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رشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
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چکیده
زمینه و هدف صالحیت بالینی برای انجام اقدامات در حوزة فعالیت پرستاری از اهمیت ویالژهای برخالوردار اسالت.
ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران نقش مهمی در مدیریت فرایند ارائة مراقبت و تعیین نیازهای آموزشی آنان دارد.
این مطالعه باهدف مقایسة صالحیت بالینی پرستاران بخشهای کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرسالتاران مرکالز
آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال  7936انجام شد.
روش کار مطالعة مقطعی از نوع توصیفی  -تحلیلی است .تمالامی پرسالتاران و سرپرسالتاران شالاغل در بیمارسالتان
کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن باله روش سرشالماری نمونالهگیالری شالدند .ابالزار گالردآوری دادههالا
پرسشنامه استاندارد صالحیت بالینی عمومی پرستاران لئو( (CIRNو پرسشنامه صالحیت بالینی اختصاصی بخالش
کودکان بود .دادهها پس از جمعآوری به محیط نرمافزار  SPSS 16وارد و با آزمونهای آماری آنالیز شد.
یافتهههههها میالالانگین نمالالرات صالالالحیت بالالالینی عمالالومی از دیالالدگاه پرسالالتاران ( )716/55±76/97و سرپرسالالتاران
( )753/81±26/37و میالالانگین نمالالرات صالالالحیت بالالالینی اختصاصالالی از دیالالدگاه پرسالالتاران ()15/25±76/87و
سرپرستاران ( )18/22±77/53بود .متغیرهایی نظیر سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغل ،سطح تحصالیالت و میالزان
عالقمندی ارتباط معنادار آماری را با سطح صالحیت بالینی داشتند.)p≤6/65( .
نتیجهگیری نمرات صالحیت بالینی عمومی و اختصاصی پرستاران بالاتتر از نمالرات سرپرسالتاران بالود .صالالحیت
بالینی از دیدگاه پرسالتاران و سرپرسالتاران مطلالوو بالوده و ارزیالابی دورهای سالطح صالالحیت بالالینی بالرای ارتقالا
مهارتهای بالینی با مدیران پرستاری پیشنهاد میشود.

مقدمه
عوامل مختلفی مانند افزایش انتظار دریافت خالدمات باکیفیالت
مناسب ،همراه بالا تمایالل سالازمانهالای ارائاله دهنالده خالدمات

سالمتی در بکارگیری نیروی ماهر باعث شده تالا باله صالالحیت
بالینی شاغالن حرفه ای مرتبط با سالمتی ،بیش ازپالیش توجاله
شود ] .[2 ،7در حال حاضر اهمیت ارتقالاء کیفیالت خالدمات و
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سیدمهدی سعادتی و همکاران

دارای نقش اساسالی در تالداوم مراقبالت و پاسالخگوی خالدماتی
هستند که نیازمند صالحیت آنان اسالت و ایالن ارزیالابی نقالش
مهمالالی در مالالدیریت فراینالالد ارائالالة مراقبالالت و تعیالالین نیازهالالای
آموزشی آنان دارد] .[75پرستاری از کودک به دانش ،تجرباله و
مهارت خاص نیاز دارد و زمانی این موفقیت حاصل میآید کاله
پرسالالالتار از شالالالرح و الالالای خودآگالالالاهی داشالالالته و دارای
توانمندی های اختصاصی مرتبط بالا حالوزة پرسالتاری کودکالان
باشد ] .[75بدیهی است باله دلیالل اختالفالات بالالینی کودکالان
نسبت به بزرگساتن ،مراقبت از این گروه به صالحیت ویژهای
نیازمند اسالت و بالا تخصصالی شالدن بخالشهالای بیمارسالتانی،
مدیران این بخشها خواهان پرستارانی هستند که برای انجالام
مهارتهای بالینی در بخالش اطفالال دارای صالالحیت ویالژهای
باشالالند] .[71در حالالوزة پرسالالتاری اطفالالال ،ارائالالة مراقبالالتهالالای
پرستاری مستلزم برقراری ارتباط مؤثر و مناسب بالا بیمالاران و
خانواده آنها بوده و کیفیت مطلوو برقراری ارتباط بین فردی
بالالالا پیامالالالدهای مالالالرتبط بالالالا سالالالالمت در کودکالالالان مطالالالرح
است].[73آمارها نشان میدهد حدود سه درصد از کودکالان در
دوران کودکی حداقل یکبار بستری و قریب به پالن درصالد از
آنهالالا چنالالدین بالالار تجربالالة بسالالتری در مراکالالز درمالالانی را
داشتهاند] [26و به سبب آن اعمای خالانواده نیالز تحالت تالأثیر
قرارگرفته و معموتً والالدین ،بالهویالژه مالادر در مالدت بسالتری،
کودک را همراهی میکنالد] [27و فراینالد بسالتری کالودک در
بیمارسالالتان یکالالی از بحران الیتالالرین دوران در سالالنین کالالودکی
محسوو می شود .به این دتیل توانالایی و شایسالتگی حمایالت
بالینی و ارتباط مؤثر پرسالتار روی توانالایی مراقبتالی والالدین و
کودک در هنگام ،حین بستری و نیز بعد از ترخی بالهمنظالور
بهبودی کودک تأثیرگذار خواهد بود] .[26ازاینرو با درک ایالن
مسئله روزبهروز و یفة پرستار کودکان وسیعتر مالیشالود و بالا
نگاه به این مسائل ،فلسفة آموزش و تربیالت نیالروی تخصصالی
پرستاری کودکان در مراکز درمالانی در راسالتای ارتقالاء سالطح
سالمت کودکان و نوزادان در قالب مراقبتهای خالانواده محالور
شکلگرفته تا بتواند با دیدی مؤثر و منطبق بالر اصالول علمالی،
خدمات موردنیاز مراقبتی ،توانبخشی کودکالان را در بالاتترین
سطح استاندارد ایفاء کند ].[27
از این رو باله مالدیران توصالیه مالی شالود تالا بالهطالور مالداوم
شایستگی بالینی پرستاران خود را ارزیابی کنند] .[72بحرینالی
و همکاران] [79در مطالعهای دریافتند کاله بالهمنظالور بررسالی
صالالالحیت بالالالینی پرسالالتاران از دیالالدگاه سرپرسالالتاران در پالالن
بیمارستان استان بوشهر انجام شد ،نشاندهندة نامطلوو بودن
صالالالحیت بالالالینی پرسالالتاران در برخالالی از حیطالالههالالا ازجملالاله

