
 

  
هاي بالیني کسب شده  نظر دانشجویان سال آخر پرستاري در مورد سطح مهارت بررسي

  در دوران تحصیل
  

  ٣حميد حقاني   ٢ربابه شکرابي   ٢فرح روزبه   ٢طاهره اکبر شريفي   ١پانوئه سيدروغني٭

  
  چکیده

ماهيت عملي و باليني پرستاري ايجـاب  . شتي تاثيرگذار استهاي بهدا مهارت در ارائه خدمات پرستاري دركيفيت مراقبت

ريزي شود كه فرصت مشـاهده، تقليـد، انجـام عمـل تحـت نظـارت و        هاي باليني به نحوي برنامه كند كه آموزش مهارت مي

  .دريافت بازخورد براي دانشجوي پرستاري فراهم شود

هاي باليني  شجويان سال آخر پرستاري در مورد سطح مهارتاين پژوهش يک مطالعه توصيفي بود که با هدف تعيين نظر دان

نمونه هاي پـژوهش  . تهران و شهيد بهشتي انجام شد كسب شده در دوران تحصيل در دانشکده هاي پرستاري مامايي ايران،

ان قرار پرسشنامه خود ايفا در اختيار آن کسب رضايت، هشت بودند که پس از توضيح کامل و نفر دانشجوي ترم هفت و ٢٥١

  .داده شد

. كسـب شـده بودنـد   » تبحـر «در سـطح   ٥/٨٧هاي مربوط به بررسي عاليم حياتي با ميانگين  نتايج حاکي از آن بود که مهارت

هاي مربوط به كنترل عفونـت و مراقبـت از زخـم بـه ترتيـب بـا        هاي مربوط به تزريقات، سرم و دارو دادن و مهارت مهارت

هاي فوق را  دانشجويان فرصت انجام مهارت درصد ٩٠بيش از . كسب شده بودند» تسلط« در سطح ٧٦/٧٧و  ٢٣/٧٩ميانگين 

هـاي   آوري نمونـه  هاي مربـوط بـه حفـظ بهداشـت فـردي و جابجـايي بيمـار، جمـع         مهارت. پيدا كرده بودنديك بار يا بيشتر 

يي، رفع نيازهاي دفعي به ترتيب بـا ميـانگين   هاي هوا رساني و باز نگه داشتن راه اي، اكسيژن آزمايشگاهي، تأمين نيازهاي تغذيه

 درصـد  ٢٠كسـب شـده بودنـد و حـدود     » نظـارت  انجـام مهـارت تحـت   «در سطح  ٩٢/٥٧، ٦٥/٦١، ٢٩/٦٥، ٤٦/٦٥، ٧٩/٦٦

  .ها را انجام نداده بودند دانشجويان اصالً اين مهارت

انجام مهـارت تحـت نظـارت    ها به سطح  هارتهي از دانشجويان در برخي از مجتعداد قابل تومشخص گرديد نتايج با توجه به 

شـرايط دسـتيابي بـه     ريزي آموزش باليني سطح مورد انتظار هر مهارت تعيين و لذا پيشنهاد شد تا در برنامه .نرسيده بودند

بررسـي   ها در ساير حيطـه هـا و   انجام پژوهش هايي در زمينه سطح کسب شده مهارت .ها فراهم شود آن در مرکز مهارت

  . وامل عدم دستيابي به سطح مورد انتظار نيز توصيه شدعلل و ع
  

  هاي روان حرکتي يادگيري مهارت سطح مهارت، هاي باليني، دانشجوي پرستاري، مهارت :واژه هاي کلیدي
  

  ٩/٥/٨٥ :تاريخ پذيرش  ٢/١١/٨٤: تاريخ دريافت

                                                 
  )مولف مسئول٭( ايران و خدمات بهداشتي درماني زشکيپدانشگاه علوم  ،رستاری و ماماييپشکده دان ،رستاریپ کارشناس ارشد ۱

  زشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانپدانشگاه علوم  ،رستاری و ماماييپدانشکده  ،ت علميأعضو هيمربي  ۲

  مات بهداشتي درماني ايرانزشکي و خدپدانشگاه علوم  ،دانشکده مديريت و اطالع رساني ،ت علميأعضو هيمربي  ۳
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 ٦٨   ايران يفصلنامه پرستار            ١٣٨٤زمستان / ٤٤شماره / دوره هجدهم

