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Abstract

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.
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چکیده
مقدمه :پرستاران برای ارائه مراقبتهای با کیفیت از بیماران و انجام فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد میبایست از مهارتهای جستجو برخوردار
باشند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش استفاده از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد بر مهارتهای جستجوی دانشجویان
پرستاری انجام گرفت.
روشها :نوع مطالعه کاربردی و روش پژوهش شبهتجربی با طرح یک گروه با پیشآزمون و پسآزمون بود .در این پژوهش دانشجویان پرستاری
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان نمونه در دسترس از کل دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
سال تحصیلی  1398 – 1399انتخاب شدند و جستجوی اطالعات در دو پایگاه اطالعاتی  PubMedو  Embaseبرای آنها طی هشت جلسه
دو ساعته به صورت حضوری و با تمرین عملی آموزش داده شد .برای گردآوری دادهها از پیش و پسآزمون شامل پنج سوال بالینی و یک پرسشنامه
محققساخته جهت ارزیابی راهبردها و نتایج جستجو استفاده شد .این پرسشنامه دربرگیرنده  11سوال بوده که هر سوال به نمرهدهی یک مهارت از
صفر تا دو پرداخته است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و روشهای آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافتهها :میانگین نمرات عملکرد دانشجویان در مهارتهای انتخاب کلیدواژه ،بکارگیری اصطالحنامهها ،فرمولبندی سوال در قالب PICO
) ،(Patient, Intervention, Comparison, Outcomeاستفاده از عملگرها ،پرانتزها ،جستجوی عبارتی ،کلیدواژههای مترادف،
کوتاهسازی ،جستجوی میدانی و محدودگرهای جستجو پس از آموزش به طور معناداری افزایش یافته بود.)P > 0/001( .
نتیجهگیری :با توجه به اثربخش بودن آموزشهای استفاده از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد ،برای ایجاد زمینههای اجرای عملکرد مبتنی بر
واژگان کلیدی :مهارتهای جستجو ،پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد ،دانشجویان پرستاری ،آموزش
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دورههای آموزشی و تدریس مهارتهای اطالعیابی به پرستاران
و دانشجویان پرستاری ،عملکرد جستجو و نحوه تعامل آنها با
پایگاههای اطالعاتی را ارتقاء بخشند .دانشجویان ارشد پرستاری
عالوه بر اینکه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود میپردازند،
واحدهای کارورزی را نیز میگذرانند و در محیطهای بیمارستانی
فعالیت دارند .از این رو ،در این پژوهش عملکرد دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در
جستجوی اطالعات بالینی قبل و بعد از اعمال مداخله آموزشی
توسط کتابداران پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته است و اهداف
فرعی آن شامل تعیین میزان مهارت دانشجویان پرستاری در
انتخاب کلیدواژههای جستجو ،بکارگیری اصطالحنامهها،
فرمولبندی سوال بالینی در قالب راهبرد جستجو و ارزیابی نتایج
جستجو میباشد .از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد ،پایگاه
اطالعاتی  PubMedبه دلیل رایگان بودن ،دسترسپذیری
آسان ،شهرت و رایج بودن استفاده از آن توسط متخصصان علوم
سالمت و پایگاه اطالعاتی  Embaseبا توجه به داشتن جستجوی
تخصصی ( Patient, Intervention, Comparison,
 ،PICO )Outcomeاطالعات گسترده درباره داروشناسی بالینی
و همچنین عدم خریداری پایگاههای اطالعاتی تخصصی
پرستاری مانند  CINAHLو ClinicalKey for Nursing
توسط وزارت بهداشت و دسترسی نداشتن دانشگاههای علوم
پزشکی به چنین پایگاههای اطالعاتی ،برای آموزش مهارتهای
جستجوی بالینی به دانشجویان پرستاری انتخاب شدند .بنابراین
هدف این پژوهش سنجش مهارتهای جستجوی دانشجویان
پرستاری به صورت عملی و بررسی تاثیر مداخله آموزشی در این
رابطه بوده است.

