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Abstract 

Purpose: The use of evidence enables nurses to provide quality of clinical care. The aim of this study was 

to evaluate the level of information literacy of nurses to provide efficient evidence-based care in 

Educational Hospitals in Bushehr in 2018. 

 

Methodology: This study is a cross-sectional descriptive-analytical study that describes the level of 

information literacy of nurses in. Data were gathered by a self-sufficient questionnaire to measure 

information literacy skills to provide evidence-based care, which was completed by nurses and analyzed 

using descriptive and analytical statistics through SPSS version 24. 

 

Findings: The research findings showed that more than 70 percent of the population surveyed were 

women and the rest were men. More than 85% of nurses had a bachelor's degree and 58.8% did not use a 

hospital library. The information literacy of nurses Educational Hospitals in Bushehr in2018 was with an 

average of 94.38 that is lower than the average level. Among the 5 standards of information literacy, the 

highest average was related to information exchange and dissemination skills and the lowest average was 

related to information organization skills. 

 

Conclusion: According to the results of this study, nurses' information literacy in all skills to provide 

evidence-based care were below average. Therefore, it is suggested that some solutions such as theoretical 

and practical learning be taken to improve all information literacy skills in order to make evidence based 

decisions in nursing care. 
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 چکیده
هدف ارزیاابی سا      های بالینی را با کیفیت ارائه دهند. این پژوهش باسازد تا مراقبتاستفاده از شواهد علمی پرستاران را قادر می :هدف

 انجام گرفت. 7931های آموزشی شهر بوشهر در سال سواد اطالعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان
 

هاای  تحلیلی مق عی است که به توصیف س   سواد اطالعاتی پرساتاران بیمارساتان   -این پژوهش یک م العه توصیفی ی:شناسروش

هاای ساواد اطالعااتی باا رویکارد      یفا جهت سانجش مهاارت  خود ار بوشهر پرداخته است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه آموزشی شه
 42ویارایش   spssها با استفاده از آماار توصایفی و اساتنباطی در محایط    مراقبت مبتنی بر شواهد است که توسط پرستاران تکمیل و داده

 تحلیل گردید.
 

 5/85ند و بود سانسیمدرک ل یدرصد از پرستاران دارا 58درصد جمعیت مورد پژوهش زن و بقیه مرد بودند. بیش از  17بیش از  ها:یافته

هاای آموزشای شاهر    های پژوهش نشان داد که سواد اطالعاتی پرستاران بیمارساتان . یافتهکردندنمیاستفاده  مارستانیدرصد از کتابخانه ب
اساتاندارد ساواد اطالعااتی ماورد بررسای، بیشاترین        8تر از س   متوسط قرار دارد. در بین پایین 95/32با میانگین  7931بوشهر در سال 

 دهی اطالعات بود.نگین مربوط به مهارت سازمانمیانگین مربوط به مهارت تبادل و اشاعه اطالعات و کمترین میا
 

های مرتبط باا مراقبات مبتنای بار شاواهد      با توجه به نتایج این م العه سواد اطالعاتی پرستاران در تمامی مهارت گیری:بحث و نتیجه

هاای  ارتقای بهیناه تماامی مهاارت    برای شود راهکارهایی ازجمله آموزشمی پیشنهاد ،تر از س   متوسط برآورده شده است. بنابراینپایین
 .شود گیری مبتنی بر شواهد در مراقبت بیماران اتخاذمنظور تصمیمسواد اطالعاتی به

 
 .بر شواهد یمراقبت مبتن ،یپرستاران، سواد اطالعات ،یآموزش هایمارستانیبوشهر، ب :های کلیدیواژه

 

پرسااتاران جهاات  یساا   سااواد اطالعااات یبررساا. (7935) زهااره، میرتقیی  و ی، عاطفااهاریاساافند؛ عبدالرسااول ی،خساارو استتتنا :

ماادیریت اطالعااات و   .7931شااهر بوشااهر در سااال   یآموزشاا یهااامارسااتانیباار شااواهد در ب  یارائااه کارآمااد مراقباات مبتناا  
        .    27-48(، 2)6، شناسیدانش

841.142110.30473/MRS.2021.52 (DOI): 

-------------------------- 
 (  7933-78-97) افت:تاریخ  ری

 (7933-74-78) :رشیپذ خیتار
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 مقدمه
های جامعه اطالعاتی اسات و  سواد اطالعاتی یکی از مشخصه

شناساایی درسات منااب      منظاور باه هاا  ای از مهارتمجموعه
و همچنانن اساتفاده هدفمناد از     هاآناطالعاتیب دسترسی به 

 شاود مای اطالعات و ابزاری بارای توانمنادی فاردی تعریاف     
منادی  هره(. ب7938مقدمب سالمیب نریمانی و رزمخواهب )شریف

 ازجملاه  توجهیقاب از سواد اطالعاتی در نظام سالمت مزایای 
دسترسی به اطالعات و مناب  روزآمد پزشکی برای متخصصان 

جهان اماروز شااهد    خدمات سالمت به دنبا  دارد. دهندهارائه
های بهداشاتی و  ها و تحوالتی سری  در عرصه مراقبتنوآوری

پرستاران به علات نقاش    ویژهبهدرمانی است که تنم بایننی و 
مهم و حناتی که در مراقبت از بنماران دارند بایستی خود را باا  

های بایننی همنام ساازند و  آخرین شواهد در خصوص مراقبت
  نناه دارناد )حبنبایب ریاایی     روزباه اطالعات بایننی خاود را  

رابطاه باا   ننرانای در  (. در این شرایر 7953سو و طبقیب هاچه
همچناانن روزآمااد بااودن هااای پرسااتاری و بااتکنفناات مراق
در منان دانشاجویان پرساتاری رو باه     2هامهارت و 1اطالعات

 (.4772ب 3)بوومبوافزایش است 
هاایی  امروزه نظام مراقبت سالمت در سراسر دننا با چایش

های سالمت با و در بسناری از موارد انجام مراقبت استمواجه 
 ماؤررترین ه ناوع درماانی   همراه است؛ برای مثا  چا  یسؤاالت
کنناد؟  ؟ چنونه بنماران با بنماری خود مقابلاه مای  استدرمان 

های به عما   بهترین برنامه مراقبت پرستاری براساس ارزیابی
باعث شده عده  هاآنو موارد مشابه  سؤاالتآمده چنست؟ این 
-نظران معتقد باشند که با وجود این پنچندگیزیادی از صاحب

های مبتنی بر شواهد قبت سالمتب ارائه مراقبتها در نظام مرا
تواند این شک و تردیدها را کااهش دهاد و   تا حدود زیادی می

های باایننی ایجااد نمایاد    تحرک عظنمی را در توسعه مراقبت
 (.7938زادیان و نوحیب ب فرخمننلنان شهربابکی)

عملکارد مبتنای بار     یسوبهحرفه پرستاری در حا  تغننر 
در مراقبات از   37کاربرد شواهد از اواخار دهاه   شواهد است و 

اسات )ادیاب حااا بااقری و      قرارگرفتاه بنماران ماورد تککناد   
(. اهمنت اساتفاده از شاواهد پژوهشای در    7934عزیزی فننیب 

از اطالعاتب ارائه خدمات با  مؤرراز: استفاده  اندعبارتعملکرد 
 ارانباستانداردهای کارآمدب ارتقای کنفنت مراقبت توسر پرسات 

و رژه و  یار تحرمنادی بنماار )  بهبود ویعنت و افزایش ریایت
هاای  (. باا توجاه باه افازایش اساتفاده از یافتاه      7934عبادیب 

                                                      
1. Information 

2. Skills 

3. Bvumbwe 

 -هاای بهداشاتی  اطالعات در مراقبت روزآمدسازیپژوهشی و 
یکای از مباحاث    عناوان باه درمانیب سواد اطالعاتی پرساتاران  

ت. در بسناری از اس شده مطرحدر این حرفه  تکم قاب جدی و 
مطایعات به نناز یروری پرستاران به داشتن اطالعات یروری 

و یارورت توانمنادی    شاده اشارههای جستجو در مورد مهارت
بهباود نتاایج    منظوربهگنری از مقاالت تخصصی آنان در بهره

 های بایننی باه ارباات رسانده اسات )حبنبایب ریاایی      مراقبت
یاک   عناوان باه فی پرساتاران  از طر (.7953سو و طبقیب هاچه

 یقسمت جدانشدنی از نظام درمانی نقش بسنار مهمی در ارتقا
دانش و رفتارهای مراقبتی در بنماران از طریق شواهد موجاود  

در کشاور   (.4777ب 4کرنناوران و پتپنچت چان تجربی را دارند )
هاایی کاه   ما هرچند آمار دقنقی در دست ننستب اماا پاژوهش  

های پرستاری و ریاایت بنماار انجاام    قبتکنفنت مرا ننةدرزم
بسانار زیااد هناوز     یهاتالشرغم که علی دهدیمشدهب نشان 

ماوب معماریاانب ونکایب    این مهم حاص  نشده اسات )سالمانی  
7937.) 

