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Abstract
Introduction: Assessing the clinical competence of final year nursing students to graduate and enter the job 
market during the Covid-19 pandemic is a major and risky challenge. This study aimed to conduct a clinical 
competency test for final year nursing students during the Covid-19 pandemic to prevent the spread of the 
disease.
Methods: The present study is a case study that reports a virtual clinical competency test that was held in July 
2020 at the Khorramabad School of Nursing and Midwifery. A total of 42 final year nursing students were 
enrolled in the available method. After orientation and training sessions, students participated in the virtual 
clinical competency test. This test was held in 9 stations in different areas and by internet software. Test 
questions were designed with an emphasison clinical and practical aspects. After evaluating the answers, the 
data were analyzed using descriptive statistics.
Results: 42 students participated in this test. At the basic skills and nursing report station, all participants 
completed the test. At the pediatric and cardiopulmonary resuscitation stations, 19% of the participants were 
rejected. Students who were rejected at different stations were allowed to study or participate in workshops. 
Then the next test was held in each station in a decentralized manner.
Conclusions: This report shows that in situations where it is not possible to hold a face-to-face test of clinical 
competency, students can be evaluated in terms of eligibility to enter the clinic using cyberspace. This method 
can be developed as a method in the field of nursing education to evaluate students› clinical performance.
Keywords: Clinical Examination; Clinical Skills Assessment; COVID-19; OSCE; Pandemic; Virtual 
Examination.
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چکیده
ــان  ــازار كار در زم ــه ب ــل و ورود ب ــی دانشــجویان ســال آخــر پرســتاری جهــت فراغــت از تحصی ــت بالین ــی صالحی ــه: ارزیاب مقدم
پاندمــی كوویــد-19 یــک چالــش بــزرگ و پــر خطــر اســت. هــدف از ایــن مطالعــه برگــزاری آزمــون صالحیــت بالینــی دانشــجویان 

ســال آخــر پرســتاری بــه شــیوه مجــازی در طــی پاندمــی كوویــد-19  بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری اســت. 
روش کار: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مــوردی اســت كــه بــه گــزارش آزمــون صالحیــت بالینــی مجــازی كــه در تیــر مــاه ســال 
1399 در دانشــکده پرســتاری و مامایــی خــرم آبــاد برگــزار شــد مــی پــردازد. تعــداد 42 نفــر دانشــجو پرســتاری بــه شــیوه در دســترس 
و بــه صــورت تمــام شــماری وارد مطالعــه شــدند. پــس از برگــزاری جلســات توجیهــی و آموزشــی، دانشــجویان در آزمــون صالحیــت 
بالینــی مجــازی شــركت نمودنــد. ایــن آزمــون در 9 ایســتگاه در حیطــه هــای مختلــف و بــه بوســیله نــرم افــزار اینترنتــی برگــزار شــد. 
ســواالت آزمــون بــا تاكیــد بــر جنبــه هــای بالینــی و عملــی طــرح شــد. پــس از ارزیابــی پاســخنامه هــا تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا 

اســتفاده آمــار توصیفــی صــورت گرفــت.
یافتــه هــا: در ایــن آزمــون 42 نفــر دانشــجو شــركت نمودنــد. در ایســتگاه مهارتهــای پایــه و گــزارش پرســتاری تمامــی شــركت 
كننــدگان  آزمــون را بــه اتمــام رســاندند. در ایســتگاه هــای كــودكان و احیــای قلبــی و ریــوی در هــر كــدام 19% از شــركت مــردود 
شــدند. بــه دانشــجویانی كــه در ایســتگاه هــای مختلــف مــردود شــده بودنــد فرصــت مطالعــه یــا در كارگاه هــای آموزشــی داده شــد. 

ســپس آزمــون بعــدی در هــر ایســتگاه بــه صــورت غیــر متمركــز برگــزار شــد. 
نتیجــه گیــری: ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد كــه در شــرایطی كــه امــکان برگــزاری آزمــون حضــوری صالحیــت بالینــی فراهــم 
نیســت، مــی تــوان بــا اســتفاده از فضــای مجــازی دانشــجویان را از نظــر صالحیــت ورود بــه بالیــن ارزیابــی نمــود. ایــن شــیوه مــی 

توانــد بــه عنــوان یــک روش در حــوزه آمــوزش پرســتاری بــرای ارزیابــی عملکــرد بالینــی دانشــجویان توســعه داده شــود. 
کلیدواژه ها: آسکی، آزمون مجازی، ارزیابی صالحیت بالینی، پاندمی، كووید-19.

مقدمه 
ماموریــت اصلــی رشــته پرســتاری، تربیــت پرســتارانی توانمنــد و 
شایســته اســت كــه دانــش و مهــارت الزم را بــرای ارائــه مراقبــت 
هــای پرســتاری بــا كیفیــت بــرای حفــظ و ارتقــای ســالمت جامعه 
و بــه عبارتــی صالحیــت بالینــی كافــی داشــته باشــند. صالحیــت 
در سیســتم هــای بهداشــتی فراینــدی پویــا اســت كــه بــه وســیله 
ــا  ــط ب ــارت، نگــرش و قضــاوت هــای مرتب ــش، مه ــراد دان آن اف
رشــته خــود را بــه كار مــی گیرنــد تــا بتواننــد موجــب توســعه موثر 

حرفــه  خــود گردنــد. صالحیــت بالینــی تركیبــی از دانــش نظــری 
و مهارتهــای بالینــی اســت. بنابرایــن الزم اســت كــه ابــزار كارآمــد 
بــا تمركــز بــر كیفیــت و ایمنــی مراقبــت بهداشــتی كــه مهــارت 
بالینــی و دانــش نظــری دانشــجویان را انــدازه گیــری كنــد، وجــود 
ــی  ــرای ارزیاب ــا ب ــر و پای ــک روش معتب ــکی ی ــد. آس ــته باش داش

