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 مقاله پژوهشی 

 

 ینيبال یهاانجام مهارت سنجش صالحيت

 ترم آخر  یپرستار یدانشجويان کارشناس

 

 یپروانه اباذر، زادهینيزهرا حس، ینيعباس حس ديس

 

 

 چكيده

اهداف آموزش پرستاری  نیترمهماز  ی بالینیهادر انجام مهارت تیبه صالح یابیدر دست یپرستار یکارشناس انیدانشجو تیموفقمقدمه: 

 انیدانشجو ییتوانا یبررسبا هدف  مطالعه نیراستا ا نیدر هم. به عهده دارد یپرستار یهاهدانشکد هدف را نیتحقق ا زانیم یابیارز است و
  شد.انجام  ینیبال یهامهارت یاجرا رترم آخر د یپرستار

به روش  خر بودندکهآترم  یپرستار ینفر دانشجو 56 جامعه پژوهش .انجام شد 1396در سال  یمقطع یفیپژوهش توص نیاها: روش

بود که از منابع معتبر  هیپا ینیی بالهاارتمه یابیارز لیستچکداده  آوریجمعابزار. وارد مطالعه شدند نمونه در دسترس در این مقطع زمانی
مستقل  یت یآمار یهاز آزمونابا استفاده  هاهداد. و آزمون داپس انجام شد یآسک یهابا آزمون تیصالحسنجش . شده بود هیو به روز ته
 . قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

. مطلوب بودند اریبس ومطلوب  ینیمهارت بال یدارا یترم آخر پرستار انیدرصد از دانشجو75/76مطالعه نشان داد که  جینتانتايج: 

. کسب کردند درصد( 95/58) یاتیح میرا در مهارت عال ازیامت نیترکمو  درصد( 66/81)را در مهارت سونداژ  ازیامت نیتربیش انیدانشجو
 . (<p 05/0)نداشت  یداراارتباط معن ینیبال یهادر مهارت انیدانشجو تیصالح باای نهیزم یرهایکدام از متغ چیه

روش در طول مدت  نیبا ا انیشجودان یاز عدم مواجهه کاف یتواند ناشمی مهارتهای بالینی الزم برخیدر یناکاف تیصالحگيري: نتيجه

به هر حال . است یدج یبررس ازمندین ،پرتکرار یهامهارتبرخی در  انیدانشجو تیمطلوب نبودن صالح؛ اما در عرصه باشد یکارورز
 ینیآموزش بال تیفیک یارتقا یتادر راس مؤثر یتواند گاممی ینیبال یهادر انجام مهارت انیدانشجو صیمثبت و اصالح نقا یهاهجنب تیوتق

 . باشد یپرستار

 

 . OSCEآزمون ، DOPSآزمون ، ینیبال یهاآموزش، یپرستار یدانشجو، ینیبال یهامهارتی کليدی: هاهواژ
 293تا  285 (:26)21؛ 1400 مهر /پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 ی بهداشتی را تشكیلهانظامپايه و اساس ، نیروی انسانی

از  یمیپرستاران به عنوان بخش عظ انیم نيدر ا. دهدمی

                                                 
 یهامراقبت قاتیمرکز تحق، (اری)دانش یدکتر پروانه اباذرنویسنده مسؤول:  *

قیقات مرکز تح .رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک، ییو ماما یپرستار

، آبادنجف، یدانشگاه آزاد اسالم، آبادواحد نجف، توسعه علوم پرستاری و مامایی

 abazari@nm.mui.ac.ir.ایران

و  یدانشکده پرستار، سالمت بزرگساالن یگروه پرستار، (ی)مربینیعباس حس دیس

در ارتقای سالمت افراد ، نظام سالمت یانسان روییمنابع ن

، یاز آن جا که پرستار. (1کنند)می فايا یجامعه نقش مهم

 یریادگي( و محصول 2است) بر عملكرد یمبتنای حرفه

 .رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما

(a_hoseini@nm.mui.ac.ir؛ زهرا حس)یکارشناس ارشد پرستار، زادهینی ،

، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مامایی دانشکده پرستاری ومرکز تحقیقات 

 (zahrahossinizadeh68@gmail.com) .ایران

 19/4/1400تاریخ پذیرش: ، 30/3/1400تاریخ اصالحیه: ، 21/2/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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گان آموختدانشبه صورت مهارت کسب شده در  عموماً

