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 يپرستار يان كارشناسآموختگ دانش يا حرفه يها يتوانمند برخي سهيمقا
 1394سال مراغه در يآزاد و دولت يها دانشگاه

  
  يجنت يعل ، *انيعباس هيرق رغفوروند،يمژگان م ،يرضا غفار

  
 

  چكيده
به  ييگو پاسخو  ندهيآ آموزشي يها اهداف برنامه يابي به منظور جهت ها دانشگاهان آموختگ دانش هايتوانمندياز  يآگاهمقدمه: 

 انآموختگ دانشاي  حرفه يها يتوانمندبرخي  سهيمطالعه با هدف مقا نيا. شود مي كشور محسوب اساسي يها جامعه از چالش ازهايين
  .انجام گرفت1394و دولتي شهرستان مراغه در سال  ادآز يها دانشگاه پرستاري كارشناسي

نفر در هر  21ي دولتي و آزاد (ها دانشگاهان كارشناسي پيوسته پرستاري آموختگ دانشنفر از  42اين مطالعه مقطعي برروي ها:  روش
ت سؤاال، نگرش و مهارت، يآگاه يابيخودارز، ياجتماع-يفرد يها پرسشنامه شامل اطالعات آوري جمعابزار . دانشگاه) انجام گرفت

 ها داده ليو تحل هيجهت تجز. ) بودينيي بالها مهارتعيني  ساختارمند(آزمون  ينيبال يها مهارت يابيارز يها ستلي و چكاي  نهيچهارگز
  . استفاده شد مستقل يآزمون ت و يفياز آمار توص

. )p<05/0وجود نداشت ( دولتي و آزاد دانشگاه انآموختگ دانش نيب معنادارتفاوت  ياجتماع- يمطالعه از نظر مشخصات فرد نيدر انتايج: 
ان دانشگاه آزاد به صورت آموختگ دانش نمره نگرش در. بود نمره 30 جموعم ) از7/3(4/15اي  نهيت چهارگزسؤاال) نمره اري(انحراف مع نيانگيم

در درس داخلي جراحي  يان دانشگاه دولتي نمره باالترآموختگ دانش. ان دانشگاه دولتي بودآموختگ دانش) باالتر از P=005/0ي (معنادار
)042/0=Pي ساكشن ترشحات ريهها مهارتان دانشگاه دولتي در آموختگ . دانشان دانشگاه آزاد اخذ كردندآموختگ دانشبا  سهي) در مقا 
)025/0=P( ،باز و بسته كردن بسته استريل )001/0<P001/0پوشيدن گان ( ) و=P ان آموختگ دانشاز  يبهتر تيي وضعمعنادار) با تفاوت

، )P=000/0گاواژ (، )P=003/0الواژ (، )P>001/0تيوب ( NG گذاشتن يها ان دانشگاه آزاد نيز در مهارتآموختگ دانش داشتند و دانشگاه آزاد
از  يبهتر تيي وضعمعنادارا تفاوت ) بP>001/0) و اضافه كردن محلول به ظرف در محيط استريل (P=005/0دادن دارو به بيمار (

  . ان دانشگاه دولتي داشتندآموختگ دانش
الزم است كه هم  ينيبال يها مهارت يهر دو دانشگاه در برخ انيو ضعف دانشجو يبا توجه به اخذ نمرات متوسط در آگاهگيري:  نتيجه

  . شود جاديالزم در آنها ااي  حرفه يها يتوانمند ينيبال يها در عرصه پرستاري انآموختگ دانشو هم قبل از شروع به كار  يدر دوره آموزش
  

 دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتي، پرستاري، انآموختگ دانش، توانمنديهاي كليدي:  واژه
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مركز مطالعات و  ،يارشد آموزش پزشك يكارشناس ان،يعباس هيرقنويسنده مسؤول:  *

. رانيا  ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،يتوسعه آموزش پزشك
abasianbonab@yahoo.com  

 شمركز مطالعات و توسعه آموز ز،يتبر ي)؛ دانشگاه علوم پزشكاري(استاد يرضا غفار دكتر
)؛ دكتر ghafarir@gmail.com.(رانيا ز،يز،تبريتبر پزشكي علوم دانشگاه، يپزشك

 ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما ي)، دانشكده پرستاراريغفوروند (دانش ريمژگان م
)، دانشكده اري(دانش يجنت ي)؛ دكتر علmirg1385@yahoo.com. (رانيا  ز،يتبر
،  زيتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك يرسان و اطالع تيريمد
  )janati1382@gmail.com.(رانيا

  مقدمه
نگرش و مهارت ، دانش ديبا آموزشي يها اهداف برنامه

آموختگان  حرفه و جامعه در دانش ازهاييمطابق با ن ييباال
اي  و موجب شود كه پرستاران با عملكرد حرفه دينما جاديا

