
 

 

  مجله پرستاري و مامایی    1401 بانآ، 157، پی در پی تمهش، شماره بیستمدوره  610

 مقاله پژوهشی

 ان يدانشجو يبر شواهد بر آگاه يآموزش مبتن ريتأث يبررس
 زياليهمود يعروق يهايدسترساز  در مراقبت يپرستار

  
  ٤نژاديد علي، وح٣*لويال آلي، ل٢زادهين جعفري، حس١يزين عزينگ

  
  26/10/1401تاریخ پذیرش  13/07/1401تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

م سالمت و پرستاران يت ياعضا عنوانبه يان پرستارياست. دانشجو يعروق يز، دسترسياليماران تحت هموديو مهم ب ياساس يازهاياز ن يکي :هدف و زمينهپيش
دارد. امروزه آموزش مبتني  تيمار اهميب يمنيت از ايدر جهت حما هاآنن، آموزش يز دارند و بنابراياليماران تحت هموديب يمنيت ايريدر مد ينده نقش اساسيآ

بر  يمبتن يهادستورالعملر طبق بماران ياز ب مؤثرمن و يت ايرينه مديو الزم در زم يکاف ياستفاده صريح و عقالني از بهترين شواهد رايج، آگاه باهدفبر شواهد 
در مراقبت از  يان پرستاريدانشجو يبر شواهد بر آگاه يوزش مبتنآم ريتأثن ييتع باهدف. لذا پژوهش حاضر آورديمفراهم  يان پرستاريدانشجو يشواهد را برا

 د.يو اجرا گرد يطراح ۱۴۰۰ز در سال ياليهمود يعروق يهايدسترس

مداخله و نتخاب و به دو گروه ه اياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يان سال چهارم پرستارينفر از دانشجو ۶۵تعداد  يمه تجربين مطالعه نيدر ا :هاروشمواد و 
افت يدر ينترل آموزشکگروه  يان ارائه شد وليدانشجو يساعت برا ۲تا  ۵/۱ ۀجلس ۴بر شواهد در  يم شدند. سپس در گروه مداخله، آموزش مبتنيکنترل تقس

 ۱۶نسخه  SPSS افزارنرم فاده ازو با است آوريجمعز ياليهمود يعروق يهايدسترساز  يو پرسشنامه آگاه يت شناختينکرد. اطالعات با پرسشنامه اطالعات جمع
  سه شد.يو مقا ليوتحلهيتجز

، حالنيباا). =۷۴۹/۰pداشتند (باهم ن ين دو گروه اختالف معناداريقبل از مداخله در ب يان پرستاريدانشجو ين مطالعه نشان داد نمرات آگاهيج اينتا: هاافتهي
 يعروق يهايدسترساز  ياران پرستيدانشجو يگر، نمرات آگاهي). از طرف د=۰۰۰۱/۰pباهم داشتند ( يبعد از مداخله در دو گروه اختالف معنادار ينمرات آگاه

ان در گروه مداخله يدانشجو يهن نمرات قبل و بعد آگاي). همچن=۱۰۷/۰pباهم نداشتند ( يمطالعه در گروه کنترل اختالف معنادار يز در ابتدا و انتهاياليهمود
  ).=۰۰۰۱/۰pباهم داشتند ( ياختالف معنادار

 يهايدسترساز  يستاران پريدانشجو يآگاه يبر شواهد بر رو يآموزش مبتن يجه گرفت که اجراينت توانيمپژوهش  يهاافتهيبا توجه به : گيرينتيجهبحث و 
 يان پرستاريدانشجو يبرا نيبه بال يج انتقال دانش نظريترو منظوربهبر شواهد  يمبتن يهادستورالعملت دانش يبر اهم شوديمشنهاد يبود. لذا پ مؤثر يعروق

  گردد. ديتأک شيازپشيب
  يعروق يدسترس ،يپرستار انيدانشجو ز،ياليبر شواهد، همود يمبتن نيآموزش، تمر ،يآگاه: هادواژهيکل
  

 ۶۱۰-۶۱۸ص ، ۱۴۰۱ نآبا، ۱۵۷درپي ، پيمهشتشماره ، بيستم، دوره ييو ماما يمجله پرستار

  
  ۰۴۴۳۲۷۵۴۹۶۱ تلفن:ه، ياروم ييو ماما يس نازلو دانشکده پرستاريجاده سرو، پرد ۱۱لومتر يک هياروم: آدرس مکاتبه

Email: aliluleyla@gmail.com 

 
 

  مقدمه
ز، ياليماران تحت هموديو مهم ب ياساس يازهاياز ن يکي

ز ياليل" در همودي"پاشنه آش عنوانبهو  است يعروق يدسترس

                                                             
              رانيه، ايه، ارومياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يو جراح يداخل  يارشد پرستار يکارشناس يدانشجو ١
 رانيه، اي، ارومهياروم يمار، دانشگاه علوم پزشکيب يمنيقات اي، مرکز تحقيکارشناس ارشد پرستار ٢
 مسئول) يسنده(نوران يه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار ارياستاد ٣
  رانيه، اياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يستيآمار ز ارياستاد ٤

مار وابسته به ي. گزارش شده است که هر ب)۱( شوديمشناخته 
 ير دسترسيل عوارض مسيا دو بار در سال به دليک يز ياليهمود
درصد علت  ۲۵و حدود  شوديم يمارستان بستريدر ب يعروق

 ي، مربوط به مشکالت دسترسهامارستانيبماران به ين بيمراجعه ا
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 ياز عوارض مرتبط با دسترس يري. جلوگ)۲( است هاآندر  يعروق
 يهانهيهزمار و کاهش يج بيدر بهبود نتا ينقش اساس ،يعروق

ن درصد يشتريب عنوانبه. پرستاران )٣(دارد  يبهداشت يهامراقبت
 يبهداشت يهامراقبت يدر ارتقا ياتيمراقبت، نقش ح دهندگانارائه

از عوارض  يريشگيت و پيريمدماران و يت به بيفيکو ارائه خدمات با 
 يش آگاهين راستا، افزاي. در ا)۴(ز دارند ياليهمود يهادر بخش

