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Abstract  Article Info 

Introduction: Nurses must possess searching skills to provide high quality patient care 

and perform evidence-based nursing process. Therefore, the current study focused on 

the effect of teaching evidence-based databases on nursing students' search skills. 

Methods: This was an applied semi-experimental study in which a one group pretest–

posttest design was used. In this study, postgraduate nursing students of Iran University 

of Medical Sciences were selected as an available sample from all postgraduate nursing 

students of medical universities in 2019-2020 academic year in Tehran and were 

instructed to search in PubMed and Embase databases. Pre-test and post-test including 

five clinical questions and a researcher-made questionnaire were used for data 

collection. The questionnaire included 11 questions, each of which assessed a skill and 

weighted from 0 to 2. Data were analyzed by SPSS software version 21 using 

descriptive and inferential statistics. (P<0.001) 
Results: The mean scores of students' performance on keyword selection, thesaurus 

use, question formulation in PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), use 

of Boolean operators, parentheses, phrase search, synonyms, truncation, field search 

and search filters were significantly increased after training. 
Conclusion: Considering the effectiveness of teaching evidence-based databases, it is 

necessary to incorporate targeted and long-term training into nursing curricula to create 

bases for performing evidence-based practice. 

 Keywords: information 

seeking behavior, nursing 

students, training activities 

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is 

properly cited.  

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 9

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-2741-fa.html


 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1401 ،2 شماره ،15 هدور

 194- 186: صفحات

187 

 

 

 

  اطالعاتی هایپایگاه  از استفاده  آموزش با  پرستاری  دانشجویان جستجوی هایمهارت بهبود 

 شواهد  بر مبتنی
 

 3، طاهره نجفی قزلجه 2*پور، فردوس سرائی1بیک محمدرضا علی
 ران یتهران، ا  ران؛یا یدانشگاه علوم پزشک ، یپزشک یرسانو اطالع  تیریدانشکده مد ،یپزشک  یرسانو اطالع  یگروه کتابدار 1
 ران یتهران، ا  ران؛یا یدانشگاه علوم پزشک ، یپزشک یرسانو اطالع  تیریدانشکده مد ،یپزشک  یرسانو اطالع یکتابدارگروه  2

 ران یتهران، ا  ران؛یا یدانشگاه علوم پزشک  ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یپرستار تیریگروه مد 3
 
 
 

 
. ایمیل: ران؛یتهران، ا ران؛یا یدانشگاه علوم پزشک ، یپزشک یرسانو اطالع  ت یریدانشکده مد ، یپزشک یرسانو اطالع یگروه کتابدار ، پور ی فردوس سرائمسوول:  سندهی*نو

schonenacht@gmail.com 

 ده کی چ

های جستجو برخوردار  بایست از مهارت می های با کیفیت از بیماران و انجام فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد  پرستاران برای ارائه مراقبت  : مقدمه

پایگاه  از  استفاده  آموزش  تاثیر  تعیین  با هدف  پژوهش حاضر  بنابراین  بر مهارت باشند.  بر شواهد  دانشجویان  های اطالعاتی مبتنی  های جستجوی 

 پرستاری انجام گرفت. 

آزمون بود. در این پژوهش دانشجویان پرستاری  آزمون و پس تجربی با طرح یک گروه با پیش نوع مطالعه کاربردی و روش پژوهش شبه  ها: روش

های علوم پزشکی شهر تهران در  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان نمونه در دسترس از کل دانشجویان پرستاری دانشگاه 

طی هشت جلسه  ها  برای آن  Embaseو    PubMedانتخاب شدند و جستجوی اطالعات در دو پایگاه اطالعاتی    1398  –  1399سال تحصیلی  

آزمون شامل پنج سوال بالینی و یک پرسشنامه  ها از پیش و پس آموزش داده شد. برای گردآوری داده  دو ساعته به صورت حضوری و با تمرین عملی

دهی یک مهارت از  به نمرهبوده که هر سوال  سوال    11ساخته جهت ارزیابی راهبردها و نتایج جستجو استفاده شد. این پرسشنامه دربرگیرنده  محقق 

 های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.و روش 21نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرم . تحلیل داده صفر تا دو پرداخته است

مهارت  : هایافته در  دانشجویان  عملکرد  نمرات  اصطالحنامه میانگین  بکارگیری  کلیدواژه،  انتخاب  فرمول های  قالب  ها،  در  سوال   PICOبندی 

(Patient, Intervention, Comparison, Outcome) کلیدواژه عبارتی،  جستجوی  پرانتزها،  عملگرها،  از  استفاده  مترادف،  ،  های 

 (.P <  001/0)دودگرهای جستجو پس از آموزش به طور معناداری افزایش یافته بود. سازی، جستجوی میدانی و محکوتاه 

های اجرای عملکرد مبتنی بر های اطالعاتی مبتنی بر شواهد، برای ایجاد زمینه های استفاده از پایگاه با توجه به اثربخش بودن آموزش  : یریگجه ینت

 های درسی رشته پرستاری گنجانده شود. نامه های هدفمند و بلندمدت در برشواهد الزم است آموزش 

 های اطالعاتی مبتنی بر شواهد، دانشجویان پرستاری، آموزش های جستجو، پایگاهمهارت  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
دسترس  باعث  اطالعات  فناوری  به  تغییرات  بیشتر  پذیری 

اطالعات و رشد چشمگیر تعداد مقاالت علمی شده است. از آنجا  
یافته  و  اطالعات  نیمه های پژوهش که  عمر کوتاهی های سالمت 

