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Abstract: The employment of faculty members who have sufficient knowledge and positive 

attitude toward evidence-based care in clinical setting is necessary. The aim of this study was 

to determine the level of knowledge, attitude and adoption of faculty members of nursing 

schools of north west Iran in field of evidence-based practice. Hence, in the present descriptive-

analytical study conducted by census method, a questionnaire was sent to 120 faculty members 

via email, which received 84 questionnaires upon completion (response rate 70%). Then, the 

data collection tool consisted of four sections. The first section included demographic 

information and the second, third, and fourth sections included a questionnaire on knowledge, 

attitudes, and acceptance of Rubin and Parrish. Data were analyzed using SPSS software 

version 22. Accordingly, data analysis showed that mean and standard deviation of knowledge 

scores werecounted in 65.87±6.31 (out of 75), attitude 76.77±7.12 (out of 95) and acceptance 

46.13±5.10 (out of 55). There was a positive significant relationship between all three 

dimensions of knowledge, attitude and adoption (P <0.05). In relation to demographic 

variables, there was a significant relationship between knowledge level with gender (P = 0.01) 

and English language proficiency (P = 0.005).  According to result, the level of knowledge, 

attitude and adoption of faculty members of nursing schools was at a good level that indicated 

an effective move towards integration of Evidence Based Practice (EBP) at educational and 

academic level. Therefore, it is necessary to pay special attention to the role of teachers in 

designing EBP training programs. 
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 مقدمه

های سهمم  عملکرد مبتنی بر شواهد به همهه عرههه     

حال تغییر و حرک  به نفوذ کرده و حرفه پرستاری نیز در 

عابدینی و همکهارا  سوی عملکرد مبتنی بر شواهد اس  )

(. پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی اسه  کهه در 1390

آ  پرستارا  بها اسهتفاده اب برتهریو شهواهد تی ی هی در 

گیری دسترس، تجارب بالینی و ترجییات بیمهار، تمهمی 

مبتنهی بهر  دهند. به عبارت دیگر عملکهردبالینی انجام می

شواهد، استفاده موشکافانه و هییح و وجهدانی اب برتهریو 

گیری دربهاره مراببه  اب بیمهار  ها  و شواهد در تممی 

ادغام تجارب بالینی فردی با برتریو شواهد در دسترس اب 

کووینهو  و همکهارا  ) منهد اسه نظهامطریق جستجوی 

د یک استانداربه عنوا  (. عملکرد مبتنی بر شواهد، 2011

طمیی برای ارائهه مراببه  دلسهوبانه و ایمهو و هم نهیو 

رسید  به تعالی در مرابب  پرستاری به رسمی  شهنا ته 

( و در حهال 1395فهر  بادیها  و همکهارا  شده اسه  )

کشورهای دنیا به طور وسیع و گسترده مورد غلبحاضر در ا

عملکهرد تهوا  گفه  مهیگیهرد. بنهابرایو استفاده برار می

کشهورهای ضهروری بهرای  یواهد، ههمحیتمبتنی بهر شه

بهراو  و همکهارا  )رودبهه شهمار مهی ۲۱در بر  مختلف 

( کههه ادغههام آ  در آمههوبل و بههالیو باعهه  بربههود 2009

شود. بدیری اس  که ایو امهر فرایند مرابب  اب بیمارا  می

لمی پرسهتاری کهه مسه ول عبها همکهاری اعیهای هی ه 

 شهودمی هق می ،آموبل پرستارا  و دانشهجویا  هسهتند

 (.2012)مررداد و همکارا  

دهنههده و دانشههجو بههه عنههوا  اسههتاد بههه عنههوا  آموبل

مشارک  فعهال در فراینهد اجهرای دلیل گیرنده به آموبل

گیری آمههوبل اهههداآ آموبشههی، ن هه  مرمههی در شههکل

داشهتو  .(1393ادیب و همکارا  مبتنی بر شواهد دارند )

ت و آموبل عملکهرد اساتیدی توانمند جر  انت ال اطمعا

داشهتو اسهتاد آمهوبل  "مبتنی بر شواهد ضروری اس . 

آمهوبل بها  "در بمینه عملکرد مبتنی بهر شهواهد،  "دیده

پیگیهری آمهوبل توسه  "و  "تمام وجود توسه  اسهاتید

جر  کسب دان  نیز اهمی  دارد)پاشهایی پهور و  "استاد

 (.1394همکارا  

تارا  در دههد کهه بیشهتر پرسهمطالعات ببلهی نشها  می

یا بوده استفاده اب شواهد تی ی اتی در عملکرد  ود ناتوا 

فهر  بادیها  و همکهارا  با موانع متعهدد روبهرو هسهتند )

. پرسههههتارا ، (1396؛ سههههلطانی و همکههههارا  1394

ت دنهد کهه در عدانشجویا ، اسهاتید و مربیها  پرسهتاری م

دیده برای چگهونگی حیطه آموبشی، نداشتو افراد آموبل

های تی ی ی در امر مراببه  مبتنهی بهر گیری یافتهبه کار

تههریو مههانع پرسههتاری مبتنههی بههر شههواهد شههواهد، مر 

اسهاتید و  . اب آنجها کهه(1396سلطانی و همکهارا  )اس 

ن   مرمهی در آمهوبل پرسهتارا  و دانشهجویا  مربیا  

البم اس  در بمینهه آگهاهی و اسهتفاده اب  ،پرستاری دارند

هم نیو در  .ییح و مؤثری باشندشواهد، دارای عملکرد ه

ای بمینههه آمههوبل ت ههوری و بههالینی نیههز تمرکههز ویهه ه

(. 1394منگولیا  و همکهارا  )داشته باشهنددانشجویا  بر

تغییر نگهرل و باورههای شخمهی اعیهای  رسدبه نظر می

علمی در  مو  آموبل مبتنی بر شهواهد  اولهیو هی  

ادیهب و بدم در نرادینه کهرد  ایهو نهوم آمهوبل باشهد )