صالحیــت بالینــی اســت ]1[. 
شــیوع بیمــاری كوویــد-19 دیــدگاه مــا را نســبت بــه بســیاری از 
مســائل در سراســر دنیــا تغییــر داده اســت. شــیوع ایــن ویــروس در 
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ســرتا ســر دنیــا باعــث ایجــاد تغییــرات گســترده ای در سیاســت 
ــزوم  ــه ل ــدارس و دانشــگاه هــا شــد ]2[. از جمل ــی م هــای اجرای
ــتفاده از  ــی و اس ــذاری اجتماع ــه گ ــا و فاصل ــی دانشــگاه ه تعطیل
ــرعت  ــوان س ــب بت ــن ترتی ــا بدی ــردی،  ت ــت ف ــایل حفاظ وس
ــج  ــتا، نتای ــن راس ــاری را كاهــش داد. در همی ــن بیم گســترش ای
حاصــل از بررســی متــون نشــان مــی دهــد بســیاری از كشــورهای 
دنیــا از جملــه كشــورهای آســیایی، اروپایــی و آمریکایــی دســت به 
تعطیلــی دانشــگاه هــا زدنــد. اگرچــه اعمــال این سیاســت هــا برای 
كاهــش میــزان ابتــال و انتشــار ایــن بیماری بســیار ضروری اســت؛ 
امــا بــا توجــه بــه نامعلــوم بــودن زمــان ریشــه كنــی ایــن بیمــاری، 
ــراری و  ــرای برق ــی ب ــه های الزم اســت كــه سیاســت هــا و برنام
ادامــه آمــوزش  دانشــگاهی اتخــاذ و عملیاتــی شــوند.  بــا توجــه به 
تاثیــرات عمــده ای كــه شــیوع ایــن بیمــاری در آمــوزش تمامــی 
ــوزش پرســتاری داشــته اســت، ضــرورت  ــه آم ــا از جمل رشــته ه
اســتفاده از آمــوزش مجــازی بــه عنــوان یــک راهــکار جایگزیــن 
مناســب متناســب بــا شــرایط كنونــی، بشــدت احســاس مــی شــود 
]3[. از ایــن رو ایجــاد پروتــکل هــای آمــوزش و ارزیابــی مجــازی 
اضطــراری در ایــن شــرایط پیشــنهاد شــده اســت و توصیــه شــده 
كــه ارتبــاط بیــن افــراد تــا حــد امــکان كاهــش یابــد ]4[. اســتفاده 
ــرای  ــراری ب ــازی  اضط ــی مج ــوزش و ارزیاب ــای آم ــه ه از برنام
ــار نیســت كــه در دنیــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.  اولیــن ب
ــیوع H1N1، 67 % كالس  ــال ش ــه دنب ــال 2009 ب ــز س در پایی
هــای آموزشــی در آمریــکا بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد ]5[، 
ــراف  ــگاه در اط ــال 2005، 27 دانش ــا در س ــان كاترین ــا در طوف ی
خلیــج تگــزاس از آمــوزش و ارزیابــی اضطــراری مجــازی اســتفاده 

ــد ]6[. كردن
بــا شــیوع بیمــاری كوویــد-19 تعــداد زیــادی از پرســتاران و كادر 
درمــان ســالمتی و جــان خــود را در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری از 
دســت دادنــد ]7[.  ایــن همــه گیــری نیــروی كار پرســتاری را بــه 
شــدت تحــت فشــار قــرار داده اســت. بــه شــکلی كــه در برخــی 
از كشــورها از دانشــجویان بــه  عنــوان نیــروی كار بــرای تقویــت 
ــجویانی  ــتفاده از دانش ــا اس ــد.  ام ــتفاده ش ــتاری اس ــروی پرس نی
ــوان نیــروی رســمی شــناخته نشــده و از نظــر  ــه عن ــوز ب كــه هن
ــد  ــی توان ــه اســت م ــرار نگرفت ــد ق ــورد تائی ــی م ــای بالین مهارته
مشــکالت خــاص خــود را ایجــاد كنــد. از جملــه ایــن مشــکالت 
شــیوع بیمــاری در بیــن دانشــجویان و حتــی بــروز مــرگ در برخی 
ــش  ــی از چال ــت ]2[. یک ــده اس ــزارش ش ــجویان گ ــن دانش از ای
ــا در  ــورهای دنی ــر كش ــد اكث ــران همانن ــان در ای ــای كادر درم ه
ــتاری  ــروی پرس ــود نی ــد-19 كمب ــروس كووی ــیوع وی ــان ش زم

مــی باشــد ]8[. در زمــان بحــران پاندمــی كوویــد-19 نیــاز 
ــد  ــی در فراین ــتو از طرف ــود داش ــتاری وج ــروی پرس ــه نی ــرم ب مب
آمــوزش و ارزشــیابی و برگــزاری آزمــون صالحیــت بالینــی بــرای 
بررســی قابلیــت و توانمنــدی حضــور دانشــجویانی ســال آخــر در 
بیمارســتانها محدودیــت هایــی وجــود داشــت.  ]9[،  از از ایــن رو 
ــه برگــزاری  ــاد تصمیــم ب دانشــکده پرســتاری و مامایــی خــرم آب
ــود و در ورود  ــه صــورت مجــازی نم ــی ب ــت بالین ــون صالحی آزم
دانشــجویان ســال آخــر رشــته پرســتاری بــه بــازار كار تاخیــر ایجاد 

