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موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه استادان پرستاری دانشکده پرستاری و
مامایی رفسنجان و کرمان
3

لیدا سلطانی ،1فریبا مظهری ،*1عصمت نوحی ،2سکینه سبزواری
 .1دانشجوی دکتری پرستاری ،مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

 .2دکتری تخصصی پرستاری ،استادیار ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دکتری تخصصی پرستاری ،استادیار ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله99/9/71:

آخرین اصالح مقاله99/1/71:

پذیرش مقاله99/9/1 :

زمینه و هدف :مراقبت مبتنی بر شواهد ،به استفاده از شواهد معتبر به دست آمده از تحقیقات در عملکرد بالینی گفته میشود که با توجه به شرایط بیمار و
نوع بیماری وی اجرا میگردد .مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد از نظر استادان و مربیان آموزشی انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بود که با مشارکت  13نفر از استادان و مربیان هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشکده پرستاری رفسنجان
و کرمان در مقاطع مختلف تحصیلی صورت گرفت .شرایط ورود به مطالعه ،داشتن حداقل مدرک کارشناسی و دو سال سابقه کار بود .پرسشنامه پژوهشگر
ساخته شامل خصوصیات دموگرافیک مانند سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،سابقه کار و ...و موانع عملکرد مبتنی بر شواهد از نظر استادان تکمیل گردید.
دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 61/6 :درصد مشارکت کنندگان را زنان و  07/9درصد را مردان تشکیل دادند .بیشتر نمونهها ( 99/0درصد) در رده سنی  09تا  99سال قرار داشتند.
از دیدگاه مربیان و استادان ،مهمترین موانع اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد در حیطه آموزشی «نداشتن افراد آموزش دیده برای چگونگی به کارگیری
یافتههای تحقیقی در امر مراقبت مبتنی بر شواهد» با  99/0درصد ،در حیطه مدیریتی «عدم آگاهی مدیران پرستاری از ضرورت مراقبت پرستاری مبتنی بر
شواهد» با  19/1درصد و در حیطه فردی «عدم مهارت کافی برای اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد» و «عدم آگاهی پرستار از مراقبت مبتنی بر شواهد» با
 19/1درصد بود.
نتیجهگیری :از جمله موانع عمده در کاربرد پرستاری مبتنی بر شواهد ،میتوان به دو حیطه آموزش و مدیریت اشاره کرد .بنابراین ،با فراهم نمودن امکان
دسترسی کارکنان پرستاری به منابع و امکانات کتابخانهای و آموزش مداوم آنها در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد و به روز کردن اطالعات آنها ،میتوان
گام مؤثری در این راستا برداشت که این امر مستلزم همراهی و برنامهریزی مدیران در سطوح مختلف میباشد.
کلید واژهها :پرستاری مبتنی بر شواهد ،مراقبت پرستاری ،مراقبت مبتنی بر شواهد
*نویسنده مسؤول :گروه پرستاری اصول و فنون ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
تلفن  309-09999933:نمابر309-09991991:

Email: mazharif_2000@yahoo.com

موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر...

مقدمه

سلطانی و همکاران

مدام در حال تغییر ،کمبود دانش و نیز عدم حمایت مدیران و

عملکرد مبتنی بر شواهد ،ابزار مهمی جهت پر کردن شکاف

پزشکان ،از جمله موانع عملکرد مبتنی بر شواهد محسوب

تئوری و عمل میباشد و پیامدهای مثبتی در آموزش

میشوند ( .)73مطالعهای نظاممند در آمریکا به منظور بررسی

دانشجویان دارد .این روش ،نوعی شیوه آموزشی است که
اثربخشی آن با انجام تحقیقات مشخص میشود ( .)7همچنین،
یک روش تصمیمگیری علمی برای پرستاران جهت ارایه

موانع و تسهیل کنندههای عملکرد مبتنی بر شواهد انجام شد و
بیشترین موانع ،کمبود وقت و نداشتن استقالل جهت تغییر
عملکرد گزارش گردید (.)77