افزایش توانمندی های پرستاران در رأس برنامالههالای مالدیران
پرستاری قرارگرفته است ].[9
با افزایش پیچیدگی مراقبتها ،توجه به صالالحیت بالالینی
پرستاران در حال افزایش است و اهمیت ارزیابی آن در متالون
بهطالور گسالترده مالورد تأکیالد قرارگرفتاله اسالت] .[8در حالوزة
مدیریت پرستاری ،تمرکز مدیریت کیفیت بر موضوعاتی چالون
ارزیابی ،حفال و ارتقالاء صالالحیت پرسالتاران اسالت .بالهعالالوه
آمادگی پرستاران دارای صالحیت از نکات کلیالدی موردتوجاله
مؤسسات درمانی و کادر آموزش پرستاری است] .[5صالالحیت
بالینی ،بکالارگیری مدبراناله مهالارتهالای تکنیکالی و ارتبالاطی،
دانش ،استدتل بالینی ،عواطال و ارزشهالا در محالیط بالالینی
اسالالت] .[6صالالالحیت بالالالینی تلفیقالالی از اخالالال و ارزشهالالا و
انعکاس آن در دانش و مهارت است و صداقت ،مراقبت ،مهارت
ارتباطی و سازگاری ،نشانههالای صالالحیت فالرد شالناختهشالده
است] .[1کمیسیون ملی انجمن پرستاری صالالحیت بالالینی را
کاربرد دانش در مهارتهای تصمیمگیری ،روانالی – حرکتالی و
ارتباط بین فردی میداند که پرسالتاران از نقالش خالود انتظالار
دارنالالد] .[5صالالالحیت بالالالینی مفهالالومی پیچیالالده و موضالالوعی
بحثبرانگیز در مدیریت پرستاری و پرسالتاری بالالینی اسالت و
حف و ارتقا آن ،همواره یکی از چالشهالای مهالم در مالدیریت
پرستاری بوده اسالت] .[6ارزیالابی صالالحیت بالالینی پرسالتاران
نقش بسیار مهمی در مدیریت فرایند ارائالة مراقبالت و نیالل باله
اهداف مراقبتی دارد.این ارزیابی در شناسایی حیطهها و تعیین
ن یازهای آموزشی پرستاران و همچنین کسب اطمینان از ارائاله
مطلوو مراقبتها حالائز اهمیالت فالراوان اسالت .بنالابراین از آن
به عنوان نقطه ثقالل عملکالرد سیسالتمهالای تمالمین کیفیالت،
برنامالالهریالالزی نیالالروی کالالار و مالالدیریت منالالابع انسالالانی یالالاد
م الیکننالالد] .[76بررسالالی نتالالای در مطالعالالات مختل ال  ،نقالالش
صالحیت بالینی پرستار در سطح سالمت بیمالاران را مشالخ
مالالیکنالالد ] .[75 ،78 ،77ایالالن مسالالئله بالاله سیسالالتم آمالالوزش
پرسالالتاری و خالالدمات بهداشالالتی – درمالالانی مالالرتبط اسالالت کالاله
بایستی در رویکردهای مدیریت بالینی بهطور جد به این مقوله
پرداخته شود .هدف پرستاری ارتقالا سالالمت افالراد در تمالامی
فرایندهای درمانی بهمنظور دستیابی به سطوح باتتر تندرستی
است .از این رو جایگاه این رشته در نظام سالمت کشالور بسالیار
حساس است .بنابراین برای پاسخگویی به این نیازهالا ،آمالوزش
پرستاران و توجه به صالحیت بالالینی پرسالتار کودکالان نیالز از
اهم موارد موردتوجه در حوزة سالمت و خدمت باله کودکالان و
خانوادة آنان قرار دارد ] .[78چراکه حالوزة پرسالتاری کودکالان
یکی از مهمترین بخالشهالا در ارائالة خالدمات درمالانی اسالت و
671
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نمرهدهی میشود( .نمرة صفر به معنای فاقالد صالالحیت .نمالرة
یک :صالحیت اندک .نمره دو :تا حدودی صالحیت نمالره ساله:
صالحیت کافی و نمرة چهار :صالحیت بات) محدودة نمرهدهالی
کلی ابزار از عدد صفرتا دویست و بیست است .بالهگونالهای کاله
نمرة باتی سه با دامنة نمرة کالل  226-765صالالحیت بالاتدر
نظر گرفته می شود و در بازة نمرة  765-776را میالانگین دو و
سه یا گروه صالحیت متوسط و نمرة کمتر از دو یا نمرة کمتالر
از  776را گروه صالحیت بالینی پایین در نظر گرفته میشالود.
نگارنده و همکاران ] [29پرسشنامة لئالو را در مرکالز تحقیقالات
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مالورد روانسالنجی قالرار
دادند.
پرسشنامة اختصاصی صالالحیت بالالینی پرسالتاران بخالش
کودکان :این پرسشنامه محقالق سالاخته بالوده و بالا اسالتفاده از
کتب معتبر علمی پرستاری کودکان و با استفاده از مسالتندات
و استانداردهای مربوط باله حالوزة پرسالتاری کودکالان و منالابع
پرستاری معتبری مانند استانداردهای مراقبتی مالادر و کالودک
آمریکالالا ،شالالرح و الالای اختصاصالالی پرسالالتاران اطفالالال وزارت
بهداشت تنظیم و تالدوین شالد] [25کاله شالامل چهالار حیطالة
مهارت برقراری ارتباط با کالودک (پالن گویاله) ،مهالارت انجالام
بررسی کودکان (هفت گویه) ،مهالارت انجالام تالدابیر پرسالتاری
کودکان (هشت گویه) و مهارت انجام ارزیابی تدابیر انجامشالده
برای کودکان (پن گویه) است .این ابزار با مقیالاس لیکالرت در
محدوده صفرتا چهار با استناد بر نحوة طبقهبنالدی پرسشالنامه
صالحیت بالینی پرستاران نمرهدهی میشود] .[29بهطوریکاله
نمرة صفر به معنای فاقد صالحیت .نمالرة  :7صالالحیت انالدک.
نمرة  :2تا حدودی صالحیت ،نمرة  : 9صالحیت کالافی و نمالرة
 :8صالحیت بات است .نمرة باتی  9در دامنالة نمالرة کالل -15
 766در نظر گرفته میشود و به معنای صالالحیت بالالینی بالات
در نظر گرفته میشود و دامنة نمرة  15-56را گروه صالالحیت
متوسالالط و نمالالرة کمتالالر از  2یالالا نمالالرة کمتالالر از  56را گالالروه
صالحیت بالینی پایین در نظر گرفته میشود .روایالی و پایالایی
پرسشنامه صالالحیت بالالینی اختصاصالی توسالط پژوهشالگر در
محیط پژوهشی انجام شد.
ارزیابی روایی محتوایی پرسشنامة محقق ساخته صالحیت
بالالالینی اختصاصالالی پرسالالتاران بخالالش کودکالالان بالالا اسالالتفاده از
نظرهای استادان هیئتعلمی و متخصصان پرستاری کودکان و
با استفاده از دو ضریب نسبت روایی محتوی ( )CVRو شاخ
روایی محتوا ( )CVIبررسی شد.
برای بررسی نسبت روایی محتوی از معیار توشه اسالتفاده
شد .برای محاسبه این شاخ از نظرهای ده نفر از استادان در
زمینة محتوای آزمون مورد نظر استفاده شد و با توضیح اهداف

