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آخرین اصالح مقاله23/3/92:
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زمینه و هدف :خودكارامدي نقش مهمی را در به كارگيري دانش و مهارتهاي بالينی ايفا میكند .يکی از روشهاي افزايش خودكارامدي ،استفاده از تجربه
و نتايج تحقيقات بالينی است .هدف از اين مطالعه ،تعيين تأثير آموزش مبتنی بر شواهد بر خودكارامدي دانشجويان پرستاري بود.
روش کار :پژوهش تجربی حاضر در سال  0320بر روي  28دانشجوي ترم سه رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکی اروميه صورت گرفت .نمونهگيري به
صورت در دسترس انجام شد .شركت كنندگان به صورت تصادفی به دو گروه شاهد ( 92نفر) و مداخله ( 92نفر) تقسيم شدند كه با توجه به كارآموزي
دانشجويان در بخش ارتوپدي ،در  8گروه قرار گرفتند .دانشجويان گروه مداخله آموزش مبتنی بر شواهد را به صورت كارگاه دو جلسه دو ساعته گذراندند.
ميزان خودكارامدي قبل و بعد از آموزش دانشجويان گروه شاهد و مداخله به وسيله پرسشنامه خودكارامدي عمومی ( Generalized self-efficacyيا
 )GSEمورد ارزيابی قرار گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  03و آزمونهاي آماري  Mann–Whitney ،t ،9و  Wilcoxonبا ضريب
و فاصله اطمينان  23 ± 9درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها 33/3 :درصد دانشجويان دختر و  33/0درصد پسر بودند .ميزان خودكارامدي دانشجويان گروه مداخله كه بر اساس مبتنی بر شواهد آموزش ديده
بودند ،با انجام آزمون  Mann–Whitneyبه طور معنیداري باالتر از دانشجويان گروه شاهد بود ( )P > 1/110و در گروه شاهد تفاوت معنیداري
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :آموزش مبتنی بر شواهد بيش از روش مرسوم منجر به ارتقاي خودكارامدي در دانشجويان پرستاري میشود .بنابراين پيشنهاد میگردد كه اين
روش در آموزش بالينی مورد استفاده قرار گيرد.
کلید واژهها :آموزش مبتنی بر شواهد ،خودكارامدي ،دانشجويان پرستاري
*نویسنده مسؤول :بيمارستان رازي ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ،اهواز ،ايران
تلفن1203-3118303:

 نمابر190-3333131:
Email: nasrinkh2009@yahoo.com
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مقدمه

دوره يازدهم شماره چهارم

صاحبنظران ،خودانديشی را يگانهترين توانايی انسان

پيشرفتهاي مداوم در زمينه تکنولوژي پزشکی و مراقبت از

میشمارند كه انسانها با آن انديشه و رفتارشان را دگرگون

بيمار ،پرستاري را به حرفه پيچيده ،پرچالش و مطرحی تبديل

ساخته ،ارزيابی میكنند .اين ارزيابیها دربرگيرنده دريافتهاي

كرده است .پرستاري كارامد ،پيشرفته و مطمئن نيازمند
مهارتهايی مانند حل مشکل و توانايی جهت تصميمگيري
بالينی میباشد .امروزه بيشتر دانشگاههاي دنيا در پی يافتن

خودكارامدي است ،يعنی باور توانايی افراد براي سازماندهی و
پيادهسازي كنشهايی كه براي ساماندهی به موقعيتهاي آينده
به آن نيازمند میباشند .خودكارامدي در محيط تحصيلی به

روشهاي آموزشی هستند كه بتواند موجب گسترش و ارتقاي

باورهاي دانشجو در ارتباط با توانايی انجام وظايف درسی

ظرفيتهاي تصميمگيري بالينی و يادگيري مداوم و خودمحور

تعيين شده اشاره دارد .دانشجويان داراي خودكارامدي بيشتر،

و در نتيجه خودكارامدي در دانشجويان پرستاري گردد (.)0

تمايل و تالش و استقامت بيشتري را در انجام وظايف درسی

دانشجويان در روشهاي سنتی به جاي تمركز بر درك

به كار میگيرند و به توانايیهاي خود اطمينان دارند (.)2 ،3

مفاهيم و به كارگيري آنها ،به حفظ طوطیوار مطالب

افراد خودكارامد بيشتر در تالش هستند تا مطالب درسی را

میپردازند و تنها منبع دريافت اطالعات از جانب مدرس

درك و در مورد آن عميقتر فکر كنند و براي انجام وظايف

خواهد بود .چنين دانشجويانی در بالين تنها به اجراي ناآگاهانه

درسی خود برنامهريزي مینمايند (.)3

كارهاي عادتی اكتفا میكنند و يا برخورد آنها بيشتر به صورت
انفعالی است (.)9

بعضی بر اين عقيده هستند كه ارتباط نزديکی بين
خودكارامدي و عملکرد فردي در ارايه وظايف محول شده

