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Abstract
Introduction: Undergraduate education should be able to establish the basic level of clinical competence to 
care for and maintain patient safety in novice nurses. Examining the clinical competencies of novice nurses 
from the perspective of nursing managers can identify aspects of the competency of novice nurses that need to 
be improved.
Methods: The present study is a cross-sectional descriptive study that was conducted to evaluate the clinical 
competence of novice nurses from the perspective of their head nurses in selected teaching hospitals of Mashhad 
University of Medical Sciences in 2020. 100 novice nurses working in three major teaching hospitals Mashhad 
participated in this study. Data were collected using a clinical competency evaluation and a demographic 
information form. The Creighton Competency Evaluation Questionnaire was completed by the head nurses 
(n=37). Stata software version 14.1 and descriptive and robust regression indices were used to analyze the data.
Results: The results showed that the mean age of participants was 24.23±1.72 and their mean clinical competence 
from the perspective of head nurses was 59.55 ± 16.26 equal to 65% of the total score. Using robust regression, 
the relationship between competence and the studied variables was investigated and there was no significant 
relationship with any of the variables (p>0/05).
Conclusions: Improving the competence of nurses to increase the quality of patient care is one of the main 
programs of nursing managers. The clinical competence of novice nurses in the dimensions of patient assessment 
and clinical judgment from the perspective of head nurses had the lowest score that should be planned to 
improve it. Considering that there was no significant relationship between contextual variables and variables 
such as interest in the profession, the duration of work experience with clinical competence, it needs further 
study on the validity of competency assessment from the perspective of head nurses.
Keywords: Clinical competence, Competence, Nursing education, Novice nurse.
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چکیده
مقدمــه: آمــوزش هــای ارائــه شــده در دوره کارشناســی بایــد بتوانــد ســطح پایــه صالحیــت بالینــی جهــت مراقبــت و حفــظ ایمنــی 
ــتاری  ــران پرس ــدگاه مدی ــازه  کار از دی ــتاران ت ــی پرس ــای بالین ــت ه ــی صالحی ــد. بررس ــاد نمای ــازه کار ایج ــتاران ت ــار را در پرس بیم

ــد. ــاء دارد شناســایی نمای ــه ارتق ــاز ب ــه نی ــازه کار را ک ــتاران ت ــت پرس ــادی از صالحی ــد ابع می توان
ــازه کار  ــتاران ت ــی پرس ــت بالین ــدف بررســی صالحی ــا ه ــه ب ــی اســت ک ــی مقطع ــه توصیف ــک مطالع ــه حاضــر ی روش کار: مطالع
ــد.100  ــام ش ــال 98 انج ــهد در س ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــب آموزش ــتانهای منتخ ــا در بیمارس ــتاران آنه ــدگاه سرپرس از دی
ــا  ــا ب ــد. داده ه ــه شــرکت کردن ــن مطالع ــزرگ شــهر مشــهد در ای ــازه کار شــاغل در ســه بیمارســتان آموزشــی ب ــر از پرســتاران ت نف
 Creighton( اســتفاده از پرسشــنامه صالحیــت بالینــی و فــرم اطالعــات دموگرافیــک جمــع آوری گردیــد. پرسشــنامه صالحیــت بالینــی
 Stata ( توســط سرپرســتاران )37 سرپرســتار( تکمیــل شــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزارCompetency Evaluation

ــد.  ــتفاده ش ــتوار اس ــیون اس ــی و رگرس ــاخص های توصیف نســخه 14/1 و ش
یافتــه هــا:. یافته هــا نشــان داد کــه میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان 1/72± 24/23 و میانگیــن صالحیــت بالینــی آنهــا از دیــدگاه 
سرپرســتاران 16/26±59/55 برابــر بــا 65 درصــد نمــره کل بــود. بــا اســتفاده از رگرســیون اســتوار ارتبــاط صالحیــت بــا متغیرهــای 

.)P>0/05( مــورد مطالعــه بررســی شــد و ارتبــاط معنــاداری بــا هیچکــدام از متغیرهــا نداشــت
نتیجــه گیــری: ارتقــای صالحیــت پرســتاران بــرای افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای اصلــی 
مدیــران پرســتاری حائــز اهمیــت اســت. صالحیــت بالینــی پرســتاران تــازه کار در ابعــاد ارزیابــی بیمــار و قضــاوت بالینــی از دیــدگاه 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــاء آن برنامه ریــزی شــود.  ب ــد در جهــت ارتق ــه خــود اختصــاص داد کــه بای ــاز را ب ــن امتی سرپرســتاران پایین تری
بیــن متغیرهــای زمینــه ای و متغیرهایــی ماننــد عالقــه بــه حرفــه، مــدت زمــان شــروع طــرح بــا صالحیــت بالینــی ارتبــاط معنــاداری 

مشــاهده نشــد، الزم اســت روایــی ســنجش صالحیــت از دیــدگاه سرپرســتاران مــورد مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد. 
 کلیدواژه ها: صالحیت بالینی، صالحیت، آموزش پرستاری، پرستار تازه کار. 