  . )1باشند( ماريب مراقبت از توانايي به قادر مناسب
مهارت كسب  ايتبحر  به صورتعموماً  يريادگيمحصول 

                                                                              
  9/11/95، تاريخ پذيرش: 25/10/95، تاريخ اصالحيه: 26/8/95مقاله:  تاريخ دريافت
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 يها ييتبحر به توانا. گردد مي يان تلقآموختگ دانششده در 
 يها مهارت ايمرتبط به كار و  يها تيفعال ياجرا يبرا يفرد
 2005در سال  يپرستار يمل يشورا. )2(تمركز دارد يزندگ
 يريگكار بهفرد در  ييتوانابه عنوان متحده تبحر را  االتيدر ا

 يفايا يبرا يحركت يروان يها و مهارت گيري ميتصم، دانش
يك اجماع كلي در مورد . )3(نمود فيتعر ينينقش پرستار بال

توانمندي از وجود دارد ) Competency( توانمندي فيتعر
يك طيف از  ب)، فهم و قضاوت، الف) دانش يتركيبي از اجزا

و فردي و  حركتي - رواني يها تكنيك و ها شناختها،  مهارت
تشكيل شده  شخصي هاي نگرش و ها ج) يك طيف از ويژگي

  . )4(است
و آگاهانه از  يشگياستفاده همبه عنوان اي  حرفه يتوانمند

 و احساسات ،ينياستدالل بال، يمهارت فن ،دانش ،ارتباطات
شده  فيدر عمل روزانه به نفع فرد و جامعه تعر ها ارزش
به  تيصالح اي يواژه توانمند يدر علوم پزشك. )5(است

گرفته شده است و به  به كارمفهوم گسترده  كيعنوان 
 ياجرا يالزم برا اتيو تجرب ينگرش و زبردست، نشدا

رو با  نياز ا. )6(نقش و حرفه اشاره دارد كيمؤثر 
 يستگيشا اي يتوان توانمند مي ها يژگيو نيسنجش ا

  . كرد گيري را اندازه يان پرستارآموختگ دانشاي  حرفه
 يمهم در پرستار يو صنفاي  بحث حرفه كي ينيتبحر بال

و  نيمسؤولهمواره مورد توجه  ربازياست كه از د
جهت فراهم  ياريبس يها و تالش است بوده زانري برنامه

نظام  تيفيك يابيو ارز يريادگيمناسب  طينمودن شرا
ه رشته ب نيان اآموختگ دانش يدر توانمندساز يآموزش

 ستميگروه س نيتر بزرگ يرپرستا. )7(عمل آمده است
 است كه يبالقوه قابل توجه يروين ياست و دارا يبهداشت

در حال ارائه  يبهداشت يها مراقبت تيفيك يبر رو تواند مي
امروزه همه پرستاران بدون توجه به . )8(بگذارد ريتأث
و  يارتباط، يكتكني مهارت يدارا ستيبا مي ينيبال فيوظا
 نيتوسعه ا. باشند يتكامل نديفرآ كي رتفكر خالق د يدارا

 كي. )9(است دهيچپي و بوده وقت صرف مستلزم ها تجربه
 به كه دارد وجود ها دانشگاه و ها از دانشكده يشگيانتقاد هم

در  ها تيشروع فعال يرا برا انيو مناسب دانشجو كافي طور
مشكل باعث عدم  نيو ا كنند نمي آماده يپرستار طهيح
 راتييهمگام با تغ ازيمورد ن يها مهارت ودانش  شرفتيپ

و  شنهاداتيارائه پ. )10(شود مي امروز يتكنولوژ عيسر
آموزش  قبلي يها برنامه تيانتقادات درمورد صالح

 يها كسب مهارت اعتماد به نفس و شيپرستاري به افزا
  . )1(دنماي مي كمك التحصيل فارغپرستاران تازه  ينبالي

ان ما قادر به حل مشكالت آموختگ دانش مياگر بخواه
آنها را در امور  نياديبن يها مهارت ديباشند با مارانيب

 يابيمداوم مورد ارزش طور بهمربوط به دانش و مهارت 
و  است بر عملكرد يمبتناي  حرفه يپرستار. )11(ميقرار ده

به  يپرستار انيدانشجو يسنجش تحقق اهداف آموزش
 نيلذا ا، )12(است حرفه نيا اتيكسب مهارت از ضرور لشك

منتخب  يها يتوانمند سهيو مقا نييمطالعه با هدف تع
 يها دانشگاه پرستاري كارشناسي انآموختگ اي دانش حرفه
  . تگرف انجام دولتي و آزاد

  
  ها روش

ان آموختگ دانشاين مطالعه مقطعي توصيفي بر روي 
و دانشگاه   كارشناسي پيوسته پرستاري دانشگاه آزاد

