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Abstract
Introduction: Clinical competence is practical competence and the ability to combine knowledge, 
skills, attitudes and values in a clinical situation and is essential for performing a professional role. 
Clinical competence is very important in various fields of nursing, including education, clinic and 
nursing management. Therefore, this study was conducted as a systematic review with the aim of 
factors affecting the clinical competence of nurses.
Methods: In this review study, articles published between 2010-2011 (2010-2020) were reviewed. 
The databases of Elsevier, Web of Sciences, Pubmed Google Scholar, and Scopus were examined. 
Original and review articles in Persian and English were selected in full text. After evaluating the 
inclusion criteria and quality of articles, 13 eligible studies were identified and reviewed.
Results According to the purpose of this study, including individual factors affecting the clinical 
competence of nurses (work experience, age, work experience, work experience in the current ward, 
higher education, work while studying, emotional intelligence) and environmental-organizational 
factors affecting clinical competence Nurses (knowledge of patients' culture and care based on patient 
culture, job satisfaction, consultation with colleagues) were obtained.
Conclusions: Based on the obtained results, managers should plan to improve the clinical competence 
of nurses according to the factors identified in the present study.
Keywords: Competence, Nurse, Nurse clinical competence.
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چکیده
مقدمــه: صالحیــت بالینــی، شایســتگی عملــی و توانایــی تلفیــق دانــش، مهــارت، نگــرش  و ارزش هــا در موقعیــت بالینــی اســت و بــرای 
ــت  ــن و مدیری ــه آمــوزش، بالی ــف پرســتاری از جمل ــی درحیطه هــای مختل ــه ای ضــروری  میباشــد. صالحیــت بالین انجــام نقــش حرف
پرســتاری اهمیــت زیــادی دارد. لــذا ایــن مطالعــه بــه صــورت مــرور سیســتماتیک بــا هــدف عوامــل موثــر بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران  

انجــام شــد.  
روش کار: در ایــن مطالعــه مــروری  مقــاالت منتشــر شــده بیــن ســالهای 1389-1399  )2010-2020(  مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 
  nursing  clinical، ــدواژه هــای ــگاه هــای Magiran، Sid، کلی ــی، پرســتار، در پای ــت، بالین ــد واژه هــای  صالحی ــن منظــور کلی ــه ای ب
competency، competence در پایــگاه هــای Elsevier، Web of Sciences، Pubmed Google Scholar، Scopus مــورد  بررســی 

ــی  ــس از ارزیاب ــن  انتخــاب شــدند.  پ ــه  صــورت تمــام مت ــان فارســی و انگلیســی ب ــه زب ــروری ب ــل و م ــاالت اصی ــد. مق ــرار گرفتن ق
معیارهــای ورود و کیفیــت مقــاالت 13 پژوهــش واجــد شــرایط شــناخته و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

یافته هــا: بــا توجــه بــه هــدف  ایــن پژوهــش  از جملــه عوامــل فــردی موثــر بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران )تجربــه کاری، ســن، 
ــل محیطــی-  ــی( و عوام ــل، هــوش هیجان ــن تحصی ــر ،کار در حی ــی باالت ــدرک تحصیل ــی، م ــابقه کار در بخــش فعل ــابقه کاری، س س
ســازمانی تاثیرگــذار بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران )شــناخت فرهنــگ بیمــاران و انجــام مراقبــت براســاس فرهنــگ بیمــار، رضایــت 

شــغلی، مشــورت بــا همــکاران( بدســت آمدنــد.
ــت  ــع آن، کیفی ــه تب ــتاران و ب ــی در پرس ــت بالین ــه صالحی ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــده، ب ــت آم ــج بدس ــاس نتای ــری:  براس  نتیجه گی
ــه حاضــر                               ــل شناســایی شــده در مطالع ــه عوام ــا توجــه ب ــران پرســتاری ب ــت هــای پرســتاری،  ضــرروی اســت مدی ــوب در مراقب مطل

ــی داشــته باشــند.   ــزی هــای عملیات برنامــه ری
کلیدواژه ها: صالحیت، پرستار، صالحیت بالینی پرستار.

مقدمه
 پرســتاران بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش از نیروهــای حرفــه ای در 
خــط مقــدم ارایــه خدمــات در سیســتم بهداشــتی- درمانــی  دارای 
ــتاران  ــتند. پرس ــترده ای هس ــدد و گس ــف متع ــا و وظای ــش ه نق
بزرگتریــن رکــن نظــام بهداشــتی درمانــی در جهــان مــی باشــند. 
پرســتاری بــه دلیــل تعــدد و پیچیدگــی هــای نقــش، یــک فعالیــت 
حرفــه ای اســت، نیــاز بــه احســاس مســئولیت، دقــت و هوشــیاری  
باالیــی دارد )1(. وجــود پرســتاران بــا صالحیــت، کار آیــی، موفقیت 

و هــدف ســازمان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد )2(. 