خدمات باکیفیت ،استاندارد و روزامد محسوب میگردد (.)9

بسیاری از کشورها برنامه آموزشی خود را به سوی عملکرد

استفاده از شواهد معتبر ،در شرایط بالینی خاص کاربرد دارد

مبتنی بر شواهد تغییر دادهاند ( .)79آموزش مبتنی بر شواهد

( .)0به کارگیری شواهد به دست آمده از تحقیقات متعدد در

نیازمند به کارگیری روشهای تدریس توسط استادان است که

بالین جایگزین مراقبت سنتی شده است (.)9

دانشجویان را به تفکر انتقادی وادار مینماید ( .)70مربیان

پرستاری مبتنی بر شواهد ،به معنی استفاده از نتایج

پرستاری باید از راههای متفاوتی عملکرد مبتنی بر شواهد را در

پژوهشهای منظم به همراه دانش ،تجربه ،تخصص و در نظر

آموزش بالینی دانشجویان این رشته به کار گیرند ( .)79منابع

گرفتن ارزشهای بیمار میباشد ( .)9در واقع ،عملکرد مبتنی

محدودی برای آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد وجود دارد و

بر شواهد ،تمام اهداف مراقبتی و مسؤولیت پرستاری اعم از

( )79برای آموزش آن الزم است مهارت یادگیری مستقل و

کیفیت باالی مراقبت ،هزینه -اثربخش بودن و بیمار محوری را

خودآموزی دانشجویان به وسیله استادان در دانشگاهها آموزش

در برمیگیرد ( )6و به همین دالیل ،در سالهای اخیر به عنوان

داده شود ( .)76طراحی دستورالعملهای بالینی استاندارد بر

راهی برای ارتقا و پیشرفت خدمات بهداشت و درمان مورد

اساس پژوهشهای معتبر ،راهکار مطمئنی برای اجرای

توجه زیاد سیاستگذاران نظام سالمت قرار گرفته است (.)1

پرستاری مبتنی بر شواهد است ( .)71یافتههای علمی به دست

مشکالت بالینی ،نوع شواهد را تعیین مینمایند و این شواهد

آمده از تحقیقات تجربی نیز منابع ارزشمندی جهت ساختن

تنها زمانی مفید هستند که در مراقبت از بیماران و

راهنماهای بالینی میباشند (.)71

تصمیمگیریهای بالینی استفاده شوند و در نهایت ،عملکرد
مورد نظر باید به طور مداوم ارزشیابی گردد (.)1

عملکرد مبتنی بر شواهد ،یکی از نیازهای اصلی سیستمهای
بهداشتی و درمانی قرن  97به شمار میرود ( .)79برای این که

با وجود این که حرفه پرستاری الگوی رشته خود را به

کیفیت مراقبت پرستاری ارتقای مداوم داشته باشد ،باید به طور

سمت عملکرد مبتنی بر شواهد تغییر داده ،اما روند این تغییر

مرتب از شواهد علمی به دست آمده جدید از تحقیقات ،در

خیلی کند بوده است .مشکل نه تنها ناشی از کمبود دانش

عملکرد بالینی استفاده شود ( .)93پیدا کردن منابع علمی معتبر

مهارت درباره عملکرد مبتنی بر شواهد میباشد ،بلکه موانع

از میان نتایج تحقیقات مختلف ،مانع بزرگی در به کارگیری

متعددی در راه اجرای آن وجود دارد ( .)9نتایج تحقیقی درباره

شواهد است ( .)97نیاز اساسی عملکرد مبتنی بر شواهد ،انجام

دیدگاه و نیازهای پرستاران راجع به عملکرد مبتنی بر شواهد،

پژوهشهای دقیق و با اعتبار باال توسط محققان میباشد ()99

عنوان نمود که عواملی مانند کمبود وقت ،عدم دسترسی به

پرستاران نگرش مثبتی نسبت به اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد

منابع ،عدم حمایت مالی ،باال بودن هزینههای به کارگیری

دارند ( ،)90اما در عمل از این مراقبتها استفاده نمیشود

شیوههای جدید ،مقاومت پرستاران در برابر تغییر ،اعتماد به

( .)99برای داشتن عملکرد مبتنی بر شواهد پیشرفته ،باید

نفس پایین ،کمبود اقتدار پژوهشی ،افکار سنتی ،محیط کاری

برنامهریزی یکپارچهای در سراسر سیستم بهداشت و درمان
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اعم از آموزش و بالین وجود داشته باشد (.)99

