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 مقاله پژوهشی

  یعموم يهابخشدر  يان پرستاریماران از مراقبت دانشجویو درك ب یرفتار مراقبت یبرنامه آموزش
  

  6يفينب شري، ز٥اني، بهمن چراغ٤مؤدب يم هاتفي، نس3خواه ياري، حجت ذره هوش2يگيجه مرادبي، خد1يده الهاميسع
 

  20/02/1395تاریخ پذیرش  16/12/1394تاریخ دریافت 
 

 یدهچک
بیماران، کیفیت خدمات اغلب  .ابدی تیواقع یاصل يهاآموزش ارزش قیتواند از طریم يدر پرستار يمفهوم چند بعد کیعنوان مراقبت به :هدف و زمينهپيش
 ماران از مراقبتیبر درك ب یرفتار مراقبت یبرنامه آموزش تأثیر یبررس باهدف لذا پژوهش حاضر، ندینمایم یابیرا بر اساس درك خود از مراقبت ارز شدهارائه

  انجام شد. يپرستار
آبادان انجام  یدر دانشکده علوم پزشک 92-93سال  یلیمسال دوم تحصیبوده که در ن یمه تجربیو ن یآموزش يامداخلهپژوهش حاضر مطالعه  :کار روشمواد و 

گروه مداخله در  يبرا یرفتار مراقبت یم شدند. برنامه آموزشی) تقسn=26( ) و کنترلn=29( به دو گروه مداخله یطور تصادفبه 4و  3سال  يدانشجو 55شد. 
 3دانشجو  هر يبه ازا ،يافت نمودند. بعد از گذشت روز دوم از شروع کارآموزیاجرا و گروه کنترل آموزش معمول را در یو جراح یداخل يهابخش يطول کارآموز

 يهاقرار گرفت. داده یموردبررس CBMمطالعه با ابزار  يماران در هر دو گروه قبل و بعد از اجرایمار سطح درك بیک بیروز مراقبت مداوم از  2 یمار و در طیب
 قرار گرفت. تحلیلوتجزیهمورد  SPSS-21افزار حاصل با استفاده از نرم

 ،ياحرفه تاررف الویت بیبه ترت آموزشی مداخله از بعد و قبل در پرستاري دانشجویان شده دریافت مراقبتی رفتار از بیماران درك که دهدیم نشان نتایج :هاافتهي
). p=.0001( نیانگیش میافزا یبرنامه آموزش يبعد از اجرا یطه رفتار مراقبتیح پنجدر گروه مداخله در هر  .است بوده احترام و همدلی ارتباط، ،ياحرفه رویکرد

بوده ن دارمعنی يآمار ازنظرن وجود یمطالعه، پسرفت داشته است اما با ا یان در طیدانشجو افت شدهیدر یماران نسبت به رفتار مراقبتیب در گروه کنترل درك
 .)p=.83( است

علمی و عملی آنان  يهاآموزشتوسعه  در تواندیم، ینیبال يهاطیمحافت شده دانشجویان پرستاري در یدر يهامراقبت: درك بیماران از گيرينتيجه و بحث
  داشته باشد. ینقش مهم
 ماران از مراقبتی، درك بيان پرستاری، دانشجوی، رفتار مراقبتیبرنامه آموزش ،یرفتار مراقبت ها:کليدواژه

  
 361-370ص ، 1395 تیر، 81درپی ، پیچهارممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره 

  
  09163928598 تلفن:آبادان،  ی، دانشکده علوم پزشکيدانشکده پرستار: آدرس مکاتبه

Email: s_elhami@yahoo.com 

  
  مقدمه

و از  دهدیمق مراقبت پرورش یرا از طر هاانسان، يپرستار
و  1ی). ل1( شودیمل یمار تشکین پرستار و بیواحد ب يارابطه

فه در یوظ نیترمهم: سندینویم 2نگلیتیهمکاران به نقل از نا

                                                             
 مسئول) يسنده(نو آبادان ي، دانشکده علوم پزشکيجراح يداخل يکارشناس ارشد آموزش پرستار ،يبرم ١
  آبادان يدانشکده علوم پزشک کودکان، يکارشناس ارشد پرستار ،يمرب ٢
 آبادان يدانشکده علوم پزشک  ،يت خدمات پرستاريريکارشناس ارشد مد ،يمرب ٣
  آبادان يدانشکده علوم پزشک  ،يجراح يداخل يکارشناس ارشد آموزش پرستار ،يمرب ٤
  شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک  ،يولوژيدمياپ يدکترا ،ارياستاد ٥
 شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک  ،يجراح يداخل ي، آموزش پرستارارشد يکارشناس يدانشجو ٦

1 Liu JE 
2 Nithingle 

، نقش پرستاران را يدیعنوان جزء کلمراقبت است که به يپرستار
در  يک مفهوم چند بعدین یهمچن ).2( سازدیمز یاز پزشکان متما

با  یاصل يهاارزشق آموزش یاز طر تواندیماست که  يپرستار
و دانشجو محور در طول دوره  دارهدف يهاروشاستفاده از 
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 یجی، با نتاشدهانجامقات ی) که بنابر تحق3یابد (ت یواقع یکارشناس
ت یمارستان و رضایص زودتر از بیمار، ترخیع بیسر يل بهبودیاز قب

ه یلک تواندیممار همراه است و یش بیو آسا یمار از خدمات بهداشتیب
طور مداوم از کلمه پرستاران به ).1سازد (را متأثر  ینیاهداف بال

 يااز مراقبت، اجز یف درستیهنوز تعر ی، ولکنندیممراقبت استفاده 
مراقبت  3نشده است. به نظر وود وارد ارائهند مراقبت یمراقبت و فرآ