روش کار
نوع مطالعه حاضر کاربردی و با روش کمی و نیمهتجربی
(مداخلهای) با طرح یک گروه با پیشآزمون و پسآزمون بوده
است .با توجه به اینکه بر اساس جستجوهای انجام شده در داخل
کشور پژوهشی یافت نشد که مشخصا و به شکل عملی تاثیر
مداخله آموزشی بر مهارتهای جستجوی دانشجویان پرستاری را
سنجیده باشد و از سوی دیگر برای بررسی و ارزیابی دقیقتر یک
مهارت باید عملکرد افراد در نحوه بکارگیری آن مهارت مد نظر
قرار بگیرد ،در این پژوهش از روش نیمهتجربی استفاده شد و
پیشآزمون و پسآزمون اخذ شده از دانشجویان ،توانایی
جستجوی آنها را در عمل سنجید .درس یک واحدی سیستمهای
اطالعرسانی پزشکی در نیمسال اول دوره کارشناسی ارشد برای
دانشجویان ارائه میگردد .همچنین درس روش تحقیق که در
همین ترم تحصیلی تدریس میشود ،فرصت مناسبی را برای
آشنایی دانشجویان با سطوح شاهدمحوری مطالعات علوم پزشکی
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مقدمه
تغییرات فناوری اطالعات باعث دسترسپذیری بیشتر به
اطالعات و رشد چشمگیر تعداد مقاالت علمی شده است .از آنجا
که اطالعات و یافتههای پژوهشهای سالمت نیمهعمر کوتاهی
دارند ،دسترسی و استفاده بهنگام آنها ،ازحساسیت و اهمیت باالیی
برخوردار است .این مساله متخصصان علوم پزشکی و به ویژه حوزه
علوم بالینی را که به شکل مستقیم در ارتباط با بیماران هستند ملزم
به روزآمدسازی دائمی دانش حرفهای خود میکند ]1[ .پرستاران
نیروی انسانی مهم ارائهدهنده خدمات مراقبت سالمت هر کشور
هستند که برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران به اطالعات جدید
و موثق نیاز دارند .پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی نظاممند برای
اخذ تصمیمات بالینی دقیق در حرفه پرستاری است که از اطالعات
سالمت سرچشمه میگیرد [ ]2و طی آن پرستار چالش بالینی را به
یک سوال قابل پاسخ تبدیل میکند و با تدوین یک راهبرد جستجو
به کاوش در منابع و پایگاههای اطالعاتی میپردازد .سپس مدارک
و منابع اطالعاتی بازیابی شده را مورد ارزیابی قرار میدهد و نتایج
این شواهد را با اولویتهای بیمار ،دانش و تجربه خود تلفیق و در
مورد بیمار اعمال کرده و در نهایت پیامدهای تصمیمگیری را ارزیابی
میکند]5-3[ .
پرستاری مبتنی بر شواهد موجب کاهش خطاهای پرستاری،
ارتقای کیفیت مراقبتهای سالمت ،کاهش مدت زمان بستری و
دفعات مراجعه بیماران به بیمارستانها ،بهبود هزینه-اثربخشی
بیمارستان ،افزایش رضایتمندی بیماران  ،توانمندسازی پرستاران
و افزایش سطح اعتماد به نفس آنها میشود ]6[ .تحقیقات
مختلفی در داخل و خارج از کشور نگرش پرستاران و دانشجویان
پرستاری به عملکرد مبتنی بر شواهد را سنجیدهاند که یافتههای
اکثر این تحقیقات حاکی از دیدگاه مثبت پرستاران و دانشجویان
پرستاری به این فرایند است؛ با وجود این ،میزان بکارگیری نتایج
پژوهشهای علوم پزشکی در مراقبت از بیماران توسط آنها اندک
است ]9-7[ .پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که از اصلیترین
موانع پرستاران در استفاده از اطالعات ،کمبود مهارتهای
اطالعاتی و توانایی کم در جستجوی اطالعات است]13-10 ,7[ .
آنها همچنین باید صحت و سقم اطالعات را بسنجند و به هر
گونه اطالعاتی که از طریق اینترنت بازیابی مینمایند ،اعتماد
نکنند .به عالوه ،بسیاری از مقاالت پژوهشی نمایه شده در
پایگاههای اطالعاتی نیز قابلیت بکارگیری در فرایند پرستاری
مبتنی بر شواهد را ندارند و پرستاران باید از سطوح شاهدمحوری
منابع اطالعاتی حوزه سالمت آگاهی داشته باشند تا اطالعات
مناسب را برای مساله بالینی به کار برند]16-14[ .
کتابداران پزشکی به شکلهای گوناگون میتوانند در فرایند
عملکرد مبتنی بر شواهد ایفای نقش کنند [ ]21-17و یکی از
نقشهای برجسته آنها  ،نقش آموزشی است .آنها با دارا بودن
مهارتهای اطالعاتی و ارتباطی میتوانند در برنامهریزی
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فراهم کرده است.

