
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396 دي، 99، پی در پی دهم، شماره پانزدهمدوره  788

 مقاله پژوهشی

  مزمن مارانیدر مراقبت از ب ریگیمدل مراقبت پ يرینقادانه کاربردپذ یبررس
  

  *٣زادهيمحسن يدمصطفيس، ١،٢يدريعباس ح
 

  03/09/1396تاریخ پذیرش  19/06/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

درمان و عملكرد مناسب  نديفرا رشيپذ شيافزا، يتوان خود مراقبت شيکه جهت افزا رانيدر ا شدهيطراح يمراقبت يبوم يهامدلاز  يکي: :هدف و زمينهپيش
مزمن  مارانياز ب مراقبتدر  ريگيمدل مراقبت پ يرينقادانه کاربردپذ يابيارز، . هدف مطالعه حاضرباشديم ريگيمدل مراقبت پ، شده است يمزمن طراح مارانيب
  .باشديم

قرار گرفتند.  يابيمورد ارز، سال گذشته منتشر شده بود ۱۰ يکه ط ريگيمدل مراقبت پ نهيدر زم يامداخلهمقاله  ۲۸، يفيمطالعه توص نيا در: هاروشو  مواد
 ۱۶ شيرايو SPSS يارآم افزارنرماز  دهبا استفا هاداده ليبود. تحل، شده است تأييدآن  ييايو پا ييمقاالت که روا يرينقد کاربردپذ ليستچک، مورداستفادهابزار 

  .) انجام شدينسب يو درصد فراوان ينسب ي(فراوان يفيو آمار توص
در  يتآ يهاپژوهش اي ينيبال يهاتيفعالمطالعه جهت استفاده در  يهاافتهيمقاالت نشان داد که بحث در مورد  يريکاربردپذ يارهايمع تيرعا يابيارز: هاافتهي
 ۰/۱۰۰در  جيدر کاربرد نتا هايتئور ازاستفاده ، درصد ۹/۶۷در  جيعدم مبالغه در مورد کاربرد نتا، درصد ۳/۳۹و کامل بودن کاربردها در  ريپذهيتوج، درصد ۳/۳۹

 نيبال يبرا هاافتهيمشخص کردن کاربرد ، درصد ۶/۵۳در  قيکاربرد مهم تحق انيعدم ب، درصد ۴/۴۶در  هامحدوديت انيب، درصد ۳/۶۴در  هاشنهاديپارائه ، درصد
  .شده است تيرعا تدرصد مقاال ۱/۵۷مطالعه در  يهاافتهي هيبر پا يعمل يکاربردها انيدرصد و ب ۹/۶۷در 

را  يريذکاربردپ يارهايمع، اندکردهچارچوب مطالعه خود استفاده  عنوانبهرا  ريگيکه مدل مراقبت پ ينشان داد که مطالعات جينتا ليتحل: گيرينتيجهو  بحث
 يهادوره ي(برگزار يآموزش، )وهشگرانمطالعات توسط پژ جينتا يکاربرد اني(ب يپژوهش سه جنبه ديمدل با نياستفاده از ا منظوربه. اندنکرده تيکامل رعا طوربه

  .گرفت) را در نظر يو امکانات کاف يانسان يروين ازجمله يکاف يهارساختيز(فراهم کردن  يتيري) و مديو بازآموز يمدون آموزش
 پژوهش يهاافتهيکاربرد ، مزمن يهابيماري، نقادانه يبررس، مراقبت، ريگيمدل مراقبت پ: هادواژهيکل

  
 ۷۸۸-۷۹۴ ص، ۱۳۹۶ يد، ۹۹درپي پي، دهمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۵۱۳۸۵۹۷۳۱۳ : تلفن، ييو ماما يدانشکده پرستار، دکترا چهارراه، نايسابن ابانيخ، مشهد: آدرس مکاتبه

Email: SMMZ1364@gmail.com 

  
  مقدمه

محسوب شده  يپرستار يهافعاليتمحور  نيترياساسمراقبت 
فهوم م، خچهيتار نظرازنقطه. گردديم يتلق يو شالوده حرفه پرستار