ل شده است. یتشک یاجتماع-یو روان یجسمان يدیاز دو مؤلفه کل
و فنون مراقبت و مؤلفه  یکیزیف يهامؤلفهبه  یجسمان يهامؤلفه

مار مربوط یب یو عاطف یروان يازهاین يبه ارضا یاجتماع-یروان
روزمره،  يشامل انجام کارها یجسمان یمراقبت يشوند. رفتارهایم

، آموزش و حل هاهیرو، هادرمان، یصی، مداخالت تشخیکیزیاعمال ف
 یجسمان يجه مطلوب و حصول بهبودیل به نتیر نیدر مس مسئله

اد جیاز به ین یاجتماع -یروان یمراقبت يرفتارها. باشدیمماران یب
 شودیممان و صداقت در رفتار منجر یرش احساسات، ایاعتماد، پذ

ه ک افتهیتوسعه ي). در اکثر مطالعات صورت گرفته در کشورها4(
هست، پرستاران  يادیمار مورد توجه زیاستقالل و حقوق ب

ا ماران ریب یاجتماع -یا روانی یعاطف يازهایمرتبط با ن يهامراقبت
 يهاافتهیبر اساس  کهیدرحال) 6–5( اندکرده یابیارز ترمهم
 یجسمان يهاجنبهشتر به یران بیپرستاران در ا 4زشفریان و ویخادم

  ).7( دهندیمت یمراقبت اهم
 وختگانآمدانشن باشد که یکه اگر انتظار ا کندیمنگر مطرح یلن
د یخود نشان دهند، با ینیرا در کار بال یرفتار مراقبت يپرستار

ند آموزش مورد توجه و مراقبت یکنند که در طول فرآاحساس 
آموزش  يهابرنامهنکه هدف ین با توجه به ای). همچن8( اندقرارگرفته

را  يارو علم پرست است که هنر یت پرستارانی، تربيپرستار ینیبال
زان مطمئن شوند که یگسترش دهند، الزم است برنامه ر

 يرا به کار خواهند برد که رفتارها یاتیعمل يهامدل آموختگاندانش
که توسط  یمراقبت يق شده باشد. رفتارهایدر آن تلف یمراقبت

و  شدهتیتقود ی، باشودیمان ینما یط مراقبتیدانشجو در مح
جاد یدر ا نیص مدرسیبه تشخ ین امر بستگیباشد که ا افتهیتوسعه

مورد انتظار  يامدهاین پی، داشته و همچنيریادگیط مناسب یمح
 تدر مراقب يریادگی -یند آموزشین به فرآیدر بال ماریمراقبت از ب

که پرستاران،  يباوجود). در حال حاضر 9خواهد داشت ( یبستگ
ق تعامل با یاز طر یین سال دانشجویرا از اول یمراقبت يرفتارها

نارها و تجربه اقدامات ی، کالس درس و سميمدرسان پرستار
) اما آنان 10( کنندیمکسب  ینیبال ياهبخشدر  يپرستار

 يهاآموخته ینیبال یماران در عرصه واقعیدر تعامل با ب توانندینم
 يت خدمات پرستاری) و با توجه به اهم9نمایند (ش را منطبق یخو

                                                             
3Woodward VM. 

ت و یتقو يبرنامه برا یاز به طراحیدر هر نظام سالمت، ن
راستا  این ). در11است ( ریناپذاجتناب يپرستاران امر يتوانمندساز

 باعث احساس دانشجویان نفساعتمادبه و توانمندي سطح افزایش

 ).12( شودیمپرستاري  رشته از مندي رضایت و پذیري مسؤولیت
 آمدن به وجود موجب بالینی محیط در مثبت نتایج حصول

 و شده بیماران مراقبت از امر در دانشجویان در مثبت احساسات
 ).13( گرددیم آنان تالش شدن ترشیب باعث نهایتاً

 پرستاري را يهامراقبت محور بیمار، فردي برآوردن نیازهاي

 از کیفیت با انجام مراقبت پرستار، نهایی هدف و دهدیم تشکیل

 تمام حق خوب، کیفیت با مراقبت دیگر، عبارت به .است بیمار

). اغلب 7( است دهنده مراقبت پرستاران تمام مسئولیت و بیماران
بیمارستان را بر اساس درك  شدهارائهز، کیفیت خدمات یبیماران ن

 روازاین. ندینمایم یابیافت شده ارزیخود از مراقبت پرستاري در
ال ن حیمار، محور فرایند درمان است. با ایبر ب یامروزه مراقبت مبتن
پرستاري همچنان مورد نقد است.  يهامراقبتمتأسفانه کیفیت 

افت شده توسط یدر يهامراقبتبررسی میزان درك بیماران از 
وسعه در ت تواندیم، ینیبال يریادگیط یدانشجویان پرستاري در مح

 ياکنندهکمکنقش  يعلمی و عملی دانشجویان پرستار يهاآموزش
ارائه ). همچنین با بررسی درك بیماران از شیوه 14باشد (داشته 
ر دبه نقاط ضعف و قوت دانشجویان  توانیمان، یدانشجو یمراقبت

ج، جهت یفرایند مراقبت از بیماران پی برده و با استفاده از آن نتا یط
 ییشنهادهایپ يان پرستاریآموزشی دانشجو يهايزیربرنامهاصالح 

 یبرنامه آموزش تأثیر). لذا پژوهش حاضر با عنوان 15نمود (را مطرح 
 در یعموم يهابخشماران از مراقبت در یبر درك ب یر مراقبترفتا

انجام شد. با  92-93 یلیسال تحص در آبادان، پزشکی علوم دانشکده
را  رتمهم یمراقبت ين مطالعه بتواند رفتارهایج اید که نتاین امیا

و  يد و در ارائه خدمات پرستاریماران مشخص نمایب يبرا
د واقع یمف يت پرستاریریمربوط به آموزش و مد يهايزیربرنامه
 گردد.
  

