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 مقاله پژوهشی

 انیدانشجو يند پرستاریفرآ ییبر شواهد بر مهارت اجرا یمبتن يآموزش پرستار ریتأث
  

  ٣يناليز ريام ،٢يبابائ ايرؤ ،١*يمختار اليل
 

  10/12/1396 یرشپذ یختار 15/10/1396 یافتدر یختار
 
 يدهچک

است.  يحفظ و ارتقاء سالمت ،هايماريباز  يريشگيدر پ يو نماد رابطه کاربرد هنر و علم پرستار يکار پرستار يمحور اصل يند پرستاريفرآ :هدف و زمينهپيش
  انجام گرفت. يخو يان دانشکده پرستاريدر دانشجو يند پرستاريفرآ يبر شواهد بر مهارت اجرا يآموزش مبتن ريتأث ين پژوهش با هدف بررسيا

 يتصادف صورتبهسپس  شدهانتخابدر دسترس  گيرينمونه صورتبه يخو يدانشکده پرستاران يدانشجو نفر از ۴۰تجربي مه ين ن مطالعهيدر ا :هاروشمواد و 
 يآموزش مطالب ارائه که شد برگزار دوساعته جلسه دو صورتآزمون بهگروه براي  يآموزشه مداخل. ندگرفت آزمون قرارگروه نفر در  ۲۰و  کنترلگروه نفر در  ۲۰

ند يرآف ييمهارت اجرا .دينگرد انجام يامداخله چيه کنترل گروه در يول بود يقادانت تفکر ناتيتمر با همراه و مجرب دياسات ييراهنما به يکارگروه انجام با توأم
 ييروا نييجهت تعد. يمشخص گرد ليستچکن و توسط يمار در باليو و بعد از مداخله بر اساس مراقبت از بيان قبل از مداخله با ارائه سناريدانشجو يپرستار

 SPSS افزارنرمخام توسط  يهاداده .استفاده شد) /.=٧٠r(و آزمون مجدد  =α) ۷۵/۰( کرونباخ ياز آلفا يياين پاييتع يو برا يو محتوا يصور يياز روا ليستچک
  شد. ليوتحلهيتجززوج  يمستقل و ت يت يهاآزمونو 
کنترل وجود  آزمون ودر دو گروه قبل از مداخله  يآمار دارمعنيمستقل، ارتباط  يج آزمون تيبود. بر اساس نتا ١٦/٢٢±٢٣/١دانشجويان متوسط سن  :هاافتهي

  ).=p ۰۰۰/۰بود ( مؤثران يدانشجو يند پرستاريفرآ ييبر مهارت اجرا يزوج نشان داد که مداخله آموزش يج آزمون تي). نتا<p ۰۵/۰نداشت (
 يراکز آموزشماران در ميمراقبت از ب گردديمد شنهاي، پيند پرستاريفرآ ييبر شواهد بر مهارت اجرا يمبتن يآموزش پرستار ريتأثبا توجه به  :گيرينتيجهبحث و 
شده و در کسب  يپرستار يهامراقبتت يفيک يارتقا سازنهيزمرد تا يبر شواهد صورت گ يمبتن ياصول پرستار يريکارگبهو با  يند پرستاريفرآ يبر مبنا يو درمان

  باشد. مؤثرپرستاران  يهايتوانمندو ارتقاء  يااستقالل حرفه
 ، آموزشيان پرستاري، دانشجويند پرستاري، فرابر شواهد يمبتن يستارپر :هاکليدواژه

  
 ۱۲۲-۱۲۹ ص، ۱۳۹۷ ارديبهشت، ۱۰۳درپي ، پيدوم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۴۳۶۲۵۵۷۷۷: نمابر و تلفن يخو بهداشت و يپرستار دانشکده عصر،يول بلوار ،يخو ،يغرب جانيآذربا: آدرس مکاتبه

Email: l.mokhtary@gmail.com 

  
  مقدمه

افرادي است  تربيت پرستاري آموزش مهم و اصلي اهداف از يكي
 خود، شدهآموخته يهامهارت و دانش از استفاده با بتوانند كه

 ارائه سطح جامعه در بيمار و سالم افراد به را ياستهيشا خدمات

ند ي، فرآيدر پرستار يآموزش يکردهاين روياز ا يکي .نمايند
به  يرا از روش سنت يپرستار يهامراقبتکه ارائه  باشديم يپرستار
. )١( برديمش يمار محور پيو ب يمدرن و علم يهاروشسمت 

ست. ا ريپرستا يهامراقبت ايبر يچوبرچا يپرستار نديفرآ
 پيش رييند پرستافرآ حلامر طبقي رپرستا دعملكر کهيدرصورت

