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  خالصه
و از آنجـائی کـه   . براي یافتن و بکار گیري بهترین شواهد موجود از مطالعات، براي مراقبت از هر یـک از بیمـاران اسـت    آینديفرپزشکی مبتنی بر شواهد،  :سابقه و هدف

پزشـکی  لذا این مطالعه با هـدف تعیـین تـاثیر  آمـوزش      پزشکی مبتنی بر شواهد است زمینه در ها مهارت ترین اساسی از یکی شده، تصادفی آزمایی کار مقاالت توانائی نقد
  .مبتنی بر شواهد بر مهارت جستجو و نقد مقاالت توسط دانشجویان انجام گردید

شـرکت کننـدگان بـه روش    . انجام شـد  90این مطالعه بر روي دانشجویان مامایی مقطع کارآموزي زنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در زمستان  :مواد و روشها
جهـت بررسـی   . شدند و در کارگاه یک روزه آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد با تاکید بر چگونگی نقـد مقـاالت شـرکت نمودنـد     نمونه گیري آسان، مبتنی بر هدف انتخاب

  جهـت تجزیـه و تحلیـل     Paired t-testزمـون  آقبل و بعد از شرکت در کارگـاه اسـتفاده گردیـد و از     Slawsonمهارت نقد مقاالت از پرسشنامه شش سوالی استاندارد 
  .ها استفاده شد داده

   ).>01/0p( توانایی نقد مقاالت بعد از شرکت در کارگاه افزایش یافته و اختالف آماري معنی داري را نشان داد بر اساس نتایج حاصل از آزمون، :یافته ها
زي می تواند به شکل موثري منجر به ارتقا کیفیت مراقبتها کارآمو دوره طی ارزیابی نقادانه مقاالت و بحث بر روي موارد بوجود آمده، جهتبرگزاري کارگاه  :نتیجه گیري

 .در پرستاري و مامایی گشته و می توان این روش را بصورت کاربردي در کالس و بالین توسط دانشجویان مامایی بکار برد
  .دانشجویان مامایی مهارت جستجوي مقاالت، نقد مقاالت، پزشکی مبتنی بر شواهد، :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
   :لهمسئول مقاویسنده ن *

   E mail:kashefimidwife@gmail.com                                                               0584-2297095 :تلفنشمالی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري،  خراسان،: آدرس

  مقدمه 
در طول تاریخ همواره پزشکان و آموزش دهندگان دانش پزشکی دو اصل  

  انجام فعالیتهاي نیکو و مناسب را مبناي امر طبابت قرار  عدم ضرر رسانی و
. داده اند و به دنبال راههایی براي هرچه بهتر عملی کردن این آموزه ها بوده اند

دانشی است که ) Evidence-Based Medicine(پزشکی مبتنی بر شواهد 
و  به عنوان یک رویکرد نوین و قابل اتکا ) 1( امروزه بر مبناي این نظر ایجاد شده
کیفیت مراقبتهاي بالینی مورد  ءو جهت ارتقا در علو م پزشکی پذیرفته شده است

و بر اساس تعریف عبارتست از علم دستیابی به ) 2(توجه قرار گرفته است 
روایی اطالعات و به کار گیري و استفاده درست، صریح و  اطالعات مرتبط، بررسی

مدبرانه از بهترین اطالعات شواهد موجود در تصمیم گیري درباره مراقبت از هر 
بیمار می باشد و این به معنی تلفیق تجارب بالینی فردي با بهترین شواهد بالینی 

  بهترین ین علم در ا). 3( دست آمده از پژوهشهاي نظام مند استه در دسترس و ب

  
شواهد موجود در کنار تجربیات پزشک و تمایالت و ارزش هاي منحصر به فرد 

در این میان مطلوبیت پیامدهاي . بیمار منجر به تصمیم گیري بالینی می شود
بالینی از دیدگاه بیمار و هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم بیماري و مداخالت 

به طور کلی . یکدیگر تلفیق می شوند تشخیصی و درمانی به بهترین نحو با
پزشکی مبتنی بر شواهد می کوشد زبانی علمی و مشترکی را از تلفیقی بین 

 وجود آورد هاي بیمار براي پزشکان به بهترین دانش موجود با تجربه بالینی و ارزش
 و درمانی مختلف آموزشی، هاي نقش در اساتید پزشکی، آموزش حوزه در). 4(