  مواد و روش کار
بوده است.  یمه تجربیو ن یآموزش يامداخلهن پژوهش از نوع یا

ادان آب یدانشکده علوم پزشک يان پرستاریجامعه پژوهش را دانشجو
ان کارآموز و کارورز در یدانشجوه یپژوهش را کل کنندگانشرکتو 

ماران یو ب يوسته پرستاریپ یمقطع کارشناس 4و  3عرصه سال 
ورود به مطالعه  يارهایکه مع یو جراح یداخل يهابخش در يبستر

، انیورود به مطالعه جهت دانشجو يارهایل داد. معیرا داشتند، تشک
که  يپرستار یمقطع کارشناس 8و  6 يها درترمل یاشتغال به تحص

4Khademian& Vizeshfar 
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 عمومي هايبخش در پرستاري دانشجويان مراقبت از بيماران درک و مراقبتي رفتار آموزشي برنامه
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ن یجهت شرکت در ا یشخص یآگاهانه و کتب يت مندیعالقه و رضا
ار ی، مهمان و مشروط معیان انتقالیمطالعه را داشتند، بود و دانشجو

ن یخروج از ا يارهایمع نی. همچناندنداشتهن مطالعه را یورود به ا
در عرصه  يا کارورزی يار که در واحد کارآموزیان بهیمطالعه، دانشجو

ورود جهت  يارهای، بوده است. معاندنداشتهطور منظم حضور به
ساعت)،  24شتر از یدر بخش (حداقل مدت اقامت ب يماران، بستریب

ص پزشک معالج)، ی(با تشخ داریپا یاجتماع- ی، روانیت ذهنیوضع
ار خروج یا همراهان جهت شرکت در مطالعه و معیمار و یت بیرضا

، ، نبضفشارخونناپایدار (ک ینامیت همودیوضعماران از مطالعه یب
 به د پزشک معالج بوده است.ییتنفس، درجه حرارت و درد) با تأ

 یورود با استفاده از جدول اعداد تصادف بیبر اساس ترت انیدانشجو
 عدد فرد بودن یا زوج اساس برشماره اختصاص داده شده بود.  کی

 سپس .گردیدند تقسیمگروه  دو به دانشجویان ،شدهداده اختصاص

 و مداخله گروه عنوانبه هاگروهاز  یکی سکه پرتاب از استفاده با
 دانشجوي نفر 75 از شدند. مطالعه وارد گروه کنترل عنوانبه دیگري

از  بعد. داشتند را مطالعه به ورود طیشرا دانشجو 58، 8و  6 ترم
ن پژوهش یا يشد و اجرا تشکیل نفره 29 گروه دو سازي تصادفی

بخش اول پژوهش، لوگ بوك که شامل  در .بخش انجام شد 4در 
ژه و اهداف مورد انتظار از دانشجو ی، ویو اهداف کل ینیطرح درس بال

ا آبادان استاندارد و ب یدانشکده علوم پزشک يپرستار در گروهبود و 
بر شواهد مورد  یمبتن ین مقاالت آموزشیاستفاده از کتب و آخر

در  زیاز دانشجو ن یاهداف مورد انتظار مراقبت .گرفت قرار ینیبازب
 يتئور بر یمبتن یده و سپس برنامه آموزشیگنجان ینیدفترچه بال

م پژوهشگر، با کمک صاحب نظران و مستندات یواتسون توسط ت
 يپرستار ینیان بالیمرب يبرگرفته از کتب و مقاالت موجود، برا

 یآموزش يارائه محتوا يبرام پژوهشگر یت یشد. بعد از آمادگ یطراح
 یآمد و ط به عملدعوت  یم پژوهشیاز همکاران شرکت کننده در ت

، در ینقش و بحث گروه يفایوه ایبه ش یجلسه کارگاه آموزش 8
در  ياحرفه یو رفتار مراقبت يان پرستاریمرب ینه نقش مراقبتیزم
دند. در بخش دوم یآموزش د یو عمل يتئور صورتبهمار ین بیبال

ان یجودانش ینیمار از مراقبت بالیب یدرك رفتار مراقبت یجهت بررس
، بعد از گذشت روز دوم از شروع یبرنامه آموزش يقبل از اجرا

مار و در یب 3هر دانشجو  يدر عرصه و به ازا يا کارورزیو  يکارآموز
که  ياپرسشنامهله یمار به وسیک بیروز مراقبت مداوم از  2 یط

صورت گرفت. در  ش آزمونیل شد پیتکم دهیدآموزشتوسط ناظر 
و  یر رسمیغ طوربه، یبخش سوم جهت گروه مداخله برنامه آموزش

 يبر تئور یمبتن یمراقبت نسب فاکتورهاي فاکتوراز پنج از استفادهبا 
 بتی،مراق ینداز فرآ یهر فاکتور مراقبت کهيطوربهواتسون ارائه شد. 

