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  پيشگفتار

آيا . ، بررسي مراقبت پرستاري از ديدگاه بيمار و پرستار بوده استهدف از اين تحقيق

  .تفاوتي از ديدگاه بيمار و پرستار در مورد مراقبت پرستاري وجود دارد يا خير؟

  

  سپاسگزاري

و قدرداني  كه بدون آنها اين پژوهش ميسر نبود، تشكر از تمامي بيماران مورد پژوهش

الهدي و سلمان فارسي و  هاي فاطمه الزهراء، بنت همچنين از مسئولين بيمارستان. شود مي

  .شود معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر قدرداني مي
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  )Abstract(صه گزارشخال

  مقايسه رفتارهاي مراقبتي كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران و پرستاران

  چكيده

اي يكتا بين بيمار و پرستار تشكيل  دهد و از رابطه با مراقبت پرورش ميها را  پرستاري انسان :مهمقد

با اينحال در نظام مراقبت . ي همدلي با مردم و متصل شدن با آنها است شود كه دربرگيرنده مي

تصعيد هاي سازماني  آوري و محدوديت هاي فن ي پيشرفت بهداشتي فعلي، مراقبت پرستاري بوسيله

موانع سازماني، كمبود تعداد پرستاران و كاهش زمان . اي روبه زواال رفته است شده و بطور افزاينده

ها از سوي ديگر، درك  مراقبت مستقيم از يك سو، و كوتاه شدن مدت اقامت بيماران در بيمارستان

مقايسه هدف بر همين اساس، پژوهش حاضر با . دهد بيماران از مراقبت پرستاري را تغيير مي

  .انجام گرفت رفتارهاي مراقبتي كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران و پرستاران

هاي  بيمارستاندر  پرستار شاغل 50و  بيمار بستري 150. بود اي مقايسهاين مطالعه از نوع  :روش كار

هاي ها با استفاده از ابزار رفتار داده. انتخاب شدند آسانگيري  به روش نمونه شهر بوشهر

  .گردآوري شد) CBI(مراقبتي

اطمينان از  هاي رفتارهاي مراقبتي شامل زيرمقياس درداري  معني اختالفها نشان داد كه  يافته :نتايج

ها  بعالوه، يافته. از ديدگاه بيماران و پرستاران وجود دارد توجه به تجارب ديگري و  حضور انساني

از ديدگاه بيماران و پرستاران وجود  فتارهاي مراقبتيل مقياس ردر ك يدار معني اختالفنشان دهنده 

  ).t=2.559, P=0.011(دارد

 پرستاران از ديدگاه بيماران و پرستاران رفتارهاي مراقبتي در دار اختالف معني :گيري بحث و نتيجه

 اهديدگدهند، اما از  هر چند پرستاران اعتقاد دارند كه مراقبت زيادي را انجام ميگوياي آن است كه 

توجه هوشيارانه پرستاران به مراقبت  .اند نيازهاي آنها را برآورده سازند نتوانسته پرستارانبيماران، 

  .كند كمتواند اين شكاف را  بيماران از مراقبت حقيقي، مي آگاه يافتنو  انساني

  

  ، ديدگاه بيمارCBIمراقبت پرستار، رفتارهاي مراقبتي،  :هاي كليدي واژه
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  بخش اصلي 

  :مهمقد

دهنده  ام پرستاران مراقبتحق تمام بيماران و مسئوليت تم مراقبت با كيفيت خوب

باشد كه  ترين اجزاء دستيابي به تكامل و بقاي انسان مي و يكي از مهمترين و اساسي )1(.است

از آغاز تولد بشر به عنوان يك عامل حياتي در تولد نوزادان، برانگيختن رشد فردي و كمك 

 )2(.ي گوناگون مورد توجه بوده استزا ي حيات در مقابل حوادث تنش به افراد براي ادامه

و هدف نهائي  )3(هاي پرستاري را تشكيل داده قبتبرآوردن نيازهاي فردي بيمار، محور مرا

تواند  اصوالً هيچ درماني بدون مراقبت نمي )4(.مراقبت با كيفيت از بيمار استپرستار، انجام 

برآورد شده است كه بيش . وجود داشته باشد، در حالي كه مراقبت بدون درمان وجود دارد

ي آن معرف درمان است و بنابراين الزم  از نيمي از خدمات بهداشتي معرف مراقبت و بقيه

ل و جوهره مراقبت انساني به عنوان اص )5(.شتري بر امر مراقبت صورت گيرداست تأكيد بي

هاي مراقبت  و از ديدگاه واتسون شأن و وقار انسان را در نظام )6(شود پرستاري ديده مي

محور  حفظ كرده و به عنوان اصل اخالقي و استاندارد اندازهگيري مداخالت  بهداشتي معالجه

