مقاله پژوهشی
سنجش صالحيت انجام مهارتهای بالينی
دانشجويان کارشناسی پرستاری ترم آخر
سيد عباس حسينی ،زهرا حسينیزاده ،پروانه اباذری

چكيده
مقدمه :موفقیت دانشجویان کارشناسی پرستاری در دستیابی به صالحیت در انجام مهارتهای بالینی از مهمترین اهداف آموزش پرستاری
است و ارزیابی میزان تحقق این هدف را دانشکدههای پرستاری به عهده دارد .در همین راستا این مطالعه با هدف بررسی توانایی دانشجویان
پرستاری ترم آخر در اجرای مهارتهای بالینی انجام شد.
روشها :این پژوهش توصیفی مقطعی در سال  1396انجام شد .جامعه پژوهش  56نفر دانشجوی پرستاری ترم آخر بودندکه به روش
نمونه در دسترس در این مقطع زمانی وارد مطالعه شدند .ابزارجمعآوری داده چکلیست ارزیابی مهارتهای بالینی پایه بود که از منابع معتبر
و به روز تهیه شده بود .سنجش صالحیت با آزمونهای آسکی و آزمون داپس انجام شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج :نتایج مطالعه نشان داد که 76/75درصد از دانشجویان ترم آخر پرستاری دارای مهارت بالینی مطلوب و بسیار مطلوب بودند.
دانشجویان بیشترین امتیاز را در مهارت سونداژ ( 81/66درصد) و کمترین امتیاز را در مهارت عالیم حیاتی ( 58/95درصد) کسب کردند.
هیچ کدام از متغیرهای زمینهای با صالحیت دانشجویان در مهارتهای بالینی ارتباط معناداری نداشت (.) p>0/05
نتيجهگيري :صالحیت ناکافی دربرخی مهارتهای بالینی الزم میتواند ناشی از عدم مواجهه کافی دانشجویان با این روش در طول مدت
کارورزی در عرصه باشد؛ اما مطلوب نبودن صالحیت دانشجویان در برخی مهارتهای پرتکرار ،نیازمند بررسی جدی است .به هر حال
تقویت جنبههای مثبت و اصالح نقایص دانشجویان در انجام مهارتهای بالینی میتواند گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی
پرستاری باشد.
واژههای کليدی :مهارتهای بالینی ،دانشجوی پرستاری ،آموزشهای بالینی ،آزمون  ،DOPSآزمون .OSCE
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نیروی انسانی ،پايه و اساس نظامهای بهداشتی را تشكیل

جامعه نقش مهمی ايفا میکنند( .)1از آن جا که پرستاری،

میدهد .در اين میان پرستاران به عنوان بخش عظیمی از

حرفهای مبتنی بر عملكرد است( )2و محصول يادگیری

* نویسنده مسؤول :دکتر پروانه اباذری (دانشیار) ،مرکز تحقیقات مراقبتهای

مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
()a_hoseini@nm.mui.ac.ir؛ زهرا حسینیزاده ،کارشناس ارشد پرستاری،
مرکز تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،
ایران)zahrahossinizadeh68@gmail.com( .

پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران .مرکز تحقیقات
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مقدمه

