
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه  

ي آموزش علوم پزشکی                توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  93، بهار 1ي  سال پنجم ، شماره                                                                                                                                                                   

  

  هاي ویژهبررسی رفتارهاي مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاري در بخش

  

ي پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، داخلی جراحی، دانشکده هیأت علمی، گروهعضو : سیما لک دیزجی

  .تبریز،  ایران

ي پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،  داخلی جراحی، دانشکده عضو هیأت علمی، گروه: آزاد رحمانی

  .ایران

ي پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، احی، دانشکدهداخلی جر عضو هیأت علمی، گروه: زادهنوحید زما

  .تبریز،  ایران
ي پرستاري مامایی،  داخلی جراحی، دانشکده کارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلی جراحی، گروه: صونا پاشایی

   .دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

داخلی جراحی، دانشکده پرستاري  آموزش پرستاري داخلی جراحی، گروه کارشناس ارشد: ي مسؤول سندهینو*

  .مامایی،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  

  

(Email: pashaee.sona@yahoo.com  )  

                                                           
  

 دانشجویان که است این نیازمند پرستاري داشته و بالینی هايمهارت توسعه در ايعمده نقش بالینی آموزش: کیدهچ

  ارتقاي در بالینی با وجود نقش مهم آموزش. بیاموزند بالینی هايمحیط در را بیماران از ايحرفه مراقبت هیارا مناسب نحوه

لذا این مطالعه با هدف . ي دانشجویان پرستاري از این رفتارها نامشخص استبندلویتومراقبتی، هنوز درك و ا رفتارهاي

کلیه  در این مطالعه توصیفی .شناسایی اولویتهاي رفتارهاي مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاري صورت گرفت

به کارورزي ویژه نفر که مشغول  200تعداد علوم پزشکی تبریز به  1392تحصیلی  سال 8و  7پرستاري ترم دانشجویان 

بود که توسط الرسون توسعه  (Care-Q)ابزار گردآوري، پرسشنامه مراقبتی . صورت سرشماري انتخاب شدنده ببودند، 

. گویه رفتار مراقبتی و شش زیر گروه تنظیم گردید 57اي با ها  در این پژوهش لیکرت پنج درجهمقیاس داده و یافته است

نشان داد که دانشجویان اهمیت  یافته ها. انجام گرفت  SPSS/ Ver.21آمارينرم افزار  ها توسطتجزیه و تحلیل یافته

، پایش و پیگیري در دسترس بودن"باالترین رتبه مربوط به زیرگروه . رفتارهاي مراقبتی را در حد باالیی ارزیابی کرده بودند

همچنین دانشجویان پسر نسبت به . بود "یمارارتباط توام با اعتماد و پیش بینی نیازهاي ب"و کمترین رتبه  "بیمار

دانشجویان  دراین مطالعه .)>05/0p(دانشجویان دختر، پایش و پیگیري بیمار را در رتبه باالیی مشخص نموده بودند 

دهد که نشان میپرستاري توجه به بعد جسمانی و فیزیکی مراقبت را بیشتر از توجه به بعد عاطفی درك کرده بودند 

دادن آموزش و آگاهی از ابتداي . بایستی توجه زیادي به سایر نیازها در هنگام مراقبت از بیماران داشته باشند دانشجویان

  .شودفعالیت بالینی جهت و ارتقاء یادگیري رفتارهاي مراقبتی مناسب پیشنهاد می
  

 .مراقبت پرستاري، ،دانشجویان ،وزش بالینیمآ :واژگان کلیدي
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   مقدمه