 (.1393همکارا  

هم نهیو اب آنجاکههه عملکهرد مبتنههی بهر شههواهد مفرههوم 

 ،شهودبینهی میبه سهم  آ  پی تغییرجدیدی اس  که 

البم اس  تا در مرحله اول ایو مسیر، ارائه دهندگا  حوبه 

را بپذیرند. بیرا پذیرل عملکرد مبتنهی مفرومسمم  ایو 

در طراحهی  بر شواهد یکی اب ضروریات اجرای آ  اس  که

کریمیا  و های آموبشی باید مورد تأکید برار گیرد )برنامه

؛ میمهدی 1394؛ پاشایی پور و همکارا  1394همکارا  

اب نظهههر اعیهههای  EBP. پهههذیرل (2018و همکهههارا  

هها در آمهوبل اهمیه  لمی به عل  ن   مؤثر آ عهی  

 .(2018میلنر و همکارا  بیادی دارد )

ات ببلی نگرل مثبتهی نسهب  بهه با توجه به نتایج مطالع

EBP  هها اسهتفاده وجود دارند اما در عمل اب ایهو مرابب

. (2013؛ حسههو و همکههارا  2012مرههرداد شههود )نمی

کههه در  (2015) های مطالعههه ده ههانی و همکههارا یافتههه
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جامعههه پرسههتارا  ایههرا  انجههام شههد نشهها  داد کههه 

در پرستارا  سطح آگاهی و عملکرد متوس  و ضعیفی غلبا

ده ههانی و بمینههه عملکههرد مبتنههی بههر شههواهد داشههتند )

نیهز  (2019جوادی بشار )(. نتایج مطالعه 1394همکارا  

نشا  داد که با وجود نگرل مثب  به عملکهرد مبتنهی بهر 

گسهتره اسهتفاده اب آ  در بهیو پرسهتارا  پهاییو  ،شواهد

 . مطالعهه مرههرداد و همکههارا (2019جوادی بشههار )اسه 

طور کلی ه علمی ب  داد که اعیای هی  نیز نشا (2012)

نگرل مثبتی نسب  به عملکرد مبتنی بر شواهد دارند امها 

ههها در ایههو بمینههه در سههطح متوسهه  سههطح دانهه  آ 

(. بر اسهاس 2012مررداد و همکارا  ( برار دارد )1/49%)

پرسهتارا   (2015آپتهو  و همکهارا  )های مطالعهه یافته

لمی نیهاب بهه حمایه  ع ه بالینی در م ایسه با اعیای هی

ههای البم در بمینهه دانه  و مرارت یبیشتری برای ارت ا

 .(2015آپتو  و همکارا  عملکرد مبتنی بر شواهد دارند )

برای جبرا  ایهو ن ه ، تهدویو و اههمن برنامهه درسهی 

عملکرد مبتنی بر شواهد امری ضهروری  آموبشی در بمینه

شهک تهراب و ؛ ا1393ادیب و همکهارا  رسد )به نظر می

لمی مسه ول عو اب آنجا که اعیای هی   (1393همکارا  

باشهند ضهروری اسه  آموبل دانشجویا  و پرسهتارا  می

علمی اب نظهر میهزا  دانه ، اربیابی مستمر اعیای هی  

نگرل و هم نیو میزا  استفاده اب ایو رویکهرد در بهالیو 

 .(2012مررداد و همکارا  انجام گیرد )

در پرسهتاری در  EBPکز بیشتر به مفروم با توجه به تمر 

به درک پرسهتارا  اب عملکهرد ی نیزهای ا یر، مطالعاتدهه

سهلطانی و )اند مبتنی بر شواهد و موانع اجرای آ  پردا ته

؛ پاشایی پور 1394؛ منگولیا  و همکارا  1396همکارا  

سهههواد هایی. هم نهههیو در پههه وه (1394و همکهههارا  

می، دانشجویا  دکتری پرستاری علهی  اطمعاتی اعیای 

فهر  و مدیرا  پرستاری مورد بررسی بهرار گرفتهه اسه  )

؛ شههریف م ههدم و همکههارا  1395بادیهها  و همکههارا  

تی ی ات موجهود در عمهل نتایج اغلب اب آنجا که  (1395

عهدم عملکهرد مبتنهی بهر شهواهد،  ،شودبه کار گرفته نمی

یی اب آنجها ی شده و اب سهوو عملنظری باع  ایجاد شکاآ 

علمی ن   مرمهی در آمهوبل و اجهرای اعیای هی  کر

که در نشا  داد مرور متو  ؛عملکرد مبتنی بر شواهد دارند

ایرا  کمتر به اربیابی دان ، نگرل، پهذیرل و هم نهیو 

علمی پرسهتاری در توسهعه و تهرویج ن   اعیهای هی ه 

 مطالعهه لهذا، شده اس .پردا تر عملکرد مبتنی بر شواهد

بها ههدآ تعیهیو میهزا  دانه ، نگهرل و پهذیرل  حاضر

شهمال غهرب های پرسهتاری علمی دانشهکدهاعیای هی  

در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد انجام شد تها بها  ایرا 

های عملهی در راسهتای اطمعات حاهل اب ایو مطالعه گام

گیری و درمهانی جره  تمهمی  -کمک به مراکز آموبشهی

موبل و عملکرد مبتنی بهر شهواهد ریزی در بمینه آبرنامه

 برداشته شود.

