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 چكيده

 حیاتی نقش بیمار برای آنان باشند، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم اطالعات در سطح وسیعی میی خود نیازمند کسب  پرستاران در حرفه :مقدمه

یاابی پرساتاران    ی حاضر تعیین رفتار اطالع هدف مطالعه. سازد تر آسان پرستاران برای را گیری تصمیم تواند می روزآمد و کافی اطالعات وجود. دارد

به این مسأله بود که پرستاران اطالعاات ماورد نیااز خاود را از      گویی پاسخبنابراین این مطالعه درصدد . های آموزشی شهر یزد بود شاغل در بیمارستان

 .رددا ها را از جستجوی مدارک و شواهد معتبر باز می آورند و چه موانعی آن دست می های اطالعاتی به چه منابع یا کانال

باا  شمسای   0033های آموزشی شهر یزد در سال  بیمارستانپرستار شاغل در  023 تحلیلی -ی توصیفی در این مطالعهپژوهش  ی معهجا :روش بررسی

کاه روایای و   سااخته   محقا   ی ناماه  پرساش  ازهاا   گردآوری داده جهت. انتخاب شدگیری آسان  ی نمونه وسیلهکه به  بودکار  ی حداقل یك سال سابقه

مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد که در آن نوع منابع مورد استفاده جهت جساتجوی اطالعاات، هادف از     87/3پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 

افزار  مها از نر جهت تجزیه و تحلیل داده. مورد سوال قرار گرفت پرستاران اطالعاتی نیازهای و اطالعات بازیابی مشكالت و موانع جستجوی اطالعات،

 .ها استفاده شد جهت بررسی یكنواختی گویه Chi-squireها و از آزمون آماری  ، آمار توصیفی برای توصیف داده08ی  نسخه SPSSآماری 

آگاهی . ها زن بودند و اکثر آن 70/3±23/8تر پرستاران دارای مدرک لیسانس و سابقه کاری  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیش :ها یافته

موتورهاای  )هاا اینترنات    ی آن ترین منباع ماورد اساتفاده    بیش. تر پرستاران بود ترین نیاز اطالعاتی بیش ی پرستاری مهم های جدید در حوزه از پیشرفت

تارین ماانع بارای جساتجوی اطالعاات       مهام از پرستاران کمبود وقت را % 7/87. ها روزآمدن کردن اطالعات بود و هدف اکثر آن( جستجوی عمومی

 .ذکر نمودند

یابی باه اطالعاات جدیاد و روزآماد      اما دست. شان که با بیمار پیوند خورده است آگاهند خوبی به اهمیت روزآمد بودن اطالعات در شغل پرستاران به :گیری نتیجه

هاا   شاود کاه مسایولین بیمارساتان     های حاصال از پاژوهش حاضار پیشانهاد مای      یافتهبا توجه به . های خاصی است در حوزه پرستاری نیازمند آموزش وکسب مهارت

 .های آموزشی و پژوهشی پرستاران در نظر بگیرند ی زمانی مشخصی را برای فعالیت بازه

 ها یابی؛ بیمارستان ؛ اطالعات؛ رفتار اطالعانپرستار :های کلیدی واژه
 

 25/7/30: اصالح نهایی   27/5/30: دریافت مقاله

 6/3/30: پذیرش مقاله

 رفتاار . طراهره  ، سرلیمی رقیر   حکیمیرا   ،اکبرر  علی رحیمیانفر :ارجاع

 شهر آموزشی های بیمارستان در شاغل پرستاران یابی اطالع

 .607-629(: 5)20؛ 2929مدیریت اطالعات سالمت . یزد

 
 مقدمه

ی پرستاری روز ب  روز فزونری   استفاده از شواهد علمی در حرف 
ای است ک  در آ  بر  طیرو وسریای از     پرستاری حرف . یابد می

اطالعات در مورد سالمت و مراقبت برای رفع نیازهای آموزشی 

و این حرف  تغییر پارادایم خود بر  سروی    (2)و بالینی نیاز است 
رده، اما این تغییر در بسیاری عملکرد مبتنی بر شواهد را شروع ک

 گذشرت  از آ  پرسرتارا  در عملکررد   . از کشورها کند بوده است
 

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با حمایت مالی و اجرایی مرکز تحقیقاات قلاب و    *