تی زوجی) بررسی شد.

بر این اساس ،جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر
تهران ورودی مهر ماه سال  1398تشکیل میدادند که بالغ بر 69
نفر مشغول به تحصیل در چهار رشته پرستاری (پرستاری
اورژانس ،پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان ،مدیریت پرستاری و
پرستاری توانبخشی) بودند .از این میان دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی ایران به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند که با
جدول مورگان که بیشترین حجم نمونه را تعیین میکند ،سازگاری
داشت .عدم همکاری دانشکدههای پرستاری سایر دانشگاهها و
همچنین مشغلههای شغلی و تحصیلی دانشجویان دیگر مقاطع و
دورههای تحصیلی ،موجب انتخاب نمونه در دسترس شد .تعداد
نمونه پژوهش  23نفر بوده که از این تعداد  18دانشجو در هر دو
آزمون قبل و بعد از مداخله شرکت کردند.
ابزار گردآوری دادهها ،پیشآزمون و پسآزمون دربرگیرنده
سواالت مربوط به اطالعات جمعیتشناختی دانشجویان و پنج
سوال بالینی برای جستجو در پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر
شواهد بود که با نظارت اعضای تیم پژوهش از ساده تا دشوار
طراحی گردید .برای ارزیابی راهبردها و نتایج جستجوی
دانشجویان ،از پرسشنامه محققساخته اقتباس شده از جدیدترین
نسخه بازبینی شده چک لیست استاندارد داوری همتا برای
راهبردهای جستجوی الکترونیک (PRESS=Peer Review
)of Electronic Search Strategiesمنتشر شده در سال
 2015استفاده شد]22[ .
این پرسشنامه شامل  11سوال بوده که  11مهارت مربوط به
تدوین راهبرد جستجو و ارزیابی نتایج را سنجیده و عملکرد
دانشجویان در هر مهارت را از صفر تا دو نمرهدهی کرده است.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط  15نفر از متخصصان
علوم کتابداری و اطالعرسانی پزشکی تایید شد و پایایی آن با
استفاده از آلفای کرونباخ مقدار  0/75به دست آمد .تحلیل دادهها
با نرمافزار  SPSSنسخه  21و شاخصهای آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون

مداخله آموزشی به مدت  16ساعت طی هشت جلسه دو
ساعته به عنوان بخشی از واحد درسی سیستمهای اطالعرسانی
پزشکی در سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارائه شد و طی آن
دو پایگاه اطالعاتی  PubMedو  Embaseبه دانشجویان
معرفی و بازیابی اطالعات بالینی از این پایگاهها به آنها آموزش
داده شد .در اولین جلسه آموزشی پیشآزمون به مدت یک ساعت
از دانشجویان گرفته شد .مباحث آموزش داده شده شامل مقدمهای
بر پرستاری مبتنی بر شواهد ،آشنایی با انواع سواالت بالینی،
تجزیه سوال بالینی به اجزای آن ،جستجوی ، PICOانتخاب
کلیدواژه جستجو ،عملگرهای بولین)، (Boolean operators
بکارگیری محدودگرهای جستجو ،آشنایی با قابلیتهای خاص هر
پایگاه اطالعاتی ،آشنایی با سطوح شاهدمحوری مطالعات پزشکی،
بکارگیری اصطالحنامههای MeSHو  ،EMtreeنحوه بسط
دادن و خاص کردن جستجو و ارزیابی ربط موضوعی مقاالت با
سوال بالینی بود.
آموزشها به شکل سخنرانی برنامهریزی شده ،پرسش و پاسخ
و حل تمرینهای جستجو در کالس طی نیمسال اول تحصیلی
سال  99-1398ارائه شد .پس از پایان هر جلسه یک تمرین
جستجو متناسب با رشته پرستاری دانشجویان در نظر گرفته شد
و دانشجویان تا جلسه بعد ،پاسخها را به ایمیل پژوهشگر ارسال
کرده و بازخوردهای مربوط به آن را دریافت میکردند .همچنین
در هر کالس ،به مشکالت عمده دانشجویان در جستجو پرداخته
شد .به عالوه ،دانشجویان میتوانستند سواالتی را که در
جستجوی اطالعات با آنها روبهرو میشدند بدون محدودیت
زمانی از طریق ایمیل از پژوهشگر بپرسند .در نهایت از دانشجویان
پسآزمون به مدت یک ساعت اخذ گردید.

