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 كي: مفهوم آموزش مبتني بر شواهد در پرستاري و عوامل مؤثر بر آن
  يفيمطالعه ك

  
  ينيف يزيعز لياسماع، *يحاج باقر بيمحسن اد

  
 

  چكيده
. مورد توجه قرار نگرفته است رانيمفهوم در ااين اما  ،بر آن انجام شده شواهد و عوامل مؤثر بر يمورد مراقبت مبتن در يمطالعات: مقدمه

بر شواهد و عوامل مؤثر بر آن  يدرباره مفهوم آموزش مبتن يادراكات و تجارب پرستاران و مدرسان پرستار يبررس يمطالعه حاضر برا
  .انجام شد
پرستاران چه مدرسان پرستاري و «سؤال تحقيق آن بود كه . انجام شد 1388-89 يها سال يمطالعه به روش گرانددتئوري ط: ها روش

و مدرسان پرستاري دانشگاه علوم جامعه مطالعه، پرستاران » دانند؟ دركي از آموزش مبتني بر شواهد دارند؟ و چه عواملي را در آن مؤثر مي
 مدرس 4در مجموع با . آوري شد يافته جمع ها از طريق مصاحبه نيمه سازمان مند انجام و داده هدفگيري  نمونه. كاشان بودند يپزشك

  .تراوس در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي انجام شدسا وهبه شي ها تجزيه و تحليل داده. پرستار مصاحبه شد16پرستاري و 
تعريف » هاي معتبر علمي و يافته انيجامعه و دانشجو آموزش براساس نيازهاي«كنندگان، آموزش مبتني بر شواهد را  مشاركت: نتايج
شواهد  قيمدرسان از مصاداي  نهيتجارب و اطالعات زم س،يدانشجو، علم تدر ازين قات،ها، كتاب هاي مرجع، تحقيبه اعتقاد آن. كردند
الگوهاي «، »تجربه مدرسان دانش و«، »سيتدرهاي  وهيش«، »سيمحتواي تدر«، »انضباط« يرهايآنها معتقد بودند كه متغ. هستند
  .گذارند بر شواهد تأثير مي يبر ارائه آموزش مبتن ، »شرايط محيط بالين« و »نقش

 هاي معتبر علمي مبتني و يافته انيجامعه ودانشجو ياهد بر نيازهاكنندگان، آموزش مبتني بر شو براساس تجارب مشاركت: گيري نتيجه
اصالح . سازد ثر ميأرا مت رهايمتغ رن، سايدانسته و معتقد بودند شرايط باليبر شواهد مؤثر  يرا بر آموزش مبتن يمختلف يرهايآنها متغ. است
  .دينما ليتسه يبر شواهد را در پرستار يارائه آموزش مبتن دتوان مي ن،يبال طيشرا

  
  .شواهد، پرستاريآموزش پزشكي مبتني بر بهترين آموزش، : هاي كليدي واژه

  346تا  331 ):5(12؛ 1391 مرداد/آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

آموختگان با  سازي دانش آماده فهيوظ يآموزش پرستار
 رييحال تغ در طيرا بر عهده دارد كه بتوانند در مح يتيكفا

 ص داده و دريرا تشخ انيمددجو يازهاين ن،يجامعه و بال

                                                 
 يداخل ي، گروه پرستار)اريدانش( يحاج باقر بيدكتر محسن اد: نويسنده مسؤول *

 .رانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا ،يدانشكده پرستار ،يجراح
adib1344@yahoo.com  

 ،يدانشكده پرستار ،يجراح يداخل ي، گروه پرستار)يمرب( ينيف يزيعز لياسماع
  )Azizifini@gmail.com( .رانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا

  27/1/91: ، تاريخ پذيرش24/1/91: ، تاريخ اصالحيه12/11/90: تاريخ دريافت مقاله

مراقبت  نيتر مناسب ،يشواهد علم نيپرتو استفاده از بهتر
براي  يپرستار انيآماده كردن دانشجو). 1(را ارائه دهند

هاي درس  بايد از كالس فيوظا نيا رفتنگ  برعهده
 ستميامر، مستلزم توجه س ناي. ها شروع شود دانشكده
به شواهد و مستندات موجود و مدنظر قرار  يآموزش
نظران  صاحب. آموزش است نديشواهد در فرا نيدادن ا
ضمن گنجاندن  ديبا يكه آموزش پرستار كنند مي تأكيد
 راتييتغخود، هاي  مهدر برنا يآموزش نينو يها روش

 يها اطالعات سيستم ،ياقتصادهاي  شده در عرصه جاديا
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 ي،ريادگهاي ي وهيش ،رانيفراگ اتيخصوص ،سالمت
مورد توجه  زيآنان را ن ندهيآ يازهاينو   ديجد يازهاين

بر شواهد را به  يخاكپور، آموزش مبتن). 4تا2(قرار دهد
در  يشواهد تجرب نيبا بهتراي  دانش حرفه قيتلف«صورت 

كرده  فيتعر » درباره نحوه ارائه آموزشگيري  ميتصم
معنا  نيبر شواهد به ا يبه اعتقاد او آموزش مبتن. است

 بر يآموزش اتيعمل زيروش و ن ،يزير است كه برنامه
آن با تجارب مدرسان  قيبا تلف زيشواهد معتبر و ن يمبنا

 وزشدانستن دو واژه آم كيخاكپور با نزد. انجام شود
شود كه تا  بر شواهد، متذكر مي يمبتنمؤثر و آموزش 

. شد مي يآموزش مؤثر تلق يها، مدرس سنگ بنا مدت
 س،يها و فنون تدر مانند روش يگريسپس نقش عوامل د

مورد توجه قرار  ي نيزو مواد آموزش يبرنامه درس
نقش و  ش،يها پ عالوه بر موارد فوق، از مدت). 5(گرفت
به آموزش  جهيو نت نديدر فرا زين رندهيفراگ يها ويژگي

 يشتريمورد توجه ب يمانند پرستار ييها در رشته ژهوي
 ،) Willinsky( ينسكيليبه اعتقاد و). 6(قرار گرفته است

در  راتييبر شواهد، مستلزم توجه به تغ يآموزش مبتن
ها و  سياست ان،يدانشجو يشناخت تيجمع يها ويژگي

 به نظرات هو توج ،يو آموزش ياقتصاد يها يخط مش
) Reiber( برير). 7(مدرسان و فشار موجود بر آنها است

بر  يبر مفهوم آموزش مبتن كيستماتيمرور س كيدر  زين
بر شواهد را به  يآموزش مبتن ،يشواهد در پرستار

 يشواهد، برا نيكاربرد هوشمندانه بهتر«صورت 
 يقابل دسترس يگيري درباره نوع تجربه آموزش ميتصم
كند كه  و تأكيد مي است نموده فيتعر» انيدانشجو يبرا
دربردارنده توجه  ي،گيري در آموزش پرستار ميتصم نيا

 ،يآموزش طيآموزش، ساختار و شرا يبه محتوا
خاص  يها آثار روش ،يآموزش پرستار خچهيتار

 طيشرا ان،يدانشجو يها يگژيآموزش، و نديفرا ،يآموزش
  ).8(است يبرنامه درس زيو ن يريادگي طيمح
 ژهيبر شواهد بو يمفهوم عملكرد مبتن رياخ يها سال در

و ازجمله در  يمختلف علوم پزشك يها در رشته

انجام  زين يراستا مطالعات نيمطرح شده و در ا يپرستار
مطالعات به  نياز ا كي چيه ن،يبا وجود ا. شده است

عوامل مؤثر بر  ايبر شواهد  يمفهوم آموزش مبتن يبررس
 يمطالعه به بررس كينمونه  عنوانبه . اند آن نپرداخته

هاي  دستورالعمل تيفيپرستاران درباره ك دگاهيد
پرداخته و گزارش داده است  ، بر شواهد يپرستاري مبتن

ها را متوسط  دستورالعمل تيفياز آنها ك% 46از  شيكه ب
عملكرد  زياز محققان ن برخي). 9(اند دانسته فيضع اي