ها، ازحساسیت و اهمیت باالیی  دارند، دسترسی و استفاده بهنگام آن 
وم پزشکی و به ویژه حوزه  برخوردار است. این مساله متخصصان عل 

علوم بالینی را که به شکل مستقیم در ارتباط با بیماران هستند ملزم 
پرستاران   [ 1] کند.  ای خود می به روزآمدسازی دائمی دانش حرفه 

ارائه  انسانی مهم  دهنده خدمات مراقبت سالمت هر کشور  نیروی 
هستند که برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران به اطالعات جدید 

مند برای دارند. پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی نظام   و موثق نیاز 
اخذ تصمیمات بالینی دقیق در حرفه پرستاری است که از اطالعات  

و طی آن پرستار چالش بالینی را به    [ 2] گیرد  سالمت سرچشمه می 
کند و با تدوین یک راهبرد جستجو یک سوال قابل پاسخ تبدیل می 

پردازد. سپس مدارک های اطالعاتی می به کاوش در منابع و پایگاه 
دهد و نتایج ی شده را مورد ارزیابی قرار می و منابع اطالعاتی بازیاب 
های بیمار، دانش و تجربه خود تلفیق و در این شواهد را با اولویت 

گیری را ارزیابی مورد بیمار اعمال کرده و در نهایت پیامدهای تصمیم 
 [5- 3] کند. می 

پرستاری مبتنی بر شواهد موجب کاهش خطاهای پرستاری، 
های سالمت، کاهش مدت زمان بستری و ارتقای کیفیت مراقبت

بیمارستان  به  بیماران  مراجعه  هزینهدفعات  بهبود  اثربخشی -ها، 
بیمارستان، افزایش رضایتمندی بیماران ، توانمندسازی پرستاران  

آن نفس  به  اعتماد  سطح  افزایش  میو  تحقیقات    [6]ود.  شها 
مختلفی در داخل و خارج از کشور نگرش پرستاران و دانشجویان  

های  اند که یافتههد را سنجیدهپرستاری به عملکرد مبتنی بر شوا
اکثر این تحقیقات حاکی از دیدگاه مثبت پرستاران و دانشجویان  
پرستاری به این فرایند است؛ با وجود این، میزان بکارگیری نتایج  

ها اندک های علوم پزشکی در مراقبت از بیماران توسط آن پژوهش
ترین اند که از اصلی های گوناگون نشان دادهپژوهش   [9-7]است.  

کمبود اطالعات،  از  استفاده  در  پرستاران  های مهارت  موانع 
  [ 13-10,  7]اطالعاتی و توانایی کم در جستجوی اطالعات است.  

ها همچنین باید صحت و سقم اطالعات را بسنجند و به هر  آن
می  بازیابی  اینترنت  طریق  از  که  اطالعاتی  اعتماد گونه  نمایند، 

در  نکن شده  نمایه  پژوهشی  مقاالت  از  بسیاری  عالوه،  به  ند. 
پرستاری  پایگاه فرایند  در  بکارگیری  قابلیت  نیز  اطالعاتی  های 

سطوح شاهدمحوری   ازاهد را ندارند و پرستاران باید  مبتنی بر شو
اطالعات   تا  باشند  داشته  آگاهی  سالمت  حوزه  اطالعاتی  منابع 

 [16-14]مناسب را برای مساله بالینی به کار برند. 

توانند در فرایند  های گوناگون می ی به شکل کتابداران پزشک
کنند   نقش  ایفای  شواهد  بر  مبتنی  از    [21-17]عملکرد  یکی  و 

ها با دارا بودن ها ، نقش آموزشی است. آن های برجسته آننقش 
میمهارت ارتباطی  و  اطالعاتی  برنامههای  در  ریزی توانند 

یابی به پرستاران  های اطالعهای آموزشی و تدریس مهارتدوره
تعامل آن با و دانشجویان پرستاری، عملکرد جستجو و نحوه  ها 

های اطالعاتی را ارتقاء بخشند. دانشجویان ارشد پرستاری  پایگاه
پردازند،  های آموزشی و پژوهشی خود میعالوه بر اینکه به فعالیت 

های بیمارستانی  گذرانند و در محیطواحدهای کارورزی را نیز می
لیت دارند. از این رو، در این پژوهش عملکرد دانشجویان مقطع  فعا

در   ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  ارشد  کارشناسی 
اعمال مداخله آموزشی   از  بعد  بالینی قبل و  جستجوی اطالعات 
توسط کتابداران پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته است و اهداف  

دانشجوی مهارت  میزان  تعیین  شامل  آن  در  فرعی  پرستاری  ان 
کلیدواژه اصطالحنامهانتخاب  بکارگیری  جستجو،  ها،  های 

بندی سوال بالینی در قالب راهبرد جستجو و ارزیابی نتایج فرمول
های اطالعاتی مبتنی بر شواهد، پایگاه باشد. از پایگاهجستجو می
دسترس   PubMedاطالعاتی   بودن،  رایگان  دلیل  پذیری به 

ن استفاده از آن توسط متخصصان علوم آسان، شهرت و رایج بود
با توجه به داشتن جستجوی   Embaseسالمت و پایگاه اطالعاتی  

(  ,Patient, Intervention, Comparisonتخصصی 

Outcome  )PICO  اطالعات گسترده درباره داروشناسی بالینی ،
پایگاه خریداری  عدم  همچنین  تخصصی  و  اطالعاتی  های 

  ClinicalKey for Nursingو    CINAHLپرستاری مانند  
دانشگاه  نداشتن  دسترسی  و  بهداشت  وزارت  علوم  توسط  های 

های های اطالعاتی، برای آموزش مهارتپزشکی به چنین پایگاه 
جستجوی بالینی به دانشجویان پرستاری انتخاب شدند. بنابراین  

مهارت سنجش  پژوهش  این  دانشجویان هدف  جستجوی  های 
بررسی تاثیر مداخله آموزشی در این  پرستاری به صورت عملی و  

 رابطه بوده است. 