به ننازهای اطالعااتی متخصصاان   پاسخنویی در راستای 
و ننااز همنااامی بااا پرسااتاران  ازجملااهحااوزه علااوم پزشااکی 

ارتقاای  رسانیب تمای  به ری در عرصه اطالعهای فناوتپنشرف
جهات آگااهی از    باین حوزه صانتوسر متخصسواد اطالعاتی 

در درمااانب  و اطالعااات علماای روزب حاا  مشااکالت بااایننی 
ب )کااهویی  افازایش یافتاه اسات    های مراقبت سالمتسنستم

این امار یارورت   (. 7934ب پناهیشریعتبابامحمدی و قضوی
د اطالعاتی در بنن پرستاران را بانش از  اهتمام به مویوع سوا

 سازد.پنش نمایان می
ساواد  ساطح  الزم اسات تاا    با توجه به آنچاه گفتاه شاد   
)شاام    مراقبت مبتنی بر شاواهد اطالعاتی پرستاران در حوزه 

 دهای ساازمان مهارت درک نناز اطالعااتیب یاافتن اطالعااتب    
بررسی  اطالعاتب ارزشنابی اطالعاتب تباد  و اشاعه اطالعات(

 کارهاای مناساب بارای   آنب راه شود تا بتوان با نتایج حاص  از
های سواد اطالعاتی و به دنباا  آن  ارتقای مهارت رف  موان  و

 های تفکر انتقادی پرستاران جهت اتخاذ تصمنمارتقای مهارت
آگاااهی از ننازهااای اطالعاااتی و . ارائااه داددرساات و مناسااب 

از اطالعاات   ماؤرر و اساتفاده  های الزم برای جساتجو  توانایی
های سواد اطالعاتی پرستاران ملزومات اساسی مهارت عنوانبه

و قلاب بوشاهر جهات     فارسخلنجبنمارستان آموزشی شهدای 
ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بار شاواهدب کاانون توجاه در ایان      

در  ماوردنظر  مسالله  بآید. به بنانی دینرپژوهش به حساب می

                                                      
4. Kurniawan & Petpichetchian 
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کاه پرساتاران شااغ  در بنمارساتان      این پژوهش ایان اسات  
و قلاب بوشاهر تاا چاه منازان از       فارسخلنجآموزشی شهدای 

های الزم برای انجاام مراقبات مبتنای بار     ها و مهارتتوانایی
شواهد برخوردارند تا بتوانند شواهد دقنق و مرتبر باا عملکارد   

هاای باه عما  آماده     آورند. براساس بررسای  به دستخود را 
در مورد مراقبت مبتنی بر شواهدب بار ننارشب    بنشتر مطایعات

کننده اجارای آن در پرساتاری متمرکاز    موان  و عوام  تسهن 
های ساواد اطالعااتی   مهارت هاآنشدند و فقر تعداد کمی از 

هاای  های جستجوی اطالعاتب استفاده از قابلنات مهارت مانند
هاای درسات جساتجو و ننازهاای     جستجوب تدوین اساتراتژی 

مراقبت مبتنی بار شاواهد را ماورد     ننةدرزمپرستاران آموزشی 
هاای  تر ذکر شاد مهاارت  طور که پنشبررسی قراردادند. همان
ننازی برای عملکرد مبتنی بار شاواهد در   سواد اطالعاتی پنش

یارورت دارد   ببناابراین  .شاود های بایننی محسوب میمراقبت
د تاا  های سواد اطالعاتی خود را توساعه دهنا  پرستاران مهارت

های بایننی را به دسات  بتوانند شواهد دقنق و مرتبر با مراقبت
بررسای ساواد   مبنای بار   که تاکنون پژوهشی  ییآنجاآورند. از 

اطالعاتی با رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد در بنن پرساتاران  
 بصاورت ننرفتاه اسات   های آموزشی شاهر بوشاهر   بنمارستان

 می در جهات ننا  باه   تا بتوان گامطایعه حایر طراحی گردید 
 همچناانن  .مراقباات مبتناای باار شااواهد برداشاات ارائااه موفااق

کارهای کااربردی و عملای   تواند راههای این پژوهش مییافته
های و مسلوالن بنمارستان اندرکاراندستمطلوبی را در اختنار 

 آموزشی جهات بهباود کنفنات خادمات مراقبتای قارار دهاد.       
ساواد   ن پژوهش تعنانن ساطح  هدف کلی از انجام ای ببنابراین

های آموزشی شهر بوشهر جهت اطالعاتی پرستاران بنمارستان
و  اسات  7931مبتنی بر شاواهد در ساا     ارائه کارآمد مراقبت

 فرعی زیر ننز برای پژوهش تعننن شده است: هایهدف
هاای  تعننن ساطح ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان       .7

 ؛ناز اطالعاتیآموزشی شهر بوشهر در مهارت درک ن
هاای  تعننن ساطح ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان       .4

 ؛آموزشی شهر بوشهر در مهارت یافتن اطالعات

هاای  تعننن ساطح ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان       .9
 ؛اطالعات دهیسازمانآموزشی شهر بوشهر در مهارت 

هاای  تعننن ساطح ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان       .2
 ؛بوشهر در مهارت ارزشنابی اطالعاتآموزشی شهر 

هاای  تعننن ساطح ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان       .8
 ؛آموزشی شهر بوشهر در مهارت تباد  و اشاعه اطالعات

تعناانن رابطااه باانن اطالعااات دموگرافنااک بااا مناازان سااواد   .2
های آموزشی شهر بوشهر جهت اطالعاتی پرستاران بنمارستان

 ؛نی بر شواهدمبت ارائه کارآمد مراقبت

هاای اطالعااتی   تعننن رابطه بانن منازان آشانایی باا پاینااه       .1
تخصصی حوزه پرستاری با منزان ساواد اطالعااتی پرساتاران    

 های آموزشی شهر بوشهر جهت ارائه کارآمد مراقبتبنمارستان
 ؛مبتنی بر شواهد

هاای اطالعااتی   تعننن رابطه بانن منازان اساتفاده از پاینااه      .5
ستاری با منزان ساواد اطالعااتی پرساتاران    تخصصی حوزه پر

 های آموزشی شهر بوشهر جهت ارائه کارآمد مراقبتبنمارستان
 .مبتنی بر شواهد

 

 پیشینه پژوهش

 عناوان ( پژوهشای باا   7953سو و طبقی )حبنبیب ریایی هاچه
ی پرستاری مبتنای بار   ارتقای سواد اطالعاتی: اساس توسعه"

ین پژوهش تبننن ارتقاای ساواد   اند. هدف اانجام داده "شواهد
پرستاری مبتنی بر شاواهد باوده اسات.     ةاطالعاتی برای توسع

پژوهشنران نشان دادند که پرساتاران در عملکارد مبتنای بار     
در  هاا آناناد و بنشاترین مشاک     شواهد با مشک  مواجه بوده

 یااافتن بهتاارین شااواهدب شناسااایی مناااب  درسااتب اسااتفاده از 
کلای در   طوربهه و ارزیابی شواهدب یا های جستجوی بهننروش

 های اطالعاتی ذکر شده است.استفاده از مهارت
پنااهی و مهادیزاده   کاهوییب بابامحمدیب قضوی شاریعت 

بررسی عوام  بازدارناده در شانوه   "( پژوهشی با عنوان 7937)
اطالعاات ساالمت در مراقبات پرساتاری از     دستنابی به مناب  

اناد. ایان   انجاام داده  "دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری
 نفار از  274تحلنلای بار روی    -ای توصانفی پژوهش مطایعاه 

های وابسته باه  پرستاران و دانشجویان پرستاری در بنمارستان
اجتماعی سمنان انجاام   ننتکمدانشناه علوم پزشکی و سازمان 

 . اباازار مااورد اسااتفاده در ایاان مطایعااه پرسشاانامه    گرفاات
 هابود. نتایج نشان دادب پرستاران در انجام مراقبت ساختهمحقق

بت تمای  بنشتری برای استفاده از اطالعات سایر همکاران نس
 به دانشجویان پرستاری داشتند.
( پژوهشای  7938و نوحی ) زادیانمننلنان شهربابکیب فرخ

ارزیاابی عملکارد دانشاجویان کارشناسای      آگاهی و"با عنوان 
اناد.  داده انجاام  "پرستاری در مورد مراقبت مبتنی بار شاواهد  

 29ها شاام   تحلنلی بود.  نمونه -روش این پژوهش توصنفی
دانشجوی سا  آخر پرستاری در دانشکده پرساتاری و ماماایی   
کرمان بودند. ابزار مورد استفاده در این مطایعه پرسشانامه باود   

http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
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 هااا بااا اسااتفاده از آمااار توصاانفی و تحلنلاای در     دادهکااه 
ها نشان . یافتهقرار گرفتمورد تجزیه و تحلن    spssافزارنرم

آگاهی خوبی در مورد  )درصد 8/89(داد که بنشتر دانشجویان 
مراقبت مبتنی بر شواهد داشتندب در حایی کاه عملکارد بنشاتر    

آگااهی و  آنان یعنف بود و این حااکی از آن اسات کاه بانن     
عملکرد پرستاران در مورد مراقبت مبتنای بار شاواهد شاکاف     

 .وجود دارد
شاهربابکی  و مننلناان   خواجاویی زادیاانب احمادیانب   فرخ

سواد اطالعاتی و ننازهای آموزشی "( پژوهشی با عنوان7938)
ماادیران پرسااتاری باارای اجاارای مراقباات مبتناای باار شااواهد 

وصانفی و مقطعای در   اند. این پژوهش به صاورت ت داده"انجام
چهار بنمارستان آموزشی دانشناه علوم پزشکی کرماان انجاام   

 17از  یبخشا ساه ها با اساتفاده از پرسشانامه   یافته است. داده
ها از آوری شد و برای تجزیه و تحلن  دادهمدیر پرستاری جم 

-و آمار توصنفی و تحلنلی استفاده گردید. یافته spss افزارنرم

داد که مدیران پرستاری ساواد الزم بارای    های پژوهش نشان
جستجو و بازیابی اطالعاات از منااب  ایکتروننکای را ندارناد و     

 کنند.از این مناب  روزآمد استفاده می ندرتبه

بررسای  "( پژوهشای باا عناوان    7938نوحی و شاکوری ) 
کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد از دید عوام  تسهن 
اناد. ایان   انجاام داده  "ه علوم پزشکی کرماان پرستاران دانشنا

تحلنلی و جامعه پژوهشب متشک  از  -پژوهش از نوع توصنفی
پرسااتاران بااایننیب ماادیران پرسااتاری و مدرساانن پرسااتاری  

 یاباازار گااردآوردانشااناه علااوم پزشااکی شااهر کرمااان بااود. 
اطالعات پرسشنامه در دو بخاش تساهنالت و موانا  کااربرد     

نفر توزیا  گردیاد.    977شواهد بود که بنن  پرستاری مبتنی بر
افازار  ها با استفاده از نرمبرای دستنابی به اهداف پژوهشب داده

