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 مقاله پژوهشی

  یفیک مطالعه کی: یمفهوم زبردست پرستاران کودکان از یمراقبت يدرك خودکارآمد
  

  ٣يبروجن-ضرغام يعل، ٢٭يعلو اعظم، ١يمسعود بهرام
 

  14/02/1395تاریخ پذیرش  19/11/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 شناخت وجودبااینپرستاران دارد.  ياحرفهعملکرد  يبر رو ینقش مهم، پرستاران يکننده رفتارهاییشگویپ عنوانبه يخودکارآمددرك : هدف و زمينهپيش
  است. یپرستاران کودکان از مفهوم زبردست یمراقبت ين درك خودکارآمدییقرار نگرفته است. هدف مطالعه حاضر تب موردتوجهن مفهوم یابعاد ا

در  2014در سال ل محتوایو روش تحل یفیکرد کیرو است که با یمراقبت يخودکارآمد مفهوم يبر رو تربزرگک مطالعه یاز  یبخش مطالعه نیا: هاروشمواد و 
 مصاحبه، هاداده آوريجمعن پژوهش شرکت کردند. روش یبر هدف در ا یمبتن گیرينمونهبخش کودکان بر اساس  ینیبال یپرستار و مرب 27. افتیران انجام یا
  صورت گرفت. )يمرسوم (قرارداد يل محتوایپژوهش با روش تحل يهاداده تحلیلوتجزیهبود.  ساختاریافتهمه ین
ر یشامل ز "یکیتکن يهاتیقابل"یاصل دوطبقهشامل ي، درك خودکارآمد یاز ابعاد اصل یکی عنوانبه یمفهوم زبردست کنندگانمشارکتانات یبر اساس ب: هاافتهي

 يدانش تئورر طبقات (یشامل ز "ياحرفهه دانش یمراقبت بر پا"ت در مراقبت) و یقخال، کیتروماتریارائه مراقبت غی، درمان يهاطبقات (مهارت در انجام مراقبت
  .بود )یاتیو دانش عمل

ن مراقبت یپرستار در ح يکه اشاره به درك خودکارآمد ییهامضمون نیتراز شاخص یکین مطالعه یکنندگان اات مشارکتیبر اساس تجربگيري: نتيجهو  بحث
بخصوص ي، تاران پرسیران و مربیتوسط مد تواندیمن مطالعه یج اینتا است. ياحرفهه دانش یو ارائه مراقبت بر پا یکیتکن يهاتیدر قالب قابل یزبردست، کردن دارد

ت به یفیآنان و ارائه مراقبت با ک ياحرفهت عملکرد یپرستاران بخش کودکان موجب تقو يش درك خودکارآمدیتا با افزا، مراقبت کودکان استفاده گردد طهیدر ح
  کودکان گردند. 

 یفیمطالعه ک، پرستاران کودکان، مراقبتي، خودکارآمدی، زبردستها: کليدواژه
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  09132839963تلفن:  ،يو ماماي ي، دانشکده پرستارآزاد اسالمی دانشگاه، شهرکرد :آدرس مکاتبه

Email: azam_alavi92@yahoo.com 

  
  مقدمه

 -يریادگیه ینظر يم کاربردیاز مفاه یکی يخودکارآمد 
است.  ياحرفهباندورا در رابطه با رفتار  یاجتماع یشناخت

اعتقاد و باور افراد در خصوص  کنندهمنعکس يکارآمدخود
ه را ب یامد خاصیاست که پ ییرفتارهاجهت انجام  شانیهايتوانمند

ی، ک مفهوم شخصی يخودکارآمد .)1،2( دنبال خواهند داشت
 يوبر ر یتخصص ينه است و خودکارآمدیو وابسته به زم یتیموقع

و  یلیت تحصیاز رفتارها و عملکردها همچون (موفق یطه خاصیح
در عملکرد  مؤثران عوامل ی. در م)3(...) اشاره دارد ياحرفهت یموفق

اشته را د تأثیرن یشتریب يخودکارآمد رودیمانتظار ، زین يپرستار

                                                             
   رانيا اصفهان، اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييماما و يپرستار يهامراقبت قاتيتحق مرکز ١
  (نويسنده مسئول) رانيا شهرکرد، ،ياسالم آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد ،ييماما و يپرستار دانشکده ٢
  رانيا اصفهان، اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييماما و يپرستار يهامراقبت قاتيتحق مرکز ٣

 تاًینهات مراقبت و یفیش کیباال موجب افزا يباشد. خودکارآمد
 يخودکارآمد. )6-4(شودیم یو سازمان يموجب بهبود عملکرد فرد

. )7،8(شده است  یپرستاران معرف يمهم رفتارها کنندهییشگویپ
 يبر رو یمهم تأثیر يدرك خود کارآمد، باندورا يمطابق با تئور

 یتگسیبه شا، اعتماد ندارند شانیهاییتوانابه که  ییهاآنرفتار دارد. 
ی، زشیانگ يندهایق فرآیاز طر يخود شک دارند. خودکارآمد

ا ی هاتیقابلدر ترجمه  يک نقش مرکزی یو انتخاب یعاطفی، شناخت
فراد نکه چگونه ایا نییدارند و در تع هاتیفعال به درون هایستگیشا

گذار تأثیر، ابندییماز عملکرد دست  یو به چه سطح کنندیمرفتار 
با درك  ینشان داده که پرستاران يقات پرستاریاست. تحق
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 کيفي مطالعه يک: زبردستي مفهوم از کودکان پرستاران مراقبتي خودکارآمدي درک
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دهند و نسبت به یرا نشان م يعملکرد بهتر، باالتر يخودکارآمد
را  يترتیفیباکدارند مراقبت  يترنییپا يکه خودکارآمد یپرستاران