 .باشد می 0033عروق افشار یزد در سال 

 ایران یزد،افشار،  بیمارستان عروق و قلب تحقیقات کارشناس، پرستاری، مرکز -0

 دانشاگاه  دندانپزشاكی،  ی دانشاكده  رساانی،  اطالع و کتابداری ارشد، کارشناس -2

 (ی مسیول نویسنده)ایران  یزد، صدوقی یزد، شهید پزشكی علوم

 Email: hakimianr@gmail.com 
 شاهید  پزشاكی  علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری ی استادیار، پرستاری، دانشكده -0

  ایران یزد، یزد، صدوقی

 مقاله پژوهشی
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 و همكاران  رحیمیانفر اکبر علی          

ترین مشکل  مهم(. 9)مبتنی بر شواهد با مشکل مواج  هستند 
پرستارا  در استفاده از شواهد پژوهشی، عدم آشنایی آنا  ب  

های  چگونگی جستجوی اطالعات، تایین منابع و بانک
ها  ، لذا آ (9)باشد  اطالعاتی مرتبط و تحلیل انتقادی منابع می

زشا  را از مسیری ساده، دهند ک  اطالعات مورد نیا ترجیح می
ای و  نظیر همکارا ، پرستارا  حرف ( 2)آسا  و قابل اعتماد 

، 4)دست آورند  خصوص پزشکا  ب  دیگر اعضای تیم درما  ب 
و مجالت ( 5)تر از منابای مانند کتب درسی  ها کم و آ ( 9

 . نمایند استفاده می( 7)چاپی 
 مورد اطالعاتی منابع ترین مهم ک  داد پیما نشا  پژوهش نیک

 و سپس اطالعات ابتدا تجرب  بالینی، کار در پرستارا  ی استفاده
 ترین بوده و کم طول خدمت و تحصیل ی در دوره کسب شده

 .(6)باشند  می پرستاری مجالت استفاده مورد اطالعاتی منابع
 اطالعاتی منبع ترین ی کاهویی نیز نشا  داد، بیش نتایج مطالا 

 قرار استفاده مورد روزان  طور دانشجویا  پرستاری ب توسط  ک 
 پزشک و وی همراه یا بیمار پرستاری، گیرد کارکنا  می

 و علمی مجالت چاپی، تر از کتب ها کم سرپرست بوده و آ 
 .(8)نمایند  استفاده می اینترنت

در مورد استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی نیز هرچند 
محبوبیت  20ی  ک  این منابع از اواسط ده تحقیقات نشا  داده 

های انجام یافت  در خصوص  اند، اما نتایج بررسی زیادی پیدا کرده
تر تحقیقات انجام  در بیش(. 5، 2)ها متفاوت است  استفاده از آ 
عنوا  منبع اطالعاتی پرستارا   های اطالعاتی ب  گرفت ، بانک

دم دسترسی ب  ذکر شده است، اما عوامل متاددی از جمل  ع
، عدم دسترسی ب  کتابخان  و دیگر منابع (20)کامپیوتر 
و ( 22)های جستجو  ، عدم آشنایی با تکنیک(22)اطالعاتی 

( 5، 22)کمبود وقت برای جستجو در بین حجم زیاد اطالعات 
 .یابی ب  اطالعات شده است مانع موفقیت پرستارا  در دست

ی یک مهارت حیاتی برای های اطالعات گر چ  جستجو در پایگاها
های الزم  ها مهارت ، ولی ممکن است آ (29)پرستارا  است 

، (22)جهت پیدا کرد  اطالعات مورد نیازشا  را نداشت  باشند 
اما تحقیقات (. 20)ها آموزش کافی داده نشده است  چو  ب  آ 

ها و  نشا  داد ک  با آموزش و تمرین، مهارت استفاده از پایگاه
 (.20، 29)یابد  عاتی در این افراد افزایش میمنابع اطال

با توج  ب  اینک  پرستارا  بیمارستا  خصوصاً در بخش مراقبت 
های بیمار خود را بر عهده دارند  ویژه مسؤولیت تمام مراقبت