در نظر  سانكي قيبر شواهد را با كاربرد تحق يمبتن
بر شواهد  يكردن آموزش مبتن يتلق كسانيو با اند  گرفته

با آموزش مفاهيم مرتبط با عملكرد مبتني بر شواهد به 
را با وادار  يبه روش سنت سي، تأثير تدرانيدانشجو

پاسخ سؤاالت خود در  افتنيبه  انيكردن دانشجو
نظرات و  ايو اند  كرده سهيمنتشر شده، مقا قاتيتحق

در آموزش  وهيش نيتجارب دانشجويان پس از كاربرد ا
 كي). 12تا10(اند قرار داده ليو تحل هيرا مورد تجز ينيبال

عوامل مؤثر بر مراقبت مبتني  ،يفيك وهيبه ش زيمطالعه ن
و مطالعه ) 13(قرار داده يرا مورد بررس بر شواهد

ش دان نهيبا مرور بر مطالعات انجام شده در زم يگريد
درباره پرستاري مبتني بر شواهد، ارتقاي  انپرستار

سواد اطالعاتي را اساس توسعه پرستاري مبتني بر 
كاربرد  يرانياكثر محققان ا). 1(شواهد دانسته است

بر  ياز آموزش مبتن يرا مصداق سيتدر نينو يها وهيش
 يرا برا يمطالعات متعدد ،مبنا نيشواهد دانسته و بر هم

 يريادگيمانند  ييها روش اب يسنت سيروش تدر سهيمقا
و  ي،بحث گروه، توسط دانشجو سيتدر، براساس مسأله

اي، نمايش عملي و كار در  آموزش رايانهي، پرستار نديفرا
 ن،با وجود اي). 23تا14(اند مقايسه نموده گروه كوچك

 نيكمبود وقت يا فقدان مهارت مدرسان، باعث شده تا ا
ها  بيشتر مدرسان دانشگاه وپيدا نكنند  تيعموم ها وشر

به كار خود ادامه  هاي تدريس سنتي همچنان با روش
نكته تأكيد  نيها بر ا پژوهش نيدر مجموع ا) 24و15(دهند

و تقويت  جاديا يكه عملكرد مبتني بر شواهد هنگامدارند 
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در دانشجويان  راشود كه مهارت و عادت به مطالعه  مي
 ابانيها و ارز شتريو آنها را به م كند جاديا يپرستار

بر اساس ). 27تا25(نمايد لهاي پژوهش تبدي فعال يافته
هاي تدريس، نقش مهمي  و روشها مطالعات، استراتژي نيا

با ). 29و28(در تقويت عملكرد مبتني بر شواهد دارند
 ممطالعات به كنكاش در مفهو نياز ا كي چوجود اين، هي
در نظام  بر شواهد و عوامل مؤثر بر آن يآموزش مبتن

با توجه به مطالب . اند نپرداخته رانيا يآموزش پرستار
و به منظور  يفيمطالعه حاضر به روش ك شگفت،يپ

 يادراكات و تجارب پرستاران و مدرسان پرستار يبررس
و  يبر شواهد در پرستار يدرباره مفهوم آموزش مبتن

  .شد نجامعوامل مؤثر بر آن ا
  

  ها روش
 مطالعه به صورت كيفي با استفاده از روش گراندد نيا

جامعه . انجام شد 89تا  1388 يها سال يط) 30(تئوري
مورد بررسي را پرستاران و مدرسان پرستاري دانشگاه 

از ميان پرستاران . دادمي علوم پزشكي كاشان تشكيل 
سال سابقه كار كه تمايل به  2باليني، افرادي با الاقل 

گيري به  نمونه. انتخاب شدند ؛داشتنددر تحقيق  شركت
ها، از ميان  نمونهاولين . مند انجام شد صورت هدف

هاي  تجزيه و تحليل داده. پرستاران باليني انتخاب شدند
هاي  حاصل از هر مصاحبه، راهنمايي براي انتخاب نمونه

مصاحبه  4هاي حاصل از  بعدي بود، به اين ترتيب داده
با تعدادي از مدرسان  بهصاحاول، محقق را به انجام م

درحال  هينظر ليتكم يسپس برا. پرستاري هدايت كرد
از  يگري، تعداد د)31(به اشباع دنيو رسگيري  شكل

پرستاران، سرپرستاران و مديران پرستاري به صورت 
و به ). 32(انتخاب شدند) Theoretical sampling( ينظر

و  تارسسرپر 6مترون،  3مدرس پرستاري،  4اين ترتيب، 
  .پرستار در تحقيق مشاركت نمودند 7

 ها پس از هماهنگي با مديران پرستاري بيمارستان محقق
هاي مطالعه وارد و پس از معرفي خود به  به محيط

سرپرستاران و پرستاران، در ابتدا هدف پژوهش را براي 
داد و در صورت تمايل آنها  كنندگان توضيح مي مشاركت

توافق آنها زماني براي انجام  براي شركت در تحقيق، با
سازمان  باز نيمه مصاحبه انفرادي. شد مي نمصاحبه تعيي

آوري داده مورد استفاده  يافته به عنوان روش اصلي جمع 
پرستاران و مدرسان  سؤال تحقيق اين بود كه . قرار گرفت

پرستاري چه دركي از آموزش مبتني بر شواهد دارند و 
در آموزش مبتني بر شواهد  چه عوامل و فرايندهايي را

راهنماي مصاحبه شامل » دانند؟ مؤثر مي در پرستاري
كنندگان امكان دهد به  چند سؤال باز بود تا به شركت

در ابتداي هر . تفصيل ادراكات و تجارب خود را بيان كنند
مصاحبه از مشاركتكنندگان خواسته شد تا يك روز 

. نندتوصيف كبه طور مختصر معمول كاري خود را 
 وسپس از آنها خواسته شد تا به توصيف ادراكات 

بر شواهد در  يتجارب خود در رابطه آموزش مبتن
پرستاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازند و در صورت 

هايي از تجارب واقعي خود در اين زمينه بيان  امكان مثال
به نظر شما آموزش ": به عنوان مثال پرسيده شد. كنند

در موارد لزوم به جاي واژه ( "عني چه؟مبتني بر شواهد ي
در چه "، .)شد شواهد علمي استفاده مي هشواهد از واژ
توان گفت كه آموزش پرستاري بر اساس  شرايطي مي

هايي  از تجارب خود مثال" ،"است؟ مبتني) علمي(شواهد 
بيان كنيد كه در آنها بر اساس شواهد علمي آموزش 

باعث شده تا در اين  يچه عوامل يا شرايط "، "ايد؟ ديده
بر  مبتنيموارد احساس كنيد كه آموزش ارائه شده 

 يچه عواملي بر ارائه آموزش مبتن" ،"شواهد بوده است؟
شد كه  از پرستاران خواسته مي ".بر شواهد تأثير دارند؟

هايي از تجربيات خود در زمان دانشجويي يا از  نمونه
ي يا غير مشاهدات خود از آموزش مبتني بر شواهد علم

از مدرسان پرستاري خواسته . بر شواهد بيان كنند مبتني
در زمينه ارائه  ،ربيات خودهايي از تج تا نمونه شد مي

هايي  نمونه نيهمچن. آموزش مبتني بر شواهد را بيان كنند
در . اند نداشته ياحساس نيآن چن يكنند كه ط انيرا ب
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مورد مدرسان پرستاري همچنين اين سؤال پرسيده 
شما بر اساس چه شواهدي به آموزش ": شد كه مي

ي ها بر رو متن مصاحبه ".يد؟پرداز دانشجويان خود مي
نوار ضبط و در اولين فرصت پس از انجام هر مصاحبه 
متن آن عيناً و به صورت كلمه به كلمه از نوار استخراج و 

 A4هاي  متري بر روي كاغذ يسانت 13به صورت ستوني 
. و به عنوان داده اصلي تحقيق استفاده شد  نوشته

در سه (جلسه  ككنندگان در ي شركت شتريمصاحبه با ب
و در يك اتاق آرام و خصوصي در ) جلسه 2مورد در 

