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Abstract
Introduction: "Caring behavior" are actions that are performed for the well-being of the patient. Nurses and 
patients' perceptions of caring behavior may differ. The aim of this study was comparison of nurses’ and 
patients' perspective on caring behaviors in intensive care units of educational and medical hospitals affiliated 
Golestan University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive- analytical, cross-sectional study was performed in 2021 in intensive care units 
(ICU, CCU, hemodialysis) in educational and medical centers of Golestan University of Medical Sciences. 
Cluster and census random sampling were used to select hospitals and nurses, respectively. The patients entered 
into the study by convenience sampling. Data collected using Caring Behavior Inventory (CBI) questionnaire 
consisting of 42 questions and five domains (respect for others, ensuring human presence, communication and 
positive attitude, knowledge and professional skills and attention to other experiences) with six-point Likert 
responses. Data were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman correlation coefficient 
tests.
Results: 149 nurses and 145 patients were studied. The mean of nurses’ caring behaviors from the nurses 
and patients’ perspectives were 229.07±14.65 and 208.79±19.92 respectively. The CBI’ scores in each of five 
domains were significantly higher in nurses than patients (P-value <0.001).
Conclusions: The difference between patients' and nurses' perception about caring behaviors confirms that 
although nurses' perspective is that they perform care well, but from patients' point of view, nurses have not 
been able to meet their expectations.
Keywords: Intensive Care Units, Caring behaviours, Patient care, Nurse 
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چکیده 
مقدمــه: "رفتــار مراقبتــی"، عملــی اســت کــه در راســتای رفــاه بیمــار انجــام مــی شــود.  درک پرســتاران و بیمــاران از رفتــار مراقبتــی 
ممکــن اســت متفــاوت باشــد. هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران از رفتــار مراقبتــی در بخــش هــای مراقبــت 

ویــژه بیمارســتان هــای آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ویــژه بــوده اســت.
ــز(  ــژه )ICU، CCU، همودیالی ــت وی ــی در ســال 1400 در بخــش هــای مراقب ــي، مقطع ــی- تحلیل ــه توصیف ــن مطالع روش کار: ای
بیمارســتان هــای آموزشــي و درمانــي دانشــگاه علــوم پزشــکي گلســتان اجــرا شــد. از روش نمونــه گیــري تصادفــی خوشــه ای، بــرای 
انتخــاب مراکــز درمانــی و از نمونــه گیــری تمــام شــماری بــرای پرســتاران )149 نفــر( و نمونــه گیــری در دســترس بــرای بیمــاران 
ــا               ــه ب ــج حیط ــه و پن ــتاران" دارای 42 گوی ــي پرس ــار مراقبت ــنامه "رفت ــا پرسش ــرداوری داده ه ــزار گ ــد. اب ــتفاده گردی ــر( اس )145 نف
پاســخ هــای لیکــرت شــش تایــی بــود. داده هــا بــا اســتفاده از SPSS نســخه 18، آزمــون هــای آمــاری مــن ویتنــی، کراســکال والیــس، 

ضریــب همبســتگی اســپیرمن در ســطح معنــی داری P<0/05 تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا: میانگیــن نمــره کل رفتــار مراقبتــی از دیــدگاه پرســتاران 14/65 ±229/07 و از دیــدگاه بیمــاران 19/92 ±208/79 بــود. 
نمــره رفتــار مراقبتــی در هــر یــک از پنــج حیطــه در پرســتاران بــه طــور قابــل مالحظــه ای بیشــتر از بیمــاران بــوده و ایــن تفــاوت از 

 .)P<0/001( نظــر آمــاری معنــی دار اســت
نتیجه گیــري: تفــاوت دیــدگاه بیمــاران و پرســتاران در مــورد رفتــار مراقبتــی مویــد آن اســت هــر چنــد پرســتاران مراقبــت را بــه 

ــرآورده ســازند.  ــا از نظــر بیمــاران، پرســتاران نتوانســته اند انتظــارات آن هــا را ب ــد، ام ــی انجــام می دهن خوب
کلیدواژه ها: بخش مراقبت ویژه، رفتار مراقبتی، مراقبت بیمار، پرستار.  

مقدمه  
»مراقبــت« از نیازهــای اساســی انســان و هســته مرکــزی و عنصــر 
ــت  ــی اس ــی اعمال ــار مراقبت ــت. رفت ــتاری اس ــه پرس ــی حرف اصل
ــوش دادن  ــودگی، گ ــیت، آس ــد حساس ــار، مانن ــاه بیم ــا رف ــه ب ک
ــی همــراه اســت ]1[. از  ــا دقــت، صداقــت و پذیــرش غیرقضاوت ب
زمــان فلورانــس نایتینــگل، پرســتاران مفهــوم مراقبــت را از نظــر 
ــی  ــه های ــد و نظری ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــی م ــفی و اخالق فلس

ماننــد نظریــه  مراقبــت فرهنگــی لنینگــر )Leininger( و مراقبــت 
ــت ]3، 2[.  ــعه یاف ــون )Watson( توس ــانی واتس انس