 روش کار
کاربرد حاضر  مطالعه  کم  ینوع  روش  با  ن  یو  تجربی  یمه و 

طرح    ای()مداخله پ  یک با  با  پس   آزمونیشگروه  بوده  و  آزمون 
در داخل  بر اساس جستجوهای انجام شده    ینکه است. با توجه به ا

پژوهش که   یافت  یکشور  عملی  نشد  شکل  به  و   یرتاث  مشخصا 
را   یپرستار یاندانشجو یجستجو یهابر مهارت   یمداخله آموزش

 یک  تردقیق   یابیو ارز  یبررس  یبرا  یگرد  یباشد و از سو  یدهسنج
آن مهارت مد نظر   یریعملکرد افراد در نحوه بکارگ  یدمهارت با

بگ ا  یرد،قرار  ن  یندر  روش  از  و    تجربی یمه پژوهش  شد  استفاده 
پس   آزمونیشپ دانشجوو  از  شده  اخذ   ییتوانا  یان،آزمون 

 های یستمس  یواحد  یک. درس  یدها را در عمل سنجآن  یجستجو
 یارشد برا  یاول دوره کارشناس  نیمسالدر    یپزشک  یرساناطالع

م  یاندانشجو همچنگرددی ارائه  تحق  ین.  روش  در    یق درس  که 
تحص  ینهم مناسب  شود،یم  یستدر  یلیترم  برا  یفرصت    یرا 

 ی مطالعات علوم پزشک  یبا سطوح شاهدمحور  یاندانشجو  ییآشنا
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 .فراهم کرده است
مقطع    یاندانشجو  یهپژوهش را کل  یناساس، جامعه ا  ین ا  بر

شهر    ی علوم پزشک  یهادانشگاه  یارشد رشته پرستار  یکارشناس
  69که بالغ بر    دادندی م  یلتشک  1398مهر ماه سال    یتهران ورود

تحصن به  مشغول  پرستار  یلفر  رشته  چهار   ی)پرستار  یدر 
و    یپرستار  دیریتنوزادان، م  یژهو  یهامراقبت   یاورژانس، پرستار

دانشگاه علوم   یاندانشجو  یانم  ین( بودند. از ایتوانبخش  یپرستار
شدند   یران ا  ی پزشک انتخاب  دسترس  در  نمونه  عنوان  با    به  که 

کند، سازگاری  تعیین می  جدول مورگان که بیشترین حجم نمونه را
دانشکده .  داشت دانشگاهعدم همکاری  سایر  پرستاری  و های  ها 

های شغلی و تحصیلی دانشجویان دیگر مقاطع و  همچنین مشغله
تعداد  های تحصیلی، موجب انتخاب نمونه در دسترس شد.  دوره

دانشجو در هر دو    18تعداد   ین نفر بوده که از ا  23نمونه پژوهش  
 .بعد از مداخله شرکت کردند آزمون قبل و

پداده  یگردآور  ابزار پس  آزمونیشها،  دربرگو    یرندهآزمون 
جمع اطالعات  به  مربوط  پنج    یاندانشجو  شناختییت سواالت  و 

بال پا  یبرا  ینیسوال  در  بر    یمبتن  یاطالعات  هاییگاهجستجو 
اعضا نظارت  با  که  بود  دشوار    یمت  یشواهد  تا  ساده  از  پژوهش 

برایدگرد  یطراح ن  یابیارز  ی.  و   ی جستجو  تایجراهبردها 
 ترینید ساخته اقتباس شده از جداز پرسشنامه محقق   یان،دانشجو

بازب ل  ینی نسخه  چک  داور  یستشده  برا  یاستاندارد    یهمتا 
 PRESS=Peer Review) یکالکترون  یجستجو  یراهبردها

of Electronic Search Strategies)  منتشر شده در سال
 [22]استفاده شد.  2015

مهارت مربوط به   11سوال بوده که   11پرسشنامه شامل  این
ارز  ینتدو و  جستجو  سنج  یجنتا  یابیراهبرد  عملکرد    یدهرا  و 

کرده است.   یدهدر هر مهارت را از صفر تا دو نمره  یاندانشجو
نفر از متخصصان   15پرسشنامه توسط    ییو محتوا  یصور  ییروا

اطالع  یعلوم کتابدار پا  شد  ییدتا  یپزشک   یرسانو  با   یاییو  آن 
ها داده یلبه دست آمد. تحل  75/0کرونباخ مقدار  یاستفاده از آلفا

نرم  شاخص  21نسخه   SPSS افزاربا  توص  یهاو   یفیآمار 
)آزمون    یو درصد( و آمار استنباط  ی فراوان  یار،انحراف مع  یانگین،)م