ها  همه مصاحبه. محل كار هر شركت كننده انجام شد
مدت جلسات مصاحبه، بين . توسط محقق اول انجام شد

  . دقيقه بود 60-20
و ) Strauss(هابه روش استراوس  و تحليل داده تجزيه

ها و به صورت تحليل  دادهآوري  با جمع زمان هم
به اين منظور ). 30(اي مداوم صورت گرفت مقايسه
سازي و كدگذاري اوليه هر مصاحبه قبل از انجام  پياده

ها و  مصاحبه بعدي انجام شد و در مراحل بعدي نيز داده
هاي قبلي  با مصاحبه صاحبهكدهاي حاصل از هر م

كدگذاري طي سه مرحله كدگذاري باز . دمقايسه گردي
)Open( محوري ،)Axial ( و انتخابي)Selective ( انجام

پيش از كدگذاري، هر مصاحبه چند بار توسط . گرفت
محقق گوش داده شد و متن پياده شده نيز چند بار 

 ها دهخط دا به  ز، محقق خط در كدگذاري با. شد بازخواني 
را بازنگري كرد و زير مفاهيم اصلي آن خط كشيد و 

دو شيوه . سپس آنها را به حاشيه سفيد كاغذ منتقل كرد
كدگذاري در اين مرحله عبارت بود از استفاده از كلمات 

انگيز كه محقق بر  فرد مصاحبه شده و نيز كدهاي داللت
در كدگذاري . ساخت ها مي مبناي مفاهيم موجود در داده

اين . كدهاي اوليه به طبقاتي كاهش داده شد ري،محو
بندي با تمركز بر شرايطي كه به يك پديده منجر  طبقه
داد و  ده در آن روي ميهايي كه پدي شد، زمينه مي

رفت انجام  كار ميه هايي كه براي كنترل پديده ب استراتژي
را با  هاي كدگذاري شده در اين مرحله محقق داده. شد

هايي كه با هم  و به صورت خوشه دهيكديگر مقايسه نمو
آورد، سپس هر طبقه با ساير طبقات  تناسب داشتند، در

مقايسه شد تا اطمينان حاصل شود كه طبقات از يكديگر 
مفهوم «ها در هشت طبقه  داده تيدر نها. متمايز هستند
، »انضباط«، »شواهد تيماه«، »بر شواهد آموزش مبتني

دانش و تجربه «، »سيرتد يها وهيش«، »سيواي تدرمحت«
قرار  »شرايط محيط بالين«و » الگوهاي نقش«، »مدرسان

گذاري انتخابي، محقق به تعيين متغير  در كد. گرفت
مرحله را به صورت  نياستراوس ا. پرداخت يمركز
 ريسازي آن با سا و مرتبط يمركز ريانتخاب متغ نديفرا

 محيطشرايط «مرحله  نيدر ا ).30(كند مي فيطبقات تعر
  .ديانتخاب گرد يبه عنوان طبقه مركز »بالين
هايي براي اطمينان از صحت و  طول مطالعه روش در

مورد استفاده قرار ) trustworthiness(ها  استحكام داده
و  ها داده) credibility( براي تأييد صحت ).33( گرفت

 انكنندگ از بازنگري مشاركتهاي استخراج شده  كد
)member checking( به اين منظور متن . تفاده شداس

و كدهاي استخراج شده از آن در  بهپياده شده هر مصاح
كننده قرار گرفت و آنها صحت متون  اختيار هر شركت

براي . پياده شده و كدهاي استخراج شده را تأييد نمودند
، متن برخي از )peer checking(بازنگري ناظرين 

عالوه بر محقق ها و طبقات استخراج شده  ها، كد مصاحبه
تجزيه و تحليل  شاصلي توسط نويسنده دوم كه با رو

كدهايي كه . كيفي آشنايي داشت مورد بررسي قرار گرفت
مورد بحث قرار گرفت و به نحوي  ندمورد توافق نبود

. اصالح شد كه هر دو نفر بر آن توافق داشته باشند
هارا با برخي از  ل از دادههمچنين محقق، طبقات حاص

اني كه در تحقيق شركت نداشتند در ميان گذاشت پرستار
ها را با تجارب خود مورد  يافته) fitness(و آنها تناسب 

اند تا با ثبت مراحل  محققان كوشيده. تأييد قرار دادند
ل را براي خوانندگان تحقيق امكان بررسي صحت مراح

  ).audit-ability(فراهم آورند 
 يانسان يها اخالق در پژوهش تهيبه تأييد كم مطالعهين ا
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در طي تحقيق، مجوز . ديكاشان رس يدانشگاه علوم پزشك
ها دريافت شد و  ها و بخش از مسؤولين بيمارستان
كنندگان براي شركت در تحقيق  رازداري و آزادي شركت

كنندگان اطمينان  به شركت. يا خروج از آن رعايت گشت
. شود شرايطي فاش نمي چآنها تحت هي داده شد كه نام
كنندگان براي ضبط و شركت در  همچنين شركت

ها رضايت داده و نيز حق خروج از مطالعه را در  مصاحبه
ها نيز بدون  نوار مصاحبه. هر مرحله از تحقيق داشتند

ذكر نام افراد و تنها با ذكر كد بر روي آنها در محل امني 
  .مي شود ينزد پژوهشگر نگهدار

  
  نتايج

ادراكات و تجارب پرستاران  يمطالعه با هدف بررس نيا
بر شواهد  ياز مفهوم آموزش مبتن يو مدرسان پرستار

انجام  رانيا يو عوامل مؤثر بر آن در آموزش پرستار
كنندگان در هشت طبقه  تجارب و ادراكات مشاركت.شد

بر  مفهوم آموزش مبتني«دو طبقه اول به . قرار گرفت
شش طبقه . نددش يمربوط م »هدشوا تيماه«و » شواهد

 يها وهيش«، »سيمحتواي تدر"، "انضباط"شامل  يبعد
و  »الگوهاي نقش«، »دانش و تجربه مدرس«، »سيتدر

كه بر  شدند مربوط مي يبه عوامل» شرايط محيط بالين«
 يكنندگان، آموزش مبتن اساس تجارب و ادراكات مشاركت

   .اند هتحت تأثير قرار داد يبر شواهد را در پرستار
  

  بر شواهد يآموزش مبتن مفهوم
آموزش «آموزش مبتني بر شواهد را  كنندگان، مشاركت

هاي معتبر  و يافته انيجامعه و دانشجو يبراساس نيازها
يكي از پرستاران با تأكيد . تعريف كردند »و به روز علمي

كاربرد  قيحرفه از طر يعلم گاهيبر ضرورت حفظ جا
پرستار ما «: گويد مي يدر آموزش پرستار يعلماصول 

براساس  ديو با... شود التحصيل مي رغاز دانشگاه فا
باشد تا بتواند كارش را  دهيآموزش د ياصول درست علم

اند انجام  بر مبناي علمي كه در دانشگاه به او آموخته

بر  يآموزش مبتن يپرستار رانياز مد يكي). 3پ(»بدهد
معادل دانسته و  يشواهد را با آموزش درست دانشگاه

كه شما به كار  بر شواهد يمبتن ي واژه نيا«: دگوي مي
آموزش  كنم ميفكر  ست،ين يديجد زيبه نظرم چ دبري مي

 ديكه با نيا يعني حيو آموزش درست و صح يدانشگاه
دانشگاه اي  رشته چيداشته باشد وگرنه تو ه ياساس علم

 اي ياستاد و شاگرد يميهمان روش قد ،شد نميالزم 
 تيكفا ،مطالب نهيبه س نهيو انتقال ساي  مكتب خانه

: باره گفت نيدر ا يگريپرستار د). 2س(»..كرد يم
... و يعلم حيصح يمبنا كيبر  ديآموزش دادن با«

نگاه كند كه  ديبا يدانشكده پرستار يعني. باشد يكاربرد
... دارد، ييازهايچه ن ماريب پرستار در كار مراقبت از كي

را به صورت  شنمارايب يازهايتا او بتواند در كارش ن
 فيتعر زين يمدرسان پرستار). 5پ(»دبرآورده كن يعلم