دوره سیزدهم شماره ششم

استادان و مربیان دانشکده پرستاری بود .سؤاالت موانع عملکرد

با وجود انجام مطالعات زیاد در این زمینه ،مراقبت پرستاری

مبتنی بر شواهد نیز در دو حیطه مدیریتی و فردی و به صورت

مبتنی بر شواهد کمتر انجام میشود؛ چرا که پرستاران اهمیت و

مقیاس سه درجهای لیکرت از کامالً موافقم (نمره  ،)0نظری

ارزش استفاده از نتایج پژوهشهای معتبر مربوط به آن را در

ندارم (نمره  )9و کامالً مخالفم (نمره  )7درجهبندی شد.

عمل مراقبت نمیدانند و همچنان تحقیقات موجود در عمل به

پرسشنامه با استفاده از منابع معتبر تهیه گردید و روایی آن

کار گرفته نمیشود .عدم عملکرد مبتنی بر شواهد ،باعث ایجاد

توسط  73نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری

شکاف تئوری و عمل میگردد و از آنجایی که یکی از

رفسنجان و کرمان تأیید شد و پس از انجام اصالحات ،مورد

راهکارهای مهم جهت استفاده از این روش ،تغییر برنامه

استفاده قرار گرفت .ضریب  Cronbachs alphaجهت بررسی

آموزشی دانشجویان پرستاری به این سمت میباشد؛ بنابراین،

ثبات درونی (پایایی) پرسشنامه استفاده گردید که  3/11به

برای برطرف کردن چالش به وجود آمده ،بررسی دیدگاه

دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت .با رعایت ضوابط اخالقی

استادان و مربیان پرستاری در خصوص موانع اجرای عملکرد

و کسب اجازه از مسؤوالن ،پرسشنامهها توسط پژوهشگران با

پرستاری مبتنی بر شواهد الزم و ضروری به نظر میرسد تا

مراجعه حضوری مکرر در چندین نوبت توزیع شد و نمونهها

بتوان با توجه به نتایج به دست آمده ،راهحلهای مناسبی جهت

کامالً آزادانه و بدون نظارت مستقیم ،به سؤاالت پاسخ دادند.

به کارگیری این روش ارایه نمود .بنابراین ،مطالعه حاضر با

جمعآوری همزمان پرسشنامهها پس از تکمیل صورت گرفت.

هدف بررسی موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد از

دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در نرمافزار

نظر استادان و مربیان آموزشی صورت گرفت.

 SPSSنسخه )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 71
تجزیه و تحلیل گردید.

روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بود که در مهر سال

یافتهها

 7099در دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان و کرمان انجام

بر اساس دادههای به دست آمده 61/6 ،درصد مربیان زن و

گردید 13 .نفر از استادان و مربیان پرستاری هیأت علمی و غیر

 07/9درصد مرد بودند .بیشتر مشارکت کنندگان ( 99/0درصد)

هیأت علمی در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از کارشناسی،

در رده سنی  09تا  99سال قرار داشتند 01/9 .درصد از آنها

کارشناسی ارشد و دکتری به روش سرشماری (به دلیل

دارای سابقه کار بین  9تا  73سال بودند .سطح تحصیالت

محدودیت تعداد افراد) انتخاب شدند .شرایط ورود به مطالعه،

 91/6درصد آنها دکتری بود .بیشتر نمونهها از نظر تسلط بر

داشتن حداقل مدرک کارشناسی و دو سال سابقه کار بود.

زبان انگلیسی ( 13/3درصد) در حد متوسط قرار داشتند و

پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل قسمت سؤاالت
اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس ،سطح تحصیالت،

 91/6درصد آنها بیان کردند که تسلط زیادی بر کامپیوتر و
جستجو در اینترنت دارند (جدول .)7

سابقه کار و ...و قسمت موانع عملکرد مبتنی بر شواهد از نظر
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موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر...
جدول  :7اطالعات دموگرافیک مشارکت کنندگان
سطوح متغیر

تعداد (درصد)