يکی از راههاي پيشنهاد شده براي از بين بردن شکاف ميان

وجود دارد .همچنين خودكارامدي واسطه بين دانش و عمل به

آموزش و بالين ،تغيير سيستم يادگيري بر اساس پرستاري

آن است ( .)0پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند كه

مبتنی بر شواهد و در نتيجه رسيدن به خودباوري و

خودكارامدي در به كارگيري دانش و مهارت حرفهاي نقش

خوداثربخشی است .در يادگيري بر اساس پرستاري مبتنی بر

مهمی دارد ( .)8از طرف ديگر ،عملکرد مبتنی بر شواهد يکی

شواهد ،مشکالت بالينی به عنوان وسيلهاي جهت درگير شدن

از مهمترين موضوعات مطرح شده منجر به تفکر خالق در

فعاالنه دانشجويان در نظر گرفته میشود .دانشجويان با
مشاركت فعال در يادگيري و تالش و پويايی براي فراگيري ،به
توانمنديهاي خود پی میبرند .به عبارت ديگر احساس
خودكارامدي با افزايش اعتماد به نفس همراه میباشد (.)3

دانشجو میباشد ( .)2يافتههاي حاصل از مطالعات حاكی از آن
است كه خودكارامدي بر كسب دانش ( ،)01رشد و بهبود
مهارتها ( )00و همچنين در به كارگيري دانش و مهارتهاي
علمی و حرفهاي نقش اساسی دارد (.)09

از زمانی كه ( Banduraروانشناس كانادايی) (به نقل از

در آموزش پرستاري و به خصوص آموزش بالينی ،مطالعات

 Harveyو  )McMurrayدر سال  0200براي اولين بار

كمی بر روي خودكارامدي دانشجويان پرستاري انجام شده

مفهوم خودكارامدي را مطرح ساخت ،اين سازه تحقيقات

است ( Harvey .)03و  McMurrayنشان دادند كه احتمال

زيادي را در زمينههاي مختلف پزشکی ،پرستاري ،ورزش و

كسب نمرات كمتر از حد قبولی در واحدهاي درسی بين

آموزش برانگيخت .در نظام  Banduraمنظور از

دانشجويان پرستاري داراي خودكارامدي كم نسبت به

خودكارامدي احساس شايستگی ،كفايت و قابليت كنار

دانشجويانی كه داراي خودكارامدي بيشتري هستند ،به مراتب

آمدن با زندگی است Bandura .خودكارامدي را ادراك فرد

بيشتر است ( .)02عدم موفقيت در عملکرد به طور قطع ناشی

از درجه كنترل بر زندگی تعريف میكند (.)2
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بررسی تأثير آموزش مبتنی بر شواهد...

از ضعف عملکردي نيست ،اما كاهش خودكارامدي عاملی

هر دو گروه مداخله و شاهد تحت راهنمايی يک مربی دوره

براي استفاده نامؤثر از مهارتهاي فراگرفته شده است (.)03

كارآموزي را گذراندند.

شناسايی مسايل و كاستیهاي موجود در آموزش

به دليل اينكه دانشجويان پرستاري در ترم سه به كارآموزي

دانشجويان و اقدام به رفع و اصالح آن موجب دستيابی بهتر

ارتوپدي میروند ،براي انجام مطالعه انتخاب شدند .قبل از

به اهداف آموزشی ،تربيت افراد خودكارامد و ماهر و همچنين

اجرا ،اهداف پژوهش توسط مجري طرح تشريح و در مورد

ارتقاي كيفيت خدمات مراقبتی میگردد .در اين بين آموزش

محرمانه ماندن اطالعات مربوط به دانشجويان به آنها اطمينان

پرستاري مبتنی بر شواهد با استفاده از شواهد پژوهشهاي

داده شد و رضايت آنها براي شركت در پژوهش جلب گرديد.