 آنان هاي نگرش بین اي مالحظه هاي قابل تفاوت و کنند می فعالیت پژوهشی
لذا  براي ارائه  بهترین  .)5(دارد  وجود حوزه ها در این نقش ایفاي هنگام در

 اطالعات و نماید می جستجو را حوزه پزشکی در مطالعات بهترین و آخرین ،نقش
 را گیري صمیمبهترین ت بتواند تا کند می قدیمی اطالعات را جایگزین خود جدید
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  و همکاران محبوبه طباطبایی؛ ...جستجو تاثیر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر مهارت

 

اتخاذ تصمیم براساس   بهترین تصمیم گیري، از نظورم. باشد داشته بیمار براي
 حاصل شده سوگرایی بدون و تکرارپذیر بالینی هاي از پژوهش که است شواهدي

 مختلف، مطالعات .)6(پزشکی نیستند  پایه علوم مطالعات حاصل اغلب و باشد
 دانشجویان به شواهد بر بتنیم مختلف پزشکی هاي مهارت آموزش کارآیی
دیده شده است که بطور متوسط براي پزشکان به ازاي  .اند داده نشان  را پزشکی

سئوال پیش می آید  2مریض سرپایی  3سئوال و به ازاي هر  5هر مریض بستري 
 که مشابه سؤاالتی و مسائل گونه این به نگاهی با ،که پاسخ آن را نمی دانند

 به نیاز وي و گیرد می رد درگیر در علوم پزشکی شکلف یک ذهن در روزانه
 به آموزش پزشکی در حقایق که شویم می متوجه دارد موارد دراین تصمیم گیري

 اساس بر راحتی به مواقع در بسیاري توان نمی و نیست تشخیص قابل سادگی
   سنتی هاي روش از استفاده. )6و7( گرفت شخصی تصمیم عقاید و نظرات
 مؤثر فراگیران یادگیري بر تنها امر نه این بکشاند، انحراف به را وزشآم تواند می

 ها گویی دانشگاه پاسخ و بیمار مراقبت کیفیت در اختالل که سبببل بود، خواهد
 یک علمی منابع و از شواهد استفاده بنابراین ).6و8( شد خواهدنیز  جامعه قبال در

 دانشگاه خدمات کیفیت مینتض در و هاي آموزشی گیري تصمیم در اساسی نقش
مطالعات نشان داده است که آگاهی گروه پزشکی و دانشجویان از اهمیت . دارد ها

درصد دانشجویان  51کاربرد شواهد و چگونگی استفاده از آن محدود است و تنها 
 . استفاده می کننداز اطالعات الکترونیکی براي دستیابی به نیازهاي آموزشی خود 

 و برخوردارند متفاوتی بسیار اعتبار درجه از پزشکی العاتاطدر عین حال  
 غیر از معتبر اطالعات کردن جدا و اطالعات براي نقد کافی توانایی پزشکان
 از اندکی هم تعداد باال سطح خیلی هاي ژورنال در حتی حالیکه در ندارند را معتبر

در عین حال   .ددارن بالینی اهمیت وهم باال کیفیت هم میشوند چاپ که مقاالتی
پزشکان منجر به  کار حیطه به آن ورود اطالعات تا فاصله زمانی زیاد بین  تولید ،

 زمینه درمان در خصوص به ما کتابهاي از توجهی قابل قسمت که این می گردد
پزشکان که منجر به تصمیمات  تصمیمهاي بودن همچنین هتروژن .نیستند روز به

 اطالعات کافی برايگردد، به این دلیل است که می  متعدد در یک بیماري یکسان
به بهترین  دستیابی براي رایج لذا منابع وجود ندارد، شواهد مبتنی بر رویکرد
ندارند و این مسئله مخصوصا کار آموزش   کافی جاري کارآیی روش به اطالعات

  . )6( و کمک به تصمیم سازي هاي بالینی را مخدوش می نماید
 برنامه آموزشی در شواهد بر مبتنی پزشکی موزشآ هاي تاکنون دوره

 تأثیر موجود، مطالعات و اند، وارد نشده ایران پزشکی علوم هاي دانشگاه رسمی
 حوزه در را ایرانی پزشکی دانشجویان عملکرد بر شواهد مبتنی بر پزشکی آموزش
که  علیرغم انو ) 9( اند بررسی نکرده مقاالت نقد توانایی جمله از مختلف، هاي

