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چکیده
مقدمه :نظر به اهمیت نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و به کارگیری این مهم در ینمده حرفمهای نهما و
تأکید بر برنامهریزیهای موزشی برای دانشجویان ،این مطالعه با هدف ارزیابی نگرش دانشجویان سما رمر پرسمتاری در ممورد عملکمرد
مبتنی بر شواهد انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در دانشکده پرستاری و مامایی کرمان در سا 4991
انجام شد .دادهها با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد « گاهی ،نگرش و عملکرد دانشمجویان پرسمتاری در مقطم کارشناسمی در
مورد عملکرد مبتنی بر شواهد» جم وری شدند .نمونهگیری به روش سرشماری انجام گرفت و  19دانشجوی سا رر پرستاری در مطالعه
شرکت کردند .برای تجزیه و تحلیﻞ دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  01استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد نمره نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد در حد متوسط بمود  .)0/81±4/44بیشمترین میمانگین
نمره نگرش مربوط به این گویه بود که عملکرد مبتنی بر شواهد باید جزئی از برنامه درسی کارشناسی پرستاری باشد  .)9/41±4/49نگرش
دانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد با میزان رضایت از رشته تحصیلی ،شرکت در فعالیتهای پژوهشی همچون تشخیص مشکﻞ
قابمﻞ تمحقیق ،هممکاری با طرح پمژوهشی ،ارزشیابی گزارش تحقیقات و روش و میمزان دسترسی به شمواهد ارتبماط مممعنیداری داشمت
.)P<1/10
بحث و نتیجهگیری :هرچند که نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد در حد متوسط بود؛ ولمی بما برناممهریمزی صمحیح
موزشی و اصالحات در برنامه موزش دانشجویان پرستاری ،میتوان گام مؤثری در رشد و ارتقاء عملکرد مبتنی بر شواهد برداشت.
واژگان کلیدی :نگرش ،عملکرد مبتنی بر شواهد ،پرستاری مبتنی بر شواهد ،دانشجویان پرستاری
ارجاع :منگلیان شهربابکی پروین ،فرخزادیان جمیله ،سبزواری سکینه .ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد .مجله پژوهش-
های سالمت محور 1931؛ .512-553 :)9(1
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 .1استادیار ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

مقدمه

با وجهد مزایای عملکرد مبننی بر شها ( ،اج رای آن

مراقبت ی ا عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( Evidence-

نیز در با ین بیمار چا ش برانگیز است و منأسفانه ،نها

 )based practiceیک رویک رد سیس نما یک جه ت

درف( کمی از پرسناران در چارچهب عملکرد مبنن ی

اسنفاده از بهن رین ش ها ( مهج هد ب رای مراقب ت از

بر شها ( عم ل م یکنن ( زی را پرس ناران الل  ،ب ه

بیماران است و در صمیمگیری ای ب ا ینی از ارزش

روش ای ج(ی( عملکرد ،مقاومت نشان مید ن( .)3

باالیی برخهردار است  .)2امروزه سیسنم ای مراقبت

این مهضهع می هان( ناشی از نگرشی باش( که نس بت

سالمت در سراسر دنیا با چا ش ای فراوان ی روب هرو

به اسنفاده از نن ایج حقیق ات در مراقب ت ای خ هد

س نن( و در بس یاری از م هارد ،انا ام مراقب ت ای

دارن( .فاح،ن ران معنق(ن( که به من هر اجرای مؤثر

سالمت ،با سؤاالت فراوانی م راه اس ت ،ب ه عن هان

عملکرد مبننی بر شها ( ،پرسناران به نگرش مناس ،

مثال چه نهع درمانی ،مؤثر رین درمان است و بهن رین

نیاز دارن( ا بنهانن( نسبت به غییرا ی ک ه ای ن روش

ننایج را برای بیمار دارد؟ چگهنه بیم اران ب ا بیم اری

در فعا یت ایشان ایااد میکن ( ،س ازگار ش هن( .)7

خهد مقابله میکنن(؟ بهنرین برنامه مراقب ت پرس ناری

این نهع نگرش بای ( از م ان دوران دانش اهیی م (

بر اساس ارزیابی ای به عمل آم(ه چیست؟ .)1

ن ر قرار گیرد چرا که دانش اهیان ب ا ف ار ا نحص یل

با کیفیت و در عین حال مق رون ب ه ف رفه در ح ال

بر رش( و ار قا این روش داشنه باشن( .نگرش یک ی

افزایش است  .)3از طرفی ارائ ه مراقب ت و خ (مات

از مهضهعات افلی روانشناسی است که می هان( ب ر

با کیفیت مناس  ،،ب ه عن هان ی ک او هی ت در ن ام

پردازش اطالعات در ذ ن فرد و نهایناً غییر رفن ار در

مراقبت سالمت به ویژه در زمین ه خ (مات پرس ناری

فرد مؤثر باش(  .)8نهع نگرش در ر فرد و یا مح یط

مطرح ش(ه است  .)4،4بنابراین بر عملکرد مبننی ب ر

س ازمانی م ی هان ( منف اوت باش ( و ی در م هرد

شها ( ،به عن هان ی ک عام ل ض روری ب رای ار ق ا

پرسناری مبنن ی ب ر ش ها ( ،نگ رش ارائ ه د ن (گان

مراقبت ای سالمت أکی ( بیش نری ش (ه اس ت .)3

مراقبت بای( به عنهان یک (ف أثیر گذار در اج را و

این نهع مراقبت ،نیازمن( اسنفاده از ش ها ( پژو ش ی

بهبهد فرآین( عملکرد مبنن ی ب ر ش ها ( بیش نر م هرد

است که خهد می هان( در اعنال بخش ی(ن ب ه هی ت

بررس ی و هج ه ق رار گی رد  .)9بس یاری از

حرفهای پرسناران نیز مؤثر باش(  .)4،4مادرش ا یان و

فاح،ن ران معنق ( س نن( ک ه عملک رد مبنن ی ب ر

مکاران طی مطا عهای با (ف ارزیابی أثیر آم هزش

شها ( به عنهان یک رویکرد مهم در پرسناری ،خ هد

با ینی به روش مبننی بر ش ها ( ،ب ر کیفی ت مراقب ت

می هان( بر بهبهد نگرش حرفهای پرسناران مؤثر باش (

با ینی و رضایت بیماران نشان دادن( که ب ه ک ارگیری

چرا که باع

مراقب ت ب ا کیفی ت ش (ه و از طرف ی

افهل عملکرد مبننی بر شها ( به طهر قاب ل هجهی

فافلهای که ب ین ئ هری و عملک رد در مح یط ای

مهج  ،ار ق ای کیفی ت مراقب ت ای پرس ناری و

ب ا ینی ایا اد ش (ه اس ت ،را پ ر م یکن (  )21و از

رضایت بیماران میشهد .)6

اق(امات با ینی لیر اسنان(ارد اجنناب میکن( .)22
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در سال ای اخیر ،قاضا برای مراقبت ای س المت

