

نیز عدم تمایل به شرکت در پژوهش و تکمیل ناقص

مربی بالینی را دارد ،بر اجرا و توسعه این رویکرد در بالین

پرسشنامه در نظر گرفته شد .ابزار جمعآوری دادهها،

تأکید میکند؛ چرا که بارها شاهد چالشهای ناشی از

پرسشنامه استانداردی بود که با کسب اجازه مورد استفاده قرار

تصمیمگیری در زمینه مراقبت و درمان بیماران بوده است.

گرفت .این پرسشنامه در پژوهش  Johnstonو همکاران در

دانشجویان پرستاری نیز تا حدودی به این چالش آشنایی

دانشگاه هنگکنگ منتشر شد (.)24

دارند ،اما مشکل اصلی این است که نمیدانند یا نمیتوانند آن

برای فرایند ترجمه و تطابق فرهنگی پرسشنامه

را اجرا کنند و این امر باعث ناکارامدی مراقبتها ،اتالف وقت،

( ،)Cross-Cultural adaptationاز روش ترجمه -بازترجمه

افزایش هزینههای درمانی ،عدم رضایت بیماران و از همه

( )Translation-Back translationاستفاده گردید .به این

مهمتر کاهش کیفیت مراقبتها میگردد .همچنین ،مطالعهای در

صورت که پرسشنامه اصلی توسط محققان به فارسی

مورد آگاهی و عملکرد دانشجویان سال آخر پرستاری در ایران

برگردانده شد و سپس برای تعیین صحت برگردان توسط دو

یافت نشد که پاسخگوی این چالشها باشد و چگونگی

نفر مسلط به زبان انگلیسی ،به انگلیسی ترجمه گردید .در

آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان به مراقبت مبتنی بر

مرحله بعد ،عدم تطابقها مورد بررسی قرار گرفت و پس از

شواهد را برآورد کند .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی

اعمال اصالحات درخواست شده ،پرسشنامه برای بررسی

آگاهی و عملکرد دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد

روایی صوری و محتوای کیفی در اختیار چند نفر از اعضای

مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قرار داده شد و با

صورت گرفت تا با اجرای این تحقیق و شناسایی میزان آگاهی

توجه به نظرات آنها ،تغییرات جزیی در جملهبندی سؤاالت

و عملکرد دانشجویان در مورد پرستاری مبتنی بر شواهد ،بتوان

ایجاد گردید ،اما سؤالی حذف نشد.

با برنامهریزی صحیح آموزشی تا حد امکان در جهت توسعه

برای تأمین پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ،از روش آزمون

این رویکرد و در نهایت ،ارایه مراقبتهای مطلوب تالش نمود.

مجدد استفاده گردید؛ به این ترتیب که پرسشنامه در دو مرحله
به فاصله ده روز به  24دانشجو داده شد و سپس میزان
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همبستگی بین نتایج حاصل از دو مرحله مورد تأیید قرار گرفت

اطالعات ،توضیح مراحل کار و هدف پژوهش حاضر و عدم نیاز

( .)r = 4/94این افراد در مطالعه اصلی شرکت داده نشدند.

به ثبتنام و نام خانوادگی به عنوان مالحظات اخالقی مطالعه

پرسشنامه مورد استفاده از سه بخش تشکیل شده بود.

مورد توجه قرار گرفت .دادهها با استفاده از آمار توصیفی شامل

بخش اول دارای  21سؤال مربوط به مشخصات دموگرافیک و

فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل

عوامل مرتبط با اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد مانند سن،

آزمون ضریب همبستگی  Pearsonو  ANOVAدر نرمافزار

جنس ،میزان رضایت از رشته تحصیلی ،میزان تسلط به زبان

 SPSSنسخه )version 20, SPSS Inc., Chicago, IL( 44

انگلیسی و ...بود (جدول  .)2بخش دوم ،آگاهی دانشجویان در

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مورد مراقبت مبتنی بر شواهد را با  5گویه مورد ارزیابی قرار
داد و دانشجویان با پاسخ بلی ،نمیدانم و خیر به ترتیب