حیطههای آموزش و راهنمایی و تممین کیفیالت بالود .بنالر در
خصوص روش ارزیابی صالحیت بالالینی معتقالد اسالت بهتالرین
روش ارزیابی توسط خود فرد است و مالدیران بالفصالل نیالز در
برآورد میزان صالحیت بالالینی پرسالتاران تحالت نظالارت خالود
نقش بسزایی ایفا می کنند .خودارزیابی پرستاران باعالث ایجالاد
خودآگاهی و تعهد به تغییر عملکرد بالینی در محیط کارشده و
باعث بهبود و اصالح عملکرد بالینی میشود] .[76انطبالا ایالن
استانداردها میتواند بهترین عملکرد را در حوزة مراقبت بالینی
در بخشهای اطفال فراهم آورده و باعث افزایش کیفیالت ارائالة
خدمات به کودکان بیمار و خالانوادة وی شالود .ازایالنرو بالر آن
شدیم تا مطالعهای با عنوان بررسی مقایسهای صالحیت بالینی
پرستاران بخش های کودکالان از دیالدگاه خالود و سرپرسالتاران
مرکز آموزشی درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیالن در
سال 7936انجام دهیم.

روش کار
این پژوهش توصیفی  -تحلیلی در تمالامی بخالشهالای بالالینی
تخصصی کودکان شهر رشت وابسته به دانشگاه علالوم پزشالکی
گیالن در سالال  7936انجالام شالد.جامعالة پالژوهش را تمالامی
پرستاران و سرپرستاران شالاغل در مرکالز آموزشالی – درمالانی
هفده شهریور رشت به تعداد یکصد و شصتوپن نفر تشالکیل
میدهد .بالرای انتخالاو شالرکتکننالدگان در پالژوهش از روش
سرشالالماری اسالالتفاده شالالد .معیالالار ورود شالالامل پرسالالتاران و
سرپرستاران شاغل در بیمارستان کودکان بالهعنالوان پرسالتار و
سرپرسالالتار دارای مالالدرک کارشناسالالی و کارشناسالالی ارشالالد بالالا
حداقل شش ماه سابقة کار در بخشهالای کودکالان را تشالکیل
میدهند .معیار خروج در این پژوهش شالامل عالدم تمایالل باله
شرکت در مطالعه در هر یک از مراحل اجرای طرح است.
ابالالزار گالالردآوری دادههالالا شالالامل پرسشالالنامة اطالعالالات
دموگرافیک ،پرسشنامة صالحیت بالینی عمومی پرستاران لئالو
 2661و پرسشالالنامة اختصاصالالی سالالنجش صالالالحیت بالالالینی
اختصاصی پرستاران در بخشهای کودکان بود .پرسشنامة لیالو
برای سالنجش صالالحیت بالالینی عمالومی پرسالتاران در هفالت
حیطة مراقبت بالینی (ده گویاله) ،رهبالری (ناله گویاله) ،حیطالة
روابط بالین فالردی (هشالت گویاله) ،حیطالة عملکالرد قالانونی و
اخالقی (هشت گویه) ،حیطة پیشرفت حرفالهای (پالن گویاله)،
مربی گری و آموزش (شش گویه) و تمایل به پالژوهش و تفکالر
انتقادی طبقهبندی شده اسالت .ابالزار صالالحیت پرسالتاران کاله
طراحی آن بر پایالة چهالارچوو مفهالومی صالالحیت پرسالتاران
عمومی در سال  2669توسالط شالورای بالینالمللالی پرسالتاری
منتشالالر شالالده بالالا مقیالالاس لیکالالرت در محالالدوده صالالفرتا چهالالار
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آزمون برای آنها و ارائة تعاری عملیاتی مربالوط باله محتالوای
سؤاتت ،ا ز آنان خواسته شد تا هریک از سؤاتت را بالر اسالاس
طی سهبخشی لیکرت «گویه ضالروری اسالت»« ،گویاله مفیالد
است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی
کنند .سالسس براسالاس فرمالول زیالر ،نسالبت روایالی محتالوایی
محاسبه شد:
تعداد کل استان
2