 يترشین پرستاران به کار خود تعهد بیگر ایدهند. از طرف دیارائه م
 . )8،9(دهند ینشان م يشتریدر مقابل مشکالت استقامت ب، داشته

 تأثیر یبررس باهدف) 2010( و همکاران leeپژوهش 
عملکرد  يبر رو یجمع يو کارآمد اثربخشیو  يخودکارآمد
از عوامل مهم در عملکرد  یکینشان داد که  ياکرهپرستاران 
ن مفهوم با عملکرد پرستاران یاست و ا يدرك خودکارآمد، پرستاران

در  (Robb). مطالعه روب و همکاران )4(ارتباط مثبت دارد 
 يدر آموزش پرستار يل مفهوم خودکارآمدیتحل باهدف، ایلوانیپنس

رك د يش خودکارآمدین است که افزایانگر ایب، به روش واکر و اوانت
مک و عمل ک ين تئوریبه کاهش فاصله ب يان پرستاریشده دانشجو

است که بر  یشناخت يرهایاز متغ یکی يخواهد کرد و خودکارآمد
 يان پرستاریدانشجو یعاطف يندهایو فرآ يعملکرد يرفتارها يرو

 ینیبال يهامهارتو کسب  يان خودکارآمدیو م گذاردیم تأثیر
دهد ین نشان می. شواهد موجود همچن)10(ارتباط مثبت وجود دارد

ماندن در  يپرستاران و قصدشان برا يزان خودکارآمدین میکه ب
ج مطالعه ی. نتا)11(ک ارتباط مثبت وجود داردی يحرفه پرستار

Manojlovich ،نقش  يکا نشان داد که خودکارآمدیدر کشور امر
 يپرستاران باز ياحرفهو عملکرد  يان قدرت ساختاریم ياواسطه

 يهاتفرصجاد یکه با ا کندیمه یتوص يران پرستاریو به مد کندیم
 يموجب بهبود رفتارها، پرستاران يت خود کارآمدیجهت تقو

 که از دهدیمن مطالعه نشان یپرستاران شوند. ا ياحرفه يعملکرد
 پرستاران و يعملکرد يرفتارها توانیم يت خودکارآمدیق تقویطر

ت نقش خود ید و اهمیرا بهبود بخش یمراقبت ياز آن جمله رفتارها
بر عملکرد  یطیبر عوامل مح عالوهرا  هاآن يتأثیرو خود  پرستاران

  . )8(کندیمپرستاران را آشکار  ياحرفه
 مارستانیدر ب شدهبستريون کودك یلیم 8/1ن یبا تخم

 نوانعبهپرستاران  یستگیت و شاین کفاییتع، هاآلنس صورتبه
مختلف در مراقبت از  يهانقشو با  یمارستانین منابع بتریمهم

 اشانهیبز در ین کای. انجمن کودکان آمر)12(است  يضرور، کودکان
وجود  ،زات مناسبیبر وجود تجه عالوهخود را  يازهایاز ن یکی

را ارائه  ن مراقبتیبه کودکان بهتر که بتوانند، اعالم کرده یپرستاران
از به ین، . با مشخص شدن اصول مراقبت کودکان)13(کنند. 

ز ضرورت یران نی. در ا)14(.شودیمشتر احساس یپرستاران کارآمد ب
ر یاخ يهاسالپرستاران در  ياحرفه يتوجه به موضوع خودکارآمد

ارائه خدمات  يهاستمیسرا ی. زشودیمش احساس یش از بیب
افت یو انتظار جامعه در مورد در یش آگاهیافزا لیبه دل یسالمت

 یسانمنابع ان اثربخشیش یر به افزایناگز، مناسب تیفیباکخدمات 
ک ی ينکه خودکارآمدیا يادآوری. با اندشده هاستمیسن یشاغل در ا

 يهانهینه بوده و با توجه به زمیو وابسته به زم یمفهوم شخص
پرستاران در بخش کودکان  یو آموزش یطیمحی، متفاوت فرهنگ

 يدقت به خودکارآمد، ن بخشیدر ا يماران بستریهمراه با تفاوت ب
ت یاز اهم، شدهارائه مراقبت نان ازیپرستاران در جهت کسب اطم

همچون  یمیخت مفاهن شنای. بنابرا)15(برخوردار است یفراوان
طه مراقبت از کودکان که یپرستاران بخصوص در ح يخودکارآمد

و  الزم، هستند یبهداشت يهاسسیتمدر  پذیرآسیبان یجزء مددجو
دگاه یدر آموزش از د ياست. هرچند موضوع خودکارآمد يضرور
رده قات گستیاما انجام تحق، قرار گرفته است موردتوجه گراییاثبات

 ار محدود بودهین بسیطه بالیبخصوص در ح، نهیزمن یدر ا یفیک
 یمراقبت ينکه شناخت ابعاد درك خودکارآمدیت به ایاست. با عنا

ن ییهمچون مراقبت کودکان در تع یتخصص يهاطهیحبخصوص در 
 آن تبعبهو  يخودکارآمد یبررس يابزارها استانداردسازيارها و یمع

 کنندهکمکت مراقبت کودکان یفیپرستاران کودکان و ک یابیدر ارز
 یمراقبت ين درك خودکارآمدییتب باهدفن پژوهش یا، خواهد بود

