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انی 3901  سخن
 یپرستار انیدانشجو دگاهیبر شواهد از د یموانع عملکرد مبتن

 یرسول میمر، طاهره اشک تراب پور*, ییشهزاد پاشاگان(: ) سندهینو

 تهران یپزشک علوم دانشگاه سازمان:

 pashaeypoor.sh@gmail.com پست الکترونیکی:

 

است. پرستاران باید دانش موثرترین مداخالت بر پایه  کیفیت خدمات پرستاریعملکرد مبتنی بر شواهد یکی از راهکار های ارتقاء : مقدمه

اما عملکارد مبتنای بار شاواهد باا ماوانعی ؛ را برای بیماران خود ارائه دهند باکیفیتشواهد را داشته باشند تا بتوانند مداخالت مطلوب و 

 .در ارتباط با عملکرد مبتنی بر شواهد بودروبروست. هدف از پژوهش حاضر تبیین دیدگاه های دانشججویان پرستاری 

نفار از  88پژوهش حاضر از نوع مطالعه کیفی بود کاه باه روش تحلیال محتاوای کیفای انجاام شاد. مشاارکت کننادگان  روش تحقیق:

عملکرد مبتنی بر شواهد را داشتند. در  آموزشهدفمند انتخاب شدند و تجربه  صورتبهدانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری بودند که 

گاروه(  8مصاحبه فردی( و تشکیل گروه متمرکز ) 06روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته ) کارگیریبهبا  هاداده آوریجمعاین پژوهش 

 شد.( استفاده Conventional، از تحلیل محتوای قراردادی )هادادهانجام شد. جهت تحلیل  هادادهتا زمان اشباع 

ساال قارار  80-86دانشجوی کارشناسی پرستاری در مطالعه شارکت داشاتند کاه در محادوده سانی  88در پژوهش حاضر تعداد  نتایج:

طبقه قرار گرفتند. درون مایه و طبقات  2درون مایه و  3ی پژوهش در قالب هایافتهنفر پسر بودند.  8نفر دختر و  81داشتند. از این تعداد 

، توانمندی اساتید(، عوامل عاطفی )انگیزه استاد، انگیزه دانشجو( و عوامال آموزشپرستاری، کیفیت  آموزشتی )برنامه شامل عوامل شناخ

 اجرایی )عوامل سازمانی، دیدگاه جامعه، زمان، امکانات و تجهیزات( بود.

 ریزیبرناماهنشان داد که عملکرد مبتنی بر شواهد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دارای موانعی است که باا  هایافته: گیرینتیجهبحث و 

 پرستاری این موانع را تسهیل کرد. آموزشصحیح در امر مدیریت پرستاری و 

موانع ،یفیبر شواهد، پژوهش ک یعملکرد مبتن کلمات کلیدی:
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