عوامــل مختلفــی چــون تغییــر در سیســتم هــای پایــش ســالمت، 
لــزوم ارایــه خدمــات ایمــن و مقــرون بــه صرفــه، ارتقــاء اگاهــی 
افــراد جامعــه در مــورد موضوعــات مرتبــط بــا ســالمتی و افزایــش 
انتظــار دریافــت خدمــات بــا کیفیــت مناســب و همــراه بــه تمایــل 
ــه کارگیــری  ــه دهنــده خدمــات ســالمتی در ب ســازمان هــای ارئ
ــی شــاغالن                  ــت بالین ــده تــا صالحی ــث ش ــر باع ــروی ماه نی
حرفــه ای مرتبــط بــا ســالمتی بیشــتر از قبــل مــورد توجــه قــرار 

ــه شــود )3(. گرفت
صالحیــت پرســتاری بــه عنــوان یــک موضــوع  درکیفیــت مراقبت 
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 بهاره نجفی و همکاران

3

مطــرح اســت و تضمیــن صالحیــت در توانایــی عملکــرد واقعــی 
ــت  ــه دریاف ــی نســبت ب ــی و حقوق ــزام اخالق ــک الت پرســتاران، ی
کننــدگان مراقبــت مــی باشــد )4(. صالحیــت بالینــی بــه عنــوان 
ــئولیت  ــام مس ــن و انج ــر،  ایم ــرد موث ــتار در عملک ــی پرس توانای
هــای حرفــه ای در عرصــه عمــل تعریــف شــده اســت )5(. 
طبــق مطالعــه معماریــان و همــکاران ســال 2006 فرآینــد کســب 
صالحیــت بالینــی بــر اســاس رابطــه ی بیــن ســه عامــل اخــالق، 
تجربــه کاری و عوامــل محیطــی حاصــل می شــود براســاس 
ــد  ــر در رون ــردی موث ــل ف ــکاران  عوام ــان و هم ــه معماری مطالع
صالحیــت شــامل تجربــه کاری، ارتبــاط مؤثــر، عالقــه بــه حرفــه، 
ــرام  ــه ای، احت ــت اصــول اخالقــی- حرف ــری، رعای مســئولیت پذی
بــه خــود و دیگــران می باشــد. همچنیــن از بیــن عوامــل محیطــی 
و ســازمانی تاثیــر گذاربــر صالحیــت بالینــی پرســتاران مــی تــوان 
بــه امکانــات آموزشــی ، برنامــه هــای بازآمــوزی و آمــوزش ضمــن 
خدمــت، کنتــرل و نظــارت  مناســب و سیســتم آموزشــی کارامــد  

اشــاره نمــود )6(. 
بــا توجــه بــه لــزوم ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت بــه بیمــاران، مفهــوم 
صالحیــت بالینــی پرســتاران بــه یکــی از موضوعــات اساســی در 
مراکــز آموزشــی و بالینــی تبدیــل شــده اســت )7( هــر گونــه کمبود 
و نارســایی در آمــوزش ایــن گــروه ، مســلما بــر کیفیــت و کمیــت 
ــه تاثیرگــذار  ــراد جامع خدمــات ســالمت و در نهایــت ســالمت اف
ــی  ــران آموزش ــی مدی ــت اصل ــن رو ماموری ــد )1(. از ای ــی باش م
پرســتاری ، تربیــت پرســتارانی توانمنــد و شایســته اســت بطوریکــه  
ــا  ــتاری ب ــای پرس ــه مراقبته ــرای ارای ــارت الزم را ب ــش و مه دان

کیفیــت و حفــظ و ارتقــای ســالمت جامعــه دارا باشــند )1(. 
از مهمتریــن مشــکالتی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد کمبــود 
ــا  صالحیتهــای بالینــی در مراکــز بهداشــتی درمانــی  پرســتاران ب
ــرض خطــر   ــه در مع ــع آن ســالمت جامع ــه تب ــه ب ــی باشــد ک م
ــا توجــه بــه زمینــه هــای متفــاوت فرهنگــی  قــرار داده میشــود ب
، محیطــی و آموزشــی پرســتاران ارزیابــی صالحیــت بالینــی 
پرســتاران در همــه  بیمارســتان هــا بــه منظــور اطمینــان از کیفیت 
و ایمنــی مراقبــت ضــروری اســت )2(.  براســاس مطالعــات انجــام 
شــده آنچــه در کســب صالحیــت بالینــی در پرســتاری  حائزاهمیت 
ــعه ی آن  ــذار در توس ــف و تأثیرگ ــل مختل ــناخت عوام ــت ش اس

.)8( می باشــد 
ــه  ــتاندارها و زمین ــه اس ــه ب ــا توج ــا ب ــن صالحیته ــن تعیی همچنی
هــای مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و ارزیابــی میــزان 
دســتیابی بــه آنهــا در محیــط هــای بالینــی حائــز اهمیــت اســت 
ــتراتژی های  ــا و اس ــه مراقبت ه ــار و ارائ ــگ بیم )8(. درک فرهن

ــی از  ــاران یک ــف بیم ــای مختل ــه فرهنگ ه ــه ب ــا توج ــب ب مناس
ــاران  ــان بیم ــت )9(. درم ــی اس ــت بالین ــر در صالحی ــل مؤث عوام
ــه ســواالت  ــرام ، دادن پاســخ مناســب ب ــت عــزت و احت ــا رعای ب
ــی  ــای فرهنگ ــه تفاوته ــرام ب ــواده،  احت ــا ی خان ــاران و اعض بیم
ــر از  ــی ناپذی ــم و جدای ــش مه ــم بخ ــای تی ــا اعض ــکاری ب و هم