 روش کار

تیلیلی بوده و در سهال -اب نوم توهیفی حاضر مطالعه     

انجام شد. جامعه په وه  شهامل تمهامی اعیهای  1398

های اردبیهل، های پرسهتاری اسهتا علمی دانشهکدههی  

آذربایجا  غربی و آذربایجها  شهربی بودنهد کهه بهه رول 

شدند. معیارهای ورود به مطالعه شهامل  سرشماری انتخاب

همکههاری داوطلبانههه شههرک  کننههدگا  در مطالعههه، عیههو 

داشتو حدابل یک  و علمی بود  در رشته پرستاریهی  

سال ساب ه کار در بالیو یها آمهوبل بهود. ابهزار گهردآوری 

. ایو پرسشهنامه پرسشنامه بودیک ها در ایو پ وه  داده

نا تی و پرسشههنامه اب دو بخهه  اطمعههات جمعیهه  شهه

سنج  دان ، نگرل و پذیرل عملکرد مبتنی بر شهواهد 

-EBPPAS: Evidenceدر میا  اعیای هی   علمهی 

based Practice Process Assessment scale 
توسه   2010در سهال  تشکیل شده بود ایهو پرسشهنامه

روبیو و پهری  بود ) هسا ته شد (2010روبیو و پری  )

ر ایرا  توس  د 1394ر سال د رمذکو . پرسشنامه(2010

پاشهاپور و همکهارا  ترجمهه شد)  پاشایی پور و همکهارا 

 تغییهرات انجهام باو  (  که با کسب اجابه اب طراحا 1395

عهد مورد استفاده برار گرف . در ایهو پرسشهنامه بُمختمر 

 11و پهذیرل  گویهه 19، نگهرل گویهه ۱۵دان  شهامل 

طیهف بهه ههورت  بود. پاسخ هر سه بعد پرسشهنامه گویه
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 1تها کاممًمخهالف   5مهواف    ای اب کهاممًن طه ۵لیکرت 

و  19-95، نگهرل 15-75متغیر بود. دامنه نمرات دان  

بههود و نمههرات بههاالتر در هههر سههه بُعههد  11-55پههذیرل 

پرسشنامه نشا  دهنده دان  بیشتر، نگهرل مثبه  تهر و 

. پذیرل باالتر عملکرد مبتنی بر شواهد در نظر گرفته شهد

روایههی هههوری و میتههوایی پرسشههنامه بهها اسههتفاده اب 

های علمی دانشهکدهنفر اب اعیای هی   10نظر واهی اب 

و نظهرات رهد برار گرفتأیپرستاری اردبیل مورد بررسی و ت

های پرسشنامه اعمال گردید. جره  آنرا در  مو  گویه

اب آلفای کرونبها  آبمایشیپایایی پرسشنامه با انجام مطالعه 

 (.88/0) آ  بابل ببول بود دارده شد که م استفا

ها و دانشهکدهفررستاب کسب مجوب اجرای طرن، ابتدا  پس

های اردبیههل، های آمههوبل پرسههتاری اسههتا سسهههؤم

آذربایجا  غربهی و آذربایجها  شهربی تریهه شهد. سهپس 

علمی اب طریهق سهامانه عله  سهنجی   یاسامی اعیای ه

پزشههکی کشههور های علههوم علمی دانشههگاهاعیههای هی هه 

پرسشنامه به همهراه فهرم رضهای  نامهه اب  شدهومشخ  

علمی مشتمل بهر به اعیای هی   پس  الکترونیکطریق 

پرسشنامه ارسالی پاسهخنامه  120نفر ارسال شد. اب  120

 شد. نفر دریاف   84

افهزار بها اسهتفاده اب نرمهای په وه  دادهتجزیه و تیلیل 

SPSS  بررسی توبیع فراوانی انجام گرف . برای  22نسخه

سو، جنس، ساب ه کار، سهطح تیمهیمت و میهل کهار اب 

هههای توهههیفی اسههتفاده شههد. بههه منظههور م ایسههه آبمو 

ای و بهرای میانگیو نمونه و جامعه اب آبمو  تی تک نمونه

بررسههی همبسههتگی بههیو پههذیرل و متغیرهههای دانهه  و 

نگرل اب آبمهو  همبسهتگی پیرسهو  برهره گرفتهه شهد. 

به منظور تعییو تفاوت میانگیو دان ، نگهرل و هم نیو 

علمی سه استا  اب آبمهو  واریهانس پذیرل اعیای هی  

و بهرای م ایسهه میهانگیو دانه ،  شهدهیکطرفه اسهتفاده 

نگرل و پذیرل در دو گروه )بنها  و مهردا ، کارشناسهی 

ارشد و دکتری( اب آبمو  تهی بها دو گهروه مسهت ل برهره 

 در نظر گرفته شد.  >05/0P سطح معنی داری گرفته شد.