ش(ن و ورود به محیط کار ،می هانن( أثیرات عم(های

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

مطا ع ات منع (دی در زمین ه آگ ا ی و نگ رش ب ه

نیز در مطا عه عملکرد مبننی ب ر ش ها ( در پرس ناران

عملکرد مبننی ب ر ش ها ( و مهان ر مرب ه ب ه آن در

آ مانی بیان داشت که پرسناران به دالیل مخنلف بای (

پرسناری اناام ش(ه است که رک(ام بر ا میت هجه

یافنه ای پژو ش ی را در فعا ی ت ای رو ین خ هد

به اسنفاده از شها ( مناس ،در با ین أکی( دارن ( .ب ه

حاظ کنن(؛ زیرا اوالً اسنفاده از یافن ه ای حقیق ا ی،

عنهان مثال  Brownو مک اران ب ا مطا ع های ح ت

کیفیت مراقبت ای سالمت و أثیرگذاری در مراقب ت

عنهان آگا ی ،نگ رش ،عملک رد و مهان ر درد ش (ه

از بیماران را افزایش مید ( ،ثانیاً نگ رش شخص ی و

پرسناران در مهرد عملکرد مبننی بر ش ها ( در مراک ز

حرفهای پرسناران را بهبهد میبخش ( ،ثا ث اً حقیق ات

دانشگا ی پزشکی در آمریکا ،نشان دادن ( ک ه مهان ر

پرسناری ،دانشی را که پرسناران در فعا یت ای خ هد

سازمانی مهاردی مانن( کمبهد وقت و ق(رت و اخنی ار

نیاز دارن( را در اخنیار آن ا قرار مید ن (  .)1ادی ،

پرسناران بهده و مهم رین سهیل کنن(ه ا نی ز ش امل

حاج باقری در مطا عهای حت عن هان نق ش آم هزش

س ازی و ایا اد

پرس ناری در هس عه عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( در

نگرش فحیح در مهرد اسنفاده از ش ها ( و س هه ت

کاشان نشان داد که بیشنر پرسناران ،م(یران پرس ناری

دسنرس ی ب ه من ابر اطالع ا ی بهدن ( .محقق ین

و حن ی بس یاری از م(رس ان و مربی ان پرس ناری ب ا

ننیاهگیری کردن( که م(یران بای ( مهان ر مرب ه ب ه

مفههم و ملزوم ات عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( آش نا

عملکرد مبننی بر شها ( را ح ذف نماین ( ا ار ق ا

نیس نن( .اف زودن درس روش حقی ق در برنام ه ای

کیفیت خ(مات پرسناری حافل گردد  .)21در ی ک

آمهزشی سطح کارشناسی و افزایش محن های مرب ه

حقیق اناام ش(ه به وسیله بهرد ملی به(اشت و رف اه

ب ه « حقیق ات» و «عملک رد مبنن ی ب ر ش ها (» در

سهئ( مشخص ش( که  8/6درف( از بیماران در ط هل

برنامه ای آمهزشی کارشناسی ارش ( پرس ناری و نی ز

مراقبت ،آسی ،دی(هان( در فهر ی که ای ن آس ی ،ا

ا نمام به امر آمهزش م(اوم در پرسناری که منأس فانه

با به کارگیری دانش واقعی قاب ل اجنن اب ب هد .)23

در ایران نادی(ه گرفنه ش(ه است زمینه را برای هس عه

 Spectorبا حقیقی حت عنهان عملک رد مبنن ی ب ر

عملکرد مبننی بر شها ( و ار قای کیفیت و زینه اث ر

شها ( در مقررات پرسناری گزارش ک رد ک ه کمب هد

بخشی خ(مات فرا م خها ( کرد .)24

ایااد فرفت ای ی ادگیری ،فر ن

سازمانی ،روش ای مبننی بر وظیفه،

عملکرد مبننی بر شها ( ،ع (م نگ رش و انگی زه الزم

درد اشنباه از عملکرد مبننی بر شها ( ،ع(م حمای ت

برای عملکرد مبننی بر شها ( را به عنهان یکی از این

م(یرینی ،ع(م دسنرسی به من ابر کنابخان های ،دان ش

مهانر برشمردن( .با وجهد این ،اکنهن حقیقی ک ه ب ه

ضعیف آماری ،ع(م هانایی ارزیابی اننق ادی ش ها (،

طهر خاص به بررس ی وض عیت نگ رش دانش اهیان

ارب ه ک م در زمین ه حقی ق ،فق (ان هان ایی ای

پرسناری در ایران در مهرد عملکرد مبننی ب ر ش ها (

انفهرما یک ،دانش و مهارت ناکافی ،روش ای س ننی

پرداخنه باش( ،یافت نش( .با هجه به زوم اس نفاده از

(ریس و مقاومت پرسناران از مهم رین مهانر اجرای

یافنه ای پژو ش ای علم ی در مراقب ت از بیم اران

عملکرد مبننی بر شها ( میباش ن( Panagiari .)24

سازمان ای به(اشنی -درم انی ن اگزیر ب ه پ ذیرش و

عملکرد ،فر ن
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زمان ،فق(ان اقن(ار و خهدمخناری برای ایااد غییر در

این مطا عات ضمن شناسایی برخی از مهانر اج رای

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

اجرای عملکرد مبننی بر شها ( میباشن( .در بس یاری

سنن( و عهامل أثیرگذار بر آن ،مفی( خها ( بهد .از

از مطا عات ض رورت هانمن (یس ازی پرس ناران در

طرفی حقیقات نیز به ارزش عیین درد و نگرش

جسناهی منابر و بهرهگیری آنان از من ابر خصص ی

نسبت به عملکرد مبننی بر شها ( برای اجرای آن

به اثبات رسی(ه است .ب(یل پرس ناران و دانش اهیان

أکی( دارن(  .)3بنابراین مطا عه حاضر با (ف عیین

منفعل به کاربران فعال و ار قای سهاد اطالعا ی ایشان

نگرش دانشاهیان سال آخر پرسناری نسبت به

امری مهم و نیازمن( برنامهریزی دقیق است که به ن ر

عملکرد مبننی بر شها ( اناام ش(.