  مقدمه
خدمات پرستاري يکي از مهمترين اجزاي تشکيل دهنده 

است و کيفيت مراقبت بهداشتي بـه   خدمات بيمارستاني

ــوان     ــه عن ــتاران ب ــار پرس ــوه ک ــه نح ــادي ب ــزان زي مي

ــا  )٢، ١(.گرداننــدگان اصــلي آن بســتگي دارد پيشــرفت ب

پرستاري از پرستار انتظار مي رود تـا بتوانـد بـر    حرفه 

هـاي پيچيـده تـري را ارائـه      اساس نياز بيماران مراقبت

  )۳(.نمايد

ه مراقبـت پرسـتاري را   کليه افراد جامعه حـق دارنـد کـ   

ــد   ــت نماين ــد درياف ــاهر و توانمن ــراد م و  )۴(توســط اف

رضايتمندي بيمار بستري از خدمات پرستاري شاخصـي  

از رضايت کلي وي از خدمات بيمارستاني است که لزوم 

 )۵(.مهــارت و تبحــر را در پرســتار مشــخص مــي نمايــد

همچنــين بــاال بــودن مهــارت در پرســتاران بــر کــاهش 

. ش خود پرسـتاران نيـز تأثيرگـذار اسـت    اضطراب و تن

به ارتباط بـين   Mefit و Oremman ، Wolfکه طوري هب

استرس کاري و کمبود مهـارت و تجربـه در پرسـتاران    

کـه   بنابراين با توجه به اين .تازه فارغ التحصيل پي بردند

استرس باعـث غيبـت کـاري، کـاهش رضـايت شـغلي و       

انجـام  در  تمايل به ترک حرفه مـي شـود، لـذا مهـارت    

پرستاري مي تواند باعـث رضـايت شـغلي نيـز     مراقبت 

  )۶(.بشود

هـاي روان   يادگيري مهـارت ) Dave )۱۹۷۰طبق تعريف 

هـاي بـاليني محسـوب     حرکتي که بخش اساسي مهـارت 

شود مستلزم مشاهده، دقت، هماهنگي و عـادت در   مي

در گذشته آموزش باليني بـه   )۷(.انجام مهارت مي باشد

هـاي   که دانشجويان مي توانسـتند مهـارت  گونه اي بود 

مـورد   باليني را با فرصت کافي جهت مشاهده، تمـرين، 

مشاهده قـرار گـرفتن، دريافـت بـازخورد و ارزشـيابي      

که اکنون با کوتاه شدن مدت بستري  در حالي. فراگيرند

و بستري بيماران با وضعيت حادتر و وابسـته تـر و نيـز    

بـا دانشـجو، فرصـت    آگاهي بيماران مبني بر عدم کـار  

هـاي بـاليني    دانشجويان براي تمرين و فراگيري مهارت

ــه اســت  ــ )۸،۹(.کــاهش يافت ــه ممکــن اســت   طــوري هب ک

هـاي بـاليني در طـي دوره     دانشجويان بـا همـه مهـارت   

ها  فرصت انجام همه مهارت کارآموزي روبرو نشوند و

ــايج بررســي  )۱۰(.را نداشــته باشــند ) Kovacs )۱۹۹۷نت

ن تجربـه واقعـي دانشـجو و مهـارت     مشخص نمـود بـي  

فاصله وجود دارد و اغلب دانشجويان عدم برخـورد يـا   

برخــورد ناکــافي بــا پروســيجر هــاي ضــروري را بيــان 

هستند  چنانکه بسياري از کارفرمايان براين باور .کنند مي

که آمـادگي تعـداد کثيـري از فـارغ التحصـيالن جديـد       

ــت    ــافي نيس ــار ک ــروع ک ــتاري در ش  Moerke )۴(.پرس

هاي باليني پزشکان تـازه   نيز در بررسي مهارت) ۲۰۰۲(

هـاي   فارغ التحصيل مشـخص نمـود کـه برخـي مهـارت     

ضـــروري بـــاليني در ســـطح مـــورد انتظـــار کســـب  

) ۱۳۸۱( نتايج پـژوهش متوسـليان و فرنيـا    )۱۱(.اند نشده

درصـد دانشـجويان سـال آخـر      ۹۰دهـد   نيز نشان مـي 

را در رابطـه بـا   هاي باليني خود  پرستاري کيفيت مهارت

عاليم حياتي و بهداشت فـردي ضـعيف و متوسـط و در    

ــده  ــوند مع ــا س ــه ب ــه و  ،رابط ــزارش ... بخي ــعيف گ ض

گـروه  مهـارت در  كسـب  با توجه به لزوم  )۱۲(.اند نموده

حرفـه  هـاي بـاليني در    مهـارت پزشكي به ويژه اهميـت  

، با هدف تعيـين نظـر دانشـجويان    اين مطالعه پرستاري

هـاي بـاليني    ي در مورد سطح مهـارت سال آخر پرستار

عـالوه   انجام شد تا ها در دوران تحصيل کسب شده آن

بر ايجاد بازخوردي در زمينه آگاهي خـود دانشـجويان   

پرستاري از توانايي و دستيابي به شايستگي مورد انتظار، 

بتواند در شناسايي نقاط ضعف و قوت برنامه آمـوزش  

پايــه اي بــراي فعلــي تــاثير چشــمگيري داشــته باشــد و 

  . پژوهش هاي بعدي باشد



 پانوئه سيدروغني و همكاران           ...يت هابررسي نظر دانشجويان سال آخر پرستاري در مورد سطح مهار