 هایافته

درهههد اب  9/42داد کههه نشهها   هههای پهه وه  یافتههه     

بهرار داشهته و  سهال 40-49بیو سنیو شرک  کنندگا  

درهد دارای مهدرک  2/51، درهد اب آنا  ب  بودند 8/54

 داشهتندسال  10درهد ساب ه کار بیشتر اب  5/59دکترا و 

 آذربایجا  شهربی بها علمیاعیای هی   غلبو میل کار ا

(. بها توجهه بهه دانه ، 1درهد بود )جدول  1/38 فراوانی

علمی اب عملکرد مبتنهی بهر نگرل و پذیرل اعیای هی  

شواهد، نتایج پ وه  نشا  داد که میانگیو نمرات دانه  

 95 اب) 7/76±12/7 نگرل ،(نمره 75 اب) 31/6±65/87

  . بودنمره(  55 اب) 13/46±10/5 پذیرل و( نمره

 1398 در سال شمال غرب ایرانهای پرستاری علمی دانشکدهاعضای هیئتجمعیت شناختیتوزیع فراوانی مشخصات  .1جدول 

Table 1: Frequency distribution of demographic characteristics of faculty members of nursing schools in 

northwestern Iran in 1398 

 د( تعداد )درص  متغیرها

 سن

 سال 30کمتر از 

 سال 39تا  31

 سال 49تا  40

 سال و باالتر 50

9 (7/10) 

29 (5/34) 

36 (9/42) 

10 (11.9) 

 جنس
 مرد

 زن

38 (2/45) 

46 (8/54) 

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد

 دکتری

41 (8/48) 

43 (2/51) 
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 سابقه کار

 سال 5کمتر از 

 سال 10تا  5

 سال و باالتر10

13 (5/15) 

21 (0/25) 

50 (5/59) 

 تسلط بر زبان انگلیسی

 ضعیف

 متوسط

 خوب

0 (00/0) 

49 (3/58) 

35 (7/41) 

 محل کار

 اردبیل

 آذربایجان غربی

 آذربایجان شرقی

27 (1/32) 

25 (1/29) 

32 (1/38) 

 

نتایج مربوط به وضعی  میانگیو دان ، نگرل و پهذیرل 

 ردبیل، اهای پرستاری علمی دانشکدهاعیای هی  

 

جا  غربهی و آذربایجها  شهربی در بمینهه عملکهرد آذربای

 آمده اس .   2مبتنی بر شواهد در جدول 

 ای()آزمون تی تک نمونه 1398در سال  شمال غرب ایرانهای پرستاری علمی دانشکده: میانگین و انحراف معیار نمره دانش، نگرش و پذیرش اعضای هیئت2جدول 

Table2. Mean and standard deviation of knowledge score, attitude and admission of faculty members of 

nursing schools in northwestern Iran in 1398 (sample t-test) 

 t df P Value اختالف میانگین انحراف معیار میانگین دانشکده

ش
دان

 

 > 05/0P 26 47/17 29/25 52/7 30/65 اردبیل

 > 05/0P 24 35/17 24 91/6 64 آذربایجان غربی

 > 05/0P 31 36/40 81/27 89/3 81/67 آذربایجان شرقی

ش
نگر

 

 > 05/0P 26 09/14 92/19 34/7 93/74 اردبیل

 > 05/0P 24 02/21 60/23 61/5 60/78 آذربایجان غربی

 > 05/0P 31 91/15 90/21 78/7 91/76 آذربایجان شرقی

ش
پذیر

 

 اردبیل

 

41/45 93/3 40/10 74/13 26 05/0P < 

 > 05/0P 24 26/14 64/10 72/3 64/45 آذربایجان غربی

 > 05/0P 31 28/10 12/12 66/6 13/47 آذربایجان شرقی

 

نمره  یارو انیراآ مع یانگیوم، 2های جدول بر اساس داده

 یهادانشهکده یعلمهی  ه یاعیا یرلدان ، نگرل و پذ

 اب متوس  ایرا  در سطیی باالتر شمال غرب  یپرستار

 

های پ وهشههی بهها اسههتفاده اب یافتهههبههرار دارد. هم نههیو 

ضریب همبستگی پیرسو  نشا  داد که بیو هر سهه بُعهد 
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 (.3( )جدول >0.05Pدارد)داری وجهود دان ، نگرل و پذیرل رابطه مثبه  و معنهی

 رد پژوهشگروه مو و پذیرش گرشنتایج حاصل از آزمون همبستگی بین میانگین نمره دانش، ن 3جدول 

Table 3. Results of the correlation test between the mean score of knowledge, attitude and admission of 

the research group 

 پذیرش نگرش دانش 

   1 دانش

  P=004/0, r=309/0 1 نگرش

 P=017/0, r=261/0 P=013/0, r=271/0 1 پذیرش

 *آزمون پیرسون

 

تفاوت میانگیو دان  در بیو بنا  و مردا  با  نتایج بررسی

استفاده اب آبمو  تی در دو گروه مست ل نشا  داد که بیو 

داری وجهود میزا  دان  با توجه به جنسی  تفاوت معنهی

( و میانگیو دان  مهردا  P 01/0و  t(82 )622/2دارد)

( بهوده و 28/64±29/6( بیشتر اب بنها  )85/5±79/67)

بهر ببها  انگلیسهی و دانه  ارتبهاط هم نیو بیو تسهل  

(. عهموه P 005/0و  t(82 )872/2معنی دار وجود دارد)

بههر اینمیههانگیو دانهه  افههراد بهها سههطح انگلیسههی  ههوب 

( بیشهههتر اب افهههراد بههها سهههطح متوسههه  79/5±11/68)

( برار بود. ایهو ارتبهاط بهرای بُعهد پهذیرل 2/6±27/64)

و  t(82 )957/1معنی دار امها لهب مهربی گهزارل شهد )

054/0 P به طهوری کهه میهانگیو پهذیرل در افهراد بها )

( بهاالتر اب افهراد بها 40/47±54/4سطح انگلیسی  هوب )

( بههرار داشهه  22/45±33/5سههطح انگلیسههی متوسهه  )

 (4)جدول 

برای میانگیو دان ، نگهرل و پهذیرل بهر اسهاس سهایر  

مشخمات جمعیه  شهنا تیارتباط معنهی داری مشهاهده 

سه میهانگیو نمهره دانه ، نگهرل و نشد. در رابطه با م ای

علمی سه استا ، نتایج تیلیل آبمو  پذیرل اعیای هی  

( نشا  داد کهه تعیهیو تفهاوت anovaواریانس یکطرفه )

آماری معنی داری بیو دانه ، نگهرل و پهذیرل اعیهای 

علمی اردبیل، آذربایجا  غربهی و آذربایجها  شهربی هی  

 وجود ندارد.