مقدمه
صالحیــت پرســتاری یــک توانایــی اصلــی اســت کــه بــرای انجــام 
وظایــف پرســتاری الزم اســت. و برخــورداری از صالحیــت در ارتقاء 
جایــگاه حرفــه ای پرســتاری حائــز اهمیــت اســت )1(. بــا اســتفاده 
از برخــورداری از صالحیــت، پرســتارمی توانــد مراقبــت بــا کیفیــت 

وایمــن از بیمــار را انجــام دهــد )2, 3( صالحیــت پرســتاران تازه کار 
بــه عنــوان بــرون داد آموزشــهای پرســتاری در دوره کارشناســی از 
اهمیــت ویــژه ای در تامیــن مراقبــت هــای ایمــن بــرای بیمــاران 
در محیــط هــای پیچیــده بیمارســتانهای امــروزه برخــوردار اســت 
)4(. صالحیــت پرســتاری یــک توانایــی ضــروری اســت کــه بــرای 
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انجــام وظایــف پرســتاری الزم اســت. و برخــورداری از صالحیــت 
در ارتقــاء جایــگاه حرفــه ای پرســتاری حائــز اهمیــت اســت )1(. بــا 
کســب صالحیــت، پرســتار مــی توانــد مراقبــت بــا کیفیــت و ایمــن 
ــد  ــوزش پرســتاری معتقدن ــن آم ــد )2, 3(. متخصصی را انجــام ده
ــه  ــادر باشــد ســطح پای ــد ق ــه آموزشــهای دوره کارشناســی بای ک
صالحیــت بالینــی جهــت حفــظ ایمنــی بیمــار را فراهــم نمایــد )5(.
مطالعــات بیــن المللــی حاکــی از آن اســت کــه کارآمــدی آمــوزش 
ــازه کار  ــتاران ت ــوده وپرس ــی نب ــتاری کاف ــی پرس ــای کارشناس ه
ــت را  ــی مراقب ــط واقع ــرای محی ــی الزم ب ــد آمادگ ــته ان نتوانس
کســب نماینــد )5, 6(. پرســتاران تــازه کار در شــروع کار حرفــه ای 
ــارت از  ــه عب ــوند ک ــی ش ــه م ــت مواج ــوک واقعی ــا ش ــود ب خ
احســاس عــدم آمادگــی کافــی بــرای ایفــای نقــش جدیــد 
ــا در  ــت ه ــا و صالحی ــارت ه ــودن مه ــی ب ــت )7-10(. ناکاف اس
شــروع نقــش حرفــه  ای شــرایط اســترس زایی را بــرای پرســتاران 
ــی  ــه حت ــد ک ــان می ده ــات نش ــد. مطالع ــاد می نمای ــازه کار ایج ت
بــا گذرانــدن کامــل آمــوزش هــای پایــه بــاز هــم در شــروع کار، 
ایــن افــراد درجاتــی از عــدم اعتمــاد بــه نفــس، کاهــش توانایــی و 
صالحیــت ناکافــی بــرای اجــرای نقــش هــای رســمی را تجربــه 

ــد )11, 12(.  ــی کنن م
ــران   ــازه کار در ای ــتاران ت ــر روی پرس ــده ب ــام ش ــات انج مطالع
نشــان می دهدکــه آنهــا نیــز در شــروع ورود بــه نقــش حرفــه ای، 
ــاز محیطهــای  ــا نی ــق ب صالحیــت هــای شــناختی کافــی و مطاب
واقعــی بالینــی را ندارنــد. )13-15(. از جملــه عوامــل موثــر 
ــر  ــردی نظی ــل ف ــه عوام ــوان ب ــتاران می ت ــت پرس ــر صالحی ب
ــه  ــه ای، تعامــل محترمان ــت اخــالق حرف ــش و مهــارت، رعای دان
ــه حرفــه  ــه کاری، ارتبــاط مناســب، عالقــه ب ــا همــکاران، تجرب ب
ــر محیــط بالینــی و  و مســئولیت پذیــری و عوامــل ســازمانی نظی
ــود )16, 17(. ــاره نم ــد  اش ــی کارآم ــتم آموزش ــی و سیس آموزش