ارائه شد و نمرههای بهدستآمده از دو گروه آزمون بررسی شد.
ضالالریب همبسالالتگی بالالرای کالالل ابالالزار برابالالر بالالا  6/325بالالوده
به طوریکه  r = 6/37بالرای حیطالة بررسالی مهالارت ارتبالاط و
 r = 6/38برای حیطالة مهالارت ارزشالیابی باله دسالت آمالد کاله
نشاندهندة پایایی مناسب ابزار است.
پژوهشگر پس از کسالب مجالوز از دانشالگاه علالوم پزشالکی
گیالن بالا کالد 1005032053و ارائالة معرفالیناماله از سالوی آن
دانشگاه به ریاسالت بیمارسالتان آموزشالی – درمالانی کودکالان
رشت مراجعه کرد .برای گردآوری دادهها پس از توضیح اهداف
پژوهش و ارائه اطالعات کامل و جامع ،رضایتنامه از پرستاران
و سرپرستاران اخذ شد .در مرحلة نخست پرسشنامه صالحیت
بالینی عمومی و اختصاصالی پرسالتاران توسالط سرپرسالتار هالر
بخش به تفکیک نیروهای بالینی هر بخش ،تکمیل میشالد .در
مرحلة دوم از پرستاران خواسته میشد تا بهصورت خودارزیابی
اقالالدام بالاله تکمیالالل پرسشالالنامة صالالالحیت بالالالینی عمالالومی و
اختصاصی کنند.
بالالرای مقایسالالة صالالالحیت بالالالینی عمالالومی و اختصاصالالی
پرستاران برحسب ارزیاو (پرسالتار و سرپرسالتار) از آزمالون نالا
پارامتریک ویلکاکسون استفاده شد .با توجه به توزیع غیرنرمال
دادهها ،از این آزمون برای بررسی تفاوت بین نظرهای دو گروه
پرسالالتاران و سرپرسالالتار بهالالره گرفتالاله شالالد .از آزمالالونهالالای
ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس برای تحلیالل معیالار
صالحیت بالینی عمومی و اختصاصی پرسالتاران بالا متغیرهالای
فالالردی و اجتمالالاعی و درنهایالالت بالالرای تحلیالالل دادههالالا از آمالالار
توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) استفاده شد.

 تعداد استادانی که گزینه ضروری را انتخاو کردهاند=Cvr

تعداد کل استان
2

بر اساس تعداد استادانی که سالؤاتت را ارزیالابی کالردهانالد،
حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس جدول توشه استخراج
شد و نسبت روایی محتالوی ( )CVRبالرای کالل ابالزار بالهطالور
میانگین در تمامی گویهها عدد  6/55باله دسالت آمالد و مؤیالد
تناسالالب اعتبالالار محتالالوایی ابالالزار اختصاصالالی صالالالحیت بالالالینی
پرستاران بخش کودکان است
در مرحلة بعد برای بررسی شاخ روایالی محتالوا از روش
والتز و باسل استفاده شد .بدین صورت که اسالتادان پرسالتاری
اطفال «مربوط بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه
را بر اسالاس طیال لیکرتالی چهالار قسالمتی مشالخ کردنالد.
استادان ،مربوط بودن هر گویه را از نظر خودشان از « 7مربوط
نیست»« 2 ،نسالبتاً مربالوط اسالت»« 9 ،مربالوط اسالت» ،تالا 8
«کامالً مربوط است» مشخ کردنالد .سالاده بالودن گویاله نیالز
به ترتیب از « 7ساده نیست»« 2 ،نسبتاً ساده است»« 9 ،ساده
است» ،تا « 8ساده مربالوط اسالت» و واضالح بالودن گویاله نیالز
به ترتیالب از « 7واضالح نیسالت»« 2 ،نسالبتاً واضالح اسالت»9 ،
«واضح است» ،تا « 8واضح مربوط است» مشخ شد.
سسس با استفاده از فرمول فو محاسبه شد.
تعداد استادانی که به گویه نمرة  3و  4دادهاند
تعداد کل استادان

یافتهها
حداقل سن پرستاران شرکتکننالدة  29سالال و حالداک ر سالن
آنان 56ساله بود .میانگین سن معادل 99/68±6/66بود .بهطور
میانگین  5/85سال از دوران سنوات خالود را در بالالین سالسری
میکردند .ازلحاظ وضعیت اشتغال  65درصد از پرسالتاران نالوع
اسالتخدامی رسالالمی و پیمالالانی بودنالالد 59 .درصالالد از پرسالالتاران
شاغل فارغالتحصالیل دانشالگاههالای دولتالی وابسالته باله وزارت
بهداشت بوده و 88/2درصد آنان از دانشالگاههالای آزاد اسالالمی
کشالالور فالالارغالتحصالالیل شالالده و در بالالین آنالالان  39/9درصالالد
تحصیالت کارشناسی پرستاری و در  6/1درصالد آنالان مالدرک
کارشناسالی ارشالالد را دارا بالالودهانالالد .اک ریالالت پرسالالتاران میالالزان
عالقهمندی خود را به رشالته تحصالیلی خالود در  83/2درصالد
عالقهمندی متوسالط و در  88/2درصالد عالقالهمنالدی زیالاد را
گزارش کردند.
نتای بهدستآمده نشان داد  67/1درصد پرسالتاران سالطح