 ،ترین مکان جهت آموزش و یادگیري دانشجویانآلایده    

را که فرصت مناسبی ). 2012ارفعی ( محیط بالینی است

. سازددانشجویان فراهم میاي براي احراز هویت حرفه

هاي پرستاري بنابراین تنها داشتن دانش براي انجام مراقبت

).  2010پاپاستاورو و همکاران ( اي کافی نخواهد بودحرفه

هاي کارآموزي و کارورزي دانشجویان پرستاري با در دوره

گی و شایست ،هاي تفکر انتقادي و تحلیلتوسعه مهارت

     توانند به افزایش اعتماد به نفس می ،ارتباط ،تبحر

رانس و ( اي خود بپردازندهاي حرفهدهی توانمنديشکل

اي براي هاي حرفهتا با کسب توانمندي). 2007گریلیش 

). 2012عابدینی و رئیسی ( ورود به محیط کار آماده شوند

تر یج کیفی بهارتقاء سطح چنین تعامالتی در حصول نتا

ثر است و منجر به پیشرفت کیفیت رفتارهاي مراقبتی مؤ

در  ).2008کان و همکاران ( شودمراقبت پرستاري می

 ،هاي علمی و عملی دانشجویانبررسی کیفیت آموزش

هایی است دیدگاه بیماران از مراقبت ،مهمترین مورد ارزیابی

  ). 2012جالل ( اندکه از دانشجویان دریافت نموده

ف دیگر با بررسی درك از اهمیت رفتارهاي از طر    

مراقبتی از دیدگاه دانشجویان طی فرایند مراقبت از بیمار 

توان به نقاط ضعف و قوت دانشجویان در محیط بالینی می

پی برد و با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف 

 هاي بالینی آنان را توسعه بخشیدمهارت دانشجویان

در کار بالینی دانشجویان با ). 2009ن نگارنده و همکارا(

    تکمیل دانش پرستاري آموخته شده و بکارگیري 

توانند به پرستاران با تجربه و هاي کسب شده میمهارت

مراقبت ). 2009حسنی و چراغی ( اي تبدیل شوندحرفه

عابدینی و همکاران ( جزء زیربنایی حرفه پرستاري است

شود پرستاري قلمداد می مراقبت به عنوان جوهره ).2008

و بایستی که در جهت بهبود شرایط و زندگی فرد بوده 

اي پرستار را تحت تأثیر قرار دهد و در تعامالت رفتار حرفه

. )2009ریترسون و آرمان ( بین پرستار و بیمار نمایان گردد

رفتارهاي مراقبتی شامل اخالقیات و اعمالی است که توسط 

ا احساس تحت مراقبت بودن را به گردد تپرستار ارائه می

بیمار منتقل نماید، در حقیقت، این فرض وجود دارد که 

احساس تحت مراقبت قرار گرفتن در بیماران، ناشی از 

در ). 1987الرسون ( باشدرفتارهاي مراقبتی پرستاران می

بیان رفتارهاي مراقبتی باید دو بعد اساسی مدنظر قرار 

ي ابزاري یا فیزیکی و بیانی یا ها و رفتارهافعالیت ،گیرد

از آنجایی که در ). 2002خادمیان و همکاران ( عاطفی

هاي مختلف درك از اهمیت رفتارهاي جوامع و فرهنگ

شود که توجه همین امر  موجب می ،مراقبتی متفاوت است 

این دو بعد یکسان نباشد و ارزش کار  زغالب به هر کدام ا

 ها را به چالش بکشانداي آنپرستاران و موقعیت حرفه

