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  مقاله پژوهشي

  يا سهيمقا ي: بررسيمراقبت يرفتارها يبند تياولواز ژه يماران و پرستاران بخش ويدرک ب
  

 ٤يآزاد رحمان ،٣زاده د زمانيوح ،٢*ييپاشا اصون ،١يزجيما لک ديس
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  دهيچک
 حسـاب  بـه  يفـرد  نيبـ ک ارتبـاط  يمراقبت  ازآنجاکهدارد.  ين در پرستارياديبن يتياهم است که يده پرستاريچيو پ ياتيمراقبت، جزء ح و هدف: نهيزم شيپ
 يها آنان در مورد مراقبت ازنظر يکننده مراقبت هستند آگاه افتيماران دريبرخوردار است و چون ب ياديت زيماران از اهميت بيدر امر مراقبت کسب رضا ديآ يم

  انجام شده است. يمراقبت يرفتارها يبند تياولوماران در مورد يپرستاران و ب يها دگاهيسه ديمقا باهدفپژوهش حاضر ن اساس، ي. بر همباشد يمشده مهم  ارائه
 ژهيو يها بخشپرستار شاغل در  ٢٠٠و  يمار بستريب ٢٠٠ ،دسترس در يريگ است که به روش نمونه يا سهيمقا -يفيمطالعه حاضر از نوع توص :ها روشمواد و 

قـرار   يرگروه مورد بررسـ يرا در شش ز يمراقبت ي) بود که رفتارهاCare-Qها، پرسشنامه الرسون ( داده يز انتخاب شدند. ابزار گردآوريشهر تبر يها مارستانيب
  استفاده شده است.   SPSS v.21 افزار در نرم يفيتوص ها از آمار داده ليوتحل هيتجز ي. برادهد يم
وجود  يمراقبت يرفتارها يبند تياولودر  يدار يمعنمار اختالف ين دو گروه پرستار و بيه بک دهد يمنشان  ها افتهيماران يدر هر دو گروه پرستاران و ب ها: افتهي

 يابيـ ت ارزيـ اولو  نيتـر  مهم عنوان به) را p=٣٩/٠( " ماريب يريگيش و پيپابعد ") و پرستاران p=٠٢/٠( پرستار "در دسترس بودن بعد "ماران يب .>p)٠٥/٠( دارد
  .اند کرده

در نظر  يروان يعاطف يها طهيدر ح ژهيو بهماران را يب يازهايشود که پرستاران ن يشنهاد ميدگاه دو گروه، پيبا توجه به اختالف معنادار د :يريگ جهينتبحث و 
ت ارائه مراقبت يفياز کاهش ک يريت جهت جلوگدارند، الزم اس يتر اطالع کم يو درمان يبهداشت يها ماران نسبت به مراقبتيب آنجاکه ازن يداشته باشند. همچن

  شود.  يزير برنامهران ين و مديق توسط مسئوليمناسب و دق يها آموزشدر هر دو بعد مراقبت 
  مارانيپرستاران، ب ،درکمراقبت،  :ها دواژهيکل
 

  866-873 ، ص1393 آذر ،62 یدرپ یپ، نهمه، دوره دوازدهم، شماره یاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار
  

  ٠٩١٢٨٩٧١٠٠٥ران، تلفن: يه، اياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيراپزشکيدانشکده پ اتبه:کآدرس م

Email: pashaee.sona@yahoo.com 
 

                                                
  رانيز، ايتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيجراح يداخل يارشد آموزش پرستار يکارشناس ١
  سنده مسئول)ينو( يراناه، ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيراپزشکينشکده پدا يئت علمي، عضو هيجراح يداخل يارشد آموزش پرستار يکارشناس ٢
  رانيز، ايتبر يار دانشگاه علوم پزشکي، دانشيپرستار يدکتر ٣
  رانيز، ايتبر يار دانشگاه علوم پزشکي، استاديپرستار يدکتر ٤

  مقدمه
 اسـت  يدر حرفه پرستار اي يهپاو  يک ارزش اساسيمراقبت 

بـه تکامـل و    يابياجـزا جهـت دسـت    ترين ياديبنو  ينتر مهماز و 
 ستا يميمفاه ازجمله. مراقبت )۱(باشد  يمانسان  ييخودشکوفا

مانند اورلندو،  يپرستار پردازان نظريه ينظر يها چارچوبه در ک
. مراقبـت  )۲(نگر، مطرح شده استيپاترسون و ژراد، واتسون و لن

که  است ياخالق يده آليک عمل اياست و  يپرستار يکانون اصل
   .)۳( دگرد يم يمنته يانسان يها ارزشت، ارتقاء و حفظ يبه حما

و پرستار اسـت   ييمار، هدف نهايت از بيفيانجام مراقبت با ک
را  يپرسـتار  يهـا  مـار، محـور مراقبـت   يب يفرد يازهايبرآوردن ن