ــگر  ــای پژوهش ــنامه ه ــوق از پرسش ــای ف ــش ه ــب پژوه در اغل
ســاخته و بــا روش خــود گــزارش دهــی صالحیــت پرســتاران مورد 
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. مدیــران پرســتاری بــه عنــوان افرادی 
ــش  ــازه کار نق ــتاران ت ــی پرس ــای بالین ــاء صالحیته ــه در ارتق ک
مهمــی ایفــا میکننــد یــک منبــع مهــم جهــت ارزیابــی صالحیــت 

هــای ایــن افــراد هســتند )18(. 
یکــی از نقــش هــا و وظایــف مدیــران پرســتاری آمــوزش کارکنــان 
ــتاران  ــد. پرس ــی باش ــا م ــی آنه ــای بالین ــت ه ــاء صالحی و ارتق
ــف  ــا شــرح وظای ــه آشــنا شــدن ب ــاز ب ــازه کار در شــروع کار نی ت
ــد، کــه اجــرا برنامــه  ــران و ســازمان از آنهــا دارن و انتظــارات مدی
هــای آشناســازی در بــدو خدمــت از وظایــف مدیــران پرســتاران در 

قبــال پرســتاران تــازه کار اســت  )19, 20(. عــالوه بــر ارزشــیابی 
ــتاری،  ــران پرس ــای مدی ــه ه ــن برنام ــتاران،یکی از مهمتری پرس
حفــظ و ارتقــاء کیفیــت مراقبــت از بیمــار و توانمندســازی 
و  ارتقــا صالحیــت پرســتاران تــازه کار اســت )21(.  در ایــن 
 Creighton( ــی ــت بالین ــتاندارد صالحی ــه از پرسشــنامه اس مطالع
ــی  ــت بالین ــی صالحی Competency Evaluation( جهــت ارزیاب

ــد.  ــتفاد ش ــا اس ــتار آنه ــازه کار توســط سرپرس ــتاران ت پرس
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی صالحیــت بالینــی و ارتبــاط بــا 

عوامــل زمینــه ای در پرســتاران تــازه کار انجــام شــد.

روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی اســت کــه در ســه 
بیمارســتان بــزرگ آموزشــی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــتاران  ــه پژوهــش پرس ــد. جامع ــال 1398 انجــام ش مشــهد در س
تــازه کار )کارشــناس یــا کارشــناس ارشــد پرســتاری و بــا حداکثــر 
ــمی  ــهید هاش ــتانهای ش ــاغل در بیمارس ــابقه کار( ش ــاه س ــه م ن
ــا اســتفاده از  ــه ب ــژاد، شــهید کامیــاب و قائــم  بودند.حجــم نمون ن
نــرم افــزار PASS و  بــر اســاس ضریــب همبســتگی 0/8 وطــول 
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــرآورد گردی ــر ب ــان 0/15، 94 نف ــه اطمین فاصل
ــه اینکــه تعــداد کل پرســتاران نزدیــک ایــن مقــدار بــود، همــه  ب

پرســتاران وارد مطالعــه شــدند. 
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس منابــع پرســتاران در ســال اول کار 
بالینــی بــه عنــوان پرســتار تــازه کار محســوب مــی شــوند، در ایــن 
پژوهــش پرســتاران  بــا مــدرک کارشناســی یــا کارشــناس ارشــد 
پرســتاری از یــک هفتــه تــا حداکثــر نــه مــاه ســابقه کار بــه ایــن 

مطالعــه وارد شــدند )18, 22(. 
ــه  ــش، ب ــط پژوه ــه محی ــه ورود ب ــی نام ــت معرف ــد از دریاف بع
ــتاران  ــه ولیســت پرس ــا مراجع ــتان ه ــتاری بیمارس ــت پرس مدیری
ــه پژوهــش  ــراد دارای مشــخصات نمون ــت شــد. اف ــازه کار دریاف ت
تعییــن شــد و در نوبــت کاری هــای متعــدد مراجعــه انجــام و بــه 
ــه و توضیــح  ــه چهــره، دریافــت رضایــت آگاهان صــورت چهــره ب
ــه  ــد کمیت ــورد تائی ــه م ــن مطالع ــد. ای ــدف پژوهــش انجــام ش ه
اخــالق و تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ) 1398,051( 
ــرم  ــش، ف ــرکت در پژوه ــرای ش ــت ب ــراز موافق ــت.پس از اب اس
رضایــت آگاهانــه کتبــی در اختیــار آنهــا قــرار داده شــد ورضایــت 
ــط  ــک توس ــات دموگرافی ــنامه اطالع ــد. پرسش ــذ گردی ــی اخ کتب
ــت  ــل و دریاف ــی تکمی ــزارش ده ــورت خودگ ــه ص ــتاران ب پرس
شــد. پرسشــنامه صالحیــت بالینــی پرســتاران توســط سرپرســتاران 