فرایند  ،درصورت عدم توجه به این مورد .)2006حسودا (

). 2007باکستر ( ي مطلوب نخواهد رسیدآموزش به نتیجه

هاي ویژه و غیر قابل هاي بالینی از جمله بخشتنوع محیط

هایی موجب فراهم پیش بینی بودن وقایع در چنین محیط

ها و مهارت شود که دانشجویانساختن شرایطی می

هایی بالین را در چنین محیط رفتارهاي مراقبتی متناسب بر

کسب نمایند و دانش فرا گرفته را به آسانی در عمل به کار 

در این راستا افزایش سطح  ).2012چوان و بارنت ( گیرند

توانمندي و اعتماد به نفس دانشجویان باعث احساس 

 شودمی يتارمندي از رشته پرسپذیري و رضایتولیتؤمس

و حصول نتایج مثبت در محیط ) 2008معطري و عابدي (

بالینی موجب به وجود آمدن احساسات مثبت در 

تالش  دانشجویان در امر مراقبت از بیماران شده و نهایتاً

با شناسایی  ). 2008اپستین  ( گرددمیآنان نیز بیشتر 

عواملی که بر شرایط یادگیري دانشجویان در بیمارستان 

توان برآیند یادگیري دانشجو طی دوره است می ثرؤم

به دلیل وضعیت بحرانی  ،ثیر قرار دادرا تحت تأ کارآموزي

 ،هاي ویژهبیماران بستري و حساسیت زیاد در بخش

 اي دارنددانشجویان نیاز بیشتري به دانش و مهارت حرفه

هاي عادي مهم هر چه کارآموزي در بخش، )2010لوکس (

هاي ویژه دو چندان است و به ن در بخشباشد اهمیت آ

هاي ها برنامههایی دانشکدهطبع آن براي چنین محیط

خادم الحسینی و انوشه ( خاصی را باید در نظر بگیرند

با وجود اهمیت امر آموزش بالینی و اثر آن در  ).2009

رفتارهاي مراقبتی و اثرات آن بر افزایش هزینه هاي درمانی 

مستقیم، مطالعاتی که بتواند دیدگاه بطور مستقیم و غیر

دانشجویان را نسبت به این رفتارها اولویت بندي نماید 

لذا در نظر گرفتن اهمیت . باشدچندان دردسترس نمی

نظرات فراگیران در فرایند آموزش و اهمیت شناسایی 

 ،مشکالت موجود براي ارتقاي سطح کیفی آموزش بالینی

هاي تعیین اولویتهدف  بابرآن شدیم تا این مطالعه را 

هاي ویژه را از دیدگاه رفتارهاي مراقبتی در بخش

انجام  دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  .دهیم

  هامواد و روش

جامعه پژوهش باشد که این مطالعه از نوع توصیفی می     

دانشکده  8و  7پرستاري ترم دانشجویان آن را کلیه 

دهد که به ی تبریز تشکیل میپرستاري علوم پزشک

 سینا، امام رضا،(هاي ویژه در بخشکارورزي عرصه 

  . مشغول بودند) ، شهداشهیدمدنی



 54                                                                                                                                                                پاشایی و همکاران

 13931393، بهار، بهار11  شمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه    پژوهشیپژوهشی  --مجله علمیمجله علمی