  انجام شد یپرستاران کودکان از بعد زبردست
  

  مواد و روش کار
ال است که در س يپرستار يدکتر نامهپایاناز  ین مقاله بخشیا

 یمراقبت يدرك خودکارآمد ن مفهومییتب باهدفران یدر ا 2014
جام انی، فیک يل محتوایکودکان به روش تحل يهاپرستاران بخش

، ق تجارب افرادیعم یت بررسیشده است. با توجه به اهم
 يهادر بخش ینیپرستار و سرپرستار بال 27 کنندگانمشارکت
 ینید بالیشهر اصفهان و شهرکرد و اسات هايبیمارستانکودکان 

د اصفهان بودن ییو ماما يگروه کودکان دانشکده پرستار يپرستار
 از آنان ين تعدادیبر هدف و همچن یمبتن يریگکه به روش نمونه

به  ورود يارهایانتخاب شدند. مع یگلوله برف يریگبر اساس نمونه
 يسابقه کار، و باالتر يپرستار یمطالعه داشتن مدرك کارشناس

 يردآورگات بود. روش یان تجربیل به بیک سال و تمایحداقل  ینیبال
ه ک ترتیباینبهبود.  "يفرد ساختاریافتهمه یمصاحبه ن" هاداده

درباره اهداف مطالعه  يخود و شرح مختصر یپژوهشگر ضمن معرف
 هامصاحبه. زمان شرکت در مطالعه دعوت به عمل آورد ياز آنان برا

آرام که توسط  یدر مکان هامصاحبهقه بود. همه یدق 60تا  28ن یب
مصاحبه  يانجام شد. راهنما، دیانتخاب گرد کنندگانمشارکت

در هنگام  يخودکارآمد: گرفتیبرمر را در یر موارد زینظ یسؤاالت
با توجه به تجربه خود  است؟ یمراقبت کردن از کودکان به چه معن

ر د یزبردستدر بعد  خودتان را يبا مثال درك خودکارآمد دیتوانیم
ات ید؟ با توجه به تجربیف کنیهنگام مراقبت کردن از کودکان توص

جهت  یزبردستدر بعد  بخصوص شما خودکارآمد بودن پرستاران
ه است؟ الزم به ذکر یز شبیکودکان به چ يهابخشارائه مراقبت در 
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 بروجني-ضرغام علي علوي، اعظم بهرامي، مسعود
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ظر و نات موردیشتر جزئین بییتب يبرا يریگیپ سؤاالتاست از 
مصاحبه به  22با  يریگاستفاده شد. نمونهها ش عمق مصاحبهیافزا

گر انجام شد که یمصاحبه د 5شتر ینان بیجهت اطم، دیاشباع رس
  بودند. یقبل يهاتکرار داده آمدهدستبه هاداده

 یفیک يل محتوایبه روش تحل هادادهآوري، جمعبا  زمانهم 
ند یل محتوا فرآیتحل قرار گرفتند. تحلیلوتجزیهنوع مرسوم مورد 

ن یق آن کدها و مضامیک دادهاست که از طریستماتیس بنديطبقه
 کلمه به کلمه نوار يبر رو شدهضبط يهامصاحبه .شودیمان ینما

ن است مستلزم آ یفیق کینکه تحقیشدند. با توجه به ا بردارينسخه
ها را مصاحبه ن منظور محققیبد، ور شودها غوطهکه محقق در داده

مه کلن بار یرا چند هانوشتهدستن مرتبه گوش کرده و متن یچند
 رندهدربرگیاز متن که  یتا کلمات مرور کرد و سطر به سطر به کلمه

انات یاز ب، است ییمعنا يا همان واحدهای يدیم کلیمفاه
استخراج  هیاول يهاب کدین ترتیبرجسته گشته و بد کنندگانشرکت

از  وسته و مداومیند پیآک فرین مرتبه در ی. سپس کدها چنددیگرد
 ادغامسپس کدهاي مشابه ، مرور گردید گذاريناماستخراج کدها تا 

د ناگرفتهکه طبقات در بر يادهیبر اساس ا شدند و بنديطبقهو 
 یسپس طبقات فرع، آمد دستبه یطبقات فرعو  گذارينام

سه و در صورت مشابهت و یمقا باهمها از مصاحبه شدهاستخراج
ان ینما یاصل يهاتم درنهایتو شده  یکی باهمامکان ادغام 

  .)16،17(دندیگرد
محقق از  شدهيآورجمع يهانان از صحت دادهیجهت اطم

ن در یاستفاده نمود. همچن هادادهق با یو عم مدتطوالنی يریدرگ
ه ارائه اطالعات ب يبرا یص زمان کافیطول مطالعه پژوهشگر با تخص

ا، هآنو جلب اعتماد  کنندگانشرکتبا  ارتباط، کنندگانشرکت
 يبا تعداد شدهاستخراج ياز کدها یمرور بعض ،هادادهمداوم  یبررس

و مرور همکاران و  ياستفاده از روش بازنگر، کنندگانشرکتاز 
و اعتبار مطالعه  هادادهت یمقبول، آنان یاصالح از نظراتاستفاده 

کنندگان و تمام روند مصاحبه از شرکت عالوهبه. )18(تر شودشیب
مصاحبه توسط محقق اول صورت گرفت و دو استاد  يکدگذار
 ق را نظارتیند تحقیتمام فرآ یفیپژوهش ک ينهیدرزم نظرصاحب

کثر با حدا کنندگانمشارکتکردند. استفاده و انتخاب  یو حسابرس
 يتنوع اقتصاد، مختلف يهاسمتو با  يتجربه کار، سن ازنظرتنوع( 

با  هاافتهیرا فراهم آورد. ثبات  هاداده پذیريانتقال) یو اجتماع
 میمستق يهاقولنقلاز  يهامثال ارائهدر اسرع وقت و  نویسینسخه
  .)19(دیگرد پذیرامکان