                                                             
  )ولئمس سندهينو( يخو يعلوم پزشک دانشکده ه،ياروم يپزشک علوم دانشگاه يعلم اتيه عضو و يپرستار يتخصص يدکترا يدانشجو ١
  يخو يعلوم پزشک دانشکدهه، ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو قاتيتحق تهيکم ،يپرستار يکارشناس يدانشجو ٢
  يخو يعلوم پزشک دانشکده، هياروم يپزشک علوم دانشگاه ييدانشجو قاتيتحق تهيکم ،يپرستار يکارشناس يدانشجو ٣

 كثراحد باو  نماز قلاحدرا در  مناسب قبتامر نجويادمد ودبر
 عنوانبه ريپرستا يندافر يريکارگبه معد .کننديم يافتدر كفايت

 شيابيارز معد، شغلي ضايتر كاهش سبب قبتيامر اردستاندا
 ،قبتامر كيفيت كاهش ،يلعمو  يازنظر علم ريپرستا لتنز ،حيحص
ارزش  كاهش ،شتهر ينا به نياز مسؤول برخي يتوجهکمو  يتوجهيب

 ن،پزشكا به نناآ ازحدشيب بستگيوا ران،پرستا دخو دنز حرفه
 منجاا ،تينرو تمااقدا به تفكرپرداختن بدون  ،نهراكورطاعت كوا

 يهانهيهز فصرو  رانيمادر  لستقالا كاهش ،يبعدتک يهامراقبت
 .)۲( شوديم اريتكر لعماا منجاا علت به اوانفر
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 دانشجويان پرستاري فرآيند اجرايي مهارت بر شواهد بر مبتني پرستاري آموزش تأثير
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 يچارچوب عنوانبه يند پرستارياز فرآ الملليبيندرک  باوجود
همراه است که  يآن با مشکالت ي، هنوز اجرايمراقبت پرستار يبرا
به پرستاران و  يند پرستاريح فراي، عدم آموزش صحهاآناز  يکي

 ارائه، يخدمات پرستار يي. هدف نها)٣(ن است يآن در بال ياجرا
. )٤( باشديممار يت بيبهبود وضع يت در راستايفيمراقبت با ک

است که  کارآمدو  ياحرفهک فرد ي يهنگام ينيپرستار بال
ش يتا سبب افزا )٥(اده کند يز پيرا در عمل ن يمراقبت ياستاندارها

 يکي. )٦(شود  هانهيهزمار و کاهش يج بي، بهبود نتاهامراقبتت يفيک
 ي. مطالعات)٧(است  يند پرستارين استانداردها استفاده از فراياز ا

اد، ي، به حجم کار زيند پرستاريفرا ياجرا يتيرينه موانع مديدر زم
. )٨(بودن آن اشاره نموده است  ريگوقتو  يپرستارکمبود پرسنل 

ود با امکانات موج يند پرستارين است که فرايقاد بر ااعت وجودنيباا
  .)٩(است  اجراقابل

 يهاافتهيو  ياحرفهد بر اساس دانش يبا يمراقبت پرستار
راهم ن امر را في، ابر شواهد يمبتن يرد که پرستاريصورت گ يپژوهش

ن آ يدر طاست که  ينديفرآ بر شواهد يمبتن يپرستار. کنديم
موجود، مهارت  يهاپژوهشاستفاده از شواهد با  توانديمپرستار 

مناسب را اتخاذ  ينيمات باليخود و عملکرد موجود، تصم ينيبال
ن شواهد در دسترس، يآن شامل بهتر ياصل ي. اجزا)١١, ١٠(د ينما

اصول  ياجرا. )١٢( باشديمنه يمار و زميحات بي، ترجينيتجارب بال
ن يرا از ب ينين پژوهش و کار باليبر شواهد، شکاف ب يمبتن يپرستار
و در  )١٤( بخشديمپرستاران را اعتال  ياحرفهت يهو )١٣(برده 
  .)١٥(دارد  ريتأثز يتفکر خالق ن يارتقا

ق استفاده از شواهد و ياز طر بر شواهد يمبتن يپرستار
ند يشده و فرآ هامراقبتت يفيک يرتقاباعث ا يپژوهش يهاافتهي

 يهامراقبت يو اجرا يزيربرنامه يراه برا نيترمناسبز ين يپرستار
 اني، دانشجويشغل يهامهارت يريادگي ي. براباشديم يپرستار
را  قاتيتحق يهاافتهيو به کار بردن  يد مهارت بررسيبا يپرستار

خالق و جذاب،  يآموزش يهاياستراتژ. )١٧, ١٦(ند يکسب نما
 ينه عملکرد مبتنيان در زميدانشجو يريادگي يجهت ارتقا ييابزارها