در  لنگيتيفلورانس نا يهاادداشتيدر  توانيمرا  يمراقبت پرستار
 يپرستار گذارانانيبنکه از  نگليتي. نا)۱(نمود  دايپ ۱۸۵۹سال 

مشاهده و  دقتبهخود را  مارانيب وبمطل يبا روش، است يعلم
. او معتقد است پرداختيمو سپس به امر مراقبت  نموديم يبررس

درجه ، نور مناسب، تازه يچون هوا يبه عوامل ديدر ارائه مراقبت با
و نظافت  يزگيپاک، يروان -يآرامش روح، سکوت، حرارت مطلوب

                                                             
 رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک ،بر شواهد يمراقبت مبتن قاتياستاد، عضو مرکز تحق ١
  رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک، ييو ماما يدانشکده پرستار ،يجراح-يداخل يگروه آموزش ۲
 سنده مسئول)يران (نويمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ييدانشکده پرستاري و ماما ،يپرستار يدکتر يدانشجو ٣

 تأمينو  جهتو، يبهبود نديدر فرآ ليتوجه نمود. لذا در جهت تسه
  .)۲( برديمامر مراقبت نام  يهاضرورترا جزء  يطيمح طيشرا

ه عرض يرا در خصوص پرستار يديمطالب مف نگليتينا اگرچه
خاص  يمفهوم مراقبت به معنا اصوالً، ۱۹۵۰تا قبل از سال  ينمود ول

و از  افراد اتيبر اساس تجرب شتريب يمطرح نبود و اقدامات پرستار
 يپرستار اصوالًو  گرفتيمصورت  يو عواطف انسان يدلسوز يرو
، رفتيپذيمکه صورت  ييهاروش امطرح نبود و لذ ياحرفه صورتبه

ال و ثابت بود. اما از س يگذشته و به شکل سنت اتيبر اساس تجرب
، يفنّاورعلوم و  عيسر شرفتيهمگام با توسعه و پ، به بعد ۱۹۶۰
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 مزمن بيماران از مراقبت در پيگير مراقبت مدل کاربردپذيري نقادانه بررسي
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مطرح شد که  يدرمان يدر علوم بهداشت يديجد يازهايو ن طيشرا
رستاران پ عتازه نبود و بالطب يازهاين کنندهنيتأم يسنت کرديرو نيا
، توسعهشروع به ، مارانيب ديمتنوع و جد يازهاين تأمين يبرا زين

 يافراد نيجزء اول لويپ .)۳(عملکرد خود نمودند  نييو تب تجديدنظر
ش تال يپرستار ينگرش سنت رييدر جهت تغ ۱۹۵۲است که در سال 

را مطرح  يفرد نيارتباطات ب هيراستا نظر نينمود و در هم ياديز
 ژهيو تيفعال کيرا  يپرستار هندرسون، ۱۹۵۸کرد. سپس در سال 

مک ک درواقع يکرد. او معتقد بود که پرستار يمعرف فردمنحصربهو 
که  ييهافعاليتاست تا بتواند در انجام  ماريب ايکردن به فرد سالم 

ک او کم يو بهبود يسالمت تأمينکه به  ييهافعاليتاو را در انجام 
و حفظ  يضرور يهايآگاهبا کسب  کهيطوربهدهد.  ياري، کنديم
روزمره خود اقدام  يهافعاليتبتواند در جهت  يروان يجسم يروين

به استقالل  يبه عبارتمراقبت از خود را انجام دهد.  ينوعبهنموده و 
 يهاياستراتژو  فياو را جزء وظا يو عدم وابستگ ماريرساندن ب

در ، هندرسون هياز نظرپس  ک سالي . حدود)۵, ۴( دانديم يمراقبت
ا مطرح نمود و انسان را ر يخود مراقبت ياورم الگو ۱۹۵۹سال 