پرستاران صرفا با داشتن مهارت مطلوب . (3گردد)می یتلق

از  یكي نيبنابرا. (4)بود خود خواهند فيقادر به انجام وظا

پرستاران  تیترب، ی ارائه خدمات سالمت مطلوبهاهرا

 یكي، ینیآموزش بال. (5است) ستهيشا آزموده و

 تیبه صالح رانیفراگ دنیرس یمهم برا یازراهكارها

خدمات پرستاری نیازمند اين  فیتیبهبود ک. است ینیبال

طول دوره تحصیل خود  است که دانشجويان پرستاری در

ی بالینی هاهای الزم را در محیطتدانش و مهار

( و در پايان دوره تحصیلی خود بايد قادر باشند 6بیاموزند)

ی مختلف آموخته شده را با کفايت الزم به اجرا هامهارت

های بر آموزش رتبیشآموزش پرستاری . (7درآورند)

نظری متمرکز است و اين امر باعث ايجاد شكاف بین دانش 

دانشجويان  که یطوره ( ب6و عمل در پرستاری گرديده)

 ینیاز مهارت بال، با داشتن دانش نظری مناسب، پرستاری

 گانآموختدانشبا ورود . (8الزم برخوردار نیستند)

اين خدمات دچار افت  فیتیغیرماهر به عرصه کاری ک

 .(9خواهد گرديد)

به مراقبت بالینی مناسب  اگر بخواهیم دانشجويان ما قادر 

ی اساسی آنها رادر هابايد مهارت، از بیماران باشند

بالینی به طور مداوم مورد بررسی قرار  یهامراقبت

آخر  حلقه، یابیاز آن جا که نظارت و ارزش. (10)دهیم

 کننده انجام آموزش محسوبلیو تكم یآموزش یهاتیفعال

به  انيدانشجو یابیارزش قيالزم است از طر. (11شود)می

استفاده از آزمون  انیم نيدر ا. افتيحلقه دست  نيآخر
OSCE(Objective Structured Clinical 

Examinationيیباال تی( جهت سنجش عملكرد مقبول 

 است بر عملكرد یمبتن یابيارز کي آزمون نيا. است افتهي

مشابه  طيدر شرا یدانش عمل ینیجامع و ع یکه به بررس

مناسب  یهااز روش گريد یكي. (12پردازد)می تیبا واقع

 DOPS Observation of )) دانشجو یابیارزش یبرا

Procedural Skills Direct یبر رو میمشاهده مستق اي 

بر  یمبتن ینیبال یهاجهت سنجش مهارت یواقع ماریب

 . (13است) یتوانمند

 یپرستار یمقطع کارشناس انيدانشجو یتوانمند یابيارز

شناخت نقاط ضعف  یبرا ینیقبل از ورود به عرصه بال

ضرورت  کي ینیبال یهادر انجام مهارت شانيو قوت ا

 شیقابل اجتناب است که تحت عنوان آزمون پ ریغ

که مهارت الزم را کسب  یانيانجام و دانشجو یکارورز

قادر به ورود به  یآمادگ نيا سبنكرده باشند تا زمان ک

سال  انيدانشجو یاز طرف. عرصه نخواهند بود یکارورز

و تحت نظارت پرستاران  مارستانیچهارم تمام مدت در ب

 ینیبال دیشوند و اساتمی مشغول یبه کارورز ینیبال

اطالعات  نيبنابرا. ندارند شانينظارت مستمر بر عملكرد ا

در  ینیبال یهامهارت تیحصالاين که در مورد  یکاف

حفظ شده  زانیچه م انيسال چهارم در دانشجو انيپا

از  یجامع یابيرا که اساسا ارزچ ،وجود ندارد، است

مطالعه . ديآنمی به عمل انيدانشجو ینیبال یهامهارت

با هدف  اصفهان مامايی – یحاضر در دانشكده پرستار

دانشجويان  ینیبال یهاصالحیت مهارت سنجش

 . و اجرا شد یطراح ترم آخر یستارپر

 

 هاروش

جامعه در  1396در سال  یمقطع یفیتوص مطالعه نيا

. ترم آخر صورت گرفت یپرستار انيدانشجوپژوهش 

دانشجو وارد  56بود که یبه روش تمام شمارگیری نمونه

ورود به مطالعه شامل گذراندن  یارهایمع. مطالعه شدند

ودر صورت  بود یو کارآموز یعمل، یتئور یواحدها هیکل

از چهار ترم را در دانشگاه  شیب نندگذرا ،بودن مانمه

اطالعات در پژوهش حاضر از . بود اصفهان یعلوم پزشك

توسط  کیپرسشنامه مشخصات دموگراف لیطريق تكم

 یآزمون داپس و آسك لهیوسه ب یابيو ارز انيدانشجو

هدف از انجام پژوهش برای دانشجويان توضیح .انجام شد

داده شد و هر يک از دانشجويان در صورت عدم تمايل به 

 از مطالعه خارج می شدند. شرکت،

ای نهیپرسش نامه مشخصات زم هاهداد یگرداور ابزار

دارابودن ، يیانجام کار دانشجو، محل سكونت، جنس، )سن
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پرسش از  قيکه از طر (معدل کل، یاریمدرک به