ن عوارض در ياز ا يريشگيپ يبرا يان پرستاريپرستاران و دانشجو
 ينيبال گيريتصميمو  يبهداشت ستميماران در سيند مراقبت از بيآفر
م يت ياعضا عنوانبه يان پرستاري. دانشجو)۵(ار مهم است يبس

ماران يب يمنيت ايريدر مد ينده نقش اساسيسالمت و پرستاران آ
ت ياز عوارض و حما يريجلوگ ين برايز دارند. بنابراياليتحت همود

در سطوح مختلف  يان پرستاريافتن دانشجويمار، دست يب يمنياز ا
 .)۶(ت دارد ياز دانش، اهم يآموزش به سطح کاف

ان با كفايتي را بر يدانشجو يسازآمادهآموزش پرستاري وظيفه 
عهده دارد كه بتوانند در محيط در حال تغيير بالين، نيازهاي 

. )۷(مراقبت را ارائه دهند  نيترمناسبمددجويان را تشخيص داده و 
از يد در امر مراقبت نيجد يهاوهيشر گسترش ياخ يهاسال يدر ط

 شدهارائهت خدمات يفيارتقا ک يو کارآمد برا مؤثر يجاد چارچوبيبه ا
. امروزه )۸(را مطرح ساخته است  يو درمان يتم بهداشتسيدر س

استفاده جدي، صريح و عقالني از  باهدفآموزش مبتني بر شواهد 
در آموزش رشته پرستاري  گيريتصميم منظوربهبهترين شواهد رايج 

 ١)EBP(بر شواهد  يعملکرد مبتن. )۹(قرار گرفته است  موردتوجه
است  يحرفه پرستار يبرا يبهداشت يهامراقبت يک جزء ضروري
ن شواهد يبهتر يريکارگبهتا با  کنديمبه پرستاران کمک  که )١٠(

. )١١(دهند  ماران ارائهيب يبرا مؤثرکارآمد و  يهامراقبتموجود، 
EBP يهامراقبت دهندگانارائهق آن ياست که از طر ينديفرآ 

ن شواهد موجود را با تخصص ياز بهتر آمدهدستبهدانش  يبهداشت
ب يماران ترکيدر مورد مراقبت از ب گيريتصميم يخود برا ينيبال
ج يمنجر به بهبود نتا توانديممار محور يرا ارائه مراقبت بي، زکننديم

  .)١٤(شود  يبهداشت يهامراقبت يمنيش ايو افزا )١٣, ١٢(سالمت 
 يبرا ياتيح يستگيک شاين شواهد موجود ياستفاده از بهتر

ن ين اوليرا ايز )١٥(است  يدر مقطع کارشناس يان پرستاريدانشجو
 کي عنوانبهخود  ياحرفهنقش  يبرا هاآن يسازآماده يگام برا

ان ياست که دانشجو ين ضروريبنابرا .)١٦(است  نيپرستار بال
را کسب  يو عمل يل خود، دانش نظريدر طول دوره تحص يپرستار

از  مؤثرمن و يت ايريمد ينهيدرزمو الزم  يکاف يکنند و آگاه
بر شواهد، به دست  يمبتن يهادستورالعملماران را، بر طبق يب

 يتلق يبهداشت يهامراقبتج در يفه رايک وظين يرا ايآورند، ز

                                                             
1 Evidence Based Practice 

در رابطه با انتقال دانش  يمتعدد يهااگرچه چالش .)۱۷( شوديم
ت يد دارد، اما عوامل مرتبط با رعان وجويبه بال ينظر

 يهاطيقات در محيو استفاده از تحق شدههيتوص يهادستورالعمل
رند يگيقرار م ديتأکمورد  ينه آموزش پرستاريدر زم شدتبه ينيبال
)۱۸(.  

 گيريتصميمبراي  هاآنجستجوي بهترين شواهد و استفاده از  
ش كافي به سختي قابل انجام است و نياز است كه در اين زمينه آموز

انجام شد، نشان  متحدهاالتيادر  رًاياخکه  يامطالعه. )١٩(داده شود 
 EBP يدر مورد اجرا يمثبت يباورها يان پرستاريداد که دانشجو

بر و زمان آن را دشوار يمار دارند، اما اجرايبهبود مراقبت از ب يبرا
د افتند که آموزش در موريمحققان در نيچنهم. )۲۰(دانستند يم

 EBP يهاتيفعالش يبا افزا يتوجهقابل طوربهق يتحق يهاروش
ق، يان نسبت به تحقيمرتبط است و توسعه نگرش مثبت دانشجو

اده کردن ن، آمي. بنابرا)۲۱( دهديمش ياستفاده از آن را در عمل افزا
و  ينيبال يريگميشتر در تصمينان بياطم يبرا يان پرستاريدانشجو

ق در عمل، ممکن است احتمال ياز ارزش تحق هاآنبهبود درک 
  .)۲۲(ش دهد يرا در عملکردشان افزا EBPاستفاده از 
ا ين يک که توسط وجدان و شهابيستماتيک مطالعه سي يبررس

 ياه) انجام شد نشان داد که در مطالعات مختلف آگ۱۳۹۷ل (در سا
رار ن قييبر شواهد در سطح پا ينه مراقبت مبتنيان در زميدانشجو

د درص ۵۰ان به يخوب در دانشجو يمطالعات آگاه يدارد، در برخ
ن يياان در سطح پيدانشجو ي، اما در اکثر مطالعات آگاهرسديمز ين

ان يدانشجو يمطالعه، سطح آگاهج يقرار دارد و بر اساس نتا
 ييوزارت بهداشت، در سطح باال يهاشيگرامختلف  يهارشته

بر شواهد به  ينه مراقبت مبتنيآموزش در زم رونيازا. ستين
 هاهکارگاو  يآموزش يهادوره يبرگزار يو حت استد يان مفيدانشجو

نه يزمر د يمنجر به ارتقا سطح آگاه توانديم يا اصالح برنامه درسيو 
 .)۲۳( ان گردديبر شواهد در دانشجو يمراقبت مبتن
ماران يب يبرا يعروق يدسترس ياتيت حيبه اهم با توجه