ــد. ــت گردی ــل و دریاف تکمی
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بررســی عوامــل زمینــه ای با اســتفاده از فرم اطالعــات دموگرافیک 
کــه شــامل عوامــل دموگرافیــک و شــغلی بــود، انجــام گرفــت. فرم 
اطالعــات دموگرافیــک شــامل ســواالتی در مــورد جنــس، ســن، 
ــگاه  ــدل کل، دانش ــجویی، مع ــابقه کار دانش ــل، س ــت تاه وضعی
ــته  ــاب رش ــل انتخ ــل، دلی ــل تحصی ــهر مح ــل، ش ــل نحصی مح
ــر شــغل در  ــه پرســتاری، قصــد تغیی ــه ب ــزان عالق پرســتاری، می
آینده،بخــش محــل خدمــت، ســابقه و تاریــخ شــروع بــه کار بــود.
 Creighton Competency( بالینــی  صالحیــت  پرسشــنامه 
ــد  ــار بع ــه ای در چه ــد گزین ــوال چن ــامل 23 س Evaluation(  ش

شــامل ارزیابــی، ارتبــاط،  قضــاوت بالینــی وایمنــی بیمــار بودکــه 
بــرای ســنجش صالحیــت بالینــی پرســتاران توســط سرپرســتاران 
تکمیــل گردیــد. امتیــازات  بــر اســاس مقیــاس لیکــرت پنــج تایــی  
از0تــا4 )0= غیــر قابــل ارزیابــی،  1= هرگــز، 2= گاهــی، 3= اغلب، 
4= همیشــه( نمــره گــذاری شــد. بــر ایــن اســاس امتیــازات حاصل 
از ایــن پرسشــنامه حداقل صفــر و حداکثــر92 محاســبه گردید.نمره 

بیشــتر نشــانه صالحیــت باالتــر بــود )23(. 
ــی  ــرای اســتفاده در انجمــن مل ــزار ب ــی اب ــی و پایای ــی روای ارزیاب
ــدن  ــر هی ــکا )NCSBN NSS( توســط جنیف ــرد پرســتاری آمری ب
ــد  ــام ش ــال 2014 انج ــکاران در س )Jennifer Hayden(  و هم
)23(. در ترجمــه ابــزار بــه اینگونــه عمــل شــد کــه ابتدا پرسشــنامه 
توســط پژوهشــگر وتحــت نظــر متخصصین حــوزه زبان انگلیســی، 
بــه فارســی ترجمــه شــده و مجــددا از زبــان فارســی بــه انگلیســی 
برگــردان گردیــد. ایــن ابــزار بــرای ارزیابــی صالحیــت در هــر دو 

محیــط بالینــی ســنتی و شــبیه ســازی قابــل اســتفاده وموثــر اســت 
)23(. پایایــی ایــن ابــزار بــه روش همســانی درونــی و بــا محاســبه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه مقدمات ــی مطالع ــاخ  ط ــای کرونب ــب آلف ضری

 .)23( )α = 0.920( .ضریــب پایایــی مــورد اســتناد قــرار گرفــت
مالحظــات اخالقــی شــامل حفــظ محرمانگــی اطالعــات در 
ــالق  ــد اخ ــش دارای ک ــن پژوه ــد. ای ــت ش ــش رعای ــن پژوه ای
ــماره         ــه ش ــهد ب ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــالق دانش ــه اخ از کمیت
ــه  IR.MUMS.NURSE.REC.1398.051 اســت. جهــت تجزی

و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار Stata نســخه 14/1 و شــاخص های 
ــی و رگرســیون اســتوار اســتفاده شــد. توصیف