منابع نیروی انسانی نظام سالمت ،در ارتقای سالمت افراد

سید عباس حسینی و همکاران

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

عموماً به صورت مهارت کسب شده در دانشآموختگان

ارزيابی توانمندی دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری

تلقی میگردد( .)3پرستاران صرفا با داشتن مهارت مطلوب

قبل از ورود به عرصه بالینی برای شناخت نقاط ضعف

قادر به انجام وظايف خود خواهند بود( .)4بنابراين يكی از

و قوت ايشان در انجام مهارتهای بالینی يک ضرورت

راههای ارائه خدمات سالمت مطلوب ،تربیت پرستاران

غیر قابل اجتناب است که تحت عنوان آزمون پیش

آزموده و شايسته است( .)5آموزش بالینی ،يكی

کارورزی انجام و دانشجويانی که مهارت الزم را کسب

ازراهكارهای مهم برای رسیدن فراگیران به صالحیت

نكرده باشند تا زمان کسب اين آمادگی قادر به ورود به

بالینی است .بهبود کیفیت خدمات پرستاری نیازمند اين

کارورزی عرصه نخواهند بود .از طرفی دانشجويان سال

است که دانشجويان پرستاری در طول دوره تحصیل خود

چهارم تمام مدت در بیمارستان و تحت نظارت پرستاران

دانش و مهارتهای الزم را در محیطهای بالینی

بالینی به کارورزی مشغول می شوند و اساتید بالینی

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

نظارت مستمر بر عملكرد ايشان ندارند .بنابراين اطالعات

مهارتهای مختلف آموخته شده را با کفايت الزم به اجرا

کافی در مورد اين که صالحیت مهارتهای بالینی در

درآورند( .)7آموزش پرستاری بیشتر بر آموزشهای

پايان سال چهارم در دانشجويان چه میزان حفظ شده

نظری متمرکز است و اين امر باعث ايجاد شكاف بین دانش

است ،وجود ندارد ،چرا که اساسا ارزيابی جامعی از

و عمل در پرستاری گرديده( )6به طوری که دانشجويان

مهارتهای بالینی دانشجويان به عمل نمیآيد .مطالعه

پرستاری ،با داشتن دانش نظری مناسب ،از مهارت بالینی

حاضر در دانشكده پرستاری – مامايی اصفهان با هدف

الزم برخوردار نیستند( .)8با ورود دانشآموختگان

سنجش

دانشجويان

غیرماهر به عرصه کاری کیفیت اين خدمات دچار افت

پرستاری ترم آخر طراحی و اجرا شد.

صالحیت

مهارتهای

بالینی

خواهد گرديد(.)9
از بیماران باشند ،بايد مهارتهای اساسی آنها رادر

اين مطالعه توصیفی مقطعی در سال  1396در جامعه

مراقبتهای بالینی به طور مداوم مورد بررسی قرار

پژوهش دانشجويان پرستاری ترم آخر صورت گرفت.

دهیم( .)10از آن جا که نظارت و ارزشیابی ،حلقه آخر

نمونهگیری به روش تمام شماری بود که 56دانشجو وارد

فعالیتهای آموزشی و تكمیلکننده انجام آموزش محسوب

مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل گذراندن

میشود( .)11الزم است از طريق ارزشیابی دانشجويان به

کلیه واحدهای تئوری ،عملی و کارآموزی بود ودر صورت

آخرين حلقه دست يافت .در اين میان استفاده از آزمون

مهمان بودن ،گذراندن بیش از چهار ترم را در دانشگاه

OSCE(Objective
Structured
Clinical
 )Examinationجهت سنجش عملكرد مقبولیت بااليی

علوم پزشكی اصفهان بود .اطالعات در پژوهش حاضر از

يافته است .اين آزمون يک ارزيابی مبتنی بر عملكرد است
که به بررسی جامع و عینی دانش عملی در شرايط مشابه
با واقعیت میپردازد( .)12يكی ديگر از روشهای مناسب
برای ارزشیابی دانشجو ( ( DOPS Observation of
 Procedural Skills Directيا مشاهده مستقیم بر روی
بیمار واقعی جهت سنجش مهارتهای بالینی مبتنی بر
توانمندی است(.)13
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طريق تكمیل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک توسط
دانشجويان و ارزيابی به وسیله آزمون داپس و آسكی
انجام شد.هدف از انجام پژوهش برای دانشجويان توضیح
داده شد و هر يک از دانشجويان در صورت عدم تمايل به
شرکت ،از مطالعه خارج می شدند.
ابزار گرداوری دادهها پرسش نامه مشخصات زمینهای
(سن ،جنس ،محل سكونت ،انجام کار دانشجويی ،دارابودن
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اگر بخواهیم دانشجويان ما قادر به مراقبت بالینی مناسب