  ١٣٨٤زمستان / ٤٤شماره / دوره هجدهم                 ايران يفصلنامه پرستار   ٦٩

  روش بررسي
ن آايــن پــژوهش از نــوع توصــيفي مــي باشــد کــه در 

هاي باليني پرستاري بر اساس سـطوح   يادگيري مهارت

جامعـه پـژوهش   . آن مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  

هاي  شامل کليه دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده

يد بهشتي بود کـه  مامايي ايران، تهران و شه -پرستار ي

 سابقه گذراندن دوره بهياري و کار دانشجويي نداشتند

روش . و در دوره شــبانه مشــغول بــه تحصــيل نبودنــد

. نفر بود ۲۵۱تعداد نمونه ها نمونه گيري سرشماري و 

هـاي بـاليني    پرسشنامه پژوهش شامل ليستي از مهارت

هاي پرستاري و  پرستاري بر اساس کتب و منابع مهارت

هــا بــر اســاس پرسشــنامه  طوح کســب مهــارتنيــز ســ

Moerke )۲۰۰۲ (هاي باليني پرسـتاري در   مهارت. بود

حيطه هاي حفظ بهداشـت فـردي و جابجـايي مـددجو،     

بررسي عاليم حياتي، اکسـيژن رسـاني و بازنگـه داشـتن     

هوايي، تغذيه، دفع، کنترل عفونت و مراقبت از زخـم   هرا

ســطح از  ۶هــاي آزمايشــگاهي در  آوري نمونــه و جمــع

يــا ) ۱(، ســطح »عــدم آگــاهي از اصــول«يــا ) ۰(ســطح 

، »مشاهده انجام مهارت«يا ) ۲(، سطح »آگاهي از اصول«

) ۴(، سـطح  »انجام مهـارت تحـت نظـارت   «يا ) ۳(سطح 

تبحـر در انجـام   «) ۵(سـطح  » تسلط در انجـام مهـارت  «

اعتبــار علمــي . مــورد بررســي قــرار گرفــت» مهــارت

حتوا و اعتماد علمـي آن بـا   اعتبار مبه روش پرسشنامه 

پـس از کسـب اجـازه از     .روش آلفا کرونباخ تعيين شـد 

مامايي ايران، تهـران و شـهيد   و دانشکده هاي پرستاري 

بهشتي بـه کليـه مراکـز کـارآموزي مراجعـه و پـس از       

توضــيح روش کــار، اهــداف و دريافــت رضــايت نامــه،  

 .پرسشنامه در اختيار نمونه هاي پژوهش قـرار گرفـت  

مـورد   SPSSهايت داده ها با استفاده از نرم افزار در ن

ابتــدا توزيــع فراوانــي . تجزيــه و تحليــل قــرار گرفــت 

دانشــجويان ســال آخــر در هــر ســطح از هــر يــک از   

. هـاي بـاليني تعيـين شـد     ها در هر حيطه مهارت مهارت

هـر مهـارت تعيـين    بـراي سـطوح    ۰ – ۵سپس امتيـاز  

منظـور  ... و ۱ه امتياز يا نمـر  ۱سطح  ييعني برا گرديد

هر دانشـجو امتيـازات هـر گـروه مهـارتي       و براي شد

محاسـبه   ۱۰۰محاسبه و جهت تجزيه و تحليل به مبناي 

طبقه بندي صورت ) ۰ -۵(سطح  ۶در  و مجدداًگرديد 

ــازات . گرفــت ــابراين امتي ، )۰(در ســطح  ۰ – ۶۶/۱۶بن

در سـطح   ۳۴/۳۳ – ۵۰، )۱(در سطح  ۶۷/۱۶ – ۳۳/۳۳

در  ۶۷/۶۷ – ۳۳/۸۴، )۳(در سطح  ۱/۵۰ – ۶۶/۶۷ ،)۲(

  . قرار داده شد )۵( در سطح ۳۴/۸۴ – ۱۰۰و  )۴( سطح

  

  نتایج
درصـد واحـدهاي پـژوهش،     ۸۸يافته ها نشان داد کـه  

 ۶/۲۲±۰۸/۱دختــر بــا ميــانگين و انحــراف معيــار ســني 

درصـد   ۸/۴۷درصد دانشجويان مجرد و  ۱/۸۰ .بودند

. ت داشـتند آنان در دوران تحصيل نزد والـدين سـکون  

مامـايي   و درصد دانشجوي دانشکده پرسـتاري  ۱۴/۴۵

 ۱۹/۲۳درصد دانشجوي دانشکده تهران و  ۷/۳۰ايران، 

 ۸/۴۷درصد دانشجوي دانشکده شهيدبهشتي بودند که 

ــرم هفــت و   ــان دانشــجوي ت درصــد  ۲/۵۲درصــد آن

ــد  ــرم هشــت بودن ــا ســطح  . دانشــجوي ت در رابطــه ب

دي و جابجايي حفظ بهداشت فر«هاي مربوط به  مهارت

درصد  ۷/۸۱که  يافته ها نشان داد؛ در حالي» مددجويان

هـا را انجـام داده    بار اين مهـارت  دانشجويان حداقل يک

هـا فرصـت انجـام ايـن      درصـد آن  ۳/۱۸بودند و تنهـا  

هاي اين دسته بـا ميـانگين    ها را نداشتند، مهارت مهارت

انجـام مهـارت تحـت    «يا ) ۳(در سطح  ±۷۹/۶۶  ۷۲/۱۹

نتـايج در رابطـه بـا سـطح     . کسب شده بودند» رتنظا

حـاکي از  » بررسي عاليـم حيـاتي  «هاي مربوط به  مهارت
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 ٧٠   ايران يفصلنامه پرستار            ١٣٨٤زمستان / ٤٤شماره / دوره هجدهم