یافته ها
ــل              ــه و تحلی ــا، تجزی ــان از صحــت داده ه ــس از کســب اطمین پ
ــده   ــازه  کار مشــارکت کنن ــد کــه پرســتاران ت داده هــا نشــان دادن
ــد.  ــد( بودن ــم )67 درص ــتاران خان ــتر پرس ــش بیش ــن پژوه در ای
بــود. 50 درصــد  میانگیــن ســنی پرســتاران ±1/72 24/23 
ــه  ــه حرف ــه ب ــن عالق ــد. میانگی ــل بودن ــازه  کار متاه ــتاران ت پرس
1/88± 7/37 از 10 بــود. 44 درصــد شــرکت کننــدگان ســابقه کار 
دانشــجویی داشــتند و میانگیــن ســابقه طرح نیــروی انســانی 16/7 
هفتــه بــود. 59 درصــد پرســتاران تمایــل بــه تغییر شــغل نداشــتند. 
میانگیــن و انحــراف معیــار معــدل پرســتاران تــازه کار 65±1/12/ 

ــود )جــدول1(. 16ب

جدول1: میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه ای کمی

انحراف معیارمیانگینمتغیر های زمینه ای
7/371/88نمره از 1 تا10عالقه به حرفه

16/651/12نمره از 20معدل
16/7612/04هفتهسابقه طرح نیروی انسانی

ــد  ــط در بع ــت فق ــاپیروویلک صالحی ــون ش ــه آزم ــه ب ــا توج ب
قضــاوت بالینــی  و متغیرهــای کمــی عالقــه بــه حرفــه و معــدل 
ــرکت  ــنی ش ــن س ــه میانگی ــان داد ک ــا نش ــد. یافته ه ــال بودن نرم
ــا از  ــی آنه ــت بالین ــن صالحی ــدگان 1/72± 24/23 و میانگی کنن
دیــدگاه سرپرســتاران 16/26±59/55  برابــر 65 درصــد نمــره کل 
بــود. بــر اســاس ارزیابــی سرپرســتاران میانگیــن نمــره پرســتاران 

تــازه کار در بعــد ارزیابــی بیمــار برابــر 64 درصــد، در بعــد ارتبــاط 
69/5 درصــد، در بعــد قضــاوت بالینــی 60 درصــد و در بعــد ایمنــی 
ــت  ــره صالحی ــن نم ــود. میانگی ــره کل ب ــد از نم ــار 67 درص بیم
بالینــی پرســتاران تــازه کار در ابعــاد ارزیابــی بیمــار و قضــاوت بالینی 
ــد.  ــزارش ش ــاد گ ــایر ابع ــر از س ــتاران پایین ت ــدگاه سرپرس از دی

ــدول2(. )ج
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جدول2: بررسی میانگین و انحراف معیار ابعاد صالحیت بالینی

انحراف معیارمیانگینابعاد صالحیت
7/722/37ارزیابی
13/913/86ارتباط

21/766/92قضاوت بالینی
16/164/19ایمنی بیمار

59/5516/26صالحیت کل

ــه،  ــه حرف ــه ب ــه عالق ــی از جمل ــه ای کم ــای زمین ــن متغیره بی
ــی و  ــت بالین ــا صالحی ــانی ب ــروی انس ــرح نی ــابقه ط ــدل و س مع
ابعــاد صالحیــت ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نشــد. )P>0/05( بــا 

ــای  ــا متغیره ــت ب ــاط صالحی ــتوار ارتب ــیون اس ــتفاده از رگرس اس
ــا هیچکــدام از  مــورد مطالعــه بررســی شــد و ارتبــاط معنــاداری ب

ــدول3(. ــت. )P>0/05( )ج ــا نداش متغیره
)regress robust( جدول3: بررسی ارتباط صالحیت بالینی با متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون استوار

P Valueفاصله اطمینان95%ضریب رگرسیونمتغیر 

رفرنسصالحیت
12/080/65-2/22-سن

6/230/58-2/31جنس
9/680/66-1/74-وضعیت تاهل

3/570/28-4/14سابقه کار دانشجویی
10/060/58-2/15-دانشگاه محل تحصیل

8/900/36-2/78-شهرمحل تحصیل
1/890/24-2/66تمایل به تغییر شغل

1/430/79-0/16-عالقه به حرفه
2/510/77-0/41معدل

0/170/32-0/16سابقه طرح نیروی انسانی

بحث 
ــا هــدف بررســی صالحیــت بالینــی در پرســتاران  ایــن مطالعــه ب
تــازه کاراز دیــد گاه سرپرســتاران  و عوامــل زمینــه ای انجــام شــد. 
بــر اســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه میانگیــن نمــره صالحیــت 
ــاوت  ــار و قض ــی بیم ــاد ارزیاب ــازه  کار در ابع ــتاران ت ــی پرس بالین