=CVI

حداقل مقدار قابل قبول برای شاخ  CVIبرابالر بالا 6/13
است و اگر شاخ  CVIگویهای کمتر از  6/13باشد آن گویاله
بایستی حذف میشد که این شاخ برای کل ابزار عدد 6/51
حاصل شد و روایی محتوی مقیاس همة سؤاتت تأیید شد.
پایایی ابزار نیز با استفاده از ضالریب آلفالا کرونبالا ( 7ثبالات
درونی ابزار) و باز آزمون سنجیده شد و در ایالن رابطاله ضالریب
آلفای کرونبا برای کل ابزار  6/158و در محالدودة  6/167تالا
 6/133برای ابعاد آن به دست آمد و پس از تکمیل پرسشنامة
نخست و تعیین ضریب آلفا ،مجدداً پرسشالنامه در ده روز بعالد
در نمونة پایلوت تحت شرایط یکسان به همان گالروه آزمالودنی
1. α - chronbach
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خودارزیابی بهعمالل آمالده مربالوط باله بعالد مراقبالت بالالینی بالا
میانگین  96/32±8/51و کمترین نمرة کسب شده مربالوط باله
بعد پیشرفت حرفالهای بالا نمالره میالانگین  75/95±2/58بالوده
اسالالت درصالالورتیکالاله از دیالالدگاه سرپرسالالتاران در ایالالن مطالعالاله
بیشترین نمره کسبشده صالحیت بالالینی در حیطاله مراقبالت
بالینی با میانگین 96±8/36و کمترین نمره کسبشده مربالوط
بالالالاله حیطالالالاله پیشالالالالرفت حرفالالالالهای بالالالالا کسالالالالب نمالالالالره
میانگین78/55±2/39بوده است .در حیطههای رهبری ،روابالط
بین فردی ،عملکرد قانونی ،پیشالرفت حرفاله ای ،مربالیگالری و
آموزش و تفکالر انتقالادی از دیالدگاه پرسالتاران و سرپرسالتاران
ارتباط معنادار آماری مشاهده شد (جدول .)7

صالحیت بالینی عمالومی خالود را بالات و 95/9درصالد متوسالط
گالالزارش کالالرده بودنالالد .ایالالن در حالالالی اسالالت کالاله از دیالالدگاه
سرپرستاران  96/1درصد دارای صالحیت بالالینی بالات و 62/5
درصد دارای صالحیت بالینی عمومی متوسط و یک نفر معادل
 6/5درصد صالحیت بالینی ضعی گالزارش کردنالد .درنهایالت
یافتهها حاکی از آن است که میانگین سطح صالالحیت بالالینی
عمومی از دیالدگاه پرسالتاران برابالر بالا  716/55±76/97بالوده
اسالالت و میالالانگین نمالالرة صالالالحیت بالالالینی عمالالومی از دیالالدگاه
سرپرستاران برابر با  753/81±26/37بوده است .بهگونه ای که
پرستاران به نسبت سرپرستاران ،صالالحیت بالالینی خالود را بالا
 77/8نمالالرة اخالالتالف مطلالالوبتر مالالیدانسالالتند .در ایالالن مطالعالاله
بیشالالترین نمالالرة کسالالبشالالده از دیالالدگاه پرسالالتاران بالالالینی در

جدول  .1مقایسة میانگین صالحیت بالینی عمومی از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران

دیدگاه
حیطه
مراقبت بالینی
رهبری
روابط بین فردی
عملکرد قانونی اخالقی
پیشرفت حرفهای
مربیگری و آموزش
تمایل به پژوهش و تفکر انتقادی
صالحیت بالینی عمومی کلی

پرستاران
انحراف معیار
میانگین
8/51
96/32
9/55
25/62
9/91
25/69
9/39
26/69
2/58
75/95
2/55
73/67
8/65
28/62
76/97
716/55

در ارتباط با تعیین سالطح صالالحیت اختصاصالی براسالاس
خودارزیابی پرسالتاران ،یافتالههالا نشالان داد کاله  16درصالد از
پرستاران سطح صالحیت بالینی خود را خالوو و  25/9درصالد
سطح صالحیت را متوسط و  7/1درصالد صالالحیت را ضالعی
گزارش کرده اند .این در حالی است که از دیدگاه سرپرسالتاران
در  66درصالالد سالالطح صالالالحیت بالالات 95/9 ،درصالالد صالالالحیت
بالینی اختصاصی متوسط از دیالدگاه سرپرسالتاران خالود و 7/1
درصد صالحیت بالینی اختصاصی ضعی را گزارش کالردهانالد.
در مقایسة سطح صالحیت اختصاصالی از دیالدگاه پرسالتاران و
سرپرستاران ،میانگین سطح صالحیت بالینی اختصاصی اطفال
از دیدگاه پرسالتاران برابالر بالا 12/25±76/87بالوده و میالانگین
نمالالرة حاصالالل از صالالالحیت بالالالینی اختصاصالالی از دیالالدگاه
سرپرستاران برابر با  18/22±77/53بوده است .یعنی پرستاران
با اختالف میانگین 8/66نمره نسبت به نظرهای سرپرسالتاران،