كل . انجام گرديد 1394دولتي  شهرستان مراغه در سال 
نفر  28ان كارشناسي پرستاري دانشگاه دولتي آموختگ دانش

داوطلبانه در مطالعه شركت  به صورت آناننفر 25 بودند كه
ان پرستاري دانشگاه آموختگ دانشهمچنين تعداد . كردند
 به صورتنفر  21نفر بودند كه از اين تعداد نيز  24آزاد 

  .داوطلبانه در اين مطالعه شركت كردند
تازه ، انآموختگ دانشمعيارهاي ورود به مطالعه 

به شركت در  ليو تما انآموختگ دانشبودن  التحصيل فارغ
  . مطالعه بود

 مراكز در انآموختگ دانششاغل بودن ، خروج از مطالعه معيار
 انآموختگ دانش از نفر سه كه بود ها بيمارستان و درماني

 شاغل بيمارستان در بهياربه عنوان  دولتي دانشگاه پرستاري
 كنندگان ساير مشاركت. كردندن شركت مطالعه در آنها كه بودند
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  . بودند اغلجاهايي غير از مراكز درماني ش شاغل نيز در
   يها اطالعات شامل پرسشنامه آوري جمع ابزار
، نگرش و مهارت، يآگاه يابيخودارز، ياجتماع-يفرد

 يابيارز يها ستلي و چك اي نهيت چهارگزسؤاال
 يها مهارتعيني  ساختارمند(آزمون  ينيبال يها مهارت

  . بود  )O S C E آسكي ،ينيبال
، جنسيت نهيدر زم يتسؤاالشامل  ياجتماع يفرد پرسشنامه
  . بود وضعيت بومي بودن وضعيت اشتغال و، هلأوضعيت ت
 سؤال 12، دانش سؤال 11شامل  خود ارزيابي پرسشنامه
بر اساس نمره  ت دانشسؤاال. مهارت بود سؤال 21نگرش و 

اي  نهيچهار گز فيمهارت بر اساس طسؤاالت  صفر و يك،
 يبند نمره) 1كم (نمره  يلي) تا خ4(نمره  ياز كامالً كاف كرتيل

 ازاي  پنج گزينه كرتيل فيت نگرش بر اساس طسؤاالشد و 
  . شد بندي ) نمره1كامالً مخالفم (نمره  تا )5 نمره( موافقم كامالً
دانش از  طهيبراي سنجش ح اي نهيچهارگز تسؤاال

محتواي دروس تئوري چهار ساله كارشناسي پرستاري 
 علمي هيأت يت طرح شده توسط اعضاسؤاالبود كه شامل 

 يكارشناس ياختصاص اصلي درس 4 از سؤال 30تعداد به
، )سؤال 15( يجراح يداخل يپرستار شامل يپرستار
بهداشت  يپرستار، )سؤال 5بهداشت روان ( يپرستار

  نوزادان  بهداشت مادران و يو پرستار )سؤال 5جامعه (
نمره  حيپرسشنامه به هر جواب صح نيدر ا. ) بودسؤال 5(
  . گرفت مي و به جواب نادرست نمره صفر تعلق كي

 تمآي 21 شامل باليني يها مهارت ارزيابي يها ليست چك
ي باليني منتخب پرستاري بود كه در ها مهارتاز 

 ناي. گرفت قرار استفاده مورد  آسكي آزمون يها ايستگاه
 ،1متوسط:  ،5/1خوب: ، 2:يبا مقياس (عال ستلي چك
 چك. شد يگذار نمرهصفر)  :فيضع يليخ و 5/0 :فيضع

 پرستارياي  حرفه استانداردهاي كتابچه از ها ليست
  . گرديد تهيه پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت
 بااي  ت چهارگزينهسؤاالپرسشنامه خودارزيابي و  روايي

 با ابتدا كه يطور  به، گرديد تأييد محتوا روايي از استفاده
 پيوسته كارشناسي آموزشي دوره كوريكولوم از استفاده

ريزي  عالي برنامه ه پرستاري آخرين مصوبه شورايرشت
علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

 و تهيهاي  ت چهارگزينهسؤاالارزيابي و  دپرسشنامه خو
نفر از اساتيد  5 به ييمحتوا ييروا تأييد جهت سپس

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه تبريز ارسال شد و 
پس از كسب نظرات ايشان و انجام اصالحات الزم 

  . نهايي تهيه گرديد يها پرسشنامه
 اي نهيچهارگزنتايج آزمون  ت درسؤاالتحليل  و تجزيه در

 42دربين ،  دو دانشگاه كنندگان برگزار شده بين شركت
 )6/86( سؤال 26ارائه شده  سؤال 30از  كننده نفر شركت

) 7/0 و 3/0درصد داراي ضريب دشواري قابل قبول بين (
) 1/0از ( تر كمتميز  ضريبت از سؤاالاز  كدام هيچ بوده و