یافتهها

امتیازات  2 ،4و صفر را دریافت نمودند .در این بخش حداکثر

در پژوهش حاضر ،همه پرسشنامهها به استثنای 4

نمره 25و حداقل نمره صفر بود و میانگین نمره باالی  24به

پرسشنامه ،تکمیل و بررسی شد .نتایج نشان داد که  54درصد

صورت خوب ،میانگین نمره  5-24به صورت متوسط و

از نمونههای مورد مطالعه ،زن بودند .میانگین سنی دانشجویان

میانگین نمره زیر  5به صورت کم در نظر گرفته شد .بخش

 44/5 ± 4/5سال بود 11/1 .درصد دارای رضایت از رشته

سوم نیز شامل  21سؤال در مورد عملکرد دانشجویان در مورد

تحصیلی خود و  54/1درصد تا حدودی به زبان انگلیسی

استفاده از مراقبت مبتنی بر شواهد بود که دانشجویان با پاسخ

تسلط داشتند 22/4 .درصد فقط با یک طرح پژوهشی همکاری

زیاد به امتیاز  ،1متوسط به امتیاز  ،4کم به امتیاز  2و هرگز به

مینمودند 15/2 .درصد هرگز در ارزشیابی گزارشهای تحقیق

امتیاز صفر دست یافتند .در مجموع ،دانشجو قادر بود که

شرکت نکرده بودند .حدود  54/1درصد هرگز از یافتههای

حداکثر  19و حداقل نمره صفر را کسب نماید .در بخش

تحقیق در محل کار استفاده نمیکردند .حدود  15/2درصد از

عملکرد ،میانگین نمره باالی  14به صورت خوب ،میانگین

آنها با واژه مراقبت مبتنی بر شواهد آشنایی داشتند14/1 .

نمره  44-14به صورت متوسط و میانگین نمره زیر  44به

درصد از دانشجویان دلیل عدم اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد

صورت کم یا ضعیف در نظر گرفته شد.

را عدم آگاهی ،بیان نمودند .اکثر دانشجویان هرگز از ژورنال

اخذ معرفینامه کتبی از مسؤوالن دانشکده پرستاری و
هماهنگی با آموزش ،گرفتن رضایت شفاهی آگاهانه برای

 ،Clubمجالت ( 15/2درصد) و کتب مرجع ( 41/1درصد)
برای دسترسی به شواهد استفاده نمیکردند (جدول .)2

شرکت در مطالعه از دانشجویان ،اطمینان دادن از محرمانه ماندن
جدول  :2اطالعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشجویان سال آخر رشته پرستاری
متغیر

طبقه

تعداد (درصد)

جنس

مرد

(25 )12/1

زن

(42 )54/1

کامالً راضی

(22 )41/1

نسبتاً راضی

(41 )11/1

نسبتاً ناراضی

(2 )25/1

کامالً ناراضی

(4 )2/2

رضایت از رشته تحصیلی
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ارزشیابی گزارشهای تحقیق

