مقاله پژوهشی
مهارت دانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری در اندازهگیری و ثبت
سید عباس حسینی ،زهرا حسینیزاده ،پروانه

اباذری*

چكيده
مقدمه :یکی از اساسیترین مهارتهای پایه در آموزش بالینی پرستاری ،اندازهگیری و ثبت عالیم حیاتی است .با توجه به این که کمتر
مطالعهای درارتباط با اندازهگیری توانمندی دانشجویان در انجام این مهارت دردوره کارورزی در عرصه انجام شده است؛ این مطالعه با هدف
تعیین توانایی اجرای مهارت عالیم حیاتی دانشجویان ترم آخر مقطع مقطع کارشناسی پرستاری با ارزشیابی عملکرد ایشان در اندازهگیری
وثبت عالیم حیاتی با استفاده از آزمون )DOPS( Direct Observation of Procedural Skillانجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان ترم  8پرستاری(25نفر) تشکیل دادند .نمونهگیری به روش تمام
شماری انجام شد .ابزار گرد آوری دادهها چک لیست محقق ساخته برای آزمون داپس و روش اندازهگیری دادهها مشاهده بود .محیط
پژوهش کلیه بخشهای داخلی -جراحی بیمارستانهای آموزشی منتخب محل کارورزی دانشجویان بود .دادههای این مطالعه با استفاده از
آمار توصیفی تحلیل شد.
نتايج :سطح مهارت انجام عالیم حیاتی در بیش از نیمی از دانشجویان ( )%22/77در سطح نامطلوب قرار داشت 25/3 .درصددانشجویان
اندازهگیری و ثبت عالیم حیاتی را در سطح مطلوب انجام دادند 7/7 .درصد دانشجویان قبل از اقدام به اندازهگیری عالیم حیاتی ،بیمار را
از نظر عوامل تأثیرگذار بر نبض و2/77درصد از نظر عوامل مؤثر بر فشارخون مورد ارزیابی کامل قرار دادند .حدود یک سوم
دانشجویان()%58/88چارت عالیم حیاتی در پرونده را انجام نداده یا غلط انجام دادند.
نتيجهگيري :با توجه به این که نتایج مطالعه حاضر بیانگر مهارت ناکافی دانشجویان در اندازهگیری و ثبت عالیم حیاتی بود .الزم است
اساتید بالینی و به ویژه مدیران آموزشی رشته پرستاری برای شناسایی دالیل و عوامل مرتبط با این مشکل و راهکارهای غلبه بر آن
برنامهریزی و اقدام نمایند.
واژههای کلیدی :كارورزي ،دانشجوي پرستاري ،اندازهگیري عالیم حیاتی
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یکی از اساسیترین مهارتهاي پایه در آموزش بالینی

مقدمه

پرستاري ،اندازهگیري عالیم حیاتی است زیرا یکی از

* نویسنده مسؤول :دکتر پروانه اباذری (دانشیار) ،مرکز تحقیقات مراقبتهای

مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
()a_hoseini@nm.mui.ac.ir؛ زهرا حسینیزاده ،دانشجوی کارشناسی ارشد
مرکز تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ایران)zahrahossinizadeh68@gmail.com( .

پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان ،ایران .مرکز تحقیقات
توسعه علوم پرستاری و مامایی ،واحد نجف اباد ،دانشگاه ازاد اسالمی ،نجف اباد،،
اصفهان ،ایرانabazari@nm. mui.ac.ir .
سید عباس حسینی( .مربی) ،گروه پرستاری سالمت بزرگساالن ،دانشکده پرستاری و
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عالیم حیاتی