نتایج
یافتهها نشان داد که  83/3درصد دانشجویان زن و 16/7
درصد مرد بودند .میانگین سنی دانشجویان  27/78بوده و 77/8
درصد دانشجویان در فاصله سنی  20تا  30سال قرار داشتند.

توانبخشی
رشته
تحصیلی

اورژانس
مراقبتهای ویژه نوزادان
مدیریت پرستاری
مجموع

189

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

5
27/8
1
5/6
3
16/7
4
22/2
13
72/2

3
16/7
1
5/6
0
0
1
5/6
5
27/8
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جدول  .1توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سابقه شرکت در کارگاههای جستجو
سابقه حضور در کارگاههای جستجو
عدم شرکت در کارگاههای جستجو
شرکت در کارگاههای جستجو

همااانطور کااه جاادول شااماره یااک نشااان میدهااد ،اکثاار
( 44/4درصااد) دانشااجویان نمونااه پااژوهش را دانشااجویان
پرساااتاری توانبخشا ای تشاااکیل میدادناااد .همچنا این 72/2
درصااد دانشااجویان پرسااتاری پاایش از ایاان در کارگاههااای
آموزش مرتبط باا جساتجوی اطالعاات شارکت نکارده بودناد.
از آنجایی کاه تعاداد نموناه پاژوهش کام باوده اسات ،ارتبااط
بین متغیرهاای جمعیتشاناختی مانناد جنسایت ،سان و رشاته
تحصا ایلی باااا نماااره عملکااارد دانشاااجویان در جساااتجوی
اطالعات معنادار نمیباشد.
در پیشآزمااون از دانشااجویان پرسااتاری خواسااته شااده
بااود کااه میاازان اسااتفاده خااود جهاات بازیااابی اطالعااات
تخصصاای از موتورهااای جسااتجو و پایگاههااای اطالعاااتی
ذکر شده در جادول شاماره دو را اعاالم کنناد .یافتاههای ایان
جاادول نشااان میدهاااد کااه موتااور جساااتجوی Google
توسااط همااه دانشااجویان پرسااتاری باارای دسااتیابی بااه
اطالعااات تخصصاای دائمااا مااورد اسااتفاده قاارار میگرفاات.
اصاالیترین منااابع کسااب اطالعااات الکترونیااک تخصص ای از
فهرسااات فاااور باااه ترتیاااب میااازان اساااتفاده،Google ،
 Google Scholarو  PubMedبودنااد و میاازان اسااتفاده
دانشجویان از سایر پایگاهها در سطح مطلوبی قرار نداشت.
باااه منظاااور درک ساااطح معلوماااات دانشاااجویان از
پرساااتاری مبتنا ای بااار شاااواهد و مهارتهاااای جساااتجوی
اطالعات و در نتیجاه ارائاه آموزشهاای هدفمناد و مبتنای بار
نیازهااای دانشااجویان ،سااواالتی درباااره آشاانایی دانشااجویان
در ایاان زمینااهها در پیشآزمااون از ایشااان پرساایده شااد کااه
یافتاااههای آنهاااا در اداماااه آورده میشاااود 55/6 .درصاااد
دانشااجویان پرسااتاری بااه میاازان متوسااط و  33/3درصااد
دانشااجویان بااه میاازان کاام از یافتااههای مقاااالت علماای در
انجااام فعالیتهااای بااالینی اسااتفاده میکردنااد .میاازان آشاانایی