 10مهارت ) یابيارز یهالیستچکشدو  لیتكم انيدانشجو

که توسط استاد  (جریپروس 10 یابيارز یبرا لیستچک

گرفتن ) یاتیشامل گرفتن عالئم ح وشد می لیتكم ینیبال

گرفتن درجه ، گرفتن تنفس، گرفتن نبض، فشار خون

 ريز قيتزر، (تميآ12) یعضالن قيتزر، (تميآ26حرارت( )

ساکشن ، (تميآ15) یمعد ینیگذاشتن لوله ب، (تميآ11) یجلد

 سونداژ، (تميآ17) وکتيآنژ هیتعب، (تميآ17) يیهواکردن راه

( و آماده تميآ8) دارو دنیکش، (تميآ11) پانسمان، (تميآ16)

 ی( بود که با استفاده از مرور متون طراحتميآ7کردن سرم)

 اسیبا سه مق هالیستچک نيا یهاتمياز آ کيهر . شده بود

انجام  ايانجام غلط ، انجام ناقص مهارت، انجام کامل مهارت

 نمره 1شده بود که در هر مرحله انجام کامل  فيندادن تعر

نمره  صفرانجام ندادن  اينمره انجام غلط  5/0انجام ناقص 

دانشجو لحاظ شد و سپس با توجه به مجموع  یبرا

از مراحل هر مهارت کسب کردند  انيکه دانشجو یازاتیامت

درصد از  80-100)کسب ازسطوح بسیار مطلوب یكيدر 

 ازیدرصد از امت 60-9/79)کسب  مطلوب، مهارت( ازیامت

 ازیدرصد از امت 40-9/59نامطلوب )کسب ، مهارت(

درصد مهارت صحیح 40>بسیار نامطلوب )اگر، مهارت(

 . قرار گرفتند (.انجام شود

ازمنابع معتبر و به روز شامل کتاب  تلیسچک هیته جهت

اصول  نینچهم (14)یپوتر و پر یاصول و فنون پرستار

شده در سرفصل  یاز منابع معرف ( که15)لوريتا یپرستار

 یپرستار یرشته کارشناس یدرس مربوطه برنامه درس

 یابيوارز سيتدر دو منبع در نياز ا. استفاده شد، است

بر اساس . شودمی استفاده انيدانشجو ینیلبا یهامهارت

است که روش انجام  یمراحل یهر مهارت دارا هاکتاب نيا

مراحل  نیدر واقع هم هالیستچک. کندمی آن را مشخص

نفر  8 توسط هالیستچک از کيهر . دهدمی اجرا را نشان

دانشگاه  يیماما یدانشكده پرستار یعلمهیأت دیاز اسات

 سيسال سابقه تدر 15اصفهان با حداقل  یعلوم پزشك

 . شد يیو نها یبازنگر ینیبال یهادرس مهارت

، یديخط ور جاديا، پانسمان یهامهارت یبررس یبرا

دارو از  دنیکش، آماده کردن سرم، یاتیکنترل عالئم ح

آزمون شامل مشاهده  نيا. ديآزمون داپس استفاده گرد

 یهاجهت سنجش مهارت یواقع ماریب یبر رو میمستق

 يیايپا نییجهت تع. فرد است یبر توانمند یمبتن ینیبال

که در سه روز  استفاده شد یبرابر شآزمون داپس از رو

سه دانشجو را  پژوهشگر به همراه استاد ،گیریاول نمونه

که در آزمون  يیهامهارتی آزمون در همه یقبل از برگزار

قرار  یابيشاهده و ارزهم زمان مورد م شدمی داپس گرفته

 یبا آزمون همبستگ هاآن نیتوافق ب زانیدادند و سپس م

قابل قبول در نظر گرفته 7/0از  تررگبزای درون خوشه

 . آمدبه دست  9/0مطالعه  نيتوافق در ا زانیکه م ،شد

دانشجو توسط پژوهشگر  کيآزمون داپس شامل مشاهده 

 یبر روی يک بیمار واقع ینیدر حین انجام يک مهارت بال

خط  جاديا، پانسمان) پژوهشگر مهارت مورد نظر. بود