تأیید کمیته اخالق علوم پزشکی  پس از تصویب طرح و

دختر و % 67( نفر دانشجوي پرستاري 200تعداد  تبریز،

با . واجد شرایط بصورت سرشماري انتخاب شدند) پسر% 33

بندي دانشجویان دوره عرصه پرستاري، ه جدول زمانتوجه ب

هاي محیط پژوهش مراجعه نموده و ابتدا به بخشپژوهشگر 

توضیحات الزم در مورد پرسشنامه و اهداف پژوهش با 

تأکید بر محرمانه بودن اطالعات ارائه شد و رضایت نامه 

ها توزیع کتبی ورود به مطالعه اخذ شده و سپس پرسشنامه

  . گردید

اي پرسشنامه گردآوري اطالعاتدر این مطالعه ابزار     

)Care- Q (Caring Questions بود که توسط 

در این . )1999بک (بود انجام گردید الرسون توسعه یافته 

 ابزار رفتارهاي مراقبتی به ترتیب از مهمترین رفتار به کم

بخش  2پرسشنامه از  .شوندبندي میترین رفتار، ردهاهمیت

 -یل شده بود، بخش اول مربوط به مشخصات فرديتشک

سن، جنس، وضعیت تأهل، قومیت، وضعیت (اجتماعی 

از گویه و  57داراي  این پرسشنامهو بخش دوم ) سکونت

در " که عبارتند ازتشکیل شده است  زیر مقیاسشش 

 پایش و پیگیري ،)گویه 6شامل ( بودن پرستار دسترس

 ،)گویه 18( اعتماد با بیمار م باأارتباط تو ،)گویه 8(بیمار

 آسودگی جسمی و ،)گویه5( بینی نیازهاي بیمارپیش

 .")گویه 9( و توضیح دادن به بیمار) گویه 11( عاطفی بیمار

پنج  ها در این پژوهش، لیکرتمقیاس داده همچنین،

درخواست  کنندگانمشارکتاز که  ترتیبیندب .بود ايدرجه

 1از شان، اهمیت حسب درجه شد تا هر رفتار مراقبتی را به

 4مهمترین، نمره  5که نمره  به نحوي ،دهندنمره  5تا 

اهمیت نه بدون اهمیت، نمره  نه با 3اهمیت، نمره  با نسبتاً

ترین اهمیت کم 1نمره  ،نهایت کم اهمیت و در نسبتاً 2

و  57حداقل نمره این پرسشنامه رفتارهاي مراقبتی  .بود

در این مطالعه، پرسشنامه از جهت . می باشد 285حداکثر 

صحت ترجمه انگلیسی به فارسی، دراختیار شانزده نفر از 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفت 

پس از دریافت پیشنهادات و نظرات، اصالحات الزمه که 

   . اعمال گردید

به منظور تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا     

جهت تعیین پایایی یا اعتماد علمی ابزار مذکور از روش و 

ها توسط ده آزمون مجدد استفاده شد که ابتدا پرسشنامه

همان  ،"نفر از دانشجویان تکمیل و سپس مجددا

در . ها را تکمیل نمودندپرسشنامه ،دانشجویان ده روز بعد

از  ،نهایت براي بدست آوردن همبستگی بین دو آزمون

رو استفاده شد که این - ی اسپیرمنضریب همبستگ

ها بوسیله داده. محاسبه گردید >p 05/0و  =r 87/0ضریب

 ±درصد و میانگین –فراوانی( هاي آماري توصیفیروش

با استفاده از نرم  هاي همبستگیو آزمون) انحراف معیار

مورد بررسی و تجزیه و  SPSS (ver21)افزار آماري 

  .تحلیل آماري قرار گرفت

  هایافته

درصد  67(نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان مؤنث     

با حداقل سن ) درصد  5/91(ها مجرد و اکثریت آن) زنان

اکثریت . بودند) 40/22±84/0(سال  26سال و حداکثر  21

 5/79(کننده در پژوهش بومی بودند دانشجویان شرکت

ها ترك زبان و از نظر قومیت بیشتر آن) درصد

  ) 1جدول . (بودند )درصد5/63(

هاي پژوهش بر توزیع فراوانی و درصدي نمونه .1جدول 

   (n=200)اجتماعی  –حسب متغیرهاي فردي 

رفتارهاي بندي در این مطالعه پاسخ دانشجویان به اولویت

مراقبتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که 

هاي مراقبتی را با دانشجویان اهمیت مراقبت براي زیر گروه

.      اندارزیابی کرده 12/ 91تا  84/3دامنه نمره میانگین 

  )2جدول (

توزیع پراکندگی نمرات درك دانشجویان بر  .2جدول 

ها به ترتیب اولویت آنهاي مراقبتی حسب اهمیت زیرگروه

(n=200)  
  

 %)95(فاصله اطمینان  انحراف معیار ±میانگین  اولویت مراقبت زیر گروه مراقبتی

  در دسترس بودن پرستار

  پایش و پیگیري بیمار

  توضیح دادن به بیمار

  آسودگی جسمی و عاطفی بیمار

  ارتباط توام با اعتماد با بیمار       

 پیش بینی نیازهاي بیمار 

1  

2  

3  

4  

5  

6 

84/1 ±  91/12  

22/1 ±  64/8  

28/1 ±  70/6  

98/0 ±  58/6  

73/0 ±  82/4  

59/0 ±  84/3 

87/65- 31/63  

09/44 - 39/42  

39/34 - 60/32  

61/33- 23/32  

62/24- 59/23  

64/19- 82/18 

شش باال و  رفتار مراقبتی با میانگین شش ذیلجدول در 

از دیدگاه زیر گروه را در هر رفتار مراقبتی با میانگین پائین 

انجام اقدامات  «که در آن آیتم  دهد،نشان می دانشجویان

 52/4±61/0با میانگین و انحراف معیار  »درمانی به موقع 

بعنوان  "در دسترس بودن پرستار"یعنی  1گروه از زیر

بیمار ترجیح «و همچنین آیتم مهمترین رفتار مراقبتی 

میانگین و انحراف با  »دهد به چه نامی صدا شودمی

آسودگی جسمی"یعنی  5از زیر گروه   91/2±30/1معیار

 طبقه بندي                                          اجتماعی   –متغیر فردي             فراوانی درصد

