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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

  89، بهار1شماره ،دهمسال                                                                                                                                                            

 دانشگاه یمارستانهایب ینیبال ارانیبر شواهد در دست یبا عملکرد مبتن یریادگیارتباط سبک  یبررس

 کرمانشاه یعلوم پزشک

، ، علوم پزشکی تهررا  دانشرهاه آزاد اسر می   گروه مدیریت، دانشکده بهداشت عضو هیات علمی، محمد صاحب الزمانی:
 .تهرا ، ایرا 

، تهرا ، ، علوم پزشکی تهرا  دانشهاه آزاد اس میگروه چشم، دانشکده پزشکیعضو هیات علمی ، :*فرهاد ادهمی مقدم
 .ایرا 

علروم   گروه پرسرتاری، دانشرکده پرسرتاری و مامرایی،     ،کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی دی:شیوا احم 
 .، تهرا ، ایرا پزشکی تهرا  دانشهاه آزاد اس می

، تهررا ،  علوم پزشکی تهرا  دانشرهاه آزاد اسر می  گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، عضو هیات علمی ، محمد زارع:
 ایرا .

علوم پزشکی تهرا  دانشهاه  دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، پور: هیرو حمزه
 ، تهرا ، ایرا .آزاد اس می

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

، ، علوم پزشکی تهرا  دانشهاه آزاد اس میعضو هیات علمی ،گروه چشم، دانشکده پزشکی ی مسؤول:سندهینو*

 تهرا ، ایرا .

  

 مارستا یب ارا یبر شواهد در دست یبا عملکرد مبتن یریادگیارتباط سبک  نییمطالعه تع نیهدف از ا چكیده:

-به روش نمونه ینیبال اریدست 56 یبود که رو  یو به روش مقطع یمطالعه از نوع همبسته بود. کرمانشاه های

 استاندارد پرسشنامه ها داده اوری . ابزار گرددیبه صورت انتساب متناسب انجام گرد ،ای طبقه یتصادف یریگ

بر شواهد بود.  یمبتن بررسی آگاهی و نهرش نسبت به عملکردوارک و پرسشنامه محقق ساخته  یریادگی سبک

شد  نسبت به  لتکمی از بعد و داد قرار ها نمونه اراختی در را ها پرسشنامه مارستانها،یپس از مراجعه به ب ژوهشهرپ

 لیو تحل هیمورد تجز SPSSوارک و نرم افزار  یریادگیسبک  یلتحلی ابزار با ها آنها اقدام نمود. داده یآور جمع

 یآگاه زا یبود. م( %2/98)ینسب یبا فراوان یدارشنی نوع از  ،(%56) مدله ب، تک غال یریادگیسبک  قرار گرفت.

 ینسبت به عملکرد مبتن ارا ی(دست%5/55( خوب بود. نهرش )%5/59) ارا یبر شواهد دست یدر مورد عملکرد مبتن

شا  داد ارتباط ن ی دوداشتند. آزمو  کا وببر شواهد درسطح مطل ی( عملکرد مبتن%1/94بر شواهد مثبت بود. )

بر شواهد وجود  ی(، نهرش و عملکرد مبتن p=11/1بر شواهد) یو عملکرد مبتن یآگاه نیب  یمعنادار

 شی(. با افزا p=548/1بر شواهد ارتباط وجود نداشت) یو عملکرد مبتن یریادگیسبک  نی(. ب p<111/1داشت)

به  ازی. لذا ندیبر شواهد مطلوب، اضافه گرد ینسطح عملکرد مبت یو مثبت بود  نهرش،  به افراد دارا یسطح آگاه

 .رسدیبه نظر م اتیبر شواهد از ضرور یدر رابطه با عملکرد مبتن یآموزش مدو  و اصول

 .ینیبال ارا یبر شواهد، دست یعملکرد مبتن ،یریادگیسبک  واژگان کلیدی:

 

 

 

Email: farhad.adhami@gmail.com 

 

 

mailto:farhad.adhami@gmail.com
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 مهمقد

 ریمتغ تیهمراه با وضع یمداوم علم های شرفتیپ     

س مت بتوانند با  نیمستلزم آ  است که مراقب ا یمددجو

 اساس بر و خود ای و دانش حرفه فنی های مهارت قیتلف

ای، -ضمن عمل در قالب گروه چند رشته ،علمی شواهد

اجرا و  ،یداده و به طراح صیرا تشخ ا یمشک ت مددجو

 مشک ت بپردازند نیبرای حل ا یاقبترنامه مرب یابیارزش

در دنیا اخت ف عملکرد . مطالعات زیادی (2119 دهقانی)