 كي. بر شواهد ارائه كردند ياز آموزش مبتن يمشابه
بر  يمبتن ينيعملكرد بال يمعنا ميبا تعم يمدرس پرستار

 evidence based educationواژه ... « :دگوي شواهد مي
 يكسري يبر مبنا ديما با... كه دهد نشان مي يبه درست

 يمعتبر علم قاتيو تحق جربهكه بر اساس ت ياصول علم
آموزش  انيصحت آنها مشخص شده است به دانشجو

  ). 1م(»ميده
  

  شواهد تيماه
خود به  اناتكنندگان در بي از مشاركت يبرخ اگرچه
درباره  زين ي، نظر برخاند از شواهد اشاره كرده يقيمصاد
بر شواهد  يآنها از آموزش مبتن فيشواهد از تعر تيماه

 يكه منابع علم نيپرستار در اشاره به ا كي. دگرديمنتج 
اگر قرار است «: آموزش باشند گفت يمبنا ديبا ايروز دن
هم  يعلم يبر مبنا ديبا ميكار كن يعلم يبرمبنا اكه م

ها باشد و  رفرنس نياساس آخربر ...يعني. مينيآموزش بب
اجراش را هم داشته  طيباشد كه شرا يالبته طور

 يبا ذكر متون علم زين يمدرس پرستار كي). 2پ(»ميباش
شواهد در آموزش، بر نقش  يمرجع به عنوان منبع اصل
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كردن كتب مرجع و فراهم كردن شواهد  يتحقيقات در بوم
د نمود و معتبري كه بر نيازهاي مردم مبتني باشد تأكي

ها ممكن است براي شرايط  textاطالعات داخل «: گفت
خاصي نوشته شده باشد و ما بايد اين اطالعات را بومي 
كنيم و با شرايط ايران و اين بيمارستان و اين بيمار 
... بخصوص وفق دهيم و اين راهش اين است كه ما

ضمن تأكيد  يگريمدرس د). 1م(»تحقيقاتي را انجام دهيم
هاي پژوهشي به عنوان منبع شواهد در  بر نقش يافته

 سيتسلط مدرسان بر علم تدر تياهم ،آموزش پرستاري
: شد و گفت ادآوريمنبع مهم در آموزش را  كيبه عنوان 

 ديبر شواهد با يآموزش مؤثر مبتن كيارائه  يما برا...«
up-date لم و هم از نظر ع ينيهم از نظر علوم بال. ميباش

از كتب اي  مجموعه زين گريد يمرب كي). 4م(»سيتدر
 قات،يتحق جينتا ن،يتجارب مدرس ،يمرجع پرستار

 يازهاين نهيدانشجو و اطالعات مدرس در زم يازهاين
كشور را به عنوان منابع شواهد مورد استفاده  يبهداشت

 يشواهد در واقع اطالعات«: و گفت رددر آموزش نام ب
 نيا. داشته باشم ديهستند كه من به عنوان مدرس با

  textbookمثل  اد،يدست مه اطالعات از منابع مختلف ب
من  يكه دانشجو نيو تجارب مدرس از ا يهاي پرستار

را  يزيچه چ... داردهايي  ييدارد، چه توانا يطيچه شرا
 عيو كشور ما شا امعهدر ج ييها يماريبدند، چه ب ديبا

 يقلب يهايماريمثال در كشور ما االن تروماها و ب... هست
 يچه موارد يكه در برنامه درس گهيبه ما م نيو ا عنديشا

 قاتيبخش از شواهد هم البته تحق كي... ميتأكيد كن ديرا با
  ). 3م(»...دهد است كه به كار ما جهت مي يو مطالعات

  
  انضباط -
 آموزش مبتنيكنندگان بر نقش انضباط در  شركت شتريب

تجارب و ادراكات . بر شواهد تأكيد داشتند
به دو مقوله  انضباط عمدتاً نهكنندگان در زمي مشاركت

 رشيپذ«و انضباط در  »انضباط در گسترش رشته«
كنندگان، عناصر  شركت از نظر . ديگرد ميتقس »دانشجو

و تعداد  وهيش«، »يآموزش يانسان يروين«، »جامعه ازني«
با  »آموختگان جذب دانش زانيم«و نيز  »دانشجو رشيپذ
يك پرستار، وجود انضباط را . يستهماهنگ ن گريكدي

براي عملكرد صحيح آموزش پرستاري الزم دانسته و 
 نيورود به حرفه را اول ضرورت تدوين ضوابط براي

 پرستاريبايد قبولي در «: گويد شرط آن ياد نمود و مي
ار ديگري پرست). 7پ(»يك سري شرايط داشته باشد

اوني كه همينجوري در رشته پرستاري قبول «: گويد مي
شده و با هدف قبلي نبوده، هم به خودش از نظر روحي 

رساند و هم به آن كسي كه دارد به او آموزش  صدمه مي
يك مدرس پرستاري با ). 1پ(»و هم به مريض... دهدمي

در سه دهه  كرده ليبه پرستار تحص كشور ازياشاره به ن
 اديز رشيتعداد پذ از،يدر آن زمان به علت ن« :دگوي قبل مي

اين  ياما به اين موضوع توجه نشد كه هم دانشجو... شد
داشته  يخاص يها ويژگي ديرشته و هم مدرس آن با

و  انيبه اعتقاد او الزم است تا دانشجو). 2م(»...باشند
 ق مصاحبه انتخاب شوند درياز طر يمدرسان پرستار

الزم را نخواهد  يبازده يآموزش ستميصورت س نيا ريغ
و  يانضباط يدر اشاره به ب زيسرپرستار ن كي. داشت

 طيمح شيدانشجو به عدم گنجا رشيدر پذ يناهماهنگ
: دگوي دانشجو اشاره كرده و مي اديتعداد ز يبرا ينيبال
تا  20 يازا هب... يبخش جراح نيتو ا دياالن شما نگاه كن«

هارا هم  همراه. بخش هست نيتو ا گهيتا آدم د 33 ضيمر
 يهماهنگ چيمعلوم است كه ه... تا 50 شود حساب كن مي

 نيبه اعتقاد او چن). 1س(»ستين ستميتو س يو انضباط
 يبر شواهد را برا يامكان ارائه آموزش مبتن يطيشرا
ادامه  ليدل نيبه هم. كند محدود مي يپرستار يمرب
 كي دتوان هم نمي يپرستار يكه مرب نهيا...": دهد مي

 ميرا تقس مارانيفقط ب... ارائه كند يآموزش درست علم
  .»كنه تا دانشجوهاش سرگرم باشند مي

  
  سيتدر يمحتوا -

عامل  كياز محتواي آموزشي به عنوان  كنندگان مشاركت
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 اناتيب. تعيين كننده در آموزش مبتني بر شواهد ياد كردند
 يبوم«مانند  يعمدتا به موارد نهيزم نكنندگان در اي شركت

 يكاربرد«، »كاليومديب يغالب بودن الگو«، »نبودن محتوا
 »ماريببه ارتباط با  يتوجه يب«و » محتوا ينبودن و گسستگ

كننده در اشاره به عدم تناسب  مشاركت كي. شد مربوط مي
چيزهايي كه «: گويد محتواي آموزشي با نيازهاي جامعه مي

اند چيزهايي بوده كه تو كشورهاي ديگر اجرا  دهبه ما ياد دا
و  ادياز پرستاران به حجم ز تعدادي). 4س(»شده مي

 كال،غالب بودن الگوي بيومدي ك،يمطالب تئور يپراكندگ
نبودن و مغموم ماندن محتواي مربوط به مراقبت  يكاربرد

اند  هاي درس اشاره كرده و متذكر شده پرستاري در كالس
هاي  ث شده تا پرستاران در كاربرد آموختهامر باع نكه اي

همه چيز ...«: گويند دو پرستار مي. كنند يخود احساس ناتوان
 هاي وزشآم دهند ولي را به صورت جسته گريخته ياد مي
 شتربي...«، )4پ(»...شود عملي به حد كافي ارائه نمي