استفاده از یافتههای تحقیق در محل کار

دوره سیزدهم شماره سوم
زیاد

(2 )4/1

متوسط

(45 )54/1

کم

(25 )12/4

روش تحقیق

(29 )22/4

آمار

(2 )4/1

آموزش اینترنت

(5 )25/5

هیچ کدام

(21 )12/9

 2بار

()42/9

 4-1بار

(5 )22/4

بیش از  1بار

(2 )9/1

هرگز

(42 )25/5

 2بار

(29 )22/4

 4-1بار

(5 )25/5

بیش از  1بار

(4 )2/2

هرگز

(22 )14/1

 2بار

(24 )41/4

 4-1بار

(5 )22/4

بیش از  1بار

(4 )2/2

هرگز

(41 )15/2

 2بار

(1 )22/1

 4-1بار

(24 )41/1

بیش از  1بار

(4 )2/2

هرگز

(45 )54/1

بلی

(1 )22/5

خیر

(15 )55/2

هر چند وقت یک بار به شواهد پزشکی در اینترنت،

هر روز

(1 )22/5

دسترسی پیدا میکنید؟

هر چند روز

(22 )19/2

هر هفته

(22 )14/1

هر ماه

(24 )41/1

هرگز

(1 )22/2

هر چند وقت یک بار به شواهد پزشکی در کتابهای مرجع

هر روز

(1 )2/4

دسترسی پیدا میکنید؟

هر چند روز

(9 )44/9

هر هفته

(24 )41/1

هر ماه

(24 )41/1

هرگز

(22 )41/5

شرکت در دوره مراقبت مبتنی بر شواهد
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هر چند وقت یک بار به شواهد پزشکی در منابعی از قبیل

هر روز

ژورنال  Clubو مجالت دسترسی پیدا میکنید؟

هر چند روز

(4 )2/2

هر هفته

(1 )22/2

هر ماه

(22 )41/5

هرگز

(41 )15/2

در مراقبت مبتنی بر شواهد ،ترجیح میدهید که چگونه به

کتابخانه

شواهد دسترسی پیدا کنید؟

دانشکده و

(4 )4

(24 )41/1

بیمارستان
مرکز کامپیوتر
دانشکده و

(2 )9/1

بیمارستان
کامپیوتر منزل و
لپتاپ
تلفن همراه
دلیل عدم انجام مراقبت مبتنی بر شواهد

(22 )14/5
(22 )41/5

مربیان و استادان
من انجام

(2 )25/4

نمیدهند.
من نمیدانم
چگونه انجام

(21 )14/1

دهم.
من آن را باور
ندارم.
همکاران من
انجام نمیدهند.
وقت ندارم.

1 )2/4( 2
(5 )22/4
(24 )41/1

به دلیل تعصب
شخصی در تغییر
عادات قدیمی،

(2 )9/1

انجام نمیدهم.
در طول ماه گذشته چقدر برای شما آسان یا سخت بوده

آسان

(5 )25/5

است که به عنوان یک دانشجوی پرستاری ،از شواهد موجود

متوسط

(42 )54/5

در مراقبتهایتان استفاده نمایید؟

مشکل

(5 )25/5

بیش از نیمی ( 11/1درصد) از نمونههای مورد مطالعه،
آگاهی خوبی در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد داشتند.

جدول  4میانگین امتیازات کسب شده در گزینههای مربوط
به آگاهی را نشان میدهد .میانگین کلی امتیازات آگاهی
دانشجویان  24/41 ± 1/12بود که نشان دهنده آگاهی خوب
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آنها در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد میباشد؛ چرا که بر

( )F = 2/22 ،P = 4/445و روش دسترسی به اطالعات

اساس نتایج مطالعه حاضر ،باالترین امتیاز کسب شده مربوط به

( )F = 4/92، P = 4/454با میانگین امتیازات آگاهی ارتباط

گزینه «شواهد علمی در مراقبت و درمان و پیامدهای بیماری

معنیداری داشت .همچنین ،بر اساس نتایج ضریب همبستگی

(مانند مرگ و میر) تأثیر دارد ( »)2/55 ± 4/24و کمترین امتیاز

 ،Pearsonارتباط معنیدار مثبت و مستقیمی بین آگاهی و

کسب شده مربوط به گزینه «درك روشنی از مراقبت مبتنی بر

عملکرد مشاهده شد ()r = 4/15؛ به این معنی که با افزایش

شواهد دارم ( ،»)2/42 ± 4/22بود.

میزان آگاهی ،میانگین نمره عملکرد نیز در مراقبت مبتنی بر

نتایج آزمون  ANOVAنشان داد که تشخیص مشکل

شواهد بهبود یافت.