میرس( شروع اج رای آن آگ ا ی و نگ رش ف حیح
دانشاهیان پرسناری به مراقبت مبننی بر شها ( اس ت
به طهری که بع( از ف ار ا نحص یلی ب ا آم ادگی الزم
وارد محیط کار شهن( .از طرفی ب ا هج ه ب ه انفا ار
اطالعات پزشکی در قرن حاضر ،اس نفاده از رویک رد
عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( و اس نفاده از یافن ه ای
حقیقات ،در صمیم گیری ای با ینی امری ض روری
است  .)4محققین در یک مطا عه نش ان دادهان ( ک ه
فر ن

سازمانی ،عامل مهمی در اجرای این رویک رد

م یباش (  .)3ای ن فر ن

س ازمانی م ی هان ( در

برنامه ای آمهزشی دانشاهیان پای هگ ذاری ش هد ا
دانشاهیان با شناسایی نقا قهت و ضعف در اجرای
عملکرد مبننی بر شها ( ،ابن(ا نگرش مثبنی نسبت ب ه
اسنفاده از یافنه ای حقیقات در عملکرد خهد داش نه
باش ن( ،س اس دان ش خ هد را از طری ق آم هزش،
سازمان( ی و روزآم( کنن( ا مه ارت ای م ر بط ب ا
اجرای این روش را پی(ا کنن( .)1
بعضی مطا عات نشان دادهان( که علیرلم آگا ی
بر شها ( ،عملکرد آن ا در این زمینه ضعیف بهده
است  .)26،27این مهضهع می هان( به علت نگرش
نامطلهب آنان به این رویکرد باش( .به ن ر میرس( که
مطا عات با (ف عیین نگرش دانشاهیان سال آخر
پرسناری در مهرد عملکرد مبننی بر شها ( که در
آسنانه فار ا نحصیلی و ورود به حرفه پرسناری
510

این مطا عه هفیفی -حلیل ی ،ب ه ش یهه مقطع ی در
اردیبهشت سال  2394در دانشک(ه پرسناری و مامایی
دانشگاه علهم پزشکی کرمان اناام ش( .جامعه آم اری
این پژو ش را مامی دانش اهیان س ال آخ ر مقط ر
کارشنارسی پرس ناری دانش ک(ه پرس ناری و مام ایی
رازی کرمان شکیل دادن( .با هجه ب ه مح (ود ب هدن
جامعه آماری ،کل دانشاهیان سال آخر پرس ناری ب ه
فهرت سرشماری ب ه عن هان نمهن ه در ن ر گرفن ه
ش(ن( و  43نف ر از آن ان در مطا ع ه ش رکت کردن (.
ض ری ،پاس خگهیی ح (ود  %78ب هد .معی ار ورود
دانشاهیان به حقیق ،اشنغال به حصیل در رم آخ ر
پرسناری و وضعیت روحی و روانی مناس  ،و معی ار
خروج ع(م مایل ب ه ش رکت در پ ژو ش و کمی ل
ناقص پرسشنامه در ن ر گرفنه ش(.
اب زار گ ردآوری داده ا در ای ن پ ژو ش پرسش نامه
اس نان(ارد «آگ ا ی ،نگ رش و عملک رد دانش اهیان
پرسناری در مقطر کارشناسی در مهرد عملکرد مبنن ی
بر شها (» بهد .ای ن پرسش نامه هس ط  Johnstonو
مکاران در دانش گاه هن

کهن

در س ال 1113

هسعه و اعنباریابی ش(ه است  .)28جهت اسنفاده از
این پرسشنامه ابن(ا با نهیسن(ه مقا ه ماس گرفنه ش (
و پس از اخذ رضایت ،پرسشنامه مهرد ن ر از طری ق
ایمیل در اخنیار پژو شگران قرار گرفت .برای فرآین (

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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خهب دانشاهیان پرسناری در مهرد عملکرد مبننی

روش بررسی

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

رجمه و طابق فر نگی پرسشنامه)Cross-cultural

) adaptationاز روش رجم

ه-ب

از رجم

ه

خهب ،میانگین  1-3به فهرت منهسط و میانگین زیر
 1به فهرت کم در ن ر گرفنه ش( .)29

 )Translation-Translation-backاس نفاده ش (.

جه ت رعای ت مالح ات اخالق ی در پ ژو ش،

ب(ین فهرت که پرسش نامه اف لی ب ه دق ت هس ط

پژو شگر اول پس از کس ،معرفینامه ،م ا نگی ب ا

محققان به فارسی رجمه ش(ه و ساس هسط دو نف ر

آم هزش و م (یر گ روه مربهط ه و کس  ،مهافق ت

مسلط به زبان انگلیسی ،به انگلیسی رجمه ش( .ساس

نمهنه ای مهرد ن ر ،در زمانی که در شرایط روحی و

میزان طابق پرسش نامه رجم ه ش (ه ب ا م نن اف لی

جسمی مناسبی قرار داشنن( در ی ک مح یط آرام و ب ا

هس ط منخصص ان بررس ی ش ( .م ن ین روای ی

ارائ ه هض یحات الزم در زمین ه ناش ناس مان (ن و

پرسشنامه با اعنبار محن هایی کیف ی هس ط  21نف ر از

محرمانه بهدن پاس ا و فرا م ک ردن آم ادگی م هرد

اعضای یأت علمی دانش گاه عل هم پزش کی کرم ان

ن ر در دانشاهیان ،نگرش آن ا را در مهرد عملک رد

اناام ش( و پ س از دریاف ت ن رات آن ان غیی رات

مبننی بر شها ( مهرد سناش قرار داد.

مخنصر در پرسشنامه داده ش ( .جه ت أمین پای ایی

از آمار هفیفی مانن( فراوانی مطلق ،نسبی ،می انگین

نس خه فارس ی پرسش نامه ،از روش آزم هن ما (د

و انحراف معیار برای محاسبه نمره نگرش دانشاهیان

اسنفاده ش( .ب(ین ر ی ،که پرسش نامه در دو مرحل ه

و از آمار حلیلی مانن( آزم هن مبس نگی پیرس هنt ،

به فافله ده روز به  21دانشاهی پرسناری داده ش( و

مسنقل و حلیل واریانس  )ANOVAبرای بررس ی

ساس میزان مبسنگی بین ننایج حافله از دو مرحل ه

ار با بین منغیر ای مهرد مطا عه اسنفاده ش( .داده ا

م هرد أیی ( ق رار گرف ت  .)r=1/91ای ن ع (اد در

هسط نرمافزار  SPSSنسخه 11مهرد ازیه و حلیل

مطا عه افلی شرکت داده نش(ن(.

قرار گرفنن( .در کلیه آزمهن ا می زان معن یدار ب هدن،

این پرسشنامه از  1بخش شکیل ش (ه ب هد .بخ ش

 P≥ 0/14در ن ر گرفنه ش(.