روشها

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

سید عباس حسینی و همکاران

دانشجويان تكمیل شدو چکلیستهای ارزيابی مهارت (10

کنترل عالئم حیاتی ،آماده کردن سرم ،کشیدن دارو از

چکلیست برای ارزيابی  10پروسیجر) که توسط استاد

آزمون داپس استفاده گرديد .اين آزمون شامل مشاهده

بالینی تكمیل میشد و شامل گرفتن عالئم حیاتی (گرفتن

مستقیم بر روی بیمار واقعی جهت سنجش مهارتهای

فشار خون ،گرفتن نبض ،گرفتن تنفس ،گرفتن درجه

بالینی مبتنی بر توانمندی فرد است .جهت تعیین پايايی

حرارت) (26آيتم) ،تزريق عضالنی (12آيتم) ،تزريق زير

آزمون داپس از روش برابری استفاده شد که در سه روز

جلدی (11آيتم) ،گذاشتن لوله بینی معدی (15آيتم) ،ساکشن

اول نمونهگیری ،پژوهشگر به همراه استاد سه دانشجو را

کردن راههوايی (17آيتم) ،تعبیه آنژيوکت (17آيتم) ،سونداژ

قبل از برگزاری آزمون در همهی مهارتهايی که در آزمون

(16آيتم) ،پانسمان (11آيتم) ،کشیدن دارو (8آيتم) و آماده

داپس گرفته میشد هم زمان مورد مشاهده و ارزيابی قرار

کردن سرم(7آيتم) بود که با استفاده از مرور متون طراحی

دادند و سپس میزان توافق بین آنها با آزمون همبستگی

شده بود .هر يک از آيتمهای اين چکلیستها با سه مقیاس

درون خوشهای بزرگتر از 0/7قابل قبول در نظر گرفته

انجام کامل مهارت ،انجام ناقص مهارت ،انجام غلط يا انجام

شد ،که میزان توافق در اين مطالعه  0/9به دست آمد.

ندادن تعريف شده بود که در هر مرحله انجام کامل  1نمره

آزمون داپس شامل مشاهده يک دانشجو توسط پژوهشگر

انجام ناقص  0/5نمره انجام غلط يا انجام ندادن صفر نمره

در حین انجام يک مهارت بالینی بر روی يک بیمار واقعی

برای دانشجو لحاظ شد و سپس با توجه به مجموع

بود .پژوهشگر مهارت مورد نظر (پانسمان ،ايجاد خط

امتیازاتی که دانشجويان از مراحل هر مهارت کسب کردند

وريدی ،کنترل عالئم حیاتی ،آماده کردن سرم ،کشیدن

در يكی ازسطوح بسیار مطلوب (کسب 80-100درصد از

دارو) را درهمان بخشی که دانشجو حضور داشت انتخاب

امتیاز مهارت) ،مطلوب (کسب  60-79/9درصد از امتیاز

و پس از کسب اجازه از بیمار ،آزمون شونده کار خود را

مهارت) ،نامطلوب (کسب  40-59/9درصد از امتیاز

شروع میکرد و محقق با دقت طبق چکلیست تهیه شده او

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

را ارزيابی مینمود .در پايان ،بازخوردی در مورد ضعف

انجام شود ).قرار گرفتند.

و ايرادات وی در انجام آن مهارت به آزمون شونده داده

جهت تهیه چکلیست ازمنابع معتبر و به روز شامل کتاب

میشد .اين آزمون از تاريخ  95/11/14شروع وتا تاريخ

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری( )14همچنین اصول

 96/4/3در شیفتهای صبح و عصرادامه داشت و طی آن

پرستاری تايلور( )15که از منابع معرفی شده در سرفصل

 56دانشجو در 5پروسیجر توسط پژوهشگرمورد ارزيابی

درس مربوطه برنامه درسی رشته کارشناسی پرستاری

قرار گرفتند.

است ،استفاده شد .از اين دو منبع در تدريس وارزيابی

مهارتهای سونداژ ،تزريق عضالنی ،تزريق زير جلدی،

مهارتهای بالینی دانشجويان استفاده میشود .بر اساس

گذاشتن لوله بینی –معدی و ساکشن کردن به دلیل نبود

اين کتابها هر مهارت دارای مراحلی است که روش انجام

تعداد کافی انجام آنها در بیمارستان در مدت زمان

آن را مشخص میکند .چکلیستها در واقع همین مراحل

مطالعه ،به صورت آسكی در مرکز مهارتهای بالینی

اجرا را نشان میدهد .هر يک از چکلیستها توسط  8نفر

دانشكده پرستاری و مامايی اصفهان برگزار گرديد .پنج

از اساتید هیأتعلمی دانشكده پرستاری مامايی دانشگاه

نفر از اساتید با سابقه تدريس درس آزمايشگاه

علوم پزشكی اصفهان با حداقل  15سال سابقه تدريس

مهارتهای بالینی پس از موافقت برای همكاری در

درس مهارتهای بالینی بازنگری و نهايی شد.