 رنـده يدربرگ يمراقبتـ  يرفتارهـا ن يهمچنـ  .)۴( دهد يل ميتشک

ئـه مراقبـت   ارا يه توسط پرستاران براک است يياقدامات و رفتارها
ن يو بـه مـدد همـ    شـود  يمـ مـاران، ارائـه   يبه ب يو عاطف يکيزيف

ر يو سـ  شـده  يـت تقوماران يت در بيو امن يمنياقدامات، احساس ا
ت خوب، حـق  يفيمراقبت با کافت ي. در)۵(شود يم تر کوتاه يماريب

 .)۶( دهنده اسـت  ت تمام پرستاران مراقبتيولئماران و مسيتمام ب
مـاران خـود   يجـاد احسـاس مراقبـت در ب   يل به ايکه ما يپرستاران
مـار منتقـل   يشـان بـه ب  يل را در رفتارهاين تمايتا ا برانند ،هستند

ن احسـاس را درک کنـد و   يـ ا توانـد  ينممار يشه بياما هم ،ندينما
ن يهمچنـ  ،مـار اسـت  يمراقبت مستلزم درک دوجانبه پرسـتار و ب 

 ماران ين درک بيب يارتباط مثبت تنها نهکه  دهد يم مطالعات نشان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 8

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1503-fa.html


 اي بندي رفتارهاي مراقبتي: بررسي مقايسه ان بخش ويژه از اولويتدرک بيماران و پرستار
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 )۸, ۷(ماران وجود دارد يت بيپرستار و رضا يمراقبت ياز رفتارها
شود که توافق و  يحاصل م يماران زمانيت بيدر امر مراقبت، رضابلکه 

افت شـده  يدر يها و مراقبت سو يکماران از ين انتظارات بيمجانست ب
ل بـا توجـه بـه    کامـ  طـور  بـه هـا   و مراقبت بودهگر موجود يد ياز سو

   .)۹( گردد ارائهماران يب يو اجتماع ي، روانيجسم يازهاين
 ين مـوارد يت چنـ يهستند که رعا يحقوق يماران دارايب يتمام
ت يت و امنيجاد حس رضايسبب ا ين بهداشتياز طرف مراقب خصوصاً

 ياز کشـورها بررسـ   ياري. امـروزه در بسـ  )۱۰(شود يشتر در آنان ميب
ت يـ فيمهـم ک  يهـا  شـاخص از  يکـ ي عنـوان  بـه ماران يب يتمنديرضا

ت بـاال ارتبـاط   يزان رضـا يـ و م ديـ آ يمبه شمار  يمتسال يها مراقبت
مار دارد و موجب يب يو روان يجسم يع روند بهبوديبا تسر يميمستق

  . )۱۱(شود يم ها نهيهزو  مدت يطوالن يها يبسترکاهش 
و  باشند يمار گسترده ي، بسيرفتار مراقبت ٔدهنده ليتشک يها سازه

ه ک يفين مهم هر تعريا رغم به. ارائه داد توان ينماز آن  يف واحديتعر
دو جـزء   يد حداقل حاويح دهد بايرا توض يمراقبت يبخواهد رفتارها

ا يـ و ابعـاد   يکـ ينکو ت يجسـمان  يهـا  جنبـه ا يـ ابعـاد  : باشـد  يديلک
و  يمراقبتـ  يدرک از رفتارهـا  .)۱۲(مراقبت يعاطف -ينروا يها جنبه

 يمراقبت يدرک متفاوت از رفتارها تعلو  متفاوت است ها آنت ياهم
از علل عمده آن باشد کـه تـا بـه امـروز      يکيد يگوناگون است، اما شا

ج عمـده  ينتـا . )۱۳(ئه نشـده اسـت  اار ياز رفتار مراقبت يقيدقف يتعر
ه ک يديتأک، با توجه به يغرب يکشورهادر  گرفته انجامر يمطالعات اخ
آن اسـت کـه    دهنده نشانوجود دارد،  کشورهان يمار در ايبر حقوق ب

 يشـتر يت بيـ مراقبـت اهم  يعـاطف  – يروانـ  يهـا  جنبهپرستاران به 
شـتر  ياران بران، پرستيا ازجملهدر جوامع جهان سوم . )۱۴( دهند يم

ن احتمال وجـود  ياو  دهند يت ميمراقبت اهم يجسمان يها جنبهبه 
 رديـ مراقبت مـورد غفلـت قـرار گ    يعاطف – يروان يها جنبهه کدارد 

)۱۵(.  
پرستاران دانش، نگرش  يمراقبت يه و اساس رفتارهايپا ازآنجاکه

 يابيدر ارزشـ  ن موارد از عوامل مهميان يبوده و همچنآنان و مهارت 
 ني، بنـابرا نـد يآ يمـ  حسـاب  بـه پرسـتاران   يمراقبت يت رفتارهايفيک
ت يـ فيدانش، نگرش و مهارت پرستار، ک يريگ ق اندازهيتوان از طر يم