اول دارای  24سؤال مرب ه ب ه مشخص ات ف ردی و
حرفهای دانشاهیان مانن( سن ،جنسیت و م هاردی از
این قبیل است که در ج(ول 2دی(ه میش هد و بخ ش
دوم مشنمل ب ر  21گهی ه مرب ه ب ه نگ رش ک ه ب ا
مقیاس پنج درجهای یکرت با پاس

م هافقم  ،)4ا

مخا فم  )2و مخا فم  ،)1مهرد بررسی قرار گرفنن (.
ر دانشاه قادر بهد ح(اکثر  41امنیاز و ح(اقل نم ره
ففر را کس ،کن( .نمره کلی در بخش نگرش نس بت
به عملکرد مبننی بر شها ( بر اس اس جم ر می انگین
پاس ای مربه ب ه ر گهی ه در مبن ای  4محاس به
گردی(؛ ب(ین فهرت که میانگین باالی 3ب ه ف هرت

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول  /شماره / 3زمستان 4331

ننایج نشان داد که  61/4درف( از نمهنه ای م هرد
پژو ش زن و  37/4درف( مرد بهدن( .می انگین س نی
دانش اهیان  11/8±1/8ب هد 43/4 .درف ( از رش نه
حصیلی خهد نسبناً راضی بهدن( 61/4 .درف( س لط
منهسط به زبان انگلیسی داشنن( 44/1 .درف( در ی ک
طرح پژو شی مکاری داش نن( 48/2 .درف ( رگ ز
در ارزشیابی گ زارش ای حقی ق ش رکت نکردن (.
اکثریت واح( ای مهرد پژو ش  61/4درف() رگز
از یافنه ای حقیق در محل کار اسنفاده نکردن(48/2 .
درف( با واژه عملکرد مبننی بر ش ها ( آش نا بهدن (.
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ح(ودی مهافقم  ،)3ن ری ن (ارم  ،)1ا ح (ودی

یافتهها

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

 31/3درف( دانشاهیان د ی ل ع (م اج رای مراقب ت

اسا ی( و مربیان با ینی عن هان نمهدن ( 48/2 .درف (

مبننی بر شها ( را ع(م آگا ی 13/1،درف ( د ی ل آن

دانشاهیان رگز از ژورنال کالب و ما الت و 14/4

را کمبهد وقت و  26/1درف( د ی ل خ هد را از ع (م

درف( از کن  ،مرج ر جه ت دسنرس ی ب ه ش ها (

اجرای مراقبت مبننی بر شها ( ،ع(م اجرای آن هسط

اسنفاده ننمهدن( ج(ول .)2

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات فردی و حرفهای دانشجویان سال آخر پرستاری
فراوانی

درصد

آماره توصیفی
مرد

13

99/2

زن

59

35/2

کامالً راضی

11

52/2

نسبتاً راضی

59

29/2

نسبتاً ناراضی

9

13/9

کامالً ناراضی

5

1/9

زیاد

1

5/9

متوسط

53

38/2

کم

13

99/5

روش تحقیق

13

11/5

متغیرهای مورد بررسی
جنسیت
رضایت از رشته تحصیلی

تسلط به زبان انگلیسی

شرکت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

آمار

1

5/9

آموزش اینترنت

0

10/3

هیچکدام

12

91/3

دفعات شرکت در تشخیص مشکالت قابل

1بار

15

59/3

تحقیق

 9-5بار

3

11

همکاری با طرح پژوهشی

ارزشیابی گزارشهای تحقیق

استفاده از یافتههای تحقیق در محل کار

558

هرگز

51

1بار

13

11/5

 9-5بار

0

10/3

بیش از  9بار

5

1/9

هرگز

11

95/2

1بار

18

59/5

 9-5بار

3

11

بیش از  9بار

5

1/9

هرگز

52

20/1

1بار

2

11/2

 9-5بار

18

59/9

بیش از  9بار

5

1/9

هرگز

53

38/2

بلی

2

11/3

خیر

90

00/1

هر چند وقت یکبار به شواهد پزشکی در

هر روز

2

11/3

اینترنت ،دسترسی پیدا میکنید؟

هر چند روز

19

93/1

هر هفته

3

11

هر ماه

18

59/9

هرگز

2

11/9

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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شرکت در دوره عملکرد مبتنی بر شواهد

بیش از  9بار

1

3/9
10/0

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات فردی و حرفهای دانشجویان سال آخر پرستاری (ادامه)
9

هر چند وقت یکبار به شواهد پزشکی در کتب مرجع دسترسی پیدا

هر روز

9

میکنید؟

هر چند روز

3

58/3

هر هفته

18

59/9

هر ماه

18

59/9

هرگز

11

52/2

هر چند وقت یکبار به شواهد پزشکی در منابعی از قبیل ژورنال

هر روز

8

8

کالب و مجالت دسترسی پیدا می کنید؟

هر چند روز

5

1/9

هر هفته

2

11/3

هر ماه

11

52/3

هرگز

52

20/1

اگر شما مایل به استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد باشید ،ترجیح می-

کتابخانه دانشکده و بیمارستان

18

59/9

دهید که چگونه به شواهد دسترسی پیدا کنید؟

مرکز کامپیوتر دانشکده و بیمارستان

1

3/9

کامپیوتر منزل و لپ تاپ

11

95/3

تلفن همراه

11

52/3

بدون پاسخ

1

3//9

من بر اساس عملکرد مبتنی بر شواهد عمل نمیکنم زیرا:

مربیان و استادان من نمیکنند.

9

13/5

من نمی دانم چگونه عمل کنم.

19

98/9

من آن را باور ندارم.

9

9

همکاران من نمیکنند.

3

11

وقت ندارم.

18

59/5

به دلیل تعصب شخصی در تغییر عادات قدیمی انجام نمیدهم.

1

3/9

در طول ماه گذشته چقدر برای شما آسان یا سخت بوده که به عنوان

آسان

0

10/3

یک دانشجوی پرستاری از شواهد موجود ،در مراقبتهایتان استفاده

متوسط

59

35/0

نمایید؟

مشکل

0

10/3

در مقایسه با یک سال پیش ،فکر میکنید عملکرد مبتنی بر شواهد

مفید

19

93/2

چقدر در آینده شما به عنوان یک پرستار مفید باشد؟

تا حدودی مفید

52

20/5

مضر

1

5/9

در مقایسه با یک سال پیش ،در آینده چقدر مایلید که به عنوان یک

مایلم

55

21/5

پرستار از عملکرد مبتنی بر شواهد استفاده کنید؟

تا حدودی مایلم

10

11/0

تمایل ندارم

9

9

پرسناری در مهرد عملکرد مبننی بر شها ( ±2/22

جهت عملکرد مبننی بر شها ( وجهد ن(ارد ،زیرا فقط

 )1/81بهد.