ــود. ــاد ب ــایر ابع ــر از س ــتاران پایین ت ــدگاه سرپرس ــی از دی بالین
نتایــج مطالعــه مریــم نمــادی وثوقــی )2014( و همــکاران نشــان 
ــد  ــتاران در بع ــت پرس ــتاران، صالحی ــدگاه سرپرس ــه از دی داد ک
همــکاری بــا تیــم درمــان )%66/6( باالتــر از ســایر ابعــاد بــود )24(. 
در مطالعــه مــا نیــز میانگیــن نمــره صالحیــت در بعــد ارتبــاط بــا 

)%69/5( باالتــر از ســایر ابعــاد ارزیابــی گردیــد.
نتایــج مطالعــه هالکــو و همــکاران )2018( نشــان داد کــه 
ارتبــاط مثبــت معنــاداری بیــن صالحیــت رهبــری سرپرســتاران و 
صالحیــت بالینــی پرســتاران تــازه کار وجــود داشــت. 58/4 درصــد 
ــی   ــت بالین ــتاران صالحی ــدگاه سرپرس ــازه کار از دی ــتاران ت پرس

ــتاران  ــت پرس ــن صالحی ــه بی ــن مطالع ــتند. در ای ــط داش متوس
ــه،  ــه حرف ــه ب ــه عالق ــه ای از جمل ــای زمین ــا متغیره ــازه کار ب ت
ســابقه کار دانشــجویی، دانشــگاه محــل تحصیــل و وضعیــت تاهل 
ارتبــاط معنــاداری وجــود نداشــت )20(. در مطالعــه مــا صالحیــت 
ــا کســب 65 درصــد از  ــد سرپرســتاران ب ــازه کار از دی پرســتاران ت

ــد.    ــزارش ش ــراز متوســط گ ــره کل، باالت نم
ــکاران )2012( نشــان  ــم زاده و هم ــه رضــوان حکی ــج مطالع  نتای
ــه شــیوه  ــت دانشــجویان پرســتاری ب ــی صالحی ــه در ارزیاب داد ک
خودارزیابــی، دانشــجویان صالحیــت خــود را کمــی باالتــر از 
متوســط ارزیابــی کردنــد )24(. در مطالعــه مــا نیــز نمــره ارزیابــی 
ــتاران  ــدگاه سرپرس ــازه کار از دی ــتاران  ت ــی پرس ــت بالین صالحی

ــود.  ــط ب ــر از متوس باالت
ــا  ــت ب ــه صالحی ــان داد ک ــم زاده نش ــه حکی ــای مطالع یافته ه
ــابقه کار  ــه، س ــه حرف ــه ب ــه عالق ــه ای از جمل ــای زمین متغیره
ــاداری  ــاط معن ــانی ارتب ــروی انس ــرح نی ــابقه ط ــجویی و س دانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 8