متغیر

96-09

(77 )79/1

09-99

(07 )99/0

بیشتر از 99

(91 )93/3

زن

(91 )61/6

مرد

(99 )07/9

کارشناسی

(77 )79/1

کارشناسی ارشد

(99 )09/1

دکتری

(09 )91/6

9-73

(79 )91/7

77-93

(96 )01/9

97-03

(99 )09/1

کم

(79 )93/3

متوسط

(99 )13/3

زیاد

(1 )73/3

کم

(9 )1/7

متوسط

(99 )09/0

زیاد

(97 )91/6

سن (سال)

جنس

سطح تحصیالت

سابقه کار (سال)

تسلط بر زبان انگلیسی

تسلط بر کامپیوتر و جستجوی
اطالعات

پس از تجزیه و تحلیل یافتهها ،موانع در قالب عوامل فردی،

برای به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد» ،در حیطه آموزشی

مدیریتی ،محیطی ،آموزشی و عوامل مربوط به شواهد

«نداشتن افراد آموزش دیده برای چگونگی به کارگیری

(پژوهش) طبقهبندی گردید .در حیطه مدیریتی «عدم آگاهی

یافتههای تحقیقی در امر مراقبت مبتنی بر شواهد» و در حیطه

مدیران پرستاری از ضرورت مراقبت پرستاری مبتنی بر

پژوهش نیز «قابل اجرا نبودن ایدههای جدید (شواهد) در امر

شواهد» ،در حیطه فردی «عدم مهارت کافی برای اجرای

مراقبت» از مهمترین موانع اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد

مراقبت مبتنی بر شواهد» و «عدم آگاهی پرستار از مراقبت

ذکر شد (جدول .)9

مبتنی بر شواهد» ،در حیطه محیطی «کافی نبودن تعداد کارکنان
جدول  :9توزیع فراوانی موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد از دیدگاه شرکت کنندگان
عوامل مدیریتی

کامالً موافقم [تعداد

نظری ندارم [تعداد (درصد)]

(درصد)]
عدم آگاهی مدیران پرستاری از ضرورت مراقبت پرستاری مبتنی بر

(63 )19/1

کامالً مخالفم [تعداد
(درصد)]

(73 )79/0

(3 )3

شواهد
عدم تمایل مدیران نسبت به انجام مراقبت مبتنی بر شواهد

(96 )69/1

(76 )99/9

(1 )77/9

فقدان وقت کافی برای مدیران پرستاری در ارزیابی کردن اجرای

(01 )99/0

(79 )93/3

(71 )99/1

مراقبت مبتنی بر شواهد از پرستاران
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(93 )17/9

(79 )71/7

(1 )77/9

مراقبت مبتنی بر شواهد
عدم صدور اجازه از طرف مدیران برای به کار بستن نتایج شواهد

(09 )91/6

(93 )91/6

(76 )99/9

در عمل
عدم همکاری و مشارکت پزشکان با به کار بستن شواهد در مراقبت

(01 )99/0

(93 )91/6

(79 )71/7

عدم تشویق مادی پرستارانی که از مراقبت مبتنی بر شواهد استفاده

(93 )91/7

(93 )91/6

(73 )79/0

میکنند.
عوامل فردی
فقدان وقت کافی برای پرستاران جهت مطالعه تحقیقات انجام شده

(99 )63/3

(9 )9/9

(96 )01/7

عدم مهارت کافی برای اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد

(63 )19/1

(73 )79/0

(3 )3

ارزش قایل نشدن نسبت به مراقبت مبتنی بر شواهد در حرفه

(96 )13/3

(79 )93/3

(3 )3

پرستاری از طرف پرستاران
به کارگیری توصیه و تجربه همکاران به جای نتایج تحقیقات

(06 )97/9

(71 )99/1

(76 )99/9

عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی

(99 )11/7

(1 )77/9

(1 )77/9

عدم آگاهی پرستار از مراقبت مبتنی بر شواهد

(63 )19/1

(73 )79/0

(3 )3

عدم تمایل برای انجام مراقبت به دور از شیوه سنتی (روتین) از

(96 )69/1

(79 )71/7

(79 )71/7

بیمار
عدم مهارت کافی در استفاده از کامپیوتر

(91 )19/1

(73 )6/9

(79 )73/0

عدم استقالل پرستار برای تغییر در روشهای مراقبتی و درمانی

(91 )17/9

(79 )7/71

(7 )7/9

بیماران
عوامل محیطی
زیاد بودن تعداد بیماران

(09 )91/6

(79 )7/71

(99 )09/0

کافی نبودن تجهیزات مانند کامپیوتر و اینترنت در بخش برای

(06 )97/9

(1 )77/9

(96 )01/7

اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد
عدم دستیابی آسان به کتابخانه