 .شد  ی( بررسیزوج یت
مدت    یآموزش  مداخله ط  16به  دو    ی ساعت  جلسه  هشت 

 یرساناطالع  هاییستمس  یاز واحد درس  یساعته به عنوان بخش
آن    ی ارائه شد و ط  ییو ماما  یدانشکده پرستار  یتدر سا  یپزشک
پا دانشجو Embase و PubMed یاطالعات  یگاهدو    یانبه 
آموزش   هابه آن   هایگاهپا  یناز ا  ینیاطالعات بال  یابی و باز  یمعرف

ساعت    یکبه مدت    آزمونیشپ  یجلسه آموزش  ینداده شد. در اول
 یاگرفته شد. مباحث آموزش داده شده شامل مقدمه   یاناز دانشجو
پرستار آشنا  یمبتن  یبر  شواهد،  بال  ییبر  سواالت  انواع    ینی، با 

بال  یهتجز اجزا  ینیسوال  جستجو  یبه  انتخاب PICO یآن،   ،
،  (Boolean operators) ینبول  یجستجو، عملگرها  یدواژهکل

خاص هر   هاییت با قابل  ییجستجو، آشنا  یمحدودگرها  یریبکارگ
 ی،مطالعات پزشک  یبا سطوح شاهدمحور  ییآشنا  ی،اطالعات  یگاهپا

بسط  EMtreeو    MeSH یهااصطالحنامه   یریبکارگ نحوه   ،
مقاالت با    یربط موضوع  ییابدادن و خاص کردن جستجو و ارز

 .بود ینیسوال بال
شده، پرسش و پاسخ    یزیربرنامه  ی به شکل سخنران  هاآموزش
طی نیمسال اول تحصیلی جستجو در کالس    هایین و حل تمر

پا  99-1398سال   از  پس  شد.  جلسه    یانارائه   ین تمر   یکهر 
در نظر گرفته شد    یاندانشجو  یجستجو متناسب با رشته پرستار

پژوهشگر ارسال    یمیلها را به اتا جلسه بعد، پاسخ   یانو دانشجو
  ین . همچنکردندیم  یافتبه آن را در  وطمرب  یکرده و بازخوردها 

در جستجو پرداخته   یاندر هر کالس، به مشکالت عمده دانشجو
دانشجو عالوه،  به  در    را   یسواالت  توانستندی م  یانشد.  که 

ب  یجستجو آن اطالعات  روبها  مها  محدود  شدندیرو    یتبدون 
  یاناز دانشجو  یتاز پژوهشگر بپرسند. در نها  یمیلا  یق از طر  یزمان
 .یدساعت اخذ گرد  یکآزمون به مدت پس

 نتایج
که    هایافته داد  دانشجو  3/83نشان  و    یاندرصد    7/16زن 

  8/77بوده و    78/27  یاندانشجو  یسن  یانگیندرصد مرد بودند. م
سال قرار داشتند.   30تا   20 یدر فاصله سن یاندرصد دانشجو

 جستجو  یهابر حسب سابقه شرکت در کارگاه یاندانشجو یفراوان  یع. توز1جدول 

 
 های جستجو سابقه حضور در کارگاه

 مجموع
 های جستجو عدم شرکت در کارگاه های جستجو شرکت در کارگاه

رشته  
 تحصیلی 

 توانبخشی 
 8 5 3 فراوانی 

 4/44 8/27 7/16 درصد فراوانی 

 اورژانس 
 2 1 1 فراوانی 

 1/11 6/5 6/5 درصد فراوانی 

 های ویژه نوزادان مراقبت
 3 3 0 فراوانی 

 7/16 7/16 0 درصد فراوانی 

 مدیریت پرستاری
 5 4 1 فراوانی 

 8/27 2/22 6/5 درصد فراوانی 

 مجموع 
 18 13 5 فراوانی 

 100 2/72 8/27 درصد فراوانی 
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اکثاار  دهااد،ینشااان م یااکطور کااه جاادول شااماره همااان
 یاننمونااه پااژوهش را دانشااجو یاندرصااد( دانشااجو 4/44)

 2/72 ین. همچنااادادنااادیم یلتشاااک یتوانبخشااا یپرساااتار
 یهااادر کارگاه یااناز ا یشپاا یپرسااتار یاندرصااد دانشااجو

اطالعاات شارکت نکارده بودناد.   یآموزش مرتبط باا جساتجو
کاه تعاداد نموناه پاژوهش کام باوده اسات، ارتبااط   ییاز آنجا

سان و رشاته   یت،مانناد جنسا  شاناختییتجمع  یرهاایمتغ  ینب
 یدر جساااتجو یانباااا نماااره عملکااارد دانشاااجو یلیتحصااا

  .باشدیاطالعات معنادار نم
خواسااته شااده  یپرسااتار یاناز دانشااجو آزمااونیشدر پ

اطالعااات  یااابیاسااتفاده خااود جهاات باز یاازانبااود کااه م
 یاطالعااات هاااییگاهجسااتجو و پا یاز موتورهااا یتخصصاا

 یانا  هاییافتاهرا اعاالم کنناد.    دوذکر شده در جادول شاماره  
 Google یکااه موتااور جساااتجو دهااادیجاادول نشااان م

بااه  ییابدساات یباارا ریپرسااتا یانتوسااط همااه دانشااجو
. گرفااتیدائمااا مااورد اسااتفاده قاارار م یاطالعااات تخصصاا

از  یتخصصاا یااکمنااابع کسااب اطالعااات الکترون ترینیاصاال
، Googleاساااتفاده،  یااازانم یااابفهرسااات فاااور باااه ترت