ــت )8(. ــتاری اس ــه پرس ــت در حرف صالحی
ــی،    ــت بالین ــت صالحی ــر اهمی ــات ب ــد مطالع ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
تحقیقــات زیــادی در مــورد صالحیــت بالینــی انجــام شــده اســت، 
امــا بررســی گســترده متــون نشــان مــی دهــد،  ایــن تحقیقــات 
نــه تنهــا در ایــران بلکــه در ســایر کشــورها بــه یــک اجمــاع کلــی 
نرســیده اســت.  بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی مطالعات 
مختلــف در زمینــه صالحیــت بالینــی پرســتاران بــه صــورت مــرور 
سیســتماتیک بطوریکــه بــا انجــام ایــن تحقیــق و شناســایی عوامل 
موثــر بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران مــی توانــد بــه ارئــه تعریــف 

جامعــی از صالحیــت بالینــی کمــک کنــد.

روش کار
ــال  ــه در س ــوده ک ــتماتیک ب ــرور سیس ــک م ــش ، ی ــن  پژوه ای
1398 انجــام شــده اســت. بــه ایــن منظــور در پایگاههــای 
 Elsevier، Web of Sciences، زبــان  انگلیســی  اســتنادی 
زبــان  فارســی  و   Pubmed Google Scholar, Scopus

ــور  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس Magiran، SID م

از کلمــات کلیــدی: صالحیــت، بالینــی، پرســتار در منابــع فارســی 
 Nursing clinical  competency,  competence,  و از کلمــات
ــق  ــه تحقی ــای ورود ب ــد. معیاره ــتفاده ش ــی اس ــع انگلیس در مناب
ــا 1399 )2010  ــی 1389 ت ــازده زمان ــه  در ب ــی ک ــامل مقاالت ش
-2020 میــالدی( منتشــر  و زبــان فارســی یــا انگلیســی  بودنــد. 
بدیــن منظــور مطالعاتــی کــه در  مجــالت پژوهشــی و دانشــگاهی 
ــد  ــترس بودن ــانی در دس ــه آس ــل آن ب ــن کام ــاپ و مت ــر چ معتب
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. جهــت تعییــن تناســب مقالــه هــا بــا 
موضــوع تحقیــق، ابتــدا عنــوان و ســپس چکیــده مقــاالت مــورد 
ــکان  ــاظ م ــه از لح ــد مقال ــس از تایی ــد و پ ــرار گرفتن ــی ق بررس
اجــرا، ســال انجــام و موضــوع ، جهــت بررســی بیشــتر تمــام متــن                                                                                       
مقالــه هــا توســط یکــی از محققیــن مطالعه شــد. ســپس اطالعات 
مــورد بررســی، حجــم نمونــه، روش نمونــه گیــری، آنالیــز آمــاری 
ــاالت منتخــب  ــه توســط نویســنده مســئول از مق ــج مطالع و نتای

ــن  انتخــاب شــدند.  اســتخراج شــده و توســط ســایر محققی
نتایــج جســتجو  49 مقالــه بــود کــه بــا حــذف مــوارد تکــراری و 
مقــاالت فاقــد متــن کامــل 13 مقالــه واجــد شــرایط شــناخته و  بــه 
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مطالعــه حاضــر وارد شــدند . اســتراتژی انتخــاب مقاالت با اســتفاده 
ــت. از  ــده اس ــودار 1( آورده ش ــروج در )نم ــای ورود و خ از معیاره
ــری و  ــتجو، غربالگ ــس از جس ــی پ ــورد بررس ــاالت م ــان مق می
ارزیابــی کیفــی مطالعــات بــا اســتفاده از چــک لیســتهای )ابزارهای 
ارزیابــی انتقــادی( انجــام گرفــت ایــن چــک لیســت هــا کیفیــت 
ــی- مقایســه ای،  ــورد شــاهدی، عل ــی، م ــات )مقطع ــواع مطالع ان
همبســتگی، کار ازمایــی بالینــی و مطالعــات کیفــی( را بررســی می 
کننــد. بــه طــور کلــی بعــد از بررســی انتقــادی مقــاالت مطالعــات 
غیــر مرتبــط بــا موضــوع، از تحلیــل خــارج شــدند. جهت اســتخراج 
داده هــا از فــرم اســتخراج داده هــا کــه براســاس هــدف پژوهــش 

طراحــی شــده بــود ، اســتفاده شــد ایــن فــرم شــامل  مشــخصات 
ــه، روش  ــوع مطالع ــه، ن نویســندگان، ســال انتشــار، هــدف مطالع
انجــام مطالعــه، تعــداد نمونــه،  و نتایــج بــود. پــس از تکمیــل ایــن 
فــرم نتایــج بدســت آمــده از بررســی مقــاالت تجزیــه و تحلیــل، 
ــه در  ــداد 13 مقال ــت تع ــد . در نهای ــزارش گردی ــدی و گ جمــع بن
زمینــه صالحیــت بالینــی پرســتاران  بدســت آمــد تعــداد 7 مقالــه 
فارســی،  6 مقالــه انگلیســی بــود پــس از تکمیــل ایــن فــرم نتایــج 
بدســت آمــده از بررســی مقــاالت تجزیــه و تحلیــل، جمــع بنــدی 

و گــزارش گردیــد.