)در ابعاد مختلفی همچو : ارائه مراقبت ها، انتخاب 

اقدامات تشخیصی،پیشهیری، درمانی و پیهیری( را بین 

افراد بالینی در پهنه های جغرافیایی مختلف و انواع 

تولید علم  بین شکاف حاصل که اند داده نشا  ها بیماری

 تن نتایج پژوهشو کاربرد آ  و به عبارت دیهر نادیده گرف

، ملینک 2116لویزه ) ستدر ارائه مراقبت ها علمی های

 کردیرو کیبر شواهد  یعملکرد مبتن .(2111آوت  فاین

 قیتلف قیاست، که از طر ینیحل مساله در امر مراقبت بال

و  ینیبال اتیموجود با تجرب یقیشواهد تحق نیبهتر

 ماریمراقبت از ب تیفیو ک دیآ یبدست م ماریب حاتیترج

 دهد یرا کاهش م نیو بال قیتحق نیرا باال برده و فاصله ب

پزشکا   ریاخ یسال ها در. (2111آوت  نیفا نکیمل)

 ینیبال یمراقبت ها تیفیک شتریهرچه ب یجهت ارتقا

خود را با شواهد  ینیتجربه بال مارا ،یارائه شده جهت ب

و در قالب  بیمشابه ترک ینیحاصل از موارد بال یپژوهش

میرزایی و ) بر شواهد ارائه نموده اند یمبتن یشکپز

بر شواهد  یآموزش عملکرد مبتن یبرا. (2114زحمتکش 

از نظر سبک  را یفراگ ایآ میاست بدان یضرور را ،یبه فراگ

 هریبر شواهد و د یدانش عملکرد مبتن ،یریادگی یها

اهد )نهرش و رفتار( با بر شو یعملکرد مبتن یها یژگیو

 .(2116و اورموت  لیدی) نه ایمتفاوت هستند  هریکدی

های یادگیری، ویژگی شناختی، عاطفی و رفتارهای  کسب

فیزیولوژیکی است که به صورت نسبتاً ثابت، نشانهر 

 باشد یچهونهی درک، کنش و پاسخ به محیط یادگیری م

. محققا  معتقدند که اگر سبک (2114پور  علی)

 ایکند  یم لیکه در آ  تحص یفرد با رشته ا یریادگی

منجر به  شد،کند هم خوا  نبا یکه درآ  کار م ای حرفه

نسبت به آ  رشته و  یو یتینارضا ایانصراف شخص و 

هم چنا  که  .(2111کریمی و جمشیدی ) شود یحرفه م

فرد  یریادگیاگر سبک نجفی و همکارا  نشا  دادند که 

که در  یحرفه ا ایکند  یم لیکه در آ  تحص یبا رشته ا

کند هم خوا  نباشد، منجر به انصراف شخص  یآ  کار م

شود. با  ینسبت به آ  رشته و حرفه م یو یتینارضا ایو 

گونه  نیبروز ا لیاز دال یکیه توجه به مطالعات انجام شد

گرفتن سبک  دهیناد ،یعلوم پزشک یمشک ت در رشته ها

از . (2111و جمشیدی  کریمی)است ا یدانشجو یریادگی

 یم یریادگی یسبک ها یطبقه بند یالهوها نیمهمتر

 نه،یوابسته و نابسته به زم یسبک ها یتوا  به الهوها

 یریادگی یسبک ها یها هینظر ،یتامل -یسبک تکانش

 اشاره کرد ارکو و سیوید یل لورمن،یدا ، کلب، فلدر و س

  .(2116 لویزه)