  .)۱۶(کرد يابيمراقبت پرستار را ارز
نسبت  مارانيب و در رابطه با درک پرستاراند توجه داشت که يبا
ـ  ،انجام شده يمرور مطالعاتدر  يمراقبت يرفتارها تيبه اهم  دون يب

و  پرســتاران کنـوع ادرا  ييوجــود دارد. شناسـا  يگـروه تضـاد ادراکـ   
 توانمنـد  را پرسـتاران  ،يمراقبتـ  يرفتارهـا  تياهم به نسبت مارانيب
مـددجو را   -که تعامل بهتـر پرسـتار   ييرفتارهاتا با شناخت  سازد يم

رفتارهـا،   نيـ مراقبت کرده و با ارائه ا بهتر ماراني، از بشود يمموجب 
  .)۱۸(دهند شيافزا يرا نسبت به خدمات پرستار مارانيب تيرضا

 دگاهيـ پرستاران از د يمراقبت يرفتارها درک از اما ممکن است  
ــهمــاران يب ــه باشــد.  يدرســت ب ــ صــورت نگرفت ــاران، يچــون ب يول م

 ارائـه  يهـا  کننده مراقبت هستند و نظر آنان نسبت به مراقبت افتيدر
ماران و پرستاران در يدگاه بيدارد و اختالف در د ياديت زيشده اهم

 و اضـطراب در  يتينارضـا توانـد باعـث    يمـ  يمراقبتـ  يمورد رفتارهـا 
دگاه يـ پرستاران از د يمراقبت يرفتارها ين بررسيماران شود، بنابرايب
 يتواند بازخورد بهتر يگر ميکديها با  سه آنيماران و پرستاران و مقايب

ن اسـاس،  يـ . بـر ا ديـ نماجـاد  يا يران پرسـتار يپرستاران و مد يرا برا
ان از مــاران و پرســتار يســه درک بيمقا باهــدفحاضــر  پــژوهش

 وي يس يسو و ي يس يآ يها در بخش يمراقبت يرفتارها يبند تياولو
  . افته استيانجام 

  
  ها روشمواد و 

جامعـه پـژوهش   اسـت.   يا سـه يمقا -يفين مطالعه از نوع توصيا
در دسـترس   يريـ گ نمونـه روش مار بـا  يب ٢٠٠پرستار و  ٢٠٠شامل 

ل کارشـناس  ورود به مطالعه پرستاران شـام  يارهاي. معانتخاب شدند
 يمراکـز آموزشـ   " ويـ  يسـ  يسـ و " " ويـ  يس يآ" يها بخششاغل در 

بودند کـه حـداقل   ز ينا تبري، شهدا، امام رضا و سيد مدنيشه يدرمان
و در گـروه   ژه را داشـتند يـ و يها بخشدر  ينيشش ماه سابقه کار بال

 سـؤاالت به  ييت پاسخگويسال سن و قابل ۱۸داشتن حداقل ماران يب
 نيـ ا دربودند. ورود به مطالعه  يارهايعجزو م يا جسماني يروان ازنظر

 يتمام ژه،يو يها بخشپرستاران  تعدادمحدود بودن  ليدل هب ،مطالعه
 مـاران، يب گروه مورد در ند ونمونه پژوهش انتخاب شد عنوان به ها آن

از روز سـوم   ،مـاران يبکـه   بود آسان اي دسترس در يريگ نمونه روش
حات الزم در مـورد  يابتدا توض پژوهشگرشدند. به بعد انتخاب  يبستر

بر محرمانه  ديتأکپرسشنامه و اهداف پژوهش را عنوان کرده و ضمن 
ورود  يکتب نامه تيرضا ،يبودن اطالعات با عدم درج نام و نام خانوادگ

ز يـ ار بـه تـرک مطالعـه ن   ين داشتن اختيهمچن ،به مطالعه گرفته شد
  . ديگرد يادآوري

) Care- Q( يا پرسشـنامه  هـا  داده يگـردآور زار ن مطالعه ابيدر ا
ن ابزار ي. در ا)۱۷(ديبود انجام گرد افتهي توسعه الرسونتوسط  بود که
 نيتـر  تيـ اهم کـم رفتـار بـه    نيتر مهمب از يبه ترت يمراقبت يرفتارها
-يقسمت اول پرسشـنامه مشخصـات فـرد    .شوند يم يبند ردهرفتار، 
سـطح   ،يت اقتصـاد يوضـع  ،تأهـل ت يوضـع  ،سجـن  ،(سن ياجتماع

سابقه  ،يسابقه خدمت پرستار ،ت استخداميوضع ،تيقوم ،التيتحص
 ن پرسشنامهياو قسمت دوم  شود يمژه ) را شامل يخدمت در بخش و
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 زاده، آزاد رحماني سيما لک ديزجي، صونا پاشايي، وحيد زمان
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 انـد  عبارتو ل شده است يتشک اسير مقيزاز شش ه و يگو ۵۷ يدارا
 ۸( مـار يب يريـ گيش و پيپـا  ،ه)يـ گو ۶( پرستار بودن در دسترس" از