 ريچاردسون–تگي كودرسضريب همب. برخوردار نبودند
  . گرديد محاسبه) 71/0( آزمون براي
 و تحقيقات مركز طرف ازاي  اجراي تحقيق نامه ابتداي در

 و آزاد يها دانشگاه به تبريز پزشكي آموزش توسعه
همچنين با همكاري صميمانه . راغه ارسال گرديدم دولتي

ان كارشناسي آموختگ دانشي پرستاري ها گروهمديران 
حساب جهت  هيپرستاري پس از انجام مراحل تسو

به محقق معرفي شدند و  يقشركت در مراحل مختلف تحق
 كنندگان به شركت، اهداف و مراحل مختلف پژوهش

به  ليداده شد و در صورت تما حتوضي پژوهشگر توسط
. دياخذ گرد يآگاهانه كتب نامه رضايت، شركت در مطالعه

زمان ، بودندالتحصيل  فارغتازه  كنندگان تمام شركت
 يرماهدر مطالعه در ت كنندگان تحصيل شركتفراغت از 

و زمان شروع مطالعه و اخذ رضايت آگاهانه از  1394
ان جهت آموختگ دانشان در زمان مراجعه آموختگ دانش

  . تسويه حساب به دانشگاه بود
شدند و كل  ميبه دو گروه تقس كنندگان مشاركت كل

 ان دو گروه درآموختگ دانشاز  ها يابيمراحل انجام ارز
 به ارزيابي خود يها پرسشنامه. چهار روز انجام شد يط

تكميل شد و  و توسط آنها دگردي ارائه كنندگان مشاركت
ان پرستاري آموختگ دانش ازاي  سپس آزمون چهارگزينه
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 آمد و پس از آن آزمون آسكي در عمله بدو دانشگاه 
آزمون  يها ايستگاه. ديمختلف برگزار گرد يها ايستگاه

با  يارتباط يها مهارتشامل:  ستگاهاي 12 تعداد به يآسك
، هيساكشن ترشحات ر، يتراپ ژنياكس، ياتيح عاليم، ماريب

 دنيكش، گاواژ كردن، الواژ كردن يگذاشتن لوله معد
 ونيانفوز، پانسمان ضيتعو، ماريدادن دارو به ب، هيبخ
و پنج مهارت مربوط به اسكراب ، قاتيانجام تزر، يديور

منتخب  ينيبال يها مهارتبود كه  ليموارد استر تيو رعا
 يها ايستگاهدر . ديگرد يابيدر آنها ارز يپرستار
و  ماريبا ب يارتباط يها مهارتو  ياتيم حيعال گيري اندازه

از  ها ايستگاه هيو در بق مارنماياز ب ماريدادن دارو به ب
 ها ياز آزمودن كيپژوهش هر  نيا در. مانكن استفاده شد

 يها ايستگاهدر  يپرستار انمربي توسط مجزا طور به
 يها ستلي چك. قرار گرفتند يابيمورد ارز يآزمون آسك

وزارت بهداشت و  يپرستاراي  استاندارد حرفه يابيارز
  . درمان بود
-SPSS افزار نرمشده با استفاده از  آوري جمع اطالعات

 يفياز آمار توص. قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز 21

 يبرا اريو انحراف مع نيانگيم، (درصد) يفراوان شامل
و مهارت استفاده  يآگاه، نگرش، دانش تيوضع فيتوص

، مهارت، نگرش، دانش يابيخودارز سهيمقا يشد و برا
 مستقل ياز آزمون ت ينيبال يها مهارتو  يآگاه زانيم

در نظر  معنادار 05/0  از تر كم  Pمقدار. استفاده شد
  . گرفته شد

  
  نتايج

 پرستاري كارشناسي انآموختگ دانشنفر از  46از تعداد 
شركت كننده در اين  مراغه آزاد و دولتي يها دانشگاه

نفراز دانشجويان دانشگاه دولتي در  4پژوهش فقط 
 تيكثرا). Response Rate %3/91( آزمون شركت نكردند

%) 4/71( چهارم سه حدود و زن%) 6/78( كنندگان مشاركت
 كل در سن) معيار انحراف( ميانگين. بودند مجرد

سوم  حدود دو. ) سال بود4/1( 0/23 كنندگان مشاركت
 . )1جدول( بودند بومي%) 3/64( كنندگان شركت

 

  كنندگان مشاركت ياجتماع يمشخصات فرددرصد فراواني : 1 جدول
 دانشگاه آزاد

)21=n( 
 دانشگاه دولتي

)21=n( 
كنندگانمشاركتكل

)42=n( 
 
 