 یبر شواهد، م یراهکارهای بالینی مبتنبا توجه به اینکه 

در تصمیم گیری بالینی، بهبود  یریتوانند منجر به تغ

نتیجه بیماری و ارتقای س مت بیمارا  شوند و در کاهش 

اخت فات در تصمیم گیری کمک نموده و موضوعات واحد 

بحث و و مناسبی را بعنوا  راهنماهای مشخص برای 

تصمیم گیری پیرامو  خود، بین بیمار و متخصصین 

 یراهکارهای بالینی مبتن ن،یبالینی فراهم آورند. ع وه بر ا

بر شواهد، متخصصین بالینی حوزه های مختلف را یاری 

 کیمی کنند تا به تفاهماتی برای درما  برسند و بتوانند 

ته خدمات ارائه شده داش یفیچارچوب کلی برای ارزیابی ک

ز در مراک و هم چنین چو  (2111 ایرشاد) باشند

 ارا یدست یآموزش یمارستانهایو ب یدرمان-یبهداشت

 یهستند و نقش مهم مارا یسطح تماس با ب نیاول ینیبال

و  بر شواهد دارند یمبتن یپزشک میدر استفاده از مفاه

مطالعات بسیاری شکاف بین علم، تئوری و عمل را نشا  

ارتباط سبک  نییلذا مطالعه حاضر با هدف تع  می دهند،

 ینیبال ارا یدر دست شواهدبر  یا عملکرد مبتنب یریادگی

مطالعه  نیحاصل از ا جینتا یریاست تا با بکارگ دیشد. ام

 باشد. ارا یمداخله و ارتقاء آموزش دست یبرا ای نهیزم
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 هامواد و روش

 یبود که به روش مقطع یپژوهش از نوع همبسته نیا

وم دانشهاه عل یآموزش یمارستانهایب ینیبال ارا یدست یرو

 . نمونهدیانجام گرد 1489کرمانشاه در سال  یپزشک

و بصورت انتساب  ای طبقه یبه روش تصادف یرگی

صورت که با مراجعه به  نیمتناسب انجام گرفت، بد

کرمانشاه  یعلوم پزشک اهدانشه یآموزش یها مارستا یب

اخذ و با توجه به حجم  ینیبال ارا یدست هیفهرست کل

نفر بود، نمونه ها به نسبت  412جامعه مورد مطالعه که 

تعیین  و طبق فرمول مارستا یهر ب ارا یتعداد کل دست

که در  دینفر برآورد گرد 56به تعداد حجم نمونه کوکرا  

 نای در ها داده یپژوهش شرکت داده شدند. ابزار گرداور

وارک و  یریادگیپرسشنامه: سبک  2پژوهش، شامل 

 تیت جمعبرشواهد، و فرم مشخصا یعملکرد مبتن

  بود. یو شغل شناختی

 یوارک، پرسشنامه استاندارد یریادگیپرسشنامه سبک 

مورد  یریادگی های سبک نییاست که به منظورتع

 ،یداری: دهای طهیپرسشنامه ح  ردگی یاستفاده قرار م

را  را یفراگ ی/حرکت یخواند /نوشتن و جنبش ،یداریشن

 نهیگز 9سوال  15 یپرسشنامه دارا نی. اکند یم یبررس

دهد -یقرار م یتیرا در موقع ریاگاست که هر سوال فر ای

 ایحالت  نیکتریموجود، نزد یها نهیگز نیاز ب یستیکه با

 ردیقرار به تیحالتها را انتخاب کند که اگر در آ  موقع

 شتر،یب های نهی. انتخاب گزدهد یکار مورد نظر را انجام م

 یبرا یمتنوع یاست که از سبک ها نینشا  دهنده ا

پرسشنامه  لی. قبل از تکمدینما یاستفاده م یریادگی

آ  به افراد مورد  لیالزم در خصوص نحوه تکم حاتی،توض

 مطالعه داده شد.

سواالت مربوط  ،یو شغل شناختی تیمشخصات جمع فرم

سوال  5شرکت کنندگا  شامل  کیبه مشخصات دموگراف

 زا یم ،یتاهل ،پست سازمان تیدر مورد )سن،جنس،وضع

 ارا یدست یکار فتیو ش یتجربه کار زا ی ت،میتحص

 ( بود.ینیبال

بر شواهد، پرسشنامه  محقق  یعملکرد مبتن پرسشنامه

بر شواهد را در ابعاد  یاست که عملکرد مبتن ای ساخته

 سنجد: یم ریز

 ای نهیگز 6 فیسوال در ط 15: مشتمل بر یآگاه -1

 بیه ترتاز )کام  درست تا کام  نادرست(که ب کرتیل

 نهیگز یبرا 6کام  نادرست و  نهیگز یبرا کی ازیامت

 96تا  15شد. دامنه نمرات از  یده ازیکام  درست امت

( و 91-52(، متوسط )15-48) فیبود که به سه دسته ضع

 شد.  بندی ه( طبق54-96خوب )