لنینگــر، »رفتــار مراقبتــی« را با مفاهیمی مانند آســایش، دلســوزی، 
عالقــه، کنــار آمــدن، همدلــی، تســهیل، عشــق، پــرورش، تقویــت، 
محافظــت، الهــام بخشــی، کمــک، حمایــت، حساســیت، لمــس و 
ــوش  ــا »گ ــی را ب ــار مراقبت ــرد. واتســون، رفت ــف ک ــاد توصی اعتم
ــری  ــرد، مســئولیت پذی ــق، تمــاس چشــمی، تســکین ف دادن دقی
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فــرد، صداقــت، لمــس، حساســیت، احتــرام، دادن اطالعــات، از نظر 
ــرده  ــف ک ــودن« تعری ــرد محــور ب ــاز و در دســترس، ف ــی ب عاطف
ــت  ــوص مراقب ــم را در خص ــورد مه ــج م ــت.  Swanson، پن اس
مــورد تاکیــد قــرار داد. نــکات کلیــدی در تعریــف وی از مراقبــت؛ 
ــرد،  ــرای ف ــام کاری ب ــودن، انج ــم ب ــا ه ــرد، ب ــک ف ــناخت ی ش

قادرســازی و ایجــاد ایمــان اســت ]6-4[. 
ــی و  ــی، اجتماع ــده روان ــای پیچی ــاری، نیازه ــک بیم ــول ی در ط
فرهنگــی، تعــادل بیمــار را بــر هــم مــی زنــد و بــر توانایــی او در 
انجــام فعالیــت هــای روزمــره تأثیــر نامطلــوب مــی گــذارد. مراقبت 
کل نگــر بــا رفــع نیازهــای جســمی، عاطفــی، اجتماعــی و معنــوی 
ــد و آنهــا را قــادر می ســازد  ــاز می گردان بیمــاران، تعــادل آنهــا را ب
ــد و در نتیجــه زندگی شــان  ــه کنن ــا بیماری هــای خــود مقابل ــا ب ت
را بهبــود بخشــد. فلســفه چنیــن مراقبتــی، وحــدت و نــگاه انســان 

گرایانــه بــه بیمــار اســت ]7[. 
ــی و  ــی - فن ــه فیزیک ــد از جنب ــت عبارتن ــی مراقب ــه اصل دو جنب
  Christopher روانــی - اجتماعــی ]8[. خلیــل زاده نقنه بــه نقــل از
و Hegedus مــی نویســد، بعــد روانی-اجتماعــی بــه عنــوان مهــم 
ــران  ــه در ای ــی ک ــت، در حال ــی اس ــار مراقبت ــه رفت ــن جنب تری
پرســتاران بــه بعــد فیزیکــی- فنــی مراقبــت در مقایســه بــا بعــد 
ــه  ــه جنب ــه ب ــد ]9[. توج ــه بیشــتری دارن ــی توج ــی- اجتماع روان
ــش از  ــاران، بی ــی بیم ــای عاطف ــی -اجتماعــی و نیازه ــای روان ه
توجــه بــه جنبــه هــای تکنیکــی مراقبــت، موجــب رضایــت بیماران 
مــي شــود ]10[. در مطالعــه حســین زاده و همــکاران )1398( رفتــار 
مراقبتــی از دیــدگاه پرســتاران مراکــز آموزشــی درمانــی اردبیــل، در 
ــر از  ــت مهم ت ــد جســمانی مراقب ــرار داشــت و بع ــوب ق ــد مطل ح
بعــد روانــی- اجتماعــی بــود. مهــم تریــن رفتــار مراقبتــی از نظــر 
پرســتاران انجــام امــورات دارویــی و درمانــی و کــم اهمیــت تریــن 
ــود ]11[.  ــه او ب ــورد عالق ــام م ــا ن ــار ب ــردن بیم ــدا ک ــار، ص رفت
مطالعــات انجــام شــده در مــورد ارائــه مراقبــت، بــه دلیــل ایــن کــه 
فقــط ارزیابــی هــا از نظــر پرســتار یــا از نظــر بیمــار بــه صــورت 
ــج  ــه اســت. نتای ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــده، م ــه انجــام ش جداگان
ــکاران )2011(  ــرور سیســتماتیک Papastavrou و هم ــه م مطالع
ــود  ــر خ ــتاران از نظ ــط پرس ــده توس ــه ش ــت ارائ ــان داد مراقب نش
آنهــا رضایــت بخــش اســت، امــا بیمــاران، پرســتاران را بــه ویــژه از 
نظــر روانشــناختی، ارتباطــات و ایجــاد یــک فضــای قابــل اعتمــاد،  
ــتاران  ــي پرس ــاي مراقبت ــد ]12[. رفتاره ــی کردن ــی ارزیاب ناکاف
ــت  ــت و کیفی ــان اس ــارت آن ــرش و مه ــش و نگ ــه از دان برگرفت
ــش، نگــرش و  ــا ســنجش دان ــوان ب ــت پرســتاری را مــي ت مراقب
مهــارت پرســتاران مــورد قضــاوت قــرار داد. برداشــت بیمــاران از 
رفتــار مراقبتــي پرســتاران موضوعــی چالــش برانگیــز اســت ]13[. 
شناســایی درک بیمــاران بــه عنــوان دریافــت کننــدگان مراقبــت، 

