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  چكيده
 ن،ينو كرديرو نيا نهيدر زم رانيفراگ يها دگاهيمؤثر در آموزش دانشجويان است و شناخت د يروش بر اساس شواهد يريادگي: مقدمه

  .بر شواهد انجام شد يمبتن يريادگياز  يتجارب دانشجويان پرستار فيمطالعه با هدف توص نيا. شود باعث توسعه كاربرد آن مي
بر  يگيري مبتن نمونه وهيدانشجوي پرستاري به ش 18انجام شد،  1388در سال  هيپا هينظر يدر اين مطالعه كيفي كه بر مبنا: ها  روش

بپردازند و  ينيكودكان به حل مسائل بال يپرستار يخواسته شد تا با كاربرد شواهد در دوره كارآموز انياز دانشجو. دندهدف انتخاب ش
ها از روش مصاحبه استفاده شد و با روش تحليل محتوا  داده يگردآور يبرا. گروه شرح دهند يبرا يصبحگاه شكار خود را در گزار جينتا
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  مقدمه 

 يآگه شيدرمان و پ ص،يكاربرد شواهد در تشخ
مورد  ريدر طول دو دهه اخ يها در علوم پزشك بيماري

بار تحت  نياول يمفهوم برا نيا). 1(تأكيد قرار گرفته است
بر شواهد در دانشگاه مك مستر  يمبتن يعنوان پزشك

به  هيشد و توص فيتوص) 1980(و همكاران اتيتوسط گا
). 2(ديقلمداد گرد يكاربرد آن توسط پزشكان ضرور
                                                 

 يدانشكده پرستار ،ييگروه ماما ،)يمرب(طهران  ياحمر يهد :نويسنده مسؤول *
  ahmari9929@yahoo.com. رانيقم، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما

دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يگروه پرستار يمرب ،ينيزهرا عابد
 ،)يمرب( راد يخرم اشرف؛ )abediny1354@yahoo.com. (رانيقم، ا يپزشك

. رانيقم، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يگروه پرستار
)parsian_Ins_kh@yahoo.com(  ارشد  درپور،كارشناسيح اعظم؛
  )heidarpour@yahoo.com. (رانيقم، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يولوژيكروبيم

  8/11/90: تاريخ پذيرش،  17/9/90: ، تاريخ اصالح30/5/90: تاريخ دريافت مقاله

 يبرا ينيبر شواهد توسط پزشكان چ يمبتن يپزشك
مورد استفاده  شيسال پ 18از  ينياقدامات بال ياثربخش

 يبر شواهد از پزشك ياگرچه مراقبت مبتن). 3(قرار گرفت
سالمت نفوذ  يها شروع شد، اما اكنون به همه عرصه

 يسو به رييدر حال تغ زين يكرده است و حرفه پرستار
اربرد شواهد از اواخر كه ك يعملكرد مستند است به طور

مورد تأكيد قرار گرفته  ماران،يدر مراقبت از ب 90دهه 
 يمراقبت مبتن نهيپرستاران در زم يكمبود آگاه ).4(است

 نيتا عمل موجب شده است تا ا يبر شواهد و فاصله تئور
 هك رد؛يمورد استفاده قرار گ يمفهوم، كمتر در پرستار

و نداشتن  قاتيحقت يابيارز يعدم مهارت پرستاران برا
كارگيري  به يپرستاران برا تيو عدم حما يزمان كاف

 نيهمچن). 5(است نهيزم نيشواهد از مشكالت عمده در ا
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كار  طيمح طيموجود و شرا يعادت كردن به روندها
موانع  گرياز د فيبه رفع تكل ليشامل كمبود پرستار و تما

 نيبا ا). 4(شمرده شده است يدر پرستار هدكاربرد شوا
 انيدانشجو بيو ترغ يآموزش يها در برنامه رييوجود تغ
ارتقاي  يو به روز نمودن اطالعات، برا قيدق يها  به روش

آموزش به شمار  يها تيدانش و مهارت آنان از اولو
بر  هيبا تك يريادگي يها لذا گنجاندن برنامه. رود مي

توسط  يپزشك انيدانشجو يششواهد در برنامه آموز
آموزش  زين رانيدر ا). 2(شده است شنهاديپ نيمحقق
 يها دانشگاه يريزي آموزش بر شواهد در  برنامه يمبتن

  ).1(شمرده شده است يضرور يعلوم پزشك
باعث بهبود مراقبت و درمان،  كسويشواهد از  كاربرد

و از  مارانيدر ب تي، جلب اعتماد و رضاها نهيكاهش هز
اي  فهحر يو توانمند تيمنجر به رضا گريد يسو

مدارك  بيامر ترك نيهدف از ا). 1(شود مي انيدانشجو
 ينيبال طيگيري در مح ميقضاوت و تصم يبرا يعلم

 انيبر شواهد در دانشجو ينمبت ينيآموزش بال). 6(است
در  رانيمهارت حل مسأله و مشاركت فعال فراگ تيبا تقو
استفاده  زيو ن يواقع تيو مواجهه با موقع يريادگي نديفرآ