موجود و مهارت بالينی و اخذ تصميمات بالينی مناسب براي

دانشجويان با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه

بيمار ،خودكارامدي را در دانشجو ارتقا میدهد و او را به فردي

تقسيم شدند .در ادامه به روش تصادفی يکی از دو گروه

تبديل میكند كه در پايان دوره تحصيلی قادر است مهارتهاي

انتخاب شده به عنوان گروه شاهد و ديگري به عنوان گروه

مختلف فراگرفته را با كفايت و اطمينان به توانمنديهاي خود

مداخله در نظر گرفته شد .براي اطمينان از اينكه دانشجويان

اجرا نمايد.

دو گروه از توانايی يکسان برخوردار هستند ،در اولين جلسه

تاكنون مطالعهاي در خصوص تأثير آموزش مبتنی بر شواهد

پيشآزمونی با آزمون مهارت نگارش فرايند پرستاري محقق

بر خودكارامدي دانشجويان پرستاري انجام نشده است .با

ساخته به عمل آمد كه تفاوت معنیداري بين دو گروه مشاهده

توجه به اين كه خودكارامدي باعث تفکر عميق و در نتيجه

نشد (.)P = 1/01

تصميمگيري بهتر و پرستاري مبتنی بر شواهد نيز منجر به اخذ

ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه خودكارامدي عمومی

بهترين تصميم براي بيمار میگردد ،مطالعه حاضر با هدف

( Generalized self-efficacyيا  )GSEشامل  00سؤال بود

تعيين تأثير آموزش مبتنی بر شواهد بر خودكارامدي دانشجويان

كه با مقياس پنج درجهاي ليکرت «كامالً موافق ،موافق ،حد

پرستاري انجام گرفت تا نتايج پژوهش بتواند در ارتقاي

وسط ،مخالف و كامالً مخالف» و بر حسب دستورالعمل

آموزش بالينی پرستاري مثمرثمر باشد.

راهنماي پرسشنامه امتيازدهی شد .پرسشنامه خودكارامدي
عمومی به صورت  00سؤال با چهار حيطه شامل حيطه بالينی

روش کار
اين پژوهش از نوع تجربی بود كه نمونههاي آن را همه
دانشجويان ترم سه پرستاري ( 28نفر) تشکيل دادند.
دانشجويان بر حسب جنس و معدل ترم قبل همسان سازي
(ساير متغيرهاي دموگرافيک بررسی نشد) و به شش گروه 8
نفره تقسيم شدند .سپس سه گروه به طور تصادفی ساده در
گروه مداخله ( 92نفر) و سه گروه نيز در گروه شاهد ( 92نفر)
قرار گرفتند .عامل مداخله ،برگزاري كارگاه پرستاري مبتنی بر
شواهد بود .با توجه به اينكه نتايج شواهد در مراقبت پرستاري
در بخش ارتوپدي بهتر نمايان است و بهتر میتوان از نتايج آن
استفاده كرد ،اين بخش (ارتوپدي) مورد مطالعه قرار گرفت و
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( 3سؤال) ،حيطه تئوري ( 2سؤال) ،حيطه انگيزشی ( 2سؤال)
و حيطه سازمانی ( 2سؤال) طراحی شده است كه بيشترين
امتياز  83و كمترين امتياز  00میباشد.
با مشاوره استاد آمار و با توجه به مطالعه رسولی و همکاران
()03
(

كه

ميانگين

incontinence

و
on

انحراف

معيار

consultation

نمره

ICIQ

International

 )questionnaireدر مطالعه آنان در گروه مداخله مبتنی بر
شواهد برابر با  2/10 ± 9/33و در گروه شاهد 09/31 ± 3/3
به دست آمد 08 ،نمونه كافی بود.
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جهت تعيين روايی يا اعتبار علمی ابزار جمعآوري دادهها،

يک ماه بعد ميزان خودكارامدي در دانشجويان هر دو گروه

روش روايی صوري و روايی محتواي كيفی و براي تعيين

مداخله و شاهد به وسيله پرسشنامه بررسی گرديد .شيوه

پايايی يا اعتماد علمی از دو روش همسانی درونی استفاده شد.