(99 )09/0

(6 )1/6

(93 )91/7

عدم جمعآوری و تألیف متون و موضوعات مرتبط با هم در یک جا

(93 )91/7

(71 )99/1

(79 )71/7

(یک مجله)
کافی نبودن تعداد کارکنان برای به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد

(91 )61/6

(1 )77/9

(79 )93/3

عوامل مربوط به شواهد (پژوهش)
قابل اجرا نبودن ایدههای جدید (شواهد) در امر مراقبت

(96 )01/7

(76 )99/9

(91 )93/3

قابل اجرا نبودن نتایج تحقیقات در محیط بالینی

(99 )09/0

(79 )71/7

(09 )91/6

عوامل مربوط به آموزش
نداشتن افراد آموزش دیده برای چگونگی به کارگیری یافتههای

(66 )99/0

(9 )9/1

تحقیقی در امر مراقبت مبتنی بر شواهد
عدم برگزاری کنفراس ،سمینار یا کارگاهی در رابطه با اهمیت به

3
(3 )3

(96 )69/1

(79 )71/7

(79 )71/7

کارگیری شواهد در مراقبت

095

موانع اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر...

بحث و نتیجهگیری
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سایر موانع مهم به دست آمده از پژوهش حاضر به ترتیب

مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی بود که جهت

«عدم استقالل پرستار برای تغییر در روشهای مراقبتی و

بررسی موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد از دیدگاه استادان

درمانی بیماران ،ارزش قایل نشدن نسبت به مراقبت مبتنی بر

پرستاری شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی رفسنجان و
کرمان انجام شد .پرستاران معتقد بودند که در حیطه آموزشی،
نداشتن افراد آموزش دیده برای چگونگی به کارگیری

شواهد در حرفه پرستاری از طرف پرستاران ،عدم تسلط کافی
به زبان انگلیسی ،عدم حمایت مدیران و همکاری با کارکنان
پرستاری در به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد و کافی نبودن

یافتههای تحقیقی در امر مراقبت مبتنی بر شواهد و در حیطه

تعداد کارکنان برای به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد» بود

فردی ،عدم مهارت کافی برای اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد

که با نتایج مطالعات  Solomonsو  Majid ،)77( Sprossو

و عدم آگاهی پرستار از مراقبت مبتنی بر شواهد ،مهمترین

همکاران ( )90و کرمانشاهی و پروینیان ( )96همخوانی داشت.

موانع پرستاری مبتنی بر شواهد محسوب میشود .در مطالعه

از موانع مهم ذکر شده در تحقیق مروری عراقیان و همکاران

کرمانشاهی و پروینیان نیز نداشتن افراد آموزش دیده و عدم

میتوان به «عدم استقالل پرستاری ،عدم تسلط کافی به زبان

مهارت کافی در اجرای شواهد ،از موانع مهم کاربرد شواهد

خارجه ،کمبود وقت کافی و عدم آشنایی با اینترنت» اشاره

تحقیق در امر مراقبت بیان شد ( .)96نتایج تحقیق عراقیان و

نمود (.)77 ،90 ،99 ،96

همکاران گزارش کرد که عدم مهارت کافی در اجرای پرستاری

عدم آگاهی و حمایت مدیران از مراقبت مبتنی بر شواهد به

مبتنی بر شواهد ،یکی از موانع به شمار میرود ( .)99شاید

عنوان یک مانع بزرگ ذکر شده در مطالعه حاضر ،بیانگر آن

دلیل دیگر ،عدم توجه کافی به برگزاری کارگاه ها و دوره های

است که سیستم مدیریت برای اجرا ،کنترل و ارزیابی در این

آموزشی با وجود دانش و توانمندی پایین در این زمینه باشد.

زمینه ارزشی قایل نیست و به دلیل این که مدیریت یکی از

به عنوان مثال ،هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تنها

ارکان اصلی تصمیمگیری و حل مشکل میباشد ،میتواند با

سالی یک بار کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه جهت

مدون کردن مراقبت مبتنی بر شواهد ،پرستاران را ملزم به

عالقمندان برگزار می گردد(.)91شاید دلیل دیگر ،عدم توجه

اجرای آن نماید.