هاي درمان، و از پرستاري  پردازند به بيماري و روش مي
و رد  ندگوي نكته كوتاه به عنوان مراقبت ميفقط چند تا 

دانند چطور و كجا  دانشجوها و پرستارها هم نمي... شوند مي
پرستاري نيز  نيكي از مربيا). 2پ(»...توانند فعاليت كنند مي

در اشاره به نقايص موجود در محتوا، به ابالغ سرفصل از 
آن اشاره كرده و  ليدر تعد تيتخانه و محدودروزا يسو
ها بگيم كه به  يك چيزهايي ممكن است تو كالس...«: گويد مي

گفته ...يك چيزهاي واجب...خورد و درد بيماران ما نمي
كه دانشجو وقتي  ما  اين را من خودم برخورد كرده... نشود

هاش  گيرد مهارت از ما نمره قبولي هم تو كارآموزي مي
در اشاره به  يپرستار ريمد كي). 1م(»...مطلوب نيست

ارتباط « امناسب بودن بخشي از محتوا، به غفلت از موضوعن
در دروس پرستاري موضوع «: و گفت اشاره كرده »با بيمار

به اعتقاد او ). 1ن(»...ارتباط با بيمار عمال مغفول مانده است
آموختگان پرستاري نتوانند به  تا دانش شود اين امر باعث مي

انند شواهد الزم درستي از نيازهاي بيمار آگاه شوند و نتو
   .براي مراقبت را فراهم كنند

  

  هاي تدريس شيوه -
در اي  نقش عمده سيتدر وهكنندگان، شي اعتقاد شركت به

 كي. بر شواهد دارد يمحتوا و ارائه آموزش مبتن ميتحك
 ندهيدر عملكرد آ سيتدر وهيمدرس در اشاره به تأثير ش

 ستدريام كه نحوه  من احساس كرده«: گفت انيدانشجو
 ندهيدانشجو و هم در رفتار آ يريادگيهم در  ينقش مهم
هايي را  هرچه مدرسان بتوانند روش... دارد شاو در كار

در تدريسشون استفاده كنند كه بر فرايند مشكل گشايي 
تر  تر و كاربردي متكي باشد يادگيري دانشجو عميق

كنندگان  از مشاركت با وجود اين، برخي). 3م(»شود مي
هاي  ناتواني مربيان در به كارگيري درست شيوه«

» ي سنتيها به روش دعادت دانشجو و استا«و  »ستدري
يكي از . اند دانسته سيفعال تدر هاي را مانع كاربرد روش

كنم بعضي از  به سه دليل فكر مي«: گويد مي انمربي
ها ممكن است توسط خود من اجرا نشود، يكي،  روش
د آنها شايد اطالع نداشته هايي كه من از وجو روش
دوم اين كه ممكن است احساس كنم يك روش ... باشم
ممكن است به تجهيزاتي احتياج دارد كه در اختيارم  دجدي

نباشد و سوم اين كه به كار بستن هر روش جديدي نياز 
و ممكن است ما ترجيح بدهيم ... دارد به ترك عادات قبلي

 يمرب). 1م(»كنيمكه با همان عادات قبلي خودمان كار 
را  سيفعال تدر يها مدرسان با روش ييناآشنا ،يگريد

ولي ما خودمان هم به اين ...«: دگوي متذكر شده و مي
ايم كه  ايم، موردي نداشته هاي معمول آموزش ديده روش
ه را با ما كار كرده باشند، ب PBLهاي جديد مثل  روش

ا موفق ه توانيم در استفاده از اين روش خاطر همين نمي
يكي از پرستاران نيز با اشاره به تأثير تعداد ). 2م(»باشيم

روش تدريس، به عدم امكان استفاده  بدانشجو بر انتخا
هاي پرجمعيت اشاره  هاي تدريس فعال در كالس از روش

خواست  ها كه مي گاهي وقت[...] آقاي «: كرد و گفت
ويم خواست كه بر بعد مي... داد مي caseتدريس كند به ما 

بعد چند ... مطالعه كنيم caseمثالً نيم ساعت درباره اون 
و .. موضوع بحث كنند رهكرد تا دربا نفر را صدا مي
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ولي يك درسي كه بايد تو يك ... افتاد موضوع خوب جا مي
براي همين . كشيد شد دو جلسه طول مي جلسه جمع مي

  ).6پ(»هم يكي دوبار بيشتر انجام نشد
  
  مدرساندانش و تجربه  -
كنندگان، دانش و تجربه مدرسان از  اعتقاد شركت به

يك . بر شواهد استعناصر اصلي مؤثر بر آموزش مبتني 
اگر يك استادي علمش را نداشته باشد «: گويد پرستار مي

تواند موفق باشد، البته اين در كنار تجربه و هنر  نمي
او با ياد نمودن ). 1پ(»...شود معلمي است كه كارساز مي

مدرسين پرستاري، تسلط علمي، به روز بودن  ازاز يكي 
و تجربه را از عناصر اصلي براي تدريس خوب و مبتني 

ما سر كالس ايشان هم ...«: گويد بر شواهد دانسته و مي
دانستيم كه اين آخرين ورژن  گرفتيم و هم مي مطلب را مي
سر «: يك پرستار ديگر نيز گفت). 1پ(»..مطلب است

كرد كه همه چيز از قبل  ها آدم حس مي سبعضي از كال
و چكار  دخواهد چه بگوي داند مي حساب شده و استاد مي

كند با يك مربي تازه كار كه فقط به  اين فرق مي... كند
كنندگان،  از نظر مشاركت). 5پ(»اش متّكي است جزوه

هاي مدرسي  مطالعه مداوم و به روز بودن، از ويژگي
. داشته باشد شواهدبتني بر خواهد آموزش م است كه مي

يك «: گويد يك پرستار با ياد كردن از يكي از مدرسين مي
تا يك كالس را يك روز جلو  شانيپيش ا مبار رفتي

گفتيم شما كه نياز به . ايشون گفت آمادگي ندارم. ندازيميب
يك جمله قشنگي گفت كه هنوز  ]ايشون[آمادگي نداريد، 

يك  دنآبياري كرگفت درس دادن مثل ... يادم هست
درخت است، اگر آب تازه باشد ريشه آن درخت جان 

ديده باشد ريشه درخت گيرد اما اگر آب راكد و گن مي
پوسد، من هم بايد براي هرجلسه قبلش مطالعه داشته  مي

مثل آب تازه و جاري  مگوي باشم تا چيزي كه مي
در حالي كه دانش و تجربه مدرس از نظر ). 3پ(»باشد

اي در توان ارائه آموزش  العاده وقگان اهميت فكنند شركت
بر شواهد داشت، استفاده از افراد كم تجربه به  يمبتن

         را مغاير با آموزش مبتني بر شواهد يعنوان مرب
يك مدرس پرستاري ضمن تأييد وجود اين . دانستندمي 

ولي يك چيزهايي هم از سيستم به ما «: گويد مسأله مي
هم  پرستارياالن فشار كار مدرسين ... شود تحميل مي

هم كم  يعلم اتيمثل پرستارها زياد است و تعداد عضو ه
  ).2م(»...است

كردند كه مدرسان بايد  كه پرستاران تأكيد مي درحالي
هاي علمي پرستاري را به صورت  بكوشند تا آخرين يافته

نشجويان آموزش دهند، برخي از مدرسان كاربردي به دا
ضرورت آموزش مداوم براي تدريس موفق و مبتني  زني

: گويد يك مربي پرستاري مي. شدند ادآوريبر شواهد را 
 in-serviceهاي  اهميت دوره برمدتي است كه «

education شود، ولي الزم  براي پرستاران تأكيد مي
ي خود ما طراحي هايي هم به اين منظور برا است كه دوره
هاي  او بازآموزي مدرسين در زمينه). 4م(»...و اجرا بشود

هاست كه بخش  من سال«: گويد فني را الزم دانسته و مي
CCU  وICU ار ونتيالتورها يادم مثال طرز ك. ام نرفته

ها انقدر زياد است كه به  رفته، ولي يك موقع حجم درس
  .»...بدهم شود كه اين مطالب را هم درس من اجبار مي