سوال در  15: مشتمل بر  یبا منابع اط عات ییآشنا-2

کم( بود.  یلیتا خ ادیز یلیخ)از  کرتیل ای نهیگز 6 فیط

 فیبود که به سه دسته ضع 96تا  15دامنه نمرات از 

( طبقه 54-96( و خوب )91-52(، متوسط )48-15)

 شد. یبند

 ای نهیگز 6 فیسوال در ط 26نهرش: مشتمل بر  -4

)از کام  موافقم تا کام  مخالفم( بود. دامنه نمرات  کرتیل

(، 26-69) ینهرش منف بود که به سه دسته 126تا  26از 

 شد. ی( طبقه بند84-126( و مثبت )68-82) یخنث

 یا نهیگز 6 فیسوال در ط 11: شامل ییتوانا -9

( که به سه دسته ادیز یلیکم تا خ یلی)از خ کرتیل

-61( و خوب )29-45(، متوسط )11-24) فیضع ییتوانا

 شد. بندی ( گروه49

 یا نهیگز 6 فیسوال در ط 15عملکرد: شامل  -6 

و حداکثر  15 ازیتا هرگز( با حداقل امت شهی)از هم کرتیل

-68مطلوب ) بای(، تقر15-45در سه گروه نامطلوب ) 91

 شد. بندی ( طبقه51-91( و مطلوب )49

 ینمود  عملکرد مبتن ییموجود در اجرا  تیتسه-5

 کرتیل ای نهیگز 6 فیسوال در ط 12بر شواهد: شامل 

(. دامنه نمرات 1 ازیرگز با امتتا ه 6 ازیبا امت شهی)از هم

-29کم )  تیسه گانه تسه های و در گروه 12-51 نیب

-51) ادیز  تی( و تسه28-96متوسط )  تی(، تسه12

 ( بود. 95

وارک  یریادگیمحتوایی و پایایی پرسشنامه سبک  روایی

و سایر محققا  در  2119قب  توسط فلمینگ در سال 
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و  کریمی) شده است یخارج و داخل کشور اندازه گیر

با  ینی. پایایی این پرسشنامه توسط ام(2111جمشیدی 

 5/89استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 

 .(2112نیا  جوادی) آورد گردیده استدرصد بر

 ییروا قیبر شواهد از طر یپرسشنامه عملکرد مبتن ییروا

که پرسشنامه پس از  بیترت نی. بددیمحتوا انجام گرد

 گروه یعلم اتیه ینفر از اعضا 16 اریدر اخت ،یطراح

 قرار گرفت و پس از جمع ینیبال یمختلف پزشک های

مربوطه و اعمال نظرات آنها  دینظرات اسات آوری

اعتبار  نیی. به منظور تعدیگرد نیتدو ییرسشنامه نهاپ

 آزمو  باز –پرسشنامه از روش آزمو   نیا (ییای)پا

.پرسشنامه در دو نوبت به فاصله ده روز  دگردی استفاده

شد .آنهاه  آوری و جمع عینفره توز 11نمونه  کی نیب

با  طه،ینمره مرتبه اول و دوم هر ح نیب یهمبسته

ابعاد  یبرا رمنیاسپ یهمبسته بیاستفاده از ضر

محاسبه  بیترت نیبر شواهد بد یپرسشنامه عملکرد مبتن

با  ییآشنا56/1بر شواهد:  یاز عملکرد مبتن ی: آگاهدیگرد

بر  ینهرش نسبت به عملکرد مبتن82/1: یمنابع اط عات

برشواهد:  یعملکرد مبتن یالزم برا ییتوانا84/1شواهد: 