سیدعباس حسینی و همکاران

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی

بیمار است .این نقش شامل مشاهده بیماران براي تغییرات

كه در طی فرایند آموزشی خود به دست آوردهاند با هم

در وضعیتآنان ،شناسایی سریع وخامت شرایط بالینی

ادغام و یکپارچه كرده و براي ورود به عرصه كار پس از

بیمار و باالخره حمایت از بیماران در قبال آسیب و یا

پایان سال چهارم تحصیل آمادگی كافی را به دست

خطاها است .براي بیش از  011سال پرستاران این نظارت

آورند( .)9در دوره كارورزي در عرصه دانشجویان

را با استفاده از عالیم حیاتی :درجه حرارت ،نبض،

بیشترین طول مدت دوره را ،با پرستاران بخشها و

فشارخون و میزان تنفس و در سالهاي اخیر به عالوه

كمترین زمان راتحت نظارت اساتید بالینی دانشکده

درصد اشباع اكسیژن انجام داده اند .تشخیص و گزارش

هستند .پرستارانی كه به عنوان پرسپتور هستند نوعاً باید

سریع تغییرات در عالیم حیاتی ضروري است ،چون تأخیر

با تجربه و با مهارت باشند ،از قدرت قضاوت پرستاري

در شروع درمان مناسب اثرتعیین كننده بر برآیندهاي

عالی برخوردار و تمایل به آموزش داشته باشند(.)01

بیمار دارد(2و.)0

محققان پرستاري مطالعات متعددي براي نظرسنجی از

عالیم حیاتی میتواند اطالعاتی در مورد وضعیت معمول

دانشجویان ،اساتید و پرستاران پرسپتورشیپ در مورد

سالمتی مددجو و پاسخ هاي وي به تنشهاي جسمی،

كارایی دوره كارورزي در عرصه براي افزایش توانمندي

روانی ،درمانهاي طبی و مراقبتهاي پرستاري فراهم

و مهارت دانشجویان انجام دادهاند كه در اكثر این

نماید( .)3تمام عالیم حیاتی قابل مشاهده ،اندازهگیري و

مطالعات دانشجویان براین اعتقاد بودهاند كه حضور در

پایش است .پرستاران مسوولیت نهایی را براي صحت

كنار پرستاران و بدون نظارت مستقیم اساتید سبب شده

اندازهگیري و ثبت و تفسیر عالیم حیاتی دارند( )4چرا كه

تا مهارت بالینی و اعتماد به نفسشان افزایش

دورهاي از عالیم حیاتی غیر طبیعی(چند دقیقه تا چند

یابد(00تا .)03به هر حال در هیچ كدام از مطالعاتی كه

ساعت) پیش درآمد اكثر حوادث زیانبار از جمله ایست قلبی

تاكنون انجام شده است به صورت اختصاصی نوع

تنفسی است كه از طریق پایش دقیق مستمر و صحیح این

مهارتهاي بالینی ،مورد نظرسنجی قرار نگرفته است به

عالیم قابل شناسایی و قابل اجتناب است(5و.)6

عالوه علیرغم ارزشمندي یافتههاي این مطالعات در كمک

عالیم حیاتی آسان ترین ،ارزان ترین ومهم ترین اطالعات

به ارزیابی دستیابی به اهداف دوره كارورزي ،كسب

جمع آوري شده در بیماران در زمان بستري در

اطالع در مورد كیفیت برنامه و میزان موفقیت و مفید بودن

بیمارستان ها است ( .)7این پارامترهابه پرستاران براي

آموزش ،مستلزم ارزشیابی است( .)04ارزشیابی یکی از

شناسایی تشخیصهاي پرستاري و ارزیابی مداخالت

جنبههاي مهم در فرایند فعالیتهاي آموزشی است(.)05

كمک میكند( .)8اهمیت این مهارت در آموزش بالینی

ارزشیابی بالینی شامل فرایندي است كه ضمن آن استاد

مقطع كارشناسی پرستاري تا حدي است كه در پایان

بالینی از طریق جمعآوري اطالعات مختلف در مورد

ترم ششم و براي سنجش میزان آمادگی دانشجو براي

عملکرد بالینی در مورد عملکرد بالینی دانشجو و مقایسه

ورود به عرصه كارورزي ،تمامی دانشجویان بایستی از

آن با شاخصهاي مطلوب ،در مورد صالحیت بالینی وي

آزمون عملی این مهارت در آزمایشگاه مهارتهاي

به قضاوت مینشیند( .)06ارزشیابی در پرستاري به

بالینی نمره قبولی دریافت نمایند تا مجوز ورود به دوره

منظور اطمینان از صالحیت فارغ التحصیالن داراي اهمیت

كارورزي در عرصه را پیدا كنند.