كنترل گروههاي مداخله و شاهد از ( contaminationآاليش)

براي تعيين روايی صوري ،پرسشنامه در اختيار  01نفر از

به اين صورت بود كه افراد گروه مداخله تحت آموزش قرار

نمونهها و جهت تعيين روايی محتواي كيفی به  01نفر از

گرفتند و به آنها گفته شد شما در مطالعه حاضر بررسی

اعضاي هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اروميه ارايه گرديد

میشويد و اعضاي گروه شاهد در مورد كارگاه اطالعی

و در نهايت پس از دريافت نظرات ،اصالحات الزم صورت

نداشتند .در ضمن اثربخشی كارگاهها را افزايش نمره

گرفت .براي تعيين پايايی به روش همسانی درونی از ضريب

خودكارامدي در گروه مداخله نشان داد .پس از انجام تحقيق و

 Cronbachs alphaاستفاده شد .نتايج حاصل شده ميزان قابل

به منظور رعايت اخالق در پژوهش ،براي گروه شاهد كالس

قبولی جهت اعتماد علمی ابزار بود .در مطالعه حاضر ضريب

آموزشی روش تحقيق و آموزش پرستاري مبتنی بر شواهد

پايايی با استفاده از ضريب  Cronbachs alphaبرابر با 1/89

برگزار شد.

به دست آمد.

جهت ارزيابی نتايج پژوهش ،دادههاي به دست آمده از

از آن جايی كه پرستاري مبتنی بر شواهد نيازمند دانش

واحدها كدگذاري شد و توسط نرمافزار آماري  SPSSنسخه

روش تحقيق و بهرهگيري از نتايج مطالعات میباشد ،جهت

 )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 03و آزمونهاي

آشنايی دانشجويان گروه مداخله كارگاه روش تحقيق به مدت

آماري توصيفی Mann–Whitney ،t ، ،و  Wilcoxonدر

چهار ساعت و سپس كارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد برگزار

سطح معنیداري  1/13مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

گرديد .كارگاه آموزش مبتنی بر شواهد به مدت چهار ساعت
در دو جلسه دو ساعته انجام شد كه دانشجويان با مقدمه مبتنی
بر شواهد ،نحوه تنظيم سؤال بالينی ،چگونگی استفاده از منابع
اطالعاتی و چگونگی نقد مقاالت آشنا شدند.
در بحث بررسی متون در مورد شيوه جستجوي منابع و
روشهاي بهرهگيري از بهترين شواهد ،مطالب به شکل

9

پژوهشگر جهت در نظر گرفتن مالحظات اخالقی نکات
ذيل را رعايت كرد:
 -0خود را به واحدهاي پژوهش معرفی كرد و توضيحات
الزم در مورد اهداف پژوهش را به آنان داد.
 -9رضايتنامه كتبی از واحدهاي مورد پژوهش اخذ
گرديد.

مبسوطی به دانشجويان ارايه گرديد .الزم به توضيح است كه

 -3به واحدهاي مورد پژوهش در محرمانه بودن اطالعات

بعد از كارگاه چهار ساعته دانشجويان در زمينه پروپوزالنويسی

يا درج نکردن نام و نام خانوادگی در پرسشنامه اطمينان داده

عملی و شيوه استاندارد جستجوي منابع علمی به مدت دو

شد.

هفته پايش شدند .پس از اجراي كارگاه پرستاري مبتنی بر
شواهد ،دو سناريو توسط پژوهشگر به دانشجويان داده و طی

 -2اختيار كامل در شركت كردن يا نکردن در پژوهش به
آنان توضيح داده شد.

دو جلسه به بحث گذاشته شد .سناريوها بر اساس بيماريهاي
ارتوپدي بود كه مقاالت مرتبط با توجه به مشکل بيمار جستجو

یافتهها

و بهترين مقاله انتخاب میگرديد و بر اساس آخرين نتايج براي

بيشتر نمونهها ( 33/0درصد) مرد و ميانگين سنی آنان ± 0/8

بيمار برنامهريزي مراقبتی نوشته و اجرا میشد.

 90/13سال بود .آزمون  Independent tتفاوت آماري
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بررسی تأثير آموزش مبتنی بر شواهد...