 مارانين بيمشکالت مربوط به آن در ا توجهقابلو آمار  يزياليهمود

و  يعروق يدر مراقبت از دسترس يتوجهيب از حاصل خطرات و
 يبر شواهد در پرستار يت آموزش مبتنيبا توجه به اهم نيچنهم

 يهابه دستورالعمل يان پرستاريشتر دانشجويب يبنديکه باعث پا
طح س يجه به روز شدن اطالعات و ارتقايبر شواهد و در نت يمبتن

، شوديمماران يب يمنيا يکمتر برا يمنف يامدهايو پ هاآندانش 
 يگاهآبر شواهد بر  يآموزش مبتن ريتأثن ييتع باهدفن مطالعه، يا

 زياليهمود يعروق يهايدسترساز  در مراقبت يان پرستاريدانشجو
 انجام شد.
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  مواد و روش کار
 يان سال چهارم کارشناسيدانشجو يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا
ل ه در ترم بهار ساياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يپرستار

با توجه به  يتمام شمار صورتبهنفر،  ۶۵به تعداد  ۱۳۹۹-۱۴۰۰
طالعه مط شرکت در مطالعه را داشتند، وارد يورود که شرا يارهايمع

شركت در  نامهرضايتورود شامل تکميل فرم  يارهايمعشدند. 
ايي تحقيق، دانشجوي سال چهارم پرستاري دانشکده پرستاري و مام

به ادامه  ليز عدم تمايخروج از مطالعه ن يارهايمعاروميه بودن بود و 
ک جلسه کالس يش از يدر مطالعه، عدم شرکت در ب يهمکار
ن ترم ايگر بود. دانشجويا انتقال به دانشگاه ديو انصراف  يآموزش

 عنوانهبز بودند ياليد يکه در حال گذراندن واحد عمل يهفتم پرستار
 در يان ترم هشتم پرستاريگروه مداخله انتخاب شدند و دانشجو

نترل و نفر در گروه ک ۳۲که  بيترتنيابهگروه کنترل قرار گرفتند. 
 نفر در گروه مداخله قرار گرفتند. ۳۳

و  يت شناختين پژوهش از دو پرسشنامه اطالعات جمعيدر ا
 يهايدسترسپرستاران از  يز پرسشنامه محقق ساخته آگاهين

ن يداليبر گا ين پرسشنامه مبتنيز استفاده شد. اياليهمود يعروق
 سؤال ۳۰شامل  )۲۴( يعروق يدسترس يبرا ينيبال يعمل

ستول يدر رابطه با ف سؤال ۱۵ل شده است که يتشک يانهيچهارگز
در  سؤال ۴، يد مرکزيبا کاتتر ور در رابطه سؤال ۶، يديور -يانيشر

نه کنترل عفونت يدر زم سؤال ۵و  يديور-يانيرابطه با گرافت شر
 ۱ح ين پرسشنامه هر پاسخ صحيبود. در ا يعروق يهايدسترسدر 
ن ين مطالعه، اياز صفر است. در ايامت ياز و هر پاسخ غلط دارايامت

 ينفر از اعضا ۶که شامل  نظرانصاحبنفر از  ۱۰پرسشنامه توسط 
نفر از پرستاران  ۲ه، ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يعلمئتيه

ز امام ياليمراکز همود يهابخشن يز (مسئولياليهمود يهابخش
نفر  ۲سال دارند) و  ۱۰ يباال يکار يسابقه که يو طالقان ينيخم

 دييتأ ١يفيک ييمحتوا ييبودند، از نظر روا ين نفرولوژياز متخصص
 ييمحتوا يي، از نسبت روا٢يکم يمحتوا يين رواييتع منظوربهشد. 

)CVR(ييمحتوا ييو شاخص روا ٣ )CVI(استفاده شد. ارزش  ٤
ن حداقل ارزش" ييمحتوا با کمک جدول "تع يينسبت روا يعدد
جه حاصله پس از ي. نت)۲۵(د ين گرديين شده توسط الوشه تعيتدو

ار موجود در ينفر) با مع ۱۰ائ متخصصان (محاسبه با توجه به تعئ
 CVR يسه قرار گرفت. مقدار عدديمورد مقا ۶۲/۰عدد  يعنيجدول 

 دهندهنشانبه دست آمد که  ۶۲/۰شتر از عدد يب سؤاالت يتمام يبرا
 CVIاز شاخص يامت نيچنهماست.  سؤاالتو مهم بودن  يضرور

د لذا وجود يمحاسبه گرد ۷۹/۰باالتر از عدد  سؤاالت يتمام يبرا
                                                             

1 Qualitative Content validity  
2 Quantitative Content Validity 
3 Content Validity Ratio 
4 Content Validity Index 

 ييايمحاسبه پا يبرا ۰شد ص داده يمناسب تشخ سؤاالت يهمه
 ييايب پايو ضر )۲۶(استفاده شد  KR-٥20پرسشنامه از فرمول 

  به دست آمد. ۷۳/۰
در مرحله اول محقق بعد از تصويب در شوراي پژوهشي دانشکده 

پژوهش كه مراكز و اخذ مجوز از كميته اخالق دانشگاه، به محيط 
ه بود مراجعه كرد و پس از اخذ يآموزشي و درماني شهر اروم

كه  آزمونپيش يهاپرسشنامهاز شرکت کنندگان،  يکتب نامهرضايت
پرستاران از  يشامل اطالعات جمعيت شناختي و پرسشنامه آگاه

براي شركت كنندگان در گروه کنترل توضيح  يعروق يهايدسترس
جهت تکميل شدن  هاپرسشنامهور محقق داده شد، سپس در حض

 آزمونپس يهاپرسشنامهبه شركت كنندگان داده شد. يک ماه بعد 
ان تحويل و آزمون از اين دانشجويان به عمل آمد. ين دانشجويبراي ا

در گروه  آزمونپيشاطالعات از گروه کنترل،  آوريجمعبعد از 
 آزمونپيش) انجام گرفت. پس از اتمام ۷ان ترم يمداخله (دانشجو