خاصی است( .)07از این طریق میتوان نقاط قوت و ضعف

هدف از دوره كارورزي در عرصه در آموزش پرستاري

آموزش را شناسایی كرد و با تقویت جنبههاي مثبت و رفع
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نقشهاي سنتی پرستاران تالش براي حفظ بقا و حیات

آن است كه دانشجویان بتوانند اطالعات و مهارتهایی را

سیدعباس حسینی و همکاران

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی

نارساییها ،در راستاي ایجاد تحول و اصالح نظام

پژوهشگر بود .به این صورت كه مهارت مورد نظر پس از

آموزشی گام برداشت(.)08

كسب اجازه از بیمار ،توسط آزمون شونده انجام میشد و

یکی از روشهاي مناسب براي دستیابی به این هدف

محقق با دقت طبق چکلیست تهیه شده او را ارزیابی مینمود.

DOPSیا مشاهده مستقیم رفتار دانشجو بر روي بیمار

در پایان انجام كار ،پژوهشگر بازخوردي در مورد ضعف و

توانمندي است( .)09این ارزیابی بالینی به شکل مشاهده

چکلیست آزمون داپس ( Direct Observation of

مستقیم در موقعیتهاي عملی و واقعی اطمینان آزمون

 )Procedural Skillبا استفاده از منابع معتبر و به روز

گران را از توانایی دانشجو در رویارویی و پیش بینی

تدوین و براي اعتبار محتوا در اختیار  8نفر از اساتید

تغییرات و وقایع بالینی در شرایط خاص بیمار را فراهم

صاحبنظر در زمینه مهارتهاي بالینی دانشکده پرستاري

كرده است( .)21این مطالعه با هدف تعیین توانایی اجراي

مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت .سپس

مهارت عالیم حیاتی دانشجویان پرستاري در دوره

نظرات آنها جمعآوري شد و چکلیست با لحاظ اصالحات

كارورزي در عرصه و ترم پایانی مقطع كارشناسی

پیشنهادي ایشان نهایی گردید.

پرستاري با ارزشیابی عملکرد ایشان در اندازهگیري و ثبت

جهت تعیین پایایی چکلیست آزمون داپس از روش برابري

عالیم حیاتی با استفاده از آزمون  DOPSانجام شد.

استفاده شد كه در سه روز اول نمونهگیري پژوهشگر به
همراه استاد ،یک دانشجو را قبل از برگزاري آزمون در

روشها

مهارت عالیم حیاتی همزمان مورد مشاهده و ارزیابی قرار

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی جهت ارزیابی

دادند .میزان توافق بین آنها با آزمون همبستگی درون

مهارت دانشجویان ترم آخر مقطع كارشناسی پرستاري در

خوشهاي  1/9به دست آمد .هر یک از آیتمهاي این چکلیست

اندازهگیري عالیم حیاتی در سال  0396انجام شد .نمونهگیري

با مقیاس انجام كامل مهارت (نمره ،)0انجام ناقص مهارت

به روش تمام شماري از بین 52دانشجوبود .شرایط ورود به

(نمره ،)./5انجام غلط یا انجام ندادن ( )1تعریف شده بود و

مطالعه :دانشجوي ترم آخر مقطع كارشناسی پرستاري

مبتنی بر درصد امتیاز كسب شده توانایی دانشجویان در یکی

باشند ،كلیه واحدهاي تخصصی تئوري و كارآموزي خود را

ازسطوح بسیار مطلوب (كسب 81-011درصد از امتیاز

گذرانده باشند .در صورت مهمان بودن بیشتر از  4ترم را

مهارت) ،مطلوب (كسب  61-79/9درصد از امتیاز مهارت)،

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذرانده باشند و آزمون

نامطلوب (كسب  41-59/9درصد از امتیاز مهارت) ،بسیار

آمادگی ورود به عرصه را با موفقیت گذرانده باشند.

نامطلوب (اگر<41درصد مهارت صحیح انجام شود) قرار
جراحی

گرفت .تعداد آیتمهاي چکلیست  26مورد بود كه چهار حیطه

بیمارستانهاي آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی

اندازهگیري درجه حرارت ،نبض ،تنفس وفشارخون را شامل

اصفهان بود كه در آنها دانشجویان پرستاري ترم  8مشغول

میشد .محدوده نمرات از صفر تا  26بود كه به صفر تا 011

گذراندن واحدهاي كارورزي در عرصه خود بودند.