 رموجود د  تیتسه 55/1بر شواهد:  یعملکرد مبتن99/1

 .89/1برشواهد:  یمبتن ینمود  پزشک ییاجرا

جهت  لیورود به مطالعه شامل داشتن تما یارهایمع

سال سابقه کار در  کیشرکت در پژوهش و حداقل 

 به ها داده آوری جمع یبود. پژوهشهرا  برا مارستا یب

 حیمورد مطالعه مراجعه نمود و پس از تشر یمارستانهابی

مورد  های نمونه تیمطالعه و جلب رضا یایو مزااهداف 

انها قرار دادند.  اراختی در را ها مطالعه، پرسشنامه

عدم  ای لیکامل در تکم یداشتن آزاد یم حظات اخ ق

 ییپاسخهو یو مناسب برا یپرسشنامه فرصت کاف لیتکم

شد  پرسشنامه نسبت به  لیدرنظر گرفته شد. بعد از تکم

 ها، داده لیبعمل آمد. به منظور تحلآ  اقدام  یجمع آور

شده در  یطراح VARK یریادگیسبک  یلتحلی ابزار از

)نظیر جداول فراوانی مطلق  یفی، آمار توص Excel طیمح

 ی)آزمو  همبسته ی، نسبی و میانهین( و آمار استنباط

استفاده  SPSS یو کای دو( در برنامه آمار رمنیاسپ

 .دیگرد

 یافته ها 

بیشترین . بالینی مرد بودند ا تیاردرصد دس 19/54

سال قرار  41-48درصد شرکت کنندگا  در رده سنی 

جراحی بود  ،دستیارا  بیشتررشته تحصیلی . داشتند

 1تجربه کاری دستیارا  درصد 99/64درصد(.  15/24)

دستیارا  سال اول  درصد 49/46.ند داشت سال 4الی 

ه با دستیارا  اظهار داشتند ک درصد 19/94بودند. 

 درصد 56 عملکرد مبتنی بر شواهد آشنایی دارند.

های ها و کارگاهکردند که دوره دستیارا  بالینی اظهار

 اند.موزشی در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد را گذراندهآ

درصد دستیارا  تک مدله و از نوع  56سبک یادگیری 

در بین  درصد بود. 2/98 شنیداری با فراوانی نسبی

 حیطه سبک یادگیری دو مدله، د مدله،سبکهای چن

ترین سبک درصد غالب 4/12خواند  /نوشتن با -شنیداری

درصد  5/59 .(1)جدول شماره  مورد استفاده بود

درصد از میزا   9/46دستیارا  از میزا  آگاهی خوب و 

آگاهی متوسط در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد برخوردار 

ای نهرش مثبت نسبت درصد دستیارا  دار 55/ 5 بودند.

درصد دستیارا    8/65. به عملکرد مبتنی بر شواهد بودند

از نظر عملکرد مبتنی بر شواهد در سطح تقریبا مطلوبی 

ماری کای دو نشا  داد ارتباط اماری آقرار داشتند. آزمو  

معنادار بین میزا  عملکرد مبتنی بر شواهد و سطح 

 (p=0/01)آگاهی دستیارا  مورد مطالعه وجود دارد

ارتباط  دو نشا  دادهمچنین ازمو  کای (2)جدول شماره 

اماری معنادار بین میزا  عملکرد مبتنی بر شواهد و نوع 

 ((p<0/001نهرش دستیارا  مورد مطالعه وجود دارد 

درصد دستیارانی دارای سبک  56(. 4)جدول شماره 

یادگیری تک مدله از نظر عملکرد مبتنی بر شواهد در 

نهایی آ همه . ولوب و نسبتا مطلوب قرار داشتندسطح مط

عملکرد مبتنی بر  که دارای سبک یادگیری دومدله بودند،

 (.9شواهد مطلوب و تقریبا مطلوب داشتند)جدول شماره 

دو نشا  داد که بین سبکهای یادگیری زمو  کایآ
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 .(p=0/639)نداردداری وجود ماری معناآارتباط دستیارا  مورد مطالعه و میزا  عملکرد مبتنی بر شواهد 

 1931کرمانشاه در سال  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایشاغل در ب یپزشک ارانیدست نیدر ب یریادگی یسبک ها یمطلق و نسب یفراوان عیتوز .1جدول 

 درصد تعداد نوع سبک درصد تعداد نوع سبک

له
مد

ک 
ت

 

13 57 

 7/1 1 سبک دیداری

 3/13 93 سبک شنیداری

 7/11 13 سبک خواندن/ نوشتن

 3/6 1 سبک جنبشی/ حرکتی

له
مد

د 
چن

ه( 
دل

و م
)د

 

16 37 

 3/6 1 خواندن/ نوشتن -دیداری

 9/13 1 خواندن/نوشتن -شنیداری

 3/6 1 جنبشی/حرکتی -شنیداری

 