 توانديمکرد که  يمعرف يو اجتماع يروان، يجسم يموجود عنوانبه
 تأمينو در جهت حفظ و  شدهمطرحعامل مراقبت از خود  عنوانبه

 عنوانبهپرستار را ، راستا نيخود کوشا باشد و در هم يسالمت
 تأمينقادر به  يکه و يدر زمان ماريب دهندهآموزشو  کنندهکمک

  .)۶( کنديم يمعرف، ستيخود ن يازهاين
جهت  يمتعدد يمراقبت يهامدل، هاهينظر نياز طرح ا پس

راستا  نيشد. در ا يطراح انيمددجو ازيو رفع ن نياستفاده در بال
مراقبت از  ياست که برا ييهامدلاز  يكي ريگيمدل مراقبت پ

. در )۷(شد  يو معرف يمبتال به اختالالت عروق کرونر طراح مارانيب
 و مارانيب يو عمل يشناخت يهايينارساالگو پس از شناخت  نيا

 ،يدرمان يو اقدامات مراقبت يماريدر خصوص کنترل ب هاآنخانواده 
کنترل و ، يحساس ساز، يآشناساز، وستهيپهمبهدر چهار مرحله 

 يراکه ب رديپذيمآن صورت  يهامراقبتو  يمارينسبت به ب يابيارز
، مدلن ي. ا)۸(برخوردار است  ياژهيو تيمزمن از اهم مارانيب

ي روند سالمت گذار درتأثيرعامل مراقبت پيگير و  عنوانبهمددجو را 
فرآيندي منظم ، و مراقبت پيگير يا مستمر دينمايمخود معرفي 

بين مددجو و پرستار  متعامل و پيگير، مؤثرجهت برقراري ارتباط 
شناخت  منظوربهمراقبتي  خدمات بهداشتي دهندهارائه عنوانبه

مددجويان براي قبول رفتارهاي  ينيازها و مشكالت و حساس ساز
 هاآنحفظ بهبودي و ارتقاء سالمتي  مداوم بهداشتي و كمك به

 ،بيماري مزمن و پويايي مشكالت آن يهايژگيو كه كامالً با باشديم
بر اساس  ريگيمدل مراقبت پ درواقع .)۹( هماهنگي دارد ت ومناسب

ر مدل ب نيا ديگرعبارتبهمستمر بنا شده است.  رشيتعامل و پذ
مددجو و خانواده او تمرکز دارد ، متعامل و متعادل پرستار، نقش مؤثر

 نديافراد در فرا ييو توانا تيمدل صالح نيدر ا ني. همچن)۱۰(
 ،ريگيپ قبتدر مدل مرا يدارند. هدف اصل يمساو يمراقبت حالت

و عملكرد  نشيب، رشيپذ شيجهت افزا يابرنامه نيو تدو يطراح
و عوارض  يماريب وسيلهبدينتا  باشديممراقبت  يمناسب برا

. كاركردهاي اساسي مدل )۱۱, ۱۰, ۸, ۷( آن کنترل گردد ياحتمال
شناخت ، آن ماهيتبيماري و  شناخت: از اندعبارتمراقبت پيگير 

ر پذيرش بيماري و آثا، بيماري در خصوصمشكالت بالفعل و بالقوه 
ستمر م يخودکنترلايفاي نقش ، در مسير زندگي ياهياس عنوانبهآن 

سالمتي و  براي حفظ يگذارهيسرما، تارهاي بهداشتي مطلوب)رف(
خانواده در اداره  درگيرسازي و مشاركت، نگاه ارزشي به سالمت

ارتقاء ، زندگي تغيير در الگو و سبك، ل موجود و آتيئمسا
 هانآروند استفاده از  و شناخت تيم مراقبتي درماني و نفساعتمادبه

 ييهاشاخصمدل بر  نيا کارگيريبهکه  انددادهمطالعات نشان  .)۹(
سطح ، )۱۱(پزشک  تيزيروند دفعات و، شدن يمانند دفعات بستر