تر  عميق يريادگياز منابع مستند و جامع منجر به 
گيري در  ميتكامل مهارت تصم يروش برا نياز ا. گردد مي

  ).7(استفاده شده است يپزشك يها گروه انيدانشجو
 شيبا افزا مارانيكاربرد شواهد در مراقبت از ب عدم
 يو فاصله گرفتن از استانداردها يمراقبت يها نهيهز

همراه است و باعث بروز اختالف در فهم و  يمراقبت
 نهيابهام در زم. شود مي ينيبال يها دستورالعمل ياجرا

ها و نقص در ثبت موارد   موجود در بخش ياستانداردها
از  يرويپ). 8(كارگيري شواهد است از معضالت عدم به

و اعتماد به  يو كاهش خود باور يميو قد نيروت يالگوها
عدم كاربرد  يامدهايپ رياز سا مارانيمراقبت از ب نفس در

در  زهيتواند موجب كاهش انگ شواهد است كه مي
). 4(شود مارانيارائه مراقبت و ارتباط با ب يپرستاران برا

 يبر شواهد شامل بررس يتنمب يريادگي نديفرآ ياجزا

ها و مشكالت به سؤاالت و  ازين ليموجود و تبد تيوضع
و  ازهايو كاربرد آن در رفع ن يقيمنابع تحق يجستجو

  ).2(مورد انتظار است يندهايبرآ يابيارز
و  يگروه پزشك ينشان داده است كه آگاه مطالعات
استفاده از  يكاربرد شواهد و چگونگ تياز اهم انيدانشجو

از اطالعات  انيدرصد دانشجو 51آن محدود است و تنها 
خود  يآموزش يها ازيبه ن يابيدست يبرا يكيالكترون

مرجع و  يها به طور معمول، كتاب). 2(كنند استفاده مي
در  ينظر از منابع كسب آگاه صاحب رادمشاوره با اف

 ياحتمال صيقدمت و خطا و نقا لياست كه به دل انيدانشجو
 قيرو تشو نياز ا). 9(نيستند يآموزش يها ازين يجوابگو
جامع  يكارگيري منابع معتبر و جستجو در به انيدانشجو

و به روز كردن آنها  حيبه اطالعات صح يابير دستد
 يبه بررس انيدانشجو بيترغ گريد ياز سو. است يضرور

 يبرا يكاف زهيزمان و انگ ازمنديمنابع ن يمتون و جستجو
). 1(گردد مي سريم يواقع يها حل مشكل است كه در محيط

كالس  طياساس استفاده از شواهد تنها در مح نيبر ا
 ليبه دل ينيبال يها و كاربرد آن در محيط ستين ريپذ امكان

 طيها و ملموس بودن شرا ازيبا ن ريفراگ ميمواجهه مستق
  ).9(استمؤثرتر  يواقع

از  انيدانشجو يآگاه يگذشته تنها به بررس مطالعات
شواهد معطوف شده  قيبه اطالعات از طر يابيروش دست

موارد نگرش آنان در رابطه با  يو در بعض) 9(است
شناخت ). 9(شده است دهيبر شواهد سنج يمبتن يپزشك

 يمؤثر در اثربخش يها و استراتژي انيتجارب دانشجو
كاربرد  يابيدر ارز يتواند گام مؤثر روش مي نيا
 يريزي آموزش بر شواهد در برنامه يمبتن يريادگي

م راستا بر انجا نيدر ا. باشد يپرستار انيدانشجو
تر  فراهم كردن درك عميق يبرا يفيمطالعات ك
گيري تأكيد  ميرفتار و تصم رييمؤثر در تغ يها استراتژي
 فيمطالعه حاضر با هدف توص نيبنابرا). 7(شده است

بر شواهد  يمبتن يريادگياز  يپرستار انيدانشجو بتجار
  .انجام شد ينيبال طيدر مح
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  ها  روش
. استفاده شد هيپا هيمطالعه از روش نظر نيا تيهدا يبرا
و  ينهفته اجتماع يندهايروشن كردن فرآ يبرا هيپا هينظر

در مورد آن انجام  ياديز قيكه تحق يو موضوعات يسازمان
و هدف محقق آن  رديگ نشده است مورد استفاده قرار مي

 يبه نحو ديرفتارها و عقا ،ينيتجارب بال ياست كه با بررس
 ريو تفس حيدهد به توض مي يرو يواقع يكه در زندگ

در  عيروش بر مفهوم وقا نيتأكيد ا). 10(ل شودينا ها دهيپد
 ديها و عقا  نگرش ها، تيفعال يو توأم با بررس يعيطب طيمح

بر شواهد  يمبتن يريادگي يايمطالعه مزا نيدر ا. افراد است
 يمورد بررس 1388در سال  انيدر قالب تجارب دانشجو

 يپرستار انيكنندگان شامل دانشجو شركت. قرار گرفت
 يقم بودند كه به روش مبتن يسال آخر دانشگاه علوم پزشك