Spss هااا نشااان داد بنشااترین عاماا  تحلناا  گردیااد. یافتااه
هاای  کننده از دید پرستاران مرباوط باه برگازاری دوره   تسهن 

شاواهد و بنشاترین    نریکاارگ بههای تحلن  و بازآموزی روش
عدم دسترسی آساان باه    ازجملهوان  مربوط به موان  اجرایی م

 و کارآمد بود. روزبهاطالعات پژوهشی 

( پژوهشاای بااا 7931موسااویب کلهاارب رشااندی و امنناای )
-بررسی سواد اطالعاتی پرستاران شاغ  در بنمارساتان "عنوان

 " 7932-7931جارد در ساا    وهای دویتای در شهرساتان بر  
 759تحلنلای مقطعای    –یعه توصنفی انجام دادند. در این مطا

سرشاماری انتخااب شادند. ابازار      نریگنمونهبه روش  پرستار
سااخته جهات سانجش    گردآوری اطالعات پرسشنامه محقاق 
افازار  هاا باا اساتفاده از نارم    سواد اطالعاتی پرستاران بود. داده

Spss  های آماری توصانفی و  و با استفاده از آزمون 72نسخه

هاای پاژوهش نشاان داد    و تحلن  شد. یافتهاستنباطی تجزیه 
منانننن نمره کلای ساواد اطالعااتی پرساتاران بااالتر از حاد       
متوسر است. همچننن باالترین مناانننن مرباوط باه مهاارت     

 مؤرر درک نناز اطالعاتی و کمترین منانننن مربوط به استفاده
 از اطالعات و اشاعه اطالعات در بنن پرستاران بود

دغام سواد ا"( پژوهشی با عنوان 7331) 1نواالس و شورت
مراقبات   کردیرو جادیا یبرا یابزاری: در برنامه درس یاطالعات

 عناوان به یسواد اطالعات بررسی انجام هدف "مبتنی بر شواهد
اوینن قدم در مراقبت مبتنی بر شواهد بوده انجام گرفته اسات.  

اد ساو های که آموزش مهارت دهدنشان می پژوهش یهاافتهی
مراقبات مبتنای    ةنندرزمجویان دانش یآگاهتواند ی میاطالعات

دهاد و باه دانشاجویان در     شیافازا  بر شواهد و اصاو  آن را 
پژوهشای   یهاافتهی یابیارز موجود و هایپژوهشبه  یدسترس

 .بایننی کمک شایانی نماید

( پژوهشای باا   4779) 2کاپالن جکوبسب روزنفنلاد و هاابر  
بر  یمبتن مراقبت یبرا یاهیپا عنوانبه یسواد اطالعات"عنوان 

اند. هدف این پژوهش انجام داده "یشواهد در آموزش پرستار
 اننا بار شاواهد در م   یمبتنا  کارد یرو ارائه بننشی در خصوص

 دانشاکده  اننا و مربپرساتاری   یلنتکم التنتحص انیدانشجو
باوده   یبرناماه درسا   و ناوآوری در  ورکیوندانشناه ن یپرستار
ساواد   های به دست آمده از این پاژوهشب یافته براساس. است

وب های ارتقای سواد اطالعااتی ) و استفاده از روش یاطالعات
مراقبت مبتنی بار شاواهد را در   ب ارائه ای(چندرسانه هایتیسا

 .های مورد بررسی ارتقا دادمنان نمونه
( پژوهشاای بااا عنااوان 4772) 3تااانرب پناارس و پراویکااوف

سااواد  یازهااانباار شااواهد: ن یمبتناا مراقباات یباارا یآمااادگ"
ساطح  اناد.  انجاام داده  "متحاده یاالتاپرستاران در  یاطالعات

و  یساواد اطالعاات  هاای  در خصوص مهاارت دانش پرستاران 
ها یافته. کندمی مراقبت مبتنی بر شواهد را بررسی ارتباط آن با

اند که نناز اشاره کرده هانمونهدرصد از  22نشان داد که باالی 
هاای  ه سواد اطالعاتی باالتری دارند. همچننن براساس یافتهب

به دست آمده بنن سواد اطالعاتی و ویعنت مراقبت مبتنی بار  
 که یطوربهها رابطه مثبتی وجود داشته است. شواهد در نمونه

کارآمدی مراقبت مبتنی بار شاواهد    با افزایش سواد اطالعاتیب
 .یابدننز افزایش می

                                                      
1. Wallace & Shorten 

2. Jacobs, Rosenfeld & Haber 

3. Tanner, Pierce & Pravikoff 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722303000978#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722303000978#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722303000978#!


                     62                                 ...بر شواهد  یپرستاران جهت ارائه کارآمد مبتن یسطح سواد اطالعات یبررس: یرتقیو م  ،یاریاسفند ،یخسرو
 

 
 

( پژوهشی با  عنوان 4772) 7وسب دمر و زیرکوریب بنسون سور
 کیا  عناوان باه بار شاواهد    یمبتن مراقبتو  یسواد اطالعات"

اناد. ایان   انجاام داده  "یپرستار دانشجویان یبرا دیچایش جد
واد هاای آموزشای ارتقاای سا    ارربخشی دوره پژوهش با هدف

ی پرساتار  دانشاجویان بار شاواهد    یمبتن مراقبت بر یاطالعات
 جلساات هاا نشاان داد کاه    داده  نا و تحل هیا تجزانجام یافت 
ساواد   یهاا بار مهاارت   یمثبتا  تاکرنر  یسواد اطالعاتآموزشی 

 .داشته است انیدانشجو بر شواهد یمبتن اطالعاتی و مراقبت
 ( پژوهشی باا عناوان   4775) 4مجندب ستار چائودهری و زو

انجاام   "نقش سواد اطالعاتی در مراقبت مبتنای بار شاواهد   "
ارتقاای   منظاور باه ها نشان دادند کاه پرساتاران   یافتهاند. داده

 مراقبت مبتنی بر شواهد نناز به سواد اطالعاتی دارند.
تلاوری در حاا    "( پژوهشای باا عناوان    4773) 9گوردون

ظهور برای آموزش سواد اطالعاتی بر پایه مراقبت مبتنای بار   
هدف بنان نظری و تلوری آموزش سواد اطالعااتی   با "شواهد
هاای  های پژوهشه مراقبت مبتنی بر شواهد است. یافتهبر پای

دهاد کاه تلاوری در حاا  ظهاور بارای       انجام شده نشان مای 
 بآموزش سواد اطالعاتی بار پایاه مراقبات مبتنای بار شاواهد      

سواد اطالعاتی بر پایه مراقبات   اصویی و استاندارد دستورایعم 
. هادف اصالی در ایان    دهاد مبتنی بر شواهد را پنشانهاد مای  

 خصوص خودکارآمدی است کاه باا آماوزش ساواد اطالعااتی     
 .گرددمراقبت مبتنی بر شواهد این امر حاص  می درزمننة

 برای اطالعاتی سواد"عنوان  ی باپژوهش( 4777) 2راس
انجام داده اسات. ایان    "پرستاران شواهد بر مبتنی عملکرد

 بررسای  باه  توصانفی  پنمایشای  روش از استفاده پژوهش با
 دسترسی و جستجو هایمهارت از یهوشبر انپرستار درک
 اطالعااات گااردآوری اباازار .پژوهشاای پرداخاات مناااب  بااه

  تشااکن  پرسااتار 745 را آماااری نمونااه و بااود پرسشاانامه
باوده   spssآمااری   افزارنرممورد استفاده  افزارنرمدند. دامی

نشاان داد کاه جامعاه پاژوهشب      پاژوهش هاای  یافتهاست. 
کنندب در استفاده از رایانه مطایعه می بنشتر نشریات علمی را

بارای   Cinahlاز پایناه اطالعااتی   بو اغل هستند توانمند
در  پرساتاران  کنند. سه مان جستجوی اطالعات استفاده می

 و عاادم آشاانایی بااا ساااختار    بدسترساای بااه اطالعااات  
 نبااودهااای اطالعاااتیب اطالعااات در پایناااه دهاایسااازمان

                                                      
1. Courey, Benson-Soros, Deemer & Zeller 

2. Majid, Sattar Chaudhry & Xue 

3. Gordon 

4. Ross 

ابی متون و مشک  در دسترسای  های الزم برای ارزیمهارت
 .بود به مناب  پژوهشی

ادغاام  "( پژوهشی باا عناوان   4777) 8بوروف و توماس
در  یساواد اطالعاات   یهاا بر شواهد و مهارت یمبتن مراقبت

با هدف بررسی نتنجه  "یکاردرمانفنزیوتراپی و  دانشجویان
سااواد  یهاااباار شااواهد و مهااارت یمبتناا مراقبااتم ادغااا

ی انجااام کاردرمااانفنزیااوتراپی و  شااجویانداندر  یاطالعااات
های به دسات آماده از پاژوهش    براساس یافته. گرفته است

 مااورد 77از مااورد  5حایاارب دانشااجویان گااروه آزمااایش  
 برویاانازارا پاسااد دادنااد.  هااای سااواد اطالعاااتیتوانااایی

برگزاری جلسات آموزشی در ساواد اطالعااتی دانشاجویان    
 است.بوده  تکرنرگذارواهد مراقبت مبتنی بر ش منظوربه

 (4774) 2مجندب مختارب فوب ژانگب تنگب چانگ و یویات 
 یهاا بر شواهد و مهارت یمبتن مراقبت"عنوان پژوهشی با 
مرباوط باه پرساتاران در سانناپور: مطایعاه       یسواد اطالعات

 باه نظار    جینتاا براسااس   .اناد انجام داده "یاکتشاف یمورد
 یهناد از منااب  اطالعاات   دیما  حنرسد که پرستاران ترجیم
 یکا نباا منااب  اطالعاات ایکترون    سهیدر مقا یو انسان یچاپ