 این در ها مهارت ترین ازاساسی یکی شده، تصادفی کارآزمایی مقاالت توانائی نقد
ولی متاسفانه تعداد مطالعه انجام شده در این زمینه در ایران  )9و10( است زمینه

 هاي دوره اثر بررسی در مطالعه اي با عنوان،) 1386(رفیعی و همکاران . کم است
 پزشکی دانشجویان در مقاالت نقد توانایی بر شواهد بر مبتنی پزشکی آموزشی

 در شواهد بر مبتنی پزشکی کاربرد سؤاالت به تهران، گزارش نمودند میزان پاسخ
 معنی افزایش شواهد، بر کارگاه مبتنی در شرکت از بعد مقاالت نقادانه ارزیابی
اما  از پزشکی شروع شد، مبتنی بر شواهد اگرچه مراقبت. )9(بود  یافته داري
ون به همه عرصه هاي سالمت نفوذ کرده و حرفه پرستاري و مامایی نیز در اکن

آگاهی دانشجویان از پزشکی مبتنی بر  .حال تغییر به سوي عملکرد مستند است
شواهد میتواند در موثر بودن، جستجو و نقد مقاالت گام موثري در برنامه آموزشی 

مامایی در زمینه مراقبت داشته باشد ولی کمبود آگاهی دانشجویان پرستاري و 
مبتنی بر شواهد و فاصله تئوري تا عمل موجب شده است تا این مفهوم کمتر در 
. این حرفه ها مورد استفاده قرار گیرد و تصمیم سازي ها را با چالش مواجه نماید

 بر مبتنی پزشکی آموزش دوره بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ).11(
 . ستجو و نقد مقاالت توسط دانشجویان مامایی انجام شدبر مهارت ج شواهد

  
  

  مواد و روشها 
نمونه گیري آسان، . این مطالعه یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می باشد

نفر از دانشجویان مامایی مقطع کارشناسی، در  30مبتنی بر هدف، بر روي 
کی خراسان کارآموزي بخش زنان بیمارستان بنت الهدي، دانشگاه علوم پزش

در ابتدا جهت آموزش و تفهیم مبانی آشنایی . انجام گردید 90شمالی در زمستان 
کارگاه یک روزه بر حسب تمایل و رضایت آگاهانه  پزشکی مبتنی بر شواهد،

دانشجویان با حضور اساتید صاحب نظر دانشگاه برگزار شد و در این جلسات بر  
 تخصیص نحوه بررسی مقاله، نقد لاز جمله اصو(مبانی نقد و بررسی مقاالت 

. تاکید شد )ه ها داد محرمانه بودن بررسی و خطاها بررسی مطالعه، در ها نمونه
سوال  5سپس از فراگیران خواسته شد بر اساس یادگیري مبتنی بر شواهد و 

به نقد مقاالت پرداخته و بهترین تصمیم را در هر  )PICOT(اساسی ساختار مند 
هر دانشجو  سپس با ورود دانشجویان به عرصه کارآموزي،. ندمرحله اتخاذ نمای

بیمار مراجعه کننده به خود را به طور کامل از نظر شرح حال، عالئم بالینی، 
سپس با راهنمائی استاد مربوطه در خارج از . مشکالت همراه بررسی می نمود

ز طریق اینترنت مقاله را ا 5مراجعه کننده ، ه به نوع بیمار ساعات کارآموزي با توج
به بعد بوده انتخاب و مورد نقد و بررسی قرار می داد این مقاالت  2005که از سال 

ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسش نامه . قبل و بعد از مداخله یکسان بودند
سوال در رابطه با پزشکی مبتنی  13سه قسمتی بود که قسمت اول در قالب 

سوال در رابطه با  10شامل  قد مطالعات و قسمت دومبرشواهد و نحوه بررسی و ن
میزان آشنائی دانشجویان با منابع الکترونیک و میزان استفاده و کاربرد آن می 

که هر دو  قسمت بر اساس مقیاس لیکرت نمره دهی شده و روائی  ،باشد
پرسشنامه در  قسمت اول و دوم  توسط روائی محتوي و پایائی آن توسط آزمون 

در قسمت سوم هم در رابطه با کاربرد پزشکی . روز انجام گردید 2پس از مجدد 
 (Slawson) مبتنی بر شواهد در ارزیابی  و نقد مقاالت از پرسشنامه اسالوسن