اهداف و روش كار،  انيضمن ب. بر هدف انتخاب شدند
شركت در مطالعه با استفاده از  يبرا انيموافقت دانشجو

كنندگان حق خروج  و شركت دياخذ گرد ينامه كتب تيرضا
داده شد  نانيبه آنان اطم. در هر مرحله داشتند ار قياز تحق

در صورت  جيكه اطالعات به صورت محرمانه حفظ و نتا
  .آنان قرار داده خواهد شد اريدر اخت ليتما

تجارب  نييو با هدف تع يفيحاضر به روش ك مطالعه
بر  يمبتن يريادگياز شركت در برنامه  يپرستار انيدانشجو

دانشجو در  18تعداد . شد يطراح ينيبال طيشواهد در مح
. هفته بود 3طول دوره برنامه . برنامه شركت كردند نيا

ساعت در بخش  5سه روز در هفته به مدت  انيدانشجو
 تيوضع يدر طول هفته اول به بررس. داشتنداطفال شركت 

مشكالت  ايها و  ازيپرداخته و ن ينيبال يها  و بخش مارانيب
و موارد را در  هاستخراج نمودرا به صورت سؤال  ينيبال

سپس منابع . دادندميگروه شرح  يبرا ينيطول راند بال
به پاسخ و  يابيجهت دست يكياي و الكترون كتابخانه

تا  ديشد و مقرر گرد يبه آنان معرف كالتحل مش يكارها راه
 نديآوري اطالعات و شواهد درصدد حل مشكالت برآ با جمع

 نيدر آخر ندهايبرآ يابيارزو  جيگيري نتا و ضمن به كار
 يكار خود را در گزارش صبحگاه جينتا ،يهفته كارآموز

 يابيدر طول مراحل جستجو و ارز. گروه شرح دهند يبرا
در  جيگزارش نتا .ديالزم ارائه گرد يها ييراهنما ،زيمنابع ن

  .انجام شد انيگروه با مشاركت دانشجو
. ها از روش مصاحبه استفاده شد آوري داده جمع يبرا

و زمان انجام  افتهيساختار  مهيو ن قيمصاحبه از نوع عم
بود كه بعد از آموزش  انيدانشجو تيهفته فعال نيآن آخر
آنان در  اتيكسب تجرب يبر شواهد، برا يمبتن يپرستار

مطرح شده به  يسؤاالت محور. انجام گرفت تهيزم نيا
 ينيبال طيبرشواهد در مح يمبتن يريادگي«: ودشرح ب نيا

استفاده از  يها تيداشته است؟ محدود يبر شما چه تأثير
 ست؟يها چ  روش نيكاربرد ا يايمزا ست؟يروش چ نيا

در صورت . »ديكن فيروش توص نيتجربه خود را از ا
شوندگان،  مصاحبه ياز سو يكاف حاتيعدم توض

كه در ضمن   اين هشد، از جمل مطرح مي يگريد يها سؤال
چه  تيمتوجه تقو ،يكاربرد متون و شواهد علم

با استفاده از  د؟يشد مارانيدر مراقبت از ب ييها توانمندي
را  ينيبال يها مراقبت ييتوان توانا شواهد، چگونه مي

ساعت بود و در  ميتوسعه داد؟ طول مصاحبه حدود ن
 فكنندگان، ضبط مكالمات متوق مشاركت يصورت تقاضا

به  دنيها كه رس به اشباع داده يابيدست يبرا. ديگرد مي
و مؤيد تجارب مشترك  كسانيمشابه و  يها پاسخ

 يمحتوا. شد ليمصاحبه تكم 18بود،  انيدانشجو
 ليتحل. ديكاغذ منتقل گرد يمصاحبه بعد از ضبط رو

ها و با استفاده از روش  آوري داده ها همزمان با جمع داده
انجام  نياستراوس و كورب اوممداي  سهيمقا ليتحل
هر مصاحبه قبل از انجام مصاحبه  يكدگذار). 10(شد
 نيمحقق. صورت گرفت يديو با استخراج جمالت كل يبعد

 سهيمقا يقبل يها مصاحبه يها و با داده گريكديكدها را با 
. بندي كردند بودن، طبقه يكينموده و آنها را در صورت 

و  يطبقات اصل نيب بطهطبقات، را ييبه دنبال شناسا
 يساز پارچه كيشد و  يآن بررس يها و ويژگي يفرع
 جينتا يياياز صحت و پا نانياطم يبرا. ها انجام شد ليتحل

 اتيرا با تجرب جيكننده خواسته شد كه نتا از چند شركت
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 يبازنگر له،يوس نيبه ا. ندينما سهيخود مقا
-به. تأييد صحت كدها انجام شد يكنندگان برا مشاركت

 يبررس راها  متن مصاحبه گري، دو پژوهشگر دالوهع
). 10(ديو توافق آنها در خصوص كدها كسب گردكردند 

  .شدانجامها مشخص و اصالحات الزم  تفاوت بيترت نديب
  

  نتايج
مؤنث شركت  يپرستار يدانشجو 18مطالعه  نيدر ا

از  يكد محور 438اطالعات، تعداد  ليمتعاقب تحل. داشتند
 يپس از ط تيو در نها ديها استخراج گرد متن مصاحبه