 1931کرمانشاه در سال یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایشاغل در ب یپزشک رانایبر شواهد در دست یو عملکرد مبتن یسطح آگاه نیارتباط ب .3جدول               

عملکرد مبتنی  بر 

 شواهد

 

 آگاهی

 عملکرد مبتنی بر شواهد

 مجموع
 نتیجه آزمون

 کای دو

 مطلوب تقریبا مطلوب نامطلوب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 ضعیف

P=0.01 

X2= 5.366 

df= 1 

 100 39 1/36 6 3/59 15 0 0 متوسط

 100 13 1/73 33 6/15 30 0 0 خوب

 100 67 1/19 31 3/76 95 0 0 جمع کل

 

 1931سال کرمانشاه در یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایشاغل در ب یپزشک ارانیبر شواهد در دست ینوع نگرش و عملکرد مبتن نیارتباط ب. 9جدول 

عملکرد مبتنی بر 

 شواهد

 

 عملکرد مبتنی بر شواهد

 مجموع
نتیجه 

 آزمون

 کای دو
 مطلوب تقریبا مطلوب نامطلوب
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 نگرش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  0 0 0 0 0 0 0 0 منفی

P<0.001 

X2= 

13.479 

df= 2 

 

 100 31 7/3 3 7/30 13 0 0 ممتنع

 100 11 1/73 36 3/10 11 0 0 مثبت

 100 67 1/19 31 3/76 95 0 0 جمع کل

 

 1931لارتباط بین سبک یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران پزشکی شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سا. 1جدول 

 عملکرد مبتنی  بر شواهد 

 

 سبک های یادگیری

 مبتنی بر شواهد عملکرد

 مجموع
نتیجه 

 آزمون

 کای دو

 مطلوب تقریبا مطلوب نامطلوب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 P= 0.639 100 13 3/13 31 1/75 31 0 0 تک مدله

X2= 

0.061 

df= 1 

 100 16 5/19 5 9/76 3 0 0 دو مدله

 100 67 1/19 31 3/76 95 0 0 جمع کل

 

 یریگ جهینتو  ثبح

و رابطه آ   یریادگیسبک  نییمطالعه با هدف تع نیا     

بر شواهد در  یعملکرد مبتن زا ینهرش و م ،یبا اگاه

مطالعه حاضر  های افتهیانجام گرفت.  ینیبال ارا یدست

سبک تک  ارا یغالب در دست یریادگینشا  داد سبک 

از  ارا یدست یآگاه زا یبود. م یداریمدله از نوع شن

قرار داشت و  یدر سطح خوب واهدبر ش یعملکرد مبتن

بر شواهد نهرش مثبت  یبه عملکرد مبتن ارا یدست

بر شواهد در  یعملکرد مبتن زا یداشتند، در خصوص م

 حاضر سبک  افتهیقرار داشتند. در  یمطلوب بایسطح تقر

 

 یابیارز یداریتک مدله و از نوع شن ارا ،یدست یریادگی

 نتری فراوا  این یراستا مطالعه جواد نیدر هم دیگرد

در دو کروه مذکر  یپزشک ا یسبک مورد استفاده دانشجو

. (2112نیا  جوادی) (5/99بود) یداریو مونث، سبک شن

 یاز عملکرد مبتن ارا یدست یآگاه زا یحاصل م افتهیدر 

 یآگاه یدارا ارا یدست شتریبود که ب نیا انهریبر شواهد ب

 ی( آگاه2111مطالعه زولسمن ) خوب بودند. در

 یپزشک نهیدر هلند در زم یعموم یککارآموزا  پزش

با  ها افتهی نیشد ا یابیارز یبر شواهد در حد کاف یمبتن

. با وجود (2111من زولس) دارد یمطالعه حاضر همخوان

خوب داشتند اما در  یآگاه ارا یدرصد( دست 5/59) نکهیا
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 یدر مورد عملکرد مبتن یبا منابع اط عات ییخصوص آشنا

 شتریکه ب دهدیم  نشا ارا یدست نیبر شواهد در ب

در مورد عملکرد  یبا منابع اط عات ارا یدست (5/95)

 نیدر ا نیشد. همچن یابیبر شواهد متوسط ارز یمبتن

و عملکرد  یآگاه زا یم نیب یمطالعه، ارتباط معنادار

مورد مطالعه وجود  ارا یدست نیبر شواهد در ب یمبتن

 هت بنسب ارا ینشا  داده است که نهرش دست جیدارد. نتا

. درپژوهش دیگرد یابیبر شواهد مثبت ارز یعملکرد مبتن

درصد شرکت کنندگا  در  9/91 زین (1484گازرا  )