هرگز نمی "که شامل شش سئوال  با طیف  نمره دهی لیکرت بین نمره یک 
هر سه قسمت . داستفاده گردی ،"کامال می توانم"تا نمره پنج به گزینه  "توانم

 4پس از (پرسشنامه ها یکبار در ابتداي کارآموزي و یکبار در انتهاي کار آموزي 
  .)هفته در اختیار دانشجویان قرار گرفت

  انجام گرفت،  SPSS-18آنالیز آماري داده هاي حاصل با نرم افزار 
   استفاده Paired t-testبراي مقایسه گروه ها قبل و بعد از مداخله از آزمون 

  .شد
  
  

  یافته ها
سال وارد مطالعه شدند و  21دانشجویان در  این مطالعه با میانگین سنی 

مامائی بودندکه جهت کارآموزي به بخش زنان بیمارستان  6تمام دانشجویان ترم 
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در رابطه با میزان آشنائی دانشجویان با منابع  .بنت الهدي مراجعه کرده بودند
اربرد از آن، نتایج نشان داد قبل از مطالعه اکثر الکترونیک و میزان استفاده و ک

دانشجویان توانائی استفاده از منابع الکترونیک نداشته  و بیشتر اطالعات خود را از 
توصیه هاي متخصصان و جزوات اساتید دانشگاه و آخرین ویرایش کتب پزشکی 

ان توسط اساتید ولی بعد از کارگاه با توجه به راهنمایی دانشجوی. استفاده نموده اند
تعداد بیشتري از دانشجویان با روش هاي جستجوي مقاالت و  و همراهی آنان،

بیشترین تمایل دانشجویان  .نها استفاده کرده اندآسایت هاي مرتبط آشنا شده و از 

در استفاده از منابع متفاوت در جمع آوري اطالعات مورد نیاز در مرحله پیش 
در رابطه با نتایج حاصل از . آورده شده است 1آزمون و پس آزمون در جدول 

فراوانی نظرات افراد به تفکیک سواالت  ،Slawsonپرسش نامه اسالوسن 
. آمده است 2 پرسشنامه اسالوسن در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جداول

 "مطالعه کنترل شده"میانگین نمرات در مطالعه پیش ازمون براي سئوال 
نمره در پایان دوره و پس آزمون براي همین سئوال و میانگین  06/1±25/2
  .)1- 4جداول ) (>1/00p( بود که تفاوت معنی داري را نشان داد 63/0±30/3

  
  وري اطالعات مورد نیاز در مرحله پیش آزمون و پس آزمونآبیشترین تمایل دانشجویان در استفاده از منابع متفاوت در جمع . 1جدول 

  
  ماره آزمونآ  پس آزمون  پیش آزمون  

  - 8  2/3±4/0  26/2±69/0  سایر دانشجویان 
  - 5  25/3±7/0  5/2±58/0  توصیه هاي متخصصان

  -8/3  37/3±61/0  8/2±73/0  اساتید دانشگاه
  -2/7  8/3±62/0  5/2±86/0  اخرین ویرایش کتب پزشکی

  -1/2  13/3±63/0  8/2±59/0  تجربیات بالینی 
  -JAMA.NATURE 1/1±3/2  76/0±8/2  9/2مجالت پژوهشی مثل 

  - Cochran.best evidence 92/0±1/2  82/0±6/2  3پایگاههاي اطالعاتی مثل 
  -9/2  5/2±64/0  96/1±1  گاید الین 
  - 3  8/2±83/0  14/2±8/0  خبر نامه ها

  
  )پیش آزمون(میانگین نمرات به تفکیک سواالت در پرسشنامه اسالوسن . 2جدول 

 
  هرگز نمی توانم 

 (%)تعداد
  نمی توانم گاهی اوقات
 (%)تعداد

  می توانم
 (%)تعداد

  اکثر اوقات می توانم
 (%)تعداد

  کامال می توانم
 (%)تعداد

  )3/13( 4 )3/33( 10 )7/26( 8 )7/26( 8 مطالعه کنترل شده
  )7/6( 2 )7/16( 5 )70( 21 )7/6( 2 انتخاب و انتصاب افراد به صورت تصادفی