در جهــت ارتقــای کیفــی خدمــات مهــم تلقــی مــی شــود. وجــود 
اختــالف در دیــدگاه بیمــاران و پرســتاران در مــورد رفتــار مراقبتــی 
مــی توانــد باعــث نارضایتــي بیمــاران شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت 
»مراقبــت« بــه عنــوان مهــم تریــن جــزء اقدامــات پرســتاري و از 
ســویی تفــاوت هــای درک رفتارهــاي مراقبتــي در جوامــع مختلــف 
و اختــالف نظــر محققــان در توجیــه ایــن موضــوع، ضروری اســت 
تــا رفتــار مراقبتــي از دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران، بررســی شــود 

 .]14[
پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه نقــش مهمــی در تأمیــن 
مســتقیم مراقبــت جامــع بــرای رفــع نیازهــای روانــی- اجتماعــی 
ــد  ــان دارن ــای آن ــواده ه ــای خان ــال و نیازه ــدیدا بدح ــاران ش بیم
]15[. پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه بــا درد، رنــج 
بیمــاران، تصمیــم گیــری بــرای اقدامــات حفــظ حیــات بیمــاران، 
مداخــالت درمانــی پیچیــده، تناقــض هــای اخالقــی و تکنولــوژی 
ــن  ــتاران ممک ــه پرس ــن ک ــن ای ــتند. ضم ــرو هس ــرفته روب پیش
ــای  ــش ه ــت در بخ ــه مراقب ــی ارائ ــی در توانای ــا موانع ــت ب اس
مراقبــت ویــژه مواجــه شــوند ]16[. موانــع عــدم ارائــه مراقبــت هــا                                       
مــی توانــد ناشــی از حجــم کاري زیــاد، کمبــود زمان، چالــش های 
پرســنلی و مدیریتــی، حمایــت ناکافــی، عــدم اعتمــاد و تعهــد بــه 
بیمــاران، عــدم رضایــت شــغلي، عــدم عالقــه بــه حرفه پرســتاري، 
ــط کاري  ــاران و شــرایط محی ــردی پرســتاران و بیم ویژگیهــای ف

ــد ]17[. باش
بــا توجــه به نقــش اصلــی پرســتاران در درمــان و مراقبت بیمــاران، 
ــت  ــد رضای ــی توان ــی م ــب مراقبت ــای مناس ــتفاده از رفتاره اس
بیمــاران از سیســتم بهداشــتی درمانــی را بهبــود دهــد ]18[. انتظــار 
ــه  ــت حرف ــورداری از صالحی ــر برخ ــالوه ب ــتاران ع ــی رود پرس م
ای بــه دغدغــه هــا و نگرانــی هــای بیمــاران خــود نیــز حساســیت 
ــع،  ــه موق ــی و ب ــت و اصول ــت، درس ــه مراقب ــند. ارائ ــته باش داش
ــه Oluma و  ــاران دارد. مطالع ــتاران و بیم ــر پرس ــی ب ــر مثبت اث
Abadiga )2020( نشــان داد اگرچــه تعــداد پرســتارانی کــه درک 

ــش  ــا افزای ــا ب ــود ام ــر ب ــتند، کمت ــی داش ــار مراقبت ــی از رفت باالی
رضایــت شــغلی مرتبــط بــود و بهبــود محیــط کار توانســت ســبب 
افزایــش رفتــار مراقبتــی گــردد ]19[. علــی رغــم شــواهد موجــود، 
مطالعــه ای کــه بــه بررســی رفتــار مراقبتــی از دیــدگاه پرســتاران 
و بیمــاران در بخــش هــای ICU، CCU و همودیالیــز بپــردازد در 
ــا هــدف مقایســه  ــه حاضــر ب ــذا مطالع ــوده اســت؛ ل دســترس نب
ــار مراقبتــی در بخــش هــای  ــدگاه پرســتاران و بیمــاران از رفت دی
ــگاه  ــی دانش ــی و درمان ــای آموزش ــتان ه ــژه بیمارس ــت وی مراقب

علــوم پزشــکی گلســتان انجــام شــد.

روش کار
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ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی بــا رویکــرد توصیفــی – تحلیلــی، در 
ــاران در  ــتاران و بیم ــرداد(، روی پرس ــن – خ ــال 1400 )فروردی س
 ICU ،ســوختگی ICU شــامل  ICU بخــش هــای مراقبــت ویــژه
ــا،  ــاز، ICU تروم ــب ب ــی قل ــس، ICU جراح ــی، ICU تنف عموم
ــی )CCU( و  ــژه قلب ــت وی ــای مراقب ــش ه ــی، بخ ICU جراح

همودیالیــز در اســتان گلســتان انجــام شــد. 

بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاجــی نــژاد 
ــر  ــاری زی ــول آم ــتفاده از فرم ــا اس ــکاران )1390( ]21[ و ب و هم
ــا  ــن و ب ــر تعیی ــداد 130 نف ــرای هــر گــروه؛ بیمــار و پرســتار تع ب
ــه 145 نفــر  ــه امــکان ریــزش 10 درصــدی، حجــم نمون توجــه ب

در نظــر گرفتــه شــد.

جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی پرستاران و بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

پرستاران گروه هامتغیر
فراوانی  )%(

بیماران
فراوانی )%(

مردجنسیت
زن

)18/1( 27
)81/9( 122

)51/7( 75
)48/3( 70

قومیت

فارس
ترکمن

سیستانی
سایر

)71/82( 107
)17/45( 26
)8/72( 13
)2/01( 3

)73/11( 106
)13/11( 19
)11/03( 16
)2/75( 4

مجردوضعیت تأهل
متاهل

)28/19( 42
)71/81( 107

)19/31( 28
)80/69( 117

میزان تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم/کاردانی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

-
-

)94/63( 141
)5/37( 8

)44/8( 65
)34/5( 50
)20/7( 30

-

ــی 150 و  ــار مراقبت ــتاران از رفت ــی پرس ــره خودارزیاب ــل نم حداق
ــوده  ــا 252( ب ــنامه: 42 ت ــره پرسش ــه نم ــر آن 252 )دامن حداکث
ــتاران  ــدگاه پرس ــی از دی ــار مراقبت ــره کل رفت ــن نم اســت. میانگی
14/65 ±229/07 و از دیــدگاه بیمــاران 19/92 ±208/79 بــود. 
امتیــاز کســب شــده رفتــار مراقبتــی پرســتاران بــر اســاس دیــدگاه 

بیمــاران بیــن 143 تــا 252 بــوده اســت. مقایســه میانگیــن نمــرات 
ــه تفکیــک حیطــه هــا در پرســتاران و بیمــاران  ــار مراقبتــی ب رفت
ــاری  ــاوت آم ــه از تف ــان داد ک ــژه نش ــت وی ــای مراقب ــش ه بخ

ــدول 2(. ــت )ج ــوردار اس ــی داری برخ معن

جدول 2: مقایسه میانگین نمرات رفتار مراقبتی به تفکیک حیطه ها در پرستاران و بیماران بخش های مراقبت ویژه

گروه های 
مورد بررسی

حیطه های رفتار مراقبتی

1
)احترام قائل 

شدن به دیگری(

2
)اطمینان از حضور 

انسانی(

3
)ارتباط و گرایش 

مثبت(

4
)دانش  و مهارت 

حرفه ای(

5
)توجه به تجارب 

دیگری(
رفتار مراقبتی کل

انحراف معیار± 
میانگین

انحراف معیار± 
میانگین

انحراف معیار± 
میانگین

انحراف معیار± 
میانگین

انحراف معیار± 
میانگین

انحراف معیار± 
میانگین

0/348±0/4595/45±0/3145/52±0/6095/72±0/3755/10±0/4325/60±5/44پرستار
0/474±0/5354/97±0/4295/08±0/6975/43±0/5224/60±0/6055/06±4/93بیمار

P-value<0/00001*<0/00001*<0/00001*<0/00001*<0/00001*<0/00001*

*من ویتنی

ــی از  ــار مراقبت ــناختی و رفت ــت ش ــای جمعی ــوص متغیره در خص
دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران بــر حســب جنســیت، وضعیــت تاهل، 
ــی(  ــی، غیرآموزش ــتان )آموزش ــوع بیمارس ــالت، ن ــزان تحصی می
ــت  ــاط قومی ــی داری مشــاهده نشــد )P<0/05(. ارتب ــاط معن ارتب
ــا رفتــار مراقبتــی از  )فــارس، ترکمــن، سیســتانی، ســایر مــوارد( ب
ــتاران در  ــی در پرس ــت ول ــوده اس ــی دار نب ــاران معن ــدگاه بیم دی

حیطــه احتــرام قائــل شــدن بــرای دیگــری )P=0/004( و دانــش و 
مهــارت حرفــه ای )P=0/048( و همچنیــن رفتــار مراقبتــی در کل 
معنــی دار بــوده اســت )P=0/016(. پرســتاران بــا قومیــت فــارس، 
ــد.  ــت آوردن ــه دس ــگفت ب ــای پیش ــه ه ــتری در حیط ــره بیش نم
ــز  ــوع بخــش نی ــوع اســتخدام و ن ــاط ســن، ســمت کاری و ن ارتب
بــا رفتــار مراقبتــی از دیــدگاه پرســتاران نیــز معنــی دار نبوده اســت. 
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از نظــر میانگیــن نمــره رفتــار مراقبتــی بــه دســت آمــده از دیــدگاه 
بیمــاران بخــش هــای همودیالیــز )0/301±5/38( و بیمــاران 
ــاوت از  ــن تف ــد و ای ــه دســت آم بخــش ICU  )0/280±4/62( ب
ــن  ــن س ــن بی ــود )P=0/001(. همچنی ــی دار ب ــاری معن ــر آم نظ
ــه ای  ــارت حرف ــش و مه ــی دان ــار مراقبت ــا حیطــه رفت ــاران ب بیم
 .)P= 0/049 ، r=0/164( ارتبــاط معنــی داری مشــاهده شــد
بیمــاران مســن تــر بــه پرســتاران در ایــن حیطــه نمــره بیشــتری 

ــد. دادن
)جــدول3( نشــان مــی دهــد در خصــوص رفتــار مراقبتــی تنهــا در 
ــا ســابقه  ــی دار ب ــاط معن ــت” ارتب ــش مثب ــاط و گرای حیطــه “ارتب
ــابقه  ــه س ــر چ ــت )P=0/041 ،r=0/168(. ه ــتاری اس کاری پرس
ــاز  ــود امتی ــه خ ــه ب ــن حیط ــود در ای ــتر ب ــتاران بیش کاری پرس
ــد. رفتارهــای مراقبتــی در هیچکــدام از حیطــه هــا  بیشــتری دادن
رابطــه معنــی دار بــا ســابقه کار در بخــش مراقبــت ویــژه نداشــت. 