ان يدانشجو يبر شواهد بر رو يمبتن يآموزش يمداخلهگروه مداخله، 
 يهاگروهدر  يان طبق برنامه کارورزيترم هفت شروع شد. دانشجو

ل يتشک يجلسه آموزش ۴هر گروه  ينفره قرار گرفتند. برا ۸ يال ۷
مان اختصاص داده شد. در ساعت ز ۲ يال ۵/۱هر جلسه  يشد و برا

 يعروق يهايدسترست مراقبت از ينه اهميجلسه اول در زم
ان يه و نقش دانشجويمزمن کل ييماران نارسايز در بياليهمود

موجود  ين شواهد علميآخر تواننديمکه  يافراد عنوانبه يپرستار
اورند، بحث يبه دست ب يعروق يمن از دسترسيارائه مراقبت ا يرا برا
بر شواهد  يمبتن يت پرستاريدر جلسه دوم در رابطه با اهمشد. 

جستجو  يبر شواهد، استراتژ يمبتن يپرستار يهاگامبحث شد و 
ک ي ين ها، نحوه طراحيداليو استفاده از گا ينترنتيا يهاگاهيپادر 

ان يبه دانشجو PICOT٦ کرديبا استفاده از رو ينيمتمرکز بال سؤال
 يهاگروهان در هر گروه به يسوم، دانشجوآموزش داده شد. در جلسه 

 ينيک موضوع باليهر گروه  يم شدند و براينفره تقس ۴تا  ۳کوچک 
 هاآنز اختصاص داده شد و از ياليهمود يعروق يدر رابطه با دسترس
کرد يبا استفاده از رو ينيمتمرکز بال سؤالک يخواسته شد که 

PICOT فرصت داده شد تا  هاآنکنند. دو هفته به  يطراح
 PICOT سؤالمرتبط با  يديب کلمات کليخود را با ترک يجستجو

انجام دهند و  ين شواهد ارائه شده در متون علميرا بر اساس آخر
ک مرور متون جامع ينقادانه مطالعات به دست آمده،  يابيپس از ارز

 بنديجمعج به دست آمده را خالصه و ياز شواهد به دست آورند و نتا
ان در هر گروه يکه دانشجو يدر جلسه چهارم، شواهد ند.کن

 يکرده بودند، مورد بحث و بررس آوريجمع ينيبال سؤال ينهيدرزم

5  Kuder Richardson 
6 (P- population/disease; I – intervention or variable of interest; 
C – comparison; O – outcome; T – time) 
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مراقبت از  ينهيدرزمن شواهد يقرار گرفتند و بهتر يگروه
به  ييدانشجو يهاگروهن يز در بياليهمود يعروق يهايدسترس

، ياتمام مداخله آموزشک ماه بعد از ياشتراک گذاشته شد. سپس 
از  يل پرسشنامه آگاهيبا تکم ن گروه،يان در ايدانشجو آزمونپس

 spss افزارنرمبا  يآمار يهادادهز يانجام گرفت. آنال يعروق يدسترس
 ۰۵/۰ يات سطح معناداريآزمون فرض يانجام شد وبرا ۱۶ورژن 

  درنظر گرفته شد.

  هايافته
رنوف يکلموگراف اسم يهاآزمونمطالعه با استفاده از  يدر ابتدا

ع يان از توزير سن دانشجوير از متغيبه غ هادادهمشخص شد تمام 
 يهاهيفرض يبررس ي). لذا برا<۰۵/۰P( کردنديم يروينرمال پ

 يهاآزموناز  يت شناختيسه مشخصات جمعيق و مقايتحق
 ک استفاده شد.يک و ناپارامتريپارامتر

  
  ن دو گروه مداخله و کنترليب يان پرستاريدانشجو يو کم يفيک يت شناختيسه مشخصات جمعيمقا ):۱جدول (

 ريمتغ
  گروه مداخله  گروه کنترل

  يدارمعنيسطح 
  تعداد (درصد)  تعداد (درصد)

  جنس
=X2  )۴/۴۲( ۱۴  )۴/۵۹(۱۹  زن ۸۶۸/۱  

df=۱ 

P= ۷۲/۱   )۶/۵۷( ۱۹  )۶/۴۰( ۱۳  مرد 

  تأهلت يوضع
 )۹/۹۰( ۳۰  )۸/۹۳( ۳۰  مجرد

X2= ۱۸۵/۰  
df=۱ 

P= ۶۶۷/۰   )۱/۹( ۳  )۳/۶( ۲  متأهل 

  محل سکونت
=X2 )۶/۶۰( ۲۰  )۵/۶۲( ۲۰  يخوابگاه ۰۲۵/۰  

df=۱ 

P= ۸۷۵/۰  
  )۴/۳۹( ۱۳  )۵/۳۷( ۱۲  ير خوابگاهيغ

  يليعالقه به رشته تحص
=X2 )۹/۸۷( ۲۹  )۵/۸۷( ۲۸  دارد ۰۰۲/۰  

df=۱ 

P= ۹۶۳/۰   )۱/۱۲( ۴  )۵/۱۲( ۴  ندارد 

  ينيسابقه کار بال
=X2 )۰/۳( ۱  )۱/۳( ۱  بله ۰۰۰۱/۰  

df=۱ 

P= ۹۸۲/۰  
 )۹۷( ۳۲  )۹/۹۶(۳۱  ريخ

   نيانگيم±اريانحراف مع  نيانگيم±اريانحراف مع   

  ۱/۲۳±۴۵۳/۱۲  ۱/۲۳±۴۰۲/۰۳    سال)سن (
z= ٢٥٣/٠-  

P= ۸/۰  

-٣٣٢/٠ =t  ۰/۱۶±۸۵۷/۹۱  ۰/۱۶±۸۴/۸۴   معدل  

P= ۷۴۱/۰  

  
 
 يهاگروهدر  يانهيزم يفيک يرهاين متغيارتباط ب يبررس يبرا

 يرهاين متغيارتباط ب يبررس يبرا دو و يمورد مطالعه از آزمون کا
) tه مستقل (آمار يمورد مطالعه از آزمون ت يهاگروهن يدر ب يکم
 ر سنيمتغ ي) براz(آماره  يتنير معدل و آزمون من ويمتغ يبرا

  استفاده شد.