Google Scholar  وPubMed اسااتفاده  یاازانبودنااد و م
  قرار نداشت. یدر سطح مطلوب هایگاهپا یراز سا یاندانشجو

از  یانطح معلوماااات دانشاااجوباااه منظاااور درک سااا
 یجساااتجو یهاااابااار شاااواهد و مهارت یمبتنااا یپرساااتار

بار  یهدفمناد و مبتنا  یهااارائاه آموزش  یجاهاطالعات و در نت
درباااره آشاانایی دانشااجویان  یسااواالت یان،دانشااجو یازهاااین

شااد کااه  یدهپرساا یشاااناز ا آزمااونیشدر پها در ایاان زمینااه
درصاااد  6/55. شاااودیهاااا در اداماااه آورده مآن هاییافتاااه

درصااد  3/33متوسااط و  یاازانبااه م سااتاریپر یاندانشااجو
در  یمقاااالت علماا هاییافتااهکاام از  یاازانبااه م یاندانشااجو

 ییآشاانا یاازان. مکردناادیاسااتفاده م ینیبااال هاااییتانجااام فعال

در  یعلااااوم پزشااااک یهابااااا اصااااطالحنامه یاندانشااااجو
درصاد   8/27کاه    ید باه طاورکام تاا متوساط باو  آزمونیشپ

متوساط   یازانباه م  درصاد  9/38کام و    یازانباه م  یاندانشجو
 یشاترب  ییآشانا  یازانداشاتند. م  ییها آشانااصاطالحنامه  ینبا ا

 آزمااونیشباار شااواهد در پ یمبتناا یبااا پرسااتار یاندانشااجو
بااه  یاندرصااد دانشااجو 7/66کااه  یمتوسااط بااود بااه طااور

 ینادفرا یانباا اکام  یازاندرصاد باه م 2/22متوساط و  یازانم
  .آشنا بودند
شد    یابی ارز  یاندانشجو  یتمندیرضا  یزان ها، ماز آموزش   پس

دانشجو آنچه  طبق  نموده  یانو  )اظهار  اکثر  درصد(   7/66اند، 
آموزش  یپرستار  یاندانشجو م  ی ها از  به  شده   یادز  یزانارائه 

 داشتند. یترضا
،  10ها از اصااطالحنامه  یریو بکارگ  یدواژهمهارت انتخاب کل

، 80در قالب راهبرد جساتجو از  ینیساوال بال یبندمهارت فرمول
و مهاارت جساااتجو در   100جساااتجو از    یجنتاا  یاابیمهاارت ارز

 ی جسااتجو  یهامهارت  یهکه از مجموع کل  یاطالعات  هاییگاهپا
که  گونهانمحاساابه شااد. هم 200فور به دساات آمده اساات، از  

آزمون نمره پس  یاانگینم  دهادینشاااان م ساااهجادول شااامااره  
 آزمون یشجسااتجو نساابت به نمره پ  یهادر مهارت یاندانشااجو

نرمال بودن   یرنفاسااات. آزمون کلموگروف اسااام  یافته  یشافزا
  یهمبساااتاه برا  یکرد؛ لاذا از آزمون ت  ییادرا تاا  یقتحق  یهااداده

اسااتفاده شااد. آزمون  هایانگینبودن اختالف م داریساانجش معن
در  یانعملکرد دانشاجو یازامت یانگینن داد که مهمبساته نشاا  یت

  ینها، تدواصااطالحنامه  یریبکارگ یدواژه،انتخاب کل  یهامهارت
مقاالت با سااوال   یربط موضااوع  یزانم یابیراهبرد جسااتجو، ارز

قبل و بعد    ی،اطالعات  هاییگاهجساتجو در پا  یو مهارت کل ینیبال
مااداخالااه   ماعانا  آماوزشااایاز  دارد  یآمااار  داریاخاتاالف  .  وجاود 

(001/0>P) 

 ی اطالعات هاییگاهجستجو و پا یاز موتورها یاناستفاده دانشجو  یزانم یفراوان یعتوز . 2 جدول

 موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی 
 عدم استفاده استفاده کم استفاده مکرر

 درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  فراوانی 

Google 18 100 - - - - 

Google Scholar 7 9/38 6 3/33 5 8/27 

Web of Science 1 6/5 3 7/16 14 8/77 

Scopus - - 6 3/33 12 7/66 

PubMed 4 2/22 9 50 5 8/27 

UpToDate 2 1/11 1 6/5 15 3/83 

Embase - - 2 1/11 16 9/88 

ClinicalKey - - 1 6/5 17 4/94 

Cochrane - - - - 18 100 

ProQuest - - 1 6/5 17 4/94 

ScienceDirect 1 6/5 3 7/16 14 8/77 

Ovid - - 1 6/5 17 4/94 
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 آزمون با پس آزمونیشدر پ ینیاطالعات بال یدر جستجو یانعملکرد دانشجو یسه. مقا3 جدول

 مهارت
 آزمونپس آزمونپیش

 نتایج آزمون تی زوجی 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 40/1 72/8 25/3 89/2 انتخاب کلیدواژه 

t = 37/9  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 83اختالف میانگین:   

های تخصصی  بکارگیری اصطالحنامه
 در راهبرد جستجو 

33/0 41/1 06/6 88/3 

t = 86/5  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 73اختالف میانگین:   