نکــرد.
اســتفاده از روش ارزیابــی مجــازی نــه تنهــا مــی تواند دانشــجویان 
ــای  ــارت ه ــش و مه ــف دان ــوت و ضع ــاط ق ــه نق ــبت ب را نس
ــزه الزم  ــا انگی ــد در آنه ــی توان ــد؛ بلکــه م ــی خــود آگاه نمای بالین
ــف را  ــاط ضع ــودن نق ــوت و برطــرف نم ــاط ق ــت نق ــت تقوی جه
هــم ایجــاد كنــد. عــالوه بــر ایــن شــبیه ســازی در بســتر مجــازی 
بــرای ارتقــا مهارتهــا، تفکــر انتقــادی و قضــاوت بالینــی نیــز مــی 
ــا برگــزاری آزمــون صالحیــت بالینــی  ــر باشــد ]10[. ب ــد موث توان
بــه صــورت مجــازی مــی تــوان خودآگاهــی دانشــجویان را بــرای 
ــش  ــه كار افزای ــه عرص ــل از ورود ب ــود قب ــی خ ــای آموزش نیازه
ــی شــبیه  ــت بالین داد  از دیگــر اهــداف برگــزاری آزمــون صالحی
ــجویان  ــای دانش ــدی ه ــیابی توانمن ــازی ارزش ــده مج ــازی ش س
مقطــع كارشناســی پرســتاری در حیطــه هــای مهارتــی، آموزشــی، 
ارتباطــی در جهــت ایفــای اثربخــش نقــش هــا و وظایــف حرفــه 
ــی  ــان پاندم ــی باشــد. در زم ــن م ــه بالی ــل از ورود ب ای خــود  قب
كوویــد -19 بــه منظــور پیشــگیری از ابتــال و انتشــار بیمــاری در 
ــرای اولیــن  میــان دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه ایــن آزمــون ب
بــار بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. هــدف از ارائــه این گــزارش 
ــرایط  ــتاری در ش ــای پرس ــکده ه ــایر دانش ــرای س ــی ب راهنمای
ــزی و تنظیمــات مناســب  ــه ری ــه برنام ــاز ب ــه نی مشــابه اســت ك
در زمینــه برگــزاری آزمــون صالحیــت بالینــی بــه شــیوه مجــازی 
ــوان در  ــه مــی ت ــه نشــان مــی دهــد كــه چگون ــد. ایــن مقال دارن
شــرایطی كــه امــکان برگــزاری آزمــون حضــوری فراهــم نیســت 
دانشــجویان را از نظــر صالحیــت ورود بــه بالیــن ارزیابــی نمــود و 
جزئیاتــی از چگونگــی برنامــه ریــزی و  اجــرای  آزمــون صالحیــت 

بالینــی بــه شــیوه مجــازی ارائــه شــده اســت.

روش کار
ــزارش  ــه گ ــه ب ــت ك ــوردی اس ــه م ــک مطالع ــر ی ــه حاض مطالع
ــخ 1399/04/14  ــه در تاری ــی مجــازی ك ــت بالین ــون صالحی آزم
در دانشــکده پرســتاری و مامایــی خــرم آبــاد و بــر روی 42 نفــر از 
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دانشــجویان ســال آخــر پرســتاری برگزار شــد مــی پردازد. شــركت 
ــه صــورت  ــه شــیوه در دســترس و ب كننــدگان در ایــن مطالعــه ب
ــات  ــزاری جلس ــس از برگ ــدند. پ ــه ش ــماری وارد مطالع ــام ش تم
توجیهــی و همچنیــن برگــزاری وبینارهــای آموزشــی، دانشــجویان 
ــن  ــد. ای ــركت نمودن ــازی ش ــی مج ــت بالین ــون صالحی در آزم
آزمــون در 9 ایســتگاه )مهارتهــای پایــه، بهداشــت مــادر و جامعــه، 
ــی،  ــات بالین ــودكان، معاین ــتاری، ك ــوی، روانپرس ــی و ری ــا قلب احی
تشــخیص پرســتاری، گــزارش پرســتاری، اخــالق پرســتاری( و بــا 
مشــاركت 18 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی خــرم آبــاد برگــزار شــد. ایــن آزمــون بــه بوســیله نــرم 
ــا  ــون ب ــواالت آزم ــد. س ــزار ش ــن برگ ــرس الی ــی پ ــزار اینترنت اف
تاكیــد بــر جنبــه هــای بالینــی و عملــی طــرح شــد. دانشــجویان 
در ایســتگاه هــای مختلــف در زمــان مشــخص یــه انــواع ســواالت 
ــد.  ــخ دادن ــن پاس ــر، جورچی ــناریو، تصوی ــریحی، س ــتی، تش تس
پاســخنامه هــر ایســتگاه جهــت ارزشــیابی بــرای اســاتید مربــوط 
ــون طــی 48 ســاعت  ــج آزم ــه آن ایســتگاه  ارســال شــد و نتای ب

پــس از آزمــون اعــالم شــد.

محیط برگزاری آزمون
ــد  ــت هــای موجــود در ســامانه هــای نوی ــه محدودی ــا توجــه ب ب
ــازی،  ــی مج ــت بالین ــون صالحی ــزاری آزم ــرای برگ ــد ب و فرادی
ــن     ــنامه آنالی ــاخت پرسش ــزار س ــرم اف ــق ن ــون از طری ــن آزم ای
)https://porsline.ir/pricing( برگــزار شــد. ایــن نــرم افــزار 
ــواع  ــرم، ان ــداد نامحــدود ســوال در هــر ف دارای قابلیــت هــای تع
ســوالهای اســتاندارد ، تعــداد نامحــدود پرسشــنامه فعــال، افــزودن 
 CSV)Comma ویدئــو، تصویــر بــه ســوالها، خروجــی اكســل و
Separated Values( ، نمودارهــای گرافیکــی و آمــار توصیفی، 
ــالع  ــای اط ــنامه، ایمیله ــه پرسش ــخدهی ب ــودكار پاس ــه خ خاتم
رســانی افــزودن امتیــاز بــه پرسشــنامه، جلوگیــری از ثبــت چندبــاره 
پاســخ، امــکان آپلــود فایــل تــا 4 گیگابایــت، احــراز هویــت پاســخ 
دهنــدگان و فیلترینــگ چندســطحی پاســخها مــی باشــد. همچنین 

ایــن نــرم افــزار قابلیــت گرافیکــی باالیــی دارد )شــکل 2(.