 

نمودار 1. نمودار شاخه ای ) فلوچارت ( جستجوی مقاالت
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یافته ها
ــی  ــت بالین ــون صالحی ــده پیرام ــام ش ــات انج ــه مطالع خالص

پرســتاران در فاصلــه ســالهاي 1398-1388 در )جــدول1( ارائــه 
ــده اســت. گردی

جدول 1: خالصه مطالعات انجام شده پیرامون صالحیت بالینی پرستاران در فاصله سال های 1388-1398

نتایج ابزار جمع اوری 
اطالعات نوع مطالعه تعداد نمونه عنوان مقاله نویسنده/ سال  ردیف

بین سن، سابقه کار کلی پرستاری 
یا سابقه کار در بخش فعلی با میزان 

صالحیت بالینی رابطه معنا داری وجود 
نداشت.

پرسشنامه سنجش 
صالحیت بالینی 
پرستاران بود .

توصیفی 
مقطعی N=240

خود ارزیابی صالحیت 
بالینی پرستاران شاغل در 
یکی از بیمارستان های 
آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز

بحرینی )7(و 
همکاران  در 
سال 2011

1

رابطه مثبتی بین صالحیت بالینی 
پرستاران و میزان بکارگیری این 

صالحیتها وجود داشت. 

پرسشنامه سنجش 
صالحیت بالینی 

پرستاران
توصیفی N=140  صالحیت بالینی پرستاران: 

یک مطالعه توصیفی

 ادیب حاج 
باقری 10( و 
همکاران  

2

 ارتباط معناداری بین جنسیت و میزان 
صالحیت بالینی وجود نداشت. همچنین 
پرستاران بخشهای عمومی صالحیت 

بالینی باالتری نسبت به بخش خصوصی 
داشتند. پرستاران فارغ التحصیل از 

دانشگاه دولتی صالحیت بالینی باالتری 
برخوردار بودند. 

 ابزار پژوهشگر ساخته 
با مقیاس رتبه بندی 

1تا 5  بررسی صالحیت 
بالینی در پنج حیطه  
)مدیریت، حرفه ای 
بودن ، حل مسئله 
، فرایند پرستاری ، 
و دانش مهارتهای 

اساسی(

توصیفی 
مقطعی  N=258

 بررسی میزان صالحیت 
بالینی پرستاران فارغ 

التحصیل از دانشگاه اردن

سفدی)5( و 
همکاران در 
سال 2010

3

 صالحیت بالینی گذراندن دوره های 
آموزشی قبل از فارغ التحصیلی تاثیر 

مثبتی بر میزان صالحیت بالینی 
پرستاران دارد.

پرسشنامه قبل و بعد از 
مداخله

همبستگی 
طولی  N=198

 بررسی صالحیت بالینی 
پرستاران تازه کار  ، استرس 

بالینی و ترک شغل 

مطالعه ای 
که توسط 
چینگ )11(

و همکاران در 
سال 2014 

4

 از نظر آماری رابطه معناداری بین 
صالحیت بالینی پرستاران با جنس ، سن 
، مدرک دانشگاهی تجربه کاری وجود 

نداشت.

پرسشنامه و “مقیاس 
صالحیت بالینی پرستار” 

بود

توصیفی 
مقطعی N=155

ارزیابی صالحیت بالینی 
و عوامل مرتبط با آن در 
پرستارانICU  شهر 
کرمانشاه - ایران: یک 

مطالعه مقطعی

مطالعه ای 
که توسط 

فرجی)12( و 
همکاران در 
سال 2019 

5

 سابقه کاری موجب افزایش نمرات 
صالحیت بالینی میشود و همچنین باال 
بردن مهارتهای عملی قبل از شروع 

به کار موجب افزایش صالحیت بالینی 
پرستاران می شود.

پرسشنامه 
.همبستگی   
بااندازه های 

تکراری
N=256

تأثیر یک برنامه عملی 
آگاهانه بر درک دانشجویان 
پرستاری ازصالحیت بالینی 

لیو)8( و 
همکاران در 
سال 2013 

6

کمبود منابع انسانی یکی از عواملی است  
که منجر به کاهش صالحیت بالینی 

پرستاران میشود. 

مصاحبه نیمه ساختار 
یافته و بحث گروهی

 کیفی از نوع 
اکتشافی  N=17

تجارب پرستاران خدمات 
اجتماعی

در مورد صالحیت بالینی

متلهبا )13(
و همکاران در 

سال 2019
7

بایستی به پرستاران مدیریت موقعیتهای 
مختلف فرهنگی آموزش داده  شود. 
درک تنوع فرهنگی بیماران  مهم 
است.ارائه مراقبت بر اساس دیدگاه 

های فرهنگی بیماران موجب افزایش 
صالحیت بالینی می شود.

 پرسشنامه نیمه 
ساختاریافته

مطالعه از نوع 
کیفی  N=30

 بررسی تجربیات  فرهنگی  
صالحیت  بالینی در بین 

پرستاران در تایوان 

مطالعه ای که 
توسط لین می 
)14( در سال 

 2019

8
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کار در حین تحصیل بر عملکرد ، 
شخصیت ، دانش و دیدگاه های حرفه 
ای  پرستاران مبتدی  اثرات مثبتی در 
پی دارد می باشد.  بطوریکه پرستاران 

باتجربه صالحیت بالینی باالتری نسبت 
به پرستاران تازه کار دارند.