ها ناچار ب  گزینش انواع مختلفی از اطالعات  ، در نتیج  آ (24)
منبع اطالعاتی مورد آگاهی از نوع . هایشا  هستند در فاالیت

گیری  ی پرستارا  برای درك فرایند پژوهش و تصمیم استفاده
چنین تجرب  نشا  داده است ک   ، هم(25)بالینی حیاتی است 

این (. 27)آیند  وجود می سواالت بالینی در حین انجام کار ب 
مسأل  ک  پرستارا  در مواج  با این سواالت از چ  منابع یا 

ها را  نمایند و چ  موانای آ  تی استفاده میهای اطالعا کانال
دارد، محققا  را بر آ   ازجستجوی مدارك و شواهد ماتبر باز می

یابی پرستارا   ی حاضر ب  تایین رفتار اطالع داشت تا در مطالا 
 .های آموزشی شهر یزد بپردازند شاغل در بیمارستا 

 
 روش بررسی

 انجام مقطای روش ب  بود ک  توصیفی نوع از حاضر ی مطالا 
شاغل در جهت انجام این مطالا  ابتدا تاداد کل پرستارا  . گرفت

های افشار، شهید  بیمارستا ) های آموزشی شهر یزد بیمارستا 
با  2920در سال ( صدوقی، شهید رهنمو ، سوانح و سوختگی

نفر برآورد  650های مذکور  تماس با دفاتر پرستاری بیمارستا 
نفر  985گیری آسا  تاداد مورد نیاز  روش نمون  با استفاده از. شد

ها و  های بیمارستا  در نظر گرفت  شد ک  با مراجا  ب  بخش
جلب همکاری پرستارا  ب  کسانی ک  تمایل ب  شرکت در 

ی بودند، کار ی حداقل یک سال سابق مطالا  داشتند و دارای 
 (درصد6/45)نفر  990از این تاداد،  .نام  داده شد پرسش

ها  گردآوری داده. نام  را تکمیل نموده و تحویل دادند پرسش
ساخت  انجام شد ک  با استفاده از  ای محقق نام  توسط پرسش

شامل  تهی  شد و( 22، 26)ی پرستاری  مطالاات مشاب  در زمین 
 ی سابق  جنس،) فردی مشخصات اول بخش در: بود بخش س 

 دوم شامل خشب ثبت گردید؛ (... و تحصیالت میزا  خدمت،
بود، بدین ترتیب  یابی چهار دست  سوال در خصوص رفتار اطالع

ک  نوع منابع مورد استفاده جهت جستجوی اطالعات، هدف از 
 و اطالعات بازیابی مشکالت و موانع جستجوی اطالعات،

مورد سوال قرار گرفت؛ و در بخش  پرستارا  اطالعاتی نیازهای
و پیشنهادهای پرستارا   سوم سواالتی جهت آگاهی از عالیق



 

 سکینتبکمینست

 
 29 آذر و دی/  پنجمی  شماره/ ی دهم  دوره/ مدیریت اطالعات سالمت  608

      پرستاران یابی اطالع رفتار

نام  با مشاوره با چند تن از اساتید  روایی پرسش. مطرح شد
کتابداری و پرستاری بررسی شد و جهت تایین پایایی 

پرستار  90ی  نام ، پس از تهی  و تنظیم آ  بوسیل  پرسش
صورت پایلوت تکمیل گردید و برای تایین پایایی ثبات درونی  ب 

 68/0( Cronbach Alpha)کرونباخ  نام ، ضریب آلفای پرسش
افزار  از طریق نرم آماری تحلیل و تجزی . محاسب  گردید

و آمار توصیفی جهت ترسیم جداول  26ویرایش   SPSSآماری
-Chiها از آزمو  آماری  فراوانی و برای بررسی یکنواختی گوی 

Square استفاده شد. 
 