اطالعاات   ای پژوهشیاطالعات  یاستفاده کنند؛ در جستجو
مقااالت   یابیارز ییتوانا هاآن؛ بر شواهد فعا  نبودند یمبتن

مربااوط بااه  یکااناطالعااات ایکترون مااؤرر ایااو  یپژوهشاا
 ننهد را نداشاتند. همچنا  بر شاوا  یمبتن مراقبت ای یپرستار

 یهاا درصد پرساتاران آماوزش   57از  شنمشخص شد که ب
 .نداشتندبر شواهد را  یمبتن مراقبتمرتبر با 

باورهاااب " عنااوانپژوهشاای بااا ( 4779) 1تورستننسااون
ها و مناب  مرتبر باا عملکارد مبتنای بار شاواهد در      مهارت

انجاام   "دسترس پرستاران ایسلندی و عوام  مرتبر باا آن 
اد. نتایج این پژوهش نشان داد با اینکه دسترسی به منااب   د

هاای  عملکرد مبتنی بر شواهد خوب بود اما دانش و مهارت
وجاود  کافی و الزم برای اجرای عملکرد مبتنی بار شاواهد   

 .نداشت
عنااوان "( پژوهشاای بااا  4778) 5دیناارانویلسااون و 
 هاای حضاور در محانر   واساطه باه پرساتاران   توانمندسازی

 انااد. روش ایاان پااژوهشانجااام داده "باار شااواهدمبتناای 
 بوده است. حجام جامعاه آمااری شاام     مقطعی  -توصنفی

                                                      
5. Boruff & Thomas 

6. Majid, Mukhtar,  Foo, Zhang, Theng, Chang & 

Levitt 

7. Thorsteinsson 

8. Wilson & et al. 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Foo%2C+Schubert
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Zhang%2C+Xue
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Theng%2C+Yin-Leng
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Chang%2C+Yun-Ke
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بنمارستان آمریکاا و حجام نموناه شاام       72نفر از  2159
پرسشانامه ساواد ساالمت     بود. ابزار پاژوهش پرستار  4227

. بوده استهای پرستاری مبتنی بر شواهد مطابق با شاخص
هاای ایان   آوری شد. یافتهجم  ماههسهها در طی دوره داده

نسابت باه    یاده دآماوزش پرساتاران  پژوهش نشان داد کاه  
پرستاران باا آماوزش پااینن موانا  کمتاری در اساتفاده از       

هاا بایاد   ساازمان  بداشتند. بنابراین عملکرد مبتنی بر شواهد
ای و های سازمانی کاه باعاث افازایش رشاد حرفاه     حمایت
دنباا  کنناد تاا پرساتاران     شود را های پژوهشی میفرصت

 .برای عملکرد بهتر تقویت شوند
ی ابیا ارز"عناوان   باپژوهشی ( 4778) 7سوزی و رینایدو

و  یسااواد اطالعااات ی:پرسااتار انیدانشااجو یخودکارآمااد
ارزیااابی  ایاان پااژوهش هاادفبااا  "یکاااربرد یهااامهااارت
 ایتحصان  فاار  هاای ساواد اطالعااتی دانشاجویان     مهارت

هااای سااواد  مهااارت ره آموزشاایپرسااتاری کااه در دو دو 
از  54هاا نشاان داد    یافتاه کرده بودنادب   نامربت اطالعاتی
هاای  یابی به اطالعاات باه همکالسای   ها برای دستنمونه

ر ماورد  د هاآنکنند. اگرچه بنش از ننمی از خود مراجعه می
 افات یدرهاایی  های اطالعاتی دساتورایعم  ناهیاستفاده از پا

 تنموفقدر استفاده از آن  هاآناز  سومیککرده بودندب تنها 
 .ندنشان داد

( پژوهشای باا   4772) 4اسمارتب کارتر تمپلتون و براون
بهباود   یبارا  یکارگااه ساواد اطالعاات    کیا  جادیا"عنوان 
پرسااتار  انیدانشااجو اننااباار شااواهد در م یمبتناا مراقباات
کارگااه   تاکرنر اناد. هادف از ایان مقایاه     انجام داده "شاغ 

بار   یمبتنا  مراقبتبهبود  بر یسواد اطالعاته آموزشی توسع
-بوده است یافتاه  پرستار شاغ  انیدانشجو اننشواهد در م

 ی برکارگاه های به دست آمده نشان داده است که جلسات
سواد اطالعاتی  یارتقا منظوربهنشجویان دا ییتوانا شیافزا

مثبتای داشاته    تاکرنر ص مراقبت مبتنی بار شاواهد   در خصو
 .است

عنااوان "( پژوهشاای بااا  4771) 9ن و وایااشجامنسااو
: یپرساتار  مراقبات مبتنای بار شاواهد    بار   یمبتن یابزارها
 "ایعمار ماادام  یرنادگیا  یبارا  یبه سواد اطالعاات  یابندست

ایاان پااژوهش بااا هاادف بررساای  برویاانازاانااد. انجااام داده
باه   یابندست مراقبت مبتنی بر شواهد و ی الزم جهتابزارها

 در بانن پرساتاران   ایعمرمادام یرنادگی یبرا یسواد اطالعات

                                                      
1. Susie, Reynaldo 

2. Smart, Carter-Templeton & Brown 

3. Jameson & Walsh 

های باه دسات آمادهب الزم    انجام یافته است. براساس یافته
رای جستجوی مؤرر بدانشجویان پرستاری است پرستاران و 

 همچونهای سواد اطالعاتی اطالعاتی با مهارتهای پایناه
هاای اطالعااتیب   اطالعات در باناک  دهیسازمانچنوننی 

راهبردهاای  هاای جساتجو و ایجااد    رتایجاد و پاالیش عبا
مؤرر منجر به  طوربهکه و بازیابی اطالعات جستجو  مناسب

  بازیااابی رکوردهااای مقاااالت بااا کنفناات مطایعااات بااایننی
 .شده و در این راستا مهارت کسب کنندشوندب آشنا می

 جیتاارو"( پژوهشاای بااا عنااوان 4775) 2دیاااز و وایااش
 کیا  قیا از طر یالعاات اط ساواد  بر شواهد و یمبتن مراقبت

 97اناد.  انجام داده "یارشد پرستار یکارشناس مجله باشناه
نموناه در نظار    عناوان بهبررسی اطالعات  منظوربهدانشجو 
باه   تارم یانپادر  باریکدر آغاز ترم و  باریک که گرفته شد

پرسشنامه پاسد دادند و در ایان فاصاله جلسااتی در جهات     
اقبات مبتنای بار شاواهد     ارتقای سواد اطالعااتی جهات مر  

شواهد حاکی از افزایش این مهم در  یتدرنهابرگزار شد که 
 .مورد بررسی بوده است یهانمونه

کاه   دهاد مای مرور مطایعاات داخلای و خاارجی نشاان     
پرستاران در عملکرد مبتنای بار شاواهد باا مشاک  مواجاه       

در یاافتن بهتارین شاواهدب     هاآنهستند و بنشترین مشک  
هاای جساتجوی     درساتب اساتفاده از روش  شناسایی منااب 

کلاای در اسااتفاده از  طااوربااهبهننااه و ارزیااابی شااواهدب یااا 
های اطالعاتی ذکر شده است. بنن آگاهی و عملکرد مهارت

پرستاران در مورد مراقبت مبتنی بار شاواهد شاکاف وجاود     
عادم   ازجملاه دارد. بنشترین موان  مربوط به موان  اجرایای  

و کارآماد اسات    روزبهعات پژوهشی دسترسی آسان به اطال
دسترسی به مناب  عملکرد مبتنی بر شواهد  و در مواردی که

کاافی بارای اجارای    هاای  اما دانش و مهاارت  استبخوب 
سواد آموزشی  جلسات رد.وجود نداعملکرد مبتنی بر شواهد 

اطالعااتی و  ساواد   یهاا بار مهاارت   یمثبت تکرنر یاطالعات
داشاته   و پرساتاران  انیانشاجو د بار شاواهد   یمبتن مراقبت

مراقبات مبتنای    یکارآماد  است. با افزایش سواد اطالعاتیب
یابد. برگزاری جلسات آموزشای در  بر شواهد ننز افزایش می

مراقبات   منظاور باه سواد اطالعاتی دانشجویان و پرساتاران  
هاا بایاد   ساازمان  ببناابراین  .است تکرنرگذارمبتنی بر شواهد 

هاای  ای و فرصتفزایش رشد حرفهکه باعث ایی هاحمایت
شود را دنبا  کنند تا پرستاران بارای عملکارد   پژوهشی می

 .شوندبهتر تقویت 

                                                      
4. Diaz & Walsh 
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 پژوهش شناسیروش

تحلنلای مقطعای انجاام    -باه روش توصانفی  این پاژوهش  
هاای  جامعه پژوهش را کلناه پرساتاران بنمارساتان    گرفت.

