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Abstract
Patients’ health is among the central concerns of the care-giving issues, and care plans must
be scheduled so that the least possible problems are incurred on the patient and their families.
Therefore, evidence-based nursing can be considered as one of the most optimal methods
currently used. In order to access the current studies, references were used from databases
including MD Consult, Nursing Consult, Science Direct, SID, Magiran and PubMed. Primary
considerations indicated mean attitude and practical measures toward evidence-based practice
among the participants of the studies; however, their mean knowledge was relatively low.
The application of evidence from studies was highly meager; and most nurses, nurse
managers and even most instructors at universities were not familiar with evidence-based
nursing practice. Therefore, we may emphasize that nurse educators should apply methods
with high plausibility in order to enhance the critical thinking of nurses, and to get their nurse
students familiar with the concept of evidence-based nursing practice.
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از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد

مقاله مروری
از آموزش و بالین تا پرستاری مبتنی بر شواهد :مروری بر مقاالت موجود و ارتباط آن با شرایط فعلی ایران
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چكيده
سالمت بیماران یک از حیاتي ترین مسائل مراقبت های بهداشتي مي باشد و خدمت رساني باید به گونه ای باشد که حداقل
عوارض به بیمار و خانواده او تحمیل شود .در این راستا استفاده از پرستاری مبتني بر شواهد در بالین بیمار یکي از بهینه ترین روش
هایي است که امروزه از آن استفاده مي شود .به منظور دسترسي به مطالعات موجود ،از مقاالت پایگاه های اطالعاتي MD
 Science Direct, PubMed, Magiran, SID، Nursing Cosult، Consultاستفاده شد .بررسي های اولیه نشان داد که
نمرات نگرشي و عملي متوسط نسبت به پرستاری مبتني بر شواهد ( )EBNدر بین شرکت کنندگان وجود دارد و میانگین نمرات
دانشي آن ها مقداری پایین تر است .کاربرد شواهد ناشي از تحقیقات بسیار کم مي باشد و بیشتر پرستاران ،مدیران پرستاری و حتي
بسیاری از مدرسان و مربیان پرستاری در دانشگاه ها با مفهوم و لزوم عملکرد مبتني ) (EBPبر شواهد آشنا نیستند .تاکید مي شود
مربیان پرستاری از روش های آموزشي با قابلیت اجرایي باال برای افزایش مهارت تفکر انتقادی استفاده نمایند و اهمیت  EBPرا به
دانشجویان تفهیم نمایند.
کلمات کليدی :پرستاری ،بالین ،آموزش ،مبتني بر شواهد

 .1مربی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
.2

استادیار ،گروه دروس عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

.3

استادیار ،گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:
پرستاری مبتنی بر شواهد ) (EBNیک رویکرد بین رشته
ای است که بعد از سال  2991مطرح شد .ابتدا در پزشکی
و سپس در سایر رشته ها مانندد پرسدتاریر رواناناسدیر
آموزش علومر کتابداری و اطالع رسانی و سدایر رشدته هدا
گسترش پیدا کرد که از اصول اولیه آنر این است که همه
تصمیم گیری های بالین باید بر اساس مطالعات تحقیقی و
اجرای آن در پرستاری به منظور ارتقای کیفیدت مراببدت
بیمددار صاصددد شددود ( .)2هدددا از اجددرای  EBNارائدده
مراببت پرستاری با باالترین کیفیت و کمتدرین هزینده بده
بیمار و بر اساس خواسته های بیمار می باشد .این رویکدرد
( )EBNفراینددد جم دع آوریر تفسددیر و ادمددام تحقیقددات
معتبرر مهم وکاربردی می باشد که می تواندد یافتده هدای
کارآزمایی بالینی تصادفی شدهر مرور سیستماتیک یا صتی
گزارش موارد و نظرات متخصصین پرستاری در آن زمینده
خاص باشد .این مهدارت بایدد در آمدوزش ندوین و مددرن
پرسددتاری وارد شددده و بسددمتی از تمرینددات صرفدده ای
پرسدددتاری باشدددد ( .)1کدددارکردن مبتندددی بدددر شدددواهد
( Evidenced-based practiceبده اختصدارر )EBP
به این صورت است که بعدد از تادخیا اعتبدار داخلدی و
خارجی مطالعهر در مدورد بده کدارگرفتن اطالعدات جمدع
آوری شده در مورد یک مسدلله تصدیم گیدری مدی شدود.