Intention to treat 8 )7/26( 14 )7/46( 3 )10( 5 )7/16(  
   )50( 15 )7/46( 14 )3/3(1 محرمانه درمان گروههاي به مطالعه مورد تخصیص افراد

Blind  7/6( 2 )7/16( 5 )40( 12 )7/26( 8 )10( 3 بودن پزشکان و بیماران نسبت به درمان( 
  )7/6(2 )7/56(17 )7/36(11  است bias و خطا داراي مطالعه

  
  )پس آزمون(میانگین نمرات به تفکیک سواالت در پرسشنامه اسالوسن . 3جدول 

  
  هرگز نمی توانم 

 (%)تعداد

  گاهی اوقات نمی توانم

 (%)تعداد

  می توانم
 (%)تعداد

  اکثر اوقات می توانم
 (%)تعداد

  کامال می توانم
 (%)تعداد

 )20(6 )3/63( 19 )7/16(5   مطالعه کنترل شده
 )40( 12 )7/56(17 )3/3(1   افراد به صورت تصادفی انتخاب و انتصاب

Intention to treat   3)10( 14)7/46( 13)3/43( 
 گروههاي درمان به مطالعه مورد تخصیص افراد

 محرمانه
  4)3/13( 19)3/63( 7)3/23( 

Blind  30(9 )3/43(13 )7/26(8   بودن پزشکان و بیماران نسبت به درمان( 
 )3/43(13 )3/33(10 )3/23(7   است bias و اخط داراي مطالعه
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  میانگین نمرات در مطالعه پیش ازمون و میانگین نمره در پایان دوره و پس آزمون. 4جدول 
 

  ماره آزمونآ  زمونآپس   پیش آزمون  
  -1/9  03/4±61/0  33/2±03/1  مطالعه کنترل شده

  -13  37/4±56/0  23/2±68/0  انتخاب و انتصاب افراد به صورت تصادفی
Intention to treat  02/1±17/2  66/0±33/4  34/10-  

  - 7/11  1/4±61/0  47/2±57/0  محرمانه درمان گروههاي به مطالعه مورد تخصیص افراد
Blind  5  03/4±76/0  8/2±05/1  بودن پزشکان و بیماران نسبت به درمان -  
  -24/11  2/4±8/0  7/2±6/0  است bias و خطا داراي مطالعه

 
  

  نتیجه گیريبحث و 
نتایج این مطالعه که با هدف بررسی توانایی دانشجویان در          

جستجوي مقاالت انگلیسی مرتبط و ارزیابی آنها انجام گردید موید افزایش توانائی 
در این مطالعه فراگیران با یادگیري اصول پزشکی  مبتنی . و مهارت آنان می باشد

جستجو و چگونه نقد  د اینکه چه مقاله اي رابر شواهد و یادگیري مهارتهایی مانن
کنند، به بررسی و تشخیص نیازهاي بیماران پرداخته و با تحقیق و تفحص به 
جستجوي مقاالت ادامه داده و به کاربرد دانش مامایی در مراقبت از بیماران خود 

 راث بررسی در مطالعه اي با عنوان،) 1386(رفیعی و همکاران . نددجامه عمل پوشان
 دانشجویان در مقاالت نقد توانایی بر شواهد بر مبتنی پزشکی آموزشی هاي دوره

 بر مبتنی پزشکی کاربرد سؤاالت به تهران، گزارش نمودند میزان پاسخ پزشکی
 داري معنی افزایش کارگاه، در شرکت از بعد مقاالت نقادانه ارزیابی در شواهد
 بر مبتنی پزشکی دوره آموزش یرتأث زمینه در موجود مطالعات). 9( بود یافته
تایلور و  ،)1998(مقاالت از جمله مطالعه نورمن و همکاران   نقد توانایی بر شواهد
 ها دوره این که دهد می نشان )2001(و مطالعه پارکر و همکاران ) 2007( آلن

تیلور و  .)9و12-14( میدهند افزایش دانشجویان در را مقاالت توانایی نقد
 شان داد آگاهیندر مطالعه به صورت مرور سیستماتیک ) 2000(همکاران 
 ).14( است کرده پیدا افزایش درصد25 آموزش متعاقب مقاالت نقد از دانشجویان

در رابطه با میزان آشنائی دانشجویان با منابع الکترونیک و میزان استفاده و کاربرد 
و تمایل به استفاده از  ن، نتایج نشان داد قبل از مطالعه اکثر دانشجویان توانائیآ