تحقیق ( ،)F = 2/15 ،P = 4/424همکاری با طرح پژوهشی
جدول  :4میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی دانشجویان در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد
میانگین  ±انحراف معیار

گویهها
من درك روشنی از مراقبت مبتنی بر شواهد دارم.

2/42 ± 4/22

مراقبت مبتنی بر شواهد ،اطمینان در مورد درمان پیشنهادی را افزایش میدهد.

2/14 ± 4/19

تحقیقاتی که بر اساس کارآزمایی بالینی انجام شده ،معتبرتر از تحقیقاتی میباشد که بر اساس مشاهدات طراحی شده است.

2/15 ± 4/24

مراقبت مبتنی بر شواهد ،نیاز به شناسایی و تدوین سؤاالت بالینی مناسب دارد.

2/29 ± 4/22

مهارتهای جستجوی مؤثر و دسترسی آسان به پایگاه دادهها و منابع شواهد برای مراقبت مبتنی بر شواهد ضروری است.

2/11 ± 4/24

برای اطمینان از کیفیت مقاالت پژوهشی ،مهارتهای ارزیابی انتقادی مورد نیاز میباشد.

2/25 ± 4/22

شواهد مناسب می تواند در تجربه و قضاوت بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

2/14 ± 4/22

شواهد علمی در مراقبت و درمان و پیامدهای بیماری (مانند مرگ و میر) تأثیر دارد.

2/55 ± 4/24

کل

24/41 ± 1/12

یافتههای جدول  1حاکی از آن است که میانگین امتیازات

( )2/5 ± 4/5و کمترین امتیاز به گزینه «در طول ماه گذشته به

عملکرد نمونههای مورد مطالعه در مورد مراقبت مبتنی بر

چه میزان خود را برای شرکت در جلسات آموزش بالین آماده

شواهد 22/45 ± 2/51 ،بود و بیش از نیمی از نمونهها

کردهاید؟» ،تعلق گرفت (.)2/45 ± 4/52

( 12/4درصد) عملکرد ضعیفی داشتند 12/5 .درصد دارای

تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که بین میانگین نمره

امتیاز متوسط بودند و فقط  22/4درصد از واحدها امتیاز خوب

عملکرد با روش دسترسی به ژورنال  Clubارتباط معنیداری

کسب کردند .بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به گزینه «در

وجود داشت ( .)F = 1/51 ،P = 4/424به این معنی که افرادی

مقایسه با یک سال پیش ،چقدر از یادگیری همراه با

که دسترسی به ژورنال  Clubداشتند ،به طور قابل توجهی

تکنیکهای مراقبت مبتنی بر شواهد حمایت میکنید؟» بود

دارای نمره عملکرد بهتری بودند.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار عملکرد دانشجویان در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد
سؤاالت عملکرد

میانگین  ±انحراف معیار

به چه میزان شواهدی از موارد ویژه را در طول دوره آموزش بالینی مورد بحث قرار دادید؟

2/42 ± 4/11

به چه میزان مراقبت مبتنی بر شواهد را به عنوان بخش معمولی از یادگیری خود قرار دادید؟

2/42 ± 4/52
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در مقایسه با یک سال پیش ،چقدر از یادگیری همراه با تکنیکهای مراقبت مبتنی بر شواهد حمایت میکنید؟