سرپرستاران
انحراف معیار
میانگین
8/36
96/66
8/82
26/27
9/11
29/51
9/55
28/86
2/39
78/66
9/51
71/67
8/85
22/88
26/37
753/81

آزمون آماری ویلکاکسون
z

P value

-6/538
-8/356
-2/575
-9/353
-2/379
-8/172
-8/822
-51571

6/917
6/6667
6/672
6/6667
6/662
6/6667
6/6667
6/6667

خود را دارای صالحیت بالینی تخصصی بیشتری مالیدانسالتند
به طوریکه آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت آمالاری معنالاداری
بین نظرهای دو گروه نشان داد (  .)p ≥6/65دربارة حیطههای
صالحیت بالالینی اختصاصالی بخالش کودکالان بیشالترین نمالره
کسب شده از دیدگاه پرستاران مربوط به حیطه مهالارت تالدابیر
پرستاری با میانگین 28/68±5/66و کمترین نمرة کسالبشالده
مربالالالالوط بالالالاله حیطالالالاله مهالالالالارت ارزشالالالالیابی بالالالالا نمالالالالره
میالالانگین 75/26±9/56بالالوده اسالالت .همچنالالین از دیالالدگاه
سرپرستاران بیشترین نمالرة کسالبشالده صالالحیت بالالینی در
حیطالة مهالالارت تالدابیر پرسالالتاری بالا میالالانگین 29/16±8/98و
کمترین نمره کسب شده مربوط به حیطه مهارت ارزشالیابی بالا
کسب نمره میالانگین78/81±2/52بالوده اسالت .باله طالوریکاله
آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت آماری معناداری بین نظرهالای
دو گروه در ارتباط با هر حیطه نشان داد (جدول.)2
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جدول  .1مقایسة میانگین صالحیت بالینی اختصاصی از دیدگاه پرستاران بالینی و سرپرستاران

دیدگاه پرستاران بالینی

دیدگاه سرپرستاران

مهارت ارتباط
مهارت بررسی
مهارت تدابیر پرستاری
مهارت ارزشیابی

میانگین
75/65
22/28
28/68
75/26

انحراف معیار
2/11
9/52
5/66
9/56

میانگین
75/65
26/15
29/16
78/81

انحراف معیار
2/68
9/66
8/98
2/52

صالحیت بالینی اختصاصی کلی

15/25

76/87

18/22

77/53

با استفاده از آزمالون آمالاری مالن ویتنالی یالو ،بالین سالطح
صالحیت بالینی اختصاصی در پرستاران بخشهای کودکان بالا
متغیرهای وضالعیت تأهالل ،مالدت اشالتغال ،سالطح تحصالیالت
تحلیل آماری انجالام پالذیرفت .یافتالههالا نشالاندهنالدة ارتبالاط
معناداری آماری بود (.)p≥6/65
در مرحلة بعد با استفاده از آزمون آماری کروسکال والالیس
بین سطح صالحیت بالینی اختصاصالی پرسالتاران بخالشهالای
کودکان با متغیرهای سن (گروه بنالدیشالده) و نالوع اسالتخدام
تحلیل آماری انجام شد .بین متغیرهای فو نیز رابطة معنالادار
آماری مشاهده شد (.)p≥6/65
با استفاده از آزمون آماری من ویتنی یو ،بین نمرات سطح
صالحیت بالینی عمومی پرستاران و متغیرهای وضعیت تأهل و
تحصیالت ارتباط معنالادار آمالاری مشالاهده شالد .همچنالین در
ارتباط با متغیر سن (گروهبندیشده) و سطح صالحیت بالالینی
عمومی با استفاده از آزمون کروسکال والالیس ارتبالاط معنالادار
آماری مشاهده شد (.)p≥ 6/65

آنالیز آماری
z

P value

-2/989
-9/355
-2/239
-2/565
9/6168

6/673
6/666
6/622
6/668
6/6667

پویایی علمی و مطابق آمالوزشهالای مالداوم و تأکیالد بالر ارائالة
خدمات درمانی استاندارد ،دائماً به دستیابی به سالطح مطلالوو
صالحیت بالینی تأکید میورزند .در مطالعه چینال یالو چنال
] [25نیز حاکی از سطح باتی صالحیت بالینی بین پرسالتاران
در دورههای متناوو ارزیابی صالحیت بالینی بالود باله گونالهای
که در این مطالعه اقدام باله برناماله ریالزی آموزشالی بالهمنظالور
ارتقاءتوان مهارت بالینی کرده بودند و یکی از عوامالل مالؤثر در
کسب صالحیت بالینی توجه باله ارزیالابیهالای متنالاوو اشالاره
داشته است .از نکات قابالل توجاله در ایالن مقالاله مالیتالوان باله
ارزیابی های کیفی و کمی در حوزة صالحیت بالالینی کارکنالان
اشاره کرد که میتواند نقش این مقاله را در ارزیالابی صالالحیت
بالینی بیبدیل کند .البته در این مقاله ارزیالابی کلالی کارکنالان
در بخشهای متفاوت بالینی صورت پذیرفته بود که مالیتوانالد
به علالل تفالاوت در شالیوههالای مراقبتالی انالدکی ارزیالابیهالا را
تحتالشعاع قرار دهد .در مطالعة ناسالون] [26نمالرة صالالحیت
بالینی  65/2درصد بوده که با این مطالعه همسالو بالوده اسالت.
این مطالعه صالحیت بالینی را از دیالدگاه کمالی مالورد خطالاو
قرار داده است و باله زوایالای مختلال تأثیرگالذار در صالالحیت
بالینی و حیطههای تأثیرگذار پرداخته شده است اما تفکیالک و
حیطه بندی در صالحیت بالینی مد نظر نبوده است .با اینحال
تأثیرگذاری صالحیت بالینی و ارزیابی دورهای آن به خالوبی در
این مطالعه روشن شده است.
در حیطه خودارزیالابی صالالحیت بالالینی عمالومی در ایالن
پژوهش 1بیشالترین نمالره مربالوط باله حیطاله مراقبالت بالالینی
( )96/32±8/51و کمترین نمره مربالوط باله حیطالة پیشالرفت
حرفالالهای ( )75/95±2/58بالالوده اسالالت .مطالعالاله بحرینالالی][79
بیشترین نمره را در بعد مدیریتی و و ای شغلی بالا  58/13و
کمترین نمره را به بعد آموزش و راهنمایی  75/67داده اسالت.
میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که نگاه پرستاران در کسالب
و توانمندی در حیطة مراقبت بالینی یکی از سطوح صالالحیت
بالینی از جایگاه پررن تری برخوردار است؛ اما کسالب نمالرات