 835 هاا آندادند که تعاداد  آموزشی شهر بوشهر تشکن  می
ای ای بااه صااورت خوشااه نفاار بااود از ایاان تعااداد نمونااه 

تناسبی و به شک  تصادفی با استفاده از جادو    یادومرحله
-نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده 492کوکران به تعداد 

وایی ایان پرسشانامه   ها از پرسشنامه خودایفا استفاده شد. ر
ه )در حاوز  شناسای توسر استادان علاوم اطالعاات و داناش   
در حااوزه مراقباات )سااواد اطالعاااتی( و اسااتادان پرسااتاری 

و پایایی آن ننز با توزیا  پرسشانامه    تکیندمبتنی بر شواهد( 
نفر از پرستاران کاه جازن نموناه     97ای متشک  از در نمونه

بازآزمون و با استفاده -پژوهش حایر نبودند به شنوه آزمون
 تکیناد  ننرساپاز یریب آیفای کرونباخ و یریب همبستنی 

 کیا پاژوهش باا اساتفاده از     نیاطالعات الزم جهت اشد. 
 2 شاام   او  بخاش . آماد  دسات  باه  یدوبخشا پرسشنامه 
پرسااتاران  یشااناخت تناااطالعااات جمع ةدرزمنناا پرسااش
استفاده از کتابخاناهب   بیلنسابقه کارب مدرک تحص تبن)جنس

اساتفاده از   زاننا و م یاطالعاات  هاییناهپابا  ییآشنا زاننم
( و بخاش  یحاوزه پرساتار   یتخصصا  یاتاطالع هاییناهپا

 کارد یباا رو  اطالعاتی سواد به مربوطپرسش  92دوم شام  
 مسالله بر شواهد است که اطالعات مرتبر با  یمراقبت مبتن

. باارای تهنااه پااژوهش توساار آن بااه دساات آمااد  یاصاال
 یهاا پرسشانامه پرسشنامه مرور متاون انجاام گرفات و از    

 بیساالم  مقادمب فیشرشد ) یربردابهرهمشابه  یهاپژوهش
 2این پرسشانامه مشاتم  بار     .(7938و رزمخواه ) یمانینر

ای درجاه  8در مقنااس   ساؤا   92شاناختی و  جمعنت سؤا 
مخاایفم( تشاکن  شاده     کاامالً موافقم تاا   کامالً)از  ینکرت

مهارت سواد اطالعااتی باا رویکارد     8است که از طریق آن 
قاارار گرفاات. مراقباات مبتناای باار شااواهد مااورد ساانجش  

پرسشنامه مذکور در منان نموناه پاژوهش توزیا  گردیاد و     
 هااا وارد پرسشاانامه بازگردانااده شااد. داده  499 یااتدرنها
شاد و توسار آماار توصانفی و      42نساخه   Spssافزار نرم

 استنباطی مورد تحلن  قرار گرفت
 

 های پژوهشیافته
درصاد(   5/17نفار )  728شناختی های جمعنتبراساس یافته

را ماردان   هاا آن( از 4/43نفار )  25ها را زناان و  آزمودنی از
از  2/52دادند. از نظر ویعنت مادرک تحصانلی   می تشکن 

پرستاران داری مدرک کارشناسی و مابقی مدارک تحصانلی  
قرار داشاتند. بانش از    یو دکتر یپلمدفوقکارشناسی ارشدب 

 سا  بودناد  78تا  7درصد پرستاران دارای سابقه کاری  87
 (.7)جدو  

 

 

 7931آموزشی بوشهرب  هایبنمارستاناطالعات دموگرافنک مربوط به پرستاران  .3جدول 
هاگروه فراوانی درصد فراوانی یرهامتغ   
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 هاییگاهپامیزان آشنایی با 

 اطالعاتی
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 هایپایگاهمیزان استفاده از 

 اطالعاتی

%777  جم  499 

  
اصالی پاژوهش مبنای بار ارزیاابی ساطح        ساؤا  در پاسد به 

هااای آموزشاای شااهر سااواد اطالعاااتی پرسااتاران بنمارسااتان
 بوشهر جهت ارائه کارآماد مراقبات مبتنای بار شاواهدب طباق      

هاای  مناانننن ساواد اطالعااتی آزماودنی     7های جادو   داده

( 775( در مقایسااه بااا منااانننن جامعااه )   95/32پااژوهش )
-دهاد کاه ساواد اطالعااتی پرساتاران بنمارساتان      نشان مای 

تار از ساطح متوسار اسات     های آموزشی شهر بوشاهر پااینن  
 (.4)جدو  

 

 های پژوهشتی آزمودنیهای سواد اطالعامنزان مهارت های توصنفیشاخص .6جدول 
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

99/47 درک نیاز اطالعاتی  94/2  5 27 

27/75 یافتن اطالعات  82/8  1 98 

اطالعات دهیسازمان  78/5  22/4  9 78 

57/47 ارزشیابی اطالعات  77/2  5 92 

32/48 تبادل و اشاعه اطالعات  14/1  77 24 

95/32 سواد اطالعاتی  33/42  92 724 

 
 یابیااباار ارز یپااژوهش مبناا نیاااو  ا سااؤا ر پاسااد بااه د

 بیاطالعااات ازنااسااطح سااواد پرسااتاران در مهااارت درک ن 

 ازناامهااارت درک ن نناننناام 4جاادو   هااایبراساااس داده

 سااهی( در مقا99/47پااژوهش ) هاااییآزمااودن یاطالعااات
( نشااان داد کااه سااطح سااواد    42جامعااه ) نناننناابااا م

مهاااارت از حاااد متوسااار  نیااااساااتاران در پر یاطالعاااات

 .است ترنینپا

 یابیااباار ارز یپااژوهش مبناا نیاادوم ا سااؤا پاسااد بااه  در
 اطالعااااتب  افتنیاااساااطح ساااواد پرساااتاران در مهاااارت 

 افتنیاامهااارت  نناننناام 4جاادو   هااایبراساااس داده

 افتنیاامهااارت  ننانننااپااژوهش م هاااییاطالعااات آزمااودن
 نناننناااباااا م ساااهی( در مقا27/75اطالعاااات پرساااتاران )

 نیااسااواد پرسااتاران در ا ح( نشااان داد کااه سااط47جامعااه )

 .است ترنینمهارت از حد متوسر پا
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 یابیااباار ارز یپااژوهش مبناا نیااسااوم ا سااؤا پاسااد بااه  در
اطالعاااتب  دهاایسااازمانسااطح سااواد پرسااتاران در مهااارت 

 دهاایسااازمانمهااارت  نناننناام 4جاادو   هااایبراساااس داده
جامعااه  نناننناابااا م سااهی( در مقا78/5اطالعااات پرسااتاران )

مهااارت از  نیاا( نشااان داد کااه سااطح سااواد پرسااتاران در ا3)

 .است ترنینپاحد متوسر 
 یابیبر ارز یپژوهش مبن نیچهارم ا سؤا پاسد به  در

اطالعاتب براساس  یابنسطح سواد پرستاران در مهارت ارزش

ران اطالعات پرستا یابنمهارت ارزش ننانننم 4جدو   هایداده

نشان داد  هاافتهی( 42جامعه ) ننانننبا م سهی( در مقا57/47)

 ترنینحد متوسر پا ازمهارت  نیکه سطح سواد پرستاران در ا
 .است
 یابیبر ارز یپژوهش مبن نیپنجم ا سؤا در پاسد به  

 سطح سواد پرستاران در مهارت تباد  و اشاعه اطالعاتب 
ت تباد  و اشاعه مهار ننانننم 4جدو   هایبراساس داده

( 97جامعه ) ننانننبا م سهی( در مقا32/48اطالعات پرستاران )

 نیدر ا ارانپژوهش نشان داد که سطح سواد پرست هایافتهی

 .است ترنینمهارت از حد متوسر پا
اطالعات  نندر وجود رابطه ب یاو  مبن هنپاسد به فری در
ارائه پرستاران جهت  یسواد اطالعات زاننبا م کندموگراف

 پژوهش هایافتهیبر شواهدب طبق  یکارآمد مراقبت مبتن
دو جنس زن و مرد رابطه  یسواد اطالعات نن( ب9جدو  )

 زانندر م تننوع جنس ینربدعبارتبهوجود نداشت.  یداریمعن
بر  یپرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتن یسواد اطالعات

 .بود تکرنربیشواهد 
سطح  یابیبر ارز یپژوهش مبن نیاو  ا سؤا پاسد به  در

 براساس  بیاطالعات ازنسواد پرستاران در مهارت درک ن
 یاطالعات ازنمهارت درک ن ننانننم 4جدو   یها-داده

جامعه  ننانننبا م سهی( در مقا99/47پژوهش ) هاییآزمودن
ن یپرستاران در ا ی( نشان داد که سطح سواد اطالعات42)

 است ترنینامهارت از حد متوسر پ
سطح سواد  یابیبر ارز یپژوهش مبن نیدوم ا سؤا پاسد به  در

 4جدو   هایاطالعاتب براساس داده افتنیپرستاران در مهارت 

 ننانننپژوهش م هاییاطالعات آزمودن افتنیمهارت  ننانننم
با  سهی( در مقا27/75اطالعات پرستاران ) افتنیمهارت 

 نیسواد پرستاران در ا حه سط( نشان داد ک47جامعه ) ننانننم
 .است ترنینمهارت از حد متوسر پا

سطح  یابیبر ارز یپژوهش مبن نیسوم ا سؤا پاسد به  در
اطالعاتب براساس  دهیسازمانسواد پرستاران در مهارت 

اطالعات  دهیسازمانمهارت  ننانننم 4جدو   هایداده
شان داد که ( ن3) جامعه ننانننبا م سهی( در مقا78/5پرستاران )

 ترنینپامهارت از حد متوسر  نیسطح سواد پرستاران در ا
 یابیبر ارز یپژوهش مبن نیچهارم ا سؤا در پاسد به  است.
اطالعاتب براساس  یابنسواد پرستاران در مهارت ارزش سطح
اطالعات پرستاران  یابنمهارت ارزش ننانننم 4جدو   هایداده

نشان داد  هاافتهی( 42عه )جام ننانننبا م سهی( در مقا57/47)

 ترنینمهارت از حد متوسر پا نیکه سطح سواد پرستاران در ا
 .است

 یابیبر ارز یپژوهش مبن نیپنجم ا سؤا در پاسد به    
 سطح سواد پرستاران در مهارت تباد  و اشاعه اطالعاتب 

مهارت تباد  و اشاعه  ننانننم 4جدو   هایبراساس داده
( 97جامعه ) ننانننبا م سهی( در مقا32/48اطالعات پرستاران )

 نیدر ا ارانپژوهش نشان داد که سطح سواد پرست هایافتهی

 .است ترنینمهارت از حد متوسر پا
اطالعات  نندر وجود رابطه ب یاو  مبن هنپاسد به فری در
پرستاران جهت ارائه  یسواد اطالعات زاننبا م کندموگراف

 پژوهش هایافتهیب طبق بر شواهد یکارآمد مراقبت مبتن
دو جنس زن و مرد رابطه  یسواد اطالعات نن( ب9)جدو  