ن گروه کنترل و مداخله از لحاظ ي) ب۱با توجه به جدول (
تفاوت  ياز نظر آمار يو کم يفيک يت شناختيمشخصات جمع

جه گرفت که ينت توانيم). بنابراين P<۰۵/۰وجود ندارد ( يمعنادار
در نظر  يو کم يفيک يرهايمورد مطالعه از لحاظ متغ يهاگروه

 عنوانبه يانهيزم يرهايمتغ يگرفته شده همگن هستند. به عبارت
  .کنندينمر مخدوشگر عمل يمتغ
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ک يرل و مداخله قبل و ن و درون دو گروه کنتيز بياليهمود يعروق يهايدسترساز  يان پرستاريدانشجو يسه نمره آگاهيمقا: )۲( جدول
 بر شواهد يمبتن يماه پس از مداخله آموزش

 يعروق ياز دسترس يآگاه کنترل مداخله ج آزمونينتا
 نيانگيم±اريانحراف مع  نيانگيم±اريانحراف مع زياليهمود

t= ۳۲۲/۰  

df= ۶۳ 
*P=۰/۷۴۹ 

  قبل از مداخله  ۹۹۳/۴۱±۲/۱۳  ۶۲۷/۱۸±۲/۱۳

t= ۶۶۲/۱۲-  
df= ۶۳ 
*P=۰/۰۰۰۱ 

  بعد از مداخله  ۳۴۸/۶۳±۳/۱۴  ۵۱۷/۹۱±۲/۲۳

 t= ۴۱/۱۹-  

df= ۳۲ 
**P=۰/۰۰۰۱ 

t= ۶۵۹/۱-  
df=۳۱ 

**P=۰/۱۰۷ 
  ج آزمونينتا

  يزوج ي** آزمون ت مستقل ي* آزمون ت
  

ن ير بدقبل از مداخله  ي) نمرات آگاه۲ج جدول (يبا توجه به نتا
نمرات  ي) ول=۷۴۹/۰Pباهم نداشت ( يدو گروه اختالف معنادار

تند باهم داش يبعد از مداخله در دو گروه اختالف معنادار يآگاه
)۰۰۰۱/۰=P.(  

روه مطالعه در گ يدر ابتدا و انتها ين نمرات آگاهيب نيچنهم
ن نمرات ي). ب=۱۰۷/۰pوجود نداشت ( يکنترل اختالف معنادار

 گروه يعنيده شده يقبل و بعد از مداخله گروه آموزش د يآگاه
ر ن نشانگي). ا=۰۰۰۱/۰pد (يدگرمشاهده يمداخله اختالف معنادار

در  يش نمره آگاهيبوده است و باعث افزا مؤثرن است که مداخله يا
 ان گروه مداخله شده است.يدانشجو
  

  گيرينتيجهبحث و 
بر  يآموزش مبتن ريتأثن ييتع باهدف يمه تجربين مطالعه نيا

 يهايدسترسدر مراقبت از  يان پرستاريدانشجو يشواهد بر آگاه
بر  يج نشان داد که آموزش مبتنيد. نتايز انجام گردياليهمود يعروق

 يعروق يهايدسترساز  يان پرستاريدانشجو يشواهد بر آگاه
قبل از  ين نمرات آگاهيانگيکه م يطوربهبوده است  مؤثرز ياليهمود

باهم نداشتند اما بعد از  ين دو گروه اختالف معناداريمداخله در ب
در دو گروه اختالف  ين نمرات قبل و بعد آگاهيانگيمداخله، م ياجرا

باهم داشتند. نتايج حاصل از تحليل متغيرهاي دموگرافيک  يمعنادار
ت سکونت، عالقه يمانند سن، جنسيت، وضعيت تأهل، معدل، وضع

 کدامهيچنشان داد که  ينيو سابقه کار بال يليبه رشته تحص يمند
(مداخله وکنترل) در  يگروه تحت بررس از متغيرهاي مذکور بين دو

؛ اين يافته اندنداشتهي از نظر آماري دارمعنيمطالعه حاضر اختالفي 

                                                             
1 Simonetti et al 
2 Kim et al 

خود حاکي از اين مطلب است که در پژوهش حاضر متغيرهاي بالقوه 
در  هارابطهمخدوش گر مدنظر محقق در ارزيابي اختالف يا بررسي 

 يع شده بودند.تحت مطالعه، با توزيع يکسان توز يهاگروه
از  يان پرستاريدانشجو يدر مطالعه حاضر نمره آگاه

 يعروق يهايدسترسبر شواهد در ارتباط با  يمبتن يهادستورالعمل
ج يج هم راستا با نتاين نتاين بود که اييپا آزمونپيشز در ياليهمود

افتند سطح يکه در باشديم) ۲۰۱۹( ١و همکاران يمونتيمطالعه س
 ينهيدرزمها هيتوص ينسبت به برخ يان پرستاريدانشجو يدانش کل

ت يد بر اهمياست و با يناکاف يطيمح يديور ين هايت اليريمد
نه ين زميبر شواهد در ا يمبتن يهااستفاده از دانش دستورالعمل

م و ي. مطالعه ک)۲۷(شود  ديتأکن يبه بال يانتقال تئور منظوربه
 يک برنامه آموزشي) نشان داد، استفاده از ۲۰۱۹در سال ( ٢همکاران

، در بهبود دانش، نگرش، يان پرستاريدانشجو يبر شواهد برا يمبتن
که گروه مداخله يبوده است بطور مؤثر هاآن يمهارت و تفکر انتقاد

. که )۲۸(در دانش داشتند  يباالتر آزمونپسنمرات  ياز نظر آمار
ن يانگيکه نشان داد م باشديممطالعه حاضر  يهاافتهيهم راستا با 
 يمداخلهدر گروه مداخله بعد از  يان پرستاريدانشجو ينمرات اگاه