 يازهـا ين ينـ يب شيپ ،ه)يگو ۱۸( ماريبم با اعتماد با أارتباط تو ،ه)يگو
ح يو توضه) يگو ۱۱( ماريب يعاطف و يجسم يآسودگ ،ه)يگو۵( ماريب

ک از يار هر يشده بود که در اخت يبند طبقه ه) يگو ۹( ماريبدادن به 
 ها هگوي يريگ اندازه اسيمق ن،يهمچنقرار داده شد.  کنندگان مشارکت

از کــه  بيــترت نيبــد .بــود يا درجــه پــنج کــرتين پــژوهش، ليــدر ا
 حسـب  بـه را  يدرخواست شد تا هـر رفتـار مراقبتـ    کنندگان مشارکت

، نيتر مهم ٥نمره  که ينحو به ،را بدهند ٥تا  ١، نمره تشانياهم درجه
 ٢ت، نمره يت نه بدون اهمياهم نه با ٣ت، نمره ياهم با نسبتاً ٤نمره 
حداقل نمره  .بود نيتر تياهم کم ١نمره  ،تيدرنهاو  تيهما کم نسبتاً

  .باشد يم ٢٨٥و حداکثر  ٥٧ يمراقبت يپرسشنامه رفتارها
بـه   يسـ ين مطالعه، پرسشنامه از جهت صحت ترجمـه انگل يدر ا

 يدانشـگاه علـوم پزشـک    يعلم ئتيه ي، به شانزده نفر از اعضايفارس
نفـر   ٤، يپرسـتار  نفر کارشـناس ارشـد   ١٠ز داده شد که شامل يتبر

خـارج از دانشـگاه    يعلمـ  ئـت يه ينفر از اعضا ٢و  يپرستار يدکترا
بودند داده شـد   يسيز که کارشناس ارشد زبان انگليتبر يعلوم پزشک
  د.  يو نظرات، اصالحات الزمه اعمال گرد ها شنهاديپافت يپس از در

ز به دو روش آزمون مجدد و يابزار ن ين اعتماد علمييتع منظور به
ج دو ين نتايب يزان همبستگيقرار گرفت. م يمورد بررس يدرون ييايپا

مار به فاصله دو هفته به ينفر ب ٢٠نفر پرستار و  ٢٠ يبار آزمون بر رو
ز بـه  يـ پرسشـنامه ن  يدرون ييايمحاسبه شد. پا ٩١/٠و  ٨٩/٠ب يترت
ه کـ محاسـبه شـد    ٨٣/٠ده شد. مقدار آلفا يرونباخ سنجک-وه آلفايش

وارد و از آمـار   SPSS (ver21) افـزار  نـرم در  ها داده. دباش يممطلوب 
ن درک يــيجهـت تع  ار)يـ ن و انحـراف مع يانگيـ ، مي(فراوانـ  يفيتوصـ 

د. اســتفاده شــ يمراقبتــ يت رفتارهــايــاز اهم مــاران و پرســتارانيب
ــ ــتنباط از ن، يهمچن ــار اس ــون ( يآم ــن آزم ــيوم ــ يتن ــرا)وي  ي، ب

 يت رفتارهـا يـ از اهم مـاران يو ب درک پرستاران تفاوت ليوتحل هيتجز
) p<0.05 ( ها آزمون يدار يمعنشد. سطح  استفاده ارائه شده يمراقبت

  ف شد.يتعر
  
  ها افتهي

آورده  ۱در پژوهش در جدول شماره  کنندگان شرکت يها يژگيو
سال بـود.   ۲۴-۵۸با دامنه  ۹۴/۴۵ماران يب ين سنيانگيمشده است. 

 ي) دارادرصـد ۵/۴۱( آنان شتريب). درصد۵/۶۸( متأهل بودند تيثرکا
متوسـط   يت اقتصـاد يوضـع  ها آناز  درصد۷۴ پلم بودند ويمدرک د

بودنـد  خـود   ين روز بسـتر يماران حداقل در سـوم يب يداشتند. تمام
) ٢٩/١±٠٢/١متوسط ( طور بهشدن   ي) و سابقه بستر٣٥/٦ ± ٤٠/٢(

 ) بودنـد. درصد۵/۶۳( زبان ترکآنان  شتريبت يقوم ازنظررا داشتند و 
شـتر  يسـال بـود. ب   ۲۳-۴۲با دامنـه   ۹۴/۳۰پرستاران  ين سنيانگيم

. داشـتند  يمـدرک کارشناسـ   هـا  آن يتمـام پرستاران متأهل بودند و 
ت يــاکثرمتوسـط داشــتند.   يت اقتصــاديپرســتاران وضـع  درصـد ۶۳

ت يوضـع  ازنظـر ) درصد۵/۵۱پژوهش (ن يدر ا کننده شرکتپرستاران 
  ).۱ جدول شماره(بودند  يقرارداد ياستخدام