 زانندر م تننوع جنس بدینرعبارتبهوجود نداشت.  یداریمعن
بر  یپرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتن یسواد اطالعات

 .بود تکرنربیشواهد 

 های پژوهشنیرابطه نوع جنسنت با منزان سواد اطالعاتی آزمود. 0جدول 

تفاوت  میانگین درصد فراوانی جنس

هامیانگین  

انحراف معیار  شاخص  

 Tآزمون 

سطح 

دارییمعن  

5/17 728 زن  22/38  25/9  22/7  37/7  92/7  
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تفااوت در نماره ساواد     تکیناد دوم این فرینه به دنباا   بخش 

اطالعاتی و سابقه کاری پرستاران است. به این منظور از تحلن  

طباق   طرفه برای بررسی این تفاوت استفاده شاد. یک واریانس

 باسات. بناابراین   78/7آزماون کمتار از    Pمقدار  5ارقام جدو  

بانن ساابقه کااری     بدینار عباارت باه شاود.  فرینه صفر رد می

وجاود دارد.   داریمعنای پرستاران با سواد اطالعاتی آنان رابطاه  

ن باا  های حاص  شده از ایان پاژوهشب پرساتارا   طبق منانننن

هاا باه ساواد    سا  بنشتر از ساایر گاروه   47تا  72سابقه کاری 

 2نمایند. پس از آن پرستاران با سابقه کاری اطالعاتی توجه می

ساا  و   47سا ب بعد از آن بااالی   78تا  77سا ب سپس  77تا 

سا  به سواد اطالعاتی در ارائه  8تا  7در آخر پرستاران با سابقه 

 نمایند.ی بر شواهد توجه میهای مبتنراقبتکارآمد م

 

 های پژوهشرابطه سابقه کاری با منزان سواد اطالعاتی آزمودنی .3جدول 

ارسابقه ک نمیانگی درصد فراوانی  Fشاخص آزمون  انحراف معیار  داریمعنیسطح    

5-3  17 8/97  33/39  79/45  

82/2  774/7  

33-2  21 5/45  51/32  44/43  

35-33  24 2/42  21/32  72/43  

63-32  47 7/3  75/38  72/97  

63باالی   77 9/2  71/32  35/45  

 
سااطح باانن  8 هااای بااه دساات آمااده در جاادو اس دادهبراساا

تحصنالت پرستاران با سواد اطالعااتی آناان رابطاه معنااداری     
رسد ساطح تحصانالت در منازان ساواد     وجود دارد. به نظر می

 تاکرنر تنی بر شواهد های مباطالعاتی جهت ارائه کارآمد مراقبت
ی که با افزایش منزان تحصنالتب سواد اطالعااتی  طوربهدارد. 

حاص  شده از ایان   هایرود. طبق مناننننپرستاران ننز باال می
پژوهش به ترتنب از صعودی به نزوییب پرستاران با تحصانالت  

ینسااانس و در آخاار  ازآنپااسب نسااانسیفااوقب سااپس یدکتاار
های سواد اطالعااتی در  یپلم به مهارتدپرستاران با مدرک فوق

 .نمایندهای مبتنی بر شواهد توجه میارائه مراقبت
 

 های پژوهشبا منزان سواد اطالعاتی آزمودنی تحصنالترابطه . 5جدول 
دارییسطح معن fشاخص آزمون  انحراف معنار منانننن درصد فراوانی تحصنالت  

یپلمدفوق  72 7/2  32/37  72/42  

57/4  727/7  
1/52 474 ینسانس  79/39  79/48  

نسانسیفوق  79 9/2  92/39  28/48  

7/9 2 دکتری  43/38  12/48  

 
این نکته است که بنن منزان آشنایی با  تکیندفرینه دوم در پی 

هااای اطالعاااتی تخصصاای و مناازان سااواد اطالعاااتی پایناااه
ب پرستاران رابطه وجود دارد. برای بررسی ایان رابطاه از یاری   
 7و  7همبستنی پنرسون استفاده شد. یریب همبساتنی بانن   

 7یریب به  به معنی داشتن همبستنی مثبت است و هرچه این

هاای پاژوهش   یافتاه  تار اسات.  باشد همبستنی قوی تریکنزد
هاای  داری بنن منزان آشانایی باا پاینااه   ینشان داد رابطه معن

 ارد.اطالعاااتی و مناازان سااواد اطالعاااتی پرسااتاران وجااود د  
هاای  پرستارانی کاه آشانایی بنشاتری باا پاینااه      دینرعبارتبه

 اطالعاتی دارند از منزان سواد اطالعاتی باالتری برخوردارند.
 

 های پژوهشهای اطالعاتی تخصصی و سواد آزمودنیرابطه منزان آشنایی با پایناه. 2جدول 

 (Sigداری )یسطح معن (Rضریب همبستگی )

41/7 7777/7 

 



                     05                                 ...بر شواهد  یپرستاران جهت ارائه کارآمد مبتن یسطح سواد اطالعات یبررس: یرتقیو م  ،یاریاسفند ،یخسرو
 

 
 

ر پاسد به فرینه سوم این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بانن  د
اطالعاتی تخصصی و منزان ساواد   هایپایناهمنزان استفاده از 

توان گفت می 1جدو  ها در اطالعاتی پرستارانب براساس یافته
هاای اطالعااتی   داری بنن منزان اساتفاده از پاینااه  یرابطه معن

وجااود دارد.  رانتخصصاای و مناازان سااواد اطالعاااتی پرسااتا  
هاای اطالعااتیب بنشاتر    پرستارانی که از پاینااه  بدینرعبارتبه

 کنند از سطح سواد باالتری برخوردار هستند.استفاده می

 

 های پژوهشو سواد اطالعاتی آزمودنی های اطالعاتی تخصصیرابطه منزان استفاده از پایناه .2جدول 
 (Sigداری )یسطح معن (Rضریب همبستگی )

92/7 7777/7 

 

 گیریبحث و نتیجه
 ی باشندب اطالعات سواد یهامهارت واجد پرستارانچنانچه 

پرستاری خود را براساس مدارک و  هایمراقبتتوانند می
ارائه دهندب تصمنمات بایننی مناسبی را گذاری شواهد علمی پایه

 طوربهاتخاذ نمایند و مراقبت با کنفنت بهتری را ارائه دهند و 
مهم در  نیا که ارائه شود یمطلوب شواهد بر یمبتن مراقبت کلی

مطلوبی  تندر ویع یمورد بررس یهانمونهپژوهش حایر در 
 قرار نداشت.

ارائه کارآمد جهت منانننن سواد اطالعاتی پرستاران 
 های مبتنی بر شواهد در این پژوهش نشان داد کهمراقبت

تر متوسر پایننویعنت سواد اطالعاتی پرستاران از سطح 
ب مننلنان شهربابکیب خواجوییدر پژوهشی که توسر است. 
ها نشان داد ( انجام گرفتب یافته7938زادیان و احمدیان )فرخ

مدیران پرستاری سواد اطالعاتی الزم برای جستجو و بازیابی 
از این مناب   ندرتبهاطالعات از مناب  ایکتروننکی را ندارند و 

شود که آنان کنند. همنن امر موجب میروزآمد استفاده می
کارکنان پرستاری را به استفاده از دانش و  یخوببهنتوانند 
مراقبت  مؤررترینجهت ارائه بهترین و  ازنموردنمهارت 

های های این پژوهش با یافتهراهنمایی و تشویق نمایند. یافته
و موان   هاچایشپژوهش حایر همخوانی دارد که بایستی 

مبتنی بر شواهد را جستجو کرد تا بتوان  هایمراقبتاجرای 
در پژوهشی که عملی برای آن پندا کرد. در این راستا  یحلراه

( در خصوص بررسی تسهنالت 7938توسر نوحی و شکوری )
و موان  کاربرد عملکرد مبتنی بر شواهد از دید پرستاران انجام 

از دید شواهد در عملکرد  یرنکارگبهبنشترین موان   شدب
عدم دسترسی آسان  ازجملهپرستاران مربوط به موان  اجراییب 

 هامارستاننبدر  ببه اطالعات پژوهشی و روزآمد بود. بنابراین
بایستی این امکان را فراهم کرد که همه پرستاران دسترسی 

انتظار  هاآنرا داشته باشند تا بتوان از  روزبهکام  به شواهد 
پرستاری از آن شواهد استفاده  هایتمراقبداشت که در ارائه 

( که به 4775کنند. در پژوهش مجندب ستارچائودهری و زو )
بررسی نقش سواد اطالعاتی و مراقبت مبتنی بر شواهد در بنن 
پرستاران چهار بنمارستان سنناپور پرداخته شده استب پس از 

هاب مشخص شد پرستاران در بررسی سطح سواد آزمودنی
ارتقای مراقبت مبتنی بر  منظوربهنبوده و ویعنت مطلوبی 

 تکیندهای سواد اطالعاتی دارند. در شواهد نناز به ارتقای مهارت
( نشان 4774) های مجند و همکاراننتایج این پژوهشب یافته

داد که پرستاران در جستجوی اطالعات پژوهشی یا اطالعات 
قاالت مبتنی بر شواهد فعا  نبودند زیرا توانایی ارزیابی م

پژوهشی و اطالعات ایکتروننکی مربوط به مراقبت مبتنی بر 
درصد پرستاران  57شواهد را نداشتند. همچننن مشخص شد 

 مرتبر با مراقبت مبتنی بر شواهد را  یهامهارتآموزش 
ها و دسترسی ( در پژوهش خود درک مهارت4779) 1اندندیده

پرستاران را  به مناب  وابسته به عملکرد مبتنی بر شواهد در
ننمی از  هرچندهای پژوهش آنان ارزیابی کرد. بر اساس یافته

های ایکتروننکی را دریافت کرده آموزش کار با پایناه پرستاران
موفق  هاآنبودند اما تنها بک سوم از پرستاران در استفاده از 

بودند. همچننن نتایج نشان داد با اینکه دسترسی به عملکرد 
های کافی و الزم خوب بود اما دانش و مهارت مبتنی بر شواهد