اصفهان مورد  یته اخالق دانشگاه علوم پزشکیمطالعه در کم
 روش، قیهدف تحق درباره مصاحبه قرار گرفت. در ابتداي تأیید

 مطالعه در شرکت بودن ياریو اخت، اطالعات بودن محرمانه، مصاحبه
 آنان از یت آگاهانه کتبیداده شد و رضا حیتوض کنندگانمشارکت به

قبل از شروع مصاحبه  هامصاحبهجهت ضبط  چنینهم .دیگرد کسب
خام مطالعه شامل  يهاداده. شدیماجازه گرفته  کنندگانمشارکتاز 

 يو تنها برا ينگهدار یامن يدر جا هايبرداریادداشتو  هامصاحبه
  است. دسترسیقابلق یم تحقیت

  
  هاافتهی

 27شامل کنندگانمشارکتک یات دموگرافیخصوص
سرپرستار بخش  4، پرستار بخش کودکان 19، کنندهمشارکت
 آموزش کودکان با يپرستار یمرب 3زر و ینفر سوپروا 1، کودکان

 هاآننفر از  25بودند.  25-3سال و سابقه کار 49-27 یمحدوده سن
نفر  5ی، مدرك کارشناس هاآننفر از  21ه مرد بودند.یزن و بق
  داشتند.  يپرستار يک نفر مدرك دکتر، یارشد یکارشناس

از  یکین مطالعه یکنندگان اات مشارکتیبر اساس تجرب
پرستار  يکه اشاره به درك خودکارآمد ییهان مضمونیترشاخص

 دوطبقهن مفهوم از یا است. یزبردست ن مراقبت کردن داردیدر ح
 "ياه دانش حرفهیمراقبت بر پا"و  "یکیتکن يهامهارت"یاصل

  اند.ان شدهیب تفصیلبهر یدر ز که، استخراج شده است
  یکیتکن يهاتیقابل: 1
از  یکین مطالعه یکنندگان امشارکت اتیتجرباساس  بر 

پرستار  يدرك خودکارآمد که اشاره به ییهان مضمونیترشاخص
است.  یکیتکن يهاتیقابل، ن مراقبت کردن داردیدر ح

ارائه مراقبت ی، درمان يهامهارت در انجام مراقبت کنندگانمشارکت
ق ین مراقبت را از مصادیت و ابتکار در حیارائه خالق، کیتروماتریغ

  ان نمودند.یب یمراقبت يمدآخودکار یکیتکن يهاتیقابل
  یدرمان يهامراقبتمهارت در انجام : 1-1
ن مطالعه معتقد بودند پرستار خودکارآمد یکنندگان امشارکت 

 انات اغلبیماهرانه به کودکان ارائه کنند. در ب یتواند مراقبتیم
 نفساعتمادبهی، عمل يهامهارت همچون يکنندگان مواردمشارکت

عت سر، تمرکز داشتن در هنگام ارائه مراقبت، در هنگام انجام مراقبت
زات بخش را یل و تجهیکار با وسا ییتوانا، جسارت داشتن، عمل
پرستار در ارائه مراقبت به کودکان  يدرك خودکارآمد از یجزئ

  : کندیاظهار منه ین زمیدر ا 8 کنندهمشارکتکردند.  یمعرف
به همه ، باشدExpert پرستار در کارش یعنی يخودکارآمد" 

 ثالًمابعاد کار مراقبت کردن در بخش کودکان آگاه باشد. بداند که 
فراغ ضش استیمر مثالً اآلند بکند. یبا کارچه، ضش تب داردیمر اآلن

محور باشد  orderنکه یاقدامات را بداند نه ا، بکند کارچهد یکرده با
کند. ب کارچهد ید. خودش بداند که بایایو منتظر باشد تا پزشک ب

ي، ریگاش مثل رگینکه کار عملیدست و پاش را گم نکند و ا
  "خوب باشد. يریگخون
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خود را  یمراقبت ياحساس خودکارآمد 12 کنندهمشارکت
  : کندیف میگونه توصنیا

دهم. یرا خوب انجام م ینیبال يبه خودم اعتماد دارم کارها" 
اعتمادم ، ندارم یحس خوب، میریچون اگر رگش را خوب نتوانم بگ

 يهامراقبت درواقع، مثل پانسمان و ... يا کارها، یشهیکم م
 ين حس خودکارآمدیهم، اش را اگر بتوانم خوب انجام دهمیجسم

   "که من دارم.
 يکنندگان معتقد بودند که درك خودکارآمدمشارکت 

همراه است. پرستار خودکارآمد با  نفساعتمادبهپرستاران با 
بخصوص ، دهدیمرا انجام  یو ماهرانه اقدامات مراقبت نفسبهاعتماد

ن یمهارت دارد. در ا يریگرگ ازجمله یتهاجم يهاهیدر انجام رو
  : دیگویم 2 کنندهمشارکتنه یزم

 نفسشاناعتمادبه یلیخ ها، آنپرستار خودکارآمد معموالً" 
شون نفساعتمادبهباالست. پرستاران خودکارآمد در درجه اول 
کنند با یکه م يباالست. تجربه و مهارت را در کنار هم دارند. کارها

بخش کودکان  يچون توی، درمان يدن. کارهایمهارت انجام م
 یزند. پرستاران خودکارآمد پرستارانیحرف اول را م يریگرگ

موفق هستند و خود به خود  يریگر رگهستند که د
  "شون باالست وخودکارآمدترند.نفساعتمادبه