 سن ميانگين (انحراف معيار) )4/1(0/23 )2/1( 2/23 )2/1( 9/22

 زن )6/78(33 )1/57( 12 )100( 21
 جنس

 مرد )4/21(9 )9/42( 9 0

 مجرد )4/71(30 )2/76( 16 )7/66( 14
 هلأوضعيت ت

 هلأمت )6/28(12 )8/23( 5 )3/33( 7

 بومي )3/64(27 )6/28( 6 )100( 21
 وضعيت بومي بودن

 غير بومي )7/35(15 )4/71( 15 0

  

 كنندگان مشاركتكل  ) نمره دانشاري(انحراف مع نيانگمي
 ) و1/4( 6/30 يآموختگان دانشگاه دولت دانش، )6/3( 2/31

) از محدوده نمره 0/3( 8/31 آموختگان دانشگاه آزاد دانش
كه از نظر نمره دانش تفاوت  ،بود 44تا  11 يابيقابل دست
 .)P=317/0وجود نداشت ( ها گروه نيب يارآم معنادار

 كنندگان كل مشاركت) نمره نگرش اري(انحراف مع نيانگيم

) و 1/6( 9/47 يآموختگان دانشگاه دولت دانش، )4/6( 7/50
) از محدوده نمره 5/5( 4/53آموختگان دانشگاه آزاد  دانش

 تفاوتبود كه از نظر نمره نگرش  60تا  12 يابيقابل دست
 ؛)P=005/0وجود داشت ( ها گروه نيب يآمار معنادار
كل  ) نمره مهارتاري(انحراف مع نيانگيم نيهمچن

آموختگان دانشگاه  دانش ،)3/9( 0/70 كنندگان مشاركت
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 4/70آموختگان دانشگاه آزاد  دانش و )5/10( 8/69 يدولت
 دست به 84تا  21 يابي) از محدوده نمره قابل دست2/8(

 نيب يآمار معنادارتفاوت  هم نهيزم ناي در كه آمد
  . )2) (جدول P=859/0وجود نداشت ( ها گروه

  
  مطالعه يها گروه كيو به تفك كنندگان و مهارت در كل مشاركتنگرش ، ياز آگاه يابيخود ارز تيوضع :2 جدول

 ها گروهمقايسه بين 

P 

 دانشگاه آزاد

)21=n( 

 دانشگاه دولتي

)21=n( 

 كنندگانكل مشاركت

)42=n( 

 متغير

 انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين

 )11- 44(آگاهي 6/3±2/31 1/4±6/30 0/3±8/31 317/0

 )12- 60نگرش ( 4/6±7/50 1/6±9/47 5/5±4/53 005/0

 )21- 84مهارت ( 3/9±0/70 5/10±8/69 2/8±4/70 859/0

  
(انحراف  نيانگيم ايچهار گزينه آزمون جينتا يدر بررس

ان آموختگ ، دانشكنندگان ) نمره دانش كل مشاركتاريمع
از (ان دانشگاه آزاد آموختگ دانش و يدانشگاه دولت

 ها گروه نيب يمعنادارتفاوت  )30تا  0محدوده نمره 
  . )P=150/0(نداشت وجود

كل   ينمره درس داخل جراح )اري(انحراف مع نيانگيم
 و يان دانشگاه دولتآموختگ ، دانشكنندگان مشاركت

 )15تا  0 از محدوده نمره(ان دانشگاه آزاد آموختگ دانش
  . )P=042/0وجود داشت ( ها گروه نيب يآمار معنادارتفاوت 

نمره درس بهداشت روان  كل  )اري(انحراف مع نيانگيم
 يو برا يان دانشگاه دولتآموختگ ، دانشكنندگان مشاركت

 )5 تا 0نمره  از محدوده ( ان دانشگاه آزادآموختگ دانش

  )P=718/0وجود نداشت ( ها گروه نيب يآمار معنادارتفاوت 
 ينمره درس بهداشت جامعه برا )اري(انحراف مع نيانگيم

و  يان دانشگاه دولتآموختگ دانش ،كنندگان كل مشاركت
بود  )5 تا 0نمره از محدوده ( ان دانشگاه آزادآموختگ دانش

وجود نداشت  ها گروه نيب يآمار معناداركه تفاوت 
)483/0=P(  
 نمره درس بهداشت مادران و )اريمع (انحراف نيانگيم

ان دانشگاه آموختگ ، دانشكنندگان نوزادان كل مشاركت
 )5 تا 0از محدوده ( ان دانشگاه آزادآموختگ دانشو  يدولت

وجود نداشت  ها گروه نيب يآمار معنادارتفاوت 
)366/0=P(  جدول)3.(  

  
  مطالعه يها گروه كيو به تفك كنندگان در كل مشاركت يمختلف پرستار يها طهينمره دانش در ح نيانگيم :3 جدول