گنری از شواهد پژوهشی در پرستاران وجود نداشت برای بهره
و که نشان از پاینن بودن سطح سواد اطالعاتی پرستاران داشت 

نناز  ببنابراینبا نتایج پژوهش حایر همخوانی دارد.  ،رونیازا
یب کافی به پرستاران جهت جستجوی مطا یهاآموزشاست 
را در  هاآموزشی که بتوانند این طوربهارائه شود  روزبهجدید و 

 عم  به کار گنرند.
( که با هدف ارزیابی 4778) 2در پژوهش سوزی و رینایدو

پرستاری  ایتحصن فار های سواد اطالعاتی دانشجویان مهارت
های سواد اطالعاتی انجام در دوره آموزشی مهارت کنندهشرکت

                                                      
1. Thorsteinsson 

2. Susie, Reynaldo 
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وهش نشان داد که هرچند برنامه آمورشی ارائه شد. نتایج پژ
داد اما عملکرد را نشان می نفساعتمادبهباالیی از  شده سطح

 بخشتیریاهای سواد اطالعاتی پرستاران در آزمون مهارت
از پرستاران در این آزمون موفق عم   سومکینبود و تنها 

 ینکها( در مطایعه خود نشان داد با وجود 4778) 1کلنن کردند.
های نناز به مراقبت با کنفنت و مبتنی بر شواهد در محنر

و با وجود دسترسی به اینترنتب  شودبنمارستانی احساس می
های اطالعاتی مبتنی بر شواهد اغلب پرستاران از پایناه

یا در صورت شناختب از سطح مهارت مطلوبی  شناختی نداشته
این  هایکه با یافته ها برخوردار نبودنداستفاده از پایناه جهت

 راستا است.پژوهش هم

مقدمب سالمیب های این پژوهشب شریفدر تضاد با یافته
ای به بررسی سواد ( در مقایه7938نریمانی و رزمخواه )
با هدف  یو دانشجویان دکتر علمیهنلتاطالعاتی اعضای 

توسعه دانش کاربردی در ارتباط با سطح سواد اطالعاتی در 
مبتنی بر شواهد پرداختند. نتایج پژوهش آنان  ارائه مراقبت

پرستاری  یدکترنشان داد منانننن سواد اطالعاتی دانشجویان 
باالتر از متوسر برآورده شد که به نظر  علمیهنلتو اعضای 

دوران تحصنالت تکمنلی نقش بسزایی در  یهاآموزش رسدیم
بر مبتنی  هایمراقبتافزایش سواد اطالعاتی پرستاران جهت 

( در 7931موسویب کلهرب رشندی و امننی )شواهد دارد. 
پژوهش خود دریافتند منانننن نمره کلی سواد اطالعاتی 
پرستاران باالتر از حد متوسر است. همچننن باالترین منانننن 
 مربوط به مهارت درک نناز اطالعاتی و کمترین منانننن مربوط

بنن پرستاران  ت دراز اطالعات و اشاعه اطالعا مؤرر استفاده به
 یهاعلتهای پژوهش حایر در تضاد است. از بود که با یافته

کافی و دسترسی به  یهاآموزشب تواندیماحتمایی این تضاد 
 اینترنت باشد.

آمده از پژوهش حایر نمره های به دست براساس یافته
های ارائه کارآمد مراقبتجهت پرستاران در درک نناز اطالعاتی 

دهد ویعنت پرستاران در این مهارت نشان میشواهد  مبتنی بر
راستای  در تر است.از سواد اطالعاتی از سطح متوسر پاینن

پژوهش حایرب در پژوهشی که توسر مجند و همکاران در 
دهی در خصوص خود گزارشانجام گرفتب  4774سا  
سواد اطالعاتیب نشان داد که پرستاران در درک و  یهامهارت

شواهد پژوهشی در  نریکارگبهز اطالعاتی جهت شناخت ننا
در این  ویعنت پایننی بوده که با نتایج حاصله همخوانی دارد

( در 7938) زادیان و نوحیب فرخیشهربابکراستا مننلنان 

                                                      
1. klein-Fedyshin 

پژوهش خود دریافتند که با وجود آگاهی خوب از مراقبت مبتنی 
 های پژوهش یعنف اعالمبر شواهد عملکرد بنشتر آزمودنی

شد که این نشان از عدم درک صحنح از نناز واقعی به 
اطالعات مراقبت مبتنی بر شواهد بنن پرستاران داشت که با 
 نتایج این پژوهش همخوانی دارد. در تضاد با این پژوهش

مقدمب سالمیب نریمانی و رزمخواه های پژوهش شریفیافته
 یتردک( نشان داد منانننن سواد اطالعاتی دانشجویان 7938)

درک نناز اطالعاتیب  در مهارت علمیهنلتپرستاری و اعضای 
با نتایج این پژوهش در  که باالتر از منانننن شاخص بوده است

کافی  یهاآموزش تواندیماحتمایی  یهاعلت. از استتضاد 
مبتنی بر  هایمراقبتدوران تحصنالت تکمنلی در خصوص 

در دانشناه و شواهد باشد و همچننن دسترسی به اینترنت 
از محنر  ترنشبدر دوران تحصنالت تکمنلی  ویژهبه
 است. هانمارستانب

آمده از پژوهش حایر نمره های به دست براساس یافته
های ارائه کارآمد مراقبتجهت پرستاران در یافتن اطالعات 

دهد نشان می در مقایسه با منانننن جامعهمبتنی بر شواهد 
مهارت از سواد اطالعاتی از سطح  ویعنت پرستاران در این

سو و هاچه پژوهش حبنبیب ریایی در تر است.متوسر پاینن
ارتقای سواد اطالعاتی برای  نننتب( که با هدف 7953) طبقی

توسعه پرستاری مبتنی بر شواهد انجام گرفتب پژوهشنران 
نشان دادند که پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد با مشک  

در شناسایی مناب  درستب  هاآنو بنشترین مشک  مواجه بوده 
های جستجوی بهننه و یافتن بهترین شواهد استفاده از روش

 ذکر گردیده است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
و  خواجوییزادیانب احمدیانب . فرخاستهمسو با این پژوهش 

( در پژوهش خود نشان دادند 7938شهربابکی )مننلنان 
های نن نمره استفاده از امکانات مختلف جستجو در بانکمنانن

ی که برای جستجوی طوربهاطالعاتی بسنار پاینن بودهب 
-درصد پرستاران مناسب 71اطالعات در یک پایناه داده فقر 

ترین گزینه را از یک مثا  فریی انتخاب کردند. همچننن 
ی نتایج نشان داد مدیران پرستاری سواد الزم برای بازیاب

نوحی و  در پژوهشاطالعات از مناب  ایکتروننکی را ندارند. 
های پژوهش نشان داد دسترسی ناکافی ( یافته7938شکوری )
ترین بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد بزرگ عنوانبهبه شواهد 

کاهوییب بابامحمدیب قضوی  در این راستا مطرح بوده است.
 بررسی"ی با عنوان ( پژوهش7937و مهدیزاده ) یپناه یعتشر

 سالمت اطالعات مناب  به یابیدست شنوه در بازدارنده عوام 
 دانشجویان و پرستاران دیدگاه از پرستاری مراقبت در

اند که نتایج نشان داد پرستاران به دالی  انجام داده "پرستاری

http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf
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های عدم مهارت در استفاده از کتابخانه ازجملهمتعدد 
بنمارستانی برای دستنابی به مناب  اطالعات جهت مراقبت از 
بنماران تمای  زیادی به استفاده از مناب  اطالعاتی سنتی 

مقدمب داشتند. شریف بنمار یا همراهان وی و یا کارکنان ازجمله
وان عن ( در پژوهشی خود با7938سالمیب نریمانی و رزمخواه )

و  علمیهنلتبررسی سطح سواد اطالعاتی اعضای "
 "دانشجویان دکتری پرستاری دانشناه علوم پزشکی تبریز

آمده در استانداردهای  به دستنشان دادند بنشترین منانننن 
سواد اطالعاتی مربوط به مهارت یافتن اطالعات بود که در 

معنای اطالعات به  دهیسازمان تضاد با نتایج این پژوهش بود.
هدف دسترسی  اطالعات برای کاربرد عملی بااین است که 
 و کمک به تویند دانش و اطالعات افزودهارزشآسانب ایجاد 
آمده از های به دست شود. بر اساس یافتهمی ساماندهی

اطالعات  دهیسازمانپژوهش حایر نمره پرستاران در مهارت 
در مقایسه با  های مبتنی بر شواهدارائه کارآمد مراقبتجهت 

دهد ویعنت پرستاران در این مهارت منانننن جامعه نشان می
به نظر  تر است.از سواد اطالعاتی از سطح متوسر پاینن

امکان دسترسی به اینترنت و همچننن  هادانشناهدر  رسدیم
 .است هانمارستانباز محنر  ترنشببسنار  روزبه یهاآموزش

خود با بررسی درک  پژوهش( در 4777) در این راستا راس
 هکهای سواد اطالعاتی دریافت پرستاران هوشبری از مهارت

عدم  بدر دسترسی به اطالعات پرستاران عمده سه مان یکی از 
های اطالعات در پایناه دهیسازمان و آشنایی با ساختار

های الزم برای ارزیابی متون و مشک  مهارت نبوداطالعاتیب 
های پژوهش بود که با یافته پژوهشی در دسترسی به مناب 
مقدمب سالمیب نریمانی و رزمخواه شریف حایر همخوانی دارد.