دانشااااجویان بااااا اصااااطالحنامههای علااااوم پزشااااکی در
پیشآزمون کام تاا متوساط باود باه طاوری کاه  27/8درصاد
دانشجویان باه میازان کام و  38/9درصاد باه میازان متوساط
با این اصاطالحنامهها آشانایی داشاتند .میازان آشانایی بیشاتر
دانشااجویان بااا پرسااتاری مبتناای باار شااواهد در پیشآزمااون
متوسااط بااود بااه طااوری کااه  66/7درصااد دانشااجویان بااه
میازان متوساط و  22/2درصاد باه میازان کام باا ایان فرایناد
آشنا بودند .
پس از آموزشها ،میزان رضایتمندی دانشجویان ارزیابی شد
و طبق آنچه دانشجویان اظهار نمودهاند ،اکثر ( 66/7درصد)
دانشجویان پرستاری از آموزشهای ارائه شده به میزان زیاد
رضایت داشتند.
مهارت انتخاب کلیدواژه و بکارگیری اصااطالحنامهها از ،10
مهارت فرمولبندی ساوال بالینی در قالب راهبرد جساتجو از ،80
مهاارت ارزیاابی نتاایج جساااتجو از  100و مهاارت جساااتجو در
پایگاههای اطالعاتی که از مجموع کلیه مهارتهای جسااتجوی
فور به دساات آمده اساات ،از  200محاساابه شااد .همانگونه که
جادول شا امااره ساااه نشاااان میدهاد میاانگین نمره پسآزمون
دانشااجویان در مهارتهای جسااتجو نساابت به نمره پیشآزمون
افزایش یافته اسااات .آزمون کلموگروف اسااامیرنف نرمال بودن
دادههاای تحقیق را تااییاد کرد؛ لاذا از آزمون تی همبسا اتاه برای
ساانجش معنیدار بودن اختالف میانگینها اسااتفاده شااد .آزمون
تی همبساته نشاان داد که میانگین امتیاز عملکرد دانشاجویان در
مهارتهای انتخاب کلیدواژه ،بکارگیری اصااطالحنامهها ،تدوین
راهبرد جسااتجو ،ارزیابی میزان ربط موضااوعی مقاالت با سااوال
بالینی و مهارت کلی جساتجو در پایگاههای اطالعاتی ،قبل و بعد
از مااداخالااه آماوزشااای اخاتاالف ماعانایدار آماااری وجاود دارد.
()P>0/001

جدول  .2توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از موتورهای جستجو و پایگاههای اطالعاتی
موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی
Google

Scopus
PubMed
UpToDate
Embase
ClinicalKey
Cochrane
ProQuest
ScienceDirect
Ovid
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استفاده کم

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

18
7
1
4
2
1
-

100
38/9
5/6
22/2
11/1
5/6
-

6
3
6
9
1
2
1
1
3
1

33/3
16/7
33/3
50
5/6
11/1
5/6
5/6
16/7
5/6

5
14
12
5
15
16
17
18
17
14
17

27/8
77/8
66/7
27/8
83/3
88/9
94/4
100
94/4
77/8
94/4
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Google Scholar
Web of Science

استفاده مکرر

عدم استفاده
درصد فراوانی

190

بهبود مهارتهای جستجوی دانشجویان پرستاری با آموزش استفاده از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد
جدول  .3مقایسه عملکرد دانشجویان در جستجوی اطالعات بالینی در پیشآزمون با پسآزمون
پیشآزمون
انحراف معیار
میانگین

مهارت

پسآزمون
انحراف معیار
میانگین

انتخاب کلیدواژه

2/89

3/25

8/72

1/40

بکارگیری اصطالحنامههای تخصصی
در راهبرد جستجو

0/33

1/41

6/06

3/88

فرمولبندی سوال بالینی

13/78

18/23

53/28

11/83

ارزیابی نتایج جستجو

28/89

26/87

86/67

13/06

مهارت جستجو در پایگاههای
اطالعاتی

45/89

44/74

154/72

22/95

نتایج آزمون تی زوجی
t = 9/37
df = 17
P < 0/001

اختالف میانگین5/83 :
t = 5/86
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین5/73 :
t = 10/83
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین39/5 :
t = 9/24
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین57/78 :
t = 10/46
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین108/83 :