شامل حل مسأله،  ياصل  مايه پنج درون ل،يراحل تحلم
 ينظر ميمفاه ونديو پ يخود كارآمد ،يتفكر، تعامل گروه

  ).كيجدول (شد  ييشناسا يلو عم
  

  طبقات مربوطه ريو ز ياصل يها هيدرون ما :1 جدول
  حل مسأله

  مندي، نياز سنجي تدبير، هدف     
  تفكر
  استدالل، پويايي ذهني، قضاوت     

  تعامل گروهي
  فكري، همكاري، ارتباط هم    

  خود كارآمدي
  اجراي برنامه، استقالل، توانمندي    

  پيوند مفاهيم نظري و عملي
  فراگيري تجربي، تجربه باليني    

  
  حل مسأله

 يداد كه آنان با بررسكنندگان نشان  تجارب شركت يبررس
 نيينسبت به تع يمراقبت يازهايو مشخص كردن ن مارانيب

مراحل با  نيا. كردند اقدام مي يينها يابيو ارز ريتداب
به پاسخ سؤاالت و ارائه  يابيمنابع جهت دست يجستجو

 نيكنندگان در ا از شركت يكي. مناسب همراه بود يكارها راه
كردن  دايپ يكه از مقاالت برا يزمان«: اظهار داشت صوصخ

ها و اقدامات  راه افتنيكردم، به  پاسخ سؤاالتم استفاده مي
توانست به حل مشكالت و  كردم كه مي فكر مي يمناسب

  .)7يدانشجو(» كمك كند ماريب يها ازين

باور بودند كه كسب  نيكنندگان بر ا از شركت يبرخ
 يها ازيتر ن قيبه آنان در حل دق ديو دانش جد يآگاه

از  يكيرابطه  نيدر ا. كند كمك مي مارانيب يمراقبت
مشخص بودن هدف و «: اظهار داشت انيدانشجو

 يكارها جستجو و ارائه راه يمشكالت باعث تالش ما برا
 ريدسته از تجارب، ز نيا). 12 يدانشجو( »شد يكاربرد

  .را شكل دادند »ريتدب« طبقه 
شواهد به مشخص بر  يمبتن يريادگي ان،ينظر دانشجو از

. كند كمك مي مارانيب يازهايبر حسب ن نيكردن هدف مع
 :شرح بود كه نيكنندگان به ا از شركت يكياظهارات 

 مياي كه به دنبال برطرف شدن آن هست مسأله يوقت«
كردن  دايپ يدار برا شد، به صورت هدف مشخص مي

از  طهيح نيا). 5 يانشجود( .»كردم پاسخ اقدام مي
  .بود »يمند هدف«طبقه  ريز انگرياظهارات، ب

 يها ازيمشخص شدن ن ،»يسنج ازين« رطبقهياز ز منظور
 يكي. به راه حل بود يابيدست يبرا نديفرآ يدر ط مارانيب

 يبرا« :رابطه اظهار داشت نيكنندگان در ا از شركت
آنان را مشخص  يازهايالزم بود تا ن ماران،يمراقبت از ب

نسبت به  يتر و با استفاده از شواهد، اطالعات كامل ميكن
و روش مراقبت به دست  ازهاين يو نحوه بررس يماريب

  .)4 يدانشجو( »ميآورد
و  يمند هدف ر،يطبقات شامل تدب ريز بيترت نيا به
  .را شكل دادند» حل مسأله«مايه  درون يسنجازين
  

  تفكر
استدالل و  يها شامل مهارت» تفكر«مايه  درون يمعنا

. است يو كنجكاو ليتحل ت،يخالق ،يريگ ميقضاوت، تصم
به اعتقاد پژوهشگران مطالعه حاضر، با تفكر، افراد به 

 ليشده و به تحل قيو تعمق در موضوعات تشو دنيشياند
  .پردازند مي كردهايرو
پاسخ به  يبرا يكاف ليكنندگان، ارائه دال اعتقاد شركت به

تفكر و استنتاج  ازمندين يمراقبت يازهايسؤاالت و تأمين ن
خصوص اظهار  نيكنندگان در ا از شركت يكي. بود ميمفاه
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مسائل  ليحل مشكل به استدالل و تحل يبرا«: داشت
 شتريب ديبه پاسخ سؤاالتم با دنيرس يبرا. پرداختم مي
 يكاف ليكردم و دال فكر مي شتريو ب كردم يم العهمط

موارد  ديبا يهماهنگگيري و  جهينت يبرا. كردم مطرح مي
به ). 6 يدانشجو( ».گرفت عنوان شده مورد نقد قرار مي

با تعمق در مسائل مطرح شده به  انيدانشجو ب،يترت نيا
گيري  ميتصم يبرا يكاف ليدال يتالش جهت جستجو

 انيدانشجو اتيدسته از تجرب نيا. پرداختند مي حيصح
  .شد» استدالل«طبقه  ريگيري ز منجر به شكل