هـاي   آن بود که کمتر از يک درصد دانشجويان مهارت

هـا   انجام نـداده بودنـد و اکثريـت آن    اين دسته را اصالً

هاي فوق را  حداقل يکبار يا بيشتر مهارت) درصد ۲/۹۹(

در  ۵/۸۷±۲۳/۱۲ها با ميـانگين   تانجام داده و اين مهار

» تبحـر در انجـام مهـارت   «يـا  ) ۵(باالترين سطح، سطح 

همچنين يافته هـا نشـان داد کـه در    . کسب شده بودند

اکسيژن رساني و «هاي مربوط به  رابطه با سطح مهارت

درصد دانشـجويان   ۵/۲۳» هاي هوايي بازنگه داشتن راه

 ۵/۷۶نـد و  هاي اين دسـته را انجـام نـداده بود    مهارت

هـا را انجـام    بـار ايـن مهـارت    ها حـداقل يـک   درصد آن

در  ۶۵/۶۱±۷۹/۱۶ها بـا ميـانگين    اند و اين مهارت داده

کسـب شـده   » انجام مهارت تحت نظـارت «يا ) ۳(سطح 

تزريقات، سرم «هاي مربوط به  در رابطه با مهارت. بود

ــط    » و دارو دادن ــه فق ــود ک ــاکي از آن ب ــا ح ــه ه يافت

جويان اصـال ايـن مهـارت هـا را انجـام      درصد دانشـ  ۴/۲

حداقل يکبار ) درصد ۶/۹۷(نداده اند و اکثر دانشجويان 

هـا   هاي اين دسته را انجام داده اند و اين مهارت مهارت

تسـلط در  «يـا  ) ۴(در سـطح   ۲۳/۷۹± ۵۹/۱۳با ميانگين 

نتـايج در رابطـه بـا    . کسب شـده بودنـد  » انجام مهارت

» نيازهـاي تغذيـه اي   رفـع «هاي مربوط به  سطح مهارت

ــدود     ــه حـ ــود کـ ــاکي از آن بـ ــجويان  ۴/۱حـ دانشـ

ها را انجام نداده بودند و  اين مهارت اصالً) درصد ۷/۲۴(

ها را يکبار يا بيشتر انجـام   ها اين مهارت درصد آن ۳/۷۵

هـاي   داده بودند و دانشجويان مـورد مطالعـه مهـارت   

انجـام  «) ۳(در سـطح   ۲۹/۶۵±۴۸/۰فوق را با ميـانگين  

يافتـه هـا در   . کسب کرده بودند» هارت تحت نظارتم

رفـع نيازهـاي   «هـاي مربـوط بـه     رابطه با سطح مهارت

ايـن   درصد دانشجويان اصـالً  ۳/۳۴نشان داد که » دفعي

درصــد آنــان  ۸/۶۵هــا را انجــام نــداده و تنهــا  مهــارت

پيـدا كـرده   هـا را   فرصت رويارويي و انجام اين مهارت

 ۹۲/۵۷±۹۸/۱۷با ميانگين  هاي اين دسته و مهارتبوند 

کسـب  » انجـام مهـارت تحـت نظـارت    «يا ) ۳(در سطح 

هـاي   همچنين در رابطه بـا سـطح مهـارت   . شده بودند

نتـايج  » کنتـرل عفونـت و مراقبـت از زخـم    «مربوط به 

هـا   درصد دانشجويان اين مهارت ۲/۷نشان داد که تنها 

ها حـداقل   درصد آن ۸/۹۲انجام نداده بودند و  را اصالً

هـاي ايـن    هـا را انجـام داده و مهـارت    کبار اين مهـارت ي

تسلط در انجام «يا ) ۴(در سطح  ۷۶/۷۷دسته با ميانگين 

در نهايت در رابطه با سطح . کسب شده بودند» مهارت

ــارت ــه   مه ــوط ب ــاي مرب ــاي  «ه ــه ه ــع آوري نمون جم

ــايج نشـــان داد کـــه » آزمايشـــگاهي درصـــد  ۵/۲۱نتـ

انجام نـداده بودنـد و    ها را اين مهارت دانشجويان اصالً

ها را يکبار يا بيشتر انجـام   ها اين مهارت درصد آن ۵/۷۸

در  ۳۶/۶۵±  ۱۸/۲۰ ها نيز با ميانگين داده و اين مهارت

کسـب شـده   » انجام مهارت تحت نظـارت «يا ) ۳(سطح 

  . بودند

  

  يبحث و نتیجه گیر
بر اساس نتايج حاصل از پژوهش مشخص شد اگـر چـه   

هاي بـاليني مـورد بررسـي     مهارتدر رابطه با مجموع 

يـا  ) ۰(کمتر از يک درصد دانشـجويان در سـطح    تقريباً

بررسـي  ) ۱ -شماره جدول(قرار داشتند » عدم آگاهي«

ها در هر دسـته حـاکي    تک تک موارد هر يک از مهارت

از آن بــود کــه تعــداد قابــل تــوجهي از دانشــجويان در 

درصد  ۹/۱۵که  طوريه ب. باقي مانده بودندصفر  سطح

دانشجويان در رابطه با اکسيژن رساني با چادر اکسيژن 

ظـرف  درصـد در رابطـه بـا تعـويض      ۱/۱۹تيوب،  Tو 

، Chest Tube آوري ترشـحات لولـه قفسـه سـينه     جمع

 ۸/۱۰ درصد در رابطه با گذاشتن شياف واژينـال،  ۱/۱۹

درصد در رابطـه بـا    ۷/۱۲درصد در رابطه با نبواليزر، 

رصــد مراقبــت از کــاتتر   د ۱/۲۹شستشــوي معــده،  
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درصد در  ۵/۲۷، (Suprapubic catheter) سوپراپوبيک