 83/11 28/53 23/18 78/13 بندی سوال بالینی فرمول

t = 83/10  
df = 17 

P < 001/0  
5/39اختالف میانگین:   

 06/13 67/86 87/26 89/28 ارزیابی نتایج جستجو  

t = 24/9  
df = 17 

P < 001/0  
57/ 78اختالف میانگین:   

های  مهارت جستجو در پایگاه
 اطالعاتی 

89/45 74/44 72/154 95/22 

t = 46/10  
df = 17 

P < 001/0  
108/ 83اختالف میانگین:   

 آزمون با پس آزمونیشدر پ ینیسوال بال یبندفرمول یهادر مهارت یانعملکرد دانشجو یسهمقا . 4 جدول

 مهارت
 آزمونپس آزمونپیش

 نتایج آزمون تی زوجی 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

در قالب   ینیسوال بال یبندفرمول
PICO 

3 27/3 11/8 77/1 

t = 16/7  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 11اختالف میانگین:   

 15/1 17/9 80/3 56/3 ین  بول یعملگرهابکارگیری  

t = 10/6  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 61اختالف میانگین:   

 50/2 44/6 77/2 50/1 استفاده از پرانتزها 

t = 5 
df = 17 

P < 001/0  
4/ 94اختالف میانگین:   

 32/2 11/8 89/3 33/2 جستجوی عبارتی 

t = 36/5  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 77اختالف میانگین:   

 32/3 72/6 57/2 06/1 های مترادف استفاده از کلیدواژه

t = 08/7  
df = 17 

P < 001/0  
5/ 66اختالف میانگین:   

 20/2 06/2 70/0 17/0 سازیکوتاه

t = 44/3  
df = 17 

P = 003/0  
1/ 88اختالف میانگین:   

 14/3 72/5 72/2 44/1 تعیین فیلد مناسب جستجو 

t = 07/6  
df = 17 

P < 001/0  
4/ 28اختالف میانگین:   

 83/1 94/6 67/1 72/0 تعیین محدودگر مناسب جستجو 

t = 20/16  
df = 17 

P < 001/0  
6/ 22اختالف میانگین:   
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در قالب   ینیسوال بال  یبند در فرمول  یانعملکرد دانشجونمره  
محاسبه شد، از مجموع هشت مهارت    80راهبرد جستجو که از  

در هشت مهارت    ینداشتند، به دست آمد. ا  یازامت  10  یککه هر  
 ی هامهارت  یازامت  یانگین. مجدول شماره چهار قابل مشاهده است

همبسته    یبود و آزمون ت  آزمونیش از پ  یشترآزمون بفور در پس 
معن تفاوت  که  داد  عملکرد    ینگیانم  ینب  یآمار  داری نشان  نمره 

 یشنامبرده در پ  یهااز مهارت  یک هر    یریدر بکارگ  یاندانشجو

 (P < 001/0آزمون وجود دارد. )و پس

 بحث 
پا  یجنتا از  استفاده  آموزش  که  داد  نشان    های یگاه پژوهش 
شواه  یمبتن  ی اطالعات دانشجوبر  عملکرد  ارتقاء  باعث    یان د 
پا  یپرستار از  استفاده  مهارت   ی اطالعات  هاییگاهدر  و    ی هاشد 

جستجو،    یمناسب برا  یدواژهها از جمله انتخاب کلآن  یجستجو
،  Emtree و MeSH یتخصص  یهااصطالحنامه  یریبکارگ

حاصل از جستجو، پس از    یج نتا  یابیراهبرد جستجو و ارز  ینتدو
بهبود   با    هاییافته بود.    یافتهآموزش  رابطه  در  حاضر  پژوهش 

،  [23]وادسون    یقاتتحق  هاییافتهجستجو با    هاییدواژهانتخاب کل
، برتل و  [25]و همکاران    ین، گوئرا مارت[24]  ینمورتون و کانکل

  .باشدیهمسو م [27]و کارالک و اندرسون  [26] ینورر
انجام دادند، مشخص شد  ینکه مورتون و کانکل  یپژوهش در

دانشجو مشکالت  کل  یپرستار  یانکه  انتخاب   های یدواژهدر 
 ی ها. در پژوهش یافتجستجو پس از آموزش چهار درصد کاهش  

ر و  برتل  توسط  گرفته  اندرسون    [26] ینور  صورت  و  کارالک  و 
کل  یزن  [27] انتخاب  شکل    هاییدواژهمهارت  به    عملیجستجو 

اما گزارش    یبررس ارائه    یناشده است،  به طور جداگانه  مهارت 
به افزا  یپرستار  یاندانشجو  یجستجو  یمهارت کل  یشنشده و 

و همکاران    ینوادسون و گوئرا مارت  یهااشاره شده است. پژوهش
پ پس  آزمونیشفاقد  و  سواالت  بوده  پرسشنامه،  با  آزمون 
انجام    یآموزش  هایسکال  یرانفراگ  یو خوداظهار  ایینهچندگز

  یاناکثر پرستاران و دانشجو یتبا توجه به موفق  یگرفته است، ول
کل  یپرستار انتخاب  م  های یدواژهدر  جستجو،    توان ی مناسب 
 .راستا دانستهم یبا پژوهش فعل یها را تا حدودآن هاییافته

در  یپرستار  دانشجویان از  از آموزش  یافتپس  ها 
خود    ید جستجودر راهبر Emtree و MeSH یهااصطالحنامه