اطالعات جمع آوری شدهر مورد تفسیر و تاریح بدرار مدی
گیرد و بر اسداس معیارهدای متعدددی بررسدی شدده و بدا
پرستاران و محققین در میان گذاشته می شود .این مرصله
از کار بر اساس نیاز بیمارستان و هزینه اثر بخادی آن بده
مرصله اجرا در می آید (.(3
پرستاری صرفه ای در داناکده ها آموزش داده می شدود.
پرسدتاری بدده معنددای اعمدال اسددتراتمی هددای آموزشددی و
پرورشی و طراصی کوریکولوم تحصیلی می باشد؛ همچنین
پرستاری بدنه داند و علدم پرسدتاری را بده داناد ویان
آموزش می دهد.گروهی اعتقاد دارند که آموزش پرسدتاری
به خودی خودر بر اسداس شدواهد اسدت .امدا ایدن سدوال
مطرح می شود که آیا این گونه اسدت یدا خیدرد مدرسدین
پرستاری بایستی علم آموزش پرستاری را از طرید کمدی
وکیفی افزای دهند (.)4
در کاور ما درباره پرستاری مبتنی برشواهدر مطالب کلدی
نوشته شده است ولی سوالی که مطرح می شود این اسدت
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که پرستاری در ایران با پرستاری مبتنی بدر شدواهد ده
فاصله ای داردد آیا پرستاری در ایدران بدر اسداس شدواهد
ان ام می شودد آیا مدرسین در داناکده هدای پرسدتاریر
آموزش هایی بر اساس شواهد ارئه می دهنددآیا این تفکر
انتقادی در دانا ویان پرورش داده می شودد
در مقاله صاضرر ماکالت موجود در اجدرای پرسدتاری بدر
اساس شواهد مورد بررسدی بدرار خواهدد گرفدت و فاصدله
موجود تا پرستاری مبتنی بر شواهد مورد بحد بدرار مدی
گیرد .کتاب های زیادی در کاورهای دیگر در ایدن مدورد
نوشته شده و کنفرانس ها و همای های متعددی برگدزار
شده است و این موضدوع همدواره مطدرح بدوده اسدت کده
 EBPیک مفهوم گنگ یا یک موضوع زودگذر و سدطحی
محسوب می شدود ( .)5سدالمت بیمداران یکدی از صیداتی
ترین مسائد مراببت بهداشتی می باشد و خددمت رسدانی
باید به گونه ای طراصی شود که کمترین عوارض به بیمدار
و خانواده او تحمیدد شدود درا کده اسدتفاده از  EBPدر
بالین بیمار یکی از بهترین روش هایی است کده امدروزه از
آن استفاده می شود (.)6
روش بررسی و انتخاب منابع :
این مقاله صاصد مرور مطالعات منتار شده بین سال های
 2991-1121در مددورد عملکددرد مبتنددی بددر شددواهد در
پرستاری می باشد .بده منظدور دسترسدی بده اطالعدات از
مقالدده هددای موجددود در پایگدداه هددای MD Consult
Science Direct, PubMed, ،Nursing Cosult،
 Magiran ,SIDاستفاده شد .برای ان دام ایدن عمدد از
کلید واژه های :عملکرد مبتنی بر شواهدر پرستاری شداهد
محورر موانع عملکرد مبتنی بدر شدواهدر ت دارب بدالینی و
خدمات بیمار محدور در پایگداه هدای اطالعداتی فارسدی و
Evidenced-based nursing, Evidencedbased medicine, Evidenced-based practice
 Barriersدر پایگدداه هددای اطالعدداتی انگلیسددیر بددرای
جست و استفاده شد.