 يهاتیقابل يهااز شاخص یکیکنندگان دگاه مشارکتیاز د 
 در کار ییدر پرستار کودکان احساس توانا يخوکارآمد یکیتکن

ان یب 23 کنندهمشارکتزات بخش است. یل و تجهیکردن با وسا
  : کندیم

اد تو بخش ید میله جدیل بدانند. وسیاستفاده از وسانحوه " 
د یدل جیمشتاقانه سراغ وسا یلیره. خیگیاد میع ینحوه کارش را سر

تو که  ییهاآن، را ندارند يکه حس خودکارامد يهاره. پرستاریم
ا بلد ر يزین چیل مختلف کوچکتریموارد مختلف تو استفاده از وسا

 هادستگاه نیمارستان و با ایتو ب ییایم یزها را وقتیچ یلیخ، ستندین
کار  باهاشون یدونبالش و بتون يد بریبا یول یدانینم يکار نکرد

  ."یکن
  کیرتروماتیمراقبت غ: 2-1
ائه اری، کیتکن يهادهنده مهارتلیتشک یاز طبقات فرع یکی

 ازنظرک توسط پرستار خودکارآمد است. یتروماتریمراقبت غ
 ساالنبزرگکنندگان بخش کودکان نسبت به بخش مشارکت

خاص بخش کودکان  يهاتیدارد. با درك حساس يشتریت بیحساس
پرستار خودکارآمد ي، پرستار يهاو دقت داشتن در انجام مراقبت

دهد و مطمئن  ارائهک را به کودکان یتروماتریغ یتواند مراقبتیم
در  رساند.ینم بین مراقبت کردن به کودك آسیاست که در ح

  : کندیان میب 24 کنندهمشارکتن رابطه یهم

 ینع، یمهم است حساس بودن کودکان است یلیکه خ يانکته" 
ب یاز همه نظر احتمال آس یهستند. حت پذیرآسیبنکه بشدت یا

ه از هم یهستند. حت يشتریشتر است. در معرض خطر بیب یلیخ
دوز ، نشت دارو و نکروزا احتمال ینظر چه از لحاظ خطر سقوط 

، درنیگیم که میمانند کلس يهاک سرمیپرتونیه يداروها سرم ها
ر د یقینگ دقیتوریمان یلیدارند و خ یت خاصیوضع یلیخ واقعاً

ن یا، ندپذیرآسیبار حساس و یها بسبچهد انجام شود. یموردشان با
ند مهارت دار، خودکارآمد يپرستارهاده گرفته شود. ید نادیه نبایقض
  "نه. یب نبیبراشون مهم است که کودك آس واقعاًو 

  ت در مراقبتیارائه خالق :3-1 
به  که مربوط یر طبقاتیاز ز یکیکنندگان دگاه مشارکتیاز د 

ت در هنگام یبروز خالق، است يو همراه با درك خودکارآمد یزبردست
هنگام مراقبت کردن از کودکان است. پرستار خودکارآمد در مراقبت

 کنندهمشارکتنه ین زمیدر ا دهد.یت از خودش بروز میکردن خالق
  : دیگویم 10

است که  يپرستاري، من پرستار با درك خودکارآمد به نظر" 
تان مارسیب يهااستیابتکار بتواند داره. متاسفانه س، ت دارهیخالق

بق پرستار داره که ط يک برنامه مشخص برای یعن، یستینگونه نیا
قدر کار هم همان هاآنشود.یم یابیهمان برنامه مشخص هم ارز

تواند انجام دهند ینم يچ کاریشتر از آن هم هیدهند و بیانجام م
ار ک پرستی ینکه در توانشان است. ولیچون وقتش را ندارند و نه ا

اال از حد داشته باشد. یابتکار با، ت داشته باشدید آنقدر خالقیبا
ن یکه هست از ا يهاتیموقعکه کم است و اصطالح از  يزهایچ

ار داشته تو کار ابتک، د بتواند خوب استفاده کندیبا، که هست یامکانات
  "باشه.

  : دیگوینه مین زمیدر ا 23 کنندهمشارکت
حداکثر  ستیکه هست و ن یه امکاناتیکه بتواند از کل يپرستار" 

 یم که امکاناتیدید هاسالن یتو ا هاوقت یلیاستفاده را بکند. ما خ
ا ر هامراقبتاز  يک سری يا کم است و با ابداعات پرستاریست ین

  ."مینیبب میتوانیمن مورد را یم. تو پرستار خودکارآمد ایدهیانجام م
   ياحرفهه دانش یمراقبت بر پا: 2
هر  ،کنندگانمطالعه نشان داد که به اعتقاد مشارکت يهاافتهی 

اطالعات  يکسرید یبا يجهت داشتن احساس خودکارآمد يپرستار
اقبت ن مرین و در حین اطالعات در بالیداشته باشد و بتواند از ا یعلم

 "يدانش تئور"ین طبقه از دو طبقه فرعیاز کودکان استفاده کند. ا
  استخراج شده است. "یدانش عمل"و 

 ) Knows what( يدانش تئور: 1-2
داشتن ، ن مطالعهیکنندگان ااز مشارکت ياریدگاه بسیاز د 

ه یپا، از کودکان يامراقبت حرفه یک تخصصیدانش تئور
 يوژولیزیاز پاتوف یآگاهی، است. منظور از دانش مراقبت يخودکارآمد
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و  يفارماکولوژ، کودکان یو آناتوم يولوژیزیف، کودکان يهايماریب
کودك  یبا علم روانشناس ییو آشنا هانحوه محاسبه داروها و سرم

ش یخود را افزا یدانش و اطالعات مراقبت روزبهروزنکه بتواند یاست. ا
ن ین جهت استفاده کنند. در ایدر ا یداده و از همه منابع اطالعات