                                                             
5Case Method 
6Peer Colleague 

 توصیف را) راحت مرگ یاسالمت و  حفظ( مددجو یتموفق چگونگی
 و احترام ی،شامل: مقدمه رفتار مراقبت ينظر يمحتو اجزاي .نمودند

 10 یدر ط خود یرفتن، پذبشردوستانه درستکاري و پذیرش همدلی،
 يا کارورزیو  يجلسه که از زمان کارآموز 8 یساعت آموزش در ط

بکار  یآموزش يهاوهیشدا کرد. یاختصاص پ ن امریبه ا در عرصه
و  یکارگاه صورتبه ین مداخله آموزشیدر ا شدهگرفته

فعال، بحث  یشامل سخنران مورداستفاده یآموزش يهاياستراتژ
د. مار و گفتگو بویز بیو و آنالینقش و سنار يفایکوچک، ا يهاگروه
 در کتب موجود در ارتباط یفیتأل يوهایبا استفاده از سنار وهایسنار
واحد  ینیط بالیدر مح آمدهشیپو موارد  شدهارائه مباحثبا 

ان بعد از ین مرحله دانشجویدر ا مورد بحث قرار گرفت. يکارآموز
در ابتدا مراقبت  یعملکرد مراقبت يط کالس در اجراین در محیتمر

ط یمار و خانواده و مراقبت از همکار را در محیاز خود، مراقبت از ب
 ینیبال ینقش توسط مرب يفایا یآموزش يبا استراتژ ینیبال

 ردند.افت کیان گروه کنترل برنامه معمول را دریو دانشجو فراگرفتند
 یمار از رفتار مراقبتیدرك ب یدر بخش چهارم پژوهش، جهت بررس

و  5يوه موردیبه ش ینیان بالیان، مربیافت شده توسط دانشجویدر
 يزیربرنامههر دانشجو  يف محوله برایوظا 6ین همکالسیب ياریهم

از  روز 2، بعد از گذشت شدهیطراحنموده و سپس بر طبق برنامه 
مار یب 3هر دانشجو  يدر عرصه و به ازا يا کارورزیو  يشروع کارآموز

مار از رفتار یمار) سطح درك بیک بیروز مراقبت مداوم از  2 یدر ط(
مداخله  يبعد از اجرا يپرستار يافت شده از دانشجویدر یمراقبت
ل یمتک دهیدآموزشکه توسط ناظر  ياپرسشنامهه لیبه وس یآموزش

 در پژوهش یقرار گرفت. با توجه به مالحظات اخالق یموردبررسشد 
ان یدر دانشجو یرفتار مراقبتِ یز برنامه آموزشیگروه کنترل ن يبرا

در عرصه در نظر  يا کارورزی يبعد از اتمام دوره کارآموز يپرستار
 پژوهش يواحدهاد. الزم به ذکر است که به یو ارائه گرد شدهگرفته

 هانآ یینها یابین مطالعه بر ارزشید شد که ایمداخله تأک در گروه
  ندارد. يتأثیر

  ابزار بوده است.  2ن پژوهش شامل: یاطالعات در ا يابزار گردآور
 مار شامل؛ سن، جنس، یک بیالف) پرسشنامه اطالعات دموگراف

 يالت، روزهایتحص، محل سکونت، سطح تأهلت یوضع
  . باشدیم ي، سابقه بستريبستر

 یمراقبت يمار از رفتارهایسطح درك ب یابیب) جهت ارز 
ن ابزار توسط یاستفاده شد. ا CBM)7ابزار (از  افت شدهیدر

سط ن ابزار تویا ییایو پا یید. روایل گردیتکم دهیدآموزشناظر 
قرار گرفته  دییتأشده و مورد  گیرياندازه) 2002 ( 8هیهس یل

ن ابزار ی). ا11است (/. بوده 97ابزار  یدرون یاست. همبستگ

7Caring Behavior Measurement(Cbm) 
8 Lee-Hsieh 
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 5ارتباط (تم)، یآ 10( ياحرفهشامل رفتار  آیتم 28 يدارا
 2احترام (تم) و یآ 4همدلی (تم)، یآ 7فردي (کرد یتم)، رویآ
 يانقطه 4کرت یاس لیک مقین پرسشنامه در ی. اباشدیمتم)یآ

) و در 1هرگز () و 2ندرت (به)، 3( اوقات ی)، گاه4همیشه (از 
  شده است.  يبندرتبه) 0صورت قابل اجرا نبودن (

ران بکار گرفته نشده یمشابه در ا قاتیدر تحقن پرسشنامه یا
بتدا ق حاضر، این پرسشنامه در تحقین جهت استفاده از ایبود. بنابرا

و  شدهدانبرگر یبه زبان فارس یسیبه زبان انگل نفر مسلطتوسط دو 
 یسیک نفر کارشناس مسلط به زبان انگلیتوسط  هاپرسشنامه سپس

ت با نظر دو نفر صاحب نظر در یقرار گرفته و در نها ینیمورد بازب
 یین روایید. جهت تعیصورت گرد ییم نهایتنظ يرشته پرستار

د صاحب نظر ینفر از اسات 10ار یپرسشنامه ابزار در اخت يمحتوا
د ییند و بعد از تأیاظهار نظر نما هاآنورد قرار گرفت تا در م يپرستار

تفاده با اس هاپرسشنامه یعلم ییایقرار گرفت. پا مورداستفاده یینها
 ).93/0گردید ( گیرياندازهکرونباخ  يآلفا یدرون یاز روش همسان

استفاده شده  SPSS-21افزار از نرم يآمار يهادر جهت انجام آزمون
الزم از معاونت محترم آموزش  يهامطالعه با کسب مجوز نیاست. ا

  بادان انجام گرفته است.آ یدانشگاه علوم پزشک
  
  هایافته
ماران از رفتار یدر هر دو گروه، جهت سنجش سطح درك ب 
مار یب 3مداخله و  يمار قبل از اجرایب 3هر دانشجو  ي، به ازایمراقبت

 يرهایمتغ ازنظرقرار گرفتند. دو گروه  یموردبررسبعد از آن 
ج آن در جدول شماره یقرار گرفته اند و نتا یموردبررسک یدموگراف

ان ماریشتر بیدهد که بین جدول نشان مینشان داده شده است. ا 1
ت یان گروه کنترل با جنسیمشارکت کننده در مطالعه در دانشجو

