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 دریافت مقاله29/6/6 :

آخرین اصالح مقاله21/1/13 :

 پذیرش مقاله21/4/1 :

زمینه و هدف :پرستاری مبتنی بر شواهد ( )Evidence base nursingبه عنوان شیوهای برای مراقبتهای بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین
یافتهها و شواهد مطرح شده است .تصمیمگیری بالینی نیز به عنوان بخشی اساسی از اعمال حرفهای پرستاری بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تأثیر
میگذارد و پرستار به عنوان تصمیم گیرنده در امور بالینی میتواند جهت ارایه مراقبت مؤثر از «پرستاری مبتنی بر شواهد» استفاده نماید .پژوهش حاضر با
هدف تعیین تأثیر آموزش پیگیر پرستاری مبتنی بر شواهد بر تصمیمگیری بالینی پرستاران انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع مداخلهای نیمه تجربی بود که در سال  3123بر روی جامعه آماری پرستاران بالینی شهر کرمان انجام شد 03 .پرستار به
صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند .پرستاری مبتنی بر شواهد طی برگزاری کارگاه آموزشی به گروه مداخله آموزش داده شد.
اطالعات از طریق پرسشنامه تصمیمگیری بالینی جمعآوری و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  30و توسط آزمونهای پارامتریک  tو
 ANOVAتحلیل گردید.
یافتهها :مقایسه توانایی تصمیمگیری بالینی مبتنی بر شواهد گروه مداخله قبل و بعد از آموزش و بعد از پیگیری یک ماهه بر اساس محاسبات از طریق
آزمون  Paired tبه دست آمد .آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش سبب افزایش نمره تصمیمگیری بالینی پرستاران
گردید ( .)P = 3/332یافتهها نشان داد که میانگین نمرات بعد از آموزش بهتر بود .مقایسه میانگین نمرات تصمیمگیری بالینی در دوره پیگیری نسبت به
قبل از آموزش تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P = 3/333میانگین نمرات در دوره پیگیری بهتر شده بود .تفاوت معنیداری بین نمرات بعد از آموزش
و بعد از پیگیری گزارش نشد ،اما در کل میانگین نمرات در دوره پیگیری بهتر بود.
نتیجهگیری :آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد سبب افزایش توانایی تصمیمگیری بالینی پرستاران میگردد .بر اساس نتایج ،پیشنهاد میشود برگزاری
دورههای آموزشی به صورت مکرر در قالب برنامههای آموزش مداوم ضمن خدمت انجام گیرد تا موجبات بهبودی در تصمیمگیری و عملکرد پرستاران
را فراهم نماید.
کلید واژهها :آموزش ،پرستاری مبتنی بر شواهد ،پرستار ،تصمیمگیری بالینی
* نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ،ابتدای بلوار هفت باغ ،کرمان ،ایران
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دوره یازدهم شماره دوم

کسب نمایند .مراقبتهای پرستاری نیازمند استفاده مجموعهای

پرستاری مبتنی بر شواهد ( )Evidence base nursingبه

از شواهد پژوهشی است و عملکرد مبتنی بر شواهد در اعتال

عنوان شیوهای برای مراقبتهای بهداشتی -درمانی بر اساس

بخشیدن به هویت حرفهای پرستاران بسیار کارگشا خواهد بود

جدیدترین یافتهها و شواهد مطرح شده است ( .)3 ،9انتظار
مدیران و عموم مردم از پرستاران به عنوان افراد کارامد و
متخصص جهت ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران در دهه

(.)0 ،8
به کارگیری شواهد در پرستاری نه تنها وظیفه بلکه یک
مسؤولیت و کردار حرفهای میباشد .از طرف دیگر در حرفه