 دموگرافیکمتغیرهای  بر حسبو پذیرش نگرش ، انشمیانگین د.4 جدول 

Table 4. Average knowledge, attitude and acceptance in terms of demographic variables 
 پذیرش نگرش دانش 

 = P79/0= P74/0 = P0/14 سن*

 = P01/0= P51/0 = P76/0 جنس**

 = P054/0 = P05/0 = P76/0 سطح تحصیالت**

 = P47/0 = P74/0 = P59/0 سابقه کار*

 = P064/0 = P17/0 = P37/0 محل کار*

 = P005/0 = P065/0 = P054/0 تسلط بر زبان انگلیسی**

 *واریانس یکطرفه

 **تی با دو گروه مستقل

 بحث

به منظور بررسی میزا  دان ، نگهرل و  حاضر مطالعه     

های پرستاری شهمال علمی دانشکدهپذیرل اعیای هی  

در بمینهه عملکهرد مبتنهی بهر شهواهد انجهام  غرب کشور

که وضعی  میانگیو هر یهک  گرف . اولیو یافته نشا  داد

اب متغیرهههای دانهه ، نگههرل و پههذیرل در بههیو اعیههای 

های پرسههتاری اردبیههل، آذربایجهها  علمی دانشههکدههی هه 

غربی و آذربایجها  شهربی در بمینهه عملکهرد مبتنهی بهر 

داش  کهه نشها  دهنهده  شواهد باالتر اب حد متوس  برار

در سهطح آموبشهی و  EBPحرک  مؤثر به سهم  ادغهام 

دانشگاهی اس . نتایج مطالعه حاضر در بررسی بُعد دانه  

عملکرد مبتنی بر شهواهد نشها  داد کهه میهزا  دانه  و 



 ...بررسی دانش، نگرش و پذیرش                                                                                                                                     637

 99، زمستان 4شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

علمی باالتر اب حد متوس  بهرار دارد. آگاهی اعیای هی  

داد کهه نشها   (2012آدامهز و بهارو  ) یافته های مطالعه

علمی دانشهکده پرسهتاری در درهد اب اعیهای هی ه  77

به طور کلی اب عملکرد مبتنهی بهر شهواهد آگهاه  آیواایال  

های مطالعه حاضر ( که با یافته2009آدامز و بارو  بودند )

و  پههائودلهای مطالعههه باشههد. هم نههیو یافتههههمسههو می

درههد اب اسهاتید  95نیز نشا  داد کهه  (2018) همکارا 

گیری بهالینی برای تممی  EBPدانستند که پرستاری می

ها در آموبل و بهالیو آ غلبگیرد و امورد استفاده برار می

(. 2018پههائودل و همکههارا  کردنههد )اب آ  اسههتفاده می

علمی بها نیز بیا  کرد کهه اعیهای هی ه  (2018آپتو  )

آپتو  کنند )آشنا بوده و اب آنا  استفاده می  EBPمفروم 

ها با نتهایج مطالعهه حاضهر همخهوانی ایو یافته که(2018

 2012د. با ایو حال نتهایج مطالعهه مرهرداد در سهال ندار

علمی در بمینهه نشا  داد که سطح دان  اعیهای هی ه 

EBP ًمرهرداد و درهد( بود )1/47در حد متوس  ) عمدتا

توانهد ناشهی اب گذشه  . ایو تفهاوت می(2012همکارا  

ر بهر عملکهرد مبتنهی بهر شهواهد در بما  و تأکیهد بیشهت

علمی در هی  های مختلف های ا یر و گذراند  دورهدهه

 بمینه عملکرد مبتنی بر شواهد باشد. 

هم نههیو نتههایج مطالعههه حاضههر نشهها  داد کههه اعیههای 

 EBPعلمی پرسههتاری نگههرل مثبتههی نسههب  بههه هی هه 

هم نههیو  ( و2010اسههتی لر )نتههایج مطالعههه  داشههتند.

علمی شهها  داد کههه اعیههای هی هه ( ن2012) مرههرداد

پرستاری نگرل مثبتی به عملکرد مبتنی بر شواهد دارنهد 

(. پههائودل 2010؛ اسههتی لر 2012مرههرداد و همکههارا  )

(. 2018پهائودل نیز نتایج مشابری را بیا  کهرد )( 2018)

های مطالعهه حاضهر همخهوانی دارد. بها ایو نتایج با یافتهه

رود کهه اعیهای نتظار میا EBPتوجه به نگرل مثب  به 

در سهطح  EBPعلمی در فرایند آمهوبل و اجهرای هی  

 دانشگاه و بالیو حیور فعال داشته باشند.