  
  الگوهاي نقش -
كنندگان، الگوهاي نقش از عوامل مؤثر بر  اعتقاد شركت به

از . در بالين هستند انيادگيري و شيوه عملكرد دانشجوي
اين رو اگر قرار است آموزش ارائه شده براي دانشجويان 
 ،بر يك مبناي علمي مبتني باشد بايد الگوهاي نقش آنها

مربيان پرستاري . عملكرد مبتني بر شواهد داشته باشند
الگوي نقش دانشجويان هستند اما به دليل اينكه  ولينا

مسؤوليت مستقيمي در بالين ندارند، در عمل نقش الگويي 
با پرستاران شاغل ايفا تري را در مقايسه  ضعيف

: گويد يكي از پرستاران در بيان تجارب خود مي. نمايند مي
كردم پرستارها و  دم در ابتداي كار بيشتر نگاه ميخو...«

شان از من بيشتر بود  كارورزي كه تجربه وهايدانشج
كردند من هم تقريباً تقليد از آنها  چه كار مي
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 باره نير ايكي از مربيان پرستاري د). 7پ(»كردم مي
ولي بعد  يمگوي ما به دانشجو يك چيزهايي مي...«: گويد مي

شوند در آنجا و خيلي  حل مي و عمالًميروند در بالين 
  ).3م(»باشيم ارتوانيم ما تأثيرگذ نمي

كنندگان با اشاره به عدم خودباوري  از شركت برخي
دانشجويان پرستاري و پرستاران تازه كار، اين مشكل را 

پرستار تأكيد  كي. اند آموزش آنها مربوط دانسته به فرايند
رس از نادرست كند كه اين ناخودباوري ريشه در ت مي

بودن تشخيص، فقدان ورزيدگي و برخوردار نبودن از 
: گويد او مي. در زمان تحصيل دارد ناسبالگوي نقش م

گفتند كه ببينيد كه  ها معموالً مي ها، مربي تو كارآموزي... «
كمتر  د،يهايي دارد و بعد انجام بده  orderبيمار چه 

... باشدنداشته  orderكردند كه  خودشان كاري را مي
گفتند كه مثالً وقتي صداي روده  اگرچه تو كالس مي

تواند تغذيه را شروع  كرده مي فعبرگشته يا مريض گاز د
 out of bedكند ولي هميشه براي شروع رژيم غذايي يا 

استناد  orderكردن يا كارايي مثل اين به 
  ). 6پ(»...كردند مي

  
  شرايط محيط بالين -
محيط بالين نه تنها بر  طكنندگان، شراي اعتقاد مشاركت به
بر اساس . تأثير دارد هم آن جيآموزش بلكه بر نتا وهيش

الزم براي  طيتجارب آنها محيط بيمارستان با شرا
به اعتقاد آنها . دارد »فاصله«آموزش مبتني بر شواهد 

شواهد علمي برخاسته از دانش و «جاي ه اكنون مراقبت ب
دستورات پزشكي و «بر  ،»پرستاراي  تجارب حرفه

استوار است و دانشجويان پرستاري » هاي روتين رويه
نيز با ورود به اين محيط ابتدا دچار شوك شده و سپس 

يكي از سرپرستاران . كنند به ناچار از آن پيروي مي
بيند آن چيزي  ط كار ميمياد تو محي ]دانشجو[«: گويد مي

بيند  ين كه مياز ا كند تعجب مي... كرده نيست كه فكر مي
همه چيز تقريبا مغاير است با چيزهايي كه بهش آموزش 

امر  نيبا تأكيد بر ا يپرستار ريمد كي). 3س(»داده شده

و به عمل درآوردن  نيعرصه تمر ديبا نيبال طيكه مح
باشد، اشاره  يپرستار انيدانشجو ينظر يها آموخته

او با ). 3ن(»ستين طور نياما در عمل ا«كند كه  مي
و بدو اشتغال  ييتجارب خود از زمان دانشجو يادآوري

كه بر  يديشد يخاطر اتكاه ها ب بخش طيشرا«: دگوي مي
 گفت دارد، به ما مي نيروت يدستورات پزشك و روندها

. ارزشند يب داي كه در كالس خوانده ييزهايچ شتريكه ب
و  يپرستار ندياساس دستور پزشك است، فرا نجا،يا

assessment ندارد ييجا يپرستار صيو تشخ .
Assessment ًپرستار تو  دينبا ست،يكار پرستار ن اصال

يك مربي پرستاري نيز شرايط . »...كارها دخالت كند نيا
بالين را براي آموزش مناسب ندانسته و معتقد است كه 

هاي درس و مراكز  بيشتر تالشي كه مدرسين در كالس
تني بر علم مب هاي باليني در جهت ارائه آموزش مهارت

دهند در اثر شرايط بالين خنثي  روز پرستاري انجام مي
محيط كار فعلي پرستاري عملكرد «: گويد او مي. شود مي

به همين دليل هم شما ... كند اصولي و علمي را تقويت نمي
دانشكده بينيد دانشجوهاي ما و پرستاري كه از  مي
شه در داخل  شود خيلي زود حل مي التحصيل مي فارغ

يكي از ). 2م(»كند ها كار مي پرسنل قديمي و مثل همان
مخالفت سيستم با عملكرد «پرستاران، علت اين امر را 

دانسته و » كم ارزش تلقي شدن كار پرستاري«و » علمي
اگر براي يه مريض بخواهي علمي كار كني از «: گويد مي

ها و  پزشك... مانيد ضروري بقيه مريضا ميكارهاي 
ريشه مشكل در  دانند كه واقعاً ن ميروسا هم خودشا

شود ديگر كاري  مي تأمينچيه، ولي چون منافع خودشان 
كنندگان، نحوه عملكرد  به اعتقاد شركت). 5پ(»...ندارند

يك . طلبانه و مانع مراقبت درست است منفعت ستمسي
: گويد مربي پرستاري با اشاره به شرايط بالين مي

كه شما  دگوي ي من ميشواهد علمي به من و به دانشجو«
مريض را رعايت كنيد، شما بايد براي هر  privacyبايد 

پانسمان يك ست استريل در اختيار داشته باشي، شما 
بايد مريض ارتوپدي كه تراكشن يا گچ داره ميله باالي 
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سر داشته باشد كه بتواند خودش را حركت بدهد و خيلي 
كه  نيا يبه جا زيهمه چ طيمح نيچيزهاي ديگر، اما تو ا

شواهد ... بر فوائد است يبر شواهد باشد مبتن يمبتن
كدام  هيچ ديموجود در بيمارستان به دانشجوي من ميگو

ميتواني لباس مريض را تو راهرو . ها الزم نيست اين
تا پانسمان را با يك ست انجام  2تواني  عوض كني، مي

س اينها شواهدي هستند كه دانشجوي من از كال...بدهي،
 نيهم). 2م(»...شود بيمارستان با آن مواجه مي وكه مياد ت

بر آموزش  نيبال طيبا اشاره به آثار نامطلوب مح يمرب
 ياز كارآموز ياكثر مواقع وقت«: دگوي مي يپرستار

دارم، از خودم سؤال  يحالت افسردگ كي گردميبرم
ها به  همه مطالب در كالس نيكه چرا ما ا كنم مي

 كي شيروز پ چند نيهم... ميده يدانشجوها درس م
هستند،  يو اضاف ديمطالب زا نيدانشجو به من گفت همه ا

دنبال دكتر راه  ستي اكاف م،يمگر ما قرار است چكار كن
درس دادن  گهيكه د نيا... ميكه گفت بكن يو هر كار ميفتيب

ها  يكه مرب خواهدينم نترنتيو درس خواندن و سرچ تو ا
كند  سؤال را مطرح مي نيدر ادامه ااو . »خواهند ياز ما م

 يو بخش رو مارستانيب طيكه مح يتأثير نيبا ا ايآ«كه
و خود ما را هم با تناقض  گذارد يما م يما و دانشجو
 نيبر شواهد، ا يآموزش مبتن نيا كند مواجه مي