  )7(.رود و درمانها به شمار مي

گيرد،  ي مهمي كه امروزه همواره مورد توجه قرار مي ها مسئله در ارائه مراقبت

باشد كه اين امر  شوندگان مي دستيابي به كيفيت مطلوب ارائه مراقبت و جلب رضايت مراقبت

ي مراقبت بهداشتي محسوب  هاي مهم مديران و كاركنان شاغل در حرفه يكي از مسئوليت

  )8(.كند بيشتري پيدا مي روز اهميتشود و روز به  مي

شود كه توافق و مجانست  مسلماً در امر مراقبت، رضايت بيماران زماني حاصل مي

هاي دريافت شده از سوي ديگر موجود باشد و  تبين انتظارات بيماران از يك سو و مراقب

 )5(.گرددها بطور كامل با توجه به نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي بيماران ارائه  مراقبت

هاي فيزيكي  دهد كه در اكثر موارد، توجه پرستاران به جنبه تجربيات پژوهشگر نشان مي

رسد كه  به عبارت ديگر به نظر مي. مراقبت بيش از ابعاد بين فردي و عاطفي آن است

و سنگيني باركاري، فرصت پرداختن محدوديت منابع از جمله كمبود تعداد كاركنان پرستاري 

هاي روتين  هاي بين فردي و انساني مراقبت را به شدت كاهش داده و اغلب به مراقبت به جنبه

با اينحال ممكن است كه پرستاران ديدگاه متفاوتي در مورد مراقبت داشته . اكتفا شده است



 ٨

عتقدند مراقبت بخشي از اند كه پرستاران م باشند؛ چنانچه برخي مطالعات كيفي نشان داده

متاسفانه تعداد مطالعاتي كه شدت ارتباط . اي پرستاري بوده و ذاتاً درماني است هويت حرفه

بين ديدگاه بيمار از رفتارهاي مراقبتي پرستار و رضايت بيماران از خدمات خدمات 

بعالوه مطالعات  )11-9(اند، محدود است، نشان داده بيمارستان و باالخص خدمات پرستاري

از مراقبت   گاه بيماران از مراقبت پرستار و رضايتاندكي در كشور ما در ارتباط با ديد

اين درحالي است كه يافتههاي مطالعات موجود حاكي از آن است . پرستاري انجام شده است

بهبودي كه ديدگاه پرستاران و بيماران از ارزش مراقبت و ارتباط آن با آسايش و فرايند 

  )12(.باشد بيمار متفاوت مي

در اين برهه از زمان، بررسي رفتارهاي مراقبتي كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران 

هاي درماني  هزينه افزايش چشمگير. شود و پرستاران بيش از هر زمان ديگر احساس مي

تواند  منجر به كوتاه شدن مدت زمان بستري بيماران در بيمارستانها شده و اين امر مي

از خدمات مراقبت بهداشتي ايجاد   تغييراتي در ديدگاه بيماران از مراقبت پرستار و رضايت

ادند، به د از سوي ديگر، زماني كه پرستاران پيش از اين به مراقبت بيماران اختصاص مي. كند

هاي درماني كاهش  دليل مشكالت متعدد برون سازماني و درون سازماني حاكم بر محيط

از آنجا كه مراقبت  )13(.در مراقبت پرستاري ايجاد كندتواند تغييراتي  يافته كه احتماالً مي

مورد بررسي قرار  ختلفسيماي اصلي و نقطه اتكاء پرستاري است، بايستي در حيطههاي م

هاي داخلي و جراحي، بيشترين تعداد بيماران بستري را در  و چون كه بخش )15;14(گيرد

دهند، لزوم بررسي عوامل فوق در اين حيطه از اولويت باالتري برخوردار  خود جاي مي

ي مراقبت پرستار به مطالعاتي وسيع نياز دارد و عدم وجود  كشور ما نيز در زمينه. باشد مي

. افزايد ي ما بر ارزش و اهميت اين مسئله مي دقيق در جامعهي چنين مطالعات وسيع و  سابقه

لذا پژوهشگر با توجه به موارد فوق، مطالعه حاضر را با هدف مقايسه رفتارهاي مراقبتي 

ريزي  كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران و پرستاران در بخشهاي داخلي و جراحي برنامه

  .راه اعتالي كيفيت مراقبت پرستاري برداردكرده است تا بتواند از اين طريق گامي در 
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  :مطالعات قبليمروري بر 

اي را با هدف بررسي ارتباط بين مراقبت  مطالعه 1998ولف و همكاران در سال   

فرد كه سابق بر اين بيمار  335اين مطالعه بر روي . پرستار و رضايت بيمار انجام دادند

اين افراد در طول يك سال گذشته در . دسترس انجام شدگيري در  بودند، با استفاده از نمونه