 دهيبه عق. مطالعه بود نيا گريد يها افتهياز  »يذهن ييايپو«
بر شواهد توأم با  يمبتن يكنندگان، پرستار مشاركت

تجربه . بوده است يو كنجكاو قيعم دنيشيتفحص و اند
باعث  نديفرآ نيا«: از آن بود كه يحاك انياز دانشجو يكي

شد  و تعمق در مسائل مي يذهن شتريب تيو فعال يكنجكاو
 يپ يجالب ريبه تداب شتريتوانستم با فكر كردن ب من مي و

  .)16يدانشجو( »ببرم
مايه  درون يها شاخه ريكه از ز» قضاوت« از منظور

 مياتخاذ تصم يباشد، كاربرد شواهد در راستا مي» تفكر«
خصوص، اظهارات  نيدر ا. اطالعات است ليمناسب و تحل

از  در مراقبت«: شرح بود نيكنندگان به ا از شركت يكي
 ميتصم نيانتخاب بهتر ياز منابع معتبر برا ديبا ماران،يب

 يكرد و با مطالعه متون، من توانستم به بررس هاستفاد
  .)3 يدانشجو( »مسائل بپردازم ليو تحل اتيجزئ
ها و معتبر  داده اسيو ق ليبه نقش استدالل، تحل توجه

مثبت مشخص شده در  يها ساختن اطالعات از ويژگي
 يو كاربرد يريادگيتعمق در . است انيدانشجو تيفعال

  .بود وهيش نيا يايبودن اطالعات كسب شده از مزا
و  يذهن ييايطبقات شامل استدالل، پو ريز بيترت نيا به

  .دادند ليرا تشك» تفكر«مايه  قضاوت درون
  

  يگروه تعامل
ممكن است با  يمطالعه، آموزش گروه جيبا نتا مطابق

 زانيم ان،يدر دانشجو يابيارز و ليدرك و تحل تيتقو

كنندگان نشان داد  تجارب شركت. را ارتقا بخشد يريادگي
در گروه باعث شفاف شدن نقاط ضعف و قوت  تيكه فعال
توانستند به  آنان مي بيترت نيبه ا. شده بود انيدانشجو

و تفحص در مسائل مبادرت  قيبه تحق يطور مؤثرتر
  .نموده و اشكاالت خود را برطرف كنند

 :شرح بود نيرابطه به ا نيدر ا انياز دانشجو يكي نظرات
گروه ارائه  يالزم بود كه اطالعات را برا يريادگي يبرا«

كاركرد  يكنم كه منجر به مشخص شدن نقاط مثبت و منف
را با گرفتم كه اطالعاتم  اديدر طول دوره . شد من مي

خود  يها بگذارم و تنها به دانسته انيدوستانم در م
 رياظهارات مؤيد ز نيا). 1 يدانشجو( »نكنم داعتما
  .بود »يهمفكر«طبقه

مايه  درون يها شاخه ريكه از ز »يهمكار«از  منظور
در  گريكدياعضا به كمك به  لي، تمااست »يتعامل گروه«

 يكيخصوص، اظهارات  نيدر ا. به اهداف بود دنيجهت رس
ارائه مراقبت  يبرا«: شرح بود نيكنندگان به ا از شركت

مشورت با اعضا در گروه  قيبهتر الزم بود تا از طر
  ).3 يدانشجو( »بپردازم اتيجزئ يبه بررس يزكارآمو

كنندگان اظهار كردند كه با بحث و تبادل  از شركت يبرخ
 زهيبه پاسخ سؤاالت، انگ يابيدست ينظر در گروه برا

و  ياحساس رقابت و همفكر نيشده و ا جاديا يشتريب
 يبرا«: شد مي ليدال يمنجر به جستجو يگروه ييايپو

پاسخ به سؤاالت در  ييو توانا انيدانشجو ريرقابت با سا
 يبه جستجو تيكردم و با جد تالش مي شتريب ديگروه با
از  طهيح نيا ليتحل). 3 يدانشجو( »پرداختم ها مي راه حل

» ارتباط« شاخه ريز ليبه تشك انيتجارب توسط دانشجو
  .ديانجام

و  يهمفكر ،يطبقات شامل همكار ريز بيترت نيا به
به هم  »يتعامل گروه«مايه  به درون يده ارتباط در شكل

  .وستنديپ
  

  يكارآمد خود
دانشجو در  يدر مطالعه حاضر به باورها يكارآمد
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مطالعه،  جيمطابق با نتا. خود اشاره دارد ييارتباط با توانا
و تالش و  يريادگيبا مشاركت فعال در  انيدانشجو

. برند مي يخود پ يها به توانمندي ي،ريفراگ يبراايي يپو
اعتماد به  شيبا افزا ياحساس كارآمد گريبه عبارت د
 يها كردن برنامه يياجرا نيهمچن. است ودهنفس همراه ب

. مطالعه بود نيمثبت ا يها افتهيبه طور مستقل از  يمراقبت
از  يرابطه حاك نيدر ا انياز دانشجو يكيبازتاب نظرات 
مشكالت  ميتوان مباحث مي يريادگيبا «: آن است كه