های پ وه  حاضر در بُعد پذیرل و اجرای عملکهرد یافته

بها کر مبتنی بر شواهد نیهز در حهد مطلهوب بهرار داشه 

نیهز همخهوانی  (2012آدامز و بهارو  )های پ وه  افتهی

درهههد اعیههای  ۶۰ ت ریبههاً آنهها . در پهه وه  دنههدار

علمی اظرار کردند که به طور فعال اطمعات عملکرد هی  

مبتنی بهر شهواهد را بهرای راهنمهای کهار  هود اسهتفاده 

آپتههو  ( و در مطالعههه 2012آدامههز و بههارو  کننههد )می

اسههاتید پرسههتاری  (2018پههائودل )هم نههیو و  (2018)

اجرای عملکرد مبتنهی بهر  ها بر اهمی  آموبل ودانشکده

شواهد تأکید داشتند و بیا  کردند کهه اب ایهو مفرهوم بهه 

( 2018؛ پائودل 2018آپتو  کنند )طور مؤثر استفاده می

های مطالعه حاضر همخوانی داش . با ایو حال که با یافته

تی  عنوا  پذیرل  (2013) و همکارا  مجیددر مطالعه 

گیههری بههالینی  عملکههرد مبتنههی بههر شههواهد در تمههمی 

پرستارا  اظرار کردند که با توجه به حجه  سهنگیو کهار، 

کار گیرنهد.  ودکارآمهدی و ه توانند شواهد جدید را بنمی

ها در بمینه عملکرد مبتنی بر شواهد در سهطح توانایی آ 

نظهر ه (. به2013مجیهد و همکهارا  متوس  اربیابی شد )

ا  دان ، رسد دلیل نتایج مطلوب مطالعه حاضر در میزمی

علمی تأکیهد در بیو اعیای هی   EBPنگرل و پذیرل 

های ا یهر، ر سهالد شهواهد بیشتر بر عملکرد مبتنهی بهر

ویه ه در ه وجود مراکز فعال عملکرد مبتنهی بهر شهواهد به

های آمهوبل دانشگاه علوم پزشکی تبریز و برگزاری کارگاه

 باشد. عملکرد مبتنی بر شواهد 

تفاده اب ضههریب همبسههتگی های پ وهشههی بهها اسههیافتههه

پیرسو  نشا  داد که بیو ههر سهه بُعهد دانه ، نگهرل و 

ایو نتهایج داری وجود داش . پذیرل رابطه مثب  و معنی

همخهوانی دارد.  (2018و همکهارا  ) با مطالعهه میمهدی

، بها نهوآوری فهردی  EBPپذیرل آنان طبق نتایج پ وه 

داری داشهه  دانهه   و نگههرل ارتبههاط مثبهه  و معنههی

نیز نشا  داد  (2010) (. پالمر2018میمدی و همکارا  )

تواند پذیرل آ  را افهزای  می EBPکه نگرل مثب  به 

های (. هم نهیو ایهو نتهایج بها یافتهه2010پهالمر دهد )

مطالعه پاشایی پور و همکارا  نیز همخوانی دارد تا بمهانی 

که افراد یک نظام اجتمهاعی در بمینهه نهوآوری پیشهنراد 

تواننههد آ  را کههافی را نداشههته باشههند، نمی شههده دانهه 

(. اسهاتیدی کهه 1395پاشهایی پهور و همکهارا  بپذیرند )
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دارند به احتمهال بیشهتر اب  EBPنگرل مثبتی نسب  به 

بهر اسهاس  کننهد.عملکرد مبتنی بهر شهواهد اسهتفاده می

( و هم نههیو 2019مطالعههه سههلیمانی فههر و همکههارا  )

نگهرل ارتبهاط معنهی ( بیو دان  و 2019جوادی بشار )

داری وجههود داشهه  و پرسههتارانی کههه دانهه  و مرههارت 

بیشتری در بمینهه عملکهرد مبتنهی بهر شهواهد داشهتند، 

تری نسب  به ایو مفروم داشهتند )سهلیمانی نگرل مثب 

(. بها ایهو حهال 2019؛ جوادی بشار 2019فر و همکارا  

( 1394) های مطالعه ده انی و همکارا ایو نتایج با یافته

بیو میانگیو نمهره  آنا  مطالعه مغایرت داش . طبق نتایج

ارتبهاط  و هم نیو بیو آگاهی و نگهرل عملکرد و نگرل

معنی دار مشاهده نشد و با وجود نگرل مثب  به عملکهرد 

مبتنی بر شواهد میزا  آگاهی و عملکرد پرستارا  در ایهو 

(. ایو تنهاب  1394ده انی و همکارا  بمینه پاییو بود )

واند ناشی اب عدم بربراری فرهنگ حمای  اب مراببه  می ت

مبتنههی بههر شههواهد، ف ههدا  وبهه  کههافی جرهه  مطالعههه 

تی ی ات انجام شده، کمبود امکانهات الکترونیکهی و سهایر 

 باشد. EBPموانع موجود برای پذیرل و اجرای 

با دانه ، جمعیه  شهنا تیههای در تعییو ارتباط وی گی

، سهاب ه کهار و میهل تیمیمت نگرل و پذیرل بیو سو،

علمی در رابطه هی   کار با دان ، نگرل و پذیرل اعیای

 با عملکرد مبتنی بر شواهد رابطه معناداری مشهاهده نشهد

(05/0P>.)   در هورتیکه در مطالعهه ده هانی و همکهارا

( بیو میانگیو نمهره آگهاهی و عملکهرد پرسهتاری 1394)

نهادار وجهود مبتنی بر شواهد با سو و ساب ه کار رابطهه مع

(. هم نهیو در مطالعهه 1394داش  )ده انی و همکارا  

( بهیو سهطح تیمهیمت در پرسهتاری بها 1388مررداد )

گسههتره اسههتفاده اب نتههایج تی ی ههات ارتبههاط مسههت ی  و 

(. در 1388معناداری وجهود داشه  )مرهرداد و همکهارا  

توا  چنیو ها با مطالعه حاضر میرابطه با تناب  ایو یافته

 ر داش  کهه اربیهابی عملکهرد مبتنهی بهر شهواهد دراظرا

مطالعات ببلی به طور عمده بیو همه پرستارا  هرآ نظر 

هها انجهام علمی بهود  آ اب سطح تیمیمت و عیو هی  

علمی در طههول هههایی کههه اعیههای هی هه شههده و آموبل

تواند سهایر کنند، می دم  در بمینه تی ی ات تجربه می

متغیرهای مؤثر در مطالعات ببلی را تی  تأثیر برار دههد. 