ما  يكه در آموزش مطرح هستند برا نينو يها ياستراتژ
  ).2م(»دارد؟ يضرورت اي ييجا
  

  بحث
ادراكات و تجارب  يحاضر با هدف بررس قيتحق

 ياز مفهوم آموزش مبتن يپرستاران و مدرسان پرستار
دو طبقه از . مؤثر بر آن انجام شد عوامل بر شواهد و

بر شواهد و  يمطالعه به مفهوم آموزش مبتنهاي  افتهي
به عوامل مؤثر بر  يطبقه بعد شششواهد و  تيماه

  .شد يمربوط مبر شواهد  يمفهوم آموزش مبتن
در اين تحقيق، آموزش مبتني بر شواهد  كنندگان مشاركت

جامعه و  يها آموزش براساس نياز«را به صورت 

تعريف  »هاي معتبر و به روز علمي و يافته انيدانشجو
را از لوازم  »در آموزش يكاربرد اصول علم«و  ندكرد
 با وجود اين، آنها بر اين نكته تأكيد. دانستند آن  هياول

. مبتني بر شواهد نيست ،پرستاري موزشداشتند كه آ
نظران ارائه آموزش مبتني بر شواهد را از  صاحب
اي از  ، عده)34(اند هاي حرفه پرستاري دانسته اولويت

محققان، آموزش مبتني بر شواهد را به صورت كاربرد 
هاي  اصول عملكرد مبتني بر شواهد در برنامه

اي  حرفهدانش  قيتلفبه صورت  و برخي) 35و29(درسي
درباره نحوه گيري  ميتصم يبرا يشواهد تجرب نيبا بهتر

 يبرا ديكه با يو نوع تجربه آموزش) 5(ارائه آموزش
تعريف ارائه . اند كرده في، تعر)8(فراهم شود انيدانشجو

كنندگان تحقيق حاضر از نظر در بر  شده توسط مشاركت
يف موجود با تعار» هاي معتبر و به روز يافته«گرفتن 
 قكنندگان تحقي مشاركت گر،يد ياز سو. دارد مشابهت

جامعه و  ينيازها«حاضر، بر ضرورت توجه به 
در آموزش، به  يبر كاربرد اصول علم زيو ن »انيدانشجو

بر شواهد تأكيد  يمهم در آموزش مبتن يعنوان ابعاد
 Willinsky( بريو ر ينسكيليبا نظرات و افتهي نيا. نمودند

 يها توجه به ويژگي لزومدر مورد ) Reiberو 
-ياقتصادهاي  يها و خط مش سياست ان،يدانشجو
 يها آثار روش ،يآموزش پرستار خچهيتار ،يآموزش

در ) 8و7(يريادگي طيمح طيو شرا ،يخاص آموزش
 ن،يعالوه بر ا. دارد يبر شواهد همخوان يآموزش مبتن

 در كنندگان بر لزوم كاربرد اصول علمي تأكيد مشاركت
ي صحيح و روزآمد ها آموزش، اهميت كاربرد استراتژي

آموزشي در جهت تحكيم اصول آموزش مبتني بر شواهد 
  .دهد را نشان مي

 ،يحاضر، از كتب مرجع علم قيكنندگان تحق مشاركت
 يازهاين ن،يتجارب مدرس س،يتحقيقات، علم تدر جينتا

 قيمدرس به عنوان مصاد يا نهيدانشجو و اطالعات زم
بر شواهد  يشواهد مورد استفاده در آموزش مبتن

و  ،يپژوهش-يعلم تيفيشواهد با ك زيخاكپور، ن. ادكردندي
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شواهد مورد استفاده  قيرا از مصاد) 5(تجارب مدرسان
  .بر شواهد دانسته است يدر آموزش مبتن

انضباط در گسترش رشته و انتخاب «طبقه  چهار
شرايط «و » قشالگوهاي ن«، »محتواي آموزش«، »دانشجو

بودند  كنندگان، نشانگر عواملي از نظر شركت» محيط بالين
 يمنف ايكه بر ارائه آموزش مبتني بر شواهد تأثير مثبت 

  .گذارند مي
در گسترش رشته و » انضباط«وجود  كنندگان، شركت

هاي توجه به نياز جامعه  انتخاب دانشجو را از نشانه
كه گسترش  با وجود اين متذكر شدند. دانستند مي
ضابطه پذيرش دانشجو، در رشته پرستاري بدون  بي

هاي اساسي مورد نياز آن، بويژه بدون  زيرساخت تأمين
مدرس كافي و با كفايت و نيز بدون توجه به  تأمين
دانشجوي پرستاري، نه  يالزم برا يها و ويژگي ارهامعي

نشود بلكه  نيتنها ممكن است نياز حقيقي جامعه تام
مطالعات نشان . هايي نيز وجود داردآسيب جادياحتمال ا

اند كه حرفه و شرايط كار پرستاري به افرادي با  داده
 يشخصيت اجتماعي، هنري و جستجوگر و به خصوصيات

داري، صميميت، رفتار اجتماعي، روحيه  مانند خويشتن
ها نياز  همكاري، احساس مسؤوليت، و عشق به انسان

هاي معمول  آزمون و چنين خصوصياتي در) 6(دارد
برخي از . شود گزينش براي اين حرفه سنجيده نمي

ها در دانشجويان را از علل  مطالعات نيز فقدان اين ويژگي
براي اشتغال در اين حرفه  پرستارانميلي  ترك شغل و بي

به همين دليل اصالح شيوه پذيرش ). 35و6(اند دانسته
ايط بهتر و نتخاب دانشجوياني با شرتواند به ا دانشجو مي

  . نيز ارتقاي كيفيت آموزش پرستاري كمك كند
در  س،يتدر يها وهيش زيو ن يآموزش يمحتوا نقش

كنندگان  آموزش مبتني بر شواهد مورد تأكيد شركت
به اعتقاد صاحب نظران، عالوه . حاضر قرار گرفت قتحقي

ط ي آموزشي كه توسها استراتژي ،يآموزش يبر محتوا
 نياز ا ؛ شواهد معتبريشوند مي مدرسان انتخاب و اجرا

هاي  دانشجو در فعاليت يابر يهستند كه مدرس چه نقش

رفتار دانشجويان ). 39تا37(تدريس و يادگيري قائل است
پس ). 38(نيز متأثر از تعامل آنها با محيط يادگيري است

تدريس خود به دانشجويان  هاي اگر مدرسان با استراتژي
ر دارند تا در جريان يادگيري نشان دهند كه از آنها انتظا
 ياصل طيمحشرايط مساعد در  فعال و جستجوگر بوده و

فراهم هستند،  ينيبال يها كه بخش يآموزش پرستار
وجود  با. گونه رفتار خواهند كرد ، دانشجويان اينشود

داد كه از  كنندگان نشان مي تجارب و ادراكات شركت ن،يا
موجود، مبتني بر هاي تدريس  نظر آنها، محتوا و شيوه

تا حد  زين نيبال طيمح طشواهد و كاربردي نبوده و شراي
و  يكاربرد يآموزش ياحساس كه محتوا نيبر ا ياديز
حالي كه  همچنين، در. تأثير داشته است ستين ديمف

تجربگي برخي از مدرسان را از علل ناموفق پرستاران، كم
 شمردند، مدرسان، ضمن اشاره به بودن تدريس بر مي

هاي فعال  كه حجم زياد كار و عدم تسلط بر روش ناي
 يهاي سنتي آموزش در اتكا به روش دتوان تدريس مي

بر شواهد  يرا در مبتن نيبال طينقش داشته باشد، مح
هاي تحقيق  يافته. اند مؤثر دانسته ينبودن آموزش پرستار

از  يبرخ جحاضر در مورد نامناسب بودن محتوا با نتاي
 يبا بررس اتاين مطالع. همخواني دارد يمطالعات قبل

دانشجويان پرستاري و نيز پرستاران، ضمن تأييد فاصله 
 ،يپرستار يآموزش يو محتوا ينيبال طيمح طيشرا نيب