  افت.يش يافزا يآموزش
 يهاافتهيبه  توانيمج مطالعه حاضر، ينتا ي، در راستانيچنهم

) در کشور مصر اشاره کرد که به ۲۰۱۷( ٣و محمود يوميمطالعه با
بر شواهد  يمبتن يهادستورالعملت آموزش مداوم بر اساس ياهم
 يارائه شده در واحدها يهامراقبتپرستاران در بهبود  يبرا

که برنامه  يپرستاران يکه آگاه يطوربهکرده است  ديتأکز ياليهمود
و  يبر شواهد را در خصوص نگهدار يمبتن ين هايداليگا يآموزش

3 Bayoumi & Mahmoud 
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افت کرده بودند، بالفاصله و يرا در يمراقبت از کاتتر عروق مرکز
ه کرد که يمطالعه توصن ين ايافته بود. بنابرايشش ماه بعد بهبود 

 يپرستاران برا يبر شواهد برا يمبتن يهادستورالعملآموزش مداوم 
ت دارد يز اهمياليهمود يارائه شده در واحدها يهامراقبتبهبود 

ن ييتع باهدفکه  ۲۰۱۷ز در سال ين ١تيرا يمطالعهج ي. نتا)۲۹(
بر شواهد بر بهبود  يبر عملکرد مبتن يمبتن يآموزش يمداخله ريتأث
ن يانگيز انجام شد، نشان داد مياليهمود يعروق يت دسترسيريمد

 يمطالعهن يبنابراافت يش يپس از مداخله افزا پرستاران ينمره آگاه
 يعروق يهايدسترست يريمد يپرستار برا ياو نشان داد دانش باال

منجر  توانديمبر شواهد از  يمبتن يهادستورالعملز طبق ياليهمود
. که همسو با مطالعه حاضر )۳۰(مار شود يج بيبهبود عملکرد و نتا به
  .باشديم

از آن بود که  يز حاکين ٢مطالعه آنجل و همکاران يهاافتهي
 يان کارشناسيبر شواهد در آموزش دانشجو ياستفاده از مدل مبتن

که يد است. بطوريمف هاآن يدر بهبود دانش و تفکر انتقاد يپرستار
 ترماولان در آخر ترم نسبت به يدانشجو يدانش و تفکر انتقاد

 ٣کيرکت و ريروژاناسر يمطالعه. )۳۱(داشتند  يتوجهقابلشرفت يپ
دانشجويان کارشناسي پرستاري بعد از  ينشان داد آگاه زي) ن۲۰۱۷(

ي ارتقا توجهقابلبه طول  بر شواهد يبرگزاري دوره آموزشي مبتن
که يطوربه باشديمج مطالعه حاضر همسو ي. که با نتا)۳۲(يافته بود 

ز بعد ياليهمود يعروق يهايدسترساز  يان پرستاريدانشجو يآگاه
  افت.يمداخله بهبود  ياز اجرا
 يدهندهنشانز ين )۲۰۱۰مطالعه براون و همکاران ( جينتا

 يمبتن بر اثر گنجاندن مراقبت يان پرستاريدانشجو يريادگيش يافزا
ان ين مطالعه دانشجويو در ا باشديمس يبر شواهد در برنامه تدر

شتر، يب تيبر شواهد با خالق يکرد مراقبت مبتنياعتقاد داشتند که رو
 يبتمراق يازهايص بهتر نيباالتر و تشخ يمراقبت با آگاه يارائه

 ودر مطالعه حبيب زاده  نيچنهم. )۳۳( باشديمماران همراه يب
ر ) مهارت اجراي فرآيند پرستاري د۱۳۹۲همکاران در سال (

 دانشجويان گروه آزمون که بر اساس پرستاري مبتني بر شواهد
کنترل  ي بهتر از دانشجويان گروهدارمعني طوربهآموزش ديده بودند 

از  و عملکرد دو گروه بعد يبودند و تفاضل ميانگين نمرات آگاه
ز يات نن مطالعي. که ا)۳۴(آماري بود  دارمعنيمداخله داراي تفاوت 

ر گروه بر شواهد د يآموزش مبتن يج مطالعه حاضر که با اجرايبا نتا
  .باشديمش داشته، همسو يفزاان ايدانشجو يمداخله آگاه

 يبرخ يبه عدم همکار توانيمن پژوهش يا يت هاياز محددود
اشاره کرد که  يشرکت کنندگان جهت شرکت در جلسات آموزش

ت موضوع و يزان اهميحات الزم در مورد ميشد با ارائه توض يسع
 امکان تبادل نيچنهمرا جلب کرد.  هاآنو اعتماد  يد آن، همکاريفوا

ن دو گروه مداخله و کنترل يب ياطالعات درخصوص مطالب آموزش
ن مشکل ابتدا گروه کنترل مورد يغلبه به ا يوجود داشت که برا

 EBPبر  يگروه مداخله، آموزش مبتن يقرار گرفت، سپس برا يابيارز
  اجرا شد.

ش يت و لزوم افزايحاضر به اهم يمطالعه يهاافتهي يکل طوربه
 يهايدسترسدر مراقبت از  يان پرستاريدانشجو يسطح آگاه

 يريادگيآموزش و  يهاروش يريکارگبهق يز، از طرياليهمود يعروق
آن  يجهينتکه  کنديم ديتأک يان پرستاريفعال و مشارکت دانشجو

اهد بر شو يمبتن يهابه دستورالعمل هاآنشتر يب يبنديمنجر به پا
ود. ماران شيب يمنيا يکمتر برا يمنف يامدهايو پ ينيدر عمل بال

ويان به آموزشي و ترغيب دانشج يهابرنامهتغيير در جاد ين ايبنابرا
عات براي ن و به روز نمودن اطاليشواهد در بال يهاافتهياستفاده از 

 نيچنهم. روديمآموزش به شمار  يهاتياولوارتقاي دانش آنان از 
بر شواهد به دانشجويان كمك  ين مبتنيبر اساس تمر يريادگي
ه با آنچه ک دهديمباليني رخ  يهاطيمحبين آن چه که در  کنديم