از حضور در کالس  یکهاستفاده کردند؛ در حال آموزش    یهاقبل 
اکثر دانشجو را واژگان کنترل شده اصطالحنامه   یان، جستجو،  ها 

با ساختار    ییعدم آشنا  تواندی مساله م  ین. علت ابردندی به کار نم
از    یشاطالعات مرتبط پ  یابیها در بازآن  یتها و اهماصطالحنامه
در استفاده   یانآزمون عملکرد دانشجوه باشد که در پسآموزش بود

ا افزا  یناز  اصطالحنامه    یقاتتحق  هاییافتهبود.    یافته  یشدو 
کانکل و  مارت  [ 24]  ینمورتون  گوئرا  همکاران    ینو  در    [ 25]و 

در   یپرستار  یانهستند. عملکرد دانشجو  اضرپژوهش ح  یراستا

ب  یبندفرمول  ینهزم از    ینیالسوال  پس  جستجو  راهبرد  در 
پآموزش ارتقاء  مارت  هاییافته  و کرد    یداها  گوئرا  و    ینپژوهش 

نتا  [25]همکاران   م  یجبا  همسو  حاضر  مهارت باشدیپژوهش   .
  طرحمقاالت با سوال م  یوعربط موض   یزانم  یابیدر ارز  یاندانشجو

کالس  در  شرکت  از  پس  پ  یآموزش  ی هاشده،  کرد.   یدابهبود 
مارت  یقتحق  هاییافته همکاران    ینگوئرا  نتا  [25]و    ینا  یجبا 

  .باشدیراستا مپژوهش هم
دانشجو  آزمونیشپ  در م  یاناز  از    یزاندرباره  استفاده 

بهداشت،    یداریخر  یاطالعات  هاییگاهپا وزارت  توسط  شده 
ها ها با اصطالحنامهآن  ییآشنا  ینی،استفاده از مقاالت در امور بال

ارائه    یهاشده بود تا آموزش  یدهبر شواهد پرس  یمبتن  یو پرستار
خودگزارش طبق  شوند.  هدفمند  از   یاندانشجو  یدهشده  قبل 

یب  به ترت  یکمنابع کسب اطالعات الکترون ترینیها، اصلآموزش
Google  ،Google Scholar   و PubMed   و بودند 

د  یاندانشجو و  یاطالعات  هاییگاهپا  یگراز    های یگاهپا  یژهبه 
  ین ا  یل. دلکردندیبر شواهد به ندرت استفاده م  یمبتن  یاطالعات

م آشنا  تواندیمساله  پا  ییعدم  کمبود   ی، اطالعات  هاییگاهبا 
  ییآشنا  یسی،به زبان انگل  یجستجو، عدم تسلط کاف   یها مهارت

  د. باش PubMed و یعموم یجستجو یبا موتورها یشترب
مقاالت را در    هاییافتهاستفاده از    یاناز دانشجو  یمیاز ن  یشب

امر ممکن    ینکم تا متوسط گزارش کردند. از علل ا  ینی،امور بال
مهارت کمبود  کاف  یهااست  تسلط  عدم  زبان    یجستجو،  به 

بکارگ  یدمف  یاو    یسیانگل در    یپژوهش  هاییافته  یریندانستن 
داد که    ژوهشپ  هاییافته باشد.    ینیبال  هاییتفعال نشان  حاضر 

  یی آشنا  یزانم  ی،آموزش  یهااز کالس   یشپ  یپرستار  یاندانشجو
اصطالحنامه با  نتاخود  و  کردند  گزارش  متوسط  تا  کم  را    یجها 

مو  آزمونیشپ ب  یدهخودگزارش   ینا  یدهم  ن  یشبود.  از    یمیاز 
تحق  یپرستار  یاندانشجو م  یق در  با    ییآشنا  یزان حاضر،  خود 
که   ییشواهد را متوسط گزارش کردند. از آنجا رب یمبتن یپرستار

 یجه نشده، نت  یفتعر  یندفرا  ینا  یستدر  یبرا  یمشخص  یواحد درس
 د.  به دست آمده دور از انتظار نبو

  یمهارت جستجو  یزانپژوهش حاضر متفاوت بودن م   فرضیه
بال پا  یپرستار   یاندانشجو  ینیاطالعات    یاطالعات  هاییگاهدر 

بوده است. مهارت   یبر شواهد قبل و بعد از مداخله آموزش  یمبتن
کالس   یاندانشجو  یجستجو در  حضور  از    یآموزش  یهابعد 

توسط کتابداران پزشک   یستدر از    یشده  به قبل   دریافت نسبت 
افزاآموزش فرض  یافت  یشها  تا  یه و  ا  ییدپژوهش  در    ین شد. 