ان يپرستاران و دانشجو يکمبود آگاه )١٨( باشديم ١بر شواهد
ا عمل ت يبر شواهد و فاصله تئور ينه مراقبت مبتنيدر زم يپرستار

رار ق مورداستفاده ين مفهوم، کمتر در پرستاريموجب شده است تا ا
ان يدر دانشجو بر شواهد يآموزش مبتن يريکارگبه. )١٩(رد يگ

و باعث  )٢٠(برخوردار بوده  ييباال ييج مناسب و کاراياز نتا يپرستار
ت يفي، ارتقاء کينيبال يهاتيموقعدر  گيريتصميمارتقاء 
ن، ين آموزش و بالي، کاهش شکاف ب)٢١( يپرستار يهامراقبت

 يابياطالعات، مهارت ارز يپرستاران در جستجو يتوانمندساز

                                                             
1 Evidence-based practice (EBP) 

 شيماران و افزايب يد و بالتکليفي، کاهش ترد)١٣(نقادانه شواهد 
  .)٢٢( شوديم هاآندر  يخود مراقبت

 دانش نداشتن پرستاري، فرآيند يريکارگبه موانع نيترمهم

 نداشتن اعتقاد و اجراي آن نحوه مورد در ناكافي يادگيري مناسب،

 نيترمهماز  .باشديمفرآيند  اين اساس بر بيمار از مراقبت به
 در توانايي ايجاد عدم زيفرآيند پرستاري ن آموزش شيوه مشكالت

 وظايف انجام و واقعي شرايط در آن يريکارگبه براي دانشجويان

که دانشجو را  ين آموزشينو يهاروشاست. استفاده از  ياحرفه
حل مشکل و  يهامهارتت يسبب تقو دينمايمر يفعال درگ طوربه

که  ودشيم ينيبال گيريتصميم ين مهارت برايا يعمل يريبکار گ
توجه به  . باباشديمبر شواهد  ي، آموزش مبتنهاروشن ياز ا يکي

 ريتأثدر مورد  يامطالعهچ يه تاکنون آمدهعملبه يجوهاجست 
در  يند پرستاريفرا ياجرا ارتقاءبر شواهد بر  يآموزش مبتن
امده است لذا با توجه به مطالب فوق و يبه عمل ن يشهرستان خو

ماران يت بيت جهت بهبود وضعيفيباک يمراقبت پرستار ارائهت ياهم
جهت وصول به مراقبت با  يند پرستاريفرا يو نقش مهم اجرا

شواهد  بر يآموزش پرستاري مبتن ريتأث باهدفن مطالعه يت، ايفيک
ده دانشک يان پرستاريدر دانشجو يند پرستاريفرا يبر مهارت اجرا

  د.ياجرا گرد يخو يپرستار
  

  کار مواد و روش
 يهانمونهاست.  يمه تجربيک مطالعه با طرح نين پژوهش يا

 يدانشکده پرستار يان پرستارينفر از دانشجو ٤٠د پژوهش تعدا
ي تصادفص يتخص صورتبهدر دسترس انتخاب و  صورتبه که خوي

نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. بعد از  ٢٠نفر در گروه کنترل و  ٢٠
 ين دانشگاه علوم پزشکياز مسئول ييو اجرا ياخالق ياخذ مجوزها

 يهانمونهژوهش به ، اهداف پيهيک جلسه توجي يه، طياروم
 هاآنل يپژوهشگر از تما يح داده شد و ضمن آگاهيتوض يپژوهش

ت آگاهانه توسط هر دو گروه امضاء يشرکت در مطالعه، فرم رضا يبرا
د. در ابتدا، سنجش مهارت اجراي فرآيند پرستاري از كليه يگرد

، شدهميتنظش ياز پ يبا ارائه يك سناريو موردپژوهشواحدهاي 
 يهابرگهدر  شدهثبتپرستاري  يد و به فرآيندهايدانجام گر

  از داده شد.يامت ستيلچکمخصوص، بر اساس 
بر شواهد  يتنيمپرستاري  يدر مرحله بعد، برنامه آموزش

براي گروه  يمداخله آموزش صورتبهو  دوساعتهدو جلسه  صورتبه
 يتنيمف پرستاري يبرنامه شامل تعر يد. محتوايآزمون برگزار گرد

بر  يتنيمپرستاري  يد اجرايآن، فوا يبر شواهد، ضرورت اجرا
 ميبر شواهد، نحوه تنظ يتنيمند و مراحل پرستاري يشواهد، فرآ
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 زينالي امير ،بابائي رؤيا ،مختاري ليال
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 ياهگاهيپاشواهد،  ي، جستجوينيبال سؤاالت، انواع ينيبال سؤال
، يارند پرستيز فرآيج و نينقادانه شواهد، کاربرد نتا يابي، ارزياداده