گذشته افزایش پیدا کرده است .همچنین با تغییرات پیچیده و

پرستاری توجه زیادی به ارایه مراقبت با کیفیت باال ،اثربخشی

سریعی که در امر مراقبتهای بهداشتی -درمانی رخ میدهد،

هزینه مراقبت و مراقبت بیمار محور شده است و این امر در

لزوم تأکید عملکرد مراقبت به وسیله بهترین شواهد در

مقوله عملکرد مبتنی بر شواهد و درک کامل و جامع از مفهوم

دسترس احساس میگردد .پیشرفتهای مداوم در زمینه

بهترین عملکرد بالینی متمرکز است .مطالعهای مراقبت مبتنی بر

تکنولوژی پزشکی و مراقبت از بیمار ،پرستاری را به صورت

شواهد را کاربرد نتایج بهترین تحقیقات همراه با دانش،

حرفه پیچیده و پرچالشی مطرح کرده است .پرستاری کارامد،

تخصص ،تجارب بالینی و نیز توجه به ارزشهای بیمار در

پیشرفته و مطمئن نیازمند مهارتهایی مانند حل مشکل و

ارایه مراقبت دانست (.)0-2

بهرهگیری از پژوهش و مستندات و توانایی جهت تصمیمگیری
بالینی میباشد (.)3-1

پرستاری مبتنی بر شواهد و رویکرد آموزش و آشنا نمودن
پرستاران با این مفهوم ،بالینیکاران را قادر به فراهم کردن

امروزه بیشتر دانشگاههای دنیا در پی یافتن روشهای

باالترین کیفیت مراقبت جهت رفع نیازهای بیماران و خانوادهها

آموزشی هستند که بتوانند موجب گسترش و ارتقای

میکند .صاحبنظران آموزش تأکید فراوانی به همخوانی

ظرفیتهای تصمیمگیری بالینی در پرستاری گردند .پرستاران

نیازهای جامعه با برنامههای آموزش دارند و حرفه پرستاری نیز

نیز به شکاف میان تئوری و بالین و ناتوانی جهت ایفای نقش

نیازمند تدوین برنامههایی در جهت افزایش استفاده از پژوهش

در حیطه بالین پی برده و دریافتهاند که شیوه یادگیری فعال و

در کار و به عنوان راهنمای تصمیمگیری بالینی است و این

کار بر مبنای پژوهش موجب ارتقا و همبستگی معنیدار بین
آموزش و بالین میگردد ( .)4 ،5هدف نهایی خدمات پرستاری
نیز ارایه مراقبت با کیفیت در راستای بهبود نتیجه خدمات برای
بیمار و جامعه است .به طور طبیعی انتظار میرود که خدمات
نظام سالمت مبتنی بر شواهد ،روشها و تصمیمگیریهای

برنامهها میتواند باعث تغییرات رفتاری ،عملکردی ،مداخلهای
و آموزش در کارکنان شود و بیشتر در جهت بهبود فعالیتهای
عملی و مراقبتی از بیماران میباشد تا بدین وسیله بیماران از
کیفیت مراقبت بهتری برخوردار شوند (.)33 ،33
( Bradyبه نقل از نظامزاده و همکاران) دستیابی به

علمی باشد .با این وجود بسیاری از اقدامات پزشکی و مراقبتی

مهارتها ،دانش و خالقیت را نتیجه شرکت در برنامههای

تنها مبتنی بر روندهای سنتی حدسها و فرضیات کاری

آموزش ضمن خدمت میداند و معتقد است که باید برنامهها

مهارتهای فردی و مشاهدات غیر سازمان یافته بالینی است (.)6

در سه حیطه تجارب ضمن خدمت بالینی ،ابراز توانایی در

از پرستاران انتظار میرود که خدمات مراقبتی را با باالترین

حیطههایی مانند نوشتن مقاله و اجرای سخنرانی و در نهایت

استانداردهای کمی و کیفی و مبتنی بر یافتههای علمی مستند

همفکری و همصحبتی با همکاران در مورد نتیجه آموزش و

ارایه دهند و همواره با بررسی و بازبینی روشهای مراقبتی،

دادن بازخورد باشد ( .)39تصمیمگیری بالینی به عنوان بخش

توانمندی الزم برای تصمیمگیریهای بالینی در ارایه مراقبت را

اساسی از اعمال حرفهای پرستاری ،بیش از هر عاملی بر کیفیت
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بررسی وضعیت تصمیمگیری بالینی پرستاران بیمارستانهای....