  : دیگویم 10 کنندهمشارکتنه یزم
د در مورد یپرستار با، داشتن ياحساس خودکارآمد يبرا" 

که در بخش  ینیروت يهايماریب، ها دارندکه خود بچه يهايماریب
 يولوژیزیو پاتوف يولوژیزیبداند حداقل ف، علم داشته باشند، است

ض آمد یک همراه مریاگر ، را بداند يپرستار يهامراقبت، را يماریب
بخواهد مرخص شود  مثالًا یدارد  یض من چه مشکلید که مریپرس

ک یشود و یون میدارو دارد انفوزا اگر ، یبهش بدهد یک آموزشی
ن دارو است. ین عوارض از ایحداقل پرستار بداند که ا، را داد یعوارض

 یست اورژانیبداند که در آن موقع، ش آمدیپ یک کار اورژانسیا حاال ی
ک یتا حاال بخواهد به پزشک اطالع بده. ، د انجام دهدیبا کارچه

ن اطالعات به خودش یبا ا د داشته باشد.یرا با ين جوریاطالعات ا
چون ، شه و خودش را قبول دارهیگران نمیاعتماد داره و منتظر د

  "علمش باالست.
  : کندیاظهار م 24کننده مشارکت 
ت تالشم را یکه نها نهیآدارم  يکه از خودکارآمد یبرداشت" 

کودکان باال ببرم. آنچه که  يهايماریبنه یبکنم که دانشم را در زم
 يهاشتر مراقبتیرات و بییکنم که تمام تغ یدر علم روز است سع

نم به ک یسع، افتد یا اتفاق میکودکان در دن ينه پرستاریکه در زم
د را مطالعه کنم. یجد يهاکتابترجمه کنم. ، مطالعه کنم، روز باشم

ا یتواند کمک کند و یپزشک م یدانم اگر حتیکه نم يزهایچ یحت
 يد پرستاریمانند اسات یکه از منابع اطالعات یهر منبع اطالعت

   "استفاده کنم.
، يقو یکنندگان پرستار با دانش مراقبتدگاه مشارکتیاز د 

 د.شتر اعتماد داریب شیهاییتواناداره و به  يشتریب نفساعتمادبه
  : کندیم تأکیدنه ین زمیدر ا 27 کنندهمشارکت

د دانش یدانش طرف است. باي، ن بحث تو خودکارآمدتریمهم"
اطالعاتش را باال ببرد و  يدوره دانشجو مخصوصاً، هم داشته باشد

چون مباحث فرار هستند و پرستارها بعد از  ییبعد از دوره دانشجو
اد یم شیکم پ یلیو خ رندیگیمفاصله  هاکتاباز  یلیفارغ التحص

کبار مطالب را مرور کند یک ماه یحداقل  مثالًطرف کتاب بروند. 
ن کارها را بدانند یشود را مرور کنند ایکه تو بخش زده م یاطالعات

 فسناعتمادبهخوب  ين طوریو بتوانند دانششان را بروز نگه دارند. ا
 رند و بعد از دانشگاه سراغیفاصله بگ مثالًاگر  یماند. ولیسرجاش م

م شون کنفساعتمادبهدا کنند یت پاف یعلم ازنظرکتاب نروند و 
خواهند یم مثالًا ی، یباهاشون صحبت کن یخواهیم یوقت، شهیم

ک یکند و  سؤالک یهمان موقع  مثالًشرح حال به پزشک دهند 

سر راندها با پزشک شرکت ، هیدانه چیبکار ببرد که نم ياواژه
 ،جواب پزشک را بده مثالًن ترس وجود داره که نتوانه یکنند و اینم
ش جواب تواندیمی، پزشک هم هر صحبت، اگر علمش به روز باشه یول

 "شرح حال درست بده.  را بده و
 (Know How)یاتیدانش عمل: 2-2
بر داشتن  عالوهکنندگان پرستار خودکارآمد مشارکت ازنظر 

ن و در هنگام یتواند در بالیمی، مراقبت يدانش تئور
. در استفاده کند خوبیبهن دانش خود یاز ا ینیبال يهايریگمیتصم

  : کندیمان یب 7 کنندهمشارکتن مورد یا
د یاست که با يماریدر مورد خود ب یکیکنم حاال یفکر م" 

 در مورد يپرستار يهاها را آشنا باشد. عوارضش بعد مراقبتيماریب
 يماریهست که اختصاص هر ب يداروها يکسریآن را بداند. حاال 

کردن و LPها هستند مانندجریپروس يکسری مثالًا یاست را بداند 
BM يرکسیبتواند. حاال  یعمل، حاال صرف دانستنش نه، انجام دادن 

 يطه کاریکه در ح يهايخوب کار یدهد. ولیرا پزشک انجام م
  "ف خودش هست را بتواند انجام دهد.یخودش و در شرح وظا

 اکثراً، کنندگاندگاه مشارکتیاز د يف خودکارآمدیدر تعر 
از یاستفاده از اطالعات و دانش در هنگام ن ییاذعان داشتند که توانا

  : دارد تأکید 7 کنندهمشارکتن استفاده را بکند. یبهتر
است که پرستار  یوقت يکنم احساس خودکارآمدیمن فکر م" 

، کنداستفاده را بن یکه در دانشگاه بهش دادند بهتر یبتواند اطالعات
و  یبتواند علم .ل کندیبتواند دانشش را به عملکرد تبد یعنی

ضش اجرا یمر يبرا یط خاص و بحرانیکه دارد را در شرا ياتجربه
م یصممارش تیب يط خاص برایدر شرا یکند و با استفاده از دانش قبل