 ها یافته

، (درصرد  4/68)پرستارا  ز  دست آمده، اکثریت  براساس نتایج ب 
و دارای سرابق  کرار کلری    ( درصرد  8/82)دارای مدرك لیسرانس  

تررین اطالعرات مرورد نیراز پرسرتارا        مهرم . بودند 92/6±82/2
 4/62)پرستاری  ی های جدید در حوزه ترتیب آگاهی از پیشرفت ب 

ترر از   برود و کرم  ( درصد 69)و آگاهی از اطالعات دارویی ( درصد
هرا و مقرررات    نام  ، اطالع از آیین(درصد 9/95)تارا  نیمی از پرس
مراقبت سالمتی را نیراز اطالعراتی خرود دانسرت       ی دولتی درباره

 (.2جدول )بودند 
 

 توزیع فراوانی اطالعات مورد نیاز پرستاران: 1جدول 

 اطالعات مورد نیاز
 فراوانی نسبی

 درصد تعداد

 7/83 255 پرستاری ی های جدید در حوزه پیشرفت

 82 200 اطالعات دارویی

 2/63 222 ها و درمان بیماری ی اطالعات کامل درباره

 8/63 035 های کامپیوتری مهارت

 2/53 033 مراقبت بهتر از بیمار

 2/53 060 تجهیزات جدید پزشكی

ی مراقبات   ها و مقاررات دولتای دربااره    نامه آیین

 سالمت
000 2/05 

 

داری برین زنرا  و    تفراوت آمراری مانری   نتایج مطالا  نشا  داد ک  
مررردا  در مررورد نرروع اطالعررات مررورد نیرراز وجررود نداشررت       

(05/0<Pvalue .)  داری  طرور مانری   افراد دارای مدرك لیسانس بر
هرای   پیشرفت» ی بیش از پرستارا  دارای مدرك فوق دیپلم، گزین 

عنروا  نروع اطالعرات مرورد نیراز       را ب « پرستاری ی جدید در حوزه
اطالعررات » ی در گویرر (. =022/0Pvalue)عنرروا  نمرروده بودنررد 

کراری مختلرو    ی افراد برا سرابق   « کامل دربارهی بیماری و درما 
کر    طروری  ، بر  (=096/0Pvalue)داری بودنرد   دارای تفاوت مانری 
داشرتن   ترری بر    ترر تمایرل بریش    کراری کرم   ی افراد دارای سابق 

 .ها و درما  داشتند بیماری ی اطالعات کامل درباره
 8/74)اکثر پرستارا   در خصوص منابع اطالعاتی مورد استفاده،

 Googleموتورهای جستجوی عمومی مانند )از اینترنت ( درصد
جهت جستجوی اطالعرات و نزدیرک بر  نیمری از     ( Yahooو 
  و همتایرا   از گفتگو و مشورت با همکرارا ( درصد 6/47)ها  آ 

تررین منبرع    کم. کردند عنوا  منبع اطالعاتی استفاده می خود ب 
( درصرد  6/28)هرای اطالعراتی    ی پرستارا  بانرک  مورد استفاده

 (.9جدول )باشد  می

 
پرستاران جهت  ی توزیع فراوانی منابع مورد استفاده: 2جدول 

 جستجوی اطالعات 

 منابع اطالعاتی مورد استفاده
 فراوانی نسبی

 درصد تعداد

موتورهاااای جساااتجوی عماااومی مثااال  )اینترنااات 

google) 

237 7/67 

 8/76 053 گفتگو و مشورت با همكاران و همتایان خود

گفتگو و مشورت باا همكااران رده بااپ، پزشاكان و     

 متخصصان

007 70 

 2/05 000 مجالت پرستاری

 8/02 035 بروشور داروها

 2/00 033 ها رسانه

 7/03 33 کتاب

 0/23 37 ی شخصی  تجربه

 0/28 78 ها ها و سخنرانی ها و کنگره همایش

 7/20 85 مجالت پزشكی

و  Pubmedمثاال )هااای اطالعاااتی پزشااكی  بانااك

Elsevier  و)... 