 يهاقرصدفعات استفاده از ، )۱۲( ييغذا مياصالح رژ، خون يچرب
مؤثر  يرونرک مارانيب يزندگ تيفيک زيو ن يرزبانيز نيريسيتروگلين

 يزندگ تيفيمدل در بهبود ک نيا کارگيريبه ني. همچن)۱۳(است 
 مارانيب، )۱۲( يقلب ييبه نارسا انيمبتال، ابتيمبتال به د مارانيب

 ييايميش نيمصدوم، )۱۳(عروق کرونر  ونديپ يراحتحت عمل ج
مؤثر  زين زياليتحت د مارانيو ب )۱۴( يانسداد تيوليمبتال به برونش

 مارانيب يو سبب کاهش عوامل خطر و بهبود سبک زندگ )۹( بوده
 ي. البته در مطالعه)۱۵(شده است  زين وکارديمبتال به انفارکتوس م
 تيفيبر نمره کل ک يدارمعني تأثير) ۱۳۸۸خانكه و همكاران (

  .)۱۶(نداشته است  زوفرنياسك مارانيب يزندگ
 يبر شواهد و توانمندساز يمراقبت مبتن تيتوجه به اهم با

 يوجوهاجستبر اساس  ازآنجاکهجهت مراقبت از خود و  مارانيب
مدل  کيکه  ريگيمدل مراقبت پ يريدر خصوص کاربردپذ شدهانجام

 جيتان ينشد و از طرف دايپ يمطالعه متقن، باشديم يبوم يمراقبت
 باهدفلذا مطالعه حاضر ، دارد ناقضت گريکدياز مطالعات با  يبرخ
انجام  انماريدر مراقبت از ب ريگيبت پمدل مراق يريکاربردپذ فيتوص
  شد.

  
  مواد و روش کار

منتشر  يمقاالت پرستار هيکل يبه بررس يفيمطالعه توص نيدر ا
 يعلم يهاگاهيپا قيکه از طر رانيسال گذشته در ا ۱۰ يشده در ط

SID, Magiran, Google scholar, Scopus, PubMed  و
 هيشرن، رانيا يشامل مجله دانشگاه علوم پزشک يمجالت معتبر داخل

ر منتش ژهيمراقبت و يرستارو مجله پ اتيمجله ح، رانيا يپرستار
بودن مقاالت  يامداخله، يعلت انتخاب مقاالت داخل. پردازديم، شده
. باشديمر در داخل کشور يگيپدر خصوص مراقبت  شدهانجام
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 زادهمحسني سيدمصطفي ،حيدري عباس
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 Continues Care: يسيانگل دواژهيجستجوها با استفاده از کل

Model ر د ريگيمراقبت پ يالگو ايمدل  يعنيآن  يو معادل فارس
خالصه و متن کامل مقاالت انجام شد. اين كلمات كليدي ، عنوان

 عباراتتوسط دو متخصص در حوزه پرستاري تعيين و جستجوي 
اطالعاتي توسط اين دو  يهاگاهيپادر  ريگيمربوط به مدل مراقبت پ

متخصص صورت گرفت. سپس بررسي و جستجوي مجدد منابع و 
توسط يكي از همكاران پژوهش انجام شد تا از كفايت  هاگاهيپا

جستجوي اطالعات و مقاالت اطمينان حاصل شود. همكار 
موسسه و مجالت ، ندگاناز نويس، جستجوگر در استخراج مقاالت

  .بود اطالعيبمورد جستجو 
 يامداخلهمطالعه تنها مقاالت  نيدر ا: انتخاب مقاالت يارهايمع

 يهجر ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۶( يالديم ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۷ يهاسال نيکه ب
، اشتندد تأکيد ريگي) منتشر شده بودند و بر مدل مراقبت پيشمس
ه ک يانتخاب شدند. مقاالت يبررس يپژوهش برا طياز مح نظرصرف

فاقد متن کامل  ايوجود نداشت  هاآنبه متن کامل  يامکان دسترس
 يرورم، يهمبستگ، يفيتوص صورتبهکه  يمقاالت نيبودند و همچن