 
شکل 2. محیط برگزاری آزمون مجازی صالحیت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری در طی پاندمی كووید-19 و  روند احراز هویت برای شركت در آزمون
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نحوه اجرای آزمون
ــک  ــکده و پیام ــایت دانش ــق س ــون از طری ــزاری آزم ــار برگ اخب
ــون  ــن آزم ــزاری ای ــرای برگ ــید. ب ــجویان رس ــالع دانش ــه اط ب
ــجویان در  ــدودی از دانش ــداد مح ــا تع ــوری ب ــه حض ــک جلس ی
ــزار  ــی بیمارســتان شــهدای عشــایر برگ ــوزش بالین دپارتمــان آم
شــد و نظــرات و پیشــنهادات دانشــجویان دریافــت گردیــد. نیــاز 
ــه  ــی ب ــای آمادگ ــزاری كارگاه ه ــرای برگ ــی ب ــنجی آموزش س
ــنجی  ــاز س ــج نی ــق نتای ــت. طب ــورت گرف ــازی ص ــورت مج ص
ــی و  ــای قلب دانشــجویان، كارگاه هــای بهداشــت، كــودكان، احی
ــن  ــد. همچنی ــزار ش ــکای روم برگ ــامانه اس ــق س ــوی از طری ری
ــزارش نویســی در  ــادران، واكسیناســیون، گ جــزوات بهداشــت م
اختیــار دانشــجویان قــرار داده شــد. فایــل هــای صوتــی آموزشــی 
معاینــات بالینــی و مهــارت هــای پایــه توســط اســاتید ضبــط و 
ــا  ــرار داده شــد. ســه جلســه مجــازی ب ــار دانشــجویان ق در اختی
ــوزش  ــی و آم ــه، راهنمای ــرای توجی ــام دانشــجویان ب حضــور تم
ــجویان  ــواالت دانش ــه س ــن ب ــد.  همچنی ــزار ش ــای الزم برگ ه
در ایــن زمینــه پاســخ داده شــد و ابهامــات روشــن ســازی شــد. 
ســواالت آزمــون صالحیــت بالینــی توســط اســاتید دانشــکده در 
گرایــش هــای مختلــف طــرح و بــه دایــره امتحانات ارســال شــد. 
ســواالت در قالــب ارائــه ســناریو هــای بالینــی، تصاویــر، ســواالت 
تشــریحی، ســواالت تســتی و جورچیــن بــا تاكیــد بــر جنبــه هــای 

بالینــی و عملــی بــود. ســواالت بــه آزمــون آنالیــن تبدیــل شــد. 
بــه عنــوان مثــال در ایســتگاه معاینــات بالینــی تصویــری از یــک 
بیمــار بــا كاهــش ســطح هوشــیاری كــه در حالــت دســربره قــرار 
گرفتــه اســت و یــک شــرح حــال از بیمــار در اختیــار دانشــجویان 
ــود  ــات خ ــد معاین ــد رون ــته ش ــان خواس ــد و از آن ــرار داده ش ق
راتشــریح نماینــد )شــکل 3(.  در ایســتگاه كــودكان تصویــر یــک 
كــودک بیمــار در اختیــار دانشــجویان قــرار داده شــد و بــه دنبــال 
آن رونــد ارزیابــی، و تشــخیص مــورد ســوال قــرار مــی گرفــت و 
یــا بــرای رونــد درمــان دســتور پزشــک بــرای تزریــق یــک دارو 
ــا  ــال دارو ب ــر یــک وی ــن تصوی ــه دانشــجو داده شــد و همچنی ب
ــرار  ــرای ایشــان ق ــز ب ــر یــک ســرنگ نی دوز مشــخص و تصوی
داده شــد و از دانشــجو خواســته شــد كــه مشــخص كنــد چگونــه 
ــار آن  ــه در اختی ــرنگی ك ــیله س ــال بوس ــخص را از وی دوز مش
قــرار داده شــده جــدا مــی كنــد )شــکل 3(. در ایســتگاه مهــارت 
هــای پایــه مراحــل پانســمان بــه صــورت بهــم ریختــه در اختیــار 
دانشــجو قــرار داده شــد و از ایشــان خواســته شــد كــه در قالــب 
جورچیــن مراحــل را منظــم كنــد )شــکل 3(. در ایســتگاه احیــای 
قلبــی ریــوی ســناریو ورود یــک بیمــار غیــر هوشــیار بــه همــراه 
یــک نــوار قلــب در اختیــار دانشــجویان قــرار داده شــد و از آنــان 

خواســته شــد كــه اقدامــات خــود را تشــریح كننــد )شــکل4(. 