مراقبت تأثیر میگذارد ( .)31پرستار به عنوان تصمیم گیرنده در

ارزیابی شواهد یا به طور کلی در استفاده از مهارتهای سواد

امور بالینی میتواند جهت ارایه مراقبت مؤثر از «پرستاری مبتنی

اطالعاتی ذکر شده است .مهمترین مشکالت پرستاران در

بر شواهد» استفاده نماید (.)34 ،35

استفاده از شواهد پژوهشی ،عدم آشنایی آنان با طراحی

در مطالعهای مقطعی که توسط آقاحسینی به بررسی آگاهی
و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در

استراتژیهای جستجو ،تعیین منابع و بانکهای اطالعاتی
مرتبط و تحلیل انتقادی منابع است (.)30 ،38

بیمارستانهای آموزشی کاشان انجام گرفت ،پس از تجزیه و

با افزایش توجه به استفاده از یافتههای پژوهشی و

تحلیل دادهها مشخص شد که  53درصد پرستاران از سطح

روزامدسازی اطالعات در مراقبتهای بهداشتی -درمانی ،سواد

آگاهی ضعیفی نسبت به پرستاری مبتنی بر شواهد برخوردار

اطالعاتی پرستاران به عنوان یکی از مباحث جدی و قابل تأمل

هستند و  52درصد آنان نسبت به پرستاری مبتنی به شواهد

در این حرفه مطرح شده است .یادگیری و آموزش مبتنی بر

بیتفاوت بودند ( .)35مطالعه ادیب حاجباقری نشان داد که

شواهد رویکردی آموزشی است که پرستاران باید در آن یاد

بیشتر پرستاران شرکت کننده در تحقیق برای اولین بار است که

بگیرند چگونه به صورت مشارکتی در گروههایی که به دنبال

با واژه مراقبت مبتنی بر شواهد مواجه میشوند (.)34

راهحل هستند ،کار کنند .این روش توسط استادان پرستاری به

مطالعه توصیفی -مقطعی پروینیاننسب و همکاران جهت

عنوان روش مکمل در کنار روشهای تدریس سنتی و معلم

بررسی موانع به کارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد بر روی 333

محور شناخته شده است ( .)32 ،93با توجه به اهمیت توسعه

نفر از کارکنان آموزشی و بالینی بخشهای مختلف

رویکرد مبتنی بر شواهد در کار پرستاری ،آموزش و آشنا

بیمارستانهای شیراز و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم

نمودن پرستاران و فراهم کردن امکانات و بستر کار از اقدامات

پزشکی شیراز که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب

اساسی است .از آنجا که مطالعات محدودی در این زمینه در

شده بودند ،انجام شد .بر اساس نتایج ،از مهمترین عوامل

جامعه ما انجام شده است ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر

اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد نداشتن افراد آموزش دیده

آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد همراه با پیگیری بر

( 00/5درصد) برای چگونگی به کارگیری یافتههای تحقیقاتی

تصمیمگیری بالینی پرستاران انجام شد.

در امر مراقبت مبتنی بر شواهد بود (.)8
نتایج مطالعهای که توسط  Ruthو همکاران در آسیای
جنوب شرقی بر روی  663پرستار بخش نوزادان انجام شد،
حاکی از آن بود که  53درصد پرستاران به کتابخانه کوکران
دسترسی داشتند و از این تعداد تنها  38درصد از آن استفاده
میکردند و  81تا  88درصد عالقهمند به گذراندن دورههای
آموزشی در مورد مراقبت سالمتی مبتنی بر شواهد از جمله
دورههای مهارتهای کامپیوتری و جستجوی اینترنتی بودند
( .)36مقاالت و دیگر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه،
نشان میدهد که پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد با مشکل
مواجه هستند و بیشترین مشکل آنها یافتن بهترین شواهد،
شناسایی منابع صحیح ،استفاده از روشهای جستجوی بهینه و
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روش کار
این مطالعه از نوع مداخلهای نیمه تجربی بود و جامعه
پژوهش آن را پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
شهر کرمان تشکیل میدادند .در این طرح  03پرستار از
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت تصادفی
در مطالعه شرکت کردند ( 15نفر در گروه مداخله و  15نفر در
گروه شاهد) .از معیارهای ورود به مطالعه این بود که جامعه
پژوهش در زمان جمعآوری اطالعات حداقل دارای مدرک
کارشناسی و سمتهایی مانند پرستار ،پرستار استاف و
سرپرستار و در هر سه شیفت کاری (صبح ،عصر و شب) و با
انواع استخدام ذکر شده در پژوهش (قراردادی ،پیمانی و
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رسمی) مشغول به کار باشند و همزمان با برگزاری کارگاه

فرایند تصمیمگیری طراحی شده است که شامل  -3مرحله

آموزشی ،دورههای آموزشی مشابهی را طی نکنند.