 ارتبههاطدانهه  بهها توجههه بههه جنسههی   انگیومیههبههیو امها 

و  (P 01/0و  t(82 )622/2) داری وجههود داشهه معنههی

مطالعه عید میانگیو دان  مردا  بیشتر اب بنا  بود. نتایج 

نشها  داد پرسهتارا  مهرد ( نیهز 2017ابوروب و همکارا  )

تری در نسب  به پرستارا  ب  دان  بیشتر و نگرل مثب 

. نتهایج (2017ابوروب و همکارا  عید دارند ) EBPبمینه 

نیهز نشها  داد کهه ( 1394) مطالعه ده هانی و همکهارا 

میانگیو نمره آگهاهی مهردا  بهاالتر اب بنها  بهرار داشه  

(. امهها ایهو بهها نتهایج مطالعههه 1394ده هانی و همکهارا  )

ابوحشههی  و هم نههیو ( 2018) سههپروند و همکههارا 

؛ ابهو 2018سپروند و همکهارا  مغایرت داش  )( 2017)

. تنههاب  نتههایج تی ی ههات (2017حشههی  و همکههارا  

تواند به عل  مشغله بیاد بنا  در مختلف در ایو بمینه می

توانهد های روبانه نسهب  بهه مهردا  باشهد کهه میفعالی 

فره  په وه  و دسهتیابی بهه شهواهد علمهی بروبتهر را 

 کاه  دهد.

هم نیو نتایج پ وه  در بخ  دیگر نشا  داد کهه بهیو 

دار وجود دارد سل  بر ببا  انگلیسی و دان  ارتباط معنیت

و میانگیو دان  افراد با سهطح انگلیسهی  هوب بیشهتر اب 

ایهو ارتبهاط بهرای بُعهد  ش .دابرار  افراد با سطح متوس 

پذیرل معنی دار اما لب مربی گزارل شد  به طوری کهه 

میانگیو پذیرل در افراد با سطح انگلیسی  هوب بهاالتر اب 

ها بها ایو یافتهه اد با سطح انگلیسی متوس  برار داش .افر

همخوانی دارد. طبق نتهایج  (1388) نتایج مطالعه  مررداد

ارتبهاط مسهت ی  و معنهی داری بهیو گسهتره آنراپ وه  

استفاده اب نتایج تی یق و میزا  مرارت در استفاده اب ببا  

( 1388مرههرداد و همکههارا  )  داشهه انگلیسههی وجههود 

دم تسل  به ببا  انگلیسی یکی اب موانع اشهاره عهم نیو 

شده در مطالعهات انجهام گرفتهه در ایهرا  بهرای عملکهرد 

(. 1390کرمانشاهی و پروینیا  باشد )مبتنی بر شواهد می

در مطالعه  ود بیا  کهرد کهه افهزای  ( 1393)بوجاباده 

توانمندی و مرارت ببا  انگلیسی ارائه دهنهدگا   هدمات 
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سعه و موف ی  عملکرد مبتنی بهر شهواهد سمم ، برای تو

 (. 1393بوجاباده امری ضروری اس  )

تواننهد فراینهد دانه ، نگهرل و پهذیرل ها میایو یافتهه

ارت هها و تسههریل  EBPاسههاتید و پرسههتارا  را در بمینههه 

کند بخشند و به نرادهای ستادی و دانشگاهی یادآوری می

رای آمهوبل و علمی پرستاری توانایی البم بری  عیایکه ا

تهریو مهانع عملکهرد را کسهب کهرده و مر  EBPاجرای 

مبتنی بر شواهد اب نظهر پرسهتارا ، دانشهجویا  و اسهاتید 

در تههدویو اسهه  تههر شههده اسهه . بنههابرایو البم کمرنههگ

و عوامهل مهؤثر  به ن   اساتید EBMهای آموبل برنامه

 .ای شودتوجه وی ه EBPدر فرایند 

   ههود اظرههاری شههرک  های ایههو پهه وهاب میههدودی 

باشهد و عملکهرد آنها  در کنندگا  در داد  اطمعهات می

بمینه عملکرد مبتنی بر شواهد مورد اربیهابی عینهی بهرار 

نگرفته اس . عدم فره  کافی جر  تکمیل پرسشنامه اب 

دیگر عوامل میدودی  پ وه  بود کهه بهرای بهه حهدابل 

ها رساند  مشکل سعی شد با هماهنگی ببلهی پرسشهنامه

چند روب بُعد تیویل گرفته شد تا اسهاتید در طهول نوبه  

را تکمیهل  کاری هر بمانی که فره  داشتند، پرسشهنامه

 کنند.