در سایت  SIDمقاله ای یافت ناد .در سایت  Magiranر
 5مقاله در مورد پرستاری مبتنی بر شواهد یافدت شدد .بدا
بررسی سایت های دیگر بی از  251مقاله یافت شد کده
تعدا د  01مورد آن به دلید عدم ارتبدا مسدتقیم صدذا
شد و  01مورد بابی ماندند .مقاالت فارسی به طدور کامدد
مددورد مطالعدده بددرار گرفددت و از میددان مقدداالت انگلیسددیر
مقاالتی انتخاب شدند کده وضدعیت پرسدتاری مبتندی بدر
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شواهد یا عملکرد مبتنی برشواهد در علوم پزشکی را مورد
مطالعه برار داده بودندد و بده راهکارهدا و مواندع موجدود و
بررسی کمی و کیفی دیدگاه ها و نگرش ها در ایدن مدورد
پرداخته بودند .در پموه هدای کمدیر روش جمدع آوری
اطالعددات و ابزارهددای جمددع آوری داده هددا در مقدداالت بددا
استفاده از پرسانامه های دموگرافیکر پرسانامه عملکرد
مبتنددی بددر شددواهد و مقیدداس موانددع کدداربردی بددود .در
تحقیقات کیفیر از روش مصاصبه و تلوری مبتنی بدر داده
هدا ( )grounded theoryاسدتفاده شدده بدود؛ تعددادی
دیگر از مقاالت نیز به صورت مروری نوشته شده بود.
یافته ها:
بررسی مقاالت فارسی ناان داد که کاربرد شواهد ناشی از
تحقیقات بسیار کم می باشدد؛ بیادتر پرسدتارانر مددیران
پرستاری و صتی بسیاری از مدرسان و مربیان پرستاری بدا
مفهوم و لزوم عملکرد مبتنی بدر شدواهد آشدنا نیسدتند و
بدون شناسایی صحیح شواهدر استفاده مناسب از آن هدا و
ان ام ابدامات پرستاری شایسته و صرفه ای میسر نخواهدد
بود و ابدامی اساسی در آموزشر مدیریت اجرایی و بدالینر
به صورت تیمی منس م مورد نیاز می باشد (.)0-9
در مطالعه ای که توسط استیچلر و همکاران ان ام شددر
نتایج ناان داد که دیدگاه اعضای هیلت علمی داناگاه بده
 EBPصتی نسبت به دان ر مهارت و عملکرد آنان بسدیار
مثبت می باشد؛ و این یافته های بسیار مهمدی اسدت کده
می تواند تحدولی در آمدوزش پرسدتاری بدر اسداس EBP
ای دداد نمایددد و فرهنددگ اسدداتید و هددار وب آمددوزش و
عملکرد پرستاری را بدر همدین اسداس متحدول نمایدد .در
مطالعه مذکور دیده شد با وجود نگرش مثبت بده  EBPر
آگاهی و مهارت کافی در اجرای آن وجود نددارد ( .)21در
مطالعه سلیگ و لیووانویچ بدا اشداره بده مواندع موجدود در
توسعه - EBPشامد کمبود وبت برای جسدت وی مندابعر
فقدان یا کمبودآگداهی در مدورد روش شناسدی پدموه ر
محدودیت دسترسدی بده مندابع اطالعداتیر عددم صمایدت
سازمان جهت استفاده از تحقیقات و عدم اطالع پرستاران-
ای اد برنامه فلوشیپ پرستاری براساس  EBPمورد تاکید
برار گرفته است تا از طری برگزاری دوره های آموزشی به
توسعه پرستاری صرفده ای کمدک شدود؛ و ایدن روش بده
عنوان راهی در ای اد و تدرویج  EBPمطدرح شدده اسدت
( .)22استیفلر و کالن با اشاره به اهمیت روز افدزون EBP
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در پرستاری و تبدید شدن این مفهوم به فلسفه مالدب در
آموزش و تحقیقداتر دار وبی را در آمدوزش بدر اسداس
شایستگی به  DNPارائه مدی دهدد .عملکدرد مبتندی بدر
شددواهد اسدداس بسددیاری از برنامدده هددای مقدداطع تکمیلددی
دانا ویان با ماکد همراه است و این موضوع پیچیددگی
های خاص خود را دارد .کالس های  EBPبایدد بده طدور
دبیقی طراصی شود و توسط مدرسدان واجدد شدرایط و در
هار وب خاصی آموزش داده شود (.)21
کددوهن و لمددن در مطالعدده خددودر درد نگددرشر دان د و
مهارت های پرستاران را از عملکرد مبتنی بر شواهد با یک
پرسانامه سن یدند .آنها ماداهده نمودندد کده میدانگین
نمرات دانای شرکت کنندگان در مطالعه مقدداری پدایین
تر است ( .)23همچنین پایپ و همکداران در مقالده خدود
پرستاران کار آزموده را به عنوان اولین افرادی مطدرح مدی
کنند که می توانند کمک موثری در ارتقای  EBPداشدته