درصـد قـرار دادن    ۶/۴۶رابطه با سـوند نفروسـتومي،   

درصد تهيه کشت از لوله تراشـه   ۵/۱۵سوند اکسترنال، 

درصد در رابطه با گرفتن نمونه شـيره معـده    ۵/۲۳و 

با توجـه بـه   . قرار داشتند) عدم آگاهي(صفر  در سطح

ک اسـطح آگـاهي و ادر  ) Simpson )۱۹۶۶ه بندي طبق

هاي روان حرکتي محسوب  اولين سطح يادگيري مهارت

بنـابراين شـايد بتـوان گفـت ايـن تعـداد از        )۷(.شود مي

دانشجويان حتي به اولـين سـطح يـادگيري نيـز دسـت      

در صورتي که به اعتقاد همه پرستاران مورد . نيافته اند

حـداقل داشـتن   ) Sulivan )۱۹۹۱بررسي در پـژوهش  

هـاي پرسـتاري امـري ضـروري      آگاهي از کليه مهـارت 

ــه مهــارت  )۱۳(.اســت ــدريس کلي ــه ت ــا توجــه ب هــا در  ب

رود دانشـجويان بـه    هاي تئوري يا فن انتظار مـي  کالس

البته باقي ماندن دانشـجويان  . سطوح باالتر دست يابند

در اين سطح هم شايد بدليل تـدريس و تاکيـد ناکـافي    

يا فراموشي با گذشـت زمـان و عـدم    در کالس درس 

ــارگيري  ــهبک ــا  آموخت ــه. باشــده ــژوهش يافت  هــاي پ

Neighbors & Monhans )۱۹۹۵ ( حاکي از آن بود که

 ۹۰مهـارت ضـروري در حـداقل    ۸۲مهارت از  ۲۴فقط 

ــوزش داد  ــه درســي آم ــود و درصــد برنام ــده ب ه ش

ـ ۱۱پژوهشي ديگر تنها  درصـد در   ۱۰۰طـور   همهارت ب

  )۱۳(.ش داده شده بودبرنامه درسي آموز

  هاي باليني كسب شده توسط دانشجويان سال آخر پرستاري مورد مطالعه توزيع سطح مهارت – ۱ جدول شماره

  سطح مهارتي

  

  مهارت

  عدم 

  )۰(آگاهي

  آگاهي از 

  )۱(اصول

  مشاهده 

  )۲(مهارت

  انجام عمل تحت

  )۳(نظارت

  مسلط بر 

  )۴(مهارت

  تبحر

)۵(  

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد

  )۱/۲۱(۵۳  )۹/۲۹(۷۵  )۷/۳۰(۷۷  ۷/۱۲(۳۲  )۴/۴(۱۱  )۸/۰( ۲  بهداشت فردي وجابجايي

  )۵/۷۰(۱۷۷  )۷/۲۲(۵۷  )۶(۱۵  )۴/۰(۱  )۴/۰(۱  )۰(۰  بررسي عالئم حياتي

  اكسيژن رساني وباز 

  نگه داشتن راه هوايي

۱)۴/۰(  ۱۱)۴/۴(  ۴۷)۷/۱۸(  ۹۱)۳/۳۶(  ۷۴)۵/۲۹(  ۲۷)۸/۱۰(  

  تزريقات،سرم 

  و دارو دادن

۰)۰(  ۰)۰(  ۶)۴/۲(  ۳۵)۹(  ۱۰۱)۲/۴۰(  ۱۰۹)۴/۴۳(  

  )۷/۱۸(۴۷  )۳/۲۸(۷۱  )۳/۲۸(۷۱  )۳/۲۰(۵۱  )۴(۱۰  )۴/۰(۱  تامين نياز تغذيه

  )۴/۸(۲۱  )۳/۲۴(۶۱  )۱/۳۳(۸۳  )۱/۲۵(۶۳  )۸/۸(۲۲  )۴/۰(۱  رفع نياز دفعي

كنترل عفونت ومراقبـت  

  از زخم

۱)۴/۰(  ۳)۲/۱(  ۱۴)۶/۵(  ۴۱)۳/۱۶(  ۷۴)۵/۲۹(  ۱۱۸)۴۷(  

جمــع آوري نمونــه هــاي 

  آزمايشگاهي

۳ )۲/۱(  ۱۵ )۶(  ۳۶ )۳/۱۴(  ۶۸ )۱/۲۷(  ۸۱ )۳/۳۲(  ۴۸ )۱/۱۹(  

همچنـــين نتـــايج نشـــان داد در رابطـــه بـــا مجمـــوع 

در بعضي  درصد و ۹از هاي مورد بررسي کمتر  مهارت

) ۱(ح ها کمتر از يک درصد دانشـجويان در سـط   مهارت

). ۱ -شـماره  جـدول (قرار داشـتند  » آگاهي از اصول«يا 

ها حاکي از آن بود که در  بررسي تک تک موارد مهارت

بـاقي   ۱ها که تعداد قابل توجهي در سطح  بعضي مهارت
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درصـد در رابطـه بـا     ۹/۲۹طوري کـه   همانده بودند ب