برگزاری آزمون ،در جلسهی هماهنگی درمورد نحوهی
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مدرک بهیاری ،معدل کل) که از طريق پرسش از

برای بررسی مهارتهای پانسمان ،ايجاد خط وريدی،

سید عباس حسینی و همکاران

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

ارزيابی و نمرهدهی چک لیست حضور يافتند .آزمون

تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون استنباطی t

اسكی شامل ايستگاهها ی زمانبندی شده بود در هر

مستقل استفاده گرديد .اين آزمونها با کمک نرمافزار

ايستگاه از دانشجوخواسته میشد تا مهارت بالینی مورد

 SPSS_16شرکت  IBMهلند انجام شد.

نظر در آن ايستگاه را بر روی ماکت انجام دهد و ارزياب
مستقر درآن ايستگاه به وسیله چکلیست دانشجو را

نتايج

ارزيابی میكرد .يک ايستگاه جهت استراحت در پايان

در اين پژوهش تعداد  56نفر از دانشجويان پرستاری ترم

گذراندن  5ايستگاه در نظر گرفته شد .زمان اختصاص

آخرکه  50درصد آنها را دختران و  50درصد را پسران

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

تشكیل میدادند ،وارد مطالعه شدند.

زمان جابجايی دانشجويان بین ايستگاهها نیز يک دقیقه

اين دانشجويان مشغول گذراندن واحد کارورزی خود در

لحاظ گرديد .شروع آزمون راس ساعت مقرر و با استفاده

بخشهای داخلی جراحی بودند و معیارهای ورود به

از زنگ اخبار توسط پژوهشگر اعالم میشد .دانشجويان

پژوهش را دارا بودند .دادههای اين مطالعه با استفاده از

در هر يک از ايستگاهها حضور پیدا کردند و با به صدا

پرسشنامه و چکلیست جمعآوری گرديد .يافتهها نشان داد

در آمدن زنگ ايستگاه شروع به انجام مهارت مخصوص

 44/62درصد دانشجويان دارای مهارت مطلوب32/13 ،

آن ايستگاه میکردند و ارزيابها طبق چکلیست آزمون

درصد دارای مهارت بسیار مطلوب 21/80 ،درصد دارای

شونده را ارزيابی میکردند .آزمون شونده با به صدا

مهارت نامطلوب و  1/43درصد دارای مهارت بسیار

درآمدن مجدد زنگ ،ايستگاه را ترک کرده و مطابق

نامطلوب بودند .به عبارتی به طور میانگین  76/75درصد

عقربههای ساعت به سمت ايستگاه بعدی حرکت

از دانشجويان پرستاری ترم آخر در انجام مهارتهای

میکردند .پس از اين که هر  5آزمون شونده تمام

بالینی در سطوح مطلوب و بسیار مطلوب قرار داشتند.

ايستگاهها را طی مینمودند از آزمايشگاه مهارت بالینی

نتايج مربوط به هر مهارت نیز به طور جداگانه در جدول1

خارج میشدند و  5نفر ديگر وارد میشدند .آزمون آسكی

ارائه شده است.

به مدت سه روز اجرا گرديد .در ضمن در هر ايستگاه و
برای هرآزمون از يک استاد استفاده شد .برای تجزيه و
جدول  :1توزيع و درصد فراوانی سطوح امتیازات اجرای مهارتهای بالینی در دانشجويان ترم آخر پرستاری
از امتیاز کل مهارت

درصد از امتیاز کل

از امتیاز کل مهارت

امتیاز کل مهارت

کل

(بسیار مطلوب)

مهارت (مطلوب)

(نامطلوب)

(بسیار نامطلوب)

(از )100

(1)1/92

(22)42/3

(29)55/77

()0

58/95

تعويض پانسمان

(24)47/06

(21)41/18

(6)11/76

0

77/29

آماده کردن سرم

(24)42/85

(22)39/28

(9)16/07

()1/79

80

کشیدن دارو

(22)39/28

(27)48/22

(7)12/5

0

70/04

تعبیه آنژيوکت

(20)38/46

(28)53/85

(4)7/69

0

74/88

تزريق عضالنی

(5)8/93

(24)42/85

(27)48/22

0

65

تزريق زير جلدی

(7)12/5

(32)57/14

(16)28/57

(1)1/79

66/88

ساکشن

(14)25

(32)57/14

(9)16/07

(1)1/79

73/31

مهارت
عاليم حیاتی
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کسب  80-100درصد