 نتیجه گیری

نشها  داد کهه  حاضهر طور  مههه نتهایج مطالعههه ب     

علمی میههزا  دانهه ، نگههرل و پههذیرل اعیههای هی هه 

  های پرستاری در سطح  وبی برار دارد که نشهادانشکده

در سههطح  EBPدهنههده حرکهه  مههؤثر بههه سههم  ادغههام 

بههها توجهههه بهههه اینکهههه  آموبشهههی و دانشهههگاهی اسههه .

های مختلف آموبشی، درمهانی و علمی در ن  ری  عیایا

تواننههد دانشههجویا  و کننههد، میپ وهشههی فعالیهه  می

پرستارا  را در بمینه عملکرد مبتنهی بهر شهواهد توانمنهد 

عمل ه فیتی را اب بیمارا  بسابند تا مرابب  پرستاری با کی

سهه های پ وه  نشا  داد که بهیو آورند. هم نیو یافته

در ایههو بمینههه ارتبههاط  بُعههد دانهه ، نگههرل و پههذیرل

شود در مطالعات آینده داری وجود دارد. پیشنراد میمعنی

های آمههوبل پرسههتاری سههایر برنامههه یمنظههور ارت ههاه بهه

ای هدر دانشهههکده EBPضهههروریات آمهههوبل و اجهههرای 

 پرستاری بررسی شود.

 دردانیق

ایو م اله نتیجهه طهرن تی ی هاتی کمیتهه تی ی هات      

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با شناسهه ا هم  

IR.ARUMS.REC.1398.035 و کمیتههه باشههد می

تی ی ات دانشجویی ایو دانشگاه حهامی ایهو طهرن بهوده 

دبیهل و اس . اب معاون  پ وهشی دانشگاه علوم پزشهکی ار

های های پرسهتاری اسهتا علمی دانشهکدهاب اساتید هی  

اردبیل، آذربایجها  غربهی و آذربایجها  شهربی بهه جره  

 نمایی .همکاری در اجرای ایو طرن تی ی اتی تشکر می
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 شاپور ی آموبل جندیی توسعهمجله                      

 ی آموبل علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فملنامه                                                                                                                                          

  99 بمستا ، 4، شماره یلزده سال                                                                                                                                                          

ر زمینه د ایران غرب شمال یهای پرستارمی دانشکدههیات علبررسی دانش، نگرش و پذیرش اعضای 

 1398عملکرد مبتنی بر شواهد در سال 
ری، کمیته تی ی هات دانشهجویی، موسسهه آمهوبل سهمم  مشهگیو شهرر، دانشجوی کارشناسی پرستا :ابراهیم اظهری

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرا . 

گروه پرستاری دا لی جراحهی، دانشهکده پرسهتاری و مامهایی، دانشهگاه علهوم پزشهکی  هیأت علمی،عیو  :*نصیب بابایی

 .اردبیل، اردبیل، ایرا 

پرستاری، موسسه آموبل سمم  مشگیو شرر، دانشگاه علوم پزشهکی اردبیهل،  عیو هیأت علمی، گروه نسرین مهرنوش:

 اردبیل، ایرا .  

نشهگاه دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تی ی ات دانشجویی، موسسه آموبل سمم  مشگیو شهرر، دا :مهسا منافی

 علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرا .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه پرستاری دا لی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  هیأت علمی،و عی مسؤول: سندهینو*

 .اردبیل، اردبیل، ایرا 

 

 یوبال ی در می اب اساتیدی که دان  کافی و نگرل مثب  نسب  به مرابب  مبتنی بر شواهد دارند استفاده چکیده:

 هایلمی دانشکدهعهی  با هدآ تعییو میزا  دان ، نگرل و پذیرل اعیای حاضر لذا پ وه  رسد. ضروری به نظر می

تیلیلی حاضر که به -ر مطالعه توهیفید در بمینه عملکرد مبتنی بر شواهد هورت گرف . شمال غرب ایرا پرستاری 

نفر  84علمی اب طریق ایمیل ارسال شد که پاسخنامه هی  نفر اب اعیای  120پرسشنامه به  ،رول سرشماری انجام شد

 مل چرار بخ  بود. بخ  اول شامل اطمعات دموگرافیک وها شاآوری داده. ابزار جمع پس اب تکمیل دریاف  گردید

ها با استفاده اب نرم افزار داده. بود روبیو و پری چرارم پرسشنامه بررسی دان ، نگرل و پذیرل ، سوم و بخ  دوم

SPSS   دانها نشا  داد که میانگیو و انیراآ معیار نمرات تیلیل داده مورد تجزیه و تیلیل برار گرف . 22ورژ  

بیو  .بود( نمره 55 اب) 13/46 ± 10/5 پذیرل و( نمره 95 اب) 77/76 ± 12/7 نگرل ،(نمره 75 اب) 87/65 ± 31/6

. در رابطه با متغیرهای دموگرافیک، بیو میزا  داری وجود داش دان ، نگرل و پذیرل رابطه مثب  و معنی بُعدهر سه 

مطالعه نشا  داد که میزا  دان ، نگرل  تایجن .داری وجود داش معنیو تسل  بر ببا  انگلیسی رابطه  جنسی  دان  با

به سم   مؤثرهای پرستاری در سطح  وبی برار دارد که نشا  دهنده حرک  لمی دانشکدهعو پذیرل اعیای هی  

( در سطح آموبشی و دانشگاهی اس . بنابرایو البم اس  در تدویو EBP) Evidence Based Practiceادغام 

 ای شود.  توجه وی ه EBP فراینددر  مؤثرو عوامل  به ن   اساتید آموبشیهای برنامه

 .، عملکرد مبتنی بر شواهدعلمیهیأت اعیای  پذیرل، دان ، نگرل،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

Email: Nasib.babaei@yahoo.com 

 
 

 