ريزي  آن برنامه يو برا يمرتبط با موضوع را بررس
مطالب فكر  قيعم يريادگيجامع و  اتبا كسب اطالع. ميكن
حل كردن مسائل و موضوعات مطرح شده  ييكنم توانا مي

  ).11 يدانشجو( »انجام دهم شتريرا با استقالل ب
مناسب بر  يها به پاسخ يابيكنندگان، دست اعتقاد شركت به

كننده همراه  مراقبت يياساس شواهد با استقالل و كارا
نظارت  نيكند كه آنان با كمتر فراهم مي يطياست و شرا

 انياز دانشجو يكيتجربه . به انجام امور محوله بپردازند
با مطالعه متون و مقاالت به  يوقت« :از آن بود كه يحاك

 ازيكردم كه ن گشتم احساس مي دنبال پاسخ سؤاالت مي
 »دارم يو نظارت و يبه حضور مستمر مرب يكمتر

گيري و  مياستقالل در تصم ،بنابراين). 8 يدانشجو(
. مثبت روش لحاظ شده است يها ز ويژگيقضاوت ا

نشان داد كه آنان در ضمن كاربرد  انيدانشجو اتيتجرب
 يو احساس توانمند يآمادگ اب ،ينيبال طيشواهد در مح

خصوص،  نيدر ا. پردازند مي يبه امور پرستار شتريب
با « :شرح بود نيكنندگان به ا از شركت يكياظهارات 

 طيگيري در مورد شرا ميام تصم كه كسب كرده ياتيتجرب
ورود  يبرا يشتريب يشود و آمادگ آسان مي ميمشابه برا

شاخه  ريز بيترت نيبه ا). 9 يدانشجو( »به كار دارم
 يبررس رطبقاتيشكل گرفت؛ كه به همراه ز »يتوانمند«
 »يخودكارآمد«مايه  درون ،يبرنامه، توانمند ياجرا ق،يدق

  .را شكل دادند
  
  يو عمل ينظر ميمفاه ونديپ

 يريادگي يمطالعه تالش برا نياعتقاد پژوهشگران ا به
با آن  ميمواجهه مستق قياز طر يواقع طيها در شرا مهارت

 يريفراگ« در مطالعه حاضر منظور از. مقدور است
 ميمفاه ونديپ«مايه  درون يها شاخه ريكه از ز »يتجرب
. ها است ساختن دانسته ينيباشد، ع مي »يو عمل ينظر

درك كامل  ياز آن بود كه برا يحاك انيات دانشجواظهار
در . بود يواقع طيبه حل مسائل در شرا ازيموضوعات، ن

مطرح  رانيفراگ يبرا يمتعدد يها پاسخ ينيبال يها محيط
كند تا  مي جاديدر آنان ا يشتريب زهيشود كه انگ مي

گرفته و در صورت عدم  كاره خود را ب يها دانسته
مناسب را  يكارها به مطالعه پرداخته و راه ياطالعات كاف

از  يكي. نموده و مورد استفاده قرار دهند ييشناسا
 يوقت«: باره اظهار داشته است كه نيكنندگان در ا شركت
 يازهايو ن ميكرد ارتباط برقرار مي مارانيبا ب كياز نزد
 تيبا جد ميكرد آنان را مشخص مي يو مراقبت يآموزش

روش  نيوا ميآمد يم به پاسخ بر نديدرصدد رس يشتريب
 »شد مي يمسائل به صورت كاربرد گرفتن اديباعث 

 گريد يها شاخه رياز ز» ينيتجربه بال«). 12 يدانشجو(
بردن  نياز ب. بود »يو عمل ينظر ميمفاه ونديپ«مايه  درون

 جاديو ا ينيبال اتيبا تجرب ينظر يها دانسته نيفاصله ب
 يها افتهيموفق به استفاده از  انيكه دانشجو يطيشرا
بر  يمبتن يريادگيارزشمند  اتيشوند، از تجرب يعلم

 ميكنندگان، عدم كاربرد مفاه شركت دهيبه عق. شواهد بود
 يها نيو عادت كردن به روت يموجب فراموش ينظر

مطالب  يمبادرت به جستجو كهي در حال ؛گردد معمول مي
تواند  مي ينيبال طيمطالعات گذشته در مح جيو نتا يعلم

بازتاب تجربه . شود يو عمل ينظر ميفاهم ونديموجب پ
معموالً ما در «: شرح بود كه نيبه ا انياز دانشجو يكي

 ليكه به دل ميخوان را مي يمطالب يتئور يها كالس
شود اما  فراموش مي ينيبال طينشدن آنها در مح يكاربرد

 نيا يواقع طيبا كاربرد اطالعات بدست آمده در شرا
  ).7 يدانشجو(» شد مشكل كمتر مي

طبقات شامل  ريز وستنيحاصل به هم پ بيترت نيبه ا 
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 ونديپ«مايه  درون زين ينيو تجربه بال يتجرب يريفراگ
  .بود »يو عمل ينظر ميمفاه