از تمر با سواالت پرستار  هایینپژوهش  استفاده شد    یجستجو 
تمر  60که حدود   بال  هایندرصد  بودند که    ینیاز جمله سواالت 

با    بایستیم  یاندانشجو و  شواهد  سطوح  گرفتن  نظر  در  با 
مثال،   اتیاطالع  هاییگاهپا  هاییتقابل  یریبکارگ عنوان  )به 

  یبا سطح شاهدمحور  یمقاالت  یافتن  یجستجو برا  یمحدودگرها
ضمن PubMedدر    Clinical Queriesبخش    یاو    باال  ،
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  یابی را باز ی، شواهد پرستارPICO یبه اجزا  ینیسوال بال  یهتجز
  یشترین ب  دهد،ی طور که جدول شماره سه نشان م. هماننمودندیم

در مهارت   یان، آزمون دانشجوو پس   پیشنمره    یانگیناختالف م
 یشترب  یدهنده اثربخشجستجو بود که نشان  یمحدودگرها  یینتع

متعدد،    یهاارائه مثال  ین،بوده است. همچن  ینهزم  ینها در اآموزش
در    ی انجام جستجو به شکل عمل  یان، پرسش و پاسخ با دانشجو

کاف تسلط  محتوا  یکالس،  بر  پ  ی آموزش  یمدرسان    یگیریو 
وس  یاندانشجو  یریدگیا به  هایینتمر  یلهبه  کالس،  از    خارج 

  یادگیریارائه شده توسط مدرس و    یهاآموزش   یفیتک  یشافزا
 کمک کرد.  یاندانشجو

اصلی همان از  یکی  شد،  ذکر  این  از  پیش  که  ترین گونه 
دانشکده محدودیت همکاری  عدم  حاضر،  پژوهش  های های 

برگزاری پرستاری سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت 
در دسترس شد. همچنین    ها بود که موجب انتخاب نمونه کارگاه

های اطالعاتی تخصصی پرستاری، مانع عدم دسترسی به پایگاه
 هایی برای آموزش به دانشجویان شد.  از انتخاب چنین پایگاه

 گیرینتیجه
داده شده توسط   یهاپژوهش نشان داد که آموزش ینا یجنتا

 یان دانشجو  یجستجوهای  مهارتارتقاء  موجب    ی کتابداران پزشک
پا  یپرستار کل  یمبتن  یاطالعات  هاییگاهدر  و  شد  شواهد   یهبر 
 یافتن تا    ینیسوال بال  یهها از مرحله تجزآن  یجستجو  یها مهارت

پ بهبود  مرتبط  ا  یداشواهد  به  نظر  سالمت    عاتاطال  ینکهکرد. 
تاث  یپرستار  یهامراقبت   یفیتک  تواند یم قرار دهد و    یررا تحت 

و استفاده   یاطالعات، آگاه  یمرتبط با جستجو  یآموزش  یهادوره
  یشرا افزا  یاطالعات  هاییگاهاز پا  یپرستار  یانپرستاران و دانشجو

توص پرستار  شودی م  یهدهد،  آموزش  ب  ینظام  نظام    یمارستانی و 
 یازهای بر ن یهدفمند و مبتن یآموزش یهادوره اریکشور، با برگز

دانشجو  یاطالعات و  در  آن  ی،پرستار  یانپرستاران  را    یافتن ها 
استفاده    یالزم برا  هاییرساختاطالعات موثق توانمند سازند و ز

را در   یمارانب ینشواهد بر بال یریو بکارگ یاطالعات های یگاهاز پا
نما  یمارستانیب  یهابخش  صورت   .یند فراهم  امکان    یدر  که 
وس  تریطوالن  یآموزش  یهادوره  یبرگزار جامعه  فراهم   تریعدر 

برخوردار خواهد    یشتریب  پذیرییمآن پژوهش از تعم  یجشود، نتا
 بود. 

 مالحظات اخالقی 
هماهنگ انجام  بر  آموزش  هاییعالوه  معاونت  با    یالزم 

کنندگان، اهداف و  اطالعات شرکت  یدانشکده و حفظ محرمانگ
دانشجو به  پژوهش  دانشجو  یحتوض  یانروند  و  شد  با    یانداده 

تحق  آگاهانه  یتمندیرضا همچن  یقدر  نمودند.    ینا  ینشرکت 
کد   با  با و    IUMS/SHMIS-98-2-37-15578پژوهش 

   انجام شده است.  یرانا یعلوم پزشک گاهدانش یتحما

 سپاس گزاری 
بخش  ینا حاصل  پا  یمقاله  عنوان    نامهیاناز    یرتاث"با 

پا  یهاکارگاه از  استفاده  بر    یمبتن  یاطالعات  هاییگاهآموزش 

در   "یپرستار یانجستجو در دانشجو یها مهارتشواهد بر بهبود 
در سال    یران ا  یارشد مصوب دانشگاه علوم پزشک  یمقطع کارشناس

کمکاست.    1398 راهنماییاز  و  گرانقدر،  ها  استاد  فراوان  های 
جناب آقای دکتر حمید حقانی و سرکار خانم دکتر صدیقه خانی  

تقدیر می  ود الزم  بر خ  یسندگاننوشود. همچنین  سپاسگزاری و 
مددایم دانشکده  از  اطالع  یریتنند  معاونت    ی،پزشک  یرسانو 

پرستار  یآموزش ماما  یدانشکده  درس    ییو  مدرسان  دانشگاه، 
دانشجو  ی پزشک  یرساناطالع  هاییستمس   یپرستار  یانو 

 .یندنما یپژوهش تشکر و قدردان ینکننده در اشرکت

 سهم هر نویسنده 
مراحاال پااژوهش نقااش مااوثر تمااام نویسااندگان در همااه 

اند و هار یاک از مراحال تحقیاق باا همکااری یکادیگر داشته
 انجام شده است.

 تضاد منافع/حمایت مالی 
نو مطالعه حاضر،  انجام  تضاد    یسندگاندر  که  داشتند  اظهار 

ندارد.  یمنافع علوم    وجود  دانشگاه  مالی  با حمایت  پژوهش  این 
ن صورت گرفته است.  پزشکی ایرا 
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