اط منطقي توانند ارتب اند كه دانشجويان نمي گزارش داده
 يبالين طيمح طيبا شرا يآموزش يبين اجزاي محتوا

 زين ياز مطالعات خارج يبرخ). 41و40(برقرار كنند
را تأييد  ينيبال طيآموزشي و مح يمحتوا صلهفا

موجود در  يو آن را از مشكالت اساس) 43و42(نموده
  .اند مسير مراقبت مبتني بر شواهد دانسته

كنندگان در تحقيق حاضر، مدرسين،  اعتقاد شركت به
سنگ بناي آموزش مبتني بر شواهد بوده و در پرتو 

د به عنوان الگوي نقش براي دانش و تجربه خو
حال، مشاركت  ندر عي. كنند دانشجويان خود عمل مي

 ليبه دل يكنندگان متذكر شدند كه مدرسان پرستار
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 يفايقادر به ا ن،يبال طيدر مح ميمستق تينداشتن مسؤول
 ي،خود نبوده و در عمل نقش الگويي اصل يها كامل نقش

 طيمح توسط پرستاران شاغل در ميمستقريبه صورت غ
هاي تحقيق حاضر در  يافته. شود ايفا مي ينينامناسب بال

زمينه نقش مدرسين و الگوهاي نقش در آموزش مبتني بر 
  و نگيل، و نيز اورشواهد با گزارشات اديب حاج باقري

). 44و13(همخواني دارد) Ohrlingو Hallberg(هالبرگ 
هالبرگ مربيان  و نگيبا وجود اين، در مطالعه اورل

پرستاري توانسته بودند الگوي نقش مناسبي براي 
به عنوان الگوي كردن  محققان، عمل. دانشجويان باشند

هاي الزم براي مدرسان پرستاري  نقش را از ويژگي
و ) Melnyk( كيو ملن) Myrick( كيريما .اند تهدانس

مربيان باليني و پرستاران  يينقش الگو زيهمكاران ن
دهي به نگرش و رفتار  را در شكل نيبال طير محشاغل د

كنند كه دانشجويان  و تأكيد مي اي دانشجويان تأييد حرفه
اي خود، از رفتار الگو  در جستجوي هويت حرفه پرستاري
 طيبنابراين ضرورت دارد تا در مح). 45و42(كنند تقليد مي

فراهم شود كه هم مدرسان پرستاري  يطيشرا نيبال
خود بهتر عمل كنند و هم  يش الگويبتوانند به نق

بهتر  يعمل يپرستاران شاغل بتوانند به شواهد و الگوها
  .بدل شوند يپرستار انيدانشجو يبرا يو معتبرتر

تحقيق حاضر نشان داد كه كنندگان در  شركت اتيتجرب
شرايط محيط بالين تأثير قابل توجهي بر عملكرد سيستم 

ممانعت از  ايو  طيسازي شرا فراهم ،يآموزش پرستار
 ياز گزارشات قبل يبرخ. آموزش مبتني بر شواهد دارد

بر عملكرد آموزش  نيبال طيمح ريبر تأثير انكار ناپذ زين
تأكيد  يريادگي-ياددهي نديراو ف يپرستار
از  يمطالعه با مرور بر برخ كي). 47تا45(اند نموده

 طيگزارش داده است كه مح رانيمطالعات انجام شده در ا
آموزش  تيفيبر ك ،ها مارستانيموجود در ب ينيبال

 تيتأثير نامطلوب داشته و امكان تقو يپرستار
را  انيمرب يينقش الگو يفايو ا انيدانشجوهاي  آموخته

از  يبه اعتقاد آنها، اگرچه بخش). 46(كند يفراهم نم

 انيدرس به دانشجو يها در كالس يآموزش يمحتوا
كاربرد  يعرصه اصل ي،نيبال يها اما بخش ،شود ارائه مي
 نيا. است يپرستار انيدانشجوهاي  آموخته ميو تحك

فراهم  ،يآموزش يمحتوا تيضمن تقو دتوان مي طيمح
را  يطينها بوده و شراآ يبرا مناسبنقش  يكننده الگوها

بتوانند در پرتو  يآن مدرسان پرستار يفراهم كند كه ط
 يبرارا  يمناسب يآموزش اتيدانش و تجارب خود، تجرب

مشاركت كنندگان  ن،يباوجود ا. فراهم آورند انيدانشجو
متذكر شدند كه عواملي مانند حاكميت سيستم بيومديكال 

هاي حاكم بر  و گروه اندر بالين، منفعت طلبي مدير
مناسب  ييبيمارستان، ضعف پرستاران در ارائه نقش الگو

محيط  ،و كمبود امكانات الزم براي مراقبت، خودبخود
باليني موجود را براي آموزش مبتني بر شواهد نامناسب 

  .ساخته است
كنندگان در مطالعه حاضر و  محدود بودن تعداد شركت

شهر  كي ينيو بال يآموزش يها طيانتخاب آنها از مح زني
مطالعه را محدود كند كه البته  جينتا يريپذ ميتعم دتوان مي
 شنهاديلذا پ. است يفيمطالعات ك يها تيامر از محدود نيا

صورت  نيز راكزم ريدر سا يشود مطالعه مشابه مي
  .رديگ
  

  گيري نتيجه
كنندگان، آموزش  براساس تجارب و ادراكات مشاركت

و  انيجامعه و دانشجو مبتني بر شواهد بر نيازهاي
اگرچه . است يروز علمي مبتنهاي معتبر و به  يافته

حاضر، انضباط در گسترش  قيتحق يها افتهيبراساس 
هاي آموزش،  وهيرشته و انتخاب دانشجو، محتوا و ش

نقش و شرايط محيط  يدانش و تجربه مدرسان، الگوها
 ؛بالين از عوامل مؤثر بر آموزش مبتني بر شواهد هستند

متاثر  زيرا ن رهايمتغ ريسا ن،يبال طيمح طياما شرا
 شنهاديپحاضر،  قيتحقهاي  افتهيبا توجه به . سازد يم

با لحاظ كردن  يارشد نظام آموزش رانيشود كه مد مي
و  ،يكارشناسان آموزش ن،يمتخصص يها دگاهيد
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 نهيرا در زمهايي  مربوطه، برنامه قاتيتحقهاي  افتهي
گسترش  يارهايمع يبازنگر ،يآموزش ستميس يبازنگر

مدرسان، و  يرشته و انتخاب دانشجو، روزآمدساز

و  نيتدو ن،يبال طيو ساختار حاكم بر مح طياصالح شرا
  .ندياجرا نما
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The Concept of Evidence-Based Education in Nursing and Factors 
Affecting It: A Qualitative Study 

 
Mohsen Adib-Hajbaghery1, Ismail Azizi-Fini2 

 
Abstract 
 
Introduction: A number of studies have been conducted on evidence-based care and factors affecting it; 
however, this concept has not been explored, in Iran. This study was conducted to investigate the perceptions 
and experiences of nurses and nurse educators about evidence-based education and factors affecting it. 
Methods: The study was conducted using grounded theory method during 2009-10. The research question 
was: “which perceptions do the nurses and nurse educators have about the concept of evidence-based 
education, and what factors do they perceive to affect it?”. The study population was the nurses and nurse 
educators in kashan university of medical sciences. Purposive sampling and semi-structured interviews were 
applied to gather the data. In total, four nurse educators and 16 nurses were interviewed. Data analysis was 
conducted using Strauss method in three levels of open, axial and selective coding. 
Results: The participants defined evidence-based education as “education based on community and 
students’ needs and on reliable scientific findings”. According to the participants, textbooks, researches, 
students’ needs, the science of teaching, the experiences and contextual information of nurse educators are 
the instances of evidence. They believed that variables of "discipline", "educational content", “teaching 
methods”, " educators’ knowledge and experiences”, "role models" and " clinical environment" have effects 
on evidence-based education. 
Conclusion: According to the participants’ experiences, evidence-based education is based on community 
and students’ needs and on reliable scientific findings. They believed that several variables affect evidence-
based education, but the clinical environment, influences other variables. Improving clinical environment 
can facilitate evidence-based education in nursing. 
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