63 8/07 

 داری برین   چنین نتایج مطالا  نشا  داد ک  تفاوت آماری مانی هم
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نداشرت   یرک از منرابع وجرود    زنا  و مرردا  در اسرتفاده از هری    
(05/0<Pvalue .)  اما در پرستارا  با سطح تحصیالت متفراوت از

داری وجرود   نظر استفاده از کتاب و اینترنت تفراوت آمراری مانری   
، برردین مانرری کرر  هررر چرر  سررطح  (=009/0Pvalue)داشررت 

تر شرده   تحصیالت باالتر بوده، میزا  استفاده از این دو منبع بیش
اسرتفاده از سر  منبرع کتراب،      نتایج آماری نشرا  داد کر  در  . بود

 ی ها در افراد برا سرابق    ها و سخنرانی ها، کنگره اینترنت و همایش
ک  پرسرتارا    طوری ب . داری وجود دارد کاری متفاوت تفاوت مانی

ترر از   داری بریش  طور مانری  ب ( سال2-5)تر  کاری کم ی با سابق 
ه اسرتفاد ( =006/0Pvalue)و اینترنرت  ( =002/0Pvalue)کتاب 
طررور  برر ( سررال 7-29)کرراری  ی نمودنررد و افررراد بررا سررابق  مرری
هرا شررکت    هرا وسرخنرانی   ها، کنگره تر در همایش داری کم مانی
 (. =009/0P value)کردند  می

هردف از جسرتجوی اطالعرات را    ( درصد 2/75)تر پرستارا   بیش
 5/74)شرا  و پاسرب بر  سرواالت برالینی       روزآمد کرد  اطالعات

برا  ( درصرد  8/27)ند و تارداد کمری از پرسرتارا     ذکر کرد( درصد
هرای پژوهشری و تحقیقراتی بر  جسرتجوی       هدف انجام فاالیرت 

 (. 9جدول )اطالعات پرداخت  بودند 

 
 توزیع فراوانی هدف پرستاران از جستجوی اطالعات: 3جدول 

 هدف از جستجوی اطالعات
 فراوانی نسبی

 درصد تعداد

 0/65 233 روزآمد کردن اطالعات

 5/67 238 پاسخ به سواپت بالینی

 2/05 000 برقراری ارتباط علمی با همكاران

 5/20 63 (تحصیل  ادامه)آمادگی برای شرکت در کنكور 

 0/08 55 ی مقاپت علمی تهیه

 7/06 57 انجام کارهای پژوهشی

 

نتایج آماری نشا  داد ک  بین زنا  و مردا  تنها در مورد آمرادگی  
داری وجرود   تفراوت مانری  ( ادام  تحصیل)کنکور برای شرکت در 

داری  طرور مانری   کر  زنرا  بر     طوری ، ب (=009/0Pvalue)دارد 
برین پرسرتارا  برا    . تری برای ادام  تحصریل داشرتند   تمایل بیش

داری در هردف از   سطح تحصیالت متفاوت، تفاوت آمراری مانری  
 ی اما بین پرسرتارا  برا سرابق    . جستجوی اطالعات وجود نداشت

 ادامر  ) کنکرور  در شررکت  برای ی آمادگی کاری متفاوت در گوی 
داری وجرررود داشرررت   ، تفررراوت آمررراری مانررری  (تحصررریل

(009/0Pvalue=) کراری فررد    ی گون  ک  هرر چر  سرابق     ، بدا
طرور   تحصریل بر    ی ش بررای ادامر   ا شرود، تمایرل   ترر مری   بیش
 .داری کاهش یافت  بود مانی

ب  اطالعات کمبرود وقرت   یابی  مشکل اکثر پرستارا  جهت دست
و سپس نداشتن تسرلط کرافی بر  زبرا  انگلیسری      ( درصد 8/64)
ترین مشرکل برخرورد نامناسرب     ذکر شده بود و کم( درصد 9/56)

 2/2)نفرر از پرسرتارا     7چر  فقرط    چنا . کتابدارا  عنوا  گردید
عنوا  مشکل در جستجوی اطالعات بیرا    این گزین  را ب ( درصد