تبدیل شد .چک لیست براي تمامی دانشجویان شركت كننده

ابزار گردآوري دادهها چکلیست محققساخته براي آزمون

در مطالعه تکمیل گردید .توصیف یافتهها با استفاده از آمار

داپس و روش اندازهگیري دادهها مشاهده بود.

توصیفی انجام شد .سپس دادهها در  SPSS-16شركت

در این پژوهش آزمون داپس شامل مشاهده یک دانشجو در

 IBMهلند وارد شد.

محیط

پژوهش

كلیه

بخشهاي

داخلی-

حین انجام یک رویه عملی بر روي یک بیمار واقعی توسط
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واقعی جهت سنجش مهارتهاي بالینی و عملی مبتنی بر

ایرادات دانشجو در انجام آن مهارت به وي میداد.

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی

سیدعباس حسینی و همکاران

مجموع دانشجویان شركت كننده در این مطالعه 52نفر و%51

را از نظر عوامل تأثیرگذار بر نبض ( )%7/7و فشارخون

دختربودند .میانگین سنی دانشجویان  20/5سال بود42/3 .

( )%5/77مورد ارزیابی قرار دادند .تمامی دانشجویان

درصد دانشجویان اندازهگیري و ثبت عالیم حیاتی رادر سطح

خواندن درجه حرارت از روي دماسنج ،و شمارش تعداد

مطلوب انجام دادند .سطح مهارت انجام عالیم حیاتی در بیش

نبض و تنفس را صحیح انجام دادند .جهت اندازهگیري

از نیمی از دانشجویان  %55/77در سطح نامطلوب قرار داشت

فشار خون  %42/3از دانشجویان نکات آسپتیک در

و سطح مهارت انجام عالیم حیاتی در  %0/92دانشجویان در

خصوص گذاشتن گوشی در گوش را رعایت نکردند.

سطح بسیار مطلوب قرار داشت.

حدود نیمی از دانشجویان ( )%48/17اندازهگیري فشار

هیچكدام از دانشجویان هنگام اندازهگیري درجه حرارت،

خون پایه را یا انجام ندادند یا غلط انجام دادند%28/88 .

بیمار را از نظر تمام عواملی كه میتواند بر درجه حرارت

دانشجویان چارت عالیم حیاتی در پرونده را انجام نداده

بدن تأثیر بگذارد ارزیابی نکردند .و كمتر از  01درصد

یا غلط انجام دادند (جدول .)0

جدول  :0توزیع فراوانی نحوه ي اجراي مراحل عالیم حیاتی در دانشجویان ترم آخر پرستاري()n = 52

انجام كامل

انجام غلط یا انجام

انجام ناقص

امتیاز هر مهارت

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

از 011

 -0معرفی كردن خود به بیمار و توضیح روش كار به مددجو

(05)%28/85

(9)%07/31

(28)%53/84

55/77

 -2شستن دستها و استفاده از وسایل حفاظت فردي در صورت لزوم

(20)%41/39

(25)%48/17

(6)%00/53

46/05

1

(42)%81/76

(01)%09/23

9/60

(52)%011

1

1

011

 -5قرار دادن دماسنج زیر زبان در گودي طرف راست یا چپ خط میانی

(27)%50/93

(25)%48/17

1

50/93

-6گذاشتن دماسنج در دهان به مدت  5-3دقیقه

(44)%84/62

(4)%7/69

(74/69

88/47

 -3ارزیابی عواملی كه بر درجه حرارت بدن تأثیر دارد
 -4توجه به قرار داشتن جیوه دماسنج زیر عدد 35

 -7خواندن دماسنج به صورت صحیح

ندادن

(52)%011

1

1

011

 -8شستن و خشک كردن دماسنج

(05)%28/85

(31)%57/69

(7)%03/46

35/58

 -9چارت صحیح عالیم حیاتی در برگه مخصوص در پرونده

(37)%70/06

(05)%28/84

1

70/06

(4)%7/7

(48)%92/31

1

7 /7

(50)%98/18

(0)%0/92

1

98/18

 -01بررسی عواملی كه بر افزایش نبض تأثیر دارد
 -00پیدا كردن نبض به صورت صحیح
 -02شمردن تعداد نبض و در صورت منظم بودن آنها در  31ثانیه و در
صورت نامنطم بودن در یک دقیقه
 -03ارزیابی عواملی كه بر تعدادتنفس تأثیردارد
 -04شمردن تعدادتنفس بیمار به گونهاي كه بیمار متوجه نشود
 -05شمردن تعداد تنفس در صورت منظم بودن آنها در  31ثانیه و در
صورت نامنطم بودن در یک دقیقه