 دنیکش، آماده کردن سرم، یاتیکنترل عالئم ح، یديور

 که دانشجو حضور داشت انتخاب یرا درهمان بخش دارو(

آزمون شونده کار خود را ، ماریو پس از کسب اجازه از ب

شده او  هیته ستیلطبق چک کرد و محقق با دقتمی شروع

در مورد ضعف  یبازخورد، انيدر پا. نمودمی یابيرا ارز

 در انجام آن مهارت به آزمون شونده داده یو راداتيو ا

 خيشروع وتا تار 14/11/95 خيآزمون از تار نيا. شدمی

آن  یصبح و عصرادامه داشت و ط یهافتیدر ش 3/4/96

 یابيتوسط پژوهشگرمورد ارز جریپروس 5دانشجو در 56

 . قرار گرفتند

، یجلد ريز قيتزر، یعضالن قيتزر، سونداژ یهامهارت

نبود  لیو ساکشن کردن به دل معدی– ینیگذاشتن لوله ب

در مدت زمان  مارستانیانجام آنها در ب یکاف تعداد

 مرکز مهارتهای بالینیدر یبه صورت آسك، مطالعه

پنج . دياصفهان برگزار گرد يیو ماما یدانشكده پرستار

 شگاهيدرس آزما سيبا سابقه تدر دینفر از اسات

در  یهمكار یپس از موافقت برا ینیبال یهامهارت

ی درمورد نحوه یهماهنگی در جلسه، آزمون یبرگزار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5268-fa.html


 و همکاران ینیعباس حس دیس یپرستار یدانشجويان کارشناس ینیبال یمهارت ها تیصالح
 

 http://ijme.mui.ac.ir (26)21: 1400 مهر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  288

آزمون . افتندي حضور لیستچک یدهنمره و یابيارز

ی زمانبندی شده بود در هر هاهستگايشامل ا یاسك

مورد  ینیتا مهارت بال شدمی از دانشجوخواسته ستگاهيا

 ابيماکت انجام دهد و ارز یرا بر رو ستگاهينظر در آن ا

دانشجو را  لیستچک لهیبه وس ستگاهيمستقر درآن ا

 انيجهت استراحت در پا ستگاهيا کي. كردیم یابيارز

زمان اختصاص . در نظر گرفته شد ستگاهيا 5گذراندن 

گرفته شد و در نظر  قهیدق 10يافته برای هر ايستگاه مدت 

نیز يک دقیقه  هاهايستگازمان جابجايی دانشجويان بین 

شروع آزمون راس ساعت مقرر و با استفاده . ديلحاظ گرد

 انيدانشجو. شدمی از زنگ اخبار توسط پژوهشگر اعالم

کردند و با به صدا  دایحضور پ هاهستگاياز ا کيدر هر 

شروع به انجام مهارت مخصوص  ستگاهيدر آمدن زنگ ا

آزمون  لیستچکطبق  هاابيکردند و ارزمی ستگاهيآن ا

آزمون شونده با به صدا . کردندمی یابيشونده را ارز

را ترک کرده و مطابق  ستگاهيا، درآمدن مجدد زنگ

 حرکت یبعد ستگاهيساعت به سمت ا یهاهعقرب

آزمون شونده تمام  5هر اين که پس از . کردندمی

 ینیمهارت بال شگاهياز آزما نمودندمی یرا ط هاهستگايا

 یآزمون آسك. شدندمی وارد گرينفر د 5و  ندشدمی خارج

و  ستگاهيدر هر ا در ضمن. ديبه مدت سه روز اجرا گرد

و  هيتجز یاستاد استفاده شد. برا کيهرآزمون از  یبرا

 t یو آزمون استنباط یفیها از آمار توصداده لیتحل

افزار ها با کمک نرمآزمون ني. ادياستفاده گرد مستقل

SPSS_16  شرکتIBM انجام شد.  دهلن 

 