http://ijnv.ir/article-1-816-fa.html


سمانه قربانی و همکاران

65

نداشــت )24(. بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه منوچهــری 
ــدف  ــا ه ــه ب ــی ک ــه کیف ــک مطالع ــه ی ــکاران )2018( ک و هم
تبییــن دیــدگاه مدیــران پرســتاری نســبت بــه نقــش کار 
دانشــجویی درکســب صالحیــت بالینــی پرســتاران تــازه کار 
ــه کار  ــتاری تجرب ــران پرس ــر مدی ــه از نظ ــان داد ک ــود، نش ب
دانشــجویی باعــث میشــود پرســتاران تــازه کار بــرای ارائــه 
ــت بیشــتری داشــته باشــند )17(.  ــای پرســتاری صالحی مراقبته
ولــی در مطالعــه مــا ارتبــط معنــاداری بیــن صالحیــت بالینــی بــا 
ــد  ــر می توان ــن ام ــد. ای ــت نیام ــه دس ــجویی ب ــابقه کار دانش س
ناشــی از تفــاوت متدولــوژی دو مطالعــه باشــد. امــا یافتــه 
ــا  ــاط ب ــکاران در ارتب ــاری )2016( و هم ــه میرالش ــای مطالع ه
ارزیابــی صالحیــت پرســتاران بــه صــورت خودارزیابــی در بخــش 
ــا  ــت ب ــن صالحی ــه بی ــان داد ک ــوزادان نش ــژه ن ــای وی مراقبته
عالقــه بــه حرفــه، ســابقه کار و وضعیــت تاهــل ارتبــاط معنــاداری 
ــوق  ــر اســاس یافته هــای پژوهش هــای ف وجــود داشــت )25(. ب
ــه  ــه ب ــه ای و عالق ــه نظــر مــی رســد نقــش متغیرهــای زمین ب
حرفــه در کســب صالحیــت پرســتاران تــازه کار نیــاز بــه مطالعــه 
بیشــتر دارد. عــدم ارتبــاط بیــن صالحیــت و متغیرهــای زمینــه ای 
ماننــد عالقــه بــه حرفــه، مــی توانــد نشــاندهنده ضعــف موجــود 
ــدو  در کیفیــت آموزشــهای بالینــی و آمــوزش هــای القایــی در ب
خدمــت باشــد.  مطالعــات انجــام شــده در کشــور مــا در خصــوص 
آمــوزش هــاي بالینــي نشــان مــي دهــد کــه ایــن آمــوزش هــا 
ــدد  ــی متع ــات داخل ــج مطالع ــت، نتای ــي الزم نیس داراي اثربخش
حاکــی از وجــود شــکاف بیــن آمــوزش هــای عملــی و نظــری در 
ــات انجــام شــده  پرســتاری کشــور ماســت )11, 26, 27(. مطالع
ــه در  ــی دهدک ــان م ــران نش ــازه کار در ای ــتاران ت ــر روی پرس ب
ــناختی  ــای ش ــت ه ــه ای، صالحی ــش حرف ــه نق ــروع ورود ب ش
کافــی ومطابــق بــا نیــاز محیــط هــای واقعــی بالینــی را ندارنــد.
ــکالت  ــت، از مش ــدون حمای ــازه کار ب ــتاران ت ــدن پرس ــا ش ره
ــازه کار در  ــتاران ت ــد. پرس ــی باش ــی م ــط کار بالین ــی محی اساس
روزهــای ابتــدای کار متوجــه شــکاف موجــود بیــن مهــارت هــای 
ــگاهی  ــالت دانش ــای دوران تحصی ــه ه ــار و آموخت ــورد انتظ م
خــود ودچــار شــوک واقعیــت مــی شــوند )13-15(. پاییــن بــودن 
ــک ســو و  ــی دوره کارشناســی از ی ــوزش هــای بالین ــت آم کیفی
عــدم حمایــت و آمــوزش الزم در بــدو خدمــت مــی توانــد موجــب 
ــازه کار، صــرف از  ــتاران ت ــی پرس ــت بالین ــودن صالحی ــن ب پایی
ــای  ــه ه ــاس یافت ــر اس ــردد. ب ــه ای گ ــای زمین ــر از متغیره نظ
مطالعــه مــا، کمتریــن میــزان صالحیــت در بعــد ارزیابــی و بعــد 

ــود. ــی ب ــد قضــاوت بالین آن در بع

یافتــه هــای مطالعــه جعفــری گلســتان در یــک مطالعــه 
مشــاهده ای کــه بــا هــدف بررســی  صالحیــت بالینــی پرســتاران 
تــازه کار انجــام شــده بــود، نشــان داد کــه بعــد ارتبــاط                      
پاییــن تریــن نمــره را از بیــن ابعــاد مختلــف کســب نمــوده بــود 