 جدول3:  ضریب همبستگی حیطه های رفتار مراقبتی با سابقه کاری کلی و سابقه کار پرستاران در بخش های مراقبت ویژه

حیطه های رفتار مراقبتی

مجموع
حیطه ها

1
)احترام قائل شدن به 

دیگری(

2
)اطمینان از حضور 

انسانی(

3
)ارتباط و گرایش 

مثبت(

4
)دانش و مهارت حرفه 

ای(

5
)توجه به تجارب 

دیگری(
RP-valueRP-valueRP-valueRP-valueRP-valueRP-value

لی
ی ک

کار
قه 

ساب

0/1330/1050/0480/5590/1680/0410/1500/0680/0200/8090/1470/073

 در
کار

قه 
ساب

یژه
  و

ای
بته

راق
ش م

بخ

0/1370/0950/0300/7160/1040/2080/1240/1320/0190/8190/1140/073

از ضریــب همبســتگی اســپیرمن بــرای تعییــن ارتبــاط بیــن ســابقه 
ــابقه  ــی و س ــای مراقبت ــای رفتاره ــه ه ــتاری کل و حیط کار پرس
ــای  ــه ه ــژه و حیط ــای وی ــت ه ــش مراقب ــتاری در بخ کار پرس
رفتارهــای مراقبتــی اســتفاده شــد. )نمــودار1(، همبســتگی حیطــه 

ســوم رفتارهــای مراقبتــی پرســتاران )ارتبــاط و گرایــش مثبــت( بــا 
ســابقه کاری پرســتاران در بخــش هــای مراقبــت ویــژه را نشــان 

مــی دهــد.

 
نمودار 1:  همبستگی رفتار مراقبتی »ارتباط و گرایش مثبت« با سابقه کار پرستاران بخش های مراقبت های ویژه
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جدول4:  ضریب همبستگی حیطه های رفتار مراقبتی با سن پرستاران و بیماران بخش های مراقبت ویژه

گروه

حیطه های رفتار مراقبتی
مجموع
حیطه ها 12345

RP-valueRP-valueRP-valueRP-valueRP-valueRP-value

ران
ستا

پر

0/0790/341-0/040/9610/1520/0640/0960/2460/0570/4870/1030/212

ران
یما

ب

0/0340/6880/1020/2240/0790/3450/1640/0490/0010/9930/0700/400

ــا ســن  ــی ب ــره رفتارهــای مراقبت ــن نم ــاط بی ــن ارتب ــرای تعیی ب
ــتفاده  ــپیرمن اس ــب همبســتگی اس ــاران از ضری ــتاران و بیم پرس
گردیــد. ســن در گــروه پرســتاران دارای رگرســیون مثبــت اســت. 
پرســتاران بــا ســن باالتــر نمــره بیشــتری بــه رفتارمراقبتــی خــود 
دادنــد امــا ارتباطــات در هیچکــدام از حیطــه هــا معنــی دار نبــوده 
اســت. در بیمــاران نیــز در تمــام حیطــه هــای مراقبتــی رگرســیون 
مثبــت اســت امــا در حیطــه 4 مراقبتــی )دانــش و مهــارت                                                                                          
حرفــه ای( ارتبــاط معنــی دار اســت. بیمــاران مســن نمــره 

ــد. ــتاران داده ان ــی پرس ــار مراقبت ــه رفت ــری ب باالت
ــی از  ــار مراقبت ــای رفت ــه ه ــتگی حیط ــب همبس ــه ضری مقایس
  CCU و ICU ــتری در ــدت بس ــب م ــر حس ــاران ب ــدگاه بیم دی
ــی دار  ــات معن ــا ارتباط ــه ه ــک از حیط ــچ ی ــان داد در هی نش
نیســت )P=0/194، r= -0/131(. بیــن افزایــش مــدت دیالیــز و 
رفتارهــای مراقبتــی نیــز همبســتگی مثبــت  مشــاهده شــد )بجــز 
حیطــه دانــش و مهــارت حرفــه ای( ولــی هیچکــدام از ارتباطــات 

.(P=0/466 ،r=0/112( ــد ــی دار نبودن معن

بحث  
هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران از 
رفتــار مراقبتــی در بخــش هــای مراقبــت ویــژه مراکــز آموزشــی 
ــن  ــج ای ــود. نتای ــتان ب ــوم پزشــکی گلس ــی دانشــگاه عل و درمان
ــتاران و  ــی از نظــر پرس ــار مراقبت ــه رفت ــه نشــان داد اگرچ مطالع
ــتاران در  ــه پرس ــازی ک ــا امتی ــود ام ــی ب ــد مطلوب ــاران در ح بیم
خودارزیابــی کســب نمودنــد باالتــر از امتیــازی بــوده اســت کــه 
ــه  ــد ب ــتاران دادن ــه پرس ــی ب ــار مراقبت ــه رفت ــبت ب ــاران نس بیم