و تحقیقات را به عملکدرد پرسدتاری ارتبدا دهندد؛ آندان
مطالعات موردی بدرای توصدیف فرایندد ارزیدابی انتقدادیر
پیگیری پیامدهای بدالینی و ای داد تیمدی بدرای عملیداتی
کردن  EBNرا توصیه می کنند (.)24
ون آکتربرگ و همکاران با اشاره به این که شواهدر همیاه
در عمد استفاده نمی شوند و ماکالت متعددی بر سر راه
اجرای تحقی در عمد وجود داردر بازنگری پیارفت هدای
جاری در اجرای علمی و کاربردی پرستاری را ضروری می
دانند ( .)25در مطالعه ای دیگرر هدار ندوع از شدواهد در
مراببت از بیمدار مطدرح شدده اسدت کده شدامد تحقید ر
ت ارب بالینیر ت ربده بیمدار و اطالعدات صاصدد از بافدت
محلی (محد خدمت رسانی) می باشد ( .)26پراویکدوا و
همکاران در مطالعه خود در خصدوص آمدادگی پرسدتاران
آمریکا برای کدار بدر اسداس شدواهدر پرسادنامه ای را بده
 3111پرستار بالینی ارائه نموده وگزارش کردندد کده نیداز
به افزای اطالعات برای استفاده در عمد به طور گسترده
ای وجددود دارد؛ منددابع اطالعدداتی مددی توانددد همکدداران و
دوستان باشند و شبکه جهدانی اینترندت را بده پایگاههدای
اطالعاتی ترجیح می دهند؛ آنان در نهایت پیانهاد نمودند
که دوره آموزش  EBPبرای پرستاران طراصی و اجرا شود
( .)20در همین راستار کالیستر و همکاران در مطالعه خود
تاکید کردند که مربیان پرستاریر روش هدای آموزشدی بدا
بابلیت اجرایی باال را برای افزای مهارت تفکدر انتقدادی و
درد اهمیت  EBPرواج داده اند ( .)20هنگامی کده علدم
4
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آموزش پرستاری به انددازه کدافی از طرید تحقید هدای
ظریف و دبی توسعه یافته باشدر می تدوانیم بگدوییم کده
آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد است (.)4
بحث:
دالیلی که باع ان ام این مطالعه شدر موضدوع پرسدتاری
مبتنی بر شواهد است که مدت زیادی اسدت در مدورد آن
کتاب ها و مقاالت متعدددی نوشدته شدده اسدت؛ ولدی در
ایران مطالب اندکی در این مورد وجدود دارد و بسدیاری از
دست اندرکاران صرفه پرسدتاری بدا ایدن موضدوع آشدنایی
ندارند یا آشنایی کمتری دارند؛ با وجدود ایدنر  EBPمدی
تواند در اصالح مراببت بهداشتیر تغییر عملکرد موسساتر
صالصیت کارکنان و مربیان مراببین بهداشتیر سهم عمده
ای داشته باشد (.)29
به نظر می رسد که علت عدم آشنایی پرستاران بدا EBPر
عدم برخورد آنان در کدالس هدای آموزشدی و یدا در دوره
های بازآموزی با این اصطالح باشد .لذا ای اد واصد درسدی
با این عنوان در مقاطع تکمیلی آموزش پرستاریر ضروری
به نظر می رسد زیرا بعد از گذشت صدود  25سدال از وارد
شدددن ایددن مفهددوم در صددوزه پرسددتاریر تعددداد زیددادی از
مدرسددین و مربیددان ایددن رشددتهر دانادد ویان و پرسددند
پرستاری فعال درباره این موضوع جهت ای اد تغییر نگرش
و به کاربردن دان جدید در عمد پرستاری آگاهی کافی
ندارند ()3-9؛ لذا توصیه مدی شدود مدرسدینر دوره هدای
فلوشیپ را برای ارتقدا سدطح داند و عملکدرد خدود در
زمینه  EBPای اد نماید (.)21
یکی ازموانع موجود در توسعه  EBPنیداز بده تخصدا در
استفاده از شواهد تحقیقدی اسدت زیدرا فدرد بایدد همدواره
مروری بر مطالعات داشته باشدر یعنی تواندایی اسدتفاده از
منابع جسدت و را در خدود تقویدت نمایدد؛ تدوان ت زیده و
تحلید علمی و منطقیر توانایی تادخیا تلدوریر آمدار و
توانایی مقایسده نتدایج آمداری پدموه هدای گونداگون و
تاخیا شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز مدورد انتظدار
استر به این مفهوم که فرد به روش پموه مسلط بوده و
بادر به تصمیم گیدری در شدرایط موجدود در بدالینر بدادر
نظرگرفتن عواملی مانند صرفه ابتصدادیر مهدارت بدالینیر
عملکرد بیمار و خواسته های فرد و خانواده اش باشد.