پرسشنامه نیمه 
ساختاریافته. N=45 تحلیل محتوا  صالحیت پرستاران تازه 

کار  درمحیط بالین

منوچهری 
)15( و 

همکاران در 
سال 2015 

9

 مدرک تحصیلی و تجربه حرفه ای 
برای توسعه صالحیت بالینی پرستاران 

مورد نیاز است. همچنین  مدرک 
تحصیلی  بر رهبری ، تعامالت بین 
فردی ، چگونگی و انجام مشاوره 

پرستاران اثرات مثبتی دارد.

پرسشنامه ا.و برای 
جمع اوری اطالعات 
کیفی از سواالت نیمه 
ساختاریافته استفاده 

شده است.    

اطالعات از 
303 پرستار 

در سوئد جمع 
آوری شد 

N=303

خود گزارشی صالحیت 
بالیني پرستاران بعد از 

عمل: به صورت  ترکیبی 
انجام شد.

بلومبرگ و 
همکاران در 
سال 2019 

10

ارتباط مثبتی بین صالحیت بالینی و 
هوش هیجانی وجود دارد . 

 پرسشنامه صالحیت 
بالینی و هوش هیجانی

توصیفی 
همبستگی

 N=
123

همبستگی صالحیت بالینی 
پرستاران و هوش هیجانی 
در پرستاران بخش های 

مراقبت ویژه قلب

  ونکی و 
همکاران 
در سال 
)16(1397

11

 یافته های مطالعه نشان داد آموزش  ، 
تجربه ، پیشرفت حرفه ای ، استقالل 
ورضایت شغلی و همچنین ارزیابی 

کیفیت مراقبت های پرستاری به عنوان  
عواملی که ارتباط مثبتی با صالحیت 
بالینی دارند. همچنین گذراندن دوره 
های آموزش و توسعه حرفه ای نقش 
مهمی در صالحیت  بالینی پرستاران 

دارد

 پرسشنامه

مطالعه 
توصیفی 

چندمرحله ای  N=218 بررسی صالحیت پرستاران 
و عوامل مرتبط 

ایزتومینا )17(
در سال 2011 12

روابط بین فردی و تفکر انتقادی  موجب 
افزایش صالحیت بالینی  می شود. 

عواملی مانند عالقه به حرفه، دوره های 
آموزشی نظری و عملی در صالحیت 

بالینی  اثرگذار می باشد.

پرسشنامه که به روش 
سرشماری انجام شد.

مطالعه  
توصیفی 
مقطعی 

N=117
 صالحیت بالینی پرستاران 
شاغل در مراقبت های ویژه 

نوزادان

میر الشاری 
و همکاران 
درسال 2014

)18(

13

بحث و نتیجه گیری
ــی  ــت بالین ــر صالحی ــر ب ــل موث ــه، عوام ــدف مطالع ــاس ه براس
ــابقه  ــن، س ــه کاری، س ــردی )تجرب ــل ف ــامل عوام ــتاران ش پرس
ــر،  ــی باالت ــدرک تحصیل ــی، م ــش فعل ــابقه کار در بخ کاری، س
ــی-  ــل محیط ــی( و عوام ــوش هیجان ــل و ه ــن تحصی کار در حی
ــناخت  ــی، ش ــتانهای عموم ــودن در بیمارس ــاغل ب ــازمانی )ش س
ــار،  ــگ بیم ــاس فرهن ــت براس ــام مراقب ــاران و انج ــگ بیم فرهن

ــد.  ــکاران( بودن ــا هم ــورت ب ــغلی  و مش ــت ش رضای
ــکاران  ــری و هم ــر، منوچه ــه حاض ــای مطالع ــه ه ــد یافت درتایی
)2015(، در مطالعــه خــود در بررســی صالحیــت بالینــی پرســتاران 
ــان   ــزگان بی ــکی هرم ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــتان ه در بیمارس
نمودنــد پرســتاران باتجربــه، صالحیــت بالینــی بیشــتری نســبت به 
پرســتاران تــازه کار دارنــد )15(. بــه طــور مشــابه لیــو و همــکاران 
)2013( نیــز بیــان نمودنــد تجربــه کاری موجــب افزایــش 
صالحیــت بالینــی میشــود. ایــزو تومینــا و همــکاران )2011( نیــز 
ــه  ــه و آمــوزش پرســتاران موجــب  پیشــرفت حرف ــد تجرب معتقدن

ای،  تقویــت یادگیــری و  افزایــش مهــارت در پرســتاران مــی شــود 
ــتر را  ــه ای بیش ــه حرف ــرگ )2019( تجرب ــت، بلومب )17(. در نهای
ــا توجــه بــه  ضامــن توســعه صالحیــت بالینــی مــی دانــد )19(. ب
ارتبــاط تجربــه کاری و حرفــه ای بــا صالحیــت بالینــی پرســتاران 
بنظــر میرســد مدیــران پرســتاری بهتــر اســت بــرای بخــش هــای 
حســاس کــه نیازمنــد ارایــه مراقبــت هــای خــاص مــی باشــد از 