 يبود. ارائه مطالب آموزش يند پرستاريفرآ ياجرامراحل آن و نحوه 
 با همراه ود مجرب ياسات ييبه راهنما يبا انجام کارگروه توأم
چ مداخله يبود. در مورد گروه کنترل ه يداقانت تفکر ناتيتمر

در  يد که اطالعاتيه گرديان توصيانجام نگرفت و به دانشجو يآموزش
  افت نکنند.ينه درين زميا

در هر دو گروه  آزمونپس، يبرنامه آموزش ياز اجرادو هفته بعد 
 هرکدامگروه آزمون و کنترل،  يد و اعضايآزمون و کنترل اجرا گرد

-٩٥ يليان در سال تحصيم شدند. دانشجوينفره تقس ٥گروه  ٤به 
 يهايهماهنگ ي، طساالنبزرگسالمت  يکارآموزو در واحد  ٩٤

مردان بيمارستان صورت گرفته، در بخش جراحي عمومي زنان و 
افتند. سپس پژوهشگر با حضور در يخوي حضور  هاشميبنقمر 

شده  ين منظور طراحيرا که به ا يند پرستارين، برگه ثبت فرايبال
 يان خواسته شد برايداد. از دانشجو موردمطالعهان يبود را به دانشجو

ند يط مطالعه بودند مراحل فرايدر بخش که حائز شرا يماران بستريب
مخصوص ثبت نمايند.  يهابرگهرا نوشته، اجرا نموده و در  يستارپر
مار، يب حالشرحاز  يماران، مختصرين فرم شامل مشخصات بيا

ند يمرحله فرآ ٥مار و يب يت اصلي، شکاگرفتهانجام ياقدامات درمان
 يشامل شکستگ موردمطالعهماران يکامل بود. ب صورتبه يپرستار

يماراني که ا و نيز بيبيبوال و تيف يلگن، و شکستگ يپ، شکستگيه
ماندن  حرکتيبع قرار گرفته و نياز به يوس يتحت اعمال جراح

، شدهثبتاجرا و  يپرستار يندهايفراان، يطوالني داشتند بود. در پا
 يازبنديامت ليستچکو بر اساس  يآورجمعتوسط پژوهشگر 

  د.يگرد
ه ک يپرستاران ين پژوهش شامل تمام دانشجويار ورود به ايمع

 ترمکيبوده، سابقه حداقل  ٩٥-٩٤مسال دوم سال تحصيلي يدر ن
روش  يداشتند و در کارگاه آموزش ساالنبزرگسالمت  يکارآموز

رکت برگزار شده بود ش ييقات دانشجويته تحقيق که توسط کميتحق
که سابقه کار  يانيار خروج از مطالعه شامل دانشجويداشتند. مع

 يينابر شواهد آش يبا روش آموزش پرستاري مبتنا يداشته و  ينيبال
که  يانيو دانشجو يپرستار ٢ان ترم يداشتند بود. لذا دانشجو يقبل
  از مطالعه حذف شدند. کردنديمن کار يار در باليبه عنوانبه

محقق ساخته استفاده  ليستچکاز  هاداده يآورجمعجهت 
 سؤال ٤. ابزار شامل دو بخش بود که بخش اول شامل )١٩(د يگرد

ان و بخش دوم شامل شش يک دانشجويدر مورد مشخصات دموگراف
ع در يناندا و شا يپرستار يهاصيتشخبر اساس  يص پرستاريتشخ

ند ي، فرايپرستار يهاصيتشخاز  هرکدام يبود. برا CBRماران يب
، يص پرستاريو شناخت، تشخ يمرحله شامل بررس ٥در  يپرستار
ه ير تهيبله و خ ليستچک صورتبه يابي، اجرا و ارزشيزيربرنامه

مراقبت را اجرا کرده و ثبت  کهيدرصورتن صورت که يشده بود. به ا
نمره صفر  کردينممراقبت را ثبت  کهيدرصورتو  ١نمره  نموديم

 يبرا يپرستار يهاصيتشخ بر اساس سؤاالت. تعداد گرفتيمتعلق 
ه)، نقص مراقبت از يگو ١٥( ياسکلت يعضالن يتروما علت بهدرد 

 ١٣( يحرکتيببه علت  يه)، احتمال بروز زخم فشاريگو ١٢خود (
ه)، احتمال بروز عفونت يگو ١٠( يحرکتيببوست به علت يه)، يگو

ه)، يگو ١٣( يحرکتيبه ناقص مثانه در اثر يبه علت تخل يادرار
ه) يگو ١٢( ياسکلت - يالنبه علت اختالل عض ينقصان تحرک جسم