نسبت برابر و ان گروه مداخله با یدرصد و در دانشجو 1/55مرد 
 2درجه درد  يالت متوسطه، داراین، با سطح تحصی، شهر نشمتأهل
ات یک از خصوصیچ یباشند. در ه یم یقبل يسابقه بستر يو دارا

  دار نداشته اند.یک دو گروه با هم تفاوت معنیدموگراف
 

   ک دو گروهیماران مشارکت کننده به تفکیمتغیرهاي دموگرافیک ب یفراوانی و درصد فراوان ):۱جدول (
متغیرهاي 

  دموگرافیک
  زیر گروه

نوع   گروه کنترل  گروه مداخله
  آزمون

P 

value درصد فراوانی  تعداد  درصد فراوانی  تعداد  

  سن

32-14  10  %7/5  12  %7/7  

کاي 
  اسکوئر

36/0  50-33  45  %9/25  31  %9/19  
68-51  84  %3/48  83  %2/53  

69˃  35  %1/20  30  %2/19  

  جنس
  1/55%  86  %50  87  مرد

35/0  
 9/44%  70  %50  87  زن

  تأهلوضعیت 
 8/5%  9 7/5%  10  مجرد

 84% 131 7/78%  137  متأهل  26/0

 3/10% 16 5/15%  27  بیوه/ مطلقه

  محل سکونت
 9/92% 145 4/95%  166  شهر

34/0  
 1/7% 11 6/4%  8  روستا

  سطح تحصیالت

 1/14% 22 4/26% 46  بی سواد

06/0  
 9/42% 67 1/35% 61  متوسطه

 9/26% 42 9/25% 45  دیپلم

 3/10% 16 6/8% 15  فوق دیپلم

 8/5% 9 4% 7  لیسانس و باالتر

  سطح درد
0  59 %9/33 55 %3/35 

6/0  2  92 %9/52 84 %8/53 

4  23 %2/13  17 %9/10 

  سابقه بستري شدن
 76/ 3% 119 6/77% 135  دارد

7/0  
 7/23% 37  4/22% 39  ندارد
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 شینمرات در پ نیانگیم یبررس يبرا یزوج یآزمون ت جینتا
 ارائه شده است 2در گروه مداخله در جدول  آزمونپسآزمون و 

ده افت شیدر یماران از رفتار مراقبتیکه درك ب دهدیمج نشان ینتا
 بیترتبه  یدر قبل و بعد از مداخله آموزش يان پرستاریدانشجو

و احترام بوده  ی، ارتباط، همدلياحرفهکرد ی، روياحرفهت رفتار یالو
ماران احترام یدگاه بیج مطالعه نشان داده است که از دیاست. نتا

  ت را داشته است.ین اهمیشتریب ياحرفهت و رفتار یاهم نیترکم

  
عد قبل و ب دهیان گروه آموزش دیدانشجو افت شدهیدر یماران از رفتار مراقبتیاز کسب شده درك بین امتیانگیسه میجدول مقا ):۲جدول (

   از مداخله

  نام متغیر
  انحراف معیار  میانگین

 p-value  نوع آزمون
  بعد از مداخله  قبل از مداخله از مداخله بعد قبل از مداخله

  1/5  3  9/31  6/25  ياحرفهرفتار 

 تی زوجی

0001/0 

 0001/0  5/2  6/1  2/16  13  ارتباط

 0001/0  2/3  4/2  6/21  17  رویکرد فردي

 0001/0 2 3/1 05/12  10  همدلی

 0001/0 1 7/0 6/6 7/5  احترام

 0001/0  9/12 8  5/88 4/71  نمره کل

  
 شینمرات در پ نیانگیم یبررس يبرا یزوج یآزمون ت جینتا

ج ینتا ارائه شده است 3در جدول  کنترلدر گروه  آزمونپسآزمون و 
افت شده یدر یماران از رفتار مراقبتیکه درك ب دهدیمنشان 
 بیترتبه  یدر قبل و بعد از مداخله آموزش يان پرستاریدانشجو

ر ییو احترام تغ ی، ارتباط، همدلياحرفهکرد ی، روياحرفهت رفتار یالو
گاه دین گروه از دیج مطالعه نشان داده است که در اینموده است. نتا

ان قبل از مداخله و بعد از مداخله یدانشجو یماران رفتار مراقبتیب
  نداشته است. یان فرقیدانشجو یاختالف نداشته و رفتار مراقبت

  
   از مداخله بعد قبل و ان گروه کنترلیافت شده دانشجویدر یماران از رفتار مراقبتیدرك ب شدهکسباز ین امتیانگیسه میجدول مقا ):۳جدول (

  میانگین ± انحراف معیار   نام متغیر
  p-value  نوع آزمون

 بعد از مداخله قبل از مداخله  

3/24  ياحرفهرفتار  ± 3/2 4/24 ±3/1 

 تی زوجی

61/0 

4/12  ارتباط  ±1/4 3/12 ± 1/8 93/0 

1/16  رویکرد فردي  ± 1/8 4/16 ± 2/1 12/0 

8/8 1/1 ±9  همدلی ± 1/3 21/0 

3/5  احترام  ± 0/86 2/5  ± 0/89 18/0 

3/67  نمره کل  ± 7/3 4/67  ± 8/3 83/0 

  
 ین دو گروه در طیب جادشدهیان یانگیاختالف م یج بررسینتا
ارائه شده  4مستقل در جدول شماره  یبا استفاده از آزمون ت مطالعه