یک هس یا م( است که با گذشت زمان ق(یمی

 42/1درف( دارای نگرش منهسط بهدن( 18 .درف(

خها ن( ش(» بهد ج(ول  .)1ازیه و حلیل

دارای نگرش ضعیف و نها  12درف( دارای امنیاز

اطالعات نشان داد که نگرش دانشاهیان نسبت به

خهب در زمینه نگرش نسبت به عملکرد مبننی بر

عملکرد مبننی بر شها ( با میزان رضایت از رشنه

شها ( بهدن(.

حصیلی  )F= 3/6، P=1/11شرکت در فعا یت ای

بیشنرین میانگین نمره  )3/21±2/23مربه به گهیه

پژو شی

م هن شخیص مشکل قابل حقیق،

«عملکرد مبننی بر شها ( ،بای( جزئی از برنامه درسی

مکاری با طرح پژو شی و ارزشیابی گزارش

کارشناسی پرسناری باش(» و کمن رین می انگین نمره

حقیقات  ،)F= 3/27، P=1/14میزان دسنرسی به
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میانگین امنیازات نگرش دانشاهیان سال آخر

 )1/63 ±2/1منعلق به گهیه « یچ د یلی برای من

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

شها ( در ایننرنت  )F= 1/69، P=1/13و روش

داشنن( به طهر معنیداری باال ر از دیگر دانشاهیان

دسنرسی به اطالعات  ) F=1/17، P=1/14ار با

بهد.

آماری معنیداری داشت .ب(ین معنی که میانگین

ضری،

نمرات نگرش در بین دانشاهیانی که رضایت

 ،)r=1/29، P=1/13آزمهن  tمسنقل بین جنسیت و

بیشنری از رشنه حصیلی خهد داشنن( و بیشنر به

نگرش  )t=1/72، P=1/47و آزمهن  ANOVAبین

شها ( ایننرننی دسنرسی داشنن( م نین با روش ای

سایر منغیر ای دمهگرافیک و نگ رش ار با

آماری

راحت ری مانن( مهبایل و ایننرنت به شها ( دسنرسی

معن یداری ن شان ن(اد .( P=1>/14

مبسنگی پیرسهن بین سن و نگرش

جدول  :2بررسی میانگین و انحراف معیار نگرش دانشجویان سال آخر پرستاری نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد
پاسخ (درصد)
گویه های مربوط به نگرش

موافقم

میانگین و انحراف
مخالفم

معیار

59/9

11/3

99/5

58/3

9/18 ±1/19

11/3

98/5

91/3

5/39 ±1/13

11/8

10/3

3/9

5/00 ± 1/89

10/3

13/9

5/02 ± 1/18

58/3

5/01 ± 1/11

59/3

5/90 ± 1/83
5/33 ± 1/12

تا حدودی موافقم

بی نظرم

تا حدودی مخالفم

 .1عملکرد مبتنی بر شواهد ،باید جزئی از برنامه درسی کارشناسی پرستاری باشد.

9/8

 . 5آینده طب بالینی بر اساس عملکرد مبتنی بر شواهد خواهد بود و به استاندارد مراقبت تبدیل خواهد شد.

5/1

58/3

 .9برای ارائه بهترین مراقبت به بیمار ،تجربه کاری قبلی مهمتر از یافتههای پژوهشی است.

10/3

93/2

 .1عملکرد مبتنی بر شواهد ،وقت زیادی از دانشجویان پر مشغله پرستاری را میگیرد.

11/3

95/3

58/3

 .2پیدا کردن شواهد برای عملکرد مبتنی بر شواهد ،آسان است.

11/3

59/3

11/3

59/3

 .3عملکرد مبتنی بر شواهد ،تجربه بالین را نادیده میگیرد.

3/9

58/3

13/9

52/3

 .9اگر عملکرد مبتنی بر شواهد معتبر است ،پس هر کسی میتواند مراقبت از بیماران را بر عهده بگیرد.

3/9

11/3

11/3

98/5

99/5

 .0به طور کلی پرستار نباید عملکرد مبتنی بر شواهد داشته باشد ،زیرا پیامد آن در مورد انسان و بیمار است.

11/8

11/8

13/9

10/3

99/5

5/39 ± 1/10

 .3عملکرد مبتنی بر شواهد "هنر" پرستاری را نادیده میگیرد.

3/9

91/3

11/3

52/3

10/3

5/32 ± 1/11

 .18هیچ دلیلی برای من جهت عملکرد مبتنی بر شواهد وجود ندارد ،زیرا فقط یک "هوس" یا " مد " است

59/3

91/3

11/8

10/3

1/9

5/39 ± 1/8

که با گذشت زمان قدیمی خواهد شد.
5/08 ±1/11

میانگین کل

بحث و نتیجه گیری

رضایتمن(ی از رشنه حصیلی خهد بهد.

س ال ای اخی ر و زوم آم هزش ای ن رویک رد ب ه

نگ رش منهس طی از نمهن ه ای م هرد مطا ع ه خ هد

دانش اهیان و آم اده ک ردن آن ان ب ر اج رای آن در

گ زارش کردن ( ،مانن (  Koehnو  Lehmanنش ان

محیط ای ب ا ینی ،مطا ع ه حاض ر ب ا (ف ارزی ابی

دادن( که پرسناران نمره منهس طی از نگ رش در م هرد

نگ رش دانش اهیان س ال آخ ر پرس ناری در م هرد

عملکرد مبننی بر ش ها ( را کس  ،ک رده بهدن ( .)3

عملکرد مبننی بر شها ( و عهامل م ر بط ب ا آن انا ام

آقاحسینی نیز در ایران دریاف ت ک ه آگ ا ی و نگ رش

ش( .ننایج این مطا عه نشان داد که نگرش  42/1درف(

پرسناران در مهرد عملکرد مبنن ی ب ر ش ها ( در ح (

دانشاهیان سال آخر پرسناری در مهرد عملکرد مبنن ی

منهسط بهد  .)11بر اساس ننایج مطا عه حاض ر ،نه ا

بر شها ( در ح( منهسط ب هد و مه م رین منغیر ای

 12درف( از نمهنه ا دارای امنیاز نگرش خ هب ش (ه

مر بط با نگرش دانشاهیان نسبت به عملکرد مبننی بر

بهدن( .به ن ر م یرس ( ک ه نگ رش بهن ر نس بت ب ه

شها ( ،میزان و روش دسنرسی به اطالع ات و می زان

عم لکرد مبننی بر شها ( می هان( در اج رای م راقبت
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ب ا هج ه ب ه ا می ت عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( در

در راس نای مطا ع ه حاض ر ،مطا ع ات دیگ ری نی ز

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

مبننی بر شها ( مؤثر باش( چرا ک ه اس نفاده از ش ها (

پرسناری احساس میشهد ا م دانش اهیان م ای ن

نهعی نهآوری در مراقبت محسهب ش هد ک ه نی از ب ه

نهع عملکرد را به خهبی بشناسن( و م بسنر الزم برای

نگرش مثبت به این مهضهع دارد .در أیی ( ای ن نکن ه

ایااد نگرش مثبت ب ه ای ن ام ر مه م از م ان دوران

 Pagotoو مکاران با اناام یک مطا ع ه کیف ی نش ان

دانشاهیی در آنان فرا م شهد.