جدول  .4مقایسه عملکرد دانشجویان در مهارتهای فرمولبندی سوال بالینی در پیشآزمون با پسآزمون
مهارت

پسآزمون

پیشآزمون

3

3/27

8/11

1/77

بکارگیری عملگرهای بولین

3/56

3/80

9/17

1/15

استفاده از پرانتزها

1/50

2/77

6/44

2/50

جستجوی عبارتی

2/33

3/89

8/11

2/32

استفاده از کلیدواژههای مترادف

1/06

2/57

6/72

3/32

کوتاهسازی

0/17

0/70

2/06

2/20

تعیین فیلد مناسب جستجو

1/44

2/72

5/72

3/14

تعیین محدودگر مناسب جستجو

0/72

1/67

6/94

1/83

فرمولبندی سوال بالینی در قالب
PICO

191
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t = 7/16
df = 17
P < 0/001

اختالف میانگین5/11 :
t = 6/10
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین5/61 :
t=5
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین4/94 :
t = 5/36
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین5/77 :
t = 7/08
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین5/66 :
t = 3/44
df = 17
P = 0/003
اختالف میانگین1/88 :
t = 6/07
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین4/28 :
t = 16/20
df = 17
P < 0/001
اختالف میانگین6/22 :
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میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نتایج آزمون تی زوجی

نمره عملکرد دانشجویان در فرمولبندی سوال بالینی در قالب
راهبرد جستجو که از  80محاسبه شد ،از مجموع هشت مهارت
که هر یک  10امتیاز داشتند ،به دست آمد .این هشت مهارت در
جدول شماره چهار قابل مشاهده است .میانگین امتیاز مهارتهای
فور در پسآزمون بیشتر از پیشآزمون بود و آزمون تی همبسته
نشان داد که تفاوت معنیدار آماری بین میانگین نمره عملکرد
دانشجویان در بکارگیری هر یک از مهارتهای نامبرده در پیش
و پسآزمون وجود دارد)P > 0/001( .

بحث
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نتایج پژوهش نشان داد که آموزش استفاده از پایگاههای
اطالعاتی مبتنی بر شواهد باعث ارتقاء عملکرد دانشجویان
پرستاری در استفاده از پایگاههای اطالعاتی شد و مهارتهای
جستجوی آنها از جمله انتخاب کلیدواژه مناسب برای جستجو،
بکارگیری اصطالحنامههای تخصصی  MeSHو، Emtree
تدوین راهبرد جستجو و ارزیابی نتایج حاصل از جستجو ،پس از
آموزش بهبود یافته بود .یافتههای پژوهش حاضر در رابطه با
انتخاب کلیدواژههای جستجو با یافتههای تحقیقات وادسون [،]23
مورتون و کانکلین [ ،]24گوئرا مارتین و همکاران [ ،]25برتل و
رینور [ ]26و کارالک و اندرسون [ ]27همسو میباشد .
در پژوهشی که مورتون و کانکلین انجام دادند ،مشخص شد
که مشکالت دانشجویان پرستاری در انتخاب کلیدواژههای
جستجو پس از آموزش چهار درصد کاهش یافت .در پژوهشهای
صورت گرفته توسط برتل و رینور [ ]26و کارالک و اندرسون
[ ]27نیز مهارت انتخاب کلیدواژههای جستجو به شکل عملی
بررسی شده است ،اما گزارش این مهارت به طور جداگانه ارائه
نشده و به افزایش مهارت کلی جستجوی دانشجویان پرستاری
اشاره شده است .پژوهشهای وادسون و گوئرا مارتین و همکاران
فاقد پیشآزمون بوده و پسآزمون با پرسشنامه ،سواالت
چندگزینهای و خوداظهاری فراگیران کالسهای آموزشی انجام
گرفته است ،ولی با توجه به موفقیت اکثر پرستاران و دانشجویان
پرستاری در انتخاب کلیدواژههای مناسب جستجو ،میتوان
یافتههای آنها را تا حدودی با پژوهش فعلی همراستا دانست.
دانشجویان پرستاری پس از دریافت آموزشها از
اصطالحنامههای  MeSHو  Emtreeدر راهبرد جستجوی خود
استفاده کردند؛ در حالیکه قبل از حضور در کالسهای آموزش
جستجو ،اکثر دانشجویان ،واژگان کنترل شده اصطالحنامهها را
به کار نمیبردند .علت این مساله میتواند عدم آشنایی با ساختار
اصطالحنامهها و اهمیت آنها در بازیابی اطالعات مرتبط پیش از
آموزش بوده باشد که در پسآزمون عملکرد دانشجویان در استفاده
از این دو اصطالحنامه افزایش یافته بود .یافتههای تحقیقات
مورتون و کانکلین [ ]24و گوئرا مارتین و همکاران [ ]25در
راستای پژوهش حاضر هستند .عملکرد دانشجویان پرستاری در