 هاطهيحو بر اساس  يص پرستاريبود. از مجموع شش تشخ
)، ٠-١٤و شناخت ( يطه بررسين صورت بود که در حيبه ا يدهنمره
)، ٠-١٢( يزيربرنامهطه ي)، در ح٠-٦( يص پرستاريطه تشخيدر ح
) بود. نمره کل ٠-١٤( يابيطه ارزشي) و در ح٠-٢٨(طه اجرا يدر ح

) نمره ٠-٢٤( يبندميتقس) بود که بر اساس ٠-٧٤( يستارند پريفرا
  د.ي) نمره خوب لحاظ گرد٥٠-٧٤) نمره متوسط و (٢٥-٤٩ف، (يضع

در گروه کنترل به علت ثبت  موردپژوهش يهانمونهمورد از  سه
  ، از مطالعه حذف شدند.يسيند نويفرآ يهابرگهناقص 

 ييماما و يتوسط دانشکده پرستار ليستچک ييايو پا ييروا
و  يصور ييه صورت گرفته است. روايي آن به روش رواياروم

 آلفا بي(ضر يدرون يهمسان ييايبه دو روش پا آن ييايو پا ييمحتوا

ب ين شده است. ضرييتع مجدد) ثبات (آزمون ييايکرونباخ) و پا
ب آزمون مجدد ي) و ضر=α ٧٥/٠( ينفر ١٠الفاکرونباخ با نمونه 

)٧٠r=./١٩( ن شده استيي) تع(. 
 يواحدهااز  آمدهدستبه يهادادهج پژوهش، ينتا يابيجهت ارز

 ٢٠نسخه  SPSS يآمار افزارنرمشده و توسط  يکدگذارپژوهش 
به اهداف پژوهش از  يدسترس يقرار گرفت. برا ليوتحلهيتجزمورد 
ن و انحراف يانگي، ميع فراواني(جداول توز يفيآمار توص يهاروش

ع در آزمون کولموگراف يودن توزار) و با توجه به نرمال بيمع
ل يه تحليمستقل جهت تجز يو ت يزوج يت يهاآزمونرنوف، از ياسم

 و ي(شامل بررس يند پرستاريطه فرآياطالعات مربوط به پنج ح
اده ) استفيابي، اجرا و ارزشيزيربرنامه، يص پرستاريشناخت، تشخ

  د.يگرد
 يپزشک علوم دانشگاه اخالق تهيکم از مطالعه ياخالق مجوز

 .است شده صادر IR.UMSU.REC.1394.430 کد با هياروم
 

  هاافتهي
سال،  ١٦/٢٢±٢٣/١ان يمتوسط سن دانشجو هادادهز يطبق آنال

 ٤ترم  ي) دانشجودرصد٥/٤٠) زن و (درصد٨/٥٦( هاآناكثر 
  ).١بودند (جدول  يپرستار
 يکنترل، قبل از اجرا آزمون ونکه دو گروه ين اييتع يبرا

، تفاوت نداشتند از يموردبررس يرهايمتغ ازنظر، يمداخله آموزش
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 مستقل نشان داد يج آزمون تيمستقل استفاده شد. نتا يآزمون ت
 ازنظر، يبرنامه آموزش يکنترل، قبل از اجرا آزمون ون دو گروه يب

ابه مش کامالًمشاهده نشد و دو گروه  يچ اختالفي، هيسيند نويفرآ
 دارمعنيبرنامه، ارتباط  يااجر ازبعد  ي). ولp<  ٠٥/٠هم بودند (

  ).=٠٠٠/٠pوجود داشت ( يآمار
ه، برنام ي، قبل و بعد از اجرايمداخله آموزش ريتأث يبررس يبرا

نشان داد در  يزوج يج آزمون تياستفاده شد. نتا يزوج ياز آزمون ت

 ٥در هر  يآمار دارمعنيگروه آزمون، قبل و بعد از آموزش، ارتباط 
روه در گ يوجود داشت ول يند پرستاريره فرآند و کل نميمرحله فرآ

مرحله  ٥در هر  يآمار دارمعنيکنترل، قبل و بعد از آموزش، ارتباط 
  ).٢وجود نداشت (جدول  يند پرستاريند و کل نمره فرآيفرآ

داخله م ي، بعد از برگزاريند پرستارينمرات فرآ يبندرتبه ازنظر
رتبه متوسط و در گروه  ان در گروه آزمون، دري، اکثر دانشجويآموزش

  ).٣ف قرار داشتند (جدول يکنترل در رتبه ضع
  

  ياجتماع يمشخصات فرد يبر اساس برخ موردپژوهش يواحدها يمطلق و درصد يع فراوانيتوز ):١(جدول 
  درصد (%)  تعداد  ياجتماع يمشخصات فرد

