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  نامه به سردبير
  

 يني) در سنجش استدالل بالCIPتوان از آزمون پازل جامع ( مي ايآ
  استفاده كرد؟ يپرستار انيدانشجو

  
  ، اكرم ثناگو*يباريجو اليل ،ياصغر جسم يعل

  
  108تا  106 ):12(18؛ 1397در علوم پزشكي/ مجله ايراني آموزش 

  
سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   

مواجهه با آن است، يك فرايند  كار راهقضاوت در خصوص ماهيت مشكل و ) Clinical Reasoning( استدالل باليني
معتقدند  نظران باليني ي باليني دانست. صاحبها توان آن را به عنوان يك چرخه از مواجه مي خطي نيست از اين رو

). 1استدالل باليني(حل مسئله، تصميم گيري، تفكر نقادانه) بايد به دانشجويان آموخته شده و مورد ارزيابي قرار گيرد(
 تدبير مشكل بيمار )،CRP- clinical reasoning problem( ، استدالل باليني)KF( ي آزمون با نكات كليديها آزمون

)PMP - Patient management problem(پازل جامع ، )CIP- Comprehensive integrative puzzle(توافق نسخ ، 
)SC -Script concordance( مي در ارزيابي استدالل باليني استفاده )3و2شود .(  

معرفي به عنوان ابزاري ابداعي و بديل جهت ارزيابي استدالل باليني  )Berبر(آزمون پازل جامع براي اولين بار توسط 
در يك  ها ي باليني و سندرمها شود. به طوري كه تشخيص مي استفادهاي  گرديد. در اين آزمون از يك رويكرد شبكه

 به صورتي آزمايشگاهي در جدولي ها ي باليني مانند معاينه فيزيكي، تاريخچه، يافتهها گيرند و يافته مي رديف قرار
شود و دانشجويان بايد از بين  مي ينه براي هر قسمت جدول دادهشوند. سپس چندين گز مي عمودي به تصوير كشيده

 موارد ارائه شده گزينه درست را انتخاب نمايند. اين روش قدرت مقايسه و افتراق از بين چندين گزينه مشابه را نيز
  ). 4سنجد( مي

موقعيت باليني (كارآموزي) گيري دانشجويان پرستاري در مواجهه با  پژوهشگر از اين آزمون در سنجش توانايي تصميم
الكترونيك به  به صورتت و ارسال آن سؤاالبدين صورت كه پس از اتمام دوره كارآموزي با طراحي  ،بهره جسته است

بودن اين روش در ابتدا به  دانشجويان، از آنها خواسته شد تا به صورت گروهي به آن پاسخ دهند. بدليل نوين
اين  سؤالاز اي  گردد. در زير نمونه مي ت اين آزمون جزوه نمره اضافي تلقيسؤاالدانشجويان ابالغ گرديد كه پاسخ به 

  آزمون آورده شده است:
  
  

                                                 
دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان،  ،يپرستار قاتيكودك و خانواده، مركز تحق يگروه پرستار ،يآموزش پرستار ي(دانشيار)، دكترا يباريجو اليدكتر لنويسنده مسؤول:  *

   jouybari@goums.ac.irايران 
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  به سردبيرامه ن   و همكاران اصغر جسمي ليع
 

  درد قفسه سينه:
  سناريو

.A  ساله با درد لوكاليزه قفسه سينه كه از امروز صبح شروع شده است  25خانمي 

.B ساله كه با درد مبهم رترواسترنال از دو ساعت قبل  65ايي قآ 

.C اي  ساله با درد تير كشنده به عضله ذوزنقه 33قاي آ 

 
  عالئم :

.A  ،تاكي كاردي، بي قراريBP:130/80  
Bتب، فريكشن راب در سمع قلب، لكوسيتوز . 

C.  صعود سگمانST  ،در نوار قلب، تهوع و استفراغBP: 90/60  
  

  :پرستاري الزماقدام 
.A  نتي بيوتيك تجويز شده آاستراحت كامل در بستر، اكسيژن تراپي، مانيتورينگ قلب، اجراي 

.B استراحت كامل در بستر، اكسيژن تراپي، مانيتورينگ قلبي، اجراي داروي نيتروگليسيرين و مخدر 

.C ي محيطي، اجراي داروي ايندرالها كاهش استرس ،يپاكسيژن ترا 

  دهد: (ترتيب از چپ به راست) مي نشان ارتباط سناريوي باليني، عالئم و اقدامات پرستاري را صحيح كدام گزينه
  

A,B,A A,C,B A,A,C A,B,C  
B,B,C  B,C,B B,A,C B,C,A 

C,B,B C,C,A C,A,A C,B,A 

 
 و شود نميشاياني توجه آن آموزش به كه جهت آن از هم مانده است، مغفول كشور پزشكي آموزش در باليني استدالل

 دانشجويان براي ارزيابي كشور در كه ييها آزمون گيرد. نمي قرار مورد سنجش رسمي، يها ارزيابي در كه رو آن از هم

 و مسائل خالقانه حل تفكر همچون باالتر سطوح معموالً و كنند مي ارزيابي را ها و دانسته محفوظات شوند، مي برگزار
ي پزشكي جهت ارزيابي مهارت ها در ايران از اين آزمون در المپياد .)5گيرند( مي ارزيابي قرار مورد تر كم استدالل،
شود اما در خصوص استفاده از آن در رشته پرستاري شواهدي در دسترس نيست. عدم  مي گيري استفاده تصميم

علل عدم استفاده از اين آزمون آشنايي مربيان باليني با اين آزمون، دشواري نسبي در طراحي مناسب ساختار جزو 
بندي  ارزشمند براي سنجش قضاوت باليني دانشجويان پرستاري در موضوعاتي همچون تشخيص پرستاري، اولويت

 CIPيي نظيرها ي پرستاري، آزمونها شود تا دفاتر توسعه آموزش دانشكده مي مراقبت و اقدامات پرستاري باشد. توصيه
 ي آموزشي خود قرار دهد. ها اولويت ءكند را جز مي را ارزيابي كه سطوح باالي استدالل باليني
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