ر دن نمرات قبل و بعد یانگیکه تفاوت م دهدیمج نشان یاست. نتا
 بوده است. دارمعنیپرسشنامه  يهاطهیح یمداخله در تمام گروه
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   ماران هر دو گروهین نمرات قبل و بعد از مداخله در بیانگیسه اختالف میمقا ):۴( جدول
 p-value نوع آزمون یانگیناختالف م ± یارانحراف مع  یرنام متغ

 کنترل مداخله  

 0001/0  مستقل یت 1/7 ± 0/1 5/3 ± 6/2  ياحرفهرفتار 

 0001/0 1/4 ± 0/01 2/4 ± 3/2  ارتباط

 0001/0 1/5 ± 0/2 3/4 ± 4/6 يفرد رویکرد

 0001/0 1/08 ± 0/1 2/1 ± 2/03  همدلی

 0001/0 0/67 ± 0/1 1/17± 0/91  احترام

 0001/0 4/37 ± 0/1 12/8 ± 17/06  نمره کل

  
  گیريبحث و نتیجه

مهم و  یقاتیک موضوع تحقیگذشته مراقبت،  يهادهه یدر ط
ان ی، بيپرستار یانجمن مل .بوده است يخچه پرستاریتار یجزء اصل

ده بو یبهداشت يهااستیسدر  یار اصلیمراقبت، معنموده است که 
ه سمت ب يآموزش پرستار ینیشنهاد نموده است که اصالح و بازبیو پ

). مقاالت 16ابد (یشتر توسعه یب یت مراقبتیبا محور يهابرنامه
ن وجود مطالعات یش است با ایمراقبت، روزانه در حال افزا ينهیدرزم

ن راستا ی). در هم17نادر است ( نهین زمیدر ا یو طول يامداخله
بر آن  یمه تجربیو ن يامداخلهک پژوهش یعنوان مطالعه حاضر به
ف یه توصب یرفتار مراقبت یبرنامه آموزش تأثیر یبررسبوده است تا با 

 )یو جراح ی(داخل یعموم يهابخشدر  يماران بستریدرك ب
  بپردازد. 
ار درك رفت شدهکسبر نمرات یین نمرات و تغیانگیسه میمقا

ل ک در دو گروه مداخله و کنتریماران به تفکیافت شده بیدر یمراقبت
روه ان گیماران دانشجویب«در  یبرنامه آموزش ين قبل و بعد از اجرایب

مثبت و هم راستا با برنامه  یارتباط هاطهیح یدر تمام» مداخله
 2011همکارانش (و  يده شد که با مطالعه خورید اجراشده یآموزش

ان مدرس یاز مرب کهیدرحال). 17است (در اردن هم راستا بوده ) 
کنترل و مداخله) خواسته شده بود تا بر ( دو گروهان در هر یدانشجو

د. با نید نمایتاک ینیدر آموزش بال یت مراقبت و رفتار مراقبتیاهم
 صورتبهرا  یمراقبت يرفتارهاان گروه کنترل، ین وجود، مربیا

ان آموزش نداده بودند و نمرات درك رفتار یم به دانشجویمستق
 صورتبهماران در گروه کنترل بعد از مداخله، یتوسط ب یمراقبت
است ان گروه مداخله بوده یاز نمرات دانشجو ترکم يدارمعنی

)p=.0001 ماران به یب شدهدادهن در مطالعه حاضر، نمرات ی). بنابرا
مطالعه، پسرفت  یط ان دریافت شده از دانشجویدر یرفتار مراقبت

                                                             
1 khouri 

). p=.83است (نبوده  دارمعنی يآمار ازنظرن وجود یداشته است با ا
رد کیو سپس رو ياحرفهطه رفتار یآموزش در ح تأثیرن یشتریب

در اردن همسو بوده  1يج با مطالعه خورین نتایبوده است که ا يفرد
 یاثر مناسب برنامه آموزش يدهندهنشانآشکار  صورتبه است که

شتر یبوده است. ب يان پرستاریدانشجو یمراقبت بر رفتار مراقبت
طه ممکن است به ین دو حیدر ا یمراقبت يمشاهده نمودن رفتارها

ان بوده یدگاه دانشجویاز د یمراقبت يت باالتر رفتارهایعلت اهم
از  ین رفتار مراقبتیشتر ایان شدن بیگر در نمایاست. عامل مؤثر د

گر یاس نسبت به دیر مقین زیا يست که رفتارهان ایماران ایدگاه بید
ر، گیشتر قابل لمس و مشاهده هستند. به عبارت دیها باسیرمقیز
ن یابراو بن باشندیم یمراقبت يگر رفتارهایاز د ترینیعن رفتارها یا

ماران به علت عدم یو ب شوندیمنمره داده  ترراحتماران یتوسط ب
 اشندبینم یفن يهایستگیشاق یدق یابیالزم، قادر به ارزش یآگاه

 ياهمراقبتماران نسبت به یازآنجاکه ب شودیمشنهاد ی). لذا پ18(
ت مراقبت را یفیدارند و ک يترکماطالع  یو درمان یبهداشت

 يتاران پرسیبسنجند، الزم است دانشجو يعملکرد طوربه توانندینم
شتر مشاهده یرا ب هاآنماران یبوده و ب ترینیعکه  ییبه رفتارها

اصول  ماران در موردیز به بیداشته باشند و ن يشتری، توجه بکنندیم
ها مار نه تنیان حقوق بیو ب یو اصول اخالق یاخالق يکدها، یمراقبت

و کتاب و روزنامه  یل ارتباط جمعیبلکه در با وسا یدر مراکز درمان
در مراکز  یزندگ يهامهارتن در آموزش یر طرق همچنیو از سا

ن خصوص یدر ا یزندگ يهامهارت يهادوره یدر ط وپرورشزشآمو
  دهند. ارائهرا  یالزم و کاف يهاآموزشحات و یان توضیبه دانشجو