به طور کلیر عوامد الزم در اجرایدی کدردن  EBPشدامد
وجود پموه های کافیر و استفاده از نتایج پموه هدای
5
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معتبرر عالوه بدر تسدلط و تواندایی در اسدتفاده از مندابع و
ت زیه و تحلیددر و نیدز صمایدت مددیران بده شدیوه هدای
مختلددف مددی باشددد .تحقی د بددرای ناددان دان اثربخاددی
رویکردهای آموزشی و استراتمی ها مورد نیداز مدی باشدد
( .)4مداخالت و تحقیقات مختلدف جهدت تعیدین میدزان
آگاهیر تغییر نگدرش وضدعیت آمدوزشر لدزوم اسدتفاده از
 EBNو سپس برنامه ریزی و اجرا و در نهایتر ارزشدیابی
پیامد ها ضروری به نظر می رسد (23ر  .)0بر اساس نتایج
مطالعددات در ایددرانر ماددکالت موجددود در اجرایددی شدددن
 EBPمدددورد بددداز نگدددری بدددرار نگرفتددده اسدددت ()25؛
استراتمیهایی مانند صمایت از تصمیم های درستر استفاده
از تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتر در نظر گدرفتن پداداش و
یا استراتمهای ترکیبی می تواند در ترمیب و اجرای شواهد
و ای اد ابداعات موثر باشد .به طور کلیر به نظر مدی رسدد
با یک مفهوم بیگانه روبرو هستیم؛ لذا باید روندهایی مانندد
بددومی سددازی ایددن اصددطالحر و آمددوزش مربیددانر مدددیران
پرستاریر پرستاران عالبه مند و خصوصا پرستارانی که در
بخ های ویمه کار می کنندر در اولویت برار گیرد .عدالوه
بر اینر انتادار م دالت EBPر خالصده سدازی تحقیقدات
بالینی و اطالعات و آزمودن اطالعات از راهکارهای موجدود
خواهد بود .عالوه بر اینر با افزای انگیزه می توان توسدعه
صرفه ای یا ماارکت در یادگیری مدادام العمدر و اسدتفاده
بهتر از تحقیقات بالینی را امکدان پدذیر نمدود .اسدتفاده از
شبکه جهانی اینترندت بده جدای پایگداه هدای داده ای در
کاورهای دیگر نیز رایج است ()11ر و ناان می دهد کده
با وجدود جلدوتر بدودن آن هدا در اجدرای EBPر نیداز بده
استفاده از روش هایی با بابلیت اجرایی بداال اصسداس مدی
شود.
نتيجه گيری:
عملکرد مبتنی بدر شدواهد و توسدعه جایگداه آن در ایدران
بی از پی اصساس می شود؛ بدا ایدن وجدودر مادکالت
زیادی در اجرای شواهد تحقیقدی در عمدد وجدود دارد؛ از
این رور تاکید مدی شدود مربیدان پرسدتاری از روش هدای
آموزشی با بابلیت اجرایی باال برای افدزای مهدارت تفکدر
انتقادی استفاده کنند و اهمیدت  EBPرا بده داناد ویان
تفهیم نمایند .در نهایتر ای اد کارگروه ها و تیم هدایی بده
منظور تاکید کارگداه هدا بدرای اعضدای هیلدت علمدی و
پرستاران ضروری به نظر می رسد.
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