دادن( که ع(م نگرش مثبت و خهب به عملکرد مبنن ی

ننایج این مطا عه نشان داد که میانگین نمرات نگ رش

بر شها ( ،یکی از مه م رین دالی ل ع (م اج رای آن

در ب ین دانش اهیانی ک ه رض ایت بیش نری از رش نه

هسط پرسناران میباش(  .)12بر طبق ننایج Aarons

حصیلی خهد داشنن( به طهر معنیداری باال ر از دیگر

نگرش مثبت به یک مهضهع می هان( افراد را به سمنی

دانش اهیان ب هده اس ت .ح س رض ایتمن (ی در

ببرد ک ه غیی ر در جه ت ی ک ن هآوری را باذیرن ( و

دانشاهیان می هان( به ایا اد نگ رش مثب ت و ایا اد

آمادگی غییر رفن ار را در آن ا ایا اد نمای (  .)7ب ا

غییر رفنار ای ف حیح در زمین ه عملک رد مبنن ی ب ر

هجه به ا میت نگرش دانشاهیان نسبت ب ه عملک رد

شها ( و ایااد انگی زه در آن ا منا ر ش هد  .)14از

مبننی بر شها ( به ن ر میرس( که برای اسنفاده ر چه

آنا ایی ک ه یک ی از ش اخص ای مه م پیش رفت و

بهنر دانشاهیان از شها ( پژو شی م در حال حاضر

دسنیابی به ا (اف از پ یش عی ین ش (ه در پرس ناری،

و م در آین(ه حرفهای آن ا ،بای( نگرش مثبنی نس بت

وج هد نی روی انس انی کارآم ( و ب ا انگی زه اس ت و

به این امر مهم پی(ا نماین( و پر واضح است که افزایش

رضایت آنان یک عنصر کلی(ی در رس ی(ن ب ه ا (اف

آگا ی دانشاهیان در این زمینه کمک شایانی به غیی ر

مهرد ن ر از جمل ه مراقب ت ف حیح و ب ا کیفی ت ب ا

نگرش دانشاهیان مینمای(.

اسنفاده از شها ( مناس ،میباش( ،به ن ر میرس( آگاه

براساس ننایج این پژو ش ،بیش نرین می انگین نم ره

ک ردن و گ زینش دانش اهی عالقمن ( در ای ن رش نه

مربه به گهیه «عملکرد مبننی بر شها ( ،بای ( جزئ ی

ملمهس است زیرا بیعالقگی دانش اه ب ه اش نغال در

از برنامه درسی کارشناس ی پرس ناری باش (» ،ب هد .در

حرفه م ی هان ( أثیر ن امطلهبی ب ر کیفی ت خ (مات

مین راسنا ف رخزادی ان و مک اران در ی ک مطا ع ه

ا الف وقت ،نی رو ،زین ه و

پرسناری بگذارد و باع

ایران ،اطالعات مربه فرآین( عملکرد مبننی بر شها (

این که اکثری ت دانش اهیان از رش نه حص یلی خ هد

را در دوران حصیل کس ،نم یکنن (  .)11در أیی (

رضایت داشنن( با اجرای افالحات آمهزشی و افزایش

این نکنه فارسی و مکاران با مطا عهای ح ت عن هان

آگا ی آن ا می هان در ایااد نگرش مثبت نس بت ب ه

حرفه پرسناری در ایران :فرفت ا و چ ا ش ا ،بی ان

عملکرد مبننی بر شها ( الش کرد.

داشنن( که (وین یک برنامه درسی آمهزش ی در زمین ه

بر اساس ننایج ای ن مطا ع ه ،نم ره نگ رش ب ا روش

عمکرد مبننی بر شها ( در رش نه ای عل هم پزش کی

دسنرسی به اطالعات ار ب ا داش ت ب (ین معن ی ک ه

ایران از ضروریات است  .)13با هجه ب ه ای ن یافن ه

دانشاهیانی ک ه روش ای راح ت ر و روزآم ( ری

پژو شی ،ا میت وجهد واح( ئهری در زمینه عملکرد

مانن( مهبایل و کامایه ر جهت دسنرسی ب ه ش ها ( در

مبن نی بر ش ها ( در آم هزش دان شاهیان در رش نه

اخنیار داشنن( ،نمره نگرش آن ا به ط هری م عنیداری
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ننیاه گیری کردن( ک ه ف ار ا نحص یالن پرس ناری در