 نيحذف شدند. بد يبررس ندياز فرآ، انجام شده بودند زيمتاآنال اي
 رندهيدربرگ هاآنمورد  ۵۵شد که  افتيمقاله  ۸۵تعداد  بيترت
 ياطالعات يهاگاهيپادر  يبود و با حذف موارد تکرار موردنظروضوع م

  .شناخته شدند يبررس طيمقاله واجد شرا ۲۸، مختلف
پژوهشگر ساخته  ليستچکاز  هاداده آوريجمع جهت
امل ش ليستچک نيمقاالت استفاده شد. قسمت اول ا يريکاربردپذ

و سال انجام  موردبررسيبخش ، در خصوص نوع مطالعه يتسؤاال
آناليز آماري ، گيرينمونهحجم نمونه و روش ، نمونه پژوهش، مطالعه

برد ت کارسؤاالبر اساس  ليستچکو نتايج مطالعه بود. قسمت دوم 
 يطراح تيبرنز و پول يپرستار قيبه نقل از کتب روش تحق قيتحق
: در خصوص سؤال ۹قسمت مشتمل بر  نيت اسؤاال. )۱۸, ۱۷( شد

 اي ينيبال تيمطالعه در فعال يهاافتهيقرار دادن  موردبحث
عدم مبالغه در ، و کامل بودن کاربردها ريپذهيتوج، يآت يهاپژوهش

ارائه ، جيدر کاربرد نتا هايتئوراستفاده از ، جيتامورد کاربرد ن
، قيکاربرد مهم تحق انيغفلت از ب، هامحدوديت انيب، هاشنهاديپ

بر  يلعم يکاربردها انيو ب نيبال يبرا هاافتهيمشخص کردن کاربرد 
 تيو عدم رعا تيرعا اسيمطالعه بود که بر اساس مق يهاافتهي هيپا

محتوا استفاده  ييابزار از روا نيا ييروا نييشد. جهت تع ينمره ده
 دينظر اسات ريز، که ابزار با مرور گسترده منابع صورتبدينشد. 

نفر از اعضاء  ۱۰ اريشد. سپس در اخت ميراهنما و مشاور تنظ
مشهد قرار گرفت و پس از  ييو ماما يدانشکده پرستار علميهيئت

قرار  مورداستفادهدر مطالعه ، در پرسشنامه شانياعمال نظرات ا
گرفت  قرار يابيمورد ارز ابانيبه روش توافق ارز زيآن ن ييايگرفت. پا

 SPSS يآمار افزارنرمبا استفاده از  هادادهشد.  تأييد r=۸۶/۰که با 
) خالصه و يمطلق و نسب ي(فراوان يفيو آمار توص ۱۶ شيرايو

 شدند. بنديجمع
  
  هايافته

، انجام شده بود يامداخله صورتبهمقاله که  ۲۸ درمجموع
 نيترشينشان داد که ب جيقرار گرفت. نتا موردبررسيانتخاب شد و 

 اريمقاالت مربوط به مع يريکاربردپذ يارهايمع تيعدم رعا يفراوان
 اي ينيبال تيمطالعه در فعال يهاافتهيقرار دادن  موردبحث

کامل بودن کاربردها بود که در هر  و ريپذهيتوجو  يآت يهاپژوهش
 تيرعا موردمطالعهمورد) از مقاالت  ۱۷درصد ( ۷/۶۰دو مورد در 

ه بمربوط ، ارهايمع تيعدم رعا يفراوان نيترکم نينشده بود. همچن
 در اريمع نيبود که ا جيدر کاربرد نتا هايتئوراستفاده از  اريمع

شده بود (جدول  تيرعا موردبررسيمورد) از مقاالت  ۲۸( درصد۱۰۰
۱.(  

  
  موردبررسيمقاالت  يريکاربردپذ يارهايمع يفراوان عيتوز: )۱(جدول 

  تيعدم رعا  تيرعا  اريمع
  )ي(فراوان يدرصد فراوان  )ي(فراوان يدرصد فراوان

 ينيبال يهاتيفعالمطالعه جهت استفاده در  يهاافتهيقرار دادن  موردبحث
  يآت يهاپژوهشا ي