 (.4 جدول)کرده بودند 
 

یابی به اطالعات  توزیع فراوانی مشکالت پرستاران در دست: 4جدول 
 مورد نیازشان

 یابی به اطالعات مشكالت دست
 فراوانی نسبی

 درصد تعداد

 7/87 273 کمبود وقت

 0/58 077 های خارجی عدم آشنایی کافی با زبان

 0/27 87 مورد استفاده ی نبودن منابع کافی در کتابخانه

 0/20 87 های کار با کامپیوتر مهارت فقدان

 3/25 70 های جستجو دراینترنت فقدان مهارت

 5/26 75 عدم دسترسی کافی به اینترنت

کمبااااود نیااااروی متخصاااا  کتابااااداری و  

 رسانی اطالع
66 6/23 

 7/08 58 آمد بودن منابع موجود عدم روز

 3/05 50 اطالعات ی وسعت دامنه

 7/00 70 بیمارستانعدم همكاری مسیولین 

 5/02 73 عدم دسترسی به کتابخانه

 3/0 6 برخورد نامناسب کتابداران
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داری برین زنرا  و    نتایج مطالا  نشا  داد ک  تفاوت آماری مانری 
یابی ب  اطالعرات وجرود نداشرت     مردا  در مورد مشکالت دست

(05/0<Pvalue .)   نظر پرستارا  با سطح تحصریالت متفراوت در
داری را نشررا  داد  کمبرود وقررت، تفراوت آمرراری مانری    ی گزینر  

(000/0Pvalue= .)   طرور   افراد دارای مدرك لیسانس و دیرپلم بر
 ی داری بیش از پرستارا  دارای مدرك فروق دیرپلم، گزینر     مانی

عنوا  مشکلی برای جسرتجوی اطالعرات ذکرر     کمبود وقت را ب 
نبرود    ی گوی کاری مختلو در  ی بین افراد با سابق . کرده بودند

مررورد اسررتفاده، اخررتالف آمرراری   ی منررابع کررافی در کتابخانرر  
، بدین صورت ک  هرر  (=000/0Pvalue)داری وجود داشت  مانی

عنروا    تر این گوی  را بر   تر شود، کم کاری افراد بیش ی چ  سابق 
 .مشکلی در جستجوی اطالعات ذکر کردند

یرا  داشرتند،   پرسرتارا  ب  درصد 6/52در بررسی عالیق آموزشی، 
هرای   ک  آموزش در دسترس باشد ب  شرکت در کرالس  درصورتی

 8/50)آموزش زبا  انگلیسی عالقر  دارنرد و نیمری از پرسرتارا      
یابی بر  منرابع اینترنتری     تمایل ب  دانستن چگونگی دست( درصد

هرای   پرسرتارا  خواهرا  گذرانرد  کرالس     درصرد  5/42دارند و 
آمروزش چگرونگی جسرتجو در    تمایل ب   درصد 6/49کامپیوتر و 

هرای مرنظم    تشرکیل دوره . پزشکی داشرتند  اطالعاتی یها پایگاه
و بهبرود سررعت   پرستارا   درصد 77یابی، پیشنهاد  آموزش اطالع

 .از پرستارا  بود درصد 49اینترنت درخواست 
 

 بحث

 علمی شواهد بر مبتنی سوی مراقبت ب  حرکت پرستاری ی حرف 

عنوا   رسد ک  پرستارا  ب  نظر می ب  است، اما گرفت  پیش در را
ها و  تر ب  کتابخان  های سالمت، کم ترین گروه حرف  بزرگ

جا ک  متو   ، از آ (22)کنند  مجالت علمی پرستاری مراجا  می
، (28)تواند تأثیر مثبتی روی درما  بیمارا  داشت  باشد  علمی می

براساس رود ک  تصمیمات بالینی خود را  ها انتظار می از آ 
 (. 22)دست آمده است بگیرند  شواهدی ک  از تحقیقات ب 

ک   کردند بسیاری از پرستارا  احساس میحاضر  ی در مطالا 
پرستاری و  ی های جدید در حوزه نیازمند کسب آگاهی از پیشرفت

Lathey (22 ) ی اطالعات دارویی هستند ک  با نتایج مطالا 
ترین نیاز  مهمLathcy (22 )اما در مطالا  ی . خوانی دارد هم

اطالعاتی پرستارا  دانستن قوانین دولتی مربوط ب  مراقبت 
های  ی مهارت ترین نیاز، کسب آگاهی درباره سالمت و کم

رسد ک  همراه با باالتر  ب  نظر می. کامپیوتری ذکر شده است
رفتن مدرك پرستارا  تمایل ب  آگاهی در این افراد افزایش 

تری ب  داشتن اطالعات  تازه کار تمایل بیش پرستارا . یابد می
تواند ب  علت  ها و درما  دارند ک  این می بیماری ی کامل درباره