 اهطهیحگر یاز د ترکمطه احترام را یماران در گروه مداخله حیب
همکارانش نژاد و  یبا مطالعه حاج هاافتهین یمشاهده کرده بودند. ا

) 19همکاران (و  2با مطالعه ولف ی) همگون بوده ول5( یعی)، رف1(

2 Wolf 
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رت دارد. در مطالعه ولف و همکاران، ی) مغا20( 3منیو برانتون و ب
اس احترام قائل شدن یر مقیمربوط به ز یمراقبت يماران رفتارهایب

 يارفتاره ترکمشتر مشاهده کرده بودند. مشاهده یگران را بید يبرا
 يل چندیدال تواندیمگران ید ين برااس احترام قائل شدیرمقیز

به کوتاه بودن مدت زمان مراقبت  توانیمداشته باشد که ازجمله 
مطالعات اشاره  یمار اشاره کرد. چنانکه در برخیک بیان از یدانشجو

ماران از یدرك ب تواندیمکه کاهش مدت زمان مراقبت  اندکرده
). در واقع 1دهد (قرار  تأثیرتحت  یطور قابل توجهمراقبت را به

ن رایدر ا یو آموزش یو عمل در اکثر مراکز درمان ين تئوریب ییجدا
بر  تواندیمن امر یوجود دارد که ا يپرستار در حرفهبه شدت 

 طیداشته و در مح یمنف تأثیران یدانشجو ياحرفهشدن  یاجتماع
اد یک حرفه ی عنوانبهک شغل نه ی عنوانبه ياز پرستار یاجتماع
 وزانهدلسبر توجه  عالوه يپرستار ياحرفهرشد  ين برایبنابراکنند. 

جنبه  به یو حساس بودن به جنبه مراقبت يریپذتیمسئولو با حس 
  د توجه گردد. یز همواره باین یعلم

دانش و مهارت «طه یماران حیدگاه بینکه از دیبا توجه به ا
 ياحترام قائل شدن برا«طه یشتر و حیت بیاز اهم »ياحرفه

ه ک رسدیمبرخوردار بوده است. به نظر  يترکمت ی، از الو»گرانید
 يبا توجه به کدها يان پرستاریضرورت دارد که پرستاران و دانشجو

، ضمن حفظ دانش و یو اصول اخالق یو مراقبت اخالق یاخالق
 يهاجنبهشتر به یمار، بیب يمهارت خود و استمرار ارائه آن برا

د. نیماران توجه نمایب یوقار و شان انسان همراه با یانسان يرفتارها
ت یبا رضا یمراقبت يبا توجه به ارتباط همه ابعاد رفتارها عالوهبه 

زرها و یو سوپروا يران پرستاریکه مد شودیمشنهاد یماران، پیب
د یش تأکیشتر از بیماران بیت احترام بیت رعایبر اهم ینیان بالیمرب

  داشته باشند.  ین امر نظارت کافیداشته و بر ا
ماران یب«نسبت به » ان گروه مداخلهیماران دانشجویب«

شتر یطه ارتباط را بیمربوط به ح يرفتارها »ان گروه کنترلیدانشجو
رد کیو رو ياحرفهرفتار  يهاطهیحمشاهده کرده بودند اما نسبت به 

با  هاافتهین یمشاهده کرده بودند. ا ترکمن گروه یدر هم يفرد
 یداشته اما با مطالعه حاج یخوانهم) 21همکاران (مطالعه ولف و 

نژاد و  یماران در مطالعه حاجیرت دارد. بینژاد و همکاران مغا
ر یاشتر از سیطه ارتباط را بیمربوط به ح یمراقبت يرفتارها همکاران

 یمراقبت يرفتارها ترکم). مشاهده 1بودند (مشاهده کرده  هاطهیح
ازجمله آموزش  يبا عوامل متعدد تواندیمطه ارتباط یمربوط به ح

ر د يو ضعف آموزش پرستار یش از دانشگاهیالت پیتحص در طول
مله ازج یپزشک يهامیتدر  ياحرفهو ارتباط  ين فردیحوزه ارتباط ب

 تواندیم یو اجتماع یعوامل فرهنگ نیهمچنو  يدر حرفه پرستار
                                                             

3 Brunton & Beaman 
4 Functional 

ه ن مشکل مربوطه بیل ایدالگر از ید یکین یمرتبط دانست و همچن
 4يافهیوظ صورتبه یمراکز درمان یعموم يهابخشارائه مراقبت 

 شودینم گرفته در نظر واحد کی عنوانبه ماریب روش، نیا است. در

 خصوص به مار،یب يازهاین از یبرخ شدن گرفته دهیناد احتمال و

 گرید يهایژگیو از .دارد وجود یاجتماع و یعاطف ،یروان يازهاین

 آشنا ماریب يازهایکل ن با پرستار که است نیا یمراقبت ستمیس نیا

 صورت مؤثر طوربه پرستار و ماریب نیب ارتباط يبرقرار و ستین

 یکی تواندیممار یرفتار ب ينحوهو  ين سازگاری. همچنردیگینم
مار باشد. یت مراقبت و ارتباط با بیفیگر از عوامل مرتبط با ابعاد کید

 بر رگذاریتأث، از عوامل مهم ين فردیبر بخش و روابط ب جو حاکم
 يهادوره مانند یگر عواملید ياز سو .ماران از مراقبت استیدرك ب

 مارستانیب در مارانیب بستري کم زمان و مدت کارآموزي کوتاه مدت

 دانشجو و ماریب نیب حیصح ارتباط برقراري که شودیم باعث

-یروان يهاجنبهدگاه صاحب نظران توجه به ینباشد. از د ریپذامکان
ش یماران بیح با بیارتباط صح يمراقبت به خصوص برقرار یاجتماع