  
  بحث

 انيتجارب دانشجو نييحاضر هدف تع يفيمطالعه ك
بر شواهد  يمبتن يريادگياز شركت در برنامه  يپرستار
 ياصل يها مايه از درون. را دنبال نمود ينيبال طيدر مح

بر  يمبتن يريادگيمطالعه، تجربه حل مسأله در طول 
 تيوضع يمطالعه، بررس يها افتهيمطابق با . شواهد بود

 رانيفراگ بيممكن است ترغ لموسموجود و مشكالت م
حل مسأله را به دنبال  يكارها به راه يابيدر جهت دست

 ز،يمتون ن يراستا مطابق با برخ نيدر هم. شته باشددا
به  ليو تبد ازين نياي تدو چهار مرحله يراهبردها

 نييانتخاب منابع معتبر، تع منابع، يسؤاالت، جستجو
حل مسأله  راحلبه عنوان م يينها يابيو ارز ريتداب

 يريادگيبا  رانيمطالعه، فراگ نيدر ا). 11(اند شناخته شده
 مارانيب يازهاين صيو تشخ يبر شواهد به بررس يمبتن

 ميمفاه يو تفحص به جستجو قيپرداخته و با تحق
در مراقبت از  يپرستار نديپرداخته بودند و به كاربرد فرآ

در  اهدكاربرد شو تياهم. دنديبخش تينيخود ع مارانيب
 دهيبه عق. استمطالعات گذشته  جيحل مسأله موافق با نتا

Yuping  و همكاران منظور از كاربرد شواهد، حل
 يواقع يها است كه كاركنان در محيط يمشكالت و مسائل

 انيب زين )Forrest(فارست ).3(شوند با آن مواجه مي
 يو جستجو ينيو مشكالت در قالب سؤاالت بال ازهاين

 يمبتن يريادگي يبه آنها را از اجزا ييگو  منابع در پاسخ
مؤثر  يكارها روش از راه نيا). 7( بر شواهد دانسته است

و ارتقاي  يو مشكالت مراقبت ازهايدر تأمين ن
و  يفيشر). 9(است ينيبال طيگيري در مح ميتصم

نشان دادند كه در روش حل مسأله  زين) 11(همكاران
پرداخته و  قيتحق هخود ب يها پاسخ افتني يبرا رانيفراگ

  .كنند حل مشكالت استفاده مي ياز پژوهش برا
از  يكيبه عنوان  يمطالعه احساس خودكارآمد نيا در

خود . درك شده است ،برشواهد يمبتن يريادگي يايمزا
افراد در عملكرد مستقل و توأم با اعتماد  يتوانمند ،يكارآمد

 يفعال آموزش يها  در روش. كند مي فيبه نفس را توص
مسائل پرداخته و نقاط ضعف و قدرت  ليبه تحل رانيفراگ

باورند كه  نيبر ا نيمحقق). 11(كنند مي يياساخود را شن
بر  يمبتن يريادگيدر  انيمباحث توسط دانشجو تيهدا

زاده و  يغن). 2(دهد مي شيشواهد اعتماد به نفس آنان را افزا
نشان دادند كه روز آمد كردن اطالعات و  زين) 1(همكاران

با مسائل  ييارويرو يبرا ريدر فراگ ياحساس توانمند
 ياز مطالعات حاك يكي جينتا. گردد استقالل مي عثبا ينيبال

كسب  يبرا انياز آن بود كه فرصت دادن به دانشجو
و  ،نانيكسب اطم ،شتريبا تبحر ب يو عمل يعلم يها تيقابل

) 12(همراه بوده است ينيبال يها تيكاهش اضطراب در موقع
از اهداف  يكمتر به حضور مرب ازيكسب اعتماد به نفس و ن

  ).7(است يپرستار شآموزعمده در 
تجارب  ليحاصل از تحل يها مايه درون گرياز د تفكر

 يها افتهيبراساس . در مطالعه حاضر بود انيدانشجو
براساس  يريادگيفعال  يها  روش زيپژوهشگران ن ريسا

درك و فهم  شيبر مورد باعث افزا يحل مسأله و مبتن
استفاده از  ).7(دارد گردد و آنان را به تفكر وا مي افراد مي
از  گريو پردازش آنها با كمك مطالعات د يبلق يها آموخته
 يريادگياست و با  يعمده در تفكر انتقاد يها مهارت

 تيپرورش مهارت تفكر در تقو). 11(مؤثر همراه است
و درك  قيعم يريادگياي دارد و  نقش عمده يريادگي

كه ) 1(آموزش است نديكامل موضوعات از اجزاء مهم فرآ
  .تجربه شده است انيدر كاربرد شواهد توسط دانشجو

. مطالعه بود نيدر ا گريد يها مايه از درون يگروه تعامل
 يها  از روش ياريكوچك در بس يها كار در گروه

بحث و ارائه مطالب مورد استفاده قرار  يبرا يآموزش
در  يبا سخنران زيبر شواهد ن يآموزش مبتن. رديگ مي