شکل 3. نمونه سواالت ایستگاه های مختلف آزمون مجازی صالحیت بالینی  دانشجویان سال آخر پرستاری در طی پاندمی كووید-19  
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شکل 4. نمونه سواالت ایستگاه های مختلف آزمون مجازی صالحیت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری در طی پاندمی كووید-19

آزمــون بــه صــورت آزمایشــی چنــد نوبــت بــا مشــاركت چنــد نفــر 
اعضــای هیــت علمــی انجــام گردیــد و مشــکالت برطــرف گردید. 
دانشــجویان بــرای ورود بــه محیــط آزمــون بــه وســیله ایمیــل و 
ــن  ــی شــدند )شــکل 2(. ای ــت م ــات شــخصی احــراز هوی اطالع
ــک كمکــی از  ــک لین ــی و ی ــک اصل ــک لین ــب ی ــون  در قال آزم
ــجویان  ــار دانش ــرر در اختی ــان مق ــازی در زم ــای مج ــق فض طری
قــرار داده شــد. زمــان آزمــون 70 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــد. بــه 
هــر ایســتگاه بیــن 6 تــا 7 دقیقــه زمــان اختصــاص داده شــده بــود 
و پــس از اتمــام زمــان مشــخص قابلیــت پاســخ دهــی به ســواالت 
غیــر فعــال و پاســخ هــای ثبــت شــده ارســال مــی گردیــد. لینــک 
ــرای دانشــجویانی در نظــر گرفتــه شــد كــه در  كمکــی آزمــون ب
حیــن آزمــون دچــار قطعــی اینترنــت مــی شــدند و زمــان لینــک 
كمکــی جداگانــه در نظــر گرفتــه مــی شــد كــه دانشــجویان بتوانند 
ــد.  ــخ دهن ــواالت پاس ــه س ــان ب ــت دادن زم ــش از دس ــدون تن ب
دانشــجویان در حیــن آزمــون در صــورت بــروز مشــکالت فنــی می 
توانســتند بــا شــماره تلفــن هایــی كــه از قبــل در اختیــار آنــان قرار 
داده شــده بــود تمــاس بگیرنــد و در حیــن آزمون پشــتیبانی توســط 
دایــره امتحانــات بــه صــورت كامل صــورت گرفــت. پاســخنامه هر 
ایســتگاه در قالــب فایــل هــای اكســل بــرای ارزیابــی بــه اســاتید 
ــج  ــی نتای ــس از ارزیاب ــه هــر ایســتگاه ســپرده شــد و پ ــط ب مرتب
آزمــون طــی 48 ســاعت  اعــالم شــد.  نمــره قبولــی در ایســتگاه 

ــالک 50  ــد. م ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــف از 50 درص ــای مختل ه
درصــد پاســخگویی بــا نظــر اعضــا هیئــت علمــی مشــاركت كننده 
در آزمــون آســکی قــرار داده شــد. مقــرر گردیــد كــه دانشــجویانی 
ــرم  ــوند در ت ــردود ش ــا  را م ــتگاه ه ــی از ایس ــش از نیم ــه بی ك
ــه  ــن زمین ــوردی در ای ــد كــه م ــرار بگیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــده م آین
ــه  دانشــجویی  ــی ك ــود در صورت ــده ب ــرر ش ــن مق ــود. همچنی نب
بیــش از ســه نوبــت در یــک ایســتگاه مردود شــود توســط شــورای 
ــری شــود كــه در  ــم گی ــرد تصمی ــورد ف آموزشــی دانشــکده در م

ایــن زمینــه نیــز مــوردی وجــود نداشــت. 
ــات  ــه حاضــر حاصــل نتایــج گــزارش عملکــرد دایــره امتحان مقال
دانشــکده پرســتاری و مامایــی خــرم آبــاد در مــورد برگــزاری آزمون 
صالحیــت بالینــی مجــازی اســت. مجوزهــای الزم جهــت برگزاری 
ــتاری و  ــکده پرس ــئولین دانش ــات از مس ــار اطالع ــون و انتش آزم
مامایــی خــرم آبــاد اخــذ شــده اســت. ایــن مقالــه در كمیتــه اخالق 
ــوم پزشــکی لرســتان مــورخ 16/ 1399/07  پزشــکی دانشــگاه عل
  IR.LUMS.REC.1399.205  بــه كــد اخــالق شــماره

مــورد تائیــد واقــع شــده اســت.
 تجزیــه و تحلیــل داده هــا هــا بــا كمــک آمــار توصیفــی، فراوانــی، 
ــرس  ــزار پ ــرم اف ــط ن ــار و توس ــراف معی ــن و انح ــد، میانگی درص
ــون  ــزاری آزم ــد برگ ــکل 1( رون ــت. در )ش ــورت گرف ــن ص الی

ــش داده شــده اســت. نمای
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شکل 1. روند برگزاری آزمون مجازی صالحیت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری در طی پاندمی كووید-19

یافته ها
در  ایــن آزمــون 42 دانشــجو شــركت كردنــد. 39 نفــر از طریــق 
ــواالت  ــه س ــی ب ــک كمک ــق لین ــر از طری ــی و 3 نف ــک اصل لین
آزمــون پاســخ دادنــد. 97% از شــركت كننــدگان از طریــق گوشــی 
تلفــن همــراه و تنهــا 3% از شــركت كننــدگان از طریــق كامپیوتــر 
بــه ســواالت آزمــون پاســخ دادنــد. اكثریــت شــركت كننــدگان در 
ــه  ــای پای ــتگاه مهارته ــد )58.4%(. در ایس ــون زن بودن ــن آزم ای
ــا  ــون را ب ــدگان  آزم ــی شــركت كنن ــزارش پرســتاری  تمام و گ
موفقیــت بــه اتمــام رســاندند و درصــد پاســخدهی بــه ســواالت 
ــود.  در ایســتگاه هــای  ــه ترتیــب 80% و 75% ب در هــر كــدام ب

كــودكان و احیــای قلبــی و ریــوی در هــر كــدام  19% از شــركت 
ــواالت  ــه س ــخدهی ب ــد پاس ــدند و درص ــردود ش ــدگان م كنن
ــه  ــدول 1(. ب ــود )ج ــب 65% و 68% ب ــه ترتی ــتگاه ب ــر ایس ه
دانشــجویانی كــه در ایســتگاه هــای مختلــف مــردود شــده بودنــد 
فرصــت مطالعــه داده شــد و یــا در كارگاه هــای آموزشــی شــركت 
نمودنــد . ســپس آزمــون بعــدی بــه فاصلــه یــک هفتــه از آزمــون 
ــد.  ــزار ش ــز برگ ــر متمرك ــورت غی ــه ص ــدت 5 روز ب اول و در م
آزمــون دوم  بــه صــورت  شــفاهی و فــردی  از طریــق نــرم افــزار 