درصد در رابطه با  ۵/۲۵حمام کردن مددجو در تخت، 

درصــــد  ۸/۴۹ددجو، مرتــــب کــــردن تخــــت مــــ

درصــد  ۹/۲۱رســاني بــا چــادر اکســيژن،     اکســيژن

درصد تعـويض ظـرف    ۳/۲۲تيوب،  Tرساني با  اکسيژن

و  Chest tubeآوري ترشـحات لولـه قفسـه سـينه      جمع

درصـد گذاشـتن    ۲/۳۸درصد خارج کـردن آن،   ۹/۲۵

، Zدرصد تزريق عضالني به روش  ۹/۱۷شياف واژينال، 

تروستومي و شستشـوي  درصد تغذيه از طريق گاس ۳۱

درصد مراقبت از  ۱/۲۵درصد دادن لگن،  ۷/۲۴معده، 

درصد قرار دادن سوند اکسـترنال،   ۵/۲۹نفروستومي، 

درصــد تعــويض کيســه  ۹/۲۵درصــد دادن انمــا،  ۵/۳۱

درصـد   ۹/۳۵هـا،   درصد انواع ايزوالسيون ۲۰استومي، 

درصد تهيـه کشـت    ۱/۳۳گرفتن نمونه خلط و مدفوع، 

قرار  »گاهيآ«در اين سطح ... ه تراشه و از ترشحات لول

با توجه به اين که آگاهي و ادراک اولين سـطح  . داشتند

يادگيري محسوب مـي شـود بـاقي مانـدن ايـن تعـداد       

هـا درايـن سـطح امـر      دانشجو در رابطه با اين مهـارت 

  . مهمي است

بـه دليـل اختصاصـي    ايـن امـر   هر چند که ممکن اسـت  

حـول شـدن مسـئوليت    هـا و نيـز م   بودن برخي مهارت

. ها به ساير پرسنل تيم بهداشتي باشد برخي ديگر از آن

هـاي بـاليني    يافته ها نشان داد کـه در مجمـوع مهـارت   

 ۵ها کمتـر از   مورد مطالعه، اگر چه در بعضي از مهارت

قرار داشـتند  » مشاهده مهارت«يا ) ۲(درصد در سطح 

 ۲۰ – ۲۵ها حدود  ولي در مورد بعضي از دسته مهارت

درصــد دانشــجويان در ايــن ســطح قــرار داشــتند      

طوري که بررسي تـک تـک مـوارد     هب) ۱-شماره جدول(

هـايي از قبيـل    ها نشـان داد دانشـجويان مهـارت    مهارت

، مراقبـت از چشـم   )درصـد  ۵/۱۹(حمام کردن مددجو 

دهـاني   airway، گذاشـتن  )درصد ۵/۲۱(بيمار بيهوش 

اسپيرومتري  ،)۹/۲۳(تيوب  T، اکسيژن رساني با )۷/۳۴(

و ) درصـد  ۱/۳۱(رج کـردن  ، خا)درصد ۳/۲۰(تشويقي 

آوري ترشـحات لولـه قفسـه سـينه      ظرف جمـع تعويض 

Chest tube )۷/۲۲  درصـد(  قـرار دادن ،NGT )۱/۱۹ 

، مراقبـت از اسـتومي   )درصد ۷/۲۰(، دادن انما )درصد

را ... و ) درصد ۵/۱۵(، تهيه کشت از زخم )درصد ۷/۲۲(

با توجه به اين کـه مشـاهده از   . دفقط مشاهده کرده ان

اجــزاء فرآينــد آمــوزش و از ســطوح ابتــدايي آن     

و نظـر بـه اهميـت تمـرين و      )۷،۱۴(محسوب مـي شـود  

ــادگيري ــازخورد در ي ــوان انتظــار داشــت   )۱۵(ب نمــي ت

اند قـادر   مشاهده کرده ي که مهارتها را فقطدانشجويان

طــور  ههــا را بــ باشــند پــس از فــارغ التحصــيلي مهــارت

در بررسـي  . ل، صـحيح و متبحرانـه انجـام دهنـد    مستق

Deering & Felory )۱۹۹۰ ( ــدي ــان توانمنـ مربيـ

 پرستاران را ناکافي بيان کرده و به اين نتيجـه رسـيدند  

درصد پرستاران قادر نبودند به عنـوان دسـتيار    ۸۴که 

  )۱۳(.عمل کنند

نجـام مهـارت   ا« )۳(نتايج حاکي از آن بود که در سـطح  

درصد و  ۳۰ها حدود  جموع مهارتدر م» تحت نظارت

درصد در اين سطح بـاقي   ۶فقط در بعضي موارد حتي 

ها، نتايج  در بررسي تک تک موارد مهارت. مانده بودند

مراقبـت  : هايي از قبيـل  نشان داد که دانشجويان مهارت

ساکشـن دهـان، بينـي،    ) درصـد  ۵/۱۹(از تراکيوستومي 

 chest tube، مراقبـــت از )درصـــد ۵/۱۸(تراشـــه 

، )درصد ۱/۱۷(، دادن داروهاي استنشاقي )درصد ۵/۲۶(

، قـرار  )درصد ۳/۲۰( TPN، )درصد ۷/۲۲(تزريق خون 

ــوند ادراري  ــد ۷/۲۴(دادن س ــه  )درص ــويض کيس ، تع

ــتومي  ــوختگي  )درصــد ۹/۱۷(اس ــم س ــت از زخ ، مراقب

  را فقــط تحــت نظــارت انجــام داده    ) درصــد ۳/۲۰(

نجام مهارت گرچه ا. داين سطح مانده ان و در) ۳سطح (

  تحت نظـارت از ضـروريات فرآينـد يـادگيري اسـت و     
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Nicol & Fox_heily )۱۹۹۶ (  ــن ســطح را ســطح اي