 .)28(
ــت  ــاد صالحی ــی از ابع ــه یک ــن مطالع ــای ای ــه ه ــاس یافت براس
بالینــی پرســتاران تــازه کار کــه از دیــدگاه مدیــران نمــره پاییــن 
کســب کــرده بــود بعــد ارزیابــی بیمــار بــود. در تحلیــل ایــن یافته 
ــد  ــه فراین ــدا اینک ــت اســت. ابت ــز اهیم ــه حائ ــه دو نکت ــه ب توج
پرســتاری علــی رغــم اینکــه در دوره دانشــجویی بــه دانشــجویان 
آمــوزش داده مــی شــود امــا در بالیــن بــه کار گرفتــه نمــی شــود. 
ــر اســاس فراینــد پرســتاری، اولیــن گام  در مراقبــت پرســتاری ب
ــه  ــه مراقبــت ب ــه بیمــار اســت، از آنجــا کــه در ارائ ــی اولی ارزیاب
ــن امــر نیســت،  ــه ای ــازی ب ــج در بیمارســتان هــا نی صــورت رای
ــی بیمــار را  ــودن مهــارت ارزیاب ــوان یــک علــت پاییــن ب مــی ت
ــکاران در  ــش زاده و هم ــه آت ــج مطالع ــح داد. نتای ــه توضی اینگون
ــد پرســتاری توســط  ــر اجــرای فراین ــر ب ــل موث ــا عوام ــاط ب ارتب
ــرش  ــی، نگ ــردی آگاه ــطح ف ــه در س ــان داد ک ــتاران نش پرس
و مهــارت و در ســطح مدیریتــی نظــارت، پرســنل کافــی، 
بکارگیــری تشــویق و تنبیــه،  ایجــاد شــرایط مناســب و مشــارکت 
گروهــی موثــر هســتند )29(. بعــالوه، مطالعــات انجــام شــده در 
ــان                         ــار نش ــی بیم ــی و بررس ــه فیزیک ــارت معاین ــوص مه خص
مــی دهــد عوامــل مختلفــی ماننــد ابهــام نقــش و وظیفــه، تکیــه 
بــر تکنولــوژی، چگونگــی فرهنــگ حمایتــی از ســوی دانشــگاه، 
تنــوع عملــی در رشــته هــای تخصصــی، عــدم وجــود دانــش و 
اعتمــاد بــه نفــس کافــی و آمــوزش هــای عملــی )skill lab( و 
خــارج از محیــط کار بالیــن بــر روی عــدم یادگیــری و بکاربــردن 
مهــارت هــای معاینــه فیزیکــی توســط پرســتاران نقــش دارد )30(. 
نتایــج مطالعــه ای کــه در اســترالیا انجــام شــد، نشــان مــی دهــد 
کــه پرســتاران از بخــش کمــی از مهــارت هــای ارزیابــی بیمــار که 
ــده در دوران کاری  ــوزش داده ش ــا آم ــه آنه ــی ب در دوره کارشناس
ــن  ــه از35/5 درصــد ای ــه طــوری ک ــد. ب ــی کنن خــود اســتفاده م
مهارتهــا اصــال اســتفاده نکــرده و از 31 درصــد بــه نــدرت اســتفاده 
ــالوه  ــار، ع ــی بیم ــارت ارزیاب ــاء مه ــت ارتق ــد )31(. جه ــی کنن م
ــد  ــرای فراین ــوص اج ــی در خص ــی کاف ــای بالین ــوزش ه ــر آم ب
پرســتاری، کاهــش فاصلــه بیــن تئــوری و عمــل در محیــط بالیــن 
و ارائــه مراقبــت هــای پرســتاری بــر اســاس فراینــد پرســتاری نیــز 

ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
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نتیجه گیری  
بــا توجــه بــه مطالعــه انجام شــده، صالحیــت پرســتاران تــازه کار در 
ابعــاد قضــاوت بالینــی و ارزیابــی بیمــار پایین تــر از ســایر ابعــاد بــود 
و پرســتاران تــازه کار در ابعــاد قضــاوت بالینــی و ارزیابــی بیمــار نیاز 

بــه حمایــت جهــت ارتقــا دارنــد.
ارتقــاء کیفیــت آموزشــهای بالینــی در دوران کارشناســی و همچنین 
طراحــی برنامــه هــای آمــوزش و حمایــت بــدو خدمــت بــا تاکیــد 
ــی                       ــاوت بالین ــاط و قض ــار، ارتب ــی بیم ــای ارزیاب ــارت ه ــر مه ب
مــی توانــد بــه بهبود عملکــرد و ارتقــاء صالحیــت بالینی پرســتاران 
تــازه کار کمــک نمایــد. ارزیابــی صالحیــت بالینی موضوعی اســت 
کــه بایــد از منابــع مختلــف، اطالعــات جمــع آوری گــردد و ارزیابی 
پرســتاران تــازه کار از دیــدگاه سرپرستارانشــان از نظــر روایــی بایــد 

مــورد بررســی بیشــتر قــرار گیــرد.  

سپاسگزاری
ایــن مقالــه اســتخراج شــده از پایــان نامــه ي دانشــجویي مقطــع 
کارشناســي ارشــد مدیریــت پرســتاري بــا کــد 980482 اســت کــه 
در حــوزه ي معاونــت پژوهشــي دانشــگاه علــوم پزشــکي مشــهد 
تصویــب شــده اســت. پژوهشــگران بــر خــود الزم مــي داننــد، از 
ــل  ــه دلی ــهد ب ــکي مش ــوم پزش ــگاه عل ــي دانش ــؤلین پژوهش مس
تأمیــن اعتبــار ایــن تحقیــق و نیــز مســؤلین محتــرم دانشــکده ي 
پرســتاري و مامایــي، مدیریت پرســتاری، پرســتاران و سرپرســتاران 
شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه بــه خاطــر همــکاري صمیمانــه، 

تشــکر و قدردانــي نماینــد.
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