اســکای روم برگــزار شــد. 
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 جدول 1. نتایج  آزمون مجازی صالحیت بالینی 42 نفر از دانشجویان سال آخر پرستاری درطی پاندمی كووید-19 در حیطه های مختلف
درصد پاسخدهی صحیح به سواالتتعداد )%( افراد مردود شدهتعداد )%( افراد قبول شدهحیطه های ارزیابی شده

80%)0%(0)100%(42مهارتهای پایه
71%)7.1%(3)34.9(39بهداشت مادر و نوزاد و جامعه

68%)19%(8)80.9%(34احیا قلبی و ریوی
71%)5%(2)95%(40 روانپرستاری

65%)19%(8)80.9%(34كودكان
66%)7.1%(3)34.9(39معاینات بالینی

73%)14.3%(6)85.7%(36تشخیص های پرستاری
75%)0%(0)100%(42 گزارش پرستاری
87%)12%(5)88%(37اخالق پرستاری

بحث
در طــی پاندمــی كوویــد-19 در ســال 2020 كــه دانشــکده هــای 
ــت  ــون صالحی ــزاری آزم ــرای برگ ــا ب ــر دنی ــتاری در سراس پرس
بالینــی دانشــجویان ســال آخــر بــا مشــکل مواجهــه شــده بودنــد 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــاد اق ــرم آب ــی خ ــتاری و مامای ــکده پرس دانش
آزمــون صالحیــت بالینــی بــه صــورت مجــازی نمــود. ایــن آزمــون 
بــه وســیله یــک نــرم افــزار اینترنتی برگــزار شــد و ســواالت آزمون 
بــا تاكیــد بــر جنبــه هــای بالینــی و عملــی هــر ایســتگاه طرح شــد. 
دانشــجویان بــه انــواع ســواالت تســتی، تشــریحی، ســناریو، تصویر 
و جورچیــن در زمــان مشــخص پاســخ دادنــد. نتایــج ایــن آزمــون 
از نظــر تعــداد افــراد تائیــد شــده شــباهت باالیــی بــه نتایــج آزمون 
صالحیــت بالینــی حضــوری همیــن دانشــکده در ادوار قبــل داشــت 
كــه نشــان دهنــده ایــن اســت كــه ایــن آزمــون مــی توانــد حتــی 

جایگزینــی بــرای آزمــون حضــوری در شــرایط پاندمــی باشــد.  
در مطالعــه ی Chan و همــکاران در ســال 2020 كــه بــا عنــوان 
ــور  ــه در كش ــد-19 ك ــی كووی ــان پاندم ــن در زم ــوزش آنالی آم
ــورت  ــه ص ــی ب ــناریوهای بالین ــد از س ــزار ش ــگ برگ ــگ كن هن
مجــازی بــرای نشــان دادن ارتبــاط بالینــی بــا موضوعــات درســی 
اســتفاده شــد و دانشــجویان نیــز بــا شناســایی مشــکالت بالینــی و 
طــرح ریــزی برنامــه هــای مراقبــت پرســتاری از طریــق آزمــون 
هــای كوچــک، در گیــر یــک فراینــد شــناختی فعــال از ادغــام و 
ــرای اصــالح تصــورات  ــی ب ــان بالین ــش شــدند.  مربی ــرد دان كارب
غلــط و بهینــه ســازی یادگیــری، بالفاصلــه بازخــورد ســازنده ای 
دربــاره پاســخ هــای آنهــا مــی دادنــد. در ایــن مطالعــه همچنیــن از 
شــبیه ســاز هــای مجــازی اســتفاده شــد تــا در محیطــی مشــابه بــا 
محیــط بالینــی واقعــی، دانشــجو بتوانــد بــا بیمــار مجــازی ارتبــاط 
ــد تصمیــم  برقــرار كنــد. شــبیه ســازی مجــازی بالینــی مــی توان

گیــری و تفکــر انتقــادی دانشــجویان پرســتاری و همچنیــن 
ــی را  ــای روانی-حركت ــارت ه ــرد و مه ــا در عملک ــتگی آنه شایس
افزایــش دهــد ]10[. در مطالعــه ی Padilha و همکاران در ســال 
2019  كــه بــا عنــوان شــبیه ســازی مجــازی بالینــی در آمــوزش 
پرســتاری كــه مطالعــه كنتــرل شــده و تصادفــی بــود و بــا هــدف 
ــه حفــظ دانــش،  ــر شــبیه ســازی مجــازی بالینــی ب ــی تأثی ارزیاب
ــری  ــه یادگی ــت از تجرب ــدی و رضای ــی، خودكارآم ــتدالل بالین اس
دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد. در ایــن مطالعــه كــه بــا پیــش 
ــتاری  ــجویان پرس ــور42 دانش ــا حض ــون ب ــس آزم ــون و 2 پ آزم
ــیم  ــروه تقس ــه 2 گ ــدگان، ب ــركت كنن ــد. ش ــام ش ــی انج پرتغال
ــر  ــی ب ــری مبتن ــر( از روش یادگی ــش )21 نف ــروه آزمای ــدند، گ ش
كیــس ، بــا شــبیه ســاز مجــازی  بالینــی بــه عنــوان منبــع اســتفاده 
كردنــد، در حالــی كــه در گــروه كنتــرل )21 نفــر( از همــان روش 
یادگیــری مبتنــی بــر كیــس و بــه صــورت معمــول اســتفاده شــد. 
دانــش و اســتدالل بالینــی دانشــجویان  قبــل از مداخلــه، پــس از 
مداخلــه و 2 مــاه بعــد، بــا آزمــون  هــای صحیــح و غلــط و تســت 
ــن   ــت. همچنی ــرار گرف ــورد ســنجش ق ــه ای م ــد گزین ــای چن ه
ســطح رضایــت از یادگیــری و خودكارآمــدی دانشــجویان پــس از 
مداخلــه بــا مقیــاس لیکــرت ارزیابــی شــد. نتایــج نشــان داد ســطح 
ــه   ــروه مداخل ــری در گ ــدی از یادگی ــت من ــطح رضای ــش و س دان
بعــد از مداخلــه و دو مــاه بعــد از مداخلــه بــه طــور معنــا داری باالتر 
از گــروه كنتــرل بــود، امــا تفاوتــی در خــود كارامــدی بیــن دو گروه 