(52)%011

1

1

011

(3)%5/77

(49)%94/23

1

5/77

(38)%73/18

(04)%26/92

1

73/18

(52)%011

1

1

011

 -06توجه كردن به نکات غیر طبیعی تنفس

(4)%7/7

(48)%92/31

1

7 /7

 -07ارزیابی عواملی كه بر فشار خون تأثیر میگذارد

(3)%5/77

(49)%94/23

1

5/77

(40)%78/85

(01)%09/23

(0)%0/92

79/80

(36)%69/24

(7)%03/46

(9)%07/31

77/89

 -08قرار دادن دست به صورت صحیح
 -09بستن كاف فشار سنج  2/5سانت باالتر از آرنج و قرار گرفتن مركز
كیسه الستیکی روي شریان بازویی
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نتايج

دانشجویان قبل از اقدام به اندازهگیري عالیم حیاتی بیمار

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی
 -21اندازهگیري فشار پایه به روش صحیح

سیدعباس حسینی و همکاران

(57/7

(42/31

1

57/7

(52)%011

1

1

011

(20)%41/39

(30)%59/60

1

41/39

(06)%31/77

(9)%07/30

(27)%50/92

56/73

-25درست تشخیص دادن فشار سیستول و دیاستول

(35)%67/31

(8)%05/38

(9)%07/37

75/98

 -26شستن دستها بعد از گرفتن عالیم حیاتی

(09)%36/54

(23)%63/46

1

36/54

55/08

37/27

7/54

58/95

 -20تمیز كردن محل ورود گوشی به گوش با پنبه الکل
 -22قرار دادن مستقیم گوشی روي پوست در محل نبض شریان براكیال
 -23ثابت نگه داشتن دیافراگم گوشی با فشار انگشت شست و اشاره
 -24پمپ كردن كاف 31میلیمتر جیوه بیشتر از فشار پایه و سرعت خالی
كردن آن در هر ثانیه 3-2میلی متر جیوه باشد

امتیاز نمره

بحث

در كنار پرستاران بالینی با تجربه ارتقا پیدا كند(.)20

یکی از مهارتهاي بالینی بسیار مهم كه توسط پرستاران

درمطالعه مدنی و همکاران كمتر از  %02دانشجویان سال

انجام میشود كنترل عالیم حیاتی است .عالیم حیاتی

آخر مقطع كارشناسی پرستاري مهارت خوب در بررسی

بهترین نشانگر نشانههاي حیات و زندگی انسان است و با

سالمت بیمار داشتند .دانشجویان عدم انجام معاینات

این معیارها میتوان زندگی و مرگ یک انسان را اعالم

فیزیکی توسط پرستاران شاغل در بخش را شایعترین دلیل

نمود( .)20بنابراین ارزشیابی توانمندي دانشجویان

كمبود مهارتشان در معاینه فیزیکی از جمله عالیم حیاتی،

پرستاري در مهارت عالیم حیاتی در آخرین نیمسال

و عدم انجام آن دانسته بودند( .)22نکته حائز اهمیت دیگر

تحصیلی مقطع كارشناسی و آماده شدن براي ورود به

نقش اساتید بالینی ناظر بر كارورزي عرصه است .اگرچه

بازار كار ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است.