 )۱۵(.مورد انتظار اکثر برنامه هاي کارآموزي مي داننـد 

ولي انجام مهارت تحت نظارت از جمله سطوح ابتـدايي  

هــاي روان حرکتــي در طبقــه بنــدي  يــادگيري مهــارت

Dave جهــت ارائــه مراقبــت لــذا . محســوب مــي شــود

پرستاري پس از فارغ التحصيلي الزم است فـرد پـس از   

  .کسب اين سطح مهارتي به سطوح باالتر نيز دست يابد

هـاي   همچنين نتايج نشـان داد کـه در مجمـوع مهـارت    

در  درصد دانشجويان و ۳۰باليني مورد بررسي حدود 

هـا را   ها، اين مهارت درصد آن ۴۰ها حتي  بعضي مهارت

کسـب کـرده   » تسلط در انجام مهارت«يا ) ۴(ح در سط

ها نيز مؤيـد ايـن    بررسي تک تک موارد مهارت. بودند

: هـايي از قبيـل   که دانشجويان مهارت طوري هامر است ب

، گرفتن نـوار  )درصد ۳/۳۴(خارج کردن بيمار از تخت 

، گـــرفتن نـــبض دورســـال   )درصـــد ۳/۲۶(قلـــب 

ــد ۷/۲۶( ــي  )درص ــوتراپي تنفس ــ ۳/۳۲(، فيزي ، )ددرص

 IV، قرار دادن)درصد ۷/۳۲(مراقبت از تراکيوستومي 

line )۳/۲۸ ــد ــرم   )درص ــرات س ــبه قط  ۱/۳۳(، محاس

تميــز  ،)درصــد ۳/۲۸(، الواژ ترشــحات معــده )درصــد

) درصد ۵/۳۵(، کشيدن بخيه )درصد ۹/۳۱(کردن زخم 

بـه عبـارتي   . را در اين سـطح کسـب کـرده بودنـد     ...و 

هـا در   ان با مهارتفرصت رويارويي و مواجهه دانشجوي

اين سطح به حدي بوده است که پس از انجـام مهـارت   

ـ  طـور صـحيح انجـام     هتحت نظارت، آن را به تنهايي و ب

  . داده اند

 هاي باليني كسب شده توسط دانشجويان سال آخر پرستاري مورد مطالعه شاخص هاي آماري امتيازات مهارت - ٢ جدول شماره

 انحراف معيار  حداكثر امتياز  يازحداقل امت  سطح  ميانگين  مهارت

  ۷۲/۱۹  ۱۰۰  ۲۲/۲  ۳  ۷۹/۶۶  بهداشت فردي وجابجايي

  ۲۳/۱۲  ۱۰۰  ۵۷/۱۸  ۵  ۵۰/۸۷  بررسي عالئم حياتي

  ۷۹/۱۶  ۱۰۰  ۲۵/۱۶  ۳  ۶۵/۶۱  اكسيژن رساني و باز نگه داشتن راه هوايي

  ۵۹/۱۳  ۱۰۰  ۲۴/۳۵  ۴  ۲۳/۷۹  تزريقات،سرم ودارو دادن

  ۴۸/۱۹  ۱۰۰  ۴۳/۱۱  ۳  ۲۹/۶۵  تامين نياز تغذيه

  ۹۸/۱۷  ۱۰۰  ۵۵/۱۴  ۳  ۹۲/۵۷  رفع نياز دفعي

  ۱۴/۱۷  ۱۰۰  ۳۵/۲  ۴  ۷۶/۷۷  كنترل عفونت ومراقبت از زخم

  ۱۸۱/۲۰  ۱۰۰  ۸۲/۱  ۳  ۴۶/۶۵  جمع آوري نمونه هاي آزمايشگاهي

در نهايت يافته هـاي پـژوهش مشـخص نمـود کـه در      

هاي باليني مورد بررسي، با توجه به نوع  مجموع مهارت

ــارت ــي      مه ــع فراوان ــارتي، توزي ــته مه ــر دس ــاي ه ه

رسـيده انـد بسـيار    » تبحـر «دانشجوياني که بـه سـطح   

ــت  ــاوت اس ــ. متف ــيش از   هب ــه ب ــوري ک ــد  ۷۰ط درص

دانشجويان در رابطـه بـا بررسـي عاليـم حيـاتي سـطح       

دسـت يافتـه انـد و بـه     ) ۵(يا سـطح  » تبحر در مهارت«

ــا دارو دادن و ۴۷و  ۴/۴۳ترتيــب   درصــد در رابطــه ب

ــد و در    ــن ســطح رســيده بودن ــه اي ــرل عفونــت ب کنت

مــواردي ماننــد اکســيژن رســاني و بازنگــه داشــتن راه 

هــوايي و رفــع نيازهــاي دفعــي بــه ترتيــب فقـــط       

ــه ايــن ســطح رســيده   ۴/۸و ) درصــد ۸/۱۰( درصــد ب

هـا نيـز مشـخص     بررسي تک تک موارد مهـارت . بودند

هـا   هايي که فرصت رويارويي و کاربرد آن نمود مهارت

هـا در   ه لحاظ سـادگي يـادگيري، روزمـره بـودن آن    ب

ها بيشتر است، با بيشترين توزيع فراوانـي در ايـن    بخش
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کسب شده انـد کـه مـي تـوان بـه      » سطح تبحر«سطح 