منایع الکترونیک نداشته و بیشتر منابع مورد استفاده کتاب و جزوات آموزشی 
 )1388(معرفی شده توسط اساتید می باشد که با نتایج مطالعه صادقی و همکاران 

درصد واحد هاي پژوهش  59همخوانی داشته به طوري که بر اساس نتایج آنان 
درصد موارد از کتاب و تجارب کلنیکی جهت  1/42صرفا از کتاب هاي درسی و 

   .)2( مطالعه استفاده می کردند
ارگاه با توجه به راهنمایی عه حاضر نشان داد پس از برگزاري کاما نتایج مطال

دانشجویان توسط اساتید و همراهی آنان ،تعداد بیشتري از دانشجویان با روشهاي 
ه به طوري که میانگین نمره جستجوي مقاالت و سایت هاي مرتبط آشنا شد

دانشجویان در بررسی توانایی آنان در جستجوي مقاالت مرتبط و استفاده از این 

  در مطالعه اي که  .منابع افزایش یافته ولی اختالف آماري معنی داري نداشت
  
  
  

 بر روي انترن ها در رابطه با جستجوي مقاالت و) 2010( توسط الي و همکاران
ي مرتبط در امر درمان انجام شد گزارش نمودند تعداد افرادي که استفاده سایت ها

بیش از سه بار در هفته از سایت هاي مدالین و پابمد استفاده می کنند  قبل از 
درصد می باشد که این میزان بعد از برگزاري  10موزشی کمتر از آبرگزاري کارگاه 

احمدي و ). 16( اردکارگاه افزایش یافت که با نتایج مطالعه ما همخوانی د
همکاران در مطالعه خود نشان دادند که از دیدگاه دانشجویان الزمه یادگیري قرار 
گرفتن در شرایط بالینی مناسب است و کالسهاي نظري نمی توانند به خوبی پاسخ 
گوي نیازهاي آموزشی باشند بر این اساس کاربرد شواهد نیز فقط محدود به 

از دیدگاه دانشجویان کاربرد  انی با شرایط بالینی دارد،کالس نبوده و نیاز به همزم
 شواهد در بالین باعث پیوند و افزایش یادگیري مفاهیم نظري و عملی می شد

مانند سایر پژوهشها پژوهش ما نیز داراي محدودیت هایی بود از قبیل عدم  ).17(
دم دسترسی دانشجویان به مقاالت جدید، هزینه داشتن بعضی از مقاالت، ع

دسترسی به موقع به اینترنت و عدم دسترسی کافی به اساتید به دلیل مشغله زیاد 
ابتکاري و مدبرانه  -مراقبت مبتنی بر شواهد یک روش فوق العاده خالق .آنان بود

 .مهارت و عملکرد دانشجویان مامایی میشود -باشد که باعث افزایش دانش  می
تقا کیفیت مراقبتها در پرستاري و مامایی و لذا پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت ار

فواید بسیار زیاد و کاربردي بودن این روش در ارزیابی نقادانه مقاالت این شیوه 
آموزشی بعنوان یک واحد درسی در برنامه اموزشی مامایی گنجانده شود و این 
روش بصورت کاربردي در کالس و بالین توسط دانشجویان مامایی بکار برده 

  .شود
  
  

  تقدیر و تشکر 
این مقاله حاصل طرح پژوهشی بوده و با استفاده از حمایت مالی معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام گردیده است که بدین وسیله 
   .نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسئولین آن مرکز ابراز می دارد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Evidence Based Medicine (EBM) is a set of methods and resources for finding 
and employing the best evidences among present in order to manage each patient. The aim of this study was to 
determine the effect of Evidence Based Medicine on research and critical appraisal skills of midwifery students. 
METHODS: This study was performed among gynecology clerkship students in Bojnurd University of Medical 
Sciences. Sampling was easy and purposeful. Midwifery students enrolled in an EBM workshop. A standard 
questionnaire was used before and after the workshop for data collection. 
FINDINGS: According to the findings a significant change was observed in critical appraisal skill. 
CONCLUSION: Workshop and discussion on research articles and specific cases can  increase the assessing and 
critical appraisal skills among students. 
 
KEY WORDS: Evidence-Based Medicine, Reaserch Skill, Critical Appraisal, Midwifery Students. 
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