حنی آسی ،بر سالمت جامعه شهد .حال ب ا هج ه ب ه

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

افزایش داشت Spector .در مطا عه خهد منابر ضعیف

بهد  .)16در ای ن ار ب ا ش ای( د ی ل اس نفاده کمن ر

کنابخان های ،فق (ان هان ایی ای انفهرما ی ک و ع (م

دانشاهیان از مراکز ک امایه ر دانش ک(ه و بیمارس نان،

آشنایی پرسناران با اسنرا ژی ای جسناهی اطالع ات

اهیز نبهدن این مراکز به سیسنم کامایه ری پیشرفنه و

و منابر و بانک ای اطالعا ی م ر بط را از مهان ر مه م

ایننرنت پرسرعت ،ع(م دسنرسی آس ان آن ا ب ه ای ن

در اجرای عملکرد مبننی بر ش ها ( م یدان (  .)24در

مراکز یا ا الف وقت در نهبتگیری و ع(م آش نایی ب ه

ننایای دیگ ر ف رخ زادی ان و مک اران در مطا ع های

سیسنم مربهطه باشن( ،ذا دانشاهیان رجیح م ید ن (

ح ت عن هان مه ارت ای جس ناهی اطالع ات در

از راه ای دسنرسی آسان ر مانن( مهبای ل ی ا ک امایه ر

پرسناران و آمادگی آنان برای عملکرد مبننی بر شها (،

شخصی اسنفاده نماین( ،بن ابراین اگ ر بیمارس نان ا و

گزارش کردن( که پرسناران برای جسناهی ش ها ( در

دانشک(ه ا ماهز به مراکز کامایه ر و ایننرنت باش ن( و

صمیمگیری با ینی کمنر از منابر ا کنرونیک ی اس نفاده

امکان دسنرسی آسان ر دانش اهیان ب ه اطالع ات نی ز

میکنن( و بیشنر مایل دارن( شها ( را از طری ق من ابر

فرا م گردد ،آن ا عالقمن( به اسنفاده از ای ن مراک ز و

انسانی مانن( مکاران و پزشکان و ساس من ابر چ اپی

کس ،اطالعات گسنرده مراه با کار با ینی میشهن( و

مانن( ماله ا به دست آورن(  .)11ای ن یافن ه ف اوت

در فهرت ایااد چنین ش رایطی ب ه مرا  ،ی ادگیری

جسناهی اطالعات در پرسناران با ین و دانشاهیان را

دانش اهیان و انگی زه دانش اهیان جه ت جس ناهی

نشان مید ( و بیانگر ای ن اس ت ک ه دانش اهیان ب ه

اطالعات و اسنفاده فحیح از شها ( با حضهر مربی ان

دسنرسی آسان ر به شها ( ا میت بیشنری قائل سنن(

و اسا ی( بیشنر خها ( ش(.

و به عنهان جزئی از نسل کنهنی عالقمن( به اس نفاده از
منابر ا کنرونیک و ی در دسنرس و آسان سنن(.

ننایج این مطا عه نشان داد نمره نگ رش دانش اهیانی
که در فعا یت ای پژو شی م هن ش خیص مش کل

دانشاهیان از مراکز ک امایه ر دانش ک(ه و بیمارس نان،

گ زارش حقیق ات ،ش رکت ک رده بهدن ( ب ه ط هر

ح(اقل است در حا ی که دانشاهیان رجیح م ید ن (

معنیداری باال ر از دانشاهیان دیگر بهد .در أیی( ای ن

بیشنر از مهبایل و ی ا ک امایه ر شخص ی ب رای کس ،

نکن ه  Grinnellو  Unrauگ زارش کردن ( آگ ا ی

اطالعات اسنفاده نماین( ،چرا که دسنرسی به شها ( از

پرس ناران از روش

ای پژو ش ی و ش رکت در

این روش ا آسان ر م یباش ( Yi .و  Parkدر م هرد

فعا ی ت ای پژو ش ی ب ه می زان زی ادی آن ا را در

ا میت این مهض هع نهش نهان ( :گس نرش روش ای

اسنفاده از شها ( هانمن ( نم هده و ب ه م ین نس بت

دسنرسی به اطالع ات و ش ها ( کارآم ( پرس ناران را

مایل آن ا را به اسنفاده از ش ها ( اف زایش م ید (

شهیق و رلی ،مینمای( که رویکرد عملکرد مبننی بر

 .)17با هج ه ب ه ای ن یافن ه ب ه ن ر م یرس ( ک ه

ش ها ( را بهب هد ببخش ن(  Brownson .)14و

ر چق (ر بیش نر درگی ر فعا ی ت ای

دانش اهیان

مکاران نیز مهارد فهق را أیی( کرده و مینهیس ن( ب ا

پژو شی شهن( به مان نسبت ب ه ا می ت پ ژو ش و

دسنرسی ر چه بهنر به اطالعات با کیفیت ،اجرای ر

ننایج حافله واقف ر ش(ه و نگاه آن ا در مراقب ت از

چه بهنر مراقبت مبن نی بر ش ها ( ام کانپذیر خ ها (

بی مار مبننی بر حقیق و پرسشگری میشهد و م ر ،
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نن ایج ای ن مطا ع ه نش ان داد ک ه می زان اس نفاده

قابل حقیق ،مکاری ب ا ط رح پژو ش ی و ارزش یابی

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

پروین منگلیان شهربابکی و همکاران

سؤاال ی در ذ ن آن ا مطرح میشهد که آن ا را وادار

انگیزه الزم جهت کس ،اطالعات و مهارت اس نفاده از

به جسناهی اطالعات و شها ( مهجهد مینمای( و ی ا

شها ( در دانشاهیان ایااد نماین(.

ق انر

ننایج مطا عه نش ان داد ک ه درف ( قاب ل هجهی از

این که آن ا را منمایل به حقیق نمهده ا پاس

کنن(های برای س ؤاال ی ب ا ینی پی (ا نماین ( .از طرف ی

دانشاهیان رگز از ژورنال ک الب و ما الت جه ت

آشنایی با روش حقیق نیز می هان( دی(گاه دانش اهیان

اسنفاده از شها ( در مراقبت سهد نبردهان(Manning .

را نسبت به پژو ش ،یافن ه ای حقی ق و اس نفاده از

و  Davisدر مطا عه خهد بر ا میت اسنفاده از ژورن ال

شها ( غییر داده و م ین غیی ر دی (گاه آن ا را ب ه

کالب در گروه ای پزشکی أکی( کردن( و بیان داشنن(

اج رای عملک رد مبنن ی ب ر ش ها ( در ب ا ین ش هیق

که ژورنال ک الب اس نرا ژی بس یار خ هبی اس ت ک ه

مینمای(.

جهت ار قا فکر اننق ادی و ب ه روز ش (ن اطالع ات

دانشاهیان د یل ع(م مایل ب ه اس نفاده از ش ها ( در

گزارش ش( که اس نفاده از کنی ک ژورن ال ک الب در

مراقبت ا را کمبهد آگا ی و ع(م اجرای مراقبت مبننی

دانشاهیان پرسناری می هان ( آگ ا ی آن ا در م هرد

بر شها ( هسط اسا ی( و مربی ان ب ا ینی م یدانس نن(.

عملکرد مبننی بر شها ( پرورش د ( و آن ا را ب رای

 Brownو مکاران گزارش کردن ( ک ه ب ین آگ ا ی،

فار ا نحصیلی آماده نمای(  .)31این یافنه ب ر ا می ت

نگرش و عملکرد مبننی ب ر ش ها ( پرس ناران ار ب ا

اس نفاده از ژورن ال ک الب و چگ هنگی اس نفاده از

مثبت و قابل هجهی وجهد دارد  .)21بر طب ق نن ایج

ماالت هسط دانشاهیان پرسناری در دروس ئ هری

حبیبی و مکاران در مطا عهای ح ت عن هان ار ق ای

و با ینی أکی( دارد چرا که با آگا ی ی افنن از ما الت

س هاد اطالع ا ی؛ اس اس هس عه پرس ناری مبنن ی ب ر

معنبر پرسناری و چگهنگی اسنفاده از آن ا در جلسات

شها ( ،اعضای یأت علمی رش نه پرس ناری آش نایی

ژورن ال ک الب و درد بهن ر نن ایج ،عالقمن (ی

ک افی ب ا بان ک ای اطالع ا ی و اب زار و روش ای

دانشاهیان جهت اسنفاده از این منابر افزایش مییاب(.