گزارش  نديفرآ نيدر ا. كوچك قابل اجراست يها گروه
 يگيري با همكار جهيآنها و نت يابيو ارز قاتيتحق جينتا

) 2( Green مطالعه يها افتهي). 6(رديگ صورت مي يگروه
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و  ينيبال يوهاياز آن بود كه مطرح شدن سنار يحاك
با تعامل گروه همراه  انيومباحث توسط دانشج تيهدا

 يباعث اثربخش يگروه ينارهايسم يياياست و پو
تبادل نظرات و  زينفارست  دهيبه عق. گردد مي يآموزش

عمده  يها سمياز مكان ارائه بازخورد توسط اعضا
از متون تأكيد  يبرخ). 7(بر شواهد است يمبتن يريادگي

 يها  در بخش يجلسات آموزش يكنند كه با برگزار مي
و  يو كنفرانس مورد يبه شكل گزارش صبحگاه ينيبال

  ).6(داد شيرا افزا يتوان تعامل گروه كاربرد شواهد مي
 ونديباعث پ نيكاربرد شواهد در بال انيدانشجو دگاهيد از

موجود  اتيمطابق با ادب. شده بود يو عمل ينظر ميمفاه
با دانش  تا عمل صرفاً ياز مرحله نظر شرفتيروند پ زين

اي مستلزم  حرفه يو آمادگ ستين ريپذ امكان يعلم
و  ينظر يمبان قيتلف). 13(است يواقع طيدر مح يريادگي

همواره مورد تأكيد  يمهارت يها رفع چالش يبرا يعمل
 نيپژوهشگران، ا دگاهياز د). 11(بوده است نيمحقق
در مسائل  شتريباعث تعمق ب ينيبال طيدر مح كرديرو

با . بخشد را ارتقا مي يتشافو اك يتجرب يريادگيشده و 
و  رانيگوش دادن به نظرات و احساسات و تفكرات فراگ

كه  يطيدر شرا زخوردپرسش و پاسخ و ارائه با
 يعملكرد مراقبت يريادگيفراهم است،  ينيبال يها تيموقع
در ) 9(و همكاران ياحمد). 13(گردد مي ليتسه رانيفراگ

الزمه  ان،يدانشجو دگاهيمطالعه خود نشان دادند كه از د

مناسب است و  ينيبال طيقرار گرفتن در شرا يريادگي
 يازهاين يگو  پاسخ يتوانند به خوب نمي ينظر يها كالس
تنها  زياساس كاربرد شواهد ن نيبر ا. باشد يآموزش

با  ييارويرو ازمنديكالس نبوده و ن طيمحدود به مح
  .است ينيبال طيشرا
تجارب  ازرا  يات مهمكه مطالعه حاضر اطالع  اين با

بر شواهد  يمبتن يريادگي ي در مورددانشجويان پرستار
 اتيگذاشته است، متفاوت بودن تجرب اريدر اخت
آنان به  يمند هو عالق تيفعال زانيبر حسب م انيدانشجو

بودن اطالعات  يذهن زيو ن يپرستار يها مراقبت يريادگي
 تيكنندگان، ممكن است قابل تارائه شده توسط شرك

  .مطالعه را محدود سازد يها افتهي يريپذ انتقال
  

  گيري نتيجه
بر شواهد با تجربه حل مسأله، خود  يمبتن يريادگيروش 
و  ينظر ميمفاه ونديو پ يتفكر، تعامل گروه ،يكارآمد

در  يتجارب ارزشمند نيكسب چن. همراه بوده است يعمل
اي  هژيو تياز اولو يپرستار يها مهارت يريادگي

مطالعه، ارتباط  نيبرخوردار است و از آنجا كه در ا
با  يريادگيو چرخه  يپرستار نديفرآ ياجزا نيب يكينزد

كاربرد آن  بر شواهد مشاهده شد، يمبتن يريادگيتجربه 
  .گردد مي شنهاديپ انيدانشجو يآموزش يها در برنامه
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Nursing Students’ Experiences on Evidence-Based Learning in 
Clinical Setting: A Qualitative Study 

 
Zahra Abedini1, Hoda Ahmari Tehran2, Ashraf Khorami Rad3, Azam Heidarpour4 

 
Abstract 
 
Introduction: Evidence-based learning is an effective educational strategy. Assessment of nursing student’s 
viewpoints about this new method can increase its application. This research was conducted to find out 
student’s experiences toward evidence-based learning in clinical setting. 
Methods: This qualitative study was performed by grounded theory method in 2010. Eighteen nursing 
students were selected by purposeful sampling. Students were asked to use evidence for problem solving in 
their pediatric internship rotation and report their findings in the morning report sessions. Data was 
collected by interview and was analyzed using content analysis methods. 
Results: Five main themes categorized in this research including experiences of thinking, self efficacy, 
integrating theory and practice, group interaction and problem solving. 
Conclusion: In attention to positive experience of evidence-based learning, intergrating of this method in 
clinical nursing education is recommended. 
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