ــا تجربــه کار باالتــر اســتفاده کننــد. پرســتاران ب
براســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، جنســیت عامــل تاثیــر گــذار بــر 
صالحیــت بالینــی پرســتاران نمــی باشــد. بــه طــور مثــال، ســفدی 
و همــکاران )2010( ، فرجــی )2019( و ادیــب جــاج باقــری )2018( 
گــزارش دادنــد کــه رابطــه مســتقیمی بیــن جنســیت و صالحیــت 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــدارد )5،10،12(. ب ــود ن ــتاران وج ــی  پرس بالین
آمــوزش مــداوم بــا محتوایــی مشــابه جهــت ارتقــاء صالحیتهــای 
مــی توانــد بطــور یکســان بــرای پرســتاران زن و مــرد ارائــه گــردد.
ســن، ســابقه کاری و ســابقه کار در بخــش فعلــی از دیگــر عوامــل 
موثــر بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران در مطالعــه حاضــر بودنــد. 
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ــد  ــان دادن ــز نش ــکاران )2019(  نی ــی و هم ــتا، فرج ــن راس در ای
ــی   ــت بالین ــابقه کاری و  صالحی ــن،  س ــای س ــن متغیره ــه بی ک
ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد )12(. لیــو و همــکاران )2013( نیــز  
بیــان نمونــد کــه ســابقه کاری موجــب افزایــش صالحیــت بالینــی                                                                                               
مــی شــود )4(. همچنیــن در مطالعــه ادیب حــاج باقــری و همکاران 
)2018( بیــن ســن و ســابقه کار در بخــش فعلــی رابطــه معنــاداری 
و مســتقیمی وجــود داشــت )10(. بــر ایــن اســاس، در تخصیــص 
بیمــاران دارای شــرایط حســاس در بخــش هــای مختلــف                                                                                                 
ــابقه کار  ــتاران دارای س ــه پرس ــوع ک ــن موض ــه ای ــوان ب ــی ت م
بیشــتر صالحیــت بالینــی بیشــتری خواهنــد داشــت توجــه نمــود. 
 امــا بحرینــی و همــکاران )2011( گــزارش کردنــد کــه بیــن ســن 
و ســابقه کار رابطــه معنــا داری بــا افزایــش صالحیــت وجــود نــدارد 
ــه تناقضــات موجــود  در مطالعــات  انجــام شــده  ــا توجــه ب )2(. ب
در رابطــه بــا همبســتگی ســن و ســابقه کار بــا صالحیــت بالینــی،  
الزم اســت تحقیقــات وســیعتری در ایــن خصــوص انجــام  شــود. 
همچنیــن، در ایــن زمینــه انجــام مطالعــات عمیــق تــر بخصــوص 
مطالعــات کیفــی بــا هــدف کشــف ریشــه هــای نتایــج غیــر قابــل 

انتظــار مفیــد بنظــر مــی رســد.
 یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد  بیــن مــدرک تحصیلــی و 
صالحیــت بالینــی ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد. در همیــن رابطــه، 
فرجــی و همــکاران )2019( نشــان دادنــد کــه پرســتاران بــا مدرک 
ارشــد دارای صالحیــت بالینــی بیشــتری نســبت بــه پرســتاران بــا 
ــب  ــابه، ادی ــور مش ــه ط ــند )12(. ب ــی باش ــی م ــدرک کارشناس م
ــر را  ــی باالت ــدرک تحصیل ــتن م ــز داش ــری )2018( نی ــاج باق ح
عامــل موثــر در صالحیــت بالینــی باالتــر پرســتاران بیــان نمودنــد 
)10(. پژوهشــگران معتقدنــد کــه مــدرک تحصیلــی باالتــر موجــب 
ــر  ــود و ب ــی ش ــر م ــاط موث ــاله و ارتب ــل مس ــارت ح ــش مه افزای
بهبــود نتایــج مراقبتــی پرســتاران  تاثیــر مســتقیمی دارد )19(. بــه 
طــور مشــابه ایــزو تومنیــا و همــکاران )2011( بیــان نمودنــد کــه 
تحصیــالت عالــی و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بیشــترموجب  
ــه ای مــی شــود.  اســتقالل در عمــل و افزایــش  صالحیــت حرف
در ایــن خصــوص بنظــر میرســد پرســتارانی کــه دورهای آموزشــی 
ــالق   ــای اخ ــرایط و دوره ه ــت ش ــری و مدیری ــاط ، مربیگ ارتب
گذرانــده باشــند صالحیــت بالینــی بیشــتری دارنــد )17(. بر اســاس 
یافتــه اخیــر مطالعــه حاضــر، مدیــران پرســتاری بــا مــد نظــر  قــرار 
دادن دوره هــای آموزشــی و بازآمــوزی بــرای پرســتاران  میتواننــد 
موجبــات ارتقــا میــزان صالحیــت بالینــی را فراهــم  ارتقــا میابــد. 
همچنیــن در مطالعه ســفدی و همکاران )2010( پرســتاران شــاغل 
ــبت   ــری نس ــی باالت ــت بالین ــی، صالحی ــای عموم ــش ه در بخ