0/67 

0/33 

134 

66 

 دختر

 پسر

 جنس

5/91 

5/8 

183 

17 

 مجرد

 تأهلم

  وضعیت تأهل

5/79  

5/20 

159  

41 

  بومی

 غیر بومی

  

  وضعیت سکونت

0/85  

0/7  

0/8 

170  

14  

16 

  ترك

  فارس

 کرد

  

  قومیت

84/0    ±   40/22  

26 - 21 

*  

**  

  )برحسب سال(سن

  حداقل –حداکثر** انحراف معیار                  ±میانگین *  
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مراقبتی ترین رفتار م اهمیتبه عنوان ک "و عاطفی بیمار

  ) 3جدول . (توسط دانشجویان پرستاري انتخاب شد

هاي آیتمترین ترین و کم اهمیتبا اهمیت .3جدول

  درك شده در هر زیر گروه  مراقبتی
  

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي رفتارهاي ه منظور تعیین اولویتاین مطالعه ب    

 8و  7مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاري ترم 

هاي ي پرستاري علوم پزشکی تبریز که در بخشدانشکده

نتایج . ویژه حین کارورزي عرصه بودند، صورت گرفت

مربوط به بررسی درك رفتارهاي مراقبتی دانشجویان نشان

هاي در دسترس زیر گروهدهنده این امر است که به ترتیب 

گیري بیمار اولویت باالتري به بودن پرستار، پایش و پی

خود اختصاص دادند و توضیح دادن به بیمار، آسودگی 

م با اعتماد با بیمار، أجسمی و عاطفی بیمار، ارتباط تو

تري در هاي پایینبینی نیازهاي بیمار در اولویتپیش

طبق پاسخ ). 2ي جدول شماره(مراقبت قرار گرفتند 

توان چنین نتیجه گرفت که دانشجویان با دانشجویان می

انتخاب زیر گروه در دسترس بودن به عنوان اولویت برتر، 

تر تر و با ارزشحرکتی را مهم_رفتارهاي مراقبتی جسمانی

از آنجا که دانشجویان بیشتر . داننداز رفتارهاي عاطفی می

لذا در . ودندنگران مشکالت جسمی بیماران بستري ب

دسترس بودن و اجراي به موقع دستورات درمانی براي آنان 

انتخاب این گویه به . شودمهمترین رفتار مراقبتی تعیین می

تواند ریشه در عنوان مهمترین رفتار از دید دانشجویان می

آموزش حرفه پرستاري داشته باشد، اهمیت دادن بیش از 

یا در دوران  حد بر مراقبت جسمی از سوي مربیان و

تحصیل، تاثیر زیادي بر عملکرد دانشجویان در بالین بیمار 

دارد همچنین در مطالعاتی نتایج مشابه نیز وجود دارد 

هاي آموزش ، در بررسی چالش)2008معطري و عابدي (

تمرکز بیش از اندازه بر درمان به : پزشکی به دالیلی مانند

ي اخالق ها در زمینهعدم کفایت آموزش ،جاي آموزش

تحول در علوم رفتاري و اجتماعی مربوط به  ،پزشکی

کریمی و (مراقبت از بیماران مورد بحث قرار گرفته است 

در اولویت دوم پایش و پیگیري بیمار قرار ). 2013همکاران 

تواند تأثیر مستقیم پایش و پیگیري بیمار می. گرفته است

با پایش و بر روند بهبودي بیمار داشته باشد، دانشجویان 

پیگیري بیمار سعی در ارتقاي توانمندي و اعتماد به نفس 

خود دارند و با مشارکت در امور مراقبتی مربوط به بیماران 

معطري و (سازند توانایی و شایستگی خود را نمود می

دانشجویان خود درصدد برآوردن نیازهاي ). 2008عابدي 

ا بهبود نتایج بیماران هستند و با کمک کردن به بیماران و ب

کنند و احساس مراقبت از بیمار احساس رضایت می

دهنده در استقالل بیشتري در بخش ویژه و به عنوان یاري

رغم این، علی). 2009الحسینی و انوشه خادم(بخش دارند 