 ها گروهمقايسه بين 

P 

 دانشگاه آزاد

)21=n( 

 دانشگاه دولتي

)21=n( 

 كنندگانكل مشاركت
)42=n( 

 متغير

 انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين

 )0- 30(نمره كل دانش  7/3±4/15 2/3±2/16 0/4±5/14 150/0

 )0- 15جراحي (-داخلي 1/2±8/7 1/2±5/8 9/1±1/7 042/0

 )0- 5بهداشت روان ( 2/1±3/2 3/1±4/2 2/1±2/2 718/0

 )0- 5بهداشت جامعه ( 1/1±3/2 1/1±1/2 0/1±4/2 483/0

 )0- 5مادران و نوزادان ( 0/1±9/2 0/1±1/3 1/1±8/2 366/0

  
 ها گروه نيب يآمار معنادارمهارت ساكشن  تفاوت نمره  )اري(انحراف مع نيانگيم يآزمون آسك جينتا يدر بررس
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مهارت  )اري(انحراف مع نيانگيم. )P=025/0(را نشان داد
را  ها گروه نيب يآمار معنادارتيوب تفاوت  NGTگذاشتن 

مهارت  )اري(انحراف مع نيانگيم. )P=001/0( نشان داد
 را نشان داد ها گروه نيب يآمار معنادارالواژ تفاوت 

)003/0=P( .انحراف مع نيانگيم)مهارت گاواژ تفاوت  )اري
. )P=001/0( را نشان داد ها گروه نيب يآمار معنادار

مهارت دادن دارو به بيمار تفاوت  )اري(انحراف مع نيانگيم
  .)P=005/0( را نشان داد ها گروه نيب يآمار معنادار

بسته كردن بسته  مهارت باز و )اري(انحراف مع نيانگيم
 را نشان داد ها گروه نيب يآمار معناداراستريل  تفاوت 

)001/0=P( .انحراف مع نيانگيم)مهارت اضافه كردن  )اري

 يآمار معنادارمحلول به ظرف در محيط استريل  تفاوت 
(انحراف  نيانگيم. )P=001/0( را نشان داد ها گروه نيب

 نيب يآمار معنادارمهارت پوشيدن گان  تفاوت  )اريمع
  .)P=001/0( را نشان داد ها گروه

، يارتباط يها مهارتشامل  ها مهارتنظر بقيه  از
 گيري اندازه، تنفس گيري اندازه، نبض گيري اندازه

، مهارت تزريقات، درجه حرارت گيري اندازه، فشارخون
، تراپياكسيژن ، آماده كردن سرم، مهارت گرفتن رگ

تعويض ، مهارت پوشيدن دستكش، مهارت شستن دست
 ها گروه نيب يآمار معناداركشيدن بخيه تفاوت ، پانسمان

  .)4(جدول  مشاهده نشد
  

  مطالعه يها گروه كيو به تفك كنندگان در كل مشاركت ينيبال يها مهارت تيوضع :4 جدول
مقايسه بين 

 ها گروه

P 

 دانشگاه آزاد

)21=n( 

 دانشگاه دولتي

)21=n( 

 كنندگانكل مشاركت

)42=n( 

 متغير*

 انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگن

 ي ارتباطيهامهارت 2/0±8/1 2/0±8/1 2/0±8/1 756/0

 نبضگيرياندازه 4/0±8/1 5/0±8/1 4/0±9/1 427/0

 تنفسگيرياندازه 3/0±9/1 2/0±8/1 3/0±9/1 669/0

 فشار خونگيرياندازه 4/0±9/1 2/0±9/1 1/0±9/1 427/0

 درجه حرارتگيرياندازه 2/0±9/1 2/0±8/1 2/0±9/1 496/0

 تزريقات 2/0±5/1 2/0±5/1 2/0±4/1 316/0

 گرفتن رگ 2/0±5/1 1/0±5/1 2/0±6/1 728/0

 سرمآماده كردن 2/0±7/1 2/0±7/1 2/0±6/1 705/0

 اكسيژن تراپي 2/0±6/1 2/0±7/1 3/0±6/1 062/0

 ساكشن 2/0±7/1 3/0±7/1 2/0±6/1 025/0

 تعويض پانسمان 2/0±3/1 3/0±3/1 2/0±2/1 614/0

 كشيدن بخيه 2/0±9/0 3/0±9/0 2/0±9/0 469/0

000/0 2/0±7/1 2/0±4/1 2/0±5/1 NG تيوب گذاشتن 

 الواژ 3/0±5/1 3/0±3/1 3/0±7/1 003/0

 گاواژ 2/0±4/1 2/0±3/1 1/0±6/1 000/0

 دادن دارو به بيمار 1/0±7/1 1/0±7/1 1/0±8/1 005/0

 باز و بسته كردن بسته استريل 5/0±3/1 4/0±7/1 2/0±0/1 000/0

 اضافه كردن محلول به ظرف در محيط استريل 5/0±5/0 1/0±0/0 4/0±9/0 000/0

 شستن دست 3/0±7/1 2/0±8/1 3/0±7/1 470/0

 پوشيدن گان 2/0±9/1 0/0±0/2 2/0±8/1 001/0

 پوشيدن دستكش 2/0±8/1 2/0±9/1 2/0±8/1 217/0

  . است 0- 2*محدوده نمرات در همه متغيرهاي مورد بررسي از 
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  بحث
در علوم پزشكي و از اي  دستيابي به استانداردهاي حرفه