ها باشد، چرا ک   کم آ  ی دانش محدود و تجرب 
های بالینی نیازمند داشتن مهارت، دانش و اعتماد ب   گیری تصمیم

 (. 90)باشد  نفس می
ترین منبع اطالعاتی  بیشپیما ک   نیک ی برخالف مطالا 

ی  پرستارا  را تجرب  و استفاده از مالومات کسب شده در دوره
حاضر  ی ، در مطالا (6)تحصیل و طول خدمت عنوا  نموده بود 

باشد، ولی  ترین منبع مورد استفاده پرستارا  اینترنت می بیش
با  .گیرد های اطالعاتی مورد استفاده قرار می تاداد کمی از بانک

ک  نتایج جستجویی ک  با استفاده از موتورهای    ب  اینتوج
های  ها و وبالگ گیرد از سایت جستجوی عمومی صورت می

توا   شوند، چندا  قابل اعتماد نیستند و نمی مختلو آورده می
ها را مدرك ماتبر علمی یا مدرك مبتنی بر شواهد محسوب  آ 

نداشتن  نمود، ولی عموماً پرستارا  ب  علت کمبود وقت و
های الزم، موتورهای جستجوی عمومی را برای دسترسی  مهارت

گفتگو و مشورت با همکارا   (.27)کنند  ب  اطالعات انتخاب می
افزایی و پاسب  های دانش و سایر متخصصا  یکی دیگر از روش
ی حاضر و مطالاات متادد  ب  سواالت بالینی است ک  در مطالا 

رین منابع کسب اطالعات عنوا  ت از مهم( 4، 25، 92)دیگری 
توانند بیمار و محل  ک  نمی علت این پرستارا  عموماً ب . شده است

شا   کارشا  را ترك کنند، از منابای ک  در بخش در دسترس
رغم راحتی و سرعت  ، اما علی(24)کنند  است استفاده می

گیری از دانش همکارا ، احتمال خطا و سوگیری وجود دارد،  بهره
ممکن است افراد مختلو نظرات متفاوتی داشت  باشند، لیکن  زیرا

(. 27)باشد  این روش از اعتبار علمی قوی برخوردار نمی
خود بیا  داشت  است ک   ی ک  کاهویی در مطالا  درحالی

 چاپی، دانشجویا  پرستاری تمایل کمی ب  استفاده از کتب

در این مطالا  پرستارا  با  ،(8)اینترنت دارند  و علمی مجالت
تری ب   سطح تحصیالت باالتر و پرستارا  تازه کار تمایل بیش
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تواند  استفاده از کتاب و اینترنت داشتند ک  این مسأل  می
تمایل ب  باال برد  سطح مالومات و یا ادام   ی دهنده نشا 

 . تحصیل در این افراد باشد
پاسب ب  سواالت  حاضر روزآمد کرد  اطالعات و ی در مطالا 

ترین هدف اکثر پرستارا  در جستجوی اطالعات  بالینی مهم
خوبی ب  اهمیت روزآمد بود  اطالعات در  پرستارا  ب . باشد می

چنین کار در  ند، هما شا  ک  با بیمار پیوند خورده است آگاه شغل
تواند منبع سواالت متاددی  ی بیمارا  می بالین بیمار و مشاهده

ک  یافتن پاسب برای این سواالت قبل ( 99)را  باشد برای پرستا
پرستارا  تازه کار تمایل . ک  فراموش شوند بسیار مهم است از این
تواند حاکی از  تحصیل داشتند ک  این می ی تری ب  ادام  بیش

تر درگیر مسایل و  این باشد ک  با افزایش سن شخص بیش
ش را ا ایلچنین کار بالینی شده و تم مشکالت شخصی و هم

 .دهد برای ادام  تحصیل از دست می
یابی ب  اطالعات اکثر پرستارا   ترین موانع و مشکالت دست مهم

ک  اغلب پرستارا  ضرورت را  با توج  ب  این. باشد کمبود وقت می
چنین ب  علت کار زیاد،  و هم( 27)دانند  ی بالینی می در امور روزان 