زمینه فرمولبندی سوال بالینی در راهبرد جستجو پس از
آموزشها ارتقاء پیدا کرد و یافتههای پژوهش گوئرا مارتین و
همکاران [ ]25با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .مهارت
دانشجویان در ارزیابی میزان ربط موضوعی مقاالت با سوال مطرح
شده ،پس از شرکت در کالسهای آموزشی بهبود پیدا کرد.
یافتههای تحقیق گوئرا مارتین و همکاران [ ]25با نتایج این
پژوهش همراستا میباشد .
در پیشآزمون از دانشجویان درباره میزان استفاده از
پایگاههای اطالعاتی خریداری شده توسط وزارت بهداشت،
استفاده از مقاالت در امور بالینی ،آشنایی آنها با اصطالحنامهها
و پرستاری مبتنی بر شواهد پرسیده شده بود تا آموزشهای ارائه
شده هدفمند شوند .طبق خودگزارشدهی دانشجویان قبل از
آموزشها ،اصلیترین منابع کسب اطالعات الکترونیک به ترتیب
 Google Scholar ،Googleو  PubMedبودند و
دانشجویان از دیگر پایگاههای اطالعاتی به ویژه پایگاههای
اطالعاتی مبتنی بر شواهد به ندرت استفاده میکردند .دلیل این
مساله میتواند عدم آشنایی با پایگاههای اطالعاتی ،کمبود
مهارتهای جستجو ،عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی ،آشنایی
بیشتر با موتورهای جستجوی عمومی و  PubMedباشد.
بیش از نیمی از دانشجویان استفاده از یافتههای مقاالت را در
امور بالینی ،کم تا متوسط گزارش کردند .از علل این امر ممکن
است کمبود مهارتهای جستجو ،عدم تسلط کافی به زبان
انگلیسی و یا مفید ندانستن بکارگیری یافتههای پژوهشی در
فعالیتهای بالینی باشد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
دانشجویان پرستاری پیش از کالسهای آموزشی ،میزان آشنایی
خود با اصطالحنامهها را کم تا متوسط گزارش کردند و نتایج
پیشآزمون هم موید این خودگزارشدهی بود .بیش از نیمی از
دانشجویان پرستاری در تحقیق حاضر ،میزان آشنایی خود با
پرستاری مبتنی بر شواهد را متوسط گزارش کردند .از آنجایی که
واحد درسی مشخصی برای تدریس این فرایند تعریف نشده ،نتیجه
به دست آمده دور از انتظار نبود.
فرضیه پژوهش حاضر متفاوت بودن میزان مهارت جستجوی
اطالعات بالینی دانشجویان پرستاری در پایگاههای اطالعاتی
مبتنی بر شواهد قبل و بعد از مداخله آموزشی بوده است .مهارت
جستجوی دانشجویان بعد از حضور در کالسهای آموزشی
تدریس شده توسط کتابداران پزشکی نسبت به قبل از دریافت
آموزشها افزایش یافت و فرضیه پژوهش تایید شد .در این
پژوهش از تمرینهای جستجو با سواالت پرستاری استفاده شد
که حدود  60درصد تمرینها از جمله سواالت بالینی بودند که
دانشجویان میبایست با در نظر گرفتن سطوح شواهد و با
بکارگیری قابلیتهای پایگاههای اطالعاتی (به عنوان مثال،
محدودگرهای جستجو برای یافتن مقاالتی با سطح شاهدمحوری
باال و یا بخش  Clinical Queriesدر  ،PubMedضمن

