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انی 3993  سخن

پرستاری مبتنی بر شواهد در بین پرستاران شاغل در  ٔ درزمینهمنابع کسب اطالعات 

 0909تربت حیدریه در سال  شهر هایبیمارستان
 یالهه ارم، یامان حسن *,یمحمدرضا عسکرگان(: ) سندهینو

 هیدریتربت ح یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 ASKARI70@CHMAIL.IR پست الکترونیکی:

 

یکی از اهداف رشته پرستاری ایجاد یک پایه علمی برای کار بالینی است و اجرای آن از این طریق مرتفع خواهاد شاد. پرساتاری : مقدمه
. پرستار باید استشدهو شواهد مطرح  هایافتهبهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین  یهامراقبتشیوه ای برای  عنوانبهمبتنی بر شواهد 

ی تحقیق به درون کار بالینی را بداند. هدف از انجام این مطالعاه تعیاین مناابع هایافتهپیوستن  هایراهبر تحقیق و مفهوم عملکرد مبتنی 
شاهر تربات حیدریاه در ساال  هایبیمارساتانپرستاری مبتنی بر شواهد در بین پرستاران شاغل در  ٔ  درزمینهکسب اطالعات برای عمل 

 .بود 0323

نفر از پرستاران شااغل  011انجام شد. در این مطالعه  0323مقطعی است که در سال -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیروش تحقیق: 
 ابازار روش سرشماری انتخاب شادند. به شهر تربت حیدریه که حداقل یک سال سابقه کار و مدرک کارشناسی داشتند، هایبیمارستاندر 

 افزارنرمبا استفاده از  هاداده پرستاران تکمیل شد. وسیلهبهو روا و پایا بوده که به روش خود ایفا محقق ساخته  نامهپرسش هادادهگردآوری 
 قرار گرفت. موردبررسی spss20 آماری

ساابقه کاار  %22متاهال بودناد.  %81زن و  موردمطالعهاز پرستاران  %63بود.  2,60 ±82,68 موردمطالعهمیانگین سنی پرستاران نتایج: 
 %82طرحای،  %88پیماانی،  صاورتبهپرساتاران  %61سال داشتند.  01سال و مابقی سابقه کار باالی  01تا  2بین  %81سال،  2کمتر از 

پرساتاری مبتنای بار  ٔ  درزمینهقراردادی و تبصره ای مشغول فعالیت بودند. پرستاران از منابع مختلفی برای عمل  صورتبهرسمی و بقیه 
کتااب،  %63سایر پرساتاران باالین،  %20راهنما برای عمل می دانستند.  عنوانبهاز پرستاران پزشک را  %28,2شواهد استفاده می کردند. 

ی از جازوات درسا %08مجاالت و  %06از اسااتید،  %80سایر پایگااه هاای اینترنتای،  %33از پایگاه های اینترنتی مبتنی بر شواهد،  82%
 راهنما برای عمل استفاده می کردند. عنوانبه

پرستاری مبتنی بر شواهد استفاده می کردند. پزشاک و پرساتاران  ٔ  درزمینهپرستاران از منابع مختلفی برای عمل : گیرینتیجهبحث و 
توجه به مقادار پاایین اساتفاده از مجاالت و پایگااه هاای  با ی پرستاری مبتنی بر شواهد بودند. ٔ  درزمینهراهنماها برای عمل  ترینمهم

کارگااه  شاودمی پیشنهاد راهنما برای عمل استفاده شود، عنوانبهاین منابع اطالعاتی، بیشتر باید  کهازآنجاییاطالعاتی مبتنی بر شواهد و 
 هد برای پرستاران برگزار شود.ی در جهت ارتقاء استفاده از مجالت و پایگاه های اطالعاتی مبتنی بر شواآموزشهای 

منابع کسب اطالعات، پرستاری مبتنی بر شواهد، پرستاران کلمات کلیدی:
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