ــود. ــز معنــی دار ب طــوری کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری نی
در خصــوص اولیــن حیطــه رفتــار مراقبتــی »احتــرام قائــل شــدن 
بــه دیگــری« بیــن دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران اختــالف معنــی 
ــا  ــه ب ــا را در مقایس ــن رفتاره ــاران ای ــت، بیم ــود داش داری وج
ــه  ــد. در مطالع ــاهده نمودن ــر مش ــتاران، کمت ــی پرس خودارزیاب
عمومــی  بیمارســتان   12 در   )2021( همــکاران  و   Öztürk

Trabzon ترکیــه، هــم پرســتاران و هــم بیمــاران متفــق القــول 

ــد کــه پرســتاران محرمانگــی اطالعــات شــخصی  اعــالم نمودن
ــد  ــت مــی کردن ــا را رعای ــم خصوصــی آنه ــظ و حری ــا را حف آنه
]22[. »قائــل شــدن احتــرام بــه دیگــری« نمودهــای مختلــف در 
بســترهای فرهنگــی متفــاوت دارد. مطالعــه Parsons و همــکاران 
)2016( در یــک بیمارســتان بــزرگ تخصصــی در اســترالیا نشــان 
ــورد بررســی(  ــار م ــاران )از 300 بیم ــش از 99 درصــد بیم داد بی
ــوند ]23[.  ــده ش ــمی خوان ــم غیررس ــه اس ــد ب ــی دادن ــح م ترجی
ــه بیمــاران  ــه مولفــه هــای احتــرام ب ایــن امــر اهمیــت توجــه ب

ــه عنــوان یــک انســان را مــی رســاند.  ب
در دومیــن حیطــه رفتــار مراقبتــی »اطمینــان از حضــور انســانی«، 
ــه بیمــاران از نظــر حضــور  ــاز بیشــتری نســبت ب پرســتاران امتی
اطمینــان بخــش بــه خــود دادنــد. نتایــج مطالعــه کیفــی محمــدی 
پــور و همــکاران )2017(، در خصــوص »حضــور پرســتاری« 
حاکــی از آن بــود کــه درک بیمــاران از حضــور پرســتاری؛ 
ــه  ــه وظیف ــخگو، رابط ــورد پاس ــه و برخ ــه جانب ــارکت هم مش
محــور / بیمــار محــور، روشــن ســازی معانــی بــوده اســت ]24[. 
ــش  ــاران در پژوه ــه بیم ــی ک ــه دالیل ــی رود از جمل ــال م احتم
حاضــر نســبت بــه پرســتاران بــه رفتــار مراقبتــی امتیــاز کمتــری 
دادنــد ناشــی از عینــی نبــودن برخــی از رفتارهــا باشــد، از ایــن رو 
الزم اســت پرســتاران رفتارهــای ملمــوس تــر مراقبتــی را مــورد 

توجــه بیشــتری قــرار دهنــد.
در ســومین حیطــه رفتــار مراقبتــی »ارتبــاط و گرایــش مثبــت«،  
ــود  ــه خ ــتری ب ــاز بیش ــاران امتی ــا بیم ــه ب ــتاران در مقایس پرس
دادنــد. در مطالعــه جعفــری و همــکاران )2020( مقایســه دیــدگاه 
بیمــاران و پرســتاران بیمارســتان امــام خمینــی شــهر خلخــال در 
ــی نشــان  ــی تفاوت ــار مراقبت ــر حیطــه هــای رفت ــک از زی هــر ی
ــداد ]18[. در مطالعــه مذکــور بیمــاران از بخــش هــای متنــوع  ن
ــژه  ــان، اطفــال و بخــش هــای مراقبــت وی داخلــی، جراحــی، زن
ــاوت  ــدم تف ــرای ع ــی ب ــی رود دلیل ــال م ــن رو  احتم ــد از ای بودن
امتیــازات در حیطــه هــای رفتــار مراقبتــی تنــوع بخــش هــا باشــد. 
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ــات و  ــتگی در ارتباط ــن شایس ــی بی ــاط مثبت ــه ارتب ــی ک از آنجای
رفتــار مراقبتی پرســتاران وجــود دارد ]25[. الزم اســت پرســتاران از 
نظــر رفتارهــای ارتباطــی بــه ویــژه ارتباطــات انســانی خــود را ارتقا 
ــجویی  ــتی از دوران دانش ــه ای بایس ــت حرف ــن صالحی ــد. ای دهن
ــای  ــه ه ــرات در برنام ــز بک ــت نی ــی خدم ــود و ط ــه ش آموخت
آموزشــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. نویســندگان مقالــه حاضــر بــر 
ــی در دوره  ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــای ارتباط ــارت ه ــد مه ــن باورن ای
ــه  ــردی آموخت ــود/ کارب ــی ش ــه نم ــتاری آموخت ــی پرس کارشناس