2/54 ± 4/54

در مقایسه با یک سال پیش ،چقدر از اصول مراقبت مبتنی بر شواهد پشتیبانی میکنید؟

2/14 ± 4/24

مراقبت مبتنی بر شواهد به چه میزان روش یادگیری شما را تغییر داده است؟

2/15 ± 4/15

به چه میزانی بهترین شواهد را در جلسات آموزش بالین مطرح کردید؟

2/24 ± 4/11

چقدر اطمینان داشتید که از این شواهد در تصمیمگیری استفاده کنید؟

2/15 ± 4/24

در طول ماه گذشته به چه میزان خود را برای شرکت در جلسات آموزش بالین آماده کردید؟

2/45 ± 4/52

در مقایسه با یک سال پیش به چه میزان ،شواهد و یا اطالعاتی را در مورد وضعیت بیمارتان در بخش و یا
درمانگاه جستجو کردید؟ (مراقبت از بیماران بستری)
در مقایسه با یک سال پیش ،به چه میزان شواهد و یا اطالعاتی را در مورد وضعیت بیمارتان در بخش و یا
درمانگاه جستجو کردید؟ (مراقبت از بیماران سرپایی)
در مقایسه با یک سال پیش ،در حال حاضر ،در روز چه میزان از زمانتان را صرف جستجو و پیدا کردن شواهد
میکنید؟ (زمان مربوط به مطالعه شخصی شما را در برنمیگیرد).
برای جدیدترین بیماری که شما مسؤول مراقبتش بودید ،چه میزان وقت خود را صرف جستجوی شواهد و یا
اطالعات مربوط به بیمارتان کردید؟

2/25 ± 4/21
2/22 ± 4/14
2/45 ± 4/54
2/14 ± 4/19

به چه میزان در مراقبت ،شواهد را از منابع مختلف پیدا میکنید؟

2/12 ± 4/29

کل

22/45 ± 2/51

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر به ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان سال
آخر رشته پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد پرداخت.

در پژوهش حاضر نیز بیشتر دانشجویان اذعان داشتند که
شواهد علمی در مراقبت و درمان و پیامدهای بیماری (مانند
مرگ و میر) تأثیر دارد که این آگاهی خوب ،میتواند

نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی دانشجویان در مورد مراقبت

نویدبخش آموزشهای مؤثر در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد

مبتنی بر شواهد خوب ،اما عملکرد آنها ضعیف بود .بین

و در نهایت ،ارتقای عملکرد باشد .در مطالعات دیگری که در

آگاهی و عملکرد نیز ارتباط معنیداری وجود داشت.

جامعه پرستاران شاغل انجام شده بود ،آگاهی پرستاران از

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بیشتر واحدهای مورد
مطالعه از آگاهی خوبی در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد

مراقبت مبتنی بر شواهد ،کم و ضعیف گزارش گردید
(.)21-22

برخوردار بودند .نتایج دو مطالعه در ایرلند نشان داد که اکثر

هرچه پرستاران از دانشگاه فاصله میگیرند ،اطالعات آنها

دانشجویان پرستاری و پزشکی ،آگاهی خوبی در مورد روند

در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد تحت تأثیر مشکالت محیط

مراقبت مبتنی بر شواهد داشتند و از اهمیت شناخت مراقبت

کاری مانند کمبود وقت برای آموزش ،کمبود نیروی انسانی،

مبتنی بر شواهد و همچنین ،نیاز به شناسایی ،تدوین سؤال

حجم کاری زیاد و ...قرار میگیرد که میتواند علتی برای غیر

پژوهشی ،مهارتهای جستجو و ارزیابی نتایج تحقیقات از

همسو بودن نتایج باشد .محققان مطالعهای بیان داشتند که اگر

آگاهی کافی برخوردار بودند و همین افزایش سطح اطالعات

در امتداد دوران تحصیل و بعد از فارغالتحصیلی ،آموزشهای

در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد ،باعث ارتقای سطح

مدون در این زمینه صورت گیرد ،در بهبود کیفیت مراقبتهای

دانشگاهی آنها شده است ( )21 ،22که همسو با نتایج مطالعه

پرستاری مؤثر است؛ چرا که در زمان اشتغال به کار در بالین،

حاضر است.