جمعآوری دادهها -9 ،مرحله بررسی اطالعات و شناسایی

اطالعرسانی برگزاری دوره آموزشی در گروه مداخله از
طریق سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان و

مشکالت -1 ،برنامهریزی برای حل مشکل و اجرا و  -4اجرای
طرح ،پیگیری و ارزشیابی میباشد.

ثبتنام نیز از طریق همان سایت انجام گردید .در واقع

ابتدا پرسشنامه توسط پژوهشگر و یک استاد زبان به

تصادفیسازی نمونهها در گروه مداخله از طریق ثبتنام

فارسی ترجمه و سپس دوباره به انگلیسی برگردانده شد .بعد از

تصادفی انجام گرفت .محتوای برنامه آموزشی جهت کسب

برررسی و رفع مشکالت ترجمه ،ابزار در اختیار  33نفر از

امتیاز بازآموزی و امور اداری در سایت آموزش مداوم ثبت

استادان هیأت علمی دانشگاه قرار گرفت تا روایی آن از نظر

گردید .نمونهها در دو گروه مداخله و شاهد مورد مطالعه قرار

اعتبار محتوا بررسی شود .همچنین برای پایایی پرسشنامه از

گرفتند .جهت سنجش تأثیر آموزش ،کالس و کارگاههای

آزمون  Cronbachs alphaاستفاده شد ( .) = 3/85دادهها

آموزشی برگزار شد .در این مطالعه محتوای آموزشی طی دو

بر اساس جداول توزیع فراوانی (تعداد و درصد) و بر اساس

روز (تئوری و عملی) ارایه شد و عالوه بر مطالب تئوری،

توزیع مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) گزارش

سناریوهای آموزشی تهیه شده به صورت حل مسأله بیان

گردید .آزمونهای آماری پارامتریک متناسب با اهداف طرح

گردید و بخش جستجوی منابع پرستاری مرتبط به صورت

(آزمون  tبرای مقایسه گروه مداخله و شاهد ،آزمون Paired t

عملی در سایتهای مرتبط پیشبینی شده بود.

جهت بررسی قبل و بعد از آموزش و بعد از پیگیری در گروه

پیشآزمون و پسآزمون بر روی گروه مداخله صورت

مداخله و آزمون  ANOVAبرای بررسی متغیرهای زمینهای

گرفت .در گروه شاهد نیز اطالعات همزمان جمعآوری گردید.

چند گروهه) و همچنین نرمافزار  SPSSنسخه 30

جهت سنجش تأثیر آموزش ،گروه مداخله یک ماه بعد دوباره

( )version 17, SPSS Inc., Chicago, ILجهت تحلیل

پیگیری و پرسشنامهها توزیع و تکمیل شد .تصادفیسازی

دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

نمونهها در گروه شاهد نیز با استفاده از جدول اعداد تصادفی
صورت گرفت و مطابق با گروه مداخله  15پرستار شرکت داده
شدند.
جهت بررسی توانایی تصمیمگیری پرستاران از ابزار
تصمیمگیری بالینی پرستاری که توسط  Lauriو Salantera
تهیه شده بود ( ،)93استفاده گردید .این پرسشنامه ساختار
یافته مشتمل بر  94عبارت در مورد تصمیمات بالینی است که
بر اساس معیار لیکرت  5نمرهای «همیشه ،اغلب ،گاهی ،به
ندرت و هرگز» درجهبندی میشود و دامنه امتیازات آن از
 94-393متغیر میباشد .جهت تصحیح پرسشنامه به گزینه
هرگز نمره  3و به گزینه همیشه نمره  5تعلق گرفت .این ابزار
بر اساس تئوریهای مختلف تصمیمگیری و آخرین مطالعات
موجود در این زمینه و ساختار ابزار بر اساس  4مرحله از