ابراين به دست آوردندارتباط برقرار كنند. بن يق شواهد علمياز طر
اجازه  انيبه دانشجو توانديمن جنبه ي. اشوديمتئوري با عمل ادغام 

 ياحرفهک پرستار يل شدن به يتبد يالزم را برا يستگيدهد تا شا
بر  يت آموزش مبتنيبر اهم شوديمشنهاد ين پيند. بنابرايکسب نما

ان يجودانش ين برايبه بال يج انتقال دانش نظريترو منظوربهشواهد 
 ينهيدرزمبر شواهد  يمبتن يهادستورالعملو استفاده از  يپرستار

د کمک به بهبو منظوربهز ياليهمود يعروق يهايدسترسمراقبت از 
 گردديمشنهاد يپ نيچنهمگردد.  ديتأک يان پرستاريدانشجو يآگاه

و ني با حجم نمونه بيشتر در مراکز آموزشي و درما گريات دمطالع
م انجامار يب يمنيا يهاپژوهشر يو سا ترعيوس يبهداشت يهاچالش

ص مختلف تأثير پرستاري مبتني بر شواهد مشخ يهاجنبهگيرد تا 
  .گردد

  
  يتشکر و قدردان

 ان نامه با کد اخالقيمنتج از پا يمه تجربين اين مطالعه

IR.UMSU.REC.1400.010 ته محترم اخالق دانشگاه ياز کم
-١٤٠٠ه در سال يکه در شهر اروم باشديمه ياروم يعلوم پزشک

 يدانشگاه علوم پزشک يانجام شد. از معاونت محترم پژوهش ١٣٩٩
ن يکه ما را در انجام ا يه کسانيت از طرح و کليه جهت حماياروم

  .ديآيمبه عمل  ينمودند کمال تشکر و قدردان ياريپژوهش 
  

                                                             
1  Wright 
2Angel et al  

3 Rojjanasrirat  & Rice 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.8

.6
10

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.8.610
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4729-fa.html


 نژادوحيد علي، ليال آليلو، زادهحسين جعفري، نگين عزيزي
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401 بانآ، 157، پی در پی تمهش، شماره بیستمدوره  616

 
References: 

1. Riella MC, Roy-Chaudhury P. Vascular access in 

haemodialysis: strengthening the Achilles' heel. Nat 

Rev Nephrol 2013;9(6):348-57. 

2. Adib-Hajbagheri M, Molavizadeh N, Alavi NM, 

Abadi MHM. Factors associated with complications 

of vascular access site in hemodialysis patients in 

Isfahan Aliasghar hospital. Iran J Nurs Midwifery 

Res 2014;19(2):208. (Persian) 

3. Khalifa MI, Okby OM, Fathala AA. Nurses’ 

Knowledge and Performance about Maintenance and 

prevention of Vascular Access Complications in 

Pediatric Hemodialysis Units. IOSR J Nurs Health 

Sci 2017;06(1):87-99. 

4. Cannon S, editor. Introduction to Nursing Research: 

Jones & Bartlett Publishers; 2017. 

5. Bennett PN. Technological intimacy in 

haemodialysis nursing. Nursing Inquiry. 

2011;18(3):247-52. 

6. Öhlén J, Furåker C, Jakobsson E, Bergh I, 

Hermansson E. Impact of the Bologna process in 

Bachelor nursing programmes: The Swedish case. 

Nurse Educ Today 2011;31(2):122-8. 

7. Shafi H, Peyman R, Razieh T. Enhancing 

information literacy as a base of developing 

evidence-based nursing. Health Inf Manag 

2010;7(3):371-8. 

8. Agarwal R, Kalita J, Misra U. Barriers to evidence-

based medicine practice in South Asia and possible 

solutions. Neurol Asia 2008;13(3):87-94. 

9. Cassidy VR, editor. Evidence-based teaching: 

Current research in nursing education. New York: 

National League for Nursing, 1999. 

10. Keib CN, Cailor SM, Kiersma ME, Chen AM. 

Changes in nursing students' perceptions of research 

and evidence-based practice after completing a 

research course. Nurse Educ Today 2017;54:37-43. 

11. Scott K, McSherry R. Evidence‐based nursing: 

clarifying the concepts for nurses in practice. J Clin 

Nurs 2009;18(8):1085-95. 

12. Robinson JH, Callister LC, Berry JA, Dearing KA. 

Patient‐centered care and adherence: Definitions 

and applications to improve outcomes. J Am Acad 

Nurse Pract 2008;20(12):600-7. 

13. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JM, Haynes RB, 

Richardson WS. Evidence based medicine: what it is 

and what it isn't. Br Med J 1996;312(7023):71-2. 

14. Melnyk BM, Gallagher‐Ford L, Long LE, 

Fineout‐Overholt E. The establishment of 

evidence‐based practice competencies for 

practicing registered nurses and advanced practice 

nurses in real‐world clinical settings: Proficiencies 

to improve healthcare quality, reliability, patient 

outcomes, and costs. Worldviews Evid Based Nurs 

2014;11(1):5-15. 

15. Sin M-K, Bliquez R. Teaching evidence based 

practice to undergraduate nursing students. J Prof 

Nurs 2017;33(6):447-51. 

16. Ryan EJ. Undergraduate nursing students’ attitudes 

and use of research and evidence‐based practice–an 

integrative literature review. J Clin Nurs 

2016;25(11-12):1548-56. 

17. Ahlin C, Klang-Söderkvist B, Johansson E, 

Björkholm M, Löfmark A. Assessing nursing 

students' knowledge and skills in performing 

venepuncture and inserting peripheral venous 

catheters. Nurse Educ Pract 2017;23:8-14. 

18. Hegarty J, Walsh E, Condon C, Sweeney J. The 

undergraduate education of nurses: looking to the 

future. Int J Nurs Educ Scholarsh 2009;6(1). 