بحث
هدف از این مطالعه تعیین سطح صالحیت بالینی پرسالتاران از
دیدگاه خود و سرپرسالتاران اسالت .ارزیالابی صالالحیت بالالینی
نقش بسیار مهمی در ارائة مراقبت و نیل باله اهالداف مراقبتالی
ایفاء میکند .میانگین نمرة صالحیت بالالینی در هفالت حیطاله
براساس خودارزیابی بررسی شالد و هفتالاد درصالد از پرسالتاران
بخالالشهالالای کودکالالان سالالطح صالالالحیت بالالالینی را برمبنالالای
طبقهبندی ابزارسنجش ،خوو گزارش میکننالد کاله حالاکی از
کسب صالحیت بالینی بالات بالود .بحرینالی و همکالاران] [79در
مطالعهای سطح صالحیت بالالینی پرسالتاران را خالوو گالزارش
کردند .این مطالعه در نوع خود بهصورت کمی اقدام به گزارش
صالحیت بالینی پرستاران پرداخته است و نتای مطالعه همسو
با این مطالعه بود .این نتای در حوزة صالالحیت بالالینی دور از
ذهن نبود چرا که بیمارستانهای آموزشی درمالانی باله واسالطة
665

صالحیت بالینی پرستاران بخشهای کودکان از دیدگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،بهمن و اسفند  ،1937دورة  ،10شمارة 1

تأهل ،وضعیت شغلی و عالقهمندی به رشته پرستاری – بهطور
مستقیم ارتبالاط معنالاداری بالا میالزان صالالحیت در پرسالتاری
داشالالت .در مطالعالالة حبیالالبزاده و همکالالاران ] [71یافتالالههالالا در
ارتباط با متغیرهای دموگرافیک با صالحیت بالالینی نشالان داد
که این متغیر با سن ،جنس ،تأهل ،تحصیالت ،نوع استخدامی،
بخش و بیمارستان محل خدمت ارتباط معنادار نالدارد ولالی بالا
سابقة کاری ارتباط نزدیک به معناداری دارد .با توجه به نتالای
بهدست آمده که همسو با نتای سایر مطالعالات در ایالن زمیناله
است .بین سطح صالحیت بالینی از دیدگاه پرستاران بالالینی و
نظالالرات سرپرسالالتاران خالالود دیالالدگاههالالایی وجالالود دارد کالاله
نشاندهندة تفاوت نظرها و تأثیرگذاری آن بر عملکالرد بالالینی
افراد است.

پایین در حیطة پیشرفت حرفاله ای نالزد پرسالتاران مؤیالد ایالن
مسئله است که بایستی در راستای توانمندسازی پرسالتاران در
دیگر حیطهها نیز اهتمام ورزید که در این مطالعاله نیالز باله آن
اشاره شد.
در مطالعة قلچه و همکاران ( ،)7955کمترین نمرة مربوط
به حیطة مدیریتی با  2/96درصد و بیشترین نمالره مربالوط باله
بعد مهارت حرفهای  16/6درصد بوده است که در این مطالعاله
با موضوع تحت مطالعه همسو اسالت؛ باله گونالهای کاله مهالارت
بالینی را یکی از ارکان اصلی صالحیت بالینی میپندارنالد .امالا
حیطة مدیریتی دارای کمتالرین اهمیالت از دیالدگاه پرسالتاران
است که مالی توانالد برگرفتاله از عالدم آمالوزش و توانمندسالازی
پرستاران در این زمیناله باشالد .در مطالعاله ای کاله کالنتالری و
همکالالاران] [25در بخالالشهالالای مراقبالالت ویالالژه مراکالالز درمالالانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان پرسالتاران بیشالترین صالالحیت
بالینی خود را در مهارت ها و و ای مربوط به حیطه (و الای
شغلی ) ابالراز کالردهانالد .حیطالة و الای شالغلی باله همکالاری،
مسئولیتپذیری و استقالل در عملکرد و ارتقا مالداوم شالغلی و
حرفالالالهای پرسالالالتاران اشالالالاره دارد .میالالالانگین ایالالالن حیطالالاله
برابر 81/55±5/37بود .کمترین میزان صالحیت بالینی مربوط
به حیطة و ای شالغلی و سالازمانی اسالت و کمتالرین آن نیالز
مربوط به حیطة تممین کیفیالت اسالت کاله در ایالن پالژوهش
پرسالالتاران کمتالالرین میالالزان صالالالحیت بالالالینی را بالالا عالالدد
میانگین 78/15±9/18نسبت داده بودند .در بررسی حیطههای
صالحیت بالینی مطالعة حاضر نشان داد انجامو یفاله بالیش از
هر چیز بالرای پرسالتاران مالورد مطالعاله اهمیالت دارد .در ایالن
پژوهش هالر چنالد کالاله اک ریالالت پرسالالتاران مالالورد مطالعاله
صالحیت بالینی در حد انتظار یالا بیالشتر از حد انتظار داشالته،
اما ازآنجاکه و الای پرسالتار بسالیار حالالساس و مهالم اسالت و
ارتباط نزدیکی بالا سالالمتی و حیالات مالالددجویان دارد ،ازایالن
رو ازنظر حیطههای صالحیت بالینی نظیر تممین کیفیت نیالز
بایستی پرستاران را توانمند کرد .پرسالتار شایسالته فالردی نالام
برده میشود که بتوانالد باله کسالب توانمنالدی قابالل قبالول در
تمامی حیطههای مرتبط با صالحیت بالینی نائل آید.
در ارتباط با عوامل فالردی و اجتمالاعی ،ارتبالاط معنالاداری
بین سطح صالحیت بالالینی و متغیرهالای سالن ،تأهالل ،مالدت
اشتغال ،نوع استخدام و سطح تحصیالت وجود داشت .ایالن در
حالی است که در ارتباط با سابقة کار و میزان عالقهمنالدی باله
رشته ارتباط معنادار آماری نسبت به سالطح صالالحیت بالالینی
اختصاصی پرستاران بخش کودکان مشاهده نشد.
در مطالعهای که ژیال میرتشالاری و همکالاران ] [21انجالام
داد در میان متغیرهای دموگرافیک مالورد بررسالی – وضالعیت

