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Abstract
Background and Aim: One of the most sensitive wards of the hospital is the intensive care unit (ICU) in
which nurses' caring behaviors are of special importance due to the complex and critical conditions of patients. In
these circumstances, assertive behavior is considered one of the important components of the professional
healthcare activities of nurses. The present study was conducted to determine the relationship between
assertiveness and health caring behaviors of nurses working in ICU.
Methods: This is a cross-sectional study (descriptive-correlation). The study population consisted of 165
nurses in ICU wards of military hospitals in Tehran, Iran in 2020. Sampling was done randomly. The research
instruments included The Caring Dimension Inventory (CDI-25) and Gambrill and Ritchie (1975) Assertiveness
Questionnaires.
Results: The mean age of nurses in ICU was 33.7±7.2 years old and 56.4% were male. The married nurses
significantly behave more assertively (P=0.028). The results showed that 96.4% of nurses have a moderate level
of assertiveness. Also, the assertive behavior was able to explain 4.7% of the variance of health caring behaviors
(β=0.068, P=0.005).
Conclusion: This study shows that the Iranian nurses working in ICU in the Armed Forces hospitals have a
moderate level of assertiveness that affect their health caring behaviors. These findings are important because
military nurses, in addition to the required nursing skills, must be prepared to work in hazardous or stressful
situations of war and crisis. Therefore, training programs are needed to increase the assertive behavior of nurses
working in ICU.
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تعیین ارتباط قاطعیت با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانهای نیروهای مسلح شهر تهران
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 1کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 2استادیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 3استادیار پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
دریافت مقاله1071/72/70 :

پذیرش مقاله1071/72/22 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از حساسترین بخشهای بیمارستان ،بخش مراقبت ویژه است که در آن به علت شرایط پیچیده و بحرانی بیماران،
رفتارهای مراقبتی پرستاران اهمیت خاصی دارد .در این شرایط قاطعیت در رفتار به عنوان یکی از مولفههای مهم برای فعالیتهای حرفهای
پرستاران محسوب میگردد .مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط قاطعیت با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای
ویژه انجام گردید.
بیمارستانهای نظامی شهر تهران در سال  1321بود .نمونهگیری به روش تصادفی انجام شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سنجش رفتارهای
مراقبتی پرستار و پرسشنامه آزمون ابراز وجود (قاطعیت) بود.
یافتهها :میانگین سن پرستاران  33/0±0/2سال و  %16/0مرد بودند .در بررسی ارتباط میزان قاطعیت با رفتارهای مراقبتی ،پرستاران
متاهل به طور معنیداری دارای قاطعیت بیشتری بودند ( .)P=7/721یافتهها حاکی از آن بود که  % 26/0پرستاران مراقبت ویژه از قاطعیت
متوسط برخوردار هستند .همچنین متغیر قاطعیت قادر بود  % 0/0از واریانس رفتارهای مراقبتی را تبیین نماید (.)P=7/771 ،=β 7/761

نتیجهگیری :این مطالعه نشان میدهد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه شاغل در واحدهای درمانی نیروهای مسلح از میزان قاطعیت
متوسطی برخوردار هستند و رفتارهای مراقبتی این پرستاران متاثر از قاطعیت آنها است .اهمیت این یافتهها از این جهت است که پرستاران
نظامی علاوه بر مهارتهای مورد نیاز پرستاری میبایست برای کار در شرایط خطرناک یا استرسزای جنگ و بحران آمادگی داشته باشند.
لذا ،ارائه برنامههای آموزشی برای افزایش قاطعیت در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه مورد نیاز است.
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روشها :این یک پژوهش مقطعی (توصیفی -همبستگی) میباشد .جامعه پژوهش شامل  161پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه

کلیدواژهها :قاطعیت ،رفتارهای مراقبتی ،بخش مراقبت ویژه ،پرستار.

آدرس :بزرگراه خلیج فارس (تهران -قم) ،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ،دانشگاه شاهد.