نمــی شــود. دانشــجویان بــه صالحیــت الزم نمــی رســند.
در چهارمیــن حیطــه رفتــار مراقبتــی »دانــش و مهــارت حرفه ای« 
پرســتاران بــه دانــش و مهــارت خــود امتیــاز بیشــتری در مقایســه 
بــا بیمــاران دادنــد. در مطالعــه Papastavrou و همــکاران )2012(، 
ــش  ــه دان ــد ب ــی بودن ــه از شــش کشــور اروپای ــتاران ک ــز پرس نی
ــا بیمــاران( دادنــد  و مهــارت خــود امتیــاز بیشــتری )در مقایســه ب
ــت  ــه مراقب ــاس نظری ــر اس ــه ب ــج 18 مطالع ــل نتای ]13[. تحلی
سوانســون حاکــی از آن بــود کــه مخالفــت هــا و توافــق هــا بیــن 
بیمــاران و پرســتاران در مــورد ویژگــی هــای مهــم مراقبــت خــوب 
از پرســتار وجــود داشــت. ارائــه اطالعــات و راهنمایــی، بیشــتر مورد 
تاکیــد بیمــاران بــود. افزایــش آســودگی جســمانی، متــداول تریــن 
ــتاران  ــاران و پرس ــر بیم ــتاری از نظ ــوب پرس ــت خ ــی مراقب ویژگ
بــود. تعــادل بیــن دانــش کافــی پرســتاری و مهــارت هــای فنــی 
از یــک طــرف و توانمنــد ســازی بیمــار بــر اســاس روابــط تــوام بــا 
اعتمــاد از ســوی دیگــر مــی توانــد ارائــه مراقبــت خــوب پرســتار 
را ارتقــا دهــد ]26[. نویســندگان مقالــه حاضــر بــر ایــن باورنــد کــه                                                         
ــک                                  ــر مح ــود را بهت ــب خ ــا اغل ــی ه ــود ارزیاب ــا در خ ــان ه انس
مــی زننــد و ســعی دارنــد تصویــر بهتــری از خــود داشــته باشــند. 
ــل  ــز قاب ــد نی ــه دســت آم ــن رو آنچــه در پژوهــش حاضــر ب از ای

توجیــه اســت.
در پنجمیــن حیطــه رفتــار مراقبتــی »توجــه بــه تجــارب دیگــری«، 
پرســتاران بــه خــود امتیــاز بیشــتری دادنــد. در مطالعــه جویبــاری و 
همــکاران )2005(، در بخــش هــای داخلــی جراحی بیمــاران زمانی 
احســاس آســودگی مــی کردنــد کــه پرســتار بــه احساســات آنهــا 
توجــه داشــت، در دســترس بــود و آنهــا را در اولویــت پاســخگویی 
قــرار مــی داد ]27[. بیمــاران انتظــار دارنــد هماننــد یــک انســان در 
نظــر گرفتــه شــوند و اولویــت پرســتار رفــع نیازهــای بیمــار باشــد، 
بــرای بیمــار وقــت بگــذارد و او را مــورد توجــه قــرار دهــد ]28[. بــه 
نظــر مــی رســد پرســتاران همــواره در مقایســه بــا بیمــاران، خــود 
را بهتــر ارزیابــی مــی کننــد. نتایــج مطالعــه ای نشــان داد دیــدگاه 
پرســتاران در مقایســه بیمــاران ســالمند در خصــوص رعایــت شــان 
ــود. در تمامــی حیطــه هــا  ــر ب و کرامــت بیمــار ســالمند مثبــت ت
پرســتاران نمــره بیشــتری در مقایســه بــا بیمــاران کســب کردنــد 

.]29[
در مطالعــه حاضــر بیمــاران بخــش ICU در مقایســه بــا بیمــاران 
بخــش هــای مراقبــت ویــژه قلبــی و دیالیــز، بــه رفتــار مراقبتــی 
ــکاران  ــه Yoo و هم ــد. در مطالع ــری دادن ــاز کمت ــتاران امتی پرس
)2020( در ســئول )کــره جنوبــی( نیــز تاکید شــده اســت پرســتاران 
بخــش هــای مراقبــت ویــژه بایــد بــه طــور مــداوم مهــارت هــای 
موجــود خــود را در رابطــه بــا ارتبــاط بــا بیمــاران و مراقبــان آنهــا 
بهبــود بخشــند و مهــارت هــای ارتباطــی جدیــدی را بــرای کمــک 
ــن  ــی تری ــد ]30[. یکــی از اصل ــت از بیمــار کســب کنن ــه مراقب ب
صالحیتهــای پرســتاران مهــارت هــای ارتباطــی اســت از ایــن رو 
پرســتاران همــواره نیــاز بــه آمــوزش و ارتقــای مهــارت ارتباطــی 

خــود دارنــد.
ــا ســایر بیمــاران بخــش هــای  ــز در مقایســه ب بیمــاران همودیالی
ــاهده  ــتر مش ــتاران را بیش ــی پرس ــار مراقبت ــژه رفت ــت وی مراقب
ــوص  ــکاران )1396( در خص ــان و هم ــه صادقی ــد. در مطالع کردن
رفتــار مراقبتــی پرســتاران از دیــدگاه بیمــاران همودیالیــز و 
پرســتاران بیمارســتان الزهــرای اصفهــان توصیــه شــده اســت تا در                                                                                      
برنامــه هــای مراقبتــی بــه اطمینــان از حضــور انســانی، ارتبــاط و 
گرایــش مثبــت و توجــه بــه تجــارب دیگــری توجــه ویــژه شــود 
اگرچــه توجــه بــه همــه ابعــاد مراقبــت الزمــه ارتقا ســطح ســالمت 