بیشترین وقت حضور در بخش دانشجو در كنار

با توجه به یافتههاي مطالعه حدود  41درصد دانشجویان

پرستاران بخش میگذرد ،اساتید بالینی نیز طبق برنامه

اندازهگیري عالیم حیاتی را غلط انجام داده یا مراحلی از

زمانبندي شده براي آموزش و هدایت و نظارت بر عملکرد

فرایند را انجام ندادهاند .این نسبت قابل توجه است و

دانشجو در بخش حضور مییابند در این بازدیدها تأكید

نمیتوان آن را نادیده گرفت .از آنجا كه هدف اصلی دوره

اساتید بالینی بر اهمیت اندازهگیري و ثبت عالیم حیاتی ،در

كارورزي ادغام دانش نظري و عملی است به نحوي كه

ترغیب دانشجویان به انجام صحیح این مهارت تأثیر قابل

دانشجویان در پایان سال چهارم تحصیل در مقطع

توجهی خواهد داشت(.)23

كارشناسی پرستاري افرادي با توانمندي بیشتر در انجام

علیرغم ضروري بودن اندازهگیري و تفسیر عالیم حیاتی،

مهارتهاي بالینی باشند ،با توجه به یافتههاي مطالعه

ماک ( )Mokو همکاران معتقدند مطالعات متعدد نشان

حاضر ظاهرا تحقق این هدف در مهارت مربوط به عالیم

دادهاند كه عالیم حیاتی در بخشها به صورت مستمر و

حیاتی با چالش جدي روبرو است و از آنجا كه این

منظم اندازهگیري ،ثبت و گزارش نمیشوند( .)5بركه

دانشجویان در پایان سال سوم تحصیل همگی در آزمون

( )Brekkeو همکاران معتقدند در بین پرستاران و پزشکان

آمادگی ورود به عرصه از این مهارت نمره قبولی كسب

دانش كافی وارزشگذاري براي تغییر عالیم حیاتی و

نموده اند ،این یافته جاي تامل بیشتري دارد زیرا بر اساس

پیامدهاي آن براي مراقبت از بیمار وجود ندارد( .)7نتایج

پیش فرض ضرورت كارورزي در عرصه بالین كه ایجاد

مطالعه حیدري و همکاران نیز نشان دهندهي سطح آگاهی

فرصت براي دانشجویان براي ارتقاي مهارتهاي عملی در

پایین پرستاران در زمینه كنترل فشار خون بود( .)24این

تلفیق با دانش نظري است ،انتظار میرفت مهارت

در حالی است كه پرستاران در دانشکدههاي پرستاري یاد

دانشجویان در اندازهگیري و ثبت عالیم حیاتی با حضور

میگیرند كه پایش عالیم حیاتی بخش جداییناپذیر مراقبت
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(26)%51

(25)%48/17

(0)%0/92

51/96

سیدعباس حسینی و همکاران

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی

تنفس و درجه حرات بدن در انعکاس وضعیت طبی جاري

متأسفانه زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد.