بر  یمبتن ینهرش مثبت بوده و پزشک یمطالعه دارا

 ماریمراقبت و ارائه خدمات به ب تیفیشواهد را در بهبود ک

 نیدر ا نیهمچن .(2116 گرزانی)دانستند یموثر م

عملکرد  زا ینهرش و م وعن نیب یمطالعه، ارتباط معنادار

مورد مطالعه وجود دارد.  ارا یبر شواهد در دست یمبتن

بر شواهد در  یعملکرد مبتن زا یمربوط به م جینتا

بود که غالب  نیاز ا یمورد مطالعه حاک ارا یدست

 بایبر شواهد در سطح تقر یر عملکرد مبتناز نظ ارا یدست

 4/96 نهات (1498قرار داشتند در مطالعه زارع) یمطلوب

پاسخ دهنده اظهار کردند که در  ارا یدرصد از دست

بر شواهد  یمبتن یخود از پزشک ینیبال های یرگی میتصم

است که  یدر حال نیو ا (2115 زارع)ند کن یاستفاده م

 ارا یدرصد از دست (2/58اضر )مطالعه ح های افتهیطبق 

بر شواهد متوسط  یعملکرد مبتن نهیخود را در زم ییتوانا

با  یریادگیخصوص ارتباط سبک  در. نمودند یابیارز

 های سبک نیب ارا ،یبر شواهد در دست یعملکرد مبتن

 یعملکرد مبتن زا یمورد مطالعه و م ارا یدست یریادگی

 ود نداشت.وج یمعنادار یبر شواهد ارتباط آمار

با  شودیم یریگ جهیپژوهش حاضر نت یها افتهی از

عملکرد  شیمثبت بود  نهرش باعث افزا نکهیتوجه به ا

 شیباعث افزا یاگاه شیافزا نیبر شواهد و همچن یمبتن

توا  اظهار  یم نیبنابرا شود یبر شواهد م یعملکرد مبتن

عملکرد  زا یم شیافزا یراهکارها نیاز موثرتر یکیداشت 

انها و  یاگاه شیافزا ارا یدر دست اهدبر شو یتنمب

با توجه به  نی. بنابراباشدی نهرش مثبت م جادیا نیهمچن

 یریادگیو  ییزما  جهت آشنا نیآموزش بهتر تیاهم

باشد و قرار  یم لیبر شواهد زما  تحص یعملکرد مبتن

و  دیمف اریبس ا یدانشجو یمقوله در برنامه درس نیداد  ا

 های تیازمحدود یکیاست  ر. الزم بذکدکارا خواهد بو

 در مطالعه بود. یافراد به ادامه همکار لیپژوهش عدم تما

 و تشكر ریتقد

و  ارا یپزشکا ، دست هیکل مانهیصم همکاری از

 یتابعه دانشهاه علوم پزشک یمارستانهایکارکنا  ب

نمودند تشکر  یاریپژوهش مارا  نیکرمانشاه که در انجام ا

در  سندگا یمطالعه با منافع نو جیمن نتا. درضمیینما یم

 .باشد یتضاد نم
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Abstract: The current study was conducted to determine the relationship between 

learning style and EBP. In a cross sectional- correlational study, 65 individuals of 

clinical assistance were recruited to the study as stratified random and proportional 

assignment. The tools were learning style of Vark scale and evaluation of knowledge 

and attitude towards evidence-based performance. Data were collected by referring of 

the researcher to the hospitals and offering the questioners to subjects and completing 

by them, thereafter data were analyzed by SPSS software. The dominant learning style 

was one-mode (75%) of auditory style with frequency percent of (49.2%). The 

attitudes (67.7%) of the clinical assistance regarding EBP were positive and 43.1% of 

them had an appropriate level of EBP. The chi square test showed a significant 

relationship between awareness and EBP (P=0.01), as well as between attitude and 

EBP (P<0.001). There was no relationship among EBP and learning style (P=0.639). 

With increasing the awareness level, and positive attitude, EBP level was raised in 

clinical assistances, so, it is essential to provide some systematic and disciplined 

educational programs about EBP. 
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