ــن  ــابه، ایزوتومنی ــور مش ــه ط ــتند )5(. ب ــژه داش ــای وی ــش ه بخ
)2011( صالحیــت بالینــی پرســتاران  بخشــهای عمومــی را باالتــر 
از بخشــهای خصوصــی  بیــان نمودنــد )17(.  یکــی از دالیــل  قابل 
ذکــر مــدت زمــان دوره  4 ســاله بــرای مراقبــت در بخــش عمومی 
کافــی میباشــد درحالیکــه بــرای مراقبــت در بخــش ویــژه بایســتی 
پرســتاران مــدت زمــان بیشــتری  گذرانــده باشــند. از ســوی دیگــر، 
میــزان انتظــارات از پرســتاران شــاغل در بخــش  ویــژه نســبت بــه 
پرســتار شــاغل در بخــش عمومــی  در ســطح باالتــری میباشــد. 
ایــن موضــوع هــم ممکــن اســت در ارزیابــی صالحیــت پرســتاران 

شــاغل در بخــش هــای ویــژه تاثیــر گــذار باشــد. 
ــت  ــر صالحی ــر دیگــر ب ــم موث ــل مه ــل عام ــن تحصی کار در حی
ــری و  ــد. منوچه ــت آم ــر بدس ــه حاض ــه در مطالع ــود ک ــی ب بالین
ــب  ــل موج ــن تحصی ــود کار در حی ــان نم ــکاران )2015(، بی هم
آمــاده کــردن پرســتاران بــرای انجــام وظایــف شــغلی  و پــرورش 
شــخصیت و پیشــرفت حرفــه ای و افزایــش یادگیــری مــی شــود 
)15(. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده کار دانشــجویی میتوانــد 
ــی در  ــرایط واقع ــتاری در ش ــرد پرس ــرای عملک ــجویان را ب دانش
ابعــاد مختلفــی آمــاده کنــد و آنهــا را بــرای ارایــه مراقبــت ایمــن 
بــه بیمــاران مهیــا ســازد. طبــق مطالعــات انجــام شــده در صــورت 
عــدم امادگــی پرســتاران بــرای ورود بــه حرفــه، بــا گذشــت زمــان 
ســطح باالیــی از اســترس در پرســتاران  انباشــته میشــود و نهایتــا 
میتوانــد منجــر بــه تــرک شــغل در پرســتاران گــردد )11(. بــه طــور 
مشــابه بــا مطالعــه انجــام شــده در ســایر کشــورها نیــز پــی مــی 
بریــم دوره هــای آموزشــی  بــر صالحیــت بالینــی پرســتاران  تاثیــر 
گــذار میباشــد. چینــگ و همــکاران )2012( دوره هــای آموزشــی 
ــی را  ــل از فارغالتحصیل ــتاران قب ــی پرس ــت بالین ــت صالحی جه
موجــب افزایــش صالحیــت بالینــی پرســتاران مــی داننــد )11( در 
مطالعــه چینــگ و همــکاران )2012( حــدود 67٪ پرســتاران،  مفید 
و ضــروری بــودن آمــوزش مــداوم  در  محیــط کار را بیــان  نمودنــد 

  .)11(
ــت  ــر صالحی ــر ب ــردی موث ــل ف ــن عام ــی آخری ــوش هیجان ه
ــم  ــت تصمی ــرورت و اهمی ــر ض ــی ب ــوش هیجان ــود. ه ــی ب بالین
گیــری صحیــح و مناســب  در مواقــع ضــروری و توانایــی مدیریــت 
ــی و  ــا هــوش هیجان ــاط ب ــت دارد )17،21(. در ارتب ــت دالل موقعی
ــی ونکــی و همــکاران )2018( نشــان داد هــوش  ــت بالین صالحی
ــاداری  ــتقیمی و معن ــاط مس ــی ارتب ــت بالین ــا صالحی ــی ب هیجان
ــان  ــکاران )2015( نش ــی و هم ــابه فرج ــور مش ــه ط دارد )16(. ب
ــی  ــی موجــب افزایــش صالحیــت بالین ــد کــه هــوش هیجان دادن
پرســتاران مــی شــود کــه ایــن امــر ضــرورت چگونگــی کنتــرل  
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احساســات و تصمیــم گیــری مناســب جهــت انجــام اقــدام مناســب 
در محیــط بالینــی را نشــان مــی دهــد )20(.  مدیــران پرســتاری در                                                                                               
ــوش  ــوم ه ــه مفه ــت ب ــداوم الزم اس ــوزش م ــای آم ــه ه برنام
ــد.  ــژه نماین ــاء آن توجــه وی ــی جهــت ارتق ــی و راهکارهای هیبجان
  اولیــن عامــل موثــر ســازمانی- محیطــی بــر صالحیــت بالینــی 
پرســتاران شــاغل بــودن در بیمارســتانهای عمومــی بــود. مطالعــات 
ــای  ــتان ه ــتاران در بیمارس ــرد پرس ــورد عملک انجــام شــده  در م
عمومــی  وخصوصــی بیانگــر، وجــود تفــاوت  عملکــردی در بیــن 
ــه  بیمارســتان  پرســتاران در بیمارســتان هــای عمومــی نســبت ب
ــفدی  ــه س ــج مطالع ــه نتای ــن رابط ــود. در ای ــی  ب ــای خصوص ه
بیمارســتان  پرســتاران  دادنــد  نشــان   ،)2010( همــکاران  و 
ــتان  ــتاران در بیمارس ــه پرس ــبت ب ــری نس ــرد بهت ــی عملک دولت
ــر از                        ــی دیرت ــای خصوص ــگاه ه ــاال دانش ــد. احتم ــی دارن خصوص
همچنیــن  و  انــد  شــده  تأســیس  دولتــی  هــای  دانشــگاه 
ــهولت   ــا س ــی ب ــگاه خصوص ــجو در دانش ــرش دانش ــن پذی قوانی
ــذا ممکــن اســت الزم باشــد شــرایط                                                                                    بیشــتری انجــام میشــود. ل
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــتی ب ــی بایس ــای خصوص ــگاه ه دانش
جدیــد اعتباربخشــی برنامــه هــای پرســتاری مــورد بازنگــری قــرار 