١٧( ٧/٦٠  )١١( ٣/٣٩(  

  )١٧( ٧/٦٠  )١١( ٣/٣٩  و کامل بودن کاربردها ريپذهيتوج
  )٩( ١/٣٢  )١٩( ٩/٦٧  جيعدم مبالغه در مورد کاربرد نتا

  )٠( ٠/٠  )٢٨( ٠/١٠٠  جيدر کاربرد نتا هايتئوراستفاده از 
  )١٠( ٧/٣٥  )١٨( ٣/٦٤  هاشنهاديپارائه 

  )١٥( ٦/٥٣  )١٣( ٤/٤٦  هامحدوديتان يب
  )١٣( ٤/٤٦  )١٥( ٦/٥٣  قيان کاربرد مهم تحقيغفلت از ب

  )٩( ١/٣٢  )١٩( ٩/٦٧  نيبال يبرا هاافتهيمشخص کردن کاربرد 
  )١٢( ٩/٤٢  )١٦( ١/٥٧  مطالعه يهاافتهيه يبر پا يعمل يان کاربردهايب
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  گيرينتيجهبحث و 

عدم  اريمع يفراوان نيشتريمطالعه حاضر نشان داد که ب جينتا
 موردبررسيدر مقاالت  ريگيمدل مراقبت پ يريکاربردپذ تيرعا

مطالعه جهت استفاده در  يهاافتهيقرار دادن  موردبحثمربوط به 
ردها و کامل بودن کارب ريپذهيتوج، يآت يهاپژوهش اي ينيبال تيفعال
  .است هامحدوديت انيو ب

از نتايج تحقيق مقوله مهمي در پرستاري و راهي براي  استفاده
گسترش دانش و قدرت بخشيدن به حرفه پرستاري است. 

رويكردي جديد در ، نتايج تحقيق در ارائه مراقبت يريکارگبه
پرستاري ايران است كه مفهوم نوظهور پرستاري مبتني بر تحقيق را 

) با ۱۳۸۸کاران (و هم ادمطالعه مهرد جهينت اما. دينمايمتداعي 
" نتايج تحقيق در عملكرد باليني پرستاران يريکارگبهعنوان "گستره 

يني ي بالهافعاليتنشان داد که ميزان استفاده از نتايج تحقيق در 
درصد از پرستاران در سطح پايين و بقيه در سطح متوسط  ۹/۶۶در 

 دارد و تأکيدموضوع  نيبر هم زيمطالعه حاضر ن جهي. نت)۱۹(است 
 قاتيتحق جيپرستاران به استفاده از نتا ليعدم تما لياز دال يکي ديشا

و  ينيبال تيمطالعه در فعال يهاافتهيقرار ندادن  ثموردبح، نيدر بال
 يمدل مراقبت ايهر مداخله  يو کامل نبودن کاربردها ريپذهيتوج

 زين يمراقبت ديجد يهاروش يهامحدوديت نيهمچن، باشديم
مسئله امکان انتخاب پرستاران را با  نيو ا شودينم انيب يدرستبه

 يهاافتهيعدم کاربرد  ياحتمال ليدال گري. از دکنديممشکل مواجه 
 يهارساختيزفراهم نبودن ، ريگيمربوط به مدل مراقبت پ قاتيتحق

 مدل بر نيا راياست. ز نيدر بال يمدل مراقبت نيا ياجرا يالزم برا
 مددجو و خانواده او تمرکز دارد، پرستار متعادلمتعامل و ، نقش مؤثر

 ازيتا دو ماه زمان ن کيآن حداقل به  يريگيانجام و پ يو برا )۱۰(
ان پرستاران زم دهديمنشان  نيشيمطالعات پ جينتا آنکهحال، است

از  يخود ندارند و برخ يهافتيشانجام مراقبت در  يبرا يکاف
خصوص  ني. در ارديگيممورد غفلت قرار  هاآن يمراقبت يهانقش