طريق حصول اهداف مهارت جمله در حرفه پرستاري از 
 پرستاري دانشجويان. پذيرد مي باليني حرفه صورت

 برخوردار باليني پايه يها مهارت از بايد التحصيل فارغ
 اين در خدمات ارائه توان يالتحصيل فارغ از پس و بوده
مطالعه از نظر  ناي در. )11(باشد داشته را زمينه

 يآمار معنادارنگرش و مهارت تفاوت ، دانش يابيخودارز
 نمره نظر از كنندگان مشاركت. وجود نداشت ها گروه نيب

آن در حد متوسط بودند و به جز  يها طهيو ح يآگاه كلي
 نيب يدار آماراتفاوت معن يجراح-يداخل طهيدر ح
هيچ  زين ينيبال يها مهارت روجود نداشت و از نظ ها گروه

 ها مهارتگروهي موفق به كسب نمره عالي در انجام اين 
گذاشتن ، ساكشن ترشحات يها مهارتاز نظر  اما نشد 
NG باز و بسته ، ماريدادن دارو به ب، گاواژ، الواژ، وبيت

اضافه كردن محلول به ظرف در ، ليكردن بسته استر
 نيب يآمار معنادارگان تفاوت  دنيپوش و لياستر طيمح

  . دو گروه وجود داشت
 يابيپرسشنامه خود ارزآمده از به دست نتايج  بررسي

 فضعي نگرش دهنده نشان كنندگان نگرش كل مشاركت
است كه نشان  ها پژوهشنتايج ساير مويد كه  است آنها

ي مند عالقه، ان پرستاري از انگيزهآموختگ دانش داده است
 نيا جنتاي. )14و13و11(پاييني برخوردار هستند و تعهد

و  يضعف در سطح آگاه دهنده نشان نيهمچن هشپژو
 يابياست كه هم خود ارز كنندگان دانش مشاركت

آمده از آزمون به دست  جيو هم نتا كنندگان مشاركت
در  يعلت افت سطح آگاه. است آن مؤيداي  نهيچهارگز

، انگيزه كمبود محققين اعتقاد به است دانشجويان متفاوت
از علل افت يادگيري و  ياندانشجو در تعهد و يمند عالقه

 سال دراي نتايج  مطالعه. كيفيت آموزش باليني است
 به صورتدانشجويان را  ها دانشكده داد نشان 2002

 آموزش در و كنند نمي مطلوب براي عملكرد باليني آماده
. )13(دارد وجود نقص دانشجويان به باليني يها مهارت

نيز از نتايج مشابهي در مورد  يكشور تحقيقات در
درسي پرستاري در رساندن دانشجويان  برنامهنقايص 

 مهارت الزم به چشم پرستاري به سطح دانش و
  . )11(خورد مي
هيچ گروهي  ينيبال يها مطالعه از نظر مهارت نيا در

، نشدند ها موفق به كسب نمره عالي در انجام اين مهارت
بر  92همكاران درسال  توسط دادور و كهاي  مطالعه در
سال آخر انجام  يپرستار انينفر از دانشجو 56 يرو

مانند مهارت  ييها مهارتنشان داده شد در  ،گرفت
 انيدانشجو يكه دردوران كارآموز يديتتر وراگذاشتن ك
% پرستاران و 60شده است در  نيتكرار و تمر يپرستار
 يابيارز يخوب و عال اريبس، در حد خوب انيدانشجو

در  قيتحق نيشركت كننده در ا اندانشجوي و اند دهش
داشتند  نيامكان تكرار و تمر شتريكه ب ييها مهارت
 يها افتهيامر با  نيا ؛)11(نشان دادند يبهتر يها مهارت

و همكاران و دادور و همكاران ) Engumانگوم ( قاتيتحق
مك ). تحقيقات دادور و همكاران و15و11مشابه است( زين

 فرصت اساسا داد كهوهمكاران نيز نشان  )Mackay كي(
و همكاران  يمرب تيبا حما جيرا هاي هيرو نتمري و تكرار

دانشجو در  ينيدر آموزش بال . شود مي نيبخش تام
 طهيآموخته شده را در ح ميمفاه طيو مح يبا مرب املتع

  . )14و11(ردگي مي به كارعمل 
ي باليني در دو گروه ها مهارتمقايسه وضعيت  نتايج
ان پرستاري دانشگاه آزاد و دولتي مراغه آموختگ دانش