ــت ]31[. ــاران اس بیم
در مطالعــه حاضــر تفــاوت معنــی داری بیــن دیــدگاه پرســتاران بــا 
قومیــت هــای مختلــف از نظــر نمــره رفتــار مراقبتــی کل و احتــرام 
قائــل شــدن بــرای دیگــری و دانــش و مهــارت حرفه ای مشــاهده 
شــد امــا بیمــاران بــا قومیــت هــای مختلــف، نمــرات متفاوتــی بــه 
پرســتاران ندادنــد. جامعــه ایرانــی بــه لحــاظ تاریخــی دارای بافــت 
ــر در  ــن ام ــوده و ای ــی ب ــی و مذهب ــی، فرهنگــی، زبان ــد قومیت چن
ــت. در  ــب اس ــاران غال ــتاران و بیم ــان پرس ــز در می ــتان ... نی اس
ــتگی  ــوص شایس ــکاران )1399( در خص ــان و هم ــش خاچی پژوه
فرهنگــی و رفتــار مراقبتــی پرســتاران بیمارســتان هــای منتخــب 
ــار  ــران، کمتریــن نمــره میانگیــن رفت ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل
ــری  ــرای دیگ ــدن ب ــل ش ــرام قائ ــد احت ــه بع ــوط ب ــی مرب مراقبت
ــارت  ــش و مه ــد دان ــه بع ــوط ب ــن مرب ــره میانگی ــترین نم و بیش
حرفــه ای بــود. بــه طــور کلــی بیــن شایســتگی فرهنگی پرســتاران 
مــورد پژوهــش و رفتــار مراقبتــی آن هــا ارتبــاط معنــی دار ضعیفــی 
وجــود داشــت. پرســتاران بایــد در برنامه ریــزی مراقبــت پرســتاری 
ــی و  ــی، اجتماع ــت فرهنگ ــورد وضعی ــروری در م ــات ض اطالع
قومیتــی بیمــار بــه عنوان بخشــی از حرفــه پرســتاری را دارا باشــند 

.]32[
از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان بــه اجــرای کار در 
دوران پاندمــی کرونــا اشــاره نمــود احتمــال مــی رود شــرایط خاص 
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بیمارســتان بــر نتایــج حاصــل اثرگــذار بــوده باشــد. همچنیــن ایــن 
ــان  ــه بی ــادر ب ــت و ق ــوده اس ــی ب ــورت مقطع ــه ص ــش ب پژوه
تغییــرات رخ داده شــده در رفتــار مراقبتــی در طــول زمــان نیســت. 

نتیجه گیری 
ــد  ــن باورن ــر ای ــتاران ب ــد پرس ــر چن ــان داد  ه ــه نش ــن مطالع ای
کــه رفتــار مراقبتــی را بــه خوبــی ارائــه مــی دهنــد امــا از دیــدگاه 
ــا را  ــای آن ه ــارات و نیازه ــته اند انتظ ــتاران نتوانس ــاران، پرس بیم
بــه طــور کامــل بــرآورده ســازند. بیمــاران رفتــار مراقبتــی ملمــوس 
تــر )مهــارت حرفــه ای( را نســبت بــه رفتارهــای غیــر عینــی تــر 
ــن  ــد. از ای ــزارش کردن ــر گ ــت( را کمت ــش مثب ــات و گرای )ارتباط
ــدگاه  ــتاران از دی ــور ادواری، پرس ــه ط ــا ب ــت ت ــروری اس رو ض
بیمــاران در خصــوص مراقبتــی کــه ارایــه مــی دهنــد آگاه شــوند 
ــر تلقــی                              ــزد بیمــاران مهــم ت ــا بتواننــد از رفتــار مراقبتــی کــه ن ت
ــد.  ــم آورن ــتر فراه ــا را بیش ــت آنه ــوند و رضای ــود آگاه ش ــی ش م
از نتایــج ایــن مطالعــه مــی تــوان در بازآمــوزی هــای پرســتاران، 
مدیــران پرســتاری و همچنین دانشــجویان پرســتاری اســتفاده کرد. 

نیــاز اســت بــرای پرســتاران بــه ویــژه کســانی کــه بــه تازگــی وارد 
محیــط کاری شــده انــد در زمینــه اهمیــت اجــزای تشــکیل دهنــده 
ــات،  ــانی، ارتباط ــار، حضــور انس ــه بیم ــرام ب ــی )احت ــار مراقبت رفت
ــی  ــار مراقبت ــردد. رفت ــه گ ــوزش ارائ ــه ای، ...( آم ــت حرف صالحی
اصــل و اســاس پرســتاری اســت لــذا نــه تنهــا پرســتاران بالینــی 
بلکــه مدیــران پرســتاری بــه علــت حساســیت کار و نظارت بــر کار 
ســایر پرســنل نیازمنــد آمــوزش هــای بیشــتری در خصــوص رفتار 

مراقبتــی در بخــش هــای مراقبــت ویــژه هســتند.

 سپاسگزاری
ــتاری  ــد پرس ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــل پای ــه حاص ــن مقال ای
مراقبــت ویــژه و مصــوب معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 
ــرای  ــوم پزشــکی ... اســت.  از پرســتاران و بیمــاران گرامــی ب عل
مشــارکت شــان در ایــن پژوهــش صمیمانــه قدردانــی مــی گــردد.

تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافع در این مطالعه وجود ندارد.
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