  
پرستاران  موردمطالعهنمونه  ياجتماع -يفرد يرهايمتغ): ۱جدول (

 مارانيو ب

 ريمتغ
 پرستار ماريب

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنس
 ۸۰ ۱۶۰ ۰/۵۰ ۱۰۰ زن

 ۲۰ ۴۰ ۰/۵۰ ۱۰۰ مرد

 ت تأهليوضع
 ۳۰ ۶۰ ۵/۳۱ ۶۳ مجرد

 ۷۰ ۱۴۰ ۵/۶۸ ۱۳۷ متأهل

 يت اقتصاديوضع

 ۳/۶ ۳ ۱/۴ ۷ بد

 ۶۳ ۳۲ ۷۴ ۱۰۹ متوسط

خوب و 
 خوب يليخ

۳۰ ۹/۲۱ ۱۴ ۷/۳۰ 

الت يسطح تحص
 ماران)ي(ب

 ۷/۱۰ ۱۶ سواد يب
  

و  ييابتدا
 ييراهنما

۷۵ ۵/۳۴ 
  

 ۵/۴۱ ۷۷ پلميد
  

 ۰/۲۴ ۴۸ يدانشگاه
  

الت يسطح تحص
 (پرستاران)

 پلميد
    

 يکاردان
    

 يکارشناس
  

۲۰۰ ۱۰۰ 

  تيقوم
 ۹۲ ۱۸۴ ۵/۶۳ ۱۲۷ ترک

 ۵/۶ ۱۳ ۱۳ ۲۶ فارس

 ۵/۱ ۳ ۵/۲۳ ۴۷ کرد

 شدن يبستر ٔسابقه
 ماران)ي(ب

*** ۲۹/۱±۰۲/۱ 
  

 ين روز بستريچندم
 ماران)ي(ب

*** ۴۰/۲±۳۵/۶ 
  

 يپرستارسابقه خدمت 
 پرستاران)(

***  ۴۵/۲±۸۵/۷      

سابقه خدمت در بخش 
 پرستاران)( ژهيو

***  ٧٠/١±٧٧/٤      
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 اي بندي رفتارهاي مراقبتي: بررسي مقايسه ان بخش ويژه از اولويتدرک بيماران و پرستار
 

 ي و مامایی ارومیهمجله دانشکده پرستار    1393، آذر 62هم، شماره نهم، پی در پی دوازددوره  869

ماران ينمرات درک پرستاران و ب يندگع پراکيتوز): ۲جدول (
  ها آنت ياولو بيبه ترت يمراقبت يها رگروهيزت يپاسخ به اهم برحسب

رگروه يز
  يمراقبت

  ت مراقبتياولو  دهنده پاسخ
انحراف 

  نيانگيم±اريمع
دسترس در 

پرستار                                بودن
  ۵۲/۲۶±۴۹/۲                               ۵  پرستار      

  ۳۵/۷۶±۶۳/۶  ۱مار                                  يب
ح دادن به يتوض

مار                                      يب
  ۵۳/۳۵±۲۱/۳    ۳  پرستار  

  ۵۶/۴۵±۴۶/۲    ۲  مار  يب
 ينيب شيپ

مار                                 يب يازهاين
  ۱۲/۲۰±۵۵/۲  ۶  پرستار  

  ۸۹/۳۷±۲۰/۳  ۳  مار  يب
 يريگيش و پيپا

مار                                      يب
  ۰۹/۶۹±۲۲/۹  ۱  پرستار

  ۲۱/۳۵±۹۳/۳  ۴  مار   يب
 يآسودگ
و  يجسم

مار                      يب يعاطف

    ۵۶/۴۵±۹۶/۳    ۲  پرستار  

  ۴۰/۲۵±۷۹/۱  ۵  مار  يب

ارتباط توأم با 
مار                          ياعتماد با ب

  ۵۲/۳۵±۹۶/۳  ۴  پرستار  
  ۵۶/۲۰ ±۷۴/۱  ۶  مار  يب

   ار  يانحراف مع ±نيانگيم*** 

 يمراقبت يت درک از رفتارهاياهم بندي يتاولو ،دهد يمنشان  ها يافته
را نشان  داري معنيتفاوت  زيرگروهماران در دو يدر گروه پرستاران و ب

 يمراقبتـ  هـاي  يرگـروه ز به ترتيـب ه پرستاران ن مطالعي، در ادهد يم
مـار  يح دادن به بيتوض و يو عاطف يجسم يآسودگ ،يريگيش و پيپا

 ،در دسـترس بـودن پرسـتار    ،ت باال و ارتباط توأم با اعتماديرا با اولو
 يابيـ ن در مراقبـت ارز ييت پـا يـ مـار را بـا اولو  يب يازهـا ين بيني يشپ
در دسـترس   يمراقبتـ  هـاي  رگروهيزب يترت بهز يماران ني. بنمايند يم

ت باال يمار را با اولويب يازهاين بيني يشپمار، يح دادن به بيبودن، توض
و ارتباط توأم با اعتماد  يو عاطف يجسم ي، آسودگيريگيش و پيو پا
جـدول شـماره   کردند ( يابين در مراقبت ارزييت پايمار را با اولويبا ب
رگروه يماران فقط دو زيب ،دده يمنشان  ۳ج در جدول شماره ينتا ).۲
 " مـار يب بـه  دادن حيتوضـ ") و P=۰۲/۰( پرسـتار "  بودن دسترس در"
)۰۱/۰=Pبا اند کرده يابياز پرستاران ارز تر مهم يدار يمعنطور  ) را به .

