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 پوست 3000

 پرستاران دگاهیبرشواهد از د یمراقبت مبتن رییکننده و بازدارنده به کارگ لیعوامل تسه
 پاسبان میمر ،صالح زاده نیرحسیام، یعاطفه قنبر، رحمت پور سیپرد چهرزاد*, ترایم نویمگان(: ) سندهینو

 النیگ یپزشک علومدانشگاه سازمان: 
 mchehrzad@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
مراقبت مبتنی برشواهد جهت ارتقا مهارتهای پرستاری نیازی اساسی بوده وپرستاران باید ضمن کسب آگاهی ازآخرین  کارگیریبه :مقدمه

یکای از گامهاای  توانادمیشواهد پژوهشی، دانش تولید شده را دربالین به کار بندند. دراین بین شناسایی عوامل بازدارنده وتسهیل کننده 

مراقبت مبتنی بار شاواهد باشاد. هادف مطالعاه تعیاین عوامال تساهیل کنناده و بازدارناده  کارگیریهباساسی ایجاد بستر مناسب برای 

 .باشدمیی درمانی شهر رشت آموزشمراقبت مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکز  کارگیریبه

روش  باه 0328ی درمانی شهر رشت در ساال آموزشاز پرستاران شاغل در مراکز  نفر 866مقطعی -دراین مطالعه توصیفیروش تحقیق: 

مراقبت  کارگیریبهعوامل تسهیل کننده  نامهپرسش، مقیاس موانع فانک و هادادهتصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری  گیرینمونه

تای مساتقل و  هاایآزمون و 81نساخه  SPSS افزارنرمها بااستفاده از ¬مبتنی برشواهد بود که به روش خودایفا تکمیل می گردید. یافته

ANOVA .تجزیه تحلیل شد 

(، نباودن 88/3±2/1شاده )انجامعوامل بازدارنده از دیدگاه پرستاران، به ترتیب نداشتن وقت کافی برای مطالعه تحقیقات  ترینمهمنتایج: 

درپرساتاری ( و نداشتن وقت کافی برای کاربرد عملی ایده هاای جدیاد 00/3±2/1تحقیق )ی هایافته کارگیریبه منظوربهتسهیالت کافی 

( بود. همچنین ارتباط معناداری 82/3±8/1کاری متقابل مراکز دانشگاهی با بیمارستان ها )عامل تسهیل کننده، هم ترینمهم( و 0±12/3)

 (.=P 811/1شد )بین سمت پرستاران و عوامل تسهیل کننده مشاهده 

سازمان ها با اختصاص دادن وقت مناسب، ارائه تسهیالت الزم و ضروری، توانمند نمودن پرساتاران در امار تحقیاق، : گیرینتیجهبحث و 

از میان بردارند بلکه نقش موثری  ند شکاف بین تحقیق و کار بالینی را توانمینه تنها  هادانشگاهی و همکاری با آموزشبرگزاری کارگاه های 

 بازدارنده خواهند داشت.در رفع عوامل 

بر شواهد یمبتن یبرشواهد، پرستار یمراقبت مبتن قات،یپرستاران، تحق کلمات کلیدی:
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