یافتهها
بیشتر شرکت کنندگان را زنان ( 88/6درصد) دارای مدرک
کارشناسی پرستاری ( 23درصد) و وضعیت کاری شیفت در
گردش ( 88/6درصد) تشکیل دادند .وضعیت استخدامی
اکثریت شرکت کنندگان به صورت پیمانی ( 68/1درصد) بود و
بیشتر آنان گروه سنی  13-43سال ( 53/4درصد) و سابقه
خدمت  3-5سال ( 51درصد) داشتند.
مقایسه توانایی تصمیمگیری بالینی پرستاران در گروه
مداخله قبل از آموزش با گروه شاهد بر اساس محاسبات از
طریق آزمون  Independent tبه دست آمد و دو گروه از نظر
آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند ()P = 3/519؛ به
طوری که میانگین و انحراف معیار نمرات گروه مداخله قبل از
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آموزش  83/23 ± 33/09و این مقدار در گروه شاهد برابر با

پرستاران کار پرستاری را کامل میکند .اگر منظور از پرستاری

 83/46 ± 8/55بود.

مبتنی بر شواهد به خوبی آموزش داده شود و توسعه پیدا کند،

توانایی تصمیمگیری بالینی در گروه مداخله قبل و بعد از

رشد چشمگیری در سیستم پرستاری به وجود خواهد آمد .با

آموزش بر اساس محاسبات از طریق آزمون  Paired tمقایسه

توجه به اثربخشی آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر

شد و بین میانگین نمرات توانایی تصمیمگیری بالینی در گروه

تصمیمگیری بالینی پرستاران ،انتظار میرود که تقویت این

مداخله قبل و بعد از آموزش تفاوت معنیداری وجود داشت

مهارت یکی از اهداف آموزشی در رشته پرستاری قبل و بعد از

( .)P = 3/332میانگین و انحراف معیار نمرات گروه مداخله

فراغت از تحصیل باشد .پژوهش حاضر نشان داد که برگزاری

بعد از آموزش  86/24 ± 2/29و نتیجه آماری آزمون  -9/02به

کارگاه با محتوای آموزشی پرستاری مبتنی بر شواهد میتواند

دست آمد.

بر تصمیمگیری بالینی پرستاران و استفاده از شواهد در

مقایسه توانایی تصمیمگیری بالینی در گروه مداخله قبل از

پرستاری تأثیر بگذارد .برگزاری کارگاه با ایجاد محیطی که در

آموزش و بعد از پیگیری یک ماهه تفاوت معنیدار آماری را

آن موقعیتهای بالینی مطرح میشود ،میتواند زمینهساز

نشان داد ( .)P = 3/333میانگین و انحراف معیار نمرات گروه

افزایش مهارت تصمیمگیری بالینی گردد .در شرایط کنونی که

مداخله بعد از پیگیری  88/04 ± 4/80و نتیجه آماری آزمون

سیستمهای درمانی همواره با کمبود منابع انسانی و مالی مانع

 -1/05حاصل شد.

ارایه خدمات مناسب به بیماران میشود ،مراقبت هر فرد از

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها برای مقایسه توانایی
تصمیمگیری بالینی در گروه مداخله بعد از آموزش و بعد از
پیگیری یک ماهه تفاوت آماری معنیداری را نشان نداد
(.)P = 3/915

خود و اطرافیانش میتواند اثر انجام مراقبتها را چندین برابر
نماید.
مطالعات متعددی نشان دادهاند که مراقبت از خود در
بیماران میتواند سبب پیشگیری از عوارض بیماریهای مزمن

میانگین نمرات در دوره پیگیری بهتر بود .نتایج حاصل از

مانند دیابت و فشار خون گردد .یکی از راههای رسیدن به

مقایسه توانایی تصمیمگیری بالینی مبتنی بر شواهد گروه

مراقبت از خود ،افزایش دانش پرستاری و استفاده از شواهد و

مداخله بعد از آموزش با گروه شاهد نشان داد که دو گروه

مستندات در پرستاری است که دوره درمان را کوتاهتر و

تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتند ( .)P = 3/333مقایسه

مراقبت را مؤثرتر مینماید(.)0،2،33،35

توانایی تصمیمگیری بالینی پرستاران در گروه شاهد و مداخله

در مطالعه حاضر ظرفیت کارگاه حداکثر  15نفر بود و از

بر حسب ویژگیهای دموگرافیک نشان داد که بین دو گروه

آنجایی که تعداد شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی باید

تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد.