نتیجهگیری
از این پژوهش مشخ میشود که صالحیت بالینی از دیالدگاه
پرستاران و سرپرستاران مطلوو بوده است .ارائاله یالک الگالو و
برنامة عملکردی برای ارزیابی صالالحیت بالالینی مالیتوانالد باله
مدیران پرستاری و سرپرستاران کمک کند تا کارکنالان بالالینی
خود را در ارتباط با سطح مهارتهای بالینی خود تحت پالایش
قرار دهند .چرا که پرستاران بخشهای اطفالال بالرای عملکالرد
بالینی مطلوو نیاز به صالحیت بالینی در همالة ابعالاد مهالارتی
دارند و بایستی توجاله باله ایالن مسالئله سالرلوحة کالار مالدیران
پرستاری قرار گیرد .به طوریکه مدیران و سرپرستاران بایستی
بر میزان صالحیت بالینی کارکنان پرستاری خود اشراف کامل
داشته باشند و کارکنالان دارای شایسالتگی بالات را شناسالایی و
تشو کنند و از حیطههایی که پرستاران در آنان دچار ضالع
و نارسایی هستند مطلع بوده و سالعی در تقویالت نقالاط ضالع
آنان داشته باشند.
استفاده از روشهای اسالتاندارد ارزیالابی صالالحیت بالالینی
به عنوان ابزاری مؤثر برای شناسایی نیروها در بخشهای اطفال
محسالوو مالیشالود .بنالابراین مالدیران مالیتواننالد بالا جالالذو و
به کارگیری پرستاران دارای صالحیت حرفه ای بالات در توسالعة
فرایندهای مراقبتی نقش پررنگی را ایفاء کنند.

تشکر و قدردانی
ایالالن مقالالاله اسالالتخراجشالالده از پای الاننام الة دانشالالجویی بالالا کالالد
اخالقی  1005032053و با شماره مصوبه 2/9/2992بوده که در
حوزة معاونت محترم پژوهشی دانشالگاه علالوم پزشالکی گالیالن
تصویب شده است .پژوهشگر بر خود تزم میداند از مسئوتن و
استادان محترم دانشالکدة پرسالتاری و مامالایی شالهید بهشالتی
رشت ،مسئوتن و کارکنالان پرسالتاری بیمارسالتان 71شالهریور
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وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن که در این پژوهش ما را
. تشکر و قدردانی کند،یاری رساندند

 ایالالن پالالژوهش حاصالالل بخشالالی از پای الاننام الة:منههابم مههالی
کارشناسی ارشد است و از حمایتهای مالالی معاونالت محتالرم
.پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برخوردار بوده است
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Abstract
Introduction and Objective Clinical competency is very important
in order to maintain power and authority to carry out nursing activities.
Evaluating nursing clinical competencies is important in managing care
process and determining their educational needs. This study aimed to
compare the pediatric nursing clinical competency from the viewpoints
of nurses and headnurses in pediatric educational therapeutic center in
Guilan University of Medical Sciences in 2017-18
Materials & Methods This is a cross– sectional, descriptive
analytical study in which all nurses and headnurses employed in
pediatric wards of hospital affiliated to Guilan University of Medical
Sciences selected by census method. Data were collected by
demographic tools and Liu standardized questionnaire, namely the
competency inventory for registered nurses, (CRIN) and specific
pediatric questionnaire designed by researchet to evaluate of pediatric
nursing competency. Data were analyzed by SPSS 16, and descriptive
and interfrential statistics.
Results The mean score of self- assessment of general clinical
competence from nurses’ viewpoint was 170.88±16.31 and
headnurses’ was (159.47±20.91) and mean score of specific clinical
competence of nurses and headnurses were (78.47±10.41) and
(74.22±11.59), repectively. There was significant relationship
between variables such as age, marital status, employment status,
level of education and interest in nursing profession and clinical
competence (P≤0.05).
Conclusion Results showed that the mean score of general and
specific clinical competence of nurses was higher than headnurses’
mean score. Clinical competence was satisfactory from the
viewpoints of nurses and headnurses and periodic assessment of the
level of clinical competence was conducted by nursing managers to
promote clinical skills
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