  ۱۶/۲۲±۲۳/۱  ين سنيانگيم

  جنس
  ۸/۵۶  ۲۱  زن
  ۲/۴۳  ۱۶  مرد

  هفته ولدر ط يکارآموز
  ۲/۶۲  ۲۳  روز ۲
  ۳/۵  ۲  روز ۳
  ۵/۳۲  ۱۲  روز ۵

  *يليترم تحص
  ۵/۴۰  ۱۵  ۴ترم 
  ۲۷  ۱۰  ۶ترم 
  ۵/۳۲  ۱۲  ۸ترم 

  باشنديممهرماه  يان فقط وروديدانشجو*
  

  يمداخله آموزش يقبل و بعد از اجرا موردپژوهش يواحدها يند پرستارياز فرآين امتيانگيم ):٢(جدول 

  نديفرآ يهاطهيح
  گروه کنترل  روه آزمونگ

 يج آزمون تينتا  بعد از کارگاه  قبل از کارگاه
 يج آزمون تينتا  بعد از کارگاه  قبل از کارگاه  زوج

  زوج
  =p=  ۹۱/۱±۰۶/۳  ۱۱/۲±۲۹/۳  ۶۶/۰ p ۰۰۰/۰  ۴۳/۵±۰۵/۳  ۴۹/۲±۸۰/۱  و شناخت يبررس
  =p=  ۲۳/۱±۱۸/۲  ۰۳/۱±۲۴/۲  ۸۵/۰ p ۰۰۰/۰  ۰۳/۳±۴۶/۱  ۹۲/۱±۱۴/۱  يص پرستاريتشخ

  =p=  ۱۱/۲±۸۸/۳  ۱۶/۲±۸۸/۳  ۹۱/۰ p ۰۰۰/۰  ۸۹/۵±۹۲/۲  ۲۴/۳±۹۷/۱  يزيربرنامه
  =p=  ۵۵/۳±۵  ۶۴/۳±۱۳/۵  ۶۰/۰ p ۰۰۰/۰  ۵۴/۹±۱۹/۶  ۸۹/۳±۰۱/۳  اجرا

  =p=  ۹۲/۱±۷۶/۲  ۷۰/۱±۵۳/۲  ۶۰/۰ p ۰۰۰/۰  ۴۱/۵±۳۹/۳  ۱۶/۲±۶۲/۱  يابيارزش
  =p=  ۱۱/۱۰±۵۳/۱۶  ۱۹/۱۰±۸۸/۱۶  ۸۹/۰ p ۰۰۰/۰  ۱۵/۴۰±۱۴/۱۲  ۱۵±۷۸/۶  يند پرستاريکل فرآ

  
  يند پرستاريفرآ يبندرتبهبر اساس  موردپژوهش يواحدها يمطلق و درصد يع فراوانيتوز ):٣(جدول 

  
  نديفرآ يبندرتبه

  گروه کنترل  گروه آزمون
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۴/۸۲  ۱۴  ۲۰  ۴  فيضع
  ۶/۱۷  ۳  ۶۰  ۱۲  متوسط
  -  -  ۲۰  ۴  خوب

  
  گيرينتيجهبحث و 

 بر شواهد بر يآموزش پرستاري مبتن ريتأث يبررس منظوربه
، يخو يان پرستاريدر دانشجو يند پرستاريفرا يمهارت اجرا

در سال  يان پرستارينفر از دانشجو ٣٧ يرو يمه تجربين يپژوهش

له مداخ يج مطالعه نشان داد که قبل از برگزاريانجام شد. نتا ١٣٩٥
 وه کنترل و گروه آزمون تفاوتن گري، بيسيند نويفرآ ازنظر، يآموزش
و همکاران  انيمادر شاهوجود نداشت. در مطالعه  يدارمعني

ر ب يبه روش مبتن ينيآموزش بال ريتأث ي) با هدف بررس١٣٩٠(
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 يت آنان، آگاهيماران و رضايت مراقبت از بيفيشواهد بر ک
مراقبت از  ازنظربر شواهد  يو مبتن يان در گروه سنتيدانشجو

. )٧(وجود نداشت  يدارمعنيگر تفاوت يکديسه با ير مقاماران، ديب
 ريتأثل يتحل باهدف) ١٣٩٢و همکاران ( يدر مطالعه خواجه عل

ند يفرآ گانهپنجبر شواهد بر مراحل  يمبتن يآموزش پرستار
ن س يرهايمتغ ظرازنان، دو گروه آزمون و کنترل يدانشجو يپرستار

