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 پوست 0091

در  یپرستاران و رهبران پرستار یآموزش یها ازیون یخودکارآمد ینگرش، مهارت ها ،یآگاه
 مارانیب یمنیا یراهنما برا کیبر شواهد:  یمراقبت مبتن یاجرا

 یبرهان بایفر، یریدهقان ن دیناه *,انیفرخ زاد لهیجمگان(: ) سندهینو
 یراز ییماما یدانشکده پرستار ،یهمگان بهداشتسازمان: 

 farokhzadian2010@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

. پرستاران استشدهمعرفی  باکیفیتیک استاندارد طالئی برای مراقبت ایمن و  عنوانبهامروزه مراقبت مبتنی بر شواهد : مقدمه
نقش مهمی در اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد در بالین دارند. بنابراین بررسی فاکتورهای فردی که بر اجرای مراقبت مبتنی بر 

و نیااز هاای  خودکارآمادی هاایمهارتبررسی آگااهی، نگارش،  با هدفمی گذارد، ضروری است. بنابراین مطالعه  تأثیرشواهد 
 .ی پرستاران و رهبران پرستاری دراجرای مراقبت مبتنی بر شواهد، انجام شدآموزش

ی کرمان انجام شاد. داده ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکآموزشبیمارستان  6این مطالعه توصیفی و مقطعی در روش تحقیق: 
ی و بالینی( در ساال آموزشرهبر پرستاری )مترون، سرپرستار، سوپروایزر 61و  پرستار 066روا و پایا از  نامهپرسشبا استفاده از 

 انجام شد. 81نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهشد. آنالیز آوریجمع 0323

مراقبت مبتنی بر شواهد شرکت نکارده بودناد. تقریباا  ٔ  درزمینهی آموزشهیچ دوره  ( در%86,3) اکثر شرکت کنندگاننتایج: 
از  %66,6 از پرساتاران و %36,0 در هیچ یک از فعالیت های پژوهشی و کاربرد تحقیق درگیر نشده بودناد. تقربیاا هاآناز  81%

و ( 1. 0±8,22)رهبران از اجزا و تعریف مراقبت مبتنی بر شواهد آگاهی نداشتند. میانگین نمره نگرش هار دو گاروه پرساتاران 
خاود کارآمادی اجارای  هاایمهارت( در 0,18±3,16بیشاتری )مطلوب نبود. پرستاران میانگین نماره  (1,88±8,26) رهبران

در حاوزه هاای  آماوزش( کسب نمودند. تقاضا برای دریافات 0,30±8,66)رستاری مراقبت مبتنی بر شواهد نسبت به رهبران پ
 (.1,26±3,82و  0,16±3,26میانگین به ترتیب )بر شواهد در پرستاران و رهبران پرستاری متوسط بود  مختلف مراقبت مبتنی

نتایج نشان داد عملکرد کنونی پرستاران و رهبرانشان مبتنای بار شاواهد نیسات زیارا آگااهی، نگارش و : گیرینتیجهبحث و 
باعث نقص جادی در کیفیات  تواندمیبرای ادغام مراقبت مبتنی بر شواهد با عملکرد بالینی کافی نیست؛ این  هاآن هایمهارت

برای حمایت و تشویق پرستاران در اجرای مراقبت مبتنی بار  هایهرامراقبت و پیامد ایمنی بیماران شود. رهبران پرستاری باید 
می گذارد بنابراین پرستاران  تأثیرشواهد پیدا کنند. آگاهی، نگرش و رفتارهای رهبران پرستاری بر نگرش و رفتارهای پرستاران 

پرساتاران  ایحرفاهی رشد فاردی و ند محیط مناسب و ایمنی براتوانمیبه رهبرانی آگاه و متخصص نیاز دارند. چنین رهبرانی 
 عنوانباهتحقیقات کمی و کیفی برای نشان دادن نقش اطالعات حاصل از مراقبت مبتنی بر شواهد  شودمیمهیا کنند. پیشنهاد 

 انجام شود. یک راهنما برای مراقبت ایمن و اطمینان از تناسب این اطالعات با ایمنی بیمار
ماریب یمنیبر شواهد، ا یمراقبت مبتن ،ینگرش، خودکارآمد ،یآگاه کلمات کلیدی:
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