ماران خواهد یت بیمراقبت، موجب رضا یفن يهاجنبهاز توجه به 
ارانه یهش صورتبهکه ارائه مراقبت  شودیمشنهاد ین مورد پیشد. در ا

باشند. مطالعات نشان داده  روگشاده کنندگانمراقبتانجام شود و 
جاد یمار باعث ایارانه به بیو توجه هش ییروگشادهاست که 

 عدم رسدیم نظر به مار خواهد شد. متأسفانهیب در نفساعتمادبه

جسم  یک نظیر بیماران با برخورد و بیماران با مناسب برقراري ارتباط
 کنندهنگران و داشته فزونی به رو کشورمان پرستاري در جان بی

  .است
 توجه ان پرستاريیدانشجو که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا 

 یعاطف بعد به توجه شتر ازیب را مراقبت یکیزیف و یجسمان بعد به
 اديیز توجه یستیبا انیدانشجو دهدیم نشان که بودند کرده درك

 در اما؛ باشند داشته مارانیب از هنگام مراقبت در ازهاین ریسا به

شتر یرا ب یعاطف جنبه با یمراقبت يهمکاران رفتارها و 5اسن مطالعه
 یآموزش يمحتوا دیتأک رفتارها را، نیباال بودن ا لیو دل انددادهنشان 

 یکیولوژیب علوم بر دیتأک عدم و یاجتماع و يرفتار علوم بر دانشگاه
 ی) که به بررس5همکاران (و  یعیاما در مطالعه رف؛ )10است ( دانسته
ان سال اول پرداخته است، نشان داده یدانشجو یمراقبت يرفتارها

 يفرد نیب يهاجنبهشتر به یتجربه، ب یان بیشده است که دانشجو
 در پرستاران مسئلهن یا کهحالیدر انددادهت یمراقبت اهم یو عاطف

همچون  یعوامل رسدیمده شده است. به نظر ید ترکمبا تجربه 
تفکر  ي، عدم آموزش بر مبنادهیدآموزش ياحرفهان یکمبود مرب

 و یانجسم يهاجنبهبر  ين پرستاریشتر مدرسید بیو تأک يانتقاد
  ن مورد نقش داشته باشند.یمراقبت در ا یکیزیف

5 Essen 
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 يهاپژوهشبا  ییهامشابهتق حاضر یج حاصل از تحقیگرچه نتا
عات که مطال یز با برخین ییهاتناقضن حال ین داشته است با ایشیپ

ور د ییهاتفاوتن یز وجود داشته است. وجود چنیدر باال گفته شد ن
است  یجهان يادهیپدنکه مراقبت یست، لذا با توجه به ایاز انتظار ن

، تیماه بر توانندیم یو ساختار اجتماع یفرهنگ يهاارزش یول
را تحت  ياحرفهریو غ ياحرفهافراد  یت و تظاهرات مراقبتیخصوص

 یلات قبیچون دانش، نگرش و تجرب ین عواملیقرار دهد. همچن تأثیر
شنهاد یجه پیخواهد بود. در نت رگذاریتأثز بر سطح درك افراد یافراد ن

ران یفراگ یبر درك رفتار مراقبت رگذاریتأثنه عوامل یدر زم گرددیم
نده یدر آ یقاتیماران تحقیب یدرك رفتار مراقبت کنندهنییتبو عوامل 

  رد.یگ صورت

  
  یتشکر و قدردان

 یکارشناس يدوره ان نامهیپا يهاداده از برگرفته حاضر يمقاله
  شاپور اهواز با کد  يجند یپزشک علوم دانشگاه مصوب ارشد،

B-9351 نیا در انجام که یکسان ه يیکل از خاتمه در . باشدیم 
از  خصوصاً اند،همکاري داشته پژوهشگران با مانهیصم پژوهش
و  اهواز یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یآموزش محترم معاونت

پرستاري آبادان  دانشکده یته مشاوره امور پژوهشیهمچنین از کم
ن یماران مشارکت کننده در این دانشکده و بیان ایدانشجو و

   .شودیم گزاريسپاس شانتیجهت حما پژوهش،
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Original Article 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CARING BEHAVIOR 
EDUCATIONAL PROGRAM AND PATIENT’S PERCEPTION OF 

NURSING STUDENT CARE IN GENERAL WARDS 
 

Saeedeh elhami1, Khadijeh Moradbeigi2, Hojat Zareh Hoshyari Khah3, Nasim Hatefi Moadab4, Bahman 
Cheraghian5, Zeinab Sharifi6 
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Abstract 
Background & Aims: Caring as a multidimensional concept can be occurred according to teaching main 
values. This study was performed to assess the effect of caring behavior educational program on 
patient’s perception of caring. 
Materials & Methods: This was a semi-experimental and educational trial that was performed on junior 
nursing students (n=55) in Abadan School of Medical Sciences in 2014. The participants were divided 
into two groups of case (n=29) and control (n=26) randomly. The caring behavior educational program 
was conducted for case group during medical surgical clinical course, but the control group doesn’t 
receive any educational plan. After two days, 3 patients were assigned for each student, and the patient 
perception during continuing care for two days was assessed with CBM tool before and after the study 
for the two groups. The collected data was analyzed with SPSS-21. 
Results: There was a mean rising in 5 scope of caring behavior in case group after the study (p=0/0001). 
In control group, the patient perception of caring behavior plan that provided by the students, was 
decreased, but it was not significant statically (p=0/83).  
Conclusion: The patient perception of received nursing care that providing by the students in clinical 
environment can play an important role in scientific and clinical education development.  
Keywords: Educational program, caring behavior, nursing student, patient perception of care  
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