کافی به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با وجود

عراقیان و همکاران نیز در نتایج پژوهش خود موانعی مانند

دانش و توانمندی پایین در این زمینه باشد .به عنوان مثال ،هم

«عدم آگاهی مدیران پرستاری از اهمیت مراقبت مبتنی بر

اکنون در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تنها سالی یک بار کارگاه

شواهد و نداشتن قدرت جهت ایجاد تغییرات» را از موانع

پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه جهت عالقمندان برگزار

بزرگ مدیریتی ذکر نمودند ( .)99بنابراین ،میتوان با فراهم

می گردد( .)91به نظر میرسد که تعامل بین اعضای آموزشی و

نمودن امکان دسترسی کارکنان پرستاری به منابع و امکانات

بالینی ،بستر مناسبی را برای اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد

کتابخانهای و آموزش مداوم آنها در زمینه مراقبت مبتنی بر

فراهم میکند .از آنجایی که اعضای هیأت علمی قادر به

شواهد و به روز کردن اطالعات آنها ،گام مؤثری در این زمینه

توسعه و برنامهریزی برنامه آموزشی مبتنی بر شواهد میباشند؛

برداشت و این امر مستلزم همراهی و برنامهریزی مدیران در

میتوانند با همکاری کتابداران پزشکی ،کارگاههای آموزشی

سطوح مختلف میباشد .مدیران باید ضمن آگاهی از اهمیت و

جهت آموزش مربیان و پرستاران برگزار نمایند تا با ارایه

فواید مراقبت مبتنی بر شواهد ،در خصوص فراهم کردن

مفاهیم و اصول جستجو در منابع اطالعاتی و اجرای مراقبت

امکانات سختافزاری و نرمافزاری الزم جهت دسترسی به این

مبتنی بر شواهد ،آنها را در این زمینه توانمند سازند.

شواهد از طریق اینترنت نیز اقدام نمایند.
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یافتههای حاصل از مطالعه حاضر و سایر مطالعات ،موانع

میباشد .بنابراین ،پرستاران باید با مهارتهای جستجو در منابع

مربوط به حیطه مدیریتی را مهمترین مسأله بر سر راه اجرای

اطالعاتی جهت دستیابی به مقاالت باکیفیت در زمینه

مراقبت مبتنی بر شواهد میدانند .بنابراین ،سیستم مدیریتی

مراقبتهای پرستاری آشنایی بیشتری پیدا کنند.

میتواند با گنجاندن این روش به عنوان یکی از

در مطالعه حاضر نیمی از استادان اذعان داشتند که پرستاران

دستورالعملهای مهم ،آن را در پرستاران القا نماید و با تأمین

به جای استفاده از نتایج تحقیقات ،از توصیه و تجربه همکاران

نیروی انسانی کافی ،تعدیل حجم کار و تدارک فرصت کافی،

در انجام مراقبتها استفاده میکنند .نتایج مطالعه عراقیان نشان

امکان ارایه مراقبت مبتنی بر شواهد را برای پرستاران فراهم

داد که کمترین منابع مورد استفاده پرستاران ،مقاالت چاپ شده

کند.

در مجالت پرستاری ( 9درصد) است و پرستاران بیشتر بر

از جمله دیگر عوامل مهم ذکر شده در مطالعه حاضر،

اساس تجارب بالینی خود عمل مینمایند (.)99

میتوان به عدم مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت ،کمبود

مطالعات دیگر نیز این موضوع را تأیید کرد که پرستاران

وقت ،عدم آگاهی پرستار ،تمایل پرستار برای انجام مراقبت

تمایل بیشتری برای استفاده از اطالعات سایر همکاران و بیماران

سنتی (روتین) از بیمار و عدم همکاری و مشارکت پزشکان

نسبت به دانشجویان پرستاری داشتند .آنها به استفاده از کتب

اشاره نمود .در پژوهش  Melnykو همکاران نیز عواملی مانند

چاپی در تصمیمات بالینی تمایل کمی نشان دادند (.)09

کمبود وقت ،عدم دسترسی به منابع ،عدم حمایت مالی ،افکار
سنتی ،کمبود دانش و نیز عدم حمایت مدیران و پزشکان ،موانع