نداشتند و دو گروه همگون  يدارمعنيتفاوت  يآمار ازنظرو معدل 
  .)٢٣(بودند 

بر شواهد بر  يمبتن يبرنامه آموزش يدر مطالعه حاضر، برگزار
بود. در مطالعه  مؤثران يدانشجو يند پرستاريفرآ يمهارت اجرا

که اعمال خود  ي) مشخص شد پرستاران١٣٨٩ان (و همکار يبيحب
مات يتصم اندتوانسته اندنموده يگذارهيپا يرا بر اساس شواهد علم

را انجام دهند و  يت باالتريفياتخاذ نموده و مراقبت با ک يبهتر
اورند يماران و سازمان به ارمغان بيب يرا برا يبهتر ياثربخش –نه يهز

ف ي) با هدف توص١٣٩٠و همکاران ( ينيدر مطالعه عابد. )٢٤(
ط يبر شواهد در مح يمبتن يريادگياز  يان پرستاريتجارب دانشجو

ص يو تشخ يبر شواهد به بررس يمبتن يريادگيان با ي، دانشجوينيبال
م ياهمف يق و تفحص به جستجويماران پرداخته و با تحقيب يازهاين

اران ميدر مراقبت از ب يند پرستاريپرداخته بودند و به کاربرد فرآ
ب زاده و همکاران ي. در مطالعه حب)١٦(دند يت بخشينيخود ع

آزمون ان گروه يدر دانشجو يند پرستاريفرآ ي) مهارت اجرا١٣٩٢(
 ورطبهده بودند يبر شواهد آموزش د ينبر اساس پرستاري مبت که

ن ينگايان گروه کنترل بودند و تفاضل ميبهتر از دانشجو يدارمعني
 دارمعنيتفاوت  يدو گروه بعد از مداخله دارا ينينمرات عملکرد بال

  .)١٩(بود  يآمار
 شيبر شواهد در افزا ياستفاده از آموزش مبتن ١در مطالعه براون

 ٢نيدي. و مطالعه کانس)۲۵( بود مؤثران يدانشجو ينمرات علم
 يهامراقبتت يفيبر شواهد در بهبود ک يمشخص نمود مراقبت مبتن

مطرح نمود  ٣ومرسومو ه )١٠(است  مؤثرماران يانجام شده از ب
را  ينيمراقبت بال ييبر شواهد، مراحل اجرا يمبتن يهادستورالعمل

 ندکيم يريجلوگ راستاندارديغ ينيبال يو از کارها دهديمح يتوض
ند يد آموزش فرآي) مشخص گرد١٣٩٦( ي. در مطالعه قنبر)٢٦(

ي در فرآيند پرستار يريکارگبهروي تفكر انتقادي و نحوه  يپرستار
يكي از بروندادهاي مهم اجراي فرايند  و است بوده رگذاريتأثبالين 

پرستاري، ايجاد تغيير در تفكر تحليلي دانشجويان در آموزش باليني 
از ي) مشخص کرد که در پاسخ به ن٢٠١٧( ٤ني. مطالعه س)١( است
ت يفيک يبر شواهد، جهت ارتقا يعملکرد مبتن ياجرا يبرا يامروز

 مسئول آماده يتارپرس يهادانشکده، يسالمت يامدهايو پ هامراقبت
                                                             

1 Brown 
2 Considine 

 بر شواهد يعملکرد مبتن ياجرا يبرا يان پرستارينمودن دانشجو
خالق و  يآموزش يکردهاياز رو تواننديمنه ين زميهستند و در ا

) نشان ٢٠١٧( Rojjanasrirat. مطالعه )١٨(ند يجذاب استفاده نما
از  مورداستفادهدر  يتارپرس يان کارشناسيدگاه دانشجويداد د

به  EBP يدوره آموزش يبر شواهد، بعد از برگزار يعملکرد مبتن
 ينوعبهمطالعات فوق  يتمام. )۲۷(افته بود يارتقا  يتوجهقابل طول

ند يفرآ يکه بر اجرا باشنديممطالعه حاضر  يهاافتهي دکنندهييتأ
ه ک يامطالعهدارند.  ديتأکبر شواهد  يمبتن يو پرستار يپرستار

  دا نشد.يباشد پ هاافتهيمخالف 
واهد بر ش يبر سر راه مراقبت مبتن ياديمطالعات مختلف موانع ز

نداشتن وقت  ازجمله اندنمودهان مطرح يو آموزش آن به دانشجو
ن يا اب ييا عدم آشنايبر شواهد و  يآموزش مبتن يد براياسات يکاف

و  )١٤(ماران، کمبود وقت و اطالعات ياد بين، تعداد زيروش، در بال
بت نس يران پرستاريمد ينبودن تعداد همکاران، عدم آگاه يز کافين