 13-15نفر باشند و بیشتر از این تعداد اداره بحث و هدایت
جلسات را مشکل میکند و فرصت مشارکت فعال برای همه

بحث و نتیجهگیری
نقش آموزش در کسب مهارت تصمیمگیری ،استقالل
حرفهای و رشد و توانمندسازی پرستاری بسیار مهم است.
شواهد در پرستاری رویکردی را جهت حمایت از تصمیمگیری
بالینی در حالتهای مداوم با جریان کار پرستاری فراهم
میآورد و پرستاری مبتنی بر شواهد از طریق علم و تجربیات
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افراد میسر نخواهد بود ( 15 ،)93 ،99پرستار در مطالعه شرکت
داده شدند .در مطالعه حاضر بیشتر شرکت کنندگان زن و دارای
مدرک کارشناسی بودند .بیشتر افراد وضعیت استخدامی پیمانی
و شیفت در گردش داشتند که این نتایج با مطالعات حسنی و
خواجیان ( ،)91مهرداد و همکاران ( ،)94میرسعیدی و
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

همکاران ( Mckinley ،)95 ،96و همکاران ( )90و Foster

جستجو و برقراری استراتژیهای جستجو که منجر به دستیابی

( )98مطابقت دارد.

به مقاالت با کیفیت در مراقبت بالینی میشود ،آشنا شوند.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،نمرات تصمیمگیری بالینی

مدیران سیستمهای آموزشی و بالینی وظیفه دارند تا با تأمین

در دوره بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش تفاوت

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

معنیداری داشت و این نشان دهنده تأثیر آموزش بر پرستاران

گنجاندن برنامه آموزشی پرستاری مبتنی بر شواهد در دروس

است که با مطالعات مادرشاهیان و همکاران (( )92بر روی

ارایه شده در دانشکدهها و برگزاری دورههای آموزشی ضمن

جامعه آماری دانشجویان پرستاری) Zhang ،و همکاران ()99

خدمت پرستاری و مراقبت مبتنی بر شواهد به صورت کارگاه

و  Baldwinو همکاران ( )13مطابقت دارد.

ارایه مراقبت مبتنی بر شواهد ،نقشهای اصیل حرفهای را برای

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که میانگین نمره

پرستاران فراهم کنند .با توجه به اینکه داشتن مهارت بیشتر در

تصمیمگیری بالینی پرستاران در دوره پیگیری نسبت به نمرات

زمینه حرفه پرستاری حاصل دانش عملی و نظری زیادتر است

قبل از آموزش و برگزاری کارگاه تفاوت معنیداری داشت و

و اعتماد به نفس و استقالل بیشتری را به همراه دارد؛ میتوان

این امر نشان دهنده تأثیر آموزش بر پرستاران است .میانگین

گفت که یکی از ضروریات استفاده از مراقبت مبتنی بر شواهد،

نمره تصمیمگیری بالینی پرستاران در دوره پیگیری نسبت به

داشتن مهارت الزم و کافی است .مجموعه این یافتهها

نمرات بعد از آموزش و برگزاری کارگاه تفاوت معنیداری را

ضرورت توجه مدیران به ایجاد یک محیط کاری مطلوب،

نشان نداد و این به دلیل اثر زمان بر یاد گرفتههای افراد

ارزش دادن به عملکرد علمی از طریق اتخاذ راهکارهای

میباشد .هرچند که در دوره پیگیری سعی بر به یادآوری

تشویقی و تقویت سیستمهای نظارت مثبت را مورد تأیید قرار

مطالب یاد گرفته شده قبلی بود ،اما این مطلب نشان میدهد که

میدهد.

محیط فعلی بالینی اثر تقویتی در اجرای استفاده از شواهد و

نتیجهگیری

تحقیقات در پرستاری بالینی ندارد .از طرف دیگر ،میانگین

بیتردید راه توسعه هر رشته یا حرفه علمی ،تحقیق است .با

نمرات تصمیمگیری بالینی پرستاران در دوره پیگیری نسبت به

توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود مدیران پرستاری

بعد از آموزش در دوره پیگیری بهتر بود که این امر نشان

در سطوح باالتر از رفتارهایی که سبب افزایش مشارکت

دهنده تأثیر برگزاری آموزش بر پرستاران میباشد.

پرستاران در تصمیمگیریهای بالینی میشود ،استفاده نمایند.