 نتايج

ترم  یپرستار انينفر از دانشجو 56پژوهش تعداد  نيدر ا

درصد را پسران  50درصد آنها را دختران و  50آخرکه 

 .وارد مطالعه شدند ،دادندمی لیتشك

خود در  یمشغول گذراندن واحد کارورز انيدانشجو نيا

ورود به  یهااریو مع ندبود یجراح یداخل یهابخش

ن مطالعه با استفاده از يا یهاهداد. پژوهش را دارا بودند

نشان داد  هاهافتي. ديگرد آوریجمع لیستچکپرسشنامه و 

 13/32، مهارت مطلوب یدارا انيدرصد دانشجو 62/44

 یدرصد دارا 80/21، مطلوب اریمهارت بس یدارا درصد

 اریمهارت بس یدرصد دارا 43/1مهارت نامطلوب و 

درصد  75/76 نیانگیبه طور م یعبارت به. نامطلوب بودند

 یهاانجام مهارت ترم آخر در یپرستار انياز دانشجو

. مطلوب قرار داشتند اریدر سطوح مطلوب و بس ینیبال

 1جدوله در جداگانبه طور  زیمربوط به هر مهارت ن جينتا

 . ارائه شده است

 

 یترم آخر پرستار انيدر دانشجو ینیبال یهامهارت یاجرا ازاتیامت سطوح یفراوان و درصد عيتوز: 1جدول 

 مهارت

 درصد 80-100 کسب

 مهارت کل ازیامت از

 (مطلوب اریبس)

 60-9/79 کسب

 کل ازیامت از درصد

 (مطلوب) مهارت

درصد 40-9/59 کسب

 مهارت کل ازیامت از

 (نامطلوب)

 درصداز 40از ترکم کسب

 مهارت کل ازیامت

 (نامطلوب اریبس)

 جمع ازیامت

 کل

 (100)از 

 95/58 (0) 29(77/55) 22(3/42) 1(92/1) یاتیح ميعال

 29/77 0 6(76/11) 21(18/41) 24(06/47) پانسمان ضيتعو

 80 (79/1) 9(07/16) 22(28/39) 24(85/42) سرم کردن آماده

 04/70 0 7(5/12) 27(22/48) 22(28/39) دارو دنیکش

 88/74 0 4(69/7) 28(85/53) 20(46/38) وکتيآنژ هیتعب

 65 0 27(22/48) 24(85/42) 5(93/8) یعضالن قيتزر

 88/66 1(79/1) 16(57/28) 32(14/57) 7(5/12) یجلد ريز قيتزر

 31/73 1(79/1) 9(07/16) 32(14/57) 14(25) ساکشن
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 58/81 3(36/5) 3(36/5) 11(64/19) 39(64/69) سونداژ

 14/72 2(58/3) 9(07/16) 25(64/44) 20(71/35) یمعد-ینیب لوله گذاشتن

 72 43/1 80/21 62/44 13/32 کل

 

در مهارت سونداژ  بیبه ترت یترم آخر پرستار انيدانشجو

در مهارت ، مطلوب اریمهارت بس یو آماده کردن سرم دارا

گذاشتن لوله ، ساکشن، وکتيآنژ هیتعب، پانسمان ضيتعو

 یعضالن قيتزر و یجلد ريز قيتزر، دارو دنیکش، معده

 یدارا یاتیمهارت مطلوب ودر مهارت کنترل عالئم ح یدارا

 یهایژگيو نیپژوهش ب نيدر ا. مهارت نامطلوب بودند

و  يیمحل سكونت و انجام کار دانشجو، جنس یفرد

مورد پژوهش  یهادر واحد ینیمهارت بال یاجرا يیتوانا

 . (2جدول )وجود نداشت  یداراتفاوت معن

 

 محل سكونت و انجام کار دانشجويی، بر حسب جنس ینیبال یهامهارت یبرخ یاجرا کل نمرهو انحراف معیار  نیانگیممقايسه : 2جدول

 نمرهوانحراف معیار  نیانگیم ریمتغ
 مستقل t نآزمو

t p 
71/6±96/98 زن تیجنس  768/0 446/0 

72/7±05/04 مرد  

 406/0 838/0 08/5±23/72 یخوابگاه سكونت محل

 48/6±72/71 یخوابگاه ریغ

 کار انجام

 يیدانشجو

 704/0 382/0 72/5±36/72 دارد

 40/6±65/71 ندارد

 

 بحث

 ینیبال یهاانجام مهارتمطالعه با هدف سنجش  نيا

  .انجام شد ترم آخر یپرستار انيدانشجو

درصد از  75/76مطالعه نشان داد در کل  نيا جينتا

 ینیبال یهامهارتانجام  ترم آخر در یپرستار انيدانشجو

 نیمطلوب قرار دارند همچن اریدر سطوح مطلوب و بس

 72 هاکل تمام مهارت ازاتیامت نیانگیکه م ديمشخص گرد

 انيست که دانشجوا دهنده آننشان نيو ا است 100از 

در سطح مطلوب قرار  ینیبال یهادر انجام مهارت یپرستار

و همكاران نشان داد  یموقرای مطالعه جينتا. دارند

 یکاف هاکیخود را در اغلب تكن ینیبال يیتوانا انيدانشجو

مهارت خود را تا سطح خوب  زانیدانسته و اغلب آنان م

که توسط ای مطالعههای يافته نیهمچن. (16اعالم نمودند)