، شود يمده يماران دين پرستاران و بيدر ب ها رگروهيزن يانگيم سهيمقا
پرستاران و  يده نمرهدر  يدار يمعنتفاوت  ها رگروهيزر يدر سا نکهيباا
 يگر وجود ندارد، وليدکيت مراقبت با ياهم يبند تياولو يماران برايب

در نظـر   يمـاران نمـره بـاالتر   ي، بيمراقبتـ  يها رگروهيزت ياکثر يبرا
  . اند گرفته

  
  يمراقبت يها رگروهيزت يپاسخ به اهم برحسبماران يسه نمرات درک پرستاران و بيمقا): ۳جدول (

   ها رتبهن  يانگيم  دهنده پاسخ  يگروه مراقبتريز
 ±ار يانحراف مع

  نيانگيم
U  Z  P  

پرستار                                دسترس بودندر 
                   ۲۱/۱۲۲  پرستار      

۴۹/۲  ± ۵۲/۲۶          

      
۵۰/۳۱۹۴             ۰۲/۲ -             *۰۲/۰  

  ۳۵/۷۶±۶۳/۶                 ۶۱/۱۳۶                         مار         يب

مار                                      يح دادن به بيتوض
  ۰۱/۰*      -۱۶/۲             ۰۰/۳۱۳۳               ۵۳/۳۵±۲۱/۳                 ۳۶/۱۲۳  پرستار  

  ۵۶/۴۵±۴۶/۲                 ۶۵/۱۱۳  مار  يب

مار                                 يب يازهاين ينيب شيپ
  ۱۵/۰             - ۴۲/۱             ۵۰/۳۴۲۸              ۱۲/۲۰±۵۵/۲                 ۲۸/۱۱۷  پرستار  

  ۸۹/۳۷±۲۰/۳                 ۹۸/۱۱۱  مار  يب

مار                  يب يريگيش و پيپا
  ۳۹/۰               -۸۵/۰             ۰۰/۳۶۵۹               ۰۹/۶۹±۲۲/۹                   ۸۴/۱۲۴  پرستار

  ۲۱/۳۵ ±۹۳/۳                   ۲۱/۱۰۶  مار   يب
 يو عاطف يجسم يآسودگ

مار                      يب
  ۴۹/۰              - ۶۸/۰             ۰۰/۳۷۲۶              ۵۶/۴۵±۹۶/۳               ۵۳/۱۲۴  پرستار  

  ۴۰/۲۵±۷۹/۱                    ۳۶/۱۰۰  مار  يب

مار                          يارتباط توأم با اعتماد با ب
  ۱۰/۰              - ۶۱/۱             ۵۰/۳۳۵۵   ۵۲/۳۵±۹۶/۳                   ۸۷/۱۲۱  پرستار  

  56/20±74/1                   83/98  مار  يب

  > P =                     *۰۵ /۰ p يدار يمعنسطح               = U وي يتنيو منآزمون           = Zآماره آزمون 
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 زاده، آزاد رحماني سيما لک ديزجي، صونا پاشايي، وحيد زمان
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1393، آذر 62هم، شماره نهم، پی در پی دوازددوره  870

  يريگ جهينتبحث و 
 عنـوان  بـه در دسـترس بـودن    رگروهيزماران با انتخاب ي: ببحث 

و  تــر مهــمرا  يحرکتــ–يجســمان يمراقبتــ ي، رفتارهــات برتــريــولوا
کـه پرسـتار    خواهنـد  يم. آنان دانند يم يعاطف ياز رفتارها تر باارزش

ن باورند که يرد و بر ايقرار بگ شان خانوادهبالفاصله در دسترس خود و 
، در کننـد  يمـ  يشـتر يت بيـ احسـاس امن  تر کينزدارتباط  يبا برقرار

کـه در دسـترس    شـود  يممشاهده  يا افتهين يز چنين يگريمطالعه د
بر بـاور و ذهـن آنـان     يمثبت ريتأثمار ين بيپرستار بر بال يبودن فور

و  يا حرفـه ن باشد که مراقبت يتا باورشان بر ا شود يمدارند و موجب 
  . )١٨(اند کردهافت يرا در يقيدق

کـه پرسـتاران    دهـد  يمـ ن پژوهش نشان ياز ا آمده دست بهج ينتا
 يمـار و آسـودگ  يب يريـ گيش و پيپـا  رگـروه يزمربـوط بـه    يرفتارها

گفـت   تـوان  يممشخص نمودند.  ييت بااليرا با اولو يو عاطف يجسم
داشـتند   يتـر  فـراوان  يما مشـکالت جسـم   يجامعه پژوهش ازآنجاکه