مراقبت پرستار بوسيله پرسشنامه رفتارهاي . هاي داخلي و جراحي بستري شده بودند بخش

هاي  نام و آدرس. ي رضايت بيمار  بررسي شد مراقبتي  و رضايت بيمار از طريق پرسشنامه

ها بوسيله پست يا بصورت  سشنامهبيماران با استفاده از ليست كامپيوتري گردآوري و پر

هاي تمبر زده شده و  ابزارهاي تكميل شده بوسيله پاكت. ها داده شد رودررو به نمونه

دار باال و مثبت بين  هاي حاكي از آن بود كه يك ارتباط معني يافته. دار برگردانده شد آدرس

=). P=78/0r, 001/0(مراقبت پرستار و رضايت بيماران از مراقبت پرستاري وجود دارد

تواند بر درك كلي بيمار از بستري  نويسندگان نتيجه گرفتند كه حتي يك تجربه منفي مي

هاي مراقبتي بطور قابل توجهي بر درك بيماران از  شدن، تاثير داشته باشد و كاهش فرصت

نويسندگان پيشنهاد كردند كه رضايت از مراقبت . مراقبت دريافت شده تاثير گذار است

هاي عمومي،  ي  و سطوح مربوط به آن در بيماران پذيرش شده در بيمارستانپرستار

بعالوه براي تعيين بهتر . ها مقايسه شود هاي خاص بيمارستان دانشگاهي و همچنين بخش

هاي  تر است كه از نمونه ارتباط بين درك بيماران از مراقبت پرستار و رضايت آنها، مناسب

  .هاي خاص استفاده شود خشمشابه بيماران پذيرش شده در ب

اي ديگر را با هدف بررسي ارتباط بين مراقبت  مطالعه 2003ولف و همكاران در سال 

هاي  بيمار كه تحت روش 73اين مطالعه بر روي . پرستار و رضايت بيماران انجام دادند

هداف ا. گيري تصادفي منظم انجام گرفت تهاجمي قلب قرار گرفته بودند، با استفاده از نمونه

اين مطالعه بررسي ارتباط بين مراقبت پرستار و رضايت بيماران و تعيين وجود تفاوت بين 

مراقبت پرستار بوسيله . بيماران مرد و زن از نظر رضايت آنها از  مراقبت پرستار بود

ي رضايت  بيمار از طريق پرسشنامه  و رضايت) CBI(پرسشنامه رفتارهاي مراقبتي

داري بين رضايت بيماران و  اگرچه از لحاظ آماري تفاوت معني .بررسي شد) PSI(بيمار

مراقبت پرستار در دو جنس و دو بخش مختلف سونداژ قلبي وجود نداشت ولي ارتباط مثبت 

=). P=55/0r, 01/0(داري بين رضايت بيماران و مراقبت پرستار وجود داشت معني
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ت درك بيماران از مراقبت پرستار هاي آينده بهتر اس نويسندگان پيشنهاد دادند كه پژوهش

  .هاي سرپايي و بستري را با هم مقايسه كنند در بخش

كننده رضايت بيمار و  اي را با هدف توسعه مدل پيشگويي گرين و ديويس مطالعه

بيمار در لوئيزيانا  817پرستار و  348مراقبت پرستار انجام دادند، اين مطالعه بر روي 

طالعه درك پرستاران از رفتارهاي مراقبتي پرستار توسط در اين م. آمريكا انجام شد

و رضايت بيماران با استفاده از پرسشنامه رضايت ) CBI(ي رفتارهاي مراقبتي پرسشنامه

به هر بيمار يك پاكت داده شد كه شامل . بررسي شد) DWPSQ(بيمار داي، توماسو ويالرد 

ها توسط  نامه بود و اين پرسشنامهپرسشنامه مربوطه، دستورالعمل پرسشنامه و فرم رضايت

ها نشان داد كه نمرات رفتارهاي مراقبتي براي  يافته. ماه گردآوري شد 4پرستار در طول  37

از لحاظ آماري هيچ تفاوتي بين پرستاران زن و مرد يا روستايي و . كليه پرستاران باال است

دار آماري بين  معني بعالوه ارتباط. شهري در نمرات رفتارهاي مراقبتي وجود نداشت

بيماران وجود  DWPSQميانگين نمرات رفتارهاي مراقبتي پرستاران و ميانگين نمرات 

يعني مدت زمان منتظر ماندن    DWPSQداري بين دو مقياس فرعي  نداشت ولي ارتباط معني

  =).P=45/12F, 001/0(و درمان بيمار   وجود داشت

هاي فردي در همه گروههاي  يستي از تفاوتنويسندگان نتيجه گرفتند كه پرستاران با

از   و پيشنهاد كردند كه درك بيماران از رضايت. سني و تفاوت در درك مراقبت آگاه باشند

  .مراقبت پرستار در محيط هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد

  