بیمار حیاتی است(6و .)25نتایج مطالعه كوربالی

یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه حدود یک سوم

 Corballyنیز نشان داد كه سطح دانش پرستاران و

دانشجویان ثبت عالیم حیاتی را یا انجام نداده یا اشتباه

پزشکان و میزان مهارت آنها دركنترل فشار خون در حد

ثبت كرده اند .یک بررسی بر روي  200بیمار پس از

بسیار پایینی قرار دارد .وي یکی از مهمترین دالیل این

جراحی در پنج بیمارستان در استرالیا نشان داد كه فقط در

ضعف را عدم رعایت اصول آموزش مهارتهاي عملی

 %07موارد ثبت عالیم حیاتی كامل صورت گرفته است(.)2

میداند .از نظر وي آموزش مهارتهاي عملی مانند كنترل

مطالعه شمسی ( )Shamsiنیزموید ثبت غیر دقیق عالیم

فشار خون ،نبض و تنفس نیاز به كالسهایی دارد كه تعداد

حیاتی در بخشهاي تریاژ بود( .)27در حالی كه ثبت عالیم

دانشجو در آنها بسیار اندک باشد به نحوي كه فرصت

حیاتی قابل اعتمادترین اطالعات را در پرونده بیمار ایجاد

تکرار و تمرین فراوان براي همه موجود باشد(.)26

میكند و باید مستمرا و با دقت ثبت شوند(6و.)25

مطالعه حاضر حاكی از ضعف مهارت دانشجویان در

ماک و همکاران معتقدند به استناد مطالعات متعدد عالیم

ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر نبض و تنفس بود .به عبارتی

حیاتی در بخشهاي بیمارستانها به طور منظم

دانشجویان صرفاً به شمارش تعداد نبض و تنفس در دقیقه

اندازهگیري ،ثبت و تفسیر نمیشوند كه مانع از تشخیص

اكتفا كردهاند .در این ارتباط یافتههاي مطالعه پیمایشی ماک

به موقع رو به وخامت گذاشتن شرایط طبی بیمار و

و همکاران نشاندهنده درک محدود پرستاران از

پیامدهاي ناشی از آن از جمله مرگ و میر بیمارو نیاز به

نشانگرهاي كلیدي بدتر شدن وضعیت ببیمار بود به طوري

پذیرشهاي برنامهریزي نشده براي بخشهاي مراقبتهاي

كه علیزغم این كه تغییرات نبض و تنفس زودتر از تغییرات

ویژه و ایست قلبی ریوي میگردد .نکته قابل توجه آن است

فشارخون كه به خاطر مکانیسمهاي جبرانی در ابتداي

كه  %84ایستهاي قلبی ریوي در بیمارستانها به طور

تغییر شرایط جسمی بیمار طبیعی باقی میماند ،سریع

بالقوه قابل اجتناب هستند( .)25در یک مطالعه مروري

مشخص میگردد ،اكثریت پرستاران بر این باور بودند كه

گذشته نگر بر روي  0111بیمارفوت شده در 01

تغییرات فشارخون اولین عالمت رو به وخامت گذاشتن

بیمارستان انگلستان مانیتورینگ بالینی ضعیف عامل یک

وضعیت بیمار است(.)5

سوم مرگهاي قابل پیشگیري بود( .)9اهمیت این نکته از

با بررسی مراحل اجراي عالیم حیاتی مشخص گردید اكثر

نظر آموزش بالینی دانشجویان پرستاري در آن است كه

دانشجویان در هنگام ارزیابی ،به برخی نکات مهم از جمله

زمانی كه دانشجویان در طول دوره كارورزي بر اساس

موارد غیرطبیعی عالیم حیاتی ،تمیز كردن دماسنج و

برنامهریزي دانشکدهها ،الگوي نقش خود را پرستاران قرار

بهداشت دست توجه كمتري دارند .به نظر میرسد براي

میدهند ،كم توجهی پرستاران به اندازهگیري ،ثبت و تفسیر

دانشجویان صرفاً دستیابی به یک میزان عددي براي هر

عالیم حیاتی را به عنوان یک امر طبیعی در مراقبت از بیمار

یک از شاخصهاي عالیم حیاتی مهم است و به عوامل

در تجارب آموزشی خود درونی مینمایند .به عبارتی از

مؤثربر آنها همچنین رعایت اصول آسپتیک جهت پیشگیري

دالیل دیگر كسب نمره پایین در مهارت عالیم حیاتی را

از انتقال میکروارگانیسمها كمتر توجه میكنند .یکی از

میتوان این گونه بیان كرد كه چون مهارت عالیم حیاتی

دالیل این مسأله را میتوان الگوپذیري دانشجویان از

در بخشهاي بیمارستان مهارتی پر تکرار است و

عملکرد تیم درمان دانست ،با توجه به این كه كنترل عالیم

دانشجویان مدام در حال دیدن انجام این مهارت توسط
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پرستاري و اندازهگیري فشارخون ،ضربان قلب ،تعداد

حیاتی یک مهارت پرتکرار در بخشهاي بالینی است و

مهارت اندازهگیری عالیم حیاتی

پرستاران بخش هستند و از آنجا كه نقش پر رنگ عملکرد

سیدعباس حسینی و همکاران

پژوهشگر باقی خواهد ماند.

تیم درمان به ویژه پرستاران در یادگیري دانشجورا
زیادي بین مهارتهاي عملی آموخته شده در دانشکده و