هــايي از قبيــل؛ مرتــب کــردن تخــت مــددجو   مهــارت

ــال  )درصــد ۱/۶۴( ــبض رادي ــرل ن ، )درصــد ۳/۸۷(، کنت

ام فوقـاني  ، کنترل فشار خون اند)درصد ۷/۷۹(براکيال 

، کنتــرل )درصــد ۱/۸۶(، کنتــرل تــنفس )درصــد ۶/۸۷(

درجـه حـرارت زيـر     ،)درصد ۹۴(درجه حرارت دهاني 

، دادن داروهــــاي خــــوراکي )درصــــد ۲/۹۱(بغــــل 

، تزريق )درصد ۷/۷۳(، تزريق زير جلدي )درصد ۱/۸۶(

، )درصـد  ۳/۷۱(، تزريق وريدي )درصد ۳/۸۳(عضالني 

، پوشيدن )درصد ۱/۷۸(ها به طريق تميز  شستن دست

و جمـع آوري نمونـه   ) درصـد  ۹/۷۸(دستکش اسـتريل  

ــون  ــد ۸/۵۷(خ ــود ... و ) درص ــاره نم ــارتي  . اش ــه عب ب

دانشجويان در ايـن سـطح، فرصـت رويـارويي بـا ايـن       

هـا را بـه دفعـات     ها را به حدي داشته اند که آن مهارت

هـا احسـاس    طور صحيح انجـام داده و در مـورد آن   هب

نتـايج پـژوهش امينـي و برزگـر      .رضايتمندي مي کنند

در رابطه با فرصت هاي آموزشي دانشـجويان  ) ۱۳۸۱(

هـا در   پزشکي تبريز مؤيد تأثير تکرار و تمرين مهـارت 

درصد پزشکان  ۹۰ )۱۶(.ها مي باشد سطوح يادگيري آن

نيز اظهار داشـتند کـه   ) Moerke )۲۰۰۲مورد بررسي 

ر هـاي شـرح حـال، معاينـه فيزيکـي کـه تکـرا        به مهارت

   )۱۱(.دارند» تبحر«بيشتري دارند 

هـاي   يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن اسـت مهـارت  

باليني دانشجويان سال آخر پرستاري مورد مطالعه اگر 

و باالتر » انجام مهارت تحت نظارت«يا ) ۳(چه در سطح 

کسب شده اند و اين سطح، سطح مورد انتظار از نظـر  

Nicol & Fox_heily )۱۹۹۶ (  ي شـود محسـوب مـ)۱۷( 

هـا   بسـياري از مهـارت   ولي همانطور که نتايج نشان داد

توسط تعداد قابل تـوجهي از دانشـجويان انجـام نشـده     

لذا پيشنهاد شد با تعيين سـطح مـورد انتظـار هـر      .بود

ها و قرارگيـري آن در   مهارت و تدوين دفترچه مهارت

اختيار دانشجويان و مربيان، مدرسين قبل از پايـان هـر   

ها و دسـتيابي بـه    ز آشنايي دانشجويان با مهارتدوره ا

ــا . ســطوح مــورد انتظــار مطمــئن شــوند  در رابطــه ب

هــايي کــه فرصــت مواجهــه و تمــرين و تکــرار  مهــارت

کمتري در بالين بـراي دانشـجو فـراهم اسـت، شـرايط      

هـاي فـن و پراتيـک و مراکـز      تمرين و تکرار در کـالس 

تـه هـاي   همچنين بر اسـاس ياف . ها فراهم گردد مهارت

پژوهش پيشنهاد شد تا پژوهش هـايي در زمينـه سـاير    

هاي باليني پرستاري در  حيطه هاي مراقبت ها و مهارت

 –کليـه دانشـکده هـاي پرسـتاري     (در سطوح وسيع تر 

و نيــز بررســي علــل و عوامــل عــدم  ) مامــايي کشــور

ــاالتر    ــه ســطوح مــورد انتظــار و ســطوح ب دســتيابي ب

ــدگاه دانشــجويان، ــادگيري از دي ــان  ي ــان و کارکن مربي

  . شاغل پرستاري انجام شود

  

  و تشکرتقدیر 
پژوهشگر بدين وسيله مراتب تشکر و قدرداني خود را 

دانشکده پرستاري و مامـايي  اعضاء هيأت علمي از کليه 

ايران و دانشجويان شرکت کننده در اين مطالعه که در 

تدوين و نگارش اين پـژوهش نقـش بسـزايي داشـتند،     

  .ايدنم اعالم مي
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A  Study  of  Senior  Nursing  Student’s  Opinions  About Clinical  Skills  
Level  Acquired  During  Nursing  Training 

 
     P. Seyed Roghani, MSc1    T. Akbarsharifi, MSc2    F. Ruzbeh, MSc2 ٭

R. Shekarabi, MSc2   H. Haghani, MSc 3 
 

Abstract 
The quality of health care mainly depends on how nurses work, which is the most important part 

of hospital services. The practical and clinical nature of nursing necessitates clinical education to be 
planed in order to provides the chance of observing, imitating, supervising and have a feed back for 
nursing students. 
Determining senior nursing student’s opinions about clinical skills level acquisited during their 
training period, a descriptive study was carried out in which data were collected through a self 
report questionnaire. 
The research focused on 251(221 female and 30 male) senior nursing students of Iran, Tehran and 
Shahid Beheshti  Universities of Medical Sciences. 
The results revealed that the skills related to "assessment of vital signs" with the average of (87.5) 
was acquisited in level of "Experienced" or level (5) . Skills related to "drug administration" and 
"infection control and wound care" with the averages of 77.76 ,79.23 respectively  were acquisited 
in level (4) or "Master". Moreover, more than 90% of the study sample had the opportunity to 
perform mentioned skills more than once. The skills related to "maintaining personal hygiene and 
movement", "collecting laboratory samples", "providing nutrition needs", "oxygenation and 
opening airways" and "providing urinary and bowel elimination" with the averages of 57.92, 61.65, 
65.29, 65.46, 66.79 respectively were acquisited  in level of "Supervised" or level(3). Meanwhile 
20% of students never performed such skills the investigators. 
It is concluded that although the level of "Supervised" is known as an expected level , most clinical 
skills are gained at this level or higher, but most of the students did not accomplished this level at 
all. So it is suggested that the expected level has to be well defined and the achievement to this level 
be provided in training programs. It also would be beneficial if researchers conduct studies on other 
domain of nursing skill. 
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