بستر بیشتری برای کسب مهارتهای مراقبت مبتنی بر شواهد
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میزان آگاهی با فعالیتهای پژوهشی مانند تشخیص

آمادگی ،از جمله عوامل اصلی استفاده از شواهد در آینده

مشکالت قابل تحقیق و همکاری با طرح پژوهشی ،ارتباط

حرفهای میباشد ( )21که با نتیجه به دست آمده از پژوهش

معنیداری داشت؛ به این صورت که میانگین نمره آگاهی در

حاضر همخوانی داشت.

دانشجویانی که فعالیتهای پژوهشی داشتند ،باالتر بود .همسو

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اغلب نمونهها از

با مطالعه حاضر Stetler ،بیان کرد که شرکت در فعالیتهای

عملکرد ضعیفی در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد برخوردار

آموزشی با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش و همچنین،

بودند؛ چرا که بیشتر دانشجویان بیان کردند« ،نمیدانند چگونه

تمرکز بر متدولوژی پژوهش ،به میزان زیادی میتواند استفاده

عمل کنند و استادان و مربیان آنها مراقبت مبتنی بر شواهد،

از شواهد را تسهیل کند و فراگیر را تشویق نماید که از شواهد

انجام نمیدهند» .یک مرور ساختار یافته بر روی  42تحقیق که

به میزان بیشتری استفاده کند .همچنین ،شرکت در فعالیتهای

دانش ،نگرش و مهارت کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی را

آموزشی میتواند بر قدرت تشخیص ،قضاوت و تصمیمگیری

مورد بررسی قرار داده بودند ،گزارش کرد که مهارت و رفتار

فراگیر مؤثر باشد ( Dysart .)29و  Tomlinدر پژوهش خود

اکثر نمونهها در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد ضعیف تا

عنوان کردند ،یکی از دالیلی که باعث میشود تا پرستاران

متوسط میباشد ( .)25نتایج اکثر مطالعات نشان داد که بیشتر

نسبت به مراقبت مبتنی بر شواهد کمتوجهی کنند ،این است که

پرستاران از آخرین نتایج در دسترس ،برای بهبود بخشیدن به

قدرت آنالیز و روش تحقیق در آنها ضعیف میباشد ( .)44به

مراقبتهای پرستاری استفاده نمیکنند؛ چرا که در دوران

نظر میرسد ،دانش کافی دانشجویان در زمینه روش تحقیق،

دانشجویی با وجود آگاهی خوب در این مورد ،توانایی کسب

باعث درك بهتر نتایج مطالعات و نتایج موجود در شواهد و

مهارت الزم در این زمینه را نداشتند ( .)42در یک مطالعه انجام

رشد تفکر انتقادی در آنها شده است و همین امر آنها را

شده در ایران ،نگرش نامطلوب نسبت به مراقبت مبتنی بر

تشویق به جستجوی شواهد مورد نیاز مینماید.

شواهد و خودکارامدی پایین در این زمینه و در مطالعه دیگری،

مطابق نتایج مطالعه حاضر ،بین میزان آگاهی روش دسترسی

ضعف در مهارتهای سواد اطالعاتی از قبیل جستجوی منابع

به اطالعات ،ارتباط معنیداری مشاهده شد .بیشتر دانشجویان

اطالعات مناسب اعم از آثار چاپی و الکترونیکی و گزینش

مطالعه حاضر برای دسترسی به اطالعات ،از کامپیوتر منزل و

مناسبترین آنها ،چگونگی سازماندهی اطالعات در بانکهای

موبایل استفاده میکردند و کمتر به استفاده از مراکز کامپیوتر و

اطالعاتی ،ایجاد و پاالیش عبارتهای جستجو و ایجاد

کتابخانههای موجود در دانشکده و بیمارستان گرایش داشتند.