( در پژوهش خود نشان دادند منانننن نمرات مهارت 7938)
و اعضای  یاطالعات در بنن دانشجویان دکتر دهیسازمان
پرستاری باالتر از منانننن شاخص گزارش شد که  علمیهنلت

 ایج این پژوهش بود.در تضاد با نت
آمده از پژوهش حایر نمره های به دست براساس یافته

ارائه کارآمد جهت پرستاران در مهارت ارزشنابی اطالعات 
 که در مقایسه با منانننن جامعههای مبتنی بر شواهد مراقبت

دهد ویعنت پرستاران در این مهارت از سواد نشان می
( در 4777) راس ست.تر ااطالعاتی از سطح متوسر پاینن

های خود با بررسی درک پرستاران هوشبری از مهارت پژوهش
های الزم برای ارزیابی مهارت نبود هکسواد اطالعاتی دریافت 

یکی از موان   متون و مشک  در دسترسی به مناب  پژوهشی
پرستاران برای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد است که با 

نی دارد. مجند و همکاران های پژوهش حایر همخوایافته
خود نشان دادند که پرستاران توانایی  پژوهشدر  (4774)

ارزیابی مقاالت پژوهشی و ننز ارزیابی مؤرر اطالعات 
ایکتروننکی مربوط به مراقبت مبتنی بر شواهد را نداشتند. در 

( 7938مقدمب سالمیب نریمانی و رزمخواه )پژوهش شریف
بی اطالعات در بنن دانشجویان منانننن نمرات مهارت ارزشنا

پرستاری باالتر از منانننن  علمیهنلتو اعضای  یدکتر
شاخص گزارش شد که در تضاد با نتایج این پژوهش بود. به 

 ترینشبدانشجویان تحصنالت تکمنلی توانایی  رسدیمنظر 
در رابطه با ارزشنابی اطالعات دارند که امکان دسترسی به 

ستادان و پژوهشنران و دریافت اینترنتب دسترسی به ا
 از عل  احتمایی باشد. تواندیمدانشناهی  یهاآموزش

آمده از پژوهش حایر نمره های به دست بر اساس یافته
ارائه کارآمد جهت پرستاران در تباد  و اشاعه اطالعات 

 در مقایسه با منانننن جامعههای مبتنی بر شواهد برابر مراقبت
رستاران در این مهارت از سواد دهد ویعنت پنشان می

تر است. همسو با نتایج این اطالعاتی از سطح متوسر پاینن
مقدمب سالمیب نریمانی و رزمخواه در پژوهش شریفپژوهش 

( کمترین منانننن نمره مربوط به مهارت تباد  و اشاعه 7938)
تر از های پژوهش بود که پاینناطالعات در بنن آزمودنی

زارش شد که با نتایج این پژوهش همخوانی منانننن شاخص گ
 دارد.

بنن  آمده از پژوهش حایر نشان داد های به دستیافته
سواد اطالعاتی دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. 

جنسنت در منزان سواد اطالعاتی پرستاران جهت ارائه  ببنابراین
بنن سواد  است. اما تکرنریبکارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد 

ها در سوابق کاری تفاوت معناداری وجود دارد. اطالعاتی گروه
بنشترین منانننن سواد اطالعاتی مربوط به پرستاران با سابقه 

بنن منزان تحصنالت و  بوده است. همچننن 47تا  72کار 
منزان سواد اطالعاتی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد به این 

 آنانپرستارانب منزان سواد اطالعاتی  معنا که با ارتقای علمی
یابد. در اینجا باالترین نمره منانننن سواد ننز افزایش می

 یتحصنالتب مربوط به تحصنالت دکتر ةدرزمنناطالعاتی 
-ب فرخمننلنان شهربابکیب خواجوییدر پژوهش بوده است. 

( ننز بنن منانننن نمره مهارت استفاده از 7938زادیان و نوحی )
اطالعاتی و سابقه کاری و مدرک تحصنلی پرستاران مناب  

پرستاران با سابقه  کهیطوربهتفاوت معناداری مشاهده شد. 
کاری بنشتر و مدرک تحصنلی باالتر بنشتر از مناب  مختلف 

 کنندگنری بایننی استفاده میاطالعاتی برای مراقبت و تصمنم
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ین پژوهش همسو با ا با نتایج پژوهش حایر همخوانی دارد. که
های ( بنن موان  مهارت7938در پژوهش نوحی و شکوری )

علمی پرستاران در اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد و نوع 
جنسنت تفاوت معناداری مشاهده نشد اما با سابقه کاری ارتباط 

تواند ی که تجربه کاری باالتر میطوربهمعنادار مشاهده شد 
با  دینرعبارتبهدهد. های علمی پرستاران را افزایش مهارت

نتایج پژوهش  کارگنریبهارتقای درجه علمی پرستاران وسعت 
 کند.افزایش پندا می

آمده از پژوهش حایر رابطه  به دستهای براساس یافته
 های اطالعاتی تخصصی ومعناداری بنن منزان آشنایی با پایناه

است هر چه  یهیبدوجود دارد. پرستاران  سطح سواد اطالعاتی
 یپرستار حوزه یتخصص یاطالعات یهاناهیپا با ییآشنا زاننم

 ابدییم یفزون زنن پرستاران یاطالعات سواد سطح شدباالتر با
 یاطالعات یهاناهیپابا  یپرستاران به صورت عمل چراکه
مهارت پرستاران  بمهم نیا نجهدرنتسروکار داشته و  یتخصص

. یابدقا میدر اجرای مطلوب مراقبت مبتنی بر شواهد ارت
های پژوهش نشان داد رابطه معناداری بنن همچننن یافته

های اطالعاتی تخصصی با منزان سواد منزان استفاده از پایناه
توان اذعان داشت که در این وجود دارد. می اطالعاتی پرستاران

سواد اطالعاتی باالتری  خصوص هر چه پرستاران از سطح
های اطالعاتی تخصصی پایناهبرخوردار باشند در استفاده از 

حوزه پرستاری جهت دسترسی به بهترین شواهد پژوهشی و 
-تر عم  میآن در مراقبت مبتنی بر شواهد موفق کارگنریبه

 1کنند. در تضاد با این پژوهش در پژوهش سوزی و رینایدو
آموزش و  ها نشان داد با وجود دریافت( یافته4778)

های اطالعاتیب فاده از پایناهنحوه است دستورایعم  در خصوص
موفقنت نشان  هایناهپااز پرستاران در استفاده از  سومیکتنها 

 هرچند( در پژوهش خود اظهار کرد 4779) 2دادند. تورستننسون
های ایکتروننکی را ننمی از پرستاران آموزش کار با پایناه

 هاآناز پرستاران در استفاده از  سومیکدریافت کردند اما تنها 
که با نتایج پژوهش حایر در تضاد است. به  موفق عم  کردند

بنن آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت  رسدیمنظر 
در  تواندیممبتنی بر شواهد شکاف وجود دارد و عوام  مختلفی 

ننرش افراد به اجرای کار و  ازجملهباشد  تکرنرگذاراین زمننه 
 .اهمان یا  هاکنندهن تسهوجود 

نتایج این مطایعه نشان داد مراقبت مبتنی بر شواهد برای 
های آموزشی شهر بوشهر بسناری از پرستاران بنمارستان

ی که برخی از طوربه شودمیرویکردی جدید شناخته  عنوانبه

                                                      
1. Susie, Reynaldo 
2. Thorsteinsson 

و برای  کنندینمآنان مراقبت بر اساس شواهد علمی را درک 
 کنندیمشود و اظهار اصطالحی جدید محسوب می هاآن
 رسدیمبه نظر  .اندیدهندآموزشی هم در این زمننه  گاهنچه

یکی از دالی  اصلی پاینن بودن مهارت سواد اطالعاتی 
پرستاران در ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد در تمامی ابعادب این 

های الزم را در آموزش است که پرستاران در این زمننه
-های مهارتی ننذراندهاهکارگ صورتبههای مربوطه بنمارستان

اندب وجود مویوعات مرتبر ها را گذراندهاگر این دوره بعضاًاند و 
گنر نبوده و یا از ها چشمهای این رویکرد در کارگاهبا مؤیفه

نبود زمان  رسدیمکنفنت الزم برخوردار نبوده است. به نظر 
-های جدید از یککافی برای مطایعه در حنن کار و اجرای ایده

های مربوطه از سوی دینر ننز سو و گسترده بودن پژوهش
تواند یکی از دالی  پاینن بودن سطح سواد پرستاران در می

استفاده از شواهد پژوهشی در امر مراقبت از بنماران باشد. به 
مبتنی  هایمراقبتفراهم کردن شرایر جهت ارائه  رسدیمنظر 

 هایارستانبنمبر شواهد در پرستاری همانند پزشکی در 
 . نظارت بر عملکرد رسدمیآموزشی بوشهر یروری به نظر 

 براساس شواهد علمی ننز بایستی تقویت شود.
 

 شنهادهایپ
منجر  تواندمیمختلفی  هایعلتهای پژوهشب با توجه به یافته

پرستاری مبتنی بر شواهد کمتر از منزان  هایمراقبتبه ارائه 
معاونت  ویژهبهتار دانشناه ساخ شودمیمتوسر شود. پنشنهاد 
باشد که امکان ارائه مراقبت  ایگونهبهها درمان و بنمارستان
های باشد و از طریق تدارک حمایت پذیرامکانمبتنی بر شواهد 
سازی ننروی انسانی کافی و مناسبب اصالح الزم مانند فراهم
های آموزش پرستاری و ایجاد فرصت دستنابی به محتوا و روش

و مشوقب انننزه پرستاران برای  مؤررد علمی و نظارت شواه
موان   اینکهیمن  ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد را تقویت کند.

بایستی  روزبهجهت دسترسی پرسن  به شواهد  هاچایشو 
برطرف گرددب اصالح ننرش مسلوینن و مدیران دانشناه و 

د های مبتنی بر شواهمراقبت کارگنریبهبنمارستان جهت 
های آموزشی سواد یروری است و بایستی از طریق استراتژی

اطالعاتی پرستاران را افزایش داد و ننرش آنان جهت ارائه 
و باکنفنت را تقویت بخشند. یمن اینکه  روزبه هایمراقبت

سواد  کارگنریبهآموزشب نظارت و برقراری سنستم پاداش در 
 تواندمیواهد مبتنی بر ش هایمراقبتاطالعاتی جهت ارائه 

 واق  شود. مؤرربسنار 
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