] [ DOI: 10.30491/4.2.115

*نویسنده مسئول :رضا نوروززاده .پست الکترونیکnorouzadeh@shahed.ac.ir :

ارتباط قاطعیت با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه 110 /

مقدمه

روشها

Summer 2022, Vol. 4, No. 2

J Mar Med

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-07-06

پژوهش مقطعی (توصیفی -تحلیلی) حاضر به تعیین ارتباط
میزان قاطعیت با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای نظامی شهر تهران ،در سال 1077
می پردازد .پرستاران بخشهای ویژه بیماران بزرگسال (آی سی یو
جنرال ،آی سی یو قلب ،آی سی یو سوختگی ،آی سی یو داخلی،
آی سی یو جراحی ،سی سی یو ،آی سی یو تروما و آی سی یو
استروک و دیالیز) بیمارستانهای نیروهای مسلح شهر تهران ،به
صورت تصادفی انتخاب شدند .برآورد حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران  117نفر و با احتساب احتمال  17درصد ریزش نمونه161 ،
نفر محاسبه گردید.
معیارهای ورود نمونه شامل دارا بودن مدرک کارشناسی
پرستاری و بالاتر ،دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار در بخشهای
مراقبت ویژه بیماران بزرگسال ،پرسنل ثابت بخشهای مراقبت
ویژه ،بود .معیارهای خروج شامل تکمیل ناقص پرسشنامه و
پرستارانی که در مدت  6-0هفته اخیر مشکلات خانوادگی (نظیر
فوت نزدیکان ،طلاق و )..را تجربه کرده بودند.
ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست اطلاعات جمعیت
شناختی و دو پرسشنامه رفتارهای مراقبتی پرستار ( )CDI-25و
پرسشنامه ابراز وجود (قاطعیت) گمبریل و ریچی بود.
پرسشنامه رفتارهای مراقبتی پرستار ( )CDI-25دارای 21
گویه بوده و هدف آن ارزیابی رفتارهای مراقبتی در پرستاران
میباشد .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  1نقطهای
(از کاملاً مخافم= 1تا کاملاً موافقم= )1میباشد .حداقل نمره ابزار از
 21تا حداکثر  121در نظر گرفته میشود .گویههای  3و  16این
پرسشنامه به صورت معکوس نمره گذاری میشوند .حیطههای این
پرسشنامه شامل  1حیطه رفتارهای جسمانی -تکنیکی ،رفتارهای
نامناسب ،رفتارهای روانی-اجتماعی ،رفتارهای حرفهای و رفتارهای
غیرضروری میباشند .در پژوهش سلیمی و همکاران روایی سازه
 CDI-25با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته
است .همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
عدد  7/11را نشان میدهد ( .)12همچنین بالجانی و همکاران در
اندازه گیری پایایی این ابزار آلفای کرونباخ  7/23را گزارش میکنند
( .)13با توجه بهاینکه نقطه برش ( )cut-offبرای ابزار مذکور
توسط سازنده ابزار و در مقالات ارائه نشده است ،کم اهمیت ترین
و پر اهمیتترین گویههای رفتارهای مراقبتی از دیدگاه پرستاران
مطابق با پرسشنامه  CDI-25بر اساس میانگین ارائه میگردد .هر
چه میزان میانگین گویه بالاتر باشد بهاین معنا است که پرستاران
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مراقبت مفهومی پیچیده و چند بعدی است و به عنوان اساس
کار پرستاری در موقعیتهای بالینی تعریف میگردد ( .)1رفتارهای
مراقبتی در برگیرنده اقدامات و رفتارهایی است که توسط پرستاران
برای ارائه مراقبت فیزیکی ،عاطفی ،معنوی ،اجتماعی و روانی ،برای
تقویت حس امنیت در بیماران و کمک به کوتاهتر شدن سیر بیماری
به کار گرفته میشوند ( .)2یکی از حساسترین بخشهای مراقبتی
بیمارستانها بخشهای مراقبت ویژه است که در آن به علت شرایط
پیچیده و بحرانی بیماران ،رفتارهای مراقبتی پرستاران اهمیت
خاصی مییابد ( .)3یکی از مولفههای مهم در رفتارهای مراقبتی
پرستاران در محیط های مراقبتی تخصصی ،توانایی پرستار برای
ارائه پاسخ قاطعانه مناسب در موقعیت بحرانی است ( .)0قاطعیت
بعنوان یک مهارت غیرتکنیکی ضروری در حرفه پرستاری میباشد
که باعث افزایش مهارت رهبری ،استقلال ،افزایش رضایت شغلی
و کاهش استرس میشود ( .)1قاطعیت به پرستاران این امکان را
میدهد تا بتوانند برای ارائه خدمات بهتر به بیماران با تیم درمان
ارتباط موثر و مثبت برقرار کنند ( .)6هادوی و همکاران در بررسی
رفتارهای قاطعانه پرستاران ایرانی نشان دادند که فقط  21درصد
پرستاران رفتارهایی حاکی از قاطعیت بالا را بروز میدهند ( .)0در
مطالعه  Batmazو همکاران مشخص گردید از بین  177پرستار
منتخب شاغل در بخشهای مراقبت ویژه شهر استانبول  01درصد
آنها دارای قاطعیت بودند .همچنین این مطالعه نشان داد آن دسته
از پرستارانی که ابتکار عمل خود را بیشتر میدیدند از قاطعیت
بالاتری هم برخوردار بودند ( .)1همچنین ،برخی مطالعات رابطه
مراقبت را با قاطعیت پرستاران مطرح مینمایند؛ اینکه وجود
خصیصههای مراقبتی الزاماً دلیلی بر عدم قاطعیت پرستاران تلقی
نمیگردد ( .)2بررسی درک پرستاران مراقبت ویژه از رفتارهای
مراقبتی و عوامل تاثیرگذار بر این رفتارها نشان میدهد که اغلب
پرستاران درک بالایی از رفتارهای مراقبتی داشته و این رفتارها
متاثر از درک پرستاران از شرایط محیط کار ،حجم وظایف حرفهای،
رضایت شغلی ،زمینه آموزشی و ویژگیهای بیمار است ( .)17برخی
مطالعات نیز به درک پرستاران مراقبتهای ویژه از رفتارهای
مراقبتی یعنی برخورداری از صلاحیتهای تکنیکی ،جنبههای نوع
دوستانه و عاطفی مراقبت اشاره مینمایند ( .)11با توجه مطالب
فوق الذکر مشخص میشود که شواهد زیادی پیرامون ارتباط مابین
رفتارهای مراقبتی پرستاران مراقبت ویژه با قاطعیت به عنوان عنصر
مهم در نظام پرستاری وجود ندارد .از سویی ،با توجه به اینکه
پرستاران و سایر کارکنان شاغل در نیروهای مسلح همواره به عنوان
الگوی مهم و تاثیرگذار در نظام سلامت شناخته میشوند و
میبایست از ویژگیهای فردی منحصر به فردی چون قاطعیت در
انجام وظایف ،اقتدار ،پیوستگی اخلاقی و حرفهای ،درستکاری،
عطوفت ،انعطاف پذیری کنشی (تاب آوری) و تفکر انتقادی و ارائه
راه حلهای خلاقانه در رویارویی با موقعیتهای ظریف ،پیچیده و