به نظر میرسد مدیران آموزشی و بالینی باید ضمن آگاهی
از اهمیت و فواید مراقبت مبتنی بر شواهد ،در خصوص فراهم

یافتههای حاصل شده از پژوهش حاضر میتواند برای
بخشهای مختلف آموزشی ،تحقیقاتی و بالینی مفید باشد.

کردن امکانات سختافزاری و نرمافزاری الزم به منظور

با توجه به اینکه بیشتر افراد شرکت کننده اعالم کردند که

دسترسی به این شواهد از طریق اینترنت اقدام نمایند؛ چرا که

آموزش کافی را در زمینه پرستاری مبتنی بر شواهد کسب

مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد نیازمند افزایش شناخت و

نکردهاند ،در نتیجه مهارت کافی در استفاده از منابع را نیز

مهارت دسترسی به منابع الکترونیکی و نحوه استفاده از

نداشتند .در این راستا دانشکدههای پرستاری میتوانند نقش

بانکهای اطالعاتی میباشد .بنابراین برای جستجوی مؤثر در

مهمی را ایفا کنند؛ چرا که تعداد زیادی از اعضای هیأت علمی

بانکهای اطالعاتی الزم است پرستاران هرچه بیشتر با

که در این زمینه صاحبنظر هستند در آن فعالیت میکنند.

مهارتهای سواد اطالعاتی از قبیل چگونگی سازماندهی

بنابراین ،هر گونه تغییر باید از دانشکدهها آغاز شود و آموزش

اطالعات در بانکهای اطالعاتی ،ایجاد و تنظیم عبارتهای

و روند پژوهش تغییر نماید .از اینرو ،قرار دادن دورههای
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آموزشی تحت عنوان واحدهای درسی دانشگاهی برای

گامهای مؤثری برداشت .امید است که تحقیق حاضر توانسته

دانشجویان کارشناسی و به صورت پیشرفته برای دانشجویان

باشد با بررسی و معرفی بیشتر این دیدگاه و ارایه راهکار

کارشناسی ارشد ضروری به نظر میرسد .همچنین اینگونه

مناسب جهت افزایش کاربرد آن مؤثر باشد.

آموزشها برای پرستاران شاغل و در قالب برنامههای آموزش

مالحظات اخالقی پژوهش

مداوم پیشنهاد میگردد.

افراد شرکت کننده در پژوهش با رضایت و آگاهی کامل در

با توجه به اثربخشی آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر

روند تحقیق شرکت نمودند .به شرکت کنندگان اطالعرسانی

تصمیمگیری بالینی پرستاران ،انتظار میرود که تقویت این

شد که ذکر نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان الزامی نیست،

مهارت یکی از اهداف آموزشی در رشته پرستاری قبل و بعد از

اطالعات به صورت محرمانه باقی میماند ،نتایج حاصل از

فراغت از تحصیل باشد .ارج نهادن به روشهای آموزش بالینی

پژوهش در صورت تمایل شرکت کنندگان در اختیار آنها قرار

فعالی که موجب تقویت قوه تفکر و استدالل و انگیزش

خواهد گرفت و در صورت عدم تمایل به همکاری هر زمان

پرستاران میشود ،تسهیل کردن تصمیمگیری ،طرح سؤاالت

که مایل بودند میتوانند انصراف داده و از مطالعه خارج شوند.

متفکرانه در بالین ،برگزاری راندهای بالینی مفید ،به کارگیری

جهت نمونهگیری گروه شاهد از طرف دانشکده معرفینامه به

فرایند پرستاری و کنفرانس بالینی ،تأکید بر آشناسازی پرستاران

واحدهای بیمارستانی مورد پژوهش برده شد.

با چگونگی ارزیابی مقاالت علمی و استحکام دادهها و نتایج
آنها ،تشویق و ترغیب برای تحقیق در میان پرستاران بالینی و
حمایت از پرستارانی که قصد انجام تحقیق را دارند ،در این
مسیر مفید میباشد.
با برگزاری کارگاههای آموزشی ،دورههای ضمن خدمت و
گنجاندن واحد تئوری پرستاری مبتنی بر شواهد در دورههای

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه پرستاران بالینی که در این مطالعه شرکت
داشتند و زمینه انجام آن را فراهم ساختند ،تشکر و قدردانی
میگردد.
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