   "رد.یح بگیصح
  : معتقد است 11 کنندهمشارکت

بتواند در  ینکه کسیا یعنی يخودکارآمدکنم یمن فکر م" 
که  ياو تجربه یآن علم رد و بتواندیح بگیم صحیط خاص تصمیشرا

 "ضش اجرا کند.یمر يبتواند برا یط خاص و بحرانیداره را در شرا
  

  حث ب
از  یکین مطالعه یکنندگان اات مشارکتیبر اساس تجرب

پرستار  يخودکارآمددرك  که اشاره به ییهان مضمونیترشاخص
 يهاتیدر قالب قابل یمفهوم زبردست ،ن مراقبت کردن داردیدر ح

اغلب  اناتیاست. در ب ياحرفهه دانش یارائه مراقبت بر پا و یکیتکن
 نفساعتمادبهی، عمل يهامهارت همچون يکنندگان مواردمشارکت

عت سر، تمرکز داشتن در هنگام ارائه مراقبت، در هنگام انجام مراقبت
زات بخش یل و تجهیکار با وسا ییجسارت داشتن و توانا، عمل

پرستار در ارائه مراقبت به کودکان  يحس خودکارآمد عنوانبه
  شدند.  یمعرف
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 ،ان داشتند هنگام ارائه مراقبت به کودکانیکنندگان بمشارکت
، دبرخورد دارن يترشکنندهو  ترضعیفماران ینکه با بیا لیبه دل

. کنندیگر تجربه مید يهارا نسبت به بخش يشتریاسترس ب
 یحرکت -یطه روانیو ارائه مراقبت ماهرانه در ح ین زبردستیبنابرا

از  یکی عنوانبهدر ارائه مراقبت به کودك در بخش کودکان 
پرستاران کودکان است.  یمراقبت يدرك خودکارآمد يهامؤلفه

د و دارن ییباال يهادارد که مهارت یاز به پرستارانین يحرفه پرستار
 یکی عنوانبه ینیاعتماد دارند. مهارت مراقبت بال شانیهامهارتبه 
. رفته شده استیف و پذیتعر يحرفه پرستار یاصل يهايتوانمنداز 

 کهنشان داد  2013و همکاران در سال  Karabacak مطالعه
 يهامهارتي، خودکارآمد يبا سطوح باال يان پرستاریدانشجو

 تأکیدLauder ن مطالعهی. همچن)5(دارند  يباالتر یحرکت -یروان
 يهایستگیشاو  يان پرستاریدانشجو ين خودکارآمدیدارد که ب

ج ی. نتا)15(ارتباط مثبت وجود دارد یحرکت-یروان يهامهارت
 يپرستار يدانشجو 19ق مصاحبه با یاز طر Karaoz یفیمطالعه ک

 دگاهیاز ابعاد درك شده مراقبت از د یکیکند که یم تأییدز ین
 Robb. مطالعه )20(است یکیتکن يهامهارتي، ان پرستاریدانشجو

ان یدرك شده دانشجو يش خودکارآمدین است که افزایانگر ایب
و عمل کمک خواهد کرد و  ين تئوریبه کاهش فاصله ب يپرستار

ارتباط مثبت وجود  ینیبال يهامهارتو کسب  يان خودکارآمدیم
از  یکیز نشان داد که ین leeج پژوهش ین نتای. همچن)10(دارد

ن یاست و ا يدرك خودکارآمد، عوامل مهم در عملکرد پرستاران
جه مطالعه ینت .)4(مفهوم با عملکرد پرستاران ارتباط مثبت دارد 

که با نحوه  ییهااز شاخص یکیو همکاران نشان داد که  یبرهان
، دارد یکیحادثه رابطه نزد یط واقعیعملکرد پرستاران در شرا

 Le قیج تحقی.نتا)21(پرستاران است ياحساس خودکارآمد

Blancنفر از پرستاران در بخش کودکان  372 يو همکاران بر رو
 کننده و بهبود ینیبشیپ يدر پرستار ينشان داد که خودکارآمد

 .)22(و انجام عملکرد مسلط است ياعملکرد حرفه يرفتارها
همراه با حس  يداشتند خودکارآمد تأکیدکنندگان مشارکت

است که پرستار در هنگام مراقبت کردن از خودش بروز  یتیخالق
 يادار يپرستار، کندیان میز بین یمینه ابراهین زمیدهد. در همیم

رار ق موردبررسیمار را یح بیصح طوربهاست که  یمراقبت يتوانمند
خاص از  يهاتیموقعبشناسد و در  يماریب يهاو نشانه عالئم، دهد

کنندگان بخش دگاه مشارکتیاز د .)23(ردیتفکر خالق خود بهره بگ
از  دارد. يشتریت بیحساس ساالنبزرگکودکان نسبت به بخش 

 در دقت داشتنخاص بخش کودکان و  يهاتیق درك حساسیطر
 یمراقبت، تواندیپرستار خودکارآمد م يپرستار يهاانجام مراقبت

ن یدهد و مطمئن است که در ح ارائهک را به کودکان یتروماتریغ
امروزه مراقبت  رساند.یب نمیبه کودك آس مراقبت کردن

از کودکان است. با  يااز اصول مراقبت حرفه یکیک یتروماتریغ
حاکم  يخانواده ومار و یکه بر کودك ب ییزااز عوامل تنش یآگاه

 ا کاستنی برطرف کردندر  مؤثرمن و یاست و با اتکا به مداخالت ا
مراقبت  ارائهد توجه خود را با یبا ياپرستاران حرفه، ن عواملیا
   .)14(ک معطوف سازندیتروماتریغ