مشــاهده نشــد ]11[. 
در یــک مطالعــه كــه توســط Boursicot و همــکاران در ســال 
2020 بــا عنــوان اصــول پرســتاری و حمایــت از صالحیــت بالینــی 
بــه صــورت آنالیــن در پاندمــی كوویــد-19 كــه در كشــور آمریــکا 
انجــام شــد،  از فضــای مجــازی بــرای شــبیه ســازی هــای بالینــی 
جهــت توســعه مهارتهــای دانشــجویان پرســتاری اســتفاده شــد. در 
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ایــن مطالعــه عــالوه بــر شــبیه ســازی از ویدئــو هــای اســتاندارد، 
ــد ]9[. در  ــتفاده ش ــی اس ــناریوهای بالین ــی و س ــای خانگ ویدئوه
ایــران نیــز واش و همــکاران در ســال 2013 در مطالعــه ای مداخلــه 
ــتفاده  ــر اس ــی تأثی ــه بررس ــده، ب ــرل ش ــی كنت ــوع تصادف ای از ن
ــکي  ــجویان پزش ــی دانش ــوزش جراح ــازي در آم ــاران مج از بیم
ــتفاده از  ــر اس ــي تأثی ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ــد. ای پرداختن
بیمــاران مجــازي در آمــوزش دانشــجویان پزشــکي و تاثیــر آن در 
ابعــاد مختلــف مهــارت هــاي بالینــي بــه خصــوص در حل مســائل 
بالینــي انجــام شــد. در ایــن مطالعــه تعــداد 48 دانشــجوي دوره ي 
ــه  ــرل ب ــه و كنت ــروه مداخل ــه دو گ ــي ب ــوزي بخــش جراح كارآم
صــورت تصادفــي تقســیم شــدند. در گــروه كنتــرل دانشــجویان در 
بخــش جراحــی حضــور داشــتند و آمــوزش هــای معمــول بــرای 
آنهــا انجــام مــی شــد. در گــروه مداخلــه، آمــوزش در طي 7 جلســه 
و بــا اســتفاده از 14بیمــار شــبیه ســازي شــده در رابطــه بــا دردهاي 
شــکمي انجــام شــد. در پایــان مطالعــه، هــر دو گــروه بــا اســتفاده 
از آزمــون كتبــي ســاختار یافتــه ي 7 قســمتي مــورد ارزیابــي قــرار 
ــي  ــون مبتن ــه، آزم ــروه مداخل ــا در گ ــر آن تنه ــالوه ب ــد. ع گرفتن
ــج  ــا اســتفاده از بیمــار مجــازي انجــام شــد كــه نتای ــه ب ــر رایان ب
ــج  ــي را نشــان داد. نتای ــم بســتگي پایین ــي ه ــون كتب ــا آزم آن ب
ــا اســتفاده  ــوزش ب ــا داری در روش آم ــاوت معن ــه تف نشــان داد ك
ــال از  ــرح ح ــن ش ــارت گرفت ــش مه ــازي در افزای ــاران مج از بیم
ــایر  ــا داری در س ــاوت معن ــه تف ــي ك ــود دارد. در حال ــاران وج بیم
جنبــه هــاي مهــارت هــاي بالینــي از جملــه اســتفاده از تســت هاي 
ــي و  ــوژي، تشــخیص افتراق ــاي رادیول آزمایشــگاهي و عکــس ه
درمــان مناســب و همچنیــن در ارتقــاء دانــش مشــاهده نشــد ]12[. 
ــی  ــت بالین ــون صالحی ــزاری آزم ــر برگ ــه حاض ــدف از مطالع ه
مجــازی ارزشــیابی توانمنــدی هــای دانشــجویان مقطع كارشناســی 
پرســتاری در حیطــه هــای مهارتــی، آموزشــی، ارتباطــی در جهــت 
ــل  ــود  قب ــه ای خ ــف حرف ــا و وظای ــش ه ــش نق ــای اثربخ ایف
ــون   ــن آزم ــزاری ای ــوت برگ ــاط ق ــود. از نق ــن ب ــه بالی از ورود ب
ــر  ــن ت ــل ســطح پایی ــه دلی ــدی دانشــجویان ب ــت من ــان رضای بی
ــدی  ــر توانمن ــش بهت ــه و نمای ــون مجــازی و ارائ اســترس در آزم
ــه  ــز از اینک ــجویان نی ــواده دانش ــن خان ــود. و همچنی ــان ب هایش
ــد  ــه بودن ــرار نگرفت ــت ق ــر جمعی ــط هــای پ فرزندانشــان در محی
ابــراز رضایــت نمودنــد. از طــرف دیگــر چــون یکــی از اهــداف ایــن 
ــه ویــروس  ــان ب فعالیــت پیشــگیری از ابتــال دانشــجویان و ارزیاب
كوویــد-19 بــود، بــا توجــه بــه اینکه تمــاس حضــوری برقرار نشــد 
تبعــا مــورد ابتــال هــم وجــود نداشــت. آزمــون صالحیــت بالینــی 
حضــوری نیــاز بــه ســاعتها هماهنگــی و برنامــه ریــزی و اســتفاده 