موانع  يي) با عنوان "شناسا۱۳۸۹و همکاران ( يمطالعه سالم جهينت
مراکز  پرستاران ينيدر عملکرد بال يقاتيتحق يهاافتهي يريکارگبه

توسط  شدهگزارشکشور" نشان داد که سه مانع اول  يدرمان
پرستاران جهت مطالعه منابع  يبرا ينبود زمان کاف: پرستاران شامل

 يمراقبت يهاروش رييتغ يپرستاران برا يکاف اريعدم اخت، ديجد
 يريکارگبهموجود جهت  التينبودن امکانات و تسه يو کاف مارانيب

 جينتا يريکارگبهپزشکان در  يو عدم همکار قاتيتحق جينتا
قرار دارد  يموانع در دسته موانع سازمان نيبود که همه ا قاتيتحق

پرستاران جهت مطالعه  يبرا ي. در خصوص "نبود زمان کاف)۲۰(
و  يارپرست يکار يهافتيش ينيمانع بازتاب سنگ نيا، "ديمنابع جد

ه است ک يدرمان يهامراقبتانجام  يبرا يکاف يانسان يروينبود ن

 يتمراقب يهامدلمانع استفاده از  نيتربزرگ عنوانبهباعث شده  نيا
 طالعهدر م رايشناخته شود. ز ريگينوظهور مانند مدل مراقبت پ

 فتيدرصد از پرستاران در هر ش ۹/۴۲، )۱۳۸۹و همکاران ( يسالم
 تيمسئول هاآندرصد از  ۲/۲۸، ماريب ۱۲از  شيمراقبت ب تيمسئول

 ۶از  ترکممراقبت  تيمسئول درصد۲۰و فقط  ماريب ۶-۱۲مراقبت 
طرح تحول  يبا اجرا رسديم. به نظر )۲۰(را به عهده داشتند  ماريب

به علت کاهش  رايز، شده است ديتشدمشکل  نينظام سالمت ا
به شکل  نيتعداد مراجع، مردم بياز ج يپرداخت يهانهيهز

جذب  يکاف يانسان يروين کهحاليدر، است افتهي شيافزا يريگچشم
. در مورد مانع )۲۱( است افتهي شيپرستاران افزا يبارکارنشده و 
ن" مارايب يمراقبت يهاروش رييتغ يپرستاران برا يکاف اري"عدم اخت

سازمان است که پرستاران را از  يعملکرد سنت دهندهنشانمانع  نيا
مطالعه کلوس  جي. نتادارديمباز  ياحرفهبه استقالل  دنيرس
موضوع است. در  نيا دهندهنشان زين )۲۳(نک يو ف )۲۲( يراکيپات

موجود جهت  التينبودن امکانات و تسه يخصوص مانع "کاف
است  يمشکالت سازمان انگريمانع ب نيا، "قاتيتحق جينتا يريکارگبه

 زيزاده و همکاران ن يآن بوده و هست. ول ريدرگ يکه حرفه پرستار
از سه مانع عمده استفاده از  يکي عنوانبهمانع  نينشان دادند که ا

 دي. البته نبا)۲۴(توسط پرستاران است  نيدر بال قيتحق جينتا
 موانع نيگرچه حضور ا، مطالعه حاضر جيفراموش کرد که طبق نتا
ست ا انکاررقابليغ، نيدر بال هاپژوهش جيبر سر راه استفاده از نتا

 ريگياستفاده از مدل مراقبت پ ريدر مس ياز موانع اصل يکي يول
وسط ت قاتيتحق جيگزارش نکردن نتا يکاربرد اينبودن  يکاربرد

  .پژوهشگران است
، ريگيمدل مراقبت پ کارگيريبه ياز موانع احتمال گريد يکي

 نيدر ا هاپژوهش جيکمبود نگرش مثبت پرستاران نسبت به نتا
نگرش مثبت براي  گرفتهانجاماست. طبق نتايج مطالعات  نهيزم
، روزانه پرستاري الزم است يهاتيفعالنتايج تحقيق در  يريکارگبه