جستجوی اطالعات مواج  عموماً با نداشتن وقت آزاد برای 
از دیگر مشکالت نداشتن تسلط کافی ب  زبا  انگلیسی . هستند

های مرجع، مجالت ماتبر  تر کتاب ک  بیش است، با توج  ب  این
شوند،  ب  زبا  انگلیسی منتشر می... علمی، بروشور داروها و 
تواند در روزآمد شد  اطالعات نقش  تسلط ب  این زبا  می

تر، نبود  منابع  پرستارا  تازه کار نسبتاً بیش. شداساسی داشت  با
شا  را مشکلی جهت جستجوی  مورد استفاده ی کافی در کتابخان 

ها با توج  ب  نتایج ذکر شده  اند، چرا ک  آ  اطالعات برشمرده
 .تری ب  ادام  تحصیل دارند تمایل بیش

 گیری نتیجه

 و تحقیقرات  از اسرتفاده  بر   تروجهی  کم ک  رسد نظر می هر چند ب 
 تروجهی  قابل عمومیت بهداشتی کارکنا  در ب  تجرب  عمده اتکای

 را خرود  کر  اعمرال   پرسرتارانی  شده اسرت کر    دارد، اما مشخص
انرد   انرد، توانسرت    نمروده  گرذاری  پای  علمی شواهد و مدارك براساس

یرابی بر  مردارك     امرا دسرت  (. 99) کننرد  اتخاذ را بهتری تصمیمات
پرستاری نیازمند کسرب   ی جدید و روزآمد در حوزهماتبر و اطالعات 

جسرتجوی مردارك    ی هایی نظیر آشنایی با کامپیوتر، نحروه  مهارت
ماتبر علمی یا مبتنی بر شواهد، آموزش روش تحقیرق و پرژوهش،   

. باشرد  آموزش زبا  انگلیسی و رفرع سرایر موانرع و مشرکالت مری     
کوتاه شد  مردت  مراقبت پرستاری با کیفیت باالتر منجر ب   ی ارای 

 .گردد بستری در بیمارستا  و افزایش سرعت بهبودی بیمارا  می
 

 ها پیشنهاد

زمانی مشخصی را برای  ی مسؤولین بیمارستا  باید بازه -
ها در  های پژوهشی آ  چنین جهت فاالیت آموزش پرستارا  و هم

 .نظر بگیرند
شرایطی فراهم شود تا نظیر بسیاری از کشورها در  -

کار گرفت  شوند تا در  های ایرا  نیز کتابدارا  بالینی ب  بیمارستا 
رفع نیازهای اطالعاتی پرستارا  و سایر اعضای تیم بالینی ب  

 .ها کمک نمایند آ 
 

 تشکر و قدردانی

بدین وسیل  نویسندگا  مقال  از حمایت مالی و اجرایی مرکز 
نی ک  ب  ی پرستارا تحقیقات قلب و عروق افشار یزد و کلی 

 .آورند سواالت پژوهش پاسب دادند، تشکر و قدردانی ب  عمل می
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Abstract  
Introduction: Nurses need to have extended information in their profession and their decision may have a 

vital slue for patients. Up to date information may lead to easier decision making for them. Due to the fact 

that how nurses get their information from sources and what’s the barrier to access to the sources and 

evidence, we decided to study the information-seeking behaviors of nurses in educational hospital in 

Yazd, Iran. 

Methods: Research community of this analytic study was consisted of 320 nurses that have been worked 

in Yazd Academic Hospital with at least one year history of professional working. Data gathering was 

done via a questionnaire that its validity was approved with Cronbach's Alpha 0/78 , it included sources 

of information, goals of research, Problems of access to information and information needs. Data analyzed 

by SPSS 17 software and tested with chi-squire test. 

Results: Our study showed that most of nurses had license certificate and was female with mean working 

history of 9.81±7.29 year. The most important informational needs knew about new developments in 

nursing filed. Time limitation was the important preventing factors in 74.8% of nurses. For information 

searching the internet was the most used source (public search engines) for updating their knowledge. 

Conclusion: Nurses know that information is important in their occupational. Availability to new and up 

to date information in nursing filed needs some training and having some special skills. Upon to our study 

we suggest that hospital managers must take some special time for nurses training and research activities. 
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