ستاران پر يبرا يبر شواهد، فقدان وقت کاف يبه ضرورت مراقبت مبتن
مراقبت  يموانع اجرا نيترمهمقات انجام شده از يمطالعه تحقجهت 

گروه  نيتربزرگپرستاران  که يآنجائ. از )٨(بر شواهد بود  يمبتن
 يبوده و استفاده از پرستار يو درمان يخدمات بهداشت دهندهارائه
ت يفيو ک هامهارتدانش،  يباعث ارتقا تنهانهبر شواهد  يمبتن

 يهانهيهزو  يدر کاهش مدت بستر شوديم يپرستار يهامراقبت
 ينيمات باليو اتخاذ تصم هامراقبتات و نمودن اطالع روزبهماران، يب

ن روش و استفاده از آن در ي. لذا آموزش اباشديم مؤثرز يبهتر ن
ائز ح يند پرستاريبر اساس فرآ هامراقبتو ارائه  ينيبال يهاطيمح
ت يفيو ارتقاء ک ياحرفهت يت بوده و منجر به کسب هوياهم

 آموزش شوديمد شنهايپ نيبنابرا. گردديم يپرستار يهامراقبت
 يو آموزش ينيبال يهاطيمحبر شواهد در اکثر  يمبتن يپرستار

ن مربوطه با فراهم نمودن منابع و يقرار گرفته و مسئول موردتوجه
  ند.يپرستاران فراهم نما يبراامکانات الزم، استفاده از آن را 

و  يان به شرکت منظم در مداخله آموزشيل دانشجويعدم تما
 ازجمله يند پرستارين جهت اجرا نمودن فرآيلز حضور در باين

ح اهداف پژوهش، صرف زمان يپژوهش بود که با توض يهامحدوديت
 ياهيهماهنگن جهت انجام يشتر از طرف پژوهشگر و حضور در باليب

  د.يمرتفع گرد ين مشکالت تا حديالزم، ا
شتر و در مراکز ين مطالعه با حجم نمونه بيا شوديمشنهاد يپ
ا رد تين انجام گيدر مورد پرستاران شاغل در بال يو درمان يآموزش
 يهاتمراقببر شواهد و ارائه  يمبتن يپرستار ريتأثمختلف  يهاجنبه

 شتر مشخص گردد.يب يند پرستاريبر اساس فرآ يپرستار
  

3 Hommersom 
4 Sin 
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  يسپاسگزار
مورخه  ١٨٩٤شماره  يقاتين مقاله مستخرج از طرح تحقيا

از  هليوسنيبد. باشديمه يروما يدانشگاه علوم پزشک ٩/١٢/١٣٩٤

ه به خاطر ياروم يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت محترم پژوهش
که ما را در  يانيه دانشجويز کليو ن يت ماليب طرح و حمايتصو
  .گردديم ينمودند قدردان ياريطرح  ياجرا
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THE EFFECT OF EVIDENCE-BASED NURSING TRAINING ON 
NURSING STUDENTS' ABILITY IN EXECUTIVE SKILLS OF 

NURSING PROCESS 
 

Leila Mokhtari*1, Roya Babaei2, Amir Zeinali3 
 

Received: 05 Jan, 2018; Accepted: 01 Mar, 2018 
Abstract 
Background & Aims: Nursing process is the important pivot of nursing, and it is an icon of the art and 
science application in the prevention of disease and promotion and maintaining of health. The aim of 
this study was to examine the impact of evidence-based nursing education in executive skill of nursing 
process among Khoy faculty of nursing students. 
Methods & Methods: This quasi-experimental study was conducted on 40 students in Khoy faculty of 
nursing with convenience sampling and then randomly divided into two groups: control (20), and 
intervention (20). We provided a workshop as two sessions in two hours associated with team work and 
critical thinking practices for experiment group. We do not provide any intervention in control group. 
They were evaluated how to write a nursing process, before the intervention, by providing the scenario 
and after the intervention on patient care at the bedside, by using a check list. To determine the validity 
of the checklist, the formal and content validity and reliability of the Cronbach's alpha (α= 0.75) and 
test-retest (r=0.70) were used. The data were analyzed by using independent T test and paired T test of 
SPSS software. 
Results: The mean age of students was 22.16 ± 1.23. The results of independent T test showed that there 
was no significant relationship between two group before intervention (p<0.05). The results of paired T 
test showed that educational workshop was effective in students' executive skill of nursing process 
(p<0.05). 
Conclusion: Regarding to the impact of training in executive skills of nursing process, it is 
recommended that patients care in educational centers provided by using nursing process and evidence 
- based nursing. It can cause to improve the quality of nursing care and effectiveness in gaining 
professional autonomy and enhancement of nurses' capabilities. 
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