آموزش باليني  برنامهنشان داد كه با وجود يكسان بودن 
ي كارورزي ها دو گروه مورد مطالعه و اجراي برنامه
 و ينيبال يها دانشجويان هر دو دانشگاه در عرصه

 مربيانيكسان و مشترك بودن بيشتر ي ها بيمارستان
 يدر برخ معنادار يها تفاوتباليني هر دو گروه 

به اعتقاد . دو گروه وجود دارد نيب يعمل يها مهارت
توسعه مهارت در حرفه  و همكاران )Vernon( ورنون
 .)16(رديپذ مي انجام يدر مقاطع كارشناس يپرستار

 نييجهت تع يان پرستارآموختگ دانش يتوانمند يابيارز
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است و  ياتيح يامر يآموزش يازهايو ناي  توسعه حرفه
از كسب دانش و مهارت الزم در  نانيموجب حصول اطم

  . )17(گردد مي خدمات تيفيك شيو افزا ها دانشكده
ان سال آموختگ دانشي اين تحقيق تعدادكم ها محدوديت از

دليل تعداد ه دانشگاه آزاد و دولتي مراغه بود كه ب94
تعداد  نفر) 52( 94ن سال التحصيال فارغپايين 
، بود نفر) 42در تحقيق نيز پايين ( كنندگان مشاركت
 زمينه اين در ديگري مشابه يها پژوهش شود مي پيشنهاد

انجام گيرد تا از لحاظ  ديگر يها دانشگاه و شهرها در
  . نتايج از اعتبار باالتري برخوردار باشد پذيري تعميم

  
  گيري نتيجه
ي ها در اجراي صحيح برنامه ها دانشگاهبودن  گو پاسخ

ان توانمند از لحاظ آموختگ دانشآموزشي و تربيت 
ي مختلف در زمينه ها نگرشوجود  واي  ي حرفهها صالحيت

ن التحصيال فارغان و آموختگ دانشي ها توانمنديتفاوت در 
. بود دولتي يكي از داليل انجام اين مطالعه ي آزاد وها دانشگاه

 انيو ضعف دانشجو يتوسط در آگاهتوجه به اخذ نمرات م با

الزم است كه هم  ينيبال يها مهارت يهر دو دانشگاه در برخ
 انآموختگ دانشو هم قبل از شروع به كار  يدر دوره آموزش

الزم اي  حرفه يها يتوانمند ينيبال يها در عرصه پرستاري
  . شود جاديدر آنها ا

  
  قدرداني

   تبريزاين پژوهش توسط دانشگاه علوم پزشكي 
   تصويب توسعه آموزش پزشكي) مطالعات و (مركز
) و حمايت مالي شده .1394,509tbzmed.rec اخالق: (كد

است. بدينوسيله از مديران گروه پرستاري، معاونين 
پژوهشي دانشگاههاي دولتي و آزاد  آموزشي و

شهرستان مراغه كه صميمانه ما را در انجام مراحل 
ياري نمودند تشكر و قدرداني  ها حمايت وآزمون

تحقيق  گردد. همچنين از كليه دانش آموختگان كه در مي
در مراحل مختلف آزمونها  حاضر مشاركت كرده و

  نماييم.شركت نمودند، سپاسگزاري مي
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Abstract 
 
Introduction: Knowledge of the competencies of university graduates to meet goals orientation of future 
educational programs and the needs of society is one the country’s main challenges. The purpose of this 
study was to compare selected professional competencies of nursing graduates of the Azad and public 
universities of Maragheh in 2015. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 42 nursing graduates of Azad and public universities 
(21 per each university). Data collection tools were demographic questionnaires, self-assessment of 
knowledge, attitudes and skills, MCQs (Multiple Choice Questions) and checklists of clinical skills 
assessment (OSCE = Objective Structured Clinical Examination). Data were analyzed using descriptive 
statistics and independent t-test. 
Results: No significant differences were found in demographic characteristics between the two groups 
(p>0.05). The mean score (SD) of MCQs was 15.4 (3.7) out of 30. Azad university graduates’ score of 
attitude was significantly higher (p=0.005) than that of public universities graduates. Public university 
graduates obtained a higher score in the course of internal surgery (p=0.042) compared to Azad university 
graduates. Public university graduates significantly outperformed Azad graduates in the skills of pulmonary 
secretions suctioning (p=0.025), opening and closing the sterile package (p<0.001) and wearing gown 
(p=0.001). On the other hand, Azad university graduates significantly outperformed public graduates in the 
skills of NG intubation (p<0.001), lavage (p=0.003), gavage (p=0.000), administration of medications 
(p=0.005) and adding solution to the container in a sterile environment (p<0.001).  
Conclusion: Given the average score of knowledge and both Azad and public university students’ weakness 
in some clinical skills, it seems necessary to develop students` professional competencies both during the 
training period and before starting their nursing practice. 
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