کسب 60-79/9

کسب 40-59/9درصد

کسب کمتر از 40درصداز

امتیاز جمع

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

سید عباس حسینی و همکاران

سونداژ

(39)69/64

(11)19/64

(3)5/36

(3)5/36

81/58

گذاشتن لوله بینی-معدی

(20)35/71

(25)44/64

(9)16/07

(2)3/58

72/14

کل

32/13

44/62

21/80

1/43

72

دانشجويان ترم آخر پرستاری به ترتیب در مهارت سونداژ

مهارت نامطلوب بودند .در اين پژوهش بین ويژگیهای

و آماده کردن سرم دارای مهارت بسیار مطلوب ،در مهارت

فردی جنس ،محل سكونت و انجام کار دانشجويی و

تعويض پانسمان ،تعبیه آنژيوکت ،ساکشن ،گذاشتن لوله

توانايی اجرای مهارت بالینی در واحدهای مورد پژوهش

معده ،کشیدن دارو ،تزريق زير جلدی و تزريق عضالنی

تفاوت معناداری وجود نداشت (جدول .)2

دارای مهارت مطلوب ودر مهارت کنترل عالئم حیاتی دارای
جدول :2مقايسه میانگین و انحراف معیار نمره کل اجرای برخی مهارتهای بالینی بر حسب جنس ،محل سكونت و انجام کار دانشجويی
متغیر
جنسیت
محل سكونت
انجام

میانگین وانحراف معیار نمره

زن

6/71±98/96

مرد

7/72±04/05

خوابگاهی

5/72±08/23

غیر خوابگاهی

6/71±48/72

کار دارد

5/72±72/36

ندارد

6/71±40/65

دانشجويی

آزمون  tمستقل
t
0/768
0/838
0/382

p
0/446
0/406
0/704

اين مطالعه با هدف سنجش انجام مهارتهای بالینی

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

دانشجويان پرستاری ترم آخر انجام شد.

مطالعه ديگری که توسط دادور و همكاران در شاهرود

نتايج اين مطالعه نشان داد در کل  76/75درصد از

انجام شد نشان داد که دانشجويان پرستاری در انجام

دانشجويان پرستاری ترم آخر در انجام مهارتهای بالینی

مهارتهای پايه بالینی دچار نقايص قابل توجهی

در سطوح مطلوب و بسیار مطلوب قرار دارند همچنین

بودند( .)18يكی از داليل تفاوت نتايج مطالعه حاضر با اين

مشخص گرديد که میانگین امتیازات کل تمام مهارتها 72

مطالعه میتواند ناشی از تفاوت در سیاستهای دانشكدهی

از  100است و اين نشاندهنده آن است که دانشجويان

محل تحصیل دانشجويان باشد به گونهای که در زمان

پرستاری در انجام مهارتهای بالینی در سطح مطلوب قرار

انجام اين پژوهش در دانشكده پرستاری علوم پزشكی

دارند .نتايج مطالعهای موقری و همكاران نشان داد

اصفهان ،دانشجويان قبل از ورود به عرصه آزمون

دانشجويان توانايی بالینی خود را در اغلب تكنیکها کافی

پیشکارورزی را میگذراندند و در نتیجه اين خود باعث

دانسته و اغلب آنان میزان مهارت خود را تا سطح خوب

مرور تمام مهارتها قبل از ورود دانشجويان به عرصه و

اعالم نمودند( .)16همچنین يافتههای مطالعهای که توسط

انجام صحیح و کامل ترآن مهارتها در کارورزی میشود.

ثابتی و همكاران انجام شد نیز نشان داد اکثر دانشجويان

نتايج ديگر به دست آمده از اين مطالعه ،نشان داد
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بحث

پرستاری مهارتهای بالینی پرستاری داخلی  -جراحی

سید عباس حسینی و همکاران

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

کمترين امتیاز را در مهارت عاليم حیاتی کسب کردند.