ها پایش و پیگیري در تحقیقات انجام شده در سایر بخش

مایر (ار دارد تري قربندي در مکان پایینبیمار از لحاظ رتبه

2012.(  

طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه توضیح دادن به     

بیمار در رتبه سوم ارزیابی شده است و دانشجویان بومی 

تر تلقی کرده ترك زبان توضیح دادن به بیمار را هم مهم

ها به دالیل فرهنگی خاص شاید دلیل انتخاب آن. بودند

منطقه مربوط باشد که دانشجویان بومی از کمبود اطالعات 

بیماران و یا مقاومت آنان در مقابل تغییر رفتارهاي مراقبتی 

دهد که چنین دالیلی دور مطالعات نشان می. تر باشندآگاه

زیرا وجود ساختار اجتماعی متفاوت و ، ظار نیستتناز ا

تواند رفتارهاي اي مینطقهباورهاي فرهنگی خاص م

زاده و همکاران زمان(دهد مراقبتی را تحت تأثیر خود قرار 

ي تحصیالت پرستاري نباید تنها بر در دوره). 2010

هاي بالینی تأکید داشت بلکه آموزش و توضیح دادن مهارت

به بیمار باعث افزایش خودمراقبتی در بیماران و بهبود روند 

ویان با تکرار مطالب با حوصله به شود، دانشجدرمان می

بیماران سعی در ترغیب بیماران به افزایش دانش و ایجاد 

زاده و ولی(توانایی مشارکت فعال در خودمراقبتی هستند 

کند همچنین این مطالعه مشخص می).  2012زاده زمان

هاي آسودگی جسمی و عاطفی که دانشجویان براي گویه

بینی نیازهاي ماد با بیمار، پیشبیمار، ارتباط توأم با اعت

تري را در رفتارهاي مراقبت در نظر هاي پایینبیمار اولویت

مدت کارآموزي و هاي کوتاهعواملی مانند دوره. گرفتند

شود مدت زمان کم بستري بیماران در بیمارستان باعث می

پذیر که برقراري ارتباط صحیح بین بیمار و دانشجو امکان

باشد که عامل اصلیتمال بیشتر بر این مینشود، البته اح

رستاريگروه دانشجویان پ هاي مراقبتی هر زیر گروهآیتم   زیر    

  گروه 

  از نظر 

اهمیت
  انحراف معیار ±میانگین 

61/0±52/4         1 انجام اقدامات درمانی  به موقع  

ن
ری

مت
مه

 
ش

ش
 

ر
زی

 
وه

ر
گ



69/0±31/4  2  توضیح چگونگی مراقبت از خود به بیمار

89/0±30/4 3 هاي درمانیبتمهارت در انجام مراق

66/0±42/4 4 ریزيدرك نیازهاي بیمار  و  برنامه                   

93/0± 38/4        محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار 5

            67/0± 48/4  داشتن آگاهی و مهارت کافی  در مراقبت


6

10/1±02/3 ي بیمارانجام داوطلبانه کارهاي  جزئی  برا   

1  

م
ک

 
ت

می
ه

ا
 

ن
ری

ت
 

ش
ش

 
ر

زی
 

وه
ر

گ
  

  
  

  


28/1±98/2 توضیح در مورد شرح وظایف پرسنل درمانی 2

19/1± 57/3   در دست گرفتن  دست بیمار زمانی که به                  

 آرامش نیاز دارد                                 

3

7/0± 45/3 در نظر گرفتن شرایط بیمار 4

30/1± 91/2                 دهد او به چه نامیپرسش از   بیمار ترجیح می  

 صدا شود                                             

5

86/0±86/3   اطمینان از آشنا شدن تیم درمان با چگونگی             

مراقبت از بیمار

6



 56                                                                                                                                                          پاشایی و همکاران