استراتژیهای جستجو ،مهارتهای بازیابی اطالعات و ارزیابی

بنابراین ،چنین برداشت میشود که با غنی کردن کتابخانهها و

شواهد از دالیل اصلی عملکرد ضعیف پرستاران در زمینه

همچنین ،در اختیار گذاشتن اینترنت با سرعت مناسب در

مراقبت مبتنی بر شواهد گزارش گردید .همچنین ،محققان بر

محیطهای آموزشی مانند دانشکده و بیمارستان ،دانشجویان

لزوم برنامهریزی برای ادغام صالحیتهای سواد اطالعاتی و

بهتر بتوانند از شواهد در جای مناسب و در مواقع لزوم استفاده

رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد در برنامه آموزش پرستاری

کنند .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،دانشجویانی که به تأثیر

تأکید کردند ( .)44 ،41بنابراین ،توجه مدرسان و برنامهریزان

مراقبت مبتنی بر شواهد در آینده حرفهای خود آگاهی و تمایل

آموزشی به این مهم ،یک ضرورت اساسی در بهبود عملکرد

به استفاده از آن در آینده داشتند ،به طور معنیداری نسبت به

فراگیران در مراقبت مبتنی بر شواهد است.

دیگران نمره آگاهی باالتری را کسب کرده بودند .نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معنیداری بین نمره

پژوهش  Brownو همکاران نشان داد که اطمینان به خود و

عملکرد با متغیر دسترسی به ژورنال  Clubوجود دارد؛ به این
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منگلیان شهربابکی و همکاران

ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری ...

معنی که میانگین نمره عملکرد در دانشجویانی که از روشهای

بر شواهد استفاده کرد .همچنین ،تعداد کم نمونهها ممکن است

مختلف به شواهد دسترسی داشتند ،متفاوت بود؛ به طوری که

بر روی تعمیمپذیری نتایج تأثیرگذار باشد .بنابراین ،برای

دانشجویانی که به جلسات ژورنال  Clubدسترسی بیشتری

دسترسی به نتایج جامع ،توصیه میشود که مشابه این تحقیق

داشتند ،دارای عملکرد بهتری در زمینه استفاده از شواهد بودند.

در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی با حجم نمونه بیشتر نیز

نتایج پژوهش  Thompsonنشان داد که ژورنال  Clubبه عنوان

انجام شود .چنین مطالعهای میتواند منجر به راهبردهای ملی

یک استراتژی آموزشی ،به طور عالی میتواند در آگاهی

برای اجرا و توسعه مراقبت مبتنی بر شواهد شود.

دانشجویان ،بهبود عادات مطالعه و کسب مهارت در تفکر

نتیجهگیری:

انتقادی مؤثر باشد و در نهایت ،میتواند دانشجو را برای مراقبت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی دانشجویان سال

مبتنی بر شواهد آماده کند ( .)42در تأیید این نکته ،نتایج پژوهش

آخر رشته پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد خوب

 Profetto-McGrathچنین بیان نمود که کسب مهارت در تفکر

است ،اما عملکرد آنها در این زمینه ضعیف ارزیابی شد .به

انتقادی ،یک جزء حیاتی در مراقبت مبتنی بر شواهد است و

نظر میرسد با برنامهریزی صحیح آموزشی و حتی گنجاندن

میتواند از طریق ژورنال  Clubحاصل شود (.)41

واحدی با عنوان پرستاری مبتنی بر شواهد ،بتوان گام مؤثری در

در مطالعه حاضر ،ارتباط معنیداری بین آگاهی و عملکرد
در مورد مراقبت مبتنی بر شواهد مشاهده شد .بنابراین ،باید

رشد و ارتقای مراقبت مبتنی بر شواهد و پر کردن شکاف
دانش و عملکرد برداشت.