توانایی دانشجویان سال آخر دوره كارشناسی پرستاري

كاركرد مرسوم در عرصه بالینی را میبیند ،این مهارت را

در ارتباط با مهارت ارزیابی عالیم حیاتی در سطح مطلوب

بدون توجه به رعایت برخی اصول انجام میدهد( .)23این

قرار ندارد .از طرفی علیرغم این كه این مهارت از اهمیت

در حالی است كه سید روغنی و همکاران در مطالعه خود

بسیاري در مراقبتهاي پرستاري برخوردار است و با

به این نتیجه دست یافتند كه نظر دانشجویان سال آخر

وجود این كه مطالعات متعددي دركشور در ارتباط با

پرستاري در مورد سطح مهارت بررسی عالیم حیاتی با

بررسی دیدگاه و تجارب دانشجویان از كارورزي در

میانگین  87/5در سطح تبحر است و علت آن را بیشتر

عرصه انجام شده است ،در ارتباط با سنجش و اندازهگیري

بودن فرصت رویارویی و كاربرد و روزمره بودن آنها در

توانایی دانشجویان در ادغام دانش نظري و عملی در سال

بخش میدانند( .)28به نظر میرسد براي ارزیابی توانمندي

چهارم دوره كارشناسی كمبود مطالعات كامالً به چشم

دانشجویان در انجام مهارتهاي بالینی خود ارزیابی

میخورد .از طرفی اگرچه در ارزشیابی اثربخشی آموزش

دانشجو به تنهایی از اعتبار الزم براي تصمیمگیري

بالینی در دوره كارورزي در عرصه ،خودارزیابی

آموزشی برخوردار نباشد.

دانشجویان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ،اكتفا

از نقاط قوت مطالعه حاضر آن است كه ارزیابی

صرفاً به نظرات دانشجو ،اطالعات كافی و جامع براي

دانشجویان در بالین و با آزمون داپس انجام شده است.

شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامهآموزش بالینی در

عالوه بر این به یک نمره كل از توانایی در اجراي مهارت

دوره كارورزي در عرصه و اتخاذ راهكارهاي بهینهسازي

اكتفا نشده است ،بلکه براي ارزیابی دقیقتر وضعیت

كیفیت آموزشی دوره فراهم نمیكند و الزم است اساتید

موجود از امتیازات به دست آمده در  4سطح توزیع

بالینی و به ویژه برنامهریزان آموزش بالینی رشته

فراوانی گرفته شده است .همچنین از نحوه اجراي مراحل

پرستاري براي شناسایی دالیل و عوامل مرتبط با این

كار نیزتوزیع فراوانی گرفته شده كه میتواند با مشخص

مشکل برنامهریزي و اقدام نمایند.

نمودن نقاط ضعف و قوت دانشجویان ،در آموزش بسیار
رهگشا باشد.

قدرداني

با توجه به این كه آزمون داپس در محیط واقعی و بر روي

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه كارشناسی ارشد

بیمار انجام میشد ،شرایط محیط آزمون به خصوص از

پرستاري با طرح مصوب شماره 396202و كد اخالق IR.

نظر جو روانی به طور كامل قابل كنترل نبود و این مورد

 Mui. Rec. 1396. 3. 212از دانشگاه علوم پزشکی

میتوانست استرس آزمون را براي دانشجویان افزایش

اصفهان است .از كلیه دانشجویان و اساتید بالینی كه در

دهد .پژوهشگر براي كنترل این موضوع با هریک از

اجراي این مطالعه همکاري نمودند ،تشکر و قدردانی

دانشجویان قبل از شروع آزمون صحبت كرده و به آنها

میگردد.

اطمینان میداد كه نمره این آزمون هیچ تأثیري در نمرات
كارورزي وي ندارد و اطالعات دانشجو كامالً محرمانه نزد
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Seyed Abbas Hosseini1. Zahra Hossinizadeh2, Parvaneh Abazari3
Abstract
Introduction: One of the basic skills in clinical nursing education is measuring and recording vital signs. Due
to the fact that less research has been done on measuring students' ability to perform this skill in internships,
this study is designed and conducted to assess the ability of final year undergraduate nursing students to
measure and record vital signs Performed using the Direct Observation of Procedural Skill (DOPS).
Methods: This study was a descriptive study. The study population consisted of all 8th semester nursing
students (52 people). Data collection instrument was a researcher-made checklist for the DOPS)Direct
Observation of Procedural Skill(test and the data gathering method was observation. The research context
included all internal-surgical wards of the selected educational hospitals where the internship took place. The
data of this study were analyzed using descriptive statistics.
Results: The skill level of vital signs measuring in more than half of the students(55.77 %)was at the
undesirable level.; 42.3% of students measured and recorded vital signs at the desired level. 7.7 percent of
students assessed the patient in terms of factors affecting pulse and blood pressure before measuring vital
signs. About one-third of students (28.88%) did not make a record of vital signs or make record with mistake.
Conclusion: Seeing as the results of the study indicated serious problems for students in the skill of measuring
vital signs, clinical nursing instructors, especially educational nursing managers, need to plan and take action
to identify the causes and factors associated with this problem.
Keywords: Internship, nursing student, vital signs
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