ــان  ــت علمــی، كاركن ــه اعضــا هیئ ــرو از جمل ــادی نی ــداد زی از تع
ــل  ــای قب ــه در دروه ه ــی دارد ك ــتی و خدمات ــای حراس و نیروه
تعــداد افــراد درگیــر حــدود 20 نفــر بــود و تمــام ایــن مــوارد نیــاز 
ــت  ــی هس ــن در حال ــترده دارد. ای ــای گس ــه ه ــرف هزین ــه ص ب
كــه در آزمــون صالحیــت بالینــی مجــازی ایــن مــوارد بــه شــدت 
تقلیــل داده شــده كــه باعــث صرفــه جویــی و كاهــش هزینــه های 
مصرفــی شــد. از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش عــدم دسترســی 
بــه نــرم افــزار های شــبیه ســاز بیمــار بــود، كه طــی درخواســتی از 
مســئولین دانشــکده خواســته شــده كــه بــرای آزمــون هــای بعدی 
ــت هــای  ــه گــردد. از دیگــر محدودی ــرم افزارهــای مذكــور تهی ن
ایــن مطالعــه عــدم دسترســی بــه زیرســاخت دانشــگاهی مناســب 
بــرای برگــزاری آزمــون بــود و ســامانه هــای موجــود قابلیــت های 
محــدودی بــرای برگــزاری ایــن آزمــون داشــتند كــه بــرای حــل 

ایــن مشــکل از نــرم افــزار غیــر دانشــگاهی اســتفاده شــد. 
نــوآوری ایــن پژوهــش شــامل ارزیابــی صالحیــت بالینــی 
دانشــجویان ســال آخــر پرســتاری بــه صــورت مجــازی و بــا تاكیــد 
ــام  ــی انج ــن در حال ــود و ای ــی ب ــی و عمل ــای بالین ــه ه ــر جنب ب
ــت.  ــود نداش ــوری وج ــون حض ــزاری آزم ــرایط برگ ــه ش ــد ك ش
ــی در  ــات اندك ــا مطالع ــد تنه ــام ش ــه انج ــتجوهایی ك ــی جس ط
ــران  ــود و در ای ــده ب ــام ش ــه انج ــن زمین ــر در ای ــورهای دیگ كش

ــد.  ــت نش ــابهی یاف ــه مش مطالع

نتیجه گیری 
طــی پاندمــی كوویــد-19 كــه برگــزاری آزمــون هــای حضــوری 
مقــدور نبــود، دانشــکده پرســتاری و مامایــی خــرم آبــاد اقــدام بــه 
برگــزاری آزمــون صالحیــت بالینــی بــه صــورت مجــازی نمــود. 
ایــن آزمــون بــه وســیله یــک نــرم افــزار اینترنتــی برگــزار شــد و 
ســواالت آزمــون بــا تاكیــد بــر جنبــه هــای بالینــی و عملــی هــر 
ایســتگاه طــرح شــده بــود. دانشــجویان بــه انــواع ســواالت تســتی، 
تشــریحی، ســناریو، تصویــر و جورچیــن در زمــان مشــخص پاســخ 
ــر اینکــه دانشــجویان  ــا برگــزاری ایــن آزمــون عــالوه ب ــد. ب دادن
ســال آخــر پرســتاری از نظــر صالحیــت ورود بــه بــازار كار مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد، هیــچ تاخیــری نیــز در ورود ایــن افــراد بــه 
ــت و  ــتم بهداش ــه سیس ــرایطی ك ــد و در ش ــاد نش ــازار كار ایج ب
درمــان بــا مشــکل شــدید كمبــود نیــروی انســانی مواجهــه اســت 
چندیــن نیــروی پرســتار بــه سیســتم درمانــی كشــور تزریــق شــد. 
نتایــج ایــن آزمــون از نظــر تعــداد افــراد تائید شــده شــباهت باالیی 
بــه نتایــج آزمــون صالحیــت بالینــی حضــوری همیــن دانشــکده در 
ــن آزمــون  ــن اســت كــه ای ــده ای ــل دارد كــه نشــان دهن ادوار قب



نشریه آموزش پرستاری، دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1399

42

مــی توانــد حتــی جایگزینــی بــرای آزمــون حضــوری در شــرایط 
پاندمــی  باشــد.  نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک 
الگــو جهــت راهنمایــی ســایر دانشــکده هــای پرســتاری باشــد كــه 
نیــاز بــه برنامــه ریــزی و تنظیمــات مناســب در زمینــه برگــزاری 
آزمــون صالحیــت بالینــی بــه شــیوه مجــازی دارنــد و مــی توانــد 
بــه عنــوان یــک روش در حــوزه آمــوزش پرســتاری بــرای ارزیابــی 

عملکــرد بالینــی دانشــجویان توســعه داده شــود.
ــرم افزارهــای شــبیه  پیشــنهاد مــی شــود در مطالعــات آینــده از ن
ســاز بیمــار بــرای ارزیابــی دانشــجویان اســتفاده شــود و همچنیــن 
اســتفاده از ابزارهایــی بــرای ارزیابــی رضایــت منــدی دانشــجویان 

از آزمــون پیشــنهاد مــی شــود. 

سپاسگزاری
ــات  ــه حاضــر حاصــل نتایــج گــزارش عملکــرد دایــره امتحان مقال
ــندگان  ــت و نویس ــاد اس ــرم آب ــی خ ــتاری و مامای ــکده پرس دانش
ــه نهایــت تقدیــر و تشــکر را از اعضــای هیئــت علمــی  ایــن مقال
ــت  ــاد جه ــرم آب ــی خ ــتاری و مامای و دانشــجویان دانشــکده پرس

ــد.  ــن طــرح دارن ــرای ای ــکاری در اج هم

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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