نمره مهارت دانشجويان در تزريق عضالنی  3/5از 5

همچنین بیشترين توزيع فراوانی دانشجويان در سطح

بود( .)22در بررسی سید روغنی مشخص شده که 83/3

بسیار مطلوب به ترتیب در مهارتهای سونداژ وآماده

درصد دانشجويان تزريق عضالنی را در حد تبحر

کردن سرم ،در سطح مطلوب در مهارتهای تعويض

آموختهاند( .)23در مطالعه دوکوهكی که در مورد

پانسمان ،تعبیه آنژيوکت ،ساکشن و در سطح نامطلوب در

ارزشیابی دانش و عملكرد دارويی دانشجويان در پايان

مهارتهای عاليم حیاتی ،تزريق عضالنی و تزريق زير

سال سوم تحصیلیشان بود نشان داد که حداکثر امتیاز

جلدی بود .اين نتايج نشان میدهد تعداد قابل توجهای از

دانشجويان در تزريقات داخل عضالنی بوده است( .)24در

دانشجويان در مهارت عاليم حیاتی و تزريق عضالنی و

اين مطالعه اگرچه میزان مهارت در تزريق عضالنی در کل

تزريق زير جلدی دچار ضعف هستند و در مهارت سونداژ

مطلوب است ،اما در تزريق عضالنی  48/22درصد

و آماده کردن سرم دارای توانايی اجرای بااليی هستند.

دانشجويان در وضعیت نامطلوب و در تزريق زيرجلدی

يكی از داليل کسب نمره پايین در عاليم حیاتی را میتوان

حدود  30درصد دانشجويان در وضعیت نامطلوب و

اين گونه بیان کرد که چون مهارت عاليم حیاتی در

بسیار نامطلوب قرار داشتند .به هر حال تزريق عضالنی از

بخشهای بیمارستان مهارتی پر تكرار است و دانشجويان

مهارتهايی است که دانشجويان در مقايسه با مهارتهايی

مدام در حال ديدن انجام اين مهارت توسط پرستاران بخش

مثل پانسمان و تعبیه آنژيوکت در طول کارآموزی کمتر

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

انجام میدهند .اما در مورد تزريق زير جلدی مواردی

ويژه پرستاران در يادگیری دانشجورا نمیتوان انكار کرد

وجود دارد که دانشجو با توجه به شرايط بايد در مورد

و در اين مهارت نیز دانشجو تفاوت زيادی بین مهارتهای

نحوه اجرا تصمیمگیری نمايد از جمله زاويه تزريق که بین

عملی آموخته شده در دانشكده و کارکرد مرسوم در

 45تا  90درجه است يا نحوه حمايت از بافت هنگام وارد

عرصه بالینی را میبیند ،لذا اين مهارت را بدون توجه به

کردن نیدل و حین تزريق که اينها نیازمند رشد تفكر انتقادی

رعايت برخی اصول انجام میدهند( .)19به هر حال کنترل

در دانشجويان است که به بنظر میرسد در دانشجويان

عالئم حیاتی از مهارتهای شايع بخش است که متأسفانه

مطلوب نیست.

در بسیاری از موارد به ارزيابی آن توجه نمیشود .مطالعه

در ارتباط با داليل کسب نمره باال در مهارت سونداژ از

صادقی گندمانی و همكاران هم نشان داد دانشجويان

بین تمام مهارتهای اندازهگیری شده بنظر میرسد نوع

پرستاری در اندازهگیری فشار خون که يكی از عالئم

آزمون مورد بررسی در اين مهارت میتواند مؤثر باشد از

حیاتی مهم است مهارت کافی ندارند لذا آموزشهای مكرر

آنجا که دانشجويان در اين مطالعه مهارت سونداژ را در

و منظم به دانشجويان پرستاری را پیشنهاد نمودند(.)20

محیط آزمايشگاهی انجام دادند و با بیمار واقعی سر و کار

نتايج مطالعه کوربالی نیز نشان داد که سطح دانش

نداشتند توانستند مهارت را با آرامش و با دقت بیشتری

پرستاران و پزشكان و میزان مهارت آنها در کنترل فشار

انجام دهند .اين در حالی است که نتايج مطالعه دادور و

خون در حد بسیار پايینی قرار دارد .وی يكی از مهمترين

همكاران در سال 1392در دانشجويان پرستاری نشان داد

داليل اين ضعف را عدم رعايت اصول آموزش مهارتهای

که دانشجويان در مورد مهارت سونداژ بانوان که در بالین

عملی میداند( .)21همچنین در تزريق عضالنی و زيرجلدی

و در بخش  ICUانجام شده بود در سطح ضعیف قرار

به ترتیب نمرات  65و  66/88را که امتیاز مطلوب است

دارند و هیچ يک از آنها به مهارت در سطوح بسیار خوب
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دانشجويان بیشترين امتیاز را در مهارت سونداژ و

کسب کردند .در پژوهش هات( )Hoatو همكاران میانگین

سید عباس حسینی و همکاران

يا عالی دست نیافتند( .)18به هر حال سونداژ از

صالحیت مهارت های بالینی دانشجويان کارشناسی پرستاری

توزيع فراوانی گرفته شد.