بهبود مهارتهای جستجوی دانشجویان پرستاری با آموزش استفاده از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد

تجزیه سوال بالینی به اجزای  ،PICOشواهد پرستاری را بازیابی
مینمودند .همانطور که جدول شماره سه نشان میدهد ،بیشترین
اختالف میانگین نمره پیش و پسآزمون دانشجویان ،در مهارت
تعیین محدودگرهای جستجو بود که نشاندهنده اثربخشی بیشتر
آموزشها در این زمینه بوده است .همچنین ،ارائه مثالهای متعدد،
پرسش و پاسخ با دانشجویان ،انجام جستجو به شکل عملی در
کالس ،تسلط کافی مدرسان بر محتوای آموزشی و پیگیری
یادگیری دانشجویان به وسیله تمرینهای خارج از کالس ،به
افزایش کیفیت آموزشهای ارائه شده توسط مدرس و یادگیری
دانشجویان کمک کرد.
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،یکی از اصلیترین
محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم همکاری دانشکدههای
پرستاری سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت برگزاری
کارگاهها بود که موجب انتخاب نمونه در دسترس شد .همچنین
عدم دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تخصصی پرستاری ،مانع
از انتخاب چنین پایگاههایی برای آموزش به دانشجویان شد.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزشهای داده شده توسط
کتابداران پزشکی موجب ارتقاء مهارتهای جستجوی دانشجویان
پرستاری در پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد شد و کلیه
مهارتهای جستجوی آنها از مرحله تجزیه سوال بالینی تا یافتن
شواهد مرتبط بهبود پیدا کرد .نظر به اینکه اطالعات سالمت
میتواند کیفیت مراقبتهای پرستاری را تحت تاثیر قرار دهد و
دورههای آموزشی مرتبط با جستجوی اطالعات ،آگاهی و استفاده
پرستاران و دانشجویان پرستاری از پایگاههای اطالعاتی را افزایش
دهد ،توصیه میشود نظام آموزش پرستاری و نظام بیمارستانی
کشور ،با برگزاری دورههای آموزشی هدفمند و مبتنی بر نیازهای
اطالعاتی پرستاران و دانشجویان پرستاری ،آنها را در یافتن
اطالعات موثق توانمند سازند و زیرساختهای الزم برای استفاده
از پایگاههای اطالعاتی و بکارگیری شواهد بر بالین بیماران را در
بخشهای بیمارستانی فراهم نمایند .در صورتی که امکان
برگزاری دورههای آموزشی طوالنیتر در جامعه وسیعتر فراهم

شود ،نتایج آن پژوهش از تعمیمپذیری بیشتری برخوردار خواهد
بود.

مالحظات اخالقی
عالوه بر انجام هماهنگیهای الزم با معاونت آموزشی
دانشکده و حفظ محرمانگی اطالعات شرکتکنندگان ،اهداف و
روند پژوهش به دانشجویان توضیح داده شد و دانشجویان با
رضایتمندی آگاهانه در تحقیق شرکت نمودند .همچنین این
پژوهش با کد  IUMS/SHMIS-98-2-37-15578و با
حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

سپاس گزاری

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه با عنوان "تاثیر
کارگاههای آموزش استفاده از پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر
شواهد بر بهبود مهارتهای جستجو در دانشجویان پرستاری" در
مقطع کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال
 1398است .از کمکها و راهنماییهای فراوان استاد گرانقدر،
جناب آقای دکتر حمید حقانی و سرکار خانم دکتر صدیقه خانی
سپاسگزاری و تقدیر میشود .همچنین نویسندگان بر خود الزم
میدانند از دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،معاونت
آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ،مدرسان درس
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی و دانشجویان پرستاری
شرکتکننده در این پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.

سهم هر نویسنده
تمااام نویسااندگان در همااه مراحاال پااژوهش نقااش مااوثر
داشتهاند و هار یاک از مراحال تحقیاق باا همکااری یکادیگر
انجام شده است.

تضاد منافع/حمایت مالی
در انجام مطالعه حاضر ،نویسندگان اظهار داشتند که تضاد
منافعی وجود ندارد .این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم
پزشکی ایران صورت گرفته است.
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