ــود.  ــه ش گرفت
در مطالعــه حاضــر، شــناخت فرهنــگ بیمــاران و انجــام مراقبــت 
ــر در  ــی باالت ــت بالین ــا صالحی ــف ب ــای مختل ــاس فرهنگه براس
پرســتاران مرتبــط بــود. در ایــن رابطــه،  ایــزو تومنیــن )2011( در 
مطالعــه خــود، در نظــر گرفتــن تفاوتهــای فرهنگــی را از عوامــل 
ــه  ــد. ب ــان نمون ــتاران بی ــی پرس ــت بالین ــر در کســب صالحی موث
ــتاران  ــی، پرس ــای فرهنگ ــناخت و درک تفاوته ــا ش ــان ب ــم آن زع
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــی متناس ــدام منطق ــاران  اق ــا بیم ــا ط ب در ارتب
ــز  ــکاران )2019( نی ــن و هم ــد )17( لی ــی دهن ــام م ــان را انج آن
بیــان نمــود درک تفاوتهــای فرهنگــی و انجــام مراقبــت براســاس 
فرهنــگ بیمــاران موجــب افزایــش صالحیــت بالینــی پرســتاران 
مــی شــود )14(. از آنجاییکــه پرســتاران بــا تعــداد زیــادی بیمــاران 

بــا تفاوتهــای فرهنگــی و قومیتــی روبــه رو مــی شــوند، الزم اســت 
بــا فرهنــگ هــای مختلــف آشــنایی داشــته باشــند و ایــن تفاوتهــا 

را در امــر مراقبــت مــد نظــر قــرار دهنــد.
ــی   ــت بالین ــا  صالحی ــز ب ــغلی نی ــت ش ــر، رضای ــه حاض در مطالع
پرســتاران مرتبــط بــود.  بــه طــور مشــابه منوچهــری و همــکاران 
ــد کــه بیــن صالحیــت بالینــی و رضایــت  )2015( گــزارش نمودن
ــود دارد )15(.  ــتقیم وج ــا دار و مس ــه معن ــتاران رابط ــغلی پرس ش
ــای  ــرار دادن نیازه ــر ق ــد نظ ــا م ــد ب ــتاری میتوانن ــران پرس مدی
پرســتاران و اقــدام مناســب جهــت رفــع نیــاز آنهــا میــزان رضایــت 
شــغلی آنــان و بــه تبــع آن صالحیــت بالینــی آنــان را ارتقــاء  دهند. 
ــه  ــه حاضــر، از جمل ــورد بررســی در مطالع ــات م براســاس  مطالع
ــت پرســتاران داشــتن  ــودن صالحی ــرای دارا ب ــو ارد ضــروری ب م
ــن  ــود. در ای ــاز ب ــورت نی ــکاران در ص ــا هم ــورت ب ــارت مش مه
خصــوص، لیــو وهمــکاران )2013( مشــورت در انجــام مهارتهایــی 
بالینــی را جــزو صالحیتهــای ضــروری  پرســتاران بیــان نمــود )4(.

ــات  ــرای مطالع ــی ب ــد بنیان ــر میتوان ــه حاض ــای مطالع ــه ه یافت
ــد.  ــم نمای ــتاران فراه ــی پرس ــت بالین ــده در خصــوص صالحی آین
در مطالعــه حاضــر تنهــا مقــاالت نوشــته شــده بــه زبــان فارســی 
ــی                          ــات آت ــذا در مطالع ــد. ل ــرار گرفتن ــی ق و انگلیســی مــورد ارزیاب
ــات  ــای مطالع ــه ه ــا یاتفت ــه حاضــر را ب ــج مطالع ــوان نتای ــی ت م
ــز  ــه زبانهــای دیگــر را نی ــاالت نوشــته شــده ب مشــابهی کــه مق
بررســی کــرده انــد مقایســه کــرد. از ســویی، یافتــه هــای مطالعــه 
حاضــر میتوانــد بــرای مدیــران پرســتاری کــه تمایــل بــه برنامــه 
ریــزی و مداخلــه جهــت بهبــود صالحیــت بالینــی پرســتاران دارنــد 
ــه  ــه حاضــر از جمل ــه هــای مطالع ســودمند باشــد. برخــی از یافت
ــاس  ــت براس ــام مراقب ــاران و انج ــگ بیم ــناخت فرهن ــت ش اهمی
ــتاران           ــی پرس ــت بالین ــا صالحی ــاط آن ب ــار و ارتب ــگ بیم فرهن
مــی توانــد بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم در برنامــه های درســی 

ــده شــود.  ــف گنجان پرســتاران در ســطوح مختل
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