19. Omid A, Bazrafkan L, Jouhari Z, Shakoor M, 

Changiz T. Best evidence medical education 

(BEME): concepts and steps. Iran J Med Edu 

2012;12 (4(42)): 297-307. (Persian) 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.8

.6
10

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.8.610
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4729-fa.html


 هاي عروقي همودياليزبررسي تأثير آموزش مبتني بر شواهد بر آگاهي دانشجويان پرستاري در مراقبت از دسترسي
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401 بانآ، 157، پی در پی تمهش، شماره بیستمدوره  617

20. Laske RA, Kurz J. Examining evidence-based 

practice beliefs in undergraduate nursing students: A 

pilot study. Teach Learn Nurs 2019;14(4):246-50. 

21. Johansson B, Fogelberg‐Dahm M, Wadensten B. 

Evidence‐based practice: the importance of 

education and leadership. J Nurs Manag 

2010;18(1):70-7. 

22. Leach MJ, Hofmeyer A, Bobridge A. The impact of 

research education on student nurse attitude, skill and 

uptake of evidence‐based practice: a descriptive 

longitudinal survey. J Clin Nurs 2016;25(1-2):194-

203. 

23. Vojdan SaS, Z. Surveying the awareness, knowledge 

and attitude of medical students in the field of 

evidence-based care; A systematic review study. The 

3rd National Conference on Organizational 

Innovation and Development with the Approach of 

the Islamic Model of 

Iran,Mashhad.https://civilica.com/doc/962983. 

2017. (Persian) 

24. Lok CE, Huber TS, Lee T, Shenoy S, Yevzlin AS, 

Abreo K, et al. KDOQI clinical practice guideline for 

vascular access: 2019 update. Am J Kidney Dis 

2020;75(4):S1-S164. 

25. Lawshe CH. A quantitative approach to content 

validity. Personnel psychology. 1975;28(4):563-75. 

26. Kuder GF, Richardson MW. The theory of the 

estimation of test reliability. Psychometrika 

1937;2(3):151-60. 

27. Simonetti V, Comparcini D, Miniscalco D, Tirabassi 

R, Di Giovanni P, Cicolini G. Assessing nursing 

students' knowledge of evidence-based guidelines on 

the management of peripheral venous catheters: A 

multicentre cross-sectional study. Nurse Educ Today 

2019;73:77-82. 

28. Kim JS, Gu MO, Chang H. Effects of an evidence-

based practice education program using multifaceted 

interventions: a quasi-experimental study with 

undergraduate nursing students. BMC Med Edu 

2019;19(1):1-10. 

29. Bayoumi MH, Mahmoud NF. Effect of education 

program on nurses’ knowledge and practice 

regarding care of central venous line in pediatric 

hemodialysis: evidence-based practice guidelines. 

Egypt Nurs J 2017;14(2):87. 

30. Wright SM. Using Evidence-Based Practice and an 

Educational Intervention to Improve Vascular 

Access Management: A Pilot Project. Nephrol Nurs 

J 2017;44(5). 

31. Angel BF, Duffey M, Belyea M. An evidence-based 

project for evaluating strategies to improve 

knowledge acquisition and critical-thinking 

performance in nursing students. J Nurs Educ 

2000;39(5):219–28. Available from: 

http://dx.doi.org/10.3928/0148-4834-20000501-07. 

32. Rojjanasrirat W, Rice J. Evidence-based practice 

knowledge, attitudes, and practice of online graduate 

nursing students. Nurse Educ Today 2017;53:48-53. 

33. Brown CE, Kim SC, Stichler JF, Fields W. Predictors 

of knowledge, attitudes, use and future use of 

evidence-based practice among baccalaureate 

nursing students at two universities. Nurse Educ 

Today 2010;30(6):521-7. 

34. Habibzadeh H, Khajehali N, Khalkhali H, 

Mohammadpour Y. Effect of evidence-based nursing 

training on nursing students ability in executive skill 

of nursing process in Urmia University of Medical 

Sciences, 2013. Nurs Midwifery J 2013;11(4). 

(Persian) 

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.8

.6
10

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.8.610
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4729-fa.html


 Nursing and Midwifery Journal, Vol 20 (8), November, 2022 
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401 بانآ، 157، پی در پی تمهش، شماره بیستمدوره  618

Original Article 

THE EFFECT OF EVIDENCE-BASED EDUCATION ON THE 
KNOWLEDGE OF NURSING STUDENTS IN THE CARE OF 

HEMODIALYSIS VASCULAR ACCESS 
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Abstract 
Background & Aim: One of the basic and important needs of hemodialysis patients is vascular access. 
Nursing students as members of the health team and future nurses, play an essential role in the safety 
management of hemodialysis patients and therefore, their training is important to support patient safety. 
Today, evidence-based education with the objective of explicit and rational use of the best common 
evidence provides sufficient and necessary knowledge in the field of safe and effective management of 
patients according to evidence-based guidelines for nursing students. Therefore, the present study was 
designed and implemented with the aim of determining the effect of evidence-based education on the 
knowledge of nursing students in the care of hemodialysis vascular access in 2021. 
Materials & Methods: In this experimental study, 65 fourth-year nursing students of Urmia College of 
Nursing and Midwifery were selected and divided into two intervention and control groups. Then, in the 
intervention group, evidence-based training was provided to students in 4 sessions each for 1.5 to 2 
hours, but the control group did not receive any training. Information was collected with demographic 
information and hemodialysis vascular access questionnaires, and analyzed and compared using SPSS 
version 16 software. 
Results: The results of this study showed that the knowledge scores of nursing students before the 
intervention did not differ significantly between the two groups (p=0.749). However, the scores of 
awareness after the intervention were significantly different in the two groups (p=0.0001). On the other 
hand, there was no significant difference in the scores of knowledge of nursing students about 
hemodialysis vascular access at the beginning and end of the study in the control group (p=0.107). Also, 
the scores before and after the knowledge of the students in the intervention group were significantly 
different (p=0.0001). 
Conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that the implementation of 
evidence-based education was effective on the awareness of vascular access among nursing students. 
Therefore, it is suggested to emphasize the importance of knowledge of evidence-based guidelines in 
order to promote the transfer of theoretical knowledge to the bedside for nursing students. 
Keywords: Awareness, Education, Evidence-Based Practice, Hemodialysis, Nursing Students, Vascular 
Access 
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