نشان داد اکثر دانشجويان  زیو همكاران انجام شد ن یتثاب

جراحی  -پرستاری داخلی ی بالینی هاپرستاری مهارت

نتايج  اما. (17خود را در سطح خوب و عالی گزارش کردند)

که توسط دادور و همكاران در شاهرود  یگريمطالعه د

در انجام  یپرستار انيانجام شد نشان داد که دانشجو

 یقابل توجه صيدچار نقا ینیبال هيپا یهامهارت

 نيحاضر با امطالعه  جيتفاوت نتا لياز دال یكي. (18)بودند

ی دانشكده یهااستیتفاوت در س از یتواند ناشمی مطالعه

زمان  که درای باشد به گونه انيدانشجو لیمحل تحص

 یعلوم پزشكپرستاری پژوهش در دانشكده  نيانجام ا

آزمون  هقبل از ورود به عرص انيدانشجو، اصفهان

خود باعث  نيا جهیگذراندند و در نتمی را یکارورزشیپ

به عرصه و  انيقبل از ورود دانشجو هامرور تمام مهارت

 . شودمی یدر کارورز هاو کامل ترآن مهارت حیانجام صح

نشان داد ، مطالعه نيبه دست آمده از ا گريد جينتا
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را در مهارت سونداژ و  ازیامت نيتربیش انيدانشجو

. کردند سبک یاتیح ميدر مهارت عال را ازیامت نيترکم

در سطح  انيدانشجو یفراوان عيتوز نيتربیش نیهمچن

سونداژ وآماده  یهادر مهارت بیمطلوب به ترت اریبس

 ضيتعو یهادر سطح مطلوب در مهارت، کردن سرم

ساکشن و در سطح نامطلوب در ، وکتيآنژ هیتعب، پانسمان

 ريز قيو تزر یعضالن قيتزر، یاتیح ميعال یهامهارت

از ای دهد تعداد قابل توجهمی نشاننتايج  نيا. بود یجلد

و  یعضالن قيو تزر یاتیح ميدر مهارت عال انيدانشجو

 دچار ضعف هستند و در مهارت سونداژ یجلد ريز قيتزر

 . هستند يیباال یاجرا يیتوانا یو آماده کردن سرم دارا

توان می را یاتیح ميدر عال نيیکسب نمره پا لياز دال یكي

در  یاتیح ميکرد که چون مهارت عال انیگونه ب نيا

 انيو دانشجواست  پر تكرار یمهارت مارستانیب یهابخش

 مهارت توسط پرستاران بخش نيانجام ا دنيمدام در حال د

از آنجا که نقش پر رنگ عملكرد تیم درمان به  و هستند

توان انكار کرد نمی ويژه پرستاران در يادگیری دانشجورا

ی هابین مهارت یدانشجو تفاوت زياد زیو در اين مهارت ن

عملی آموخته شده در دانشكده و کارکرد مرسوم در 

مهارت را بدون توجه به  نيلذا ا، ندیبمی عرصه بالینی را

 لبه هر حال کنتر. (19دهند)می اصول انجام یبرخ تيرعا

انه تأسفکه م است بخش عيشا یهااز مهارت یاتیعالئم ح

مطالعه . شودنمی آن توجه یابياز موارد به ارز یاریدر بس

 انيو همكاران هم نشان داد دانشجو یگندمان یصادق

از عالئم  یكيفشار خون که گیری در اندازه یپرستار

مكرر  هایندارند لذا آموزش یمهارت کاف است مهم یاتیح

. (20نمودند) شنهادیرا پ یپرستار انيو منظم به دانشجو

نشان داد که سطح دانش  زین یربالمطالعه کو جينتا

کنترل فشار  در هامهارت آن زانیو م پرستاران و پزشكان

 نيترمهماز  یكي یو. قرار دارد ینيیپا اریخون در حد بس

 یهااصول آموزش مهارت تيضعف را عدم رعا نيا ليدال

 یرجلديو ز یعضالن قيدر تزر نیهمچن. (21داند)می یعمل

مطلوب است  ازیرا که امت 88/66و  65نمرات  بیبه ترت

 نیانگیو همكاران م (Hoat)تها در پژوهش. کسب کردند

 5از  5/3 یعضالن قيدر تزر انيهارت دانشجونمره م

 3/83مشخص شده که  یروغن دیس یدر بررس. (22بود)