جس ناهی اطالع ات در وب ن(ارن ( Spector .)18

بنابراین به ن ر میرس( که با عیین نیاز ای آمهزش ی

یکی از مهانر مهم در اجرای عملکرد مبننی بر ش ها (

دانشاهیان و عهامل مؤثر بر بهبهد نگرش دانش اهیان،

را روش ای (ریس سننی میدان( و معنق( اس ت ک ه

می هان در جهت رفر مهانر مهج هد در مس یر اج رای

اس ا ی( بای ( از روش ای ج(ی ( و نهآوران ه ب رای

عملکرد مبننی بر ش ها ( گ ام ای م ؤثری برداش ت.

آمهزش دانشاهیان در این زمینه اسنفاده نماین ( .)24

 Sherriffو مکاران نیز در این ار با دریافنن( که ب ا

چنین اسننبا میشهد ک ه اس ا ی( و مربی ان پرس ناری

عیین نیاز ای آمهزشی و اجرای برنامه ای آمهزش ی

می هانن( با هانمن( ش(ن در زمین ه اس نفاده ف حیح از

فحیح می هان به بهب هد نگ رش دانش اهیان و نهاین اً

شها ( و آمهزش اجرای فحیح و فعال عملکرد مبننی

مه ارت آن ا در اس نفاده از ش ها ( در مراقب ت از

بر شها ( در محیط ای آمهزش ی ،ع الوه ب ر اف زایش

بیماران کمک کرد .)32

آگا ی دانشاهیان ،ش هق و م ایل آن ا را ن سبت به
اسنفاده از شها ( در مراقبت ایشان حریک نمهده ا
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بر اساس ننایج این مطا عه ،درف ( قاب ل هجهی از

مؤثر است  .)19در أیی( این نکنه در مطا ع ه دیگ ری

نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری...

عملکرد مبننی ب ر ش ها ( داش نهان ( و اکثری ت دارای
امنیاز منهسطی بهدن( که جه ت اج رای م ؤثر مراقب ت
مبننی بر شها ( در دوران دانشاهیی و آین(ه حرف های
آنان کافی نمیباش ( .یک ی از عهام ل عم (ه عملک رد
خهب در مراقبت مبننی ب ر ش ها ( ،نگ رش خ هب و
مثبت به این مهضهع میباش( ،بنابراین الزم است که با
شناسایی عهامل م ؤثر ب ر نگ رش و مهان ر مربهط ه و
برنامهریزی ف حیح آمهزش ی و اف الحات در زمین ه
آم هزش دانش اهیان پرس ناری و حن ی گناان (ن
پرسناری مبننی بر شها ( در دروس ئهری که درف (
قاب ل هجهی از دانش اهیان آن را ام ری ض روری
میدانسنن( ،بنهان در بهبهد عملکرد مبنن ی ب ر ش ها (
الش کرد .چرا ک ه هس عه ای ن رویک رد ع الوه ب ر
اف زایش کیفی ت مراقب ت ای پرس ناری و اف زایش
به رهوری نی روی انس انی باع

ک ا ش ز ین ه ا و

رضایت بیماران و کارکنان میگردد .ذا پیش نهاد م ی
شهد با لنی کردن کنابخانه ای دانشک(ه و بیمارسنان ا
و اهیز مراکز کامایه ر در این مراک ز ب رای دسنرس ی
آسان و مؤثر دانش اهیان ب ه ش ها ( ،گ ام م ؤثری در
زمینه ایااد نگ رش مثب ت و در نهای ت اج رای م ؤثر
عملکرد مبننی بر شها ( برداشنه شهد و نهایناً مطا عا ی
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جهت ارزیابی پیام( این اق(امات طراحی گردد.
پیشنهادها

این مطا عه نگرش دانشاهیان سال آخر پرس ناری در
مهرد عملکرد مبننی بر شها ( را فقط در یک دانشک(ه
وابسنه به دانشگاه علهم پزشکی کرم ان م هرد بررس ی
قرار داد .برای دسنرسی به ننایج جامر هفیه میش هد
مطا عات وسیر ری در دیگر دانشک(ه ای وابس نه ب ه
دانشگاه علهم پزشکی کرمان و دانشک(ه ای وابسنه ب ه
سایر ارگ ان ا مانن ( دانش گاه آزاد و حن ی در دیگ ر
مناطق جغرافیایی و در مامی رشنه ای علهم پزش کی
که رویکرد عمکرد مبننی بر ش ها ( ب رای آن ا مه م
است ،اناام شهد .چنین مطا عهای م ی هان ( منا ر ب ه
را برد ای ملی برای اجرا و هسعه عملکرد مبنن ی ب ر
شها ( شهد.
سپاسگزاری

ب(ین وسیله از اسا ی( محنرم که در رجم ه و روای ی
پرسشنامه مکاری نمهدن( و از مس ئه ین دانش ک(ه و
دانشاهیان بزرگهار سال آخر رشنه پرسناری ک ه م ا را
در انا ام پ ژو ش حاض ر ی اری نمهدن ( ،ش کر و
ق(ردانی به عمل میآی(.
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Abstract
Introduction: In regard to the importance of nursing students' attitudes toward EBP and using
it in their professional future as well as the emphasis on educational planning for students, this
study aimed to evaluate the attitude of senior nursing students toward evidence-based
practice.
Method: The present study was a descriptive- analytical cross-sectional study conducted in
Kerman School of Nursing and Midwifery in 2014. Data were collected through the Persian
version of a standard questionnaire of knowledge, attitude and practice of undergraduate
nursing students about evidence-based practice. Sampling was conducted through the census
method and 43 senior nursing students participated in the study. Data analysis was done
through SPSS20 software.
Results: According to the obtained scores, students showed a moderate attitude (2.80 ±1.11)
toward evidence-based practice. The highest mean score was related to the item saying that
EBP should be a part of the nursing curriculum (3.10±1.13). Students' attitudes toward EBP
had significant relationship with the rate of course satisfaction, participation in research
activities such as diagnosing issues for research, cooperation in research projects, evaluation
of research reports and the method and rate of access to evidences (P<0.05).
Conclusion: Although students' attitude toward evidence-based practice was moderate, but
appropriate educational planning and modifying nursing curriculum, are efficient steps for
promotion of evidence- based practice.
Keywords: Attitude, Evidence-based practice, Evidence-based nursing, Nursing students
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