 هیپا، کنندگان مطالعه حاضراز مشارکت ياریدگاه بسیاز د 
از  يامراقبت حرفه یتخصصک یداشتن دانش تئور يخودکارآمد

پرستار بخش کودکان  يکودکان است. همراه با درك خودکارآمد
ش و از همه یخود را افزا یدانش و اطالعات مراقبت روزبهروزتواند یم

ن یا يهاافتهین ین جهت استفاده کنند. همچنیدر ا یمنابع اطالعات
 يو خودکارآمد يبر علم و دانش نظر عالوهدهد که یمطالعه نشان م

کنندگان اذعان داشتند مشارکت یعنیاست  یاتیهمراه با دانش عمل
خود در  يتواند از دانش نظریم يکه پرستار با درك خودکارآمد

ابت ث ياز اجزا یکی عنوانبهن استفاده کند. دانش و علم یطه بالیح
 ییاناتو، قرار گرفته است. داشتن دانش مدنظر يو اساس کار پرستار
 يدبر حس خودکارآم تأثیربا  ترتیباینبهش و یانجام عملکرد را افزا

. در )24(گرددیسته میم منجر به عملکرد شایرمستقیغ صورتبه
 ین دانش مراقبتیج مطالعه کراون نشان داد که بینه نتاین زمیهم

پرستاران اورژانس در مراقبت کردن از  يکودکان و خودکارآمد
ج مطالعه ی. نتا)25(وجود دارد يدارمعنی کودکان ارتباط مثبت و

Robb ط یحاستفاده از دانش در م یین توانایب ن است کهیانگر ایز بین
 ازنظر. )10(ارتباط مثبت وجود دارد ين و درك خودکارآمدیبال

رد د با عملکیبا ينظر يهاز دانستهیکنندگان مطالعه ما نمشارکت
ان ت نشینه مطالعه رضایزمن ین همراه باشند. در همیمناسب در بال

ها ت مهارتیرشد و تقو، کسب دانش ریتحت تأث يداد که خودکارآمد
 يریادگیجهت  يشتریاق بیباال اشت يبا خودکارآمد يقرار دارد. افراد

 بهتر شانيریادگیپرستاران  ين با درك خودکارآمدیدارند. همچن
نشان داد که دانش  parishن مطالعه ی. همچن)26(کنندیم تیریمد

درك شده  يخودکارآمد يبر رو يداریمعن طوربه یدهان یبهداشت
 یبهداشت دهان يازهاین ییکودکان در شناسا يهاپرستاران بخش

  . )27(گذار استتأثیرکودکان 
  

  گیرينتیجه
 يهارساختیزبا  را یکنندگان مطالعه حاضر زبردستمشارکت
 ياحرفهه دانش یو ارائه مراقبت بر پا یکیتکن يهاتیهمچون قابل

پرستاران در هنگام  يدرك خودکارآمد یاز اجزاء اصل یکی عنوانبه
 يهیسرما، امروز يایدر دنکردند.  یمراقبت کردن از کودکان معرف

ن افراد هستند که با شناخت یدارد. ا ياریت بسیاهم يو فکر یانسان
و در  کنندیمکسب  یخودآگاه يهاییتوانابه ، از خود يجنبه
 .ندشویممحسوب  یکمک بزرگ یسازمان -يبه اهداف فرد یابیدست
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ابعاد درك  نتریمهماز  یکی ین مطالعه با معرفیم ایدواریام
همچون  یتخصص يهاطهیحبخصوص در  یمراقبت يخودکارآمد

 عتببهو  يخودکارآمد یبررس يارهایمعن ییمراقبت کودکان در تع
ت مراقبت کودکان یفیپرستاران کودکان و ک یابیآن در ارز

  .باشد کنندهکمک
  

  یتشکر و قدردان
وم دانشگاه عل يقات و فناوریتحق از معاونت محترم وسیلهبدین 
مصوب حاضر  یطرح پژوهش یمال يهاتیحما يبرا اصفهان یپزشک

ان یه پرستاران و مربین از کلیو همچن 392258اصفهان با شماره 
ار ما یتجارب ارزشمند خود را در اخت و هیماگرانکه وقت  یمحترم

  .دیآیمبه عمل  یمانه تشکر و قدردانیصم، قرار دادند
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PERCEIVED SELF-EFFICACY IN PEDIATRIC NURSES OF 
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Abstract 
Background & Amis: Self-efficacy as the main predictor of nurses’ behavior plays an important role in 
nurses’ professional behavior. However, the various aspects of this concept have not been taken into 
consideration. The present paper attempts to explore perceived self-efficacy of proficiency in pediatric 
nurses. 
Materials & Methods: This study is part of a larger study on the caring self-efficacy concept that was 
conducted through content analysis and from a qualitative approach in 2014 in Iran. 27 nurses and 
pediatric clinical instructors participated in this research according to the purposive sampling employed 
in the study. Data was collected through semi-structured interviews. The collected data was analyzed 
using conventional content analysis method. 
Results: The proficiency concept has two main categories “Technical Capabilities” including clinical 
skills, creativity in care, Atraumatic care, and “care based on professional knowledge” including 
Knowing That and Knowing How. 
Conclusions: This paper introduces “proficiency” as one of the most aspects of caring self-efficacy in 
pediatric nurses. This finding can be used by nursing administrators and instructors to help perceived 
self-efficacy of nurses, especially in the area of pediatric caring and to enhance quality of pediatric 
caring.  
Key-words: Proficiency, Self-Efficacy, Caring, Pediatric Nursing, Qualitative Research 
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