را در حد تبحر  ینعضال قيتزر انيدرصد دانشجو

که در مورد  یدر مطالعه دوکوهك. (23اند)آموخته

 انيدر پا انيدانشجو يیدانش و عملكرد دارو یابیارزش

 ازیحداکثر امتبود نشان داد که  شانیلیسال سوم تحص

در . (24بوده است) یداخل عضالن قاتيدر تزر انيدانشجو

در کل  یعضالن قيمهارت در تزر زانیمطالعه اگرچه م نيا

درصد  22/48 یعضالن قياما در تزر ،مطلوب است

 یرجلديز قينامطلوب و در تزر تیدر وضع انيدانشجو

نامطلوب و  تیدر وضع انيدرصد دانشجو 30حدود 

از  یعضالن قيبه هر حال تزر. نامطلوب قرار داشتند اریبس

 يیهابا مهارت سهيدر مقا انياست که دانشجو يیهامهارت

 ترکم یدر طول کارآموز وکتيه آنژیمثل پانسمان و تعب

 یموارد یجلد ريز قياما در مورد تزر. دهندمی انجام

در مورد  ديبا طيوجود دارد که دانشجو با توجه به شرا

 نیکه ب قيتزر هياز جمله زاو دينماگیری مینحوه اجرا تصم

از بافت هنگام وارد  تينحوه حما ايدرجه است  90تا  45

 یرشد تفكر انتقاد ازمندین نهايکه ا قيتزر نیو ح دلیکردن ن

 انيرسد در دانشجومی که به بنظر است انيدر دانشجو

 . ستیمطلوب ن

کسب نمره باال در مهارت سونداژ از  ليدر ارتباط با دال

رسد نوع می شده بنظرگیری اندازه یهاتمام مهارت نیب

باشد از  مؤثرتواند می مهارت نيدر ا یآزمون مورد بررس

مطالعه مهارت سونداژ را در  نيدر ا انيآنجا که دانشجو

سر و کار  یواقع ماریانجام دادند و با ب یشگاهيآزما طیمح

 یتربیشند مهارت را با آرامش و با دقت نداشتند توانست

مطالعه دادور و  جياست که نتا یدر حال نيا. انجام دهند

نشان داد  یپرستار انيدر دانشجو1392همكاران در سال 

 نیدر مورد مهارت سونداژ بانوان که در بال انيدانشجو که

قرار  فیانجام شده بود در سطح ضع ICU و در بخش

خوب  اریبه مهارت در سطوح بس هااز آن کي چیو ه دارند
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به هر حال سونداژ از . (18)افتندیدست ن یعال اي