را بـا  يـ کننـد ز  يه را مهـم تلقـ  ين گويکه پرستاران ا باشد يم يعيطب
آنـان بـا    يازهـا يو ن هـا  درخواسـت مـداوم در مـورد    يريگيش و پيپا

 ياز زمان و مکـان  نظر صرف، ياستفاده از دانش و تجربه و تفکر انتقاد
 يکه رونـد بهبـود   يت هستند به ارائه مراقبتيکه در آن مشغول فعال

مـار  يمراقبـت از ب  مـوازات  بـه و  پردازند يم، کند يمل يماران را تسهيب
–دمارکيـ افتـه بـا مطالعـه و   ين ي. ا)۱(کنند يمرا حفظ  ياستقالل و

   .)۴(داشته است يخوان همپترسون و همکاران 
 يازهـا ين ينـ يب شيپـ مـار،  يح دادن به بيتوضرگروه يتخاب زبا ان

ت دوم، سـوم و  يـ در اولو بيـ بـه ترت مـار  يب يريـ گيش و پيمار و پايب
 يهـا  بخـش در  " خصوصاًماران انتظار دارند پرستاران ماهر يچهارم، ب

، درمـان و مراقبـت از خـود را در    يمـار يژه اطالعات مربـوط بـه ب  يو
ارتبـاط   يجسـم  يازهـا يز با رفـع ن يه نين گويارشان قرار دهد، اياخت

 يمـاران در جهـت بهبـود   يب ين نگرانيشتريب ازآنجاکهدارد.  يشتريب
که با  مطلع شـدن از   رسد يمبه نظر  ين منطقياست بنابرا عشانيسر

 يشـتر ينـان ب ياطم ينيافت مراقبت بـال يو آموزش از در يماريروند ب
  .)٦(نديحاصل نما
مـار، ارتبـاط   يب يو عاطف يجسم يرگروه مربوط به آسودگياما ز

را بـه خـود    ينييت پـا يـ مـار در مطالعـه مـا اولو   يبا اعتمـاد بـا ب   توأم
ن احتمـال را داد  يا توان يمن مورد يافتن علت اياختصاص دادند. در 

را در نظـر   يکـ يزيف يهـا  جنبـه شـتر  يماران در امـر مراقبـت، ب  يکه ب
ق يـ دق يابيالزم، قـادر بـه ارزشـ    يم آگـاه و بـه علـت عـد    رنـد يگ يم

و معتقدند که پرستاران قـادر بـه    باشند ينمپرستاران  يها يستگيشا
د در يـ پرستاران باستند و يآنان ن يازهايو برطرف کردن ن ينيب شيپ

ق رابطه ياز طر يپرستار ينظر داشته باشند که مراقبت در عملکردها

 -يروانـ  يهـا  جـه بـه جنبـه   توو  دهد يمار خود را نشان ميب -پرستار
ش از يماران بيح با بيارتباط صح يبرقرار خصوص بهمراقبت  ياجتماع

، )۵(شـود  يماران ميت بيمراقبت، موجب رضا يفن يها توجه به جنبه
 آمده دست بهج يز با نتايگر نياز مطالعات د آمده دست به يها افتهيالبته 

  .  )١٤, ١٢(دارد ين پژوهش همخوانياز ا
افـت کـه پرسـتاران    يدر تـوان  يمـ ن پژوهش يج اين از نتايهمچن

بـا   تـوأم ح دادن، ارتباط يتوض يها رگروهيز يبرا بيبه ترتژه يبخش و
، )۱۹(در نظر گرفتند يتر نييپا يبند تياولوازها ين ينيب شيپاعتماد، 

ل يـ د بـه دل يشـا  تـر  نييپـا  يهـا  تيـ اولودر  ها هيگون يالبته انتخاب ا
ژه، کمبـود تعـداد   يـ و يها بخشدر  " خصوصاًاد پرستاران يز يبارکار
باعث شوند پرستاران فقط به  ها نيا يو کمبود زمان که همگ يپرسنل

. )۱۳(اورنديدارند رو ب يه بر مراقبت جسميکه تک يف اصليانجام وظا
با اعتماد با  توأمارتباط  ينسبت به پرستاران قرارداد يپرستاران رسم

، بـه نظـر   کـرده بودنـد   يمـار را مهـم تلقـ   يح دادن به بيمار و توضيب
 تر کينزد يبه رسم يمانيو پ يهر چه از سمت گروه قرارداد رسد يم
ژه يـ و يهـا  بخشدر  " خصوصاً يسابقه کارش يل افزايبه دل ميشو يم

ش يمـاران افـزا  يبـا اعتمـاد بـا ب    تـوأم ارتبـاط خـوب    يبرقرار ييتوانا
  . )۲۰(ابدي يم

ستنسن و کـوکرو  يبا اعتماد کر توأمرگروه ارتباط يدر ارتباط با ز
بتوانـد   يسـت يمـار با يمـار، ب يب -تار ه در تعامالت پرسک کنند يمان يب