توجه نمود که با افزایش آگاهی ،میتوان بر عملکرد دانشجویان

با توجه به پژوهش حاضر ،تأکید میشود که استادان و

برای اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد ،در آینده شغلی آنها تأثیر

مربیان عالوه بر این که خود باید در زمینه استفاده از شواهد

گذاشت .بر طبق نتایج پژوهش حاضر ،به نظر میرسد که

دارای عملکرد صحیح و مؤثری باشند ،در زمینه آموزش تئوری

دانشجویان رشته پرستاری با وجود آگاهی از مراقبت مبتنی بر

و بالینی نیز تمرکز ویژهای روی دانشجویان نمایند تا

شواهد ،در عمل قادر به استفاده از آن نمیباشند و اغلب در

دانشجویانی که برای رشد زمینه مساعدی دارند ،توانایی

این زمینه ضعیف هستند .این امر ناشی از عواملی است که

استفاده از این مهارت را به نحو مؤثری کسب نمایند و

تأثیر مستقیمی بر عملکرد دانشجویان در استفاده از شواهد

مراقبتهای پرستاری از کیفیت الزم برخوردار شود .پیشنهاد

مورد نیاز دارد که بعضی از این عوامل در گزارش حاضر مورد

میشود که با غنی کردن کتابخانههای دانشکده و بیمارستانها و

بحث قرار گرفت .برای رسیدن به مراقبت مبتنی بر شواهد در

تجهیز مراکز کامپیوتر در این مراکز برای دسترسی آسان و مؤثر

محیطهای بالینی و ارتقای عملکرد دانشجویان که آینده

دانشجویان به شواهد ،گام مؤثری در زمینه ایجاد نگرش مثبت

حرفهای پرستاری را در دست دارند ،برنامهریزی صحیح

و اجرای مؤثر مراقبت مبتنی بر شواهد برداشته شود و در

آموزشی و بالینی ضروری به نظر میرسد.

نهایت ،مطالعاتی برای ارزیابی پیامد این اقدامات طراحی گردد.

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به استفاده از
پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد اشاره کرد؛ چرا که این روش

سپاسگزاری

ممکن است باعث گزارش نمره بیشتر از حد واقعی شود .در

بدینوسیله از استادان محترمی که در ترجمه و روایی

تحقیقات آینده میتوان از آزمونهای ارزیابی صالحیت و

پرسشنامه همکاری داشتند و از مسؤوالن و دانشجویان

روشهای دیگر جمعآوری اطالعات مانند مشاهده و مصاحبه

بزرگوار سال آخر رشته پرستاری که در جمعآوری اطالعات

برای تعیین مهارت واقعی مشارکت کنندگان در مراقبت مبتنی

پژوهش حاضر یاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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Background & Objective: In recent years, evidence-based care has been recognized as one of the
essential competencies of nursing graduates. Since senior nursing students are on the verge of
graduating, studying factors affective on the use of evidence-based care in their professional
future and emphasis on educational programming to strengthen this competency are necessary.
This study aimed to evaluate the knowledge and performance of senior nursing students regarding
evidence-based care.
Methods: The present descriptive-analytical study was conducted on 43 senior nursing students of
Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2015. Data were collected using the Persian
version of the Nursing Students' Knowledge and Performance about Evidence-Based Practice
Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (percentage, mean, and standard
deviation) and analytical statistics (Pearson correlation coefficient, ANOVA) in SPSS software.
Results: The results indicated that the majority of students (53.5%) had sufficient knowledge of
evidence-based care. The total mean score of knowledge of the students was 12.25 ± 3.34, while
the majority of students (51.2%) showed poor performance. The total mean score of performance
of the students was 17.28 ± 7.85. There was a direct correlation between knowledge and
performance of the students (r < 0.56).
Conclusion: There is gap between the knowledge and performance of students regarding
evidence-based care; despite their sufficient knowledge on evidence-based care, their performance
was poor. It is suggested that a suitable milieu for promoting evidence-based care is provided and
theory and practice are linked through suitable planning, a review of the curriculum, and creating
an appropriate educational environment for nursing students as future nurses.
Key Words: Knowledge, Performance, Evidence-based care, Evidence-based nursing, Nursing
students
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