پروسیجرهايی است که فرصت انجام و تكرار آن توسط
دانشجويان پرستاری کم است چرا که عموما سنداژ در

نتيجهگيري

بخشهای ارولوژی توسط رزيدنتها و در اتاق عمل انجام

از آنجا که به استناد نتايج اين مطالعه بیش از دو سوم

میشود واز طرفی گاهی به علت عدم وجود تشابه جنسیتی

دانشجويان ترم آخر پرستاری از مهارتهای بالینی

استاد پرستاری با دانشجويان ،اين مهارت به افراد ديگر

رضايت بخشی برخوردار بودند ،میتوان استنباط نمود که

واگذار میشود.

اگر سرمايهگذاری کافی بر آموزش بالینی دانشجويان در

درخصوص ارتباط بین برخی مشخصات دموگرافیک با

سه سال اول مقطع کارشناسی پرستاری انجام شود،

میانگین نمره کل اجرای برخی مهارتهای بالینی نتايج

نظارت کمتر اساتید در سال چهارم بر فعالیتها و عملكرد

نشان داد اختالف معناداری بین مشخصات دموگرفیک

دانشجويان سبب ايجاد آسیب به يادگیری دانشجويان

بررسی شده با میانگین نمره کل اجرای برخی مهارتهای

حداقل در ارتباط با مهارتهای بالینی پايه نمیشود .به

بالینی وجود ندارد در مطالعه پارسا يكتا و همكاران نیز

هرحال صالحیت حدود نیمی از دانشجويان در اندازهگیری

بین مشخصات دموگرافیک و میزان صالحیت گزارش شده

عاليم حیاتی و تزريقات عضالنی و صالحیت حدود يک

از سوی دانشجويان رابطه معناداری را نشان نداد(.)25

سوم در تزريق زير جلدی در سطح مطلوبی نبود .اگر چه

به هر حال اگر چه متوسط نمره مهارت بالینی دانشجويان

صالحیت ناکافی در تزريق عضالنی میتواند ناشی از عدم

دختر 0/09نمره از نمره کل آقايان کمتربود اما معنادار

مواجهه کافی دانشجويان با اين روش در طول مدت

نشدن اين اختالف نمره ،مؤيد آن است که ارتباطی بین

کارورزی در عرصه باشد .مطلوب نبودن صالحیت

جنس و سطح مهارتهای بالینی وجود نداشت .در مطالعه

دانشجويان در اندازهگیری عاليم حیاتی و تزريق زير

سلیمی و همكاران هم تفاوت معناداری در میانگین نمرات

جلدی که مهارتهای پرتكراری هستند .نیازمند بررسی

آزمون بالینی بین دانشجويان دختر و پسر مشاهده

جدی است.

نگرديد(.)26

به طور کلی نتايج اين مطالعه نشان میدهد که تقويت

از نقاط قوت مطالعه حاضر آن است که ارزيابی نیمی از

جنبههای مثبت و اصالح نقايص دانشجويان در انجام

مهارتها در بالین و به طور واقعی با آزمون داپس انجام

مهارتهای بالینی میتواند گامی مؤثر در راستای ارتقای

شد .اگرچه برای تعدادی از مهارتها به دلیل مواجهه کم با

کیفیت آموزش بالینی پرستاری باشد.

آنها در بالین و زمان محدود مطالعه اين امر میسر نشد و
صورت گرفت که شايد نتواند به طور دقیق و واقعی تر

مقاله حاضر برگرفته از پاياننامه کارشناسی ارشد

توانايی دانشجويان را نشان دهد .از نقاط قوت ديگر اين

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

مطالعه که در مطالعات مشابه کمتر مورد توجه قرار گرفته،

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان است .از کلیه دانشجويان و

آن است که برای ارزيابی مهارتها به يک نمره کل از

اساتید بالینی که در اجرای اين مطالعه همكاری نمودند

اجرای مهارت اکتفا نشد ،بلكه برای ارزيابی دقیقتر

تشكر و قدردانی میگردد.

وضعیت موجود از امتیازات به دست آمده در  4سطح
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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.
Keywords: Clinical Skills, DOPS, OCCE, Clinical Education, Nursing Student
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