معنیداري بين سن و معدل دانشجويان در دو گروه نشان نداد

از آموزش مبتنی بر شواهد افزايش يافت و اين افزايش از

(ساير مشخصات دموگرافيک بررسی نشد).

لحاظ آماري معنیدار بود (جدول .)0

آزمون  Mann-Whitneyدر مقايسه دو گروه نشان داد كه
ميانگين نمره خودكارامدي قبل از اجراي برنامه تفاوت آماري
معنیداري

نداشت.

بر

اساس

آزمون

 ،Kohmogorov-Smirnovتوزيع دادهها طبيعی نبود .بنابراين

جدول  :0ميانگين امتياز خودكارامدي و تفاضل قبل -بعد در گروه
شاهد و مداخله قبل و بعد از اجراي آموزش مبتنی بر شواهد
خودكارامدي

از آزمونهاي غير پارامتريک استفاده شد.

گروه شاهد

گروه مداخله

امتياز (ميانگين  ±انحراف معيار)

نتيجه آزمون
–Mann
Whitney

قبل از مداخله

33/30 ± 0/03

33/80 ± 0/03

P≠0

آموزش بر اساس شيوه آموزش مبتنی بر شواهد افزايش يافت

بعد از مداخله

33/02 ± 0/09

33/23 ± 0/08

P > 1/110

تفاضل قبل -بعد

-1/18 ± 1/31

00/18 ± 1/21

P > 1/110

و از نظر آماري معنیدار بود .آزمون  Mann–Whitneyدر

نتيجه آزمون

مقايسه دو گروه حاكی از آن بود كه بين ميانگين تفاضل نمره

Wilcoxon

P = 1/201

P > 1/110

ميانگين نمره خودكارامدي در گروه مداخله بعد از اجراي

كل خودكارامدي قبل و بعد از مداخله تفاوت آماري معنیداري
وجود نداشت (جدول .)0
در مقايسه دو گروه بين ميانگين نمرات دانشجويان بعد از
آموزش مبتنی بر شواهد در گروه شاهد تفاوت آماري
معنیداري مشاهده نشد .ميانگين نمرات در گروه مداخله بعد

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميانگين حيطههاي بالينی،
تئوري ،انگيزشی و سازمانی دو گروه شاهد و مداخله بعد از
اجراي آموزش مبتنی بر شواهد افزايش يافت كه اين افزايش در
گروه مداخله بيشتر و از نظر آماري معنیدار بود ()P > 1/110
(جدول .)9

جدول  :9مقايسه ميانگين نمرات خودكارامدي در حيطههاي مختلف در دو گروه شاهد و مداخله قبل و بعد از اجراي آموزش مبتنی بر شواهد

گويهها

گروه شاهد قبل

گروه مداخله

از اجراي

قبل از اجراي

آموزش

آموزش

ميانگين  ±انحراف معيار

نتيجه آزمون
–Mann
Whitney

گروه شاهد بعد

گروه مداخله

از اجراي

بعد از اجراي

آموزش

آموزش

ميانگين  ±انحراف معيار

نتيجه آزمون
–Mann
Whitney

بالينی

00/80 ± 3/82

00/80 ± 3/82

P≠0

00/23 ± 2/13

03/80 ± 3/82

P > 1/110

تئوري

8/30 ± 9/32

8/30 ± 9/32

P≠0

8/91 ± 9/22

09/30 ± 9/32

P > 1/110

انگيزشی

8/30 ± 3/39

8/30 ± 3/39

P≠0

8/33 ± 3/31

09/30 ± 3/39

P = 1/119

سازمانی

8/93 ± 3/23

8/93 ± 3/23

P≠0

8/23 ± 3/31

09/33 ± 3/39

P = 1/110

بحث و نتیجهگیری

پرستاري بررسی شد .يافتهها نشان داد كه ميانگين نمره

در حرفه پرستاري فقط توانايی انجام وظايف كافی نيست،

خودكارامدي در هر دو گروه افزايش يافت و اختالف ميانگين

بلکه توانايی تركيب دانش ،نگرش ،ارزشها و مهارتها براي

نمرات خودكارامدي در گروه مداخله معنیدار بود .همچنين به

ارايه خدمات حرفهاي نيز مهم است ( .)00در مطالعه حاضر

دنبال آموزش مبتنی بر شواهد ،خودكارامدي نيز افزايش يافت.