 13931393، بهار، بهار11  شمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه    پژوهشیپژوهشی  --مجله علمیمجله علمی

 تغییر درك دانشجویان از اهمیت رفتارهاي مراقبتی در گذر 

ها نسبت به مفهوم واقعی که باعث تغییر دیدگاه آنباشد می

شود و درك دانشجویان پرستاري از حرفه پرستاري می

رفتارهاي مراقبتی بر اساس فرهنگ و نوع تحصیل و روش 

خادمیان و ویزشفر (مع دیگر متفاوت است تدریس در جوا

ي دیگر دانش و تمایل به یادگیري خود در مطالعه). 2008

دانشجویان پرستاري عامل اصلی در درك آنان از اهمیت 

نگارنده و همکاران (رفتارهاي مراقبتی بیان شده است 

توان نتیجه گرفت که دانشجویان بنابراین می). 2012

سمانی و فیزیکی مراقبت را بیشتر پرستاري توجه به بعد ج

دهد از توجه به بعد عاطفی درك کرده بودند که نشان می

دانشجویان بایستی توجه زیادي به سایر نیازها در هنگام 

رسد که الزم به نظر می. مراقبت از بیماران داشته باشند

ي مراقبت است دانشجویان با آموزش بیشتر در زمینه

لذا . تسهیل روند مراقبتی شوندعاطفی از بیماران باعث 

شود که به منظور بررسی عوامل مؤثر در ارتقاي پیشنهاد می

  .رفتارهاي مراقبتی دانشجویان مطالعاتی صورت پذیرد

  تقدیر و تشکر

ي نامه دورههاي پایاني حاضر بر گرفته از دادهمقاله    

کارشناسی ارشد، مصوب دانشگاه علوم پزشکی تبریز با کد 

ي کسانی که در در خاتمه از کلیه. باشدمی 91215ی اخالق

انجام این پژوهش صمیمانه با پژوهشگران همکاري   

خصوصاً از مسؤوالن محترم واحد آموزش  ،اندداشته

ي پرستاري و مامایی تبریز و دانشجویان و دانشکده

همچنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و 

ویی علوم پزشکی تبریز به جهت    مرکز تحقیقات دانشج

 . شودشان سپاسگزاري میحمایت
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Abstract: Clinical education has a major role in the development of clinical skills. Nursing 
requires that the students learn how to become professional healthcare in the clinical 
environment. Despite the vital role of clinical training in improving the quality of students’ 
caring behaviors, however large differences exist in the perceptions of caring behaviors. The 
purpose of this study was to identify the viewpoints of nurses students regarding the priority 
of caring behaviors. In this descriptive study, all the nursing students during 7th and 8th 
semester in Tabriz nursing School of Medical Sciences in 2013 were chosen by census 
sampling, included 200 students (67% female, 33% mail) that were passing the ICU clinical 
teaching. Data were also collected by the Caring Assessment Questionnaire (Care-Q), 
developed by Larson. Caring behaviors consisted of 57 statement were ranked on a 5-point 
Likert-type scale and ordered in six subscales. After analyzing data by using SPSS software 
version 21.0, the results demonstrated that students' high ranking in the importance of caring, 
was about "Being Accessible", "Monitoring and Following through" and the low ranking was 
about "Trusting Relationships” and "Anticipates”, respectively. Moreover, male students 
ranked "Monitoring and following through" (p < 0.05) higher than females.  Furthermore, the 
nursing students perceived highly physical aspects of caring compared to emotional caring. 
Therefore, the results revealed the necessity of students 'awareness of the other needs during 
caring of patients. It is worthy to note that educational training and informing students in the 
beginning of clinical placement would facilitate accepting the promotion of their motivation 
for learning caring behaviors.  
 

Keywords: Clinical education, Students, Nursing, Caring. 
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