 ،معتقد استرتساس  اين مسئله تأييد. در )۲۶, ۲۵(اما كافي نيست 
پرستاران باور قوي خود را نسبت به ارزش شواهد ناشي  کهيدرحال

اما اغلب از آن در عملكرد خود  اندکردهاز تحقيق در عملكرد حفظ 
) ۱۳۸۸. نتايج مطالعه مهرداد و همکاران ()۲۷( کنندينماستفاده 

 نگرش مثبت باوجودكه  کنديمرا حمايت  نظرنقطهنيز قوياً اين 
ؤثر در م يهامؤلفهستفاده از نتايج تحقيق بايد به ساير نسبت به ا

  .)۱۹(استفاده از نتايج تحقيق توجه كافي مبذول گردد 
ن ييت پايفين مطالعه کيا يهاتيمحدود ازجمله: هاتيمحدود

 و ير در طراحيگيمدل مراقبت پ رندهيکارگبهاز مطالعات  يبرخ
ن در دسترس نبودن متن يو همچن ين مدل مراقبتيح ايصح ياجرا

  کامل مطالعه بود.
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 يبردکار انيضعف ب انگريمطالعه حاضر ب جينتا: گيرينتيجه
جهت استفاده از  ريگيمدل مراقبت پ نهيمطالعات انجام شده در زم

 يمراقبت يهامدل ريمدل و سا نيآن است. لذا جهت استفاده از ا
 صورتبهرا  يتيريو مد يآموزش، يسه جنبه پژوهش ديبا نينو

 شتريدقت ب، يپژوهش هدر نظر گرفت. در مورد مسئل زمانهم
 در، مطالعات جينتا يکاربرد انيپژوهشگران و داوران در خصوص ب

و  هادوره قيپرستاران از طر يروزرسانبه، يآموزشمسئلهمورد 
، يتيريو در خصوص مسئله مد يو بازآموز يمدون آموزش يهاکالس

 زاتيامکانات و تجه، يانسان يروي(ن يکاف يهارساختيزفراهم کردن 

توسط  ديجد يمراقبت يهامدل) جهت استفاده از روزبهو  يفکا
 يبررسن يهمچن .رسديمبه نظر  يضرور ربطذي نيمسئول

جهت ، ماران مزمنيدر ب يمراقبت يهامدلر يسا يريکاربردپذ
  .شوديمشنهاد ينده پيمطالعات آ

  
  يتشکر و قدردان

ه دانشکد يپرستار يان دکتريه دانشجوياز کل وسيلهبدين
  .ديآيمر و تشکر به عمل يمشهد تقد ييو ماما يپرستار
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Abstract 
Background & Aims: One of the native models of care that designed to increase self-care, adherence 
and performance of chronic patients is Continuous Care Model. The aim of this study is to critically 
evaluate the applicability of the Continuous Care Model in the care of chronic patients. 
Materials & Methods: In this descriptive study, 28 interventional articles in the field of continuous care 
model that had been published during the past 10 years, were evaluated. The instrument was the articles 
applicability check list in which its validity and reliability had been confirmed. We used the SPSS ver. 
16 and descriptive statistics for data analyses. 
Results: The compliance with the applicability criteria among 28 articles were discussion about the 
application of findings in clinical practice and future research, 39.3%; explanation of the application of 
the findings, 39.3%; lack of exaggeration about findings, 67.9%; application of theory in the research 
findings, 100%; recommendation, 64.3%; limitations, 46.4%; lack of clear conclusion, 53.6%; 
identifying the clinical applicability, 67.9%; presenting the clinical applicability based on the exact 
findings, 57.1%. 
Conclusion: The analysis of results demonstrating studies in which used the continuous care model as 
a theoretical framework did not completely fulfill the applicability criteria. Three important aspect of 
research application must be considered when using this model of care, including research, management 
and education. 
Keywords: Continuous Care Model, care, critical appraisal, chronic diseases, Translational Research 
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