نتیجهگیری

عملکرد مبتنی بر شواهد شمرده شدند ( .)73نتایج تحقیقات

مراقبت مبتنی بر شواهد یک روند تکاملی سریع را طی

 )1( Ackleyو  )91( McCluskeyحاکی از آن بود که بیش از

میکند ،اما با این وجود مشکالت زیادی در اجرای آن وجود

نیمی از افراد توانایی خود را در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد

دارد که شامل موانع فردی ،مدیریتی ،محیطی ،آموزشی و

کم میدانند .عالوه بر این ،پنج مانع عمده دیگر عبارت از

پژوهشی میباشد .مراقبت مبتنی بر شواهد حاصل تعامل و

«کمبود وقت ،تعداد زیاد بیمار ،کمبود مهارت بررسی ،عدم

ارتباط بین پرستار ،بیمار و محیط کار است و به کارگیری آن به

دسترسی به مجالت و احساس این که شواهد تحقیقی کافی در

دانش ،تجربه و فرصت پرستار ،شرایط محیط کار ،نظام

رابطه با مداخالت حرفهای وجود ندارد» ،بود.

مدیریتی و هماهنگی تیمی بستگی دارد .بنابراین ،اگر پرستاران

در مطالعه  Pravikoffو همکاران ،موانعی همچون زمان

از دانش و تجربه و فرصت کافی برخوردار باشند و محیط کار

ناکافی برای مطالعه ،عدم اجرای ایدههای نو و عدم صدور

نیز مراقبت مبتنی بر شواهد را القا نماید و با حمایتهای الزم

مجوز برای تغییر مراقبت از جمله موانع بزرگ پرستاری مبتنی

جهت تأمین نیروی انسانی کافی و مناسب و نیز اصالح محتوا

بر عملکرد ذکر گردید ( .)99سایر مطالعات ،عدم وجود

و روشهای آموزش پرستاری ،توسعه کار تیمی ،نظارت مؤثر

تسهیالت الزم در به کارگیری یافتههای تحقیق ،نداشتن وقت

و مشوق و افزایش انگیزه پرستاران ،میتوان گام مؤثری جهت

کافی جهت مطالعه و اجرای ایدههای جدید را از موانع اجرای

اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد برداشت.

این روش عنوان نمودند ( .)90 ،03-09مراقبت مبتنی بر
شواهد نیازمند افزایش مهارتهای جستجو در اینترنت و
استفاده از بانکهای اطالعاتی و به اشتراک گذاشتن این شواهد
با پزشکان جهت همسوسازی اهداف درمانی و مراقبتی

سپاسگزاری
از همکاری صمیمانه کلیه اساتید شرکت کننده در این
مطالعه کمال تقدیر و تشکر را به عمل می آوریم.
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Background & Objective: Evidence-based care is using evidence obtained from research into
clinical practice based on the patient's condition and type of illness. This study aimed to
investigate the barriers to implementation of evidence-based nursing care based on instructors
and educators’ opinion.
Methods: This was a cross-sectional study that was performed with the participation of 70
faculty members and non-faculty members of School of Nursing of Rafsanjan and Kerman,
Iran, with different educational levels. Inclusion criteria were having at least bachelor's degree
and two-years work experience. Data was analyzed using SPSS and descriptive statistics
(frequency and percentage).
Results: Women and men instructors comprised 68.6% and 31.4% of respondents,
respectively. Most of them (44.3%) were 35 to 44 years of age. In their opinion, the major
obstacles to implementation of evidence-based nursing in the education domain was "lack
trained staff to use the findings from research in evidence-based care" with 94.3%. In the
management domain "lack of knowledge of nursing managers regarding the importance of
evidence-based nursing care" with 85.7% and in the individual domain "lack of adequate skills
for the implementation of evidence-based practice" and "lack of nurses' knowledge of evidencebased practice" with 85.7% were also mentioned by participants as obstacles.
Conclusion: The main barriers in the application of evidence-based nursing can be noted in the
domains of education and management. Therefore, a big step forward in this regard will be
providing access to the resources and facilities, library, and continuing education for nursing
staff, and updating their information in the field of evidence-based care, which requires
cooperation of the managers at different levels of planning.
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