استرسزای مراقبت از بیماران بدحال بستری در بخشهای مراقبت
ویژه برخوردار باشند ،این مطالعه رفتارهای مراقبتی و قاطعیت
پرستاران نیروهای مسلح شاغل در این بخشها را مورد تحلیل و
بررسی قرار میدهد.
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مرد
جنس
زن
کارشناسی
تحصیلات
کارشناسی ارشد
مجرد
تاهل
متاهل
سابقه خدمت (سال) 1-1
1-17
<17
27-37
سن (سال)
37-07
<07

مهمترین گویههای رفتار مراقبتی از دیدگاه پرستاران در حیطه
روانی-اجتماعی؛ گشاده رو و خوش رو بودن با بیمار ،شرکت دادن
بیمار در امر مراقبت از خود ،عدم ترک بالین بیمار در طول زمان
انجام پروسیجر تهاجمی ،حفاظت از کرامت انسانی بیمار ذکر شد.
در حیطه گروه جسمانی -تکنیکی؛ مهمترین گویههای مراقبتی
شامل مشاهده اثرات دارو و عوارض آن عنوان گردید .در حیطه
رفتارهای مراقبتی حرفهای؛ پوشیدن لباس های تمیز و مرتب و در
نهایت در حیطه رفتارهای غیرضروری؛ اطمینان خاطر دادن در مورد
لزوم انجام و اهمیت پروسیجرهای بالینی بود.
کم اهمیتترین گویههای رفتار مراقبتی از دیدگاه پرستاران
عبارتند از دلسوزی کردن برای