 هـا  آنرا محرمانه نگه داشته و  ياعتماد کند که پرستارش اطالعات و
به آن  يح از وين مراقبت صحيتأم يکه برا يار افراديرا فقط در اخت

مناسـب از   ين فـرد يروابـط بـ   يبرقرار .)۲۱(دهد يماز دارند، قرار ين
د در نظـر  يـ ماران از مراقبت است. پرستاران بايدر درک ب عوامل مهم

ق رابطـه  يـ از طر يپرسـتار  يداشته باشند که مراقبت در عملکردهـا 
  .)۲۲(دهد يمار خود را نشان ميب -پرستار

ه پرستاران کشود  يشنهاد ميپ يمراقبت يدر مورد نمرات رفتارها
 نـد ينماشـتر  يت توجـه ب يـ فيو با ک يا حرفهمراقبت در رابطه با انجام 

 کـه توجـه   دهـد  يمـ نشـان   گريحاصل از مطالعات د يها افتهي .)۱۵(
). ۱۶شـود (  يمار مـ يب تيو رضا اعتماد جلب مار باعثيارانه به بيهوش

طه يح يازهايتوجه به ن ماريروند مراقبت از ب يطالزم است پرستاران 
تـر   ينـ يکـه ع  ييش دهند و پرستاران به رفتارهايمار را افزايب يعاطف

داشته  يشتريکنند توجه ب يشتر مشاهده ميها را ب ماران آنيبوده و ب
الزم را  يهـا  ماران در مورد اصول مراقبـت آمـوزش  يز به بيو ن باشند

نسـبت بـه    يه در حرفه پرستارک يداتيتأکرغم يعل ).۱۸دهند ( ارائه
وجود دارد اما توجه به موارد ذکر شده  يمراقبت ين رفتارهايت اياهم

 يهـا  آمـوزش بعـد از   شـود  يمـ شنهاد يمورد غفلت واقع شده است. پ
سه يو مقا کننده کامل يها افتهيآوردن  دستبه جهت  ينيو بال ينظر
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ن يمشکالت طرح در ح ازجمله نده انجام شود.يدر آ ييها طرحن يچن
و در  يل بـه همکـار  يعدم تما گاها"ماران ين بود که در گروه بياجرا ا

بهتـر   يياد حاضر به پاسـخگو يز يگروه پرستاران به علت مشغله کار
بـود تـا اوقـات     نيبر ا ين سعماران تا حد ممکينبودند که در مورد ب

داشتند و بـا دادن اطالعـات و    يشتر به همکاريل بياستراحت که تما
شود و در مورد پرستاران با انجام  يآور جمعاد اطالعات يحات زيتوض

در  يسـع  يکار نوبتالزم با کادر مربوطه قبل از شروع  يها يهماهنگ
  م.ين مورد داشتيجبران ا

  

  رکتش ر ويتقد
، ارشد يدوره کارشناس نامه انيپا يها دادهر برگرفته از مقاله حاض

 يه کسانياز کل . در خاتمهباشد يمز يتبر يمصوب دانشگاه علوم پزشک
 انـد  داشـته  يمانه با پژوهشگران همکارين پژوهش صميکه در انجام ا

د يشه يژه مراکز درمانيو يها بخشن و پرستاران ياز مسئول " خصوصاً
ز، يتبر ينا  وابسته به دانشگاه علوم پزشکيا و س، شهدا، امام رضيمدن

ن از معاونـت  يز و همچنيتبر يعلوم پزشک ييقات دانشجويمرکز تحق
ت در انجـام  يز جهت حمايتبر يدانشگاه علوم پزشک يمحترم پژوهش

   .شود يم ين پژوهش سپاسگزاريا
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 Abstract 
Background & Aims: Caring is a complex and critical component in nursing that is fundamental 
importance of nurses. Because health care is considered a personal relationship between patient 
satisfactions is important in the care and patients are receiving care about what they care about is 
important. Accordingly, the present study was to compare nurses 'and patients' perspectives on caring 
behaviors are prioritized. 
Methods & Materials: This is a descriptive – comparative that was conducted among 200 patients 
hospitalized in critical care units' in Tabriz hospitals and 200 nurses caring for them. Data were collected 
using a questionnaire Larson (Care-Q), which gives caring behaviors in six subgroups examined. For data 
analysis, descriptive statistics that used SPSS v.21 software. 
Results: Findings showed that there were significant differences between patients' and nurses' 
perspectives on the subscales of the instrument (P<0.05). The high ranking in patients’ group is about 
“availability” (p=0.02) and in nurses’ group is about “monitoring” (p=0.39). 
Conclusion: Due to the difference of opinion between the two groups, suggesting that nurses pay 
attention to needs of patients, particularly in the fields of emotional - psychological consider. Also, since 
patients are less informed about health care, quality of care is necessary to prevent the proper training and 
careful care of both by the authorities and the programmers’ managers. 
Key words: Caring, Perception, Nurses, Patients  
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