است که فرصت انجام و تكرار آن توسط  يیجرهایپروس

کم است چرا که عموما سنداژ در  یپرستار انيدانشجو

 و در اتاق عمل انجام هادنتيتوسط رز یارولوژ یهابخش

 یتیبه علت عدم وجود تشابه جنس یاهگ یشود واز طرفمی

 گريمهارت به افراد د نيا، انيبا دانشجو یاستاد پرستار

 . شودمی واگذار

 با کیمشخصات دموگراف یبرخ نیدرخصوص ارتباط ب

 جينتا ینیبال یهامهارت یبرخ یاجرا نمره کل نیانگیم

 کیمشخصات دموگرف نیب یدارمعنانشان داد اختالف 

 یهامهارت یبرخ یاجرا نمره کل نیانگیشده با م یبررس

 زیو همكاران ن كتايوجود ندارد در مطالعه پارسا  ینیبال

گزارش شده  تیصالح زانیو م کیدموگراف تمشخصا نیب

 . (25)را نشان نداد یرابطه معنادار انيدانشجو یاز سو

 انيدانشجو ینیبه هر حال اگر چه متوسط نمره مهارت بال 

دار معنااما  بودترکم انيآقا نمره از نمره کل 09/0دختر

 نیب یست که ارتباطا آن مؤيد، اختالف نمره نينشدن ا

در مطالعه . وجود نداشت ینیبال یهاجنس و سطح مهارت

نمرات  نیانگیدر م یداراو همكاران هم تفاوت معن یمیسل

دختر و پسر مشاهده  انيدانشجو نیب ینیبال مونآز

 . (26)دينگرد

از  یمین یابيست که ارزا نقاط قوت مطالعه حاضر آن از

با آزمون داپس انجام  یو به طور واقع نیدر بال هامهارت

مواجهه کم با  لیبه دل هااز مهارت یتعداد یاگرچه برا .شد

نشد و  سریامر م نيو زمان محدود مطالعه ا نیآنها در بال

 دهكدانش ینیبال یهامهارت شگاهيآنها در آزما یابيارز

تر  یو واقع قینتواند به طور دق ديصورت گرفت که شا

 نيا گرياز نقاط قوت د. را نشان دهد انيدانشجو يیتوانا

، مورد توجه قرار گرفته ترکممطالعه که در مطالعات مشابه 

نمره کل از  کيبه  هامهارت یابيارز یست که براا آن

 ترقیدق یابيارز یبلكه برا ،مهارت اکتفا نشد یاجرا

سطح  4به دست آمده در  ازاتیاز امت موجود تیوضع

 . گرفته شد یفراوان عيتوز

 

 گيرينتيجه

از دو سوم  شیمطالعه ب نيا جياز آنجا که به استناد نتا

 ینیبال یهااز مهارت یترم آخر پرستار انيدانشجو

توان استنباط نمود که می ،برخوردار بودند یبخش تيرضا

در  انيدانشجو ینیبر آموزش بال یکاف یگذارهياگر سرما

، انجام شود یپرستار یسه سال اول مقطع کارشناس

و عملكرد  هاتیدر سال چهارم بر فعال دیاتاس ترکمنظارت 

 انيدانشجو یریادگيبه  بیآس جاديسبب ا انيدانشجو

به  .شودنمی هيپا ینیبال یهامهارت حداقل در ارتباط با

گیری در اندازه انياز دانشجو یمیحدود ن تیحال صالحهر

 کيحدود  تیصالح و یعضالن قاتيو تزر یاتیح ميعال

اگر چه . نبود یسطح مطلوب در یلدج ريز قيسوم در تزر

از عدم  یتواند ناشمی یعضالن قيدر تزر یناکاف تیصالح

روش در طول مدت  نيبا ا انيدانشجو یمواجهه کاف

 تیصالحمطلوب نبودن . در عرصه باشد یکارورز

 ريز قيو تزر یاتیح ميعالگیری در اندازه انيدانشجو

 یبررس ازمندین. هستند یپرتكرار یهاکه مهارت یجلد

 . است یجد

 تيدهد که تقومی مطالعه نشان نيا جينتا یبه طور کل

در انجام  انيدانشجو صيمثبت و اصالح نقا یهاهجنب

 یارتقا یدر راستا مؤثر یتواند گاممی ینیبال یهامهارت

 . باشد یپرستار ینیآموزش بال تیفیک

 

 قدرداني

ارشد  ینامه کارشناسانيمقاله حاضر برگرفته از پا

از  IR. Mui. Rec. 1396. 3. 212با کد اخالق  یپرستار

و  انيدانشجو هیاز کل. است اصفهان یدانشگاه علوم پزشك

نمودند  یمطالعه همكار نيا یکه در اجرا ینیبال دیاسات

 . گرددمی یتشكر و قدردان
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Evaluating the competencies of undergraduate nursing students in 

clinical skills 

 

Seyed Abbas hosseini1, Zahra Hossinizadeh2, Parvaneh Abazari3 
 

Abstract 

 
Introduction: Acquiring competence in clinical skills is one of the important goals of undergraduate nursing 

education. Assessing the achievement of this goal is the responsibility of nursing schools. In this regard, this 

study endeavored to determine the competencies of senior nursing students in clinical skills.  

Methods: This descriptive cross-sectional study conducted in the year 2017. The population was 56 senior 

nursing students who were selected through census method. Data collection instruments were clinical skills 

checklist adapted from reputable and up-to-date textbooks. The evaluation methods were Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE) and Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). Data were analyzed using 

independent t-test.  

Results: The results revealed that 76.75% of the senior nursing students had desirable and desirable 

competencies in clinical skills. Students scored the highest and lowest (81.66%) in the skill of inserting a 

urinary catheter and measuring vital signs (58.95%) None of the contextual variables had a significant 

relationship with students' competence in clinical skills (P>0/05) 

Conclusion: Insufficient competence in intramuscular injection can be due to insufficient exposure of students 

to the method during internships. Students' lack of competence in measuring vital signs and subcutaneous 

injections, which are repetitive skills, requires serious consideration.  
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