تأثير آموزش مبتنی بر شواهد بر خودكارامدي دانشجويان
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

تاكنون مطالعهاي مشابه با مطالعه حاضر انجام نشده است،

متنوع و مثبتی مانند رشد خودكارامدي در دانشجويان است

اما روشهاي آموزشی مشابه با مبتنی بر شواهد بر

( .)93مطالعه حاضر نشان داد كه يکی از روشهاي آموزشی

خودكارامدي انجام گرفته است .فشاركی و همکاران مطالعهاي

درگير (آموزش مبتنی بر شواهد) نيز باعث افزايش

را با هدف بررسی تأثير آموزش حل مسأله بر خودكارامدي

خودكارامدي در دانشجويان میشود .در همين راستا ،بيرجندي

دانشجويان پرستاري انجام دادند كه نتايج نشان داد ،آموزش به

و باقركاظمی مطالعهاي را با هدف بررسی تأثير مهارت تفکر

روش حل مسأله به طور معنیداري باعث افزايش خودكارامدي

انتقادي بر افزايش خودكارامدي در معلمان زبان انجام دادند و

میشود ( )08و با توجه به اين كه آموزش مبتنی بر شواهد يک

نتايج مطالعه آنان گزارش كرد كه تفکر انتقادي تأثير مثبت و

روش حل مسأله است ،با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

معنیداري بر خودكارامدي دارد (.)92

مادرشاهيان و همکاران در مطالعه خود گزارش كردند كه

بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،مدرسان پرستاري میتوانند

مراقبت مبتنی بر شواهد موجب ارتقاي دانش ،مهارتها و

در محيطهاي آموزشی با طراحی راهبردهاي جديد و اثربخش

مراقبتها با كيفيت باال میشود ( Li .)02و همکاران بر اين

آموزشی فرصتهاي مناسبی را جهت رشد خودكارامدي در

عقيده هستند كه منظور از كاربرد شواهد ،حل مشکالت و

دانشجويان فراهم كنند .بیگمان كمتوجهی به اين امر سبب

مسايلی است كه كاركنان در محيطهاي واقعی با آن مواجه

كاهش كيفيت خدمات پرستاري میگردد .در اين ميان تالش

میشوند ( .)91حل مشکالت در محيط بالينی در واقع افزايش

جهت فعال و خالق نمودن دانشجو در فرايند ياددهی-

خودكارامدي پرستاران و دانشجويان میباشد .امروزه به دليل

يادگيري و رسيدن به خودكارامدي يکی از مهمترين وجوه

تأكيد فراوان بر مديريت منابع ،كنترل هزينه ،اثربخشی مراقبت

انتخاب شيوه آموزش در دانشگاهها میباشد .مدرسان بايد

از بيمار ،ارتقاي كيفيت و مسؤوليتپذيري ،مراقبت شايسته از

توجه ويژهاي به روش تدريس خود نسبت به اين نوع آموزش

بيمار الزم است ( .)90در اين راستا چارچوبها ،شاخصها و

داشته باشند .الزم است تدابيري انديشيده شود تا دانشجويان

استراتژيهايی كه بتواند تشخيص و مراقبت بيمار را تضمين

عقايد خودكارامدي را درباره موضوعات مختلف در طول دوره

نمايد ،ضروري به نظر میرسد .اين چارچوبها را میتوان به

آموزش به صورت منطقی ابراز نموده ،نحوه استدالل و مباحثه

صورت دستورالعملهاي مبتنی بر شواهد ارايه داد (.)99

براي حصول به نتايج را با هدايت مدرس تمرين كنند.

با اجراي مراقبت مبتنی بر شواهد در جهت افزايش

مسؤوالن و برنامهريزان آموزشی بايد استفاده از استراتژيهاي

رضايتمندي بيماران ،ارتقاي حس خودكارامدي و توانمندسازي

خاص را جهت ارتقاي خودكارامدي تأكيد نمايند .همچنين

پرستاران ،بهبود هويت حرفهاي رشته پرستاري ،شناسايی نقش

عدم باور خودكارامدي آنان بايد مورد توجه دستاندركاران

مداخالت در امر درمان و مراقبت و انجام مداخالت اثربخش

آموزشی قرار گيرد .استادان میتوانند با ايجاد شرايط مطلوب

میتوان گامهاي مؤثري را در جهت افزايش خودكارامدي

در كالس درس و با انجام پرسشگري و تبادل نظر و بحث

برداشت ( .)03پرستاري مبتنی بر شواهد با تجربه حل مسأله،

دانشجويان را به سمت تعامل سازنده و رشد خودكارامدي

خودكارامدي ،تفکر و پيوند مفاهيم نظري و عملی همراه

سوق دهند.

میباشد .كسب چنين تجارب ارزشمندي در يادگيري
مهارتهاي پرستاري از اولويت ويژهاي برخوردار است.

از نقاط قوت مطالعه ،استفاده از آموزش مبتنی بر شواهد
جهت بررسی تأثير بر خودكارامدي براي اولين بار بود .از نقاط

نتايج پژوهش ديگري نشان داد كه آموزش به روش حل

ضعف مطالعه حاضر نيز میتوان به كمبود حجم نمونه اشاره

مسأله عالوه بر تغيير نقش استاد و دانشجو داراي پيامدها و آثار

نمود .همچنين مطالعه محدود به محيط پژوهشی در بخش
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خودكارامدي دانشجويان كه زمينهساز كسب استقالل حرفهاي

 به طور قطع تکرار اين مطالعه در.خاصی از كشور بود

 نقش مهمی دارند كه اين،و رشد توانمندي پرستاري آنان است

محيطهاي پژوهشی متفاوت و در ساير مراكز آموزشی

 يادگيري در دانشگاهها-امر خطير پيامد انتخاب شيوه ياددهی

پرستاري كشور منجر به شناسايی جنبههاي ديگري از نقاط

.میباشد

 همچنين با.قوت و ضعف آموزش مبتنی بر شواهد خواهد شد
انجام چنين مطالعاتی در دانشکدههاي پرستاري و بر روي

سپاسگزاری
مطالعه حاضر برگرفته از پاياننامه كارشناسی ارشد رشته

 میتوان آثار به كارگيري آموزش مبتنی بر،دانشجويان پرستاري
.شواهد را بر خودكارامدي دانشجويان مورد بررسی قرار داد

آموزش پرستاري در دانشگاه علوم پزشکی اروميه با شماره

نتيجهگيري

 نويسندگان بر خود الزم میدانند از مسؤولين. است802

مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش مبتنی بر شواهد در بهبود

 مسؤولين و مربيان محترم،دانشگاه علوم پزشکی اروميه

 دانشجويان.خودكارامدي دانشجويان پرستاري مؤثر است

دانشکده پرستاري و مامايی و دانشجويان پرستاري ترم سه

پرستاري بايد توانايی و دانش كافی جهت مراقبت از مددجو

.كارآموزي ارتوپدي تشکر نمايند

.در محيطهاي بالينی را در طول تحصيل كسب نمايند
خودكارامدي در ايجاد توانايی مراقبت از بيمار به طور مستقل
 بنابراين مدرسان دانشگاه در افزايش.نقش بسزايی دارد
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Background & Objective: Clinical efficacy plays an important role in clinical knowledge and
skill application. One of the ways to increase self-efficacy is using experience, and results of
clinical research. The aim of the present study was to evaluate the impact of evidence-based
education on nursing students' self-efficacy.
Methods: This experimental study was conducted on 48 nursing students in their 3rd semester in
Urmia University of Medical Sciences, Iran. The study subjects were selected using convenience
sampling and randomly divided into 2 groups of intervention and control (n = 24). Considering the
students' training in the orthopedic ward, the intervention group participants were divided into 8
groups. Students in the intervention group were trained in evidence-based education in 2 sessions
each lasting 2 hours. Self-efficacy was evaluated before and after training in the control and
intervention groups using the generalized self-efficacy (GSE) scale. Data were analyzed using
SPSS software, and chi-square, t-test, Mann-Whitney test, and Wilcoxon test. Data were analyzed
using confidence interval of 95 ± 2%.
Results: Of the students, 33.3% were female and 66.7% male. Mann-Whitney test showed the selfefficacy of the intervention group students to be significantly higher than control group students (P
< 0.001). No significant differences were observed in the control group.
Conclusion: Evidence-based education causes greater improvement in self-efficacy in comparison
to conventional methods. Therefore, the use of this method is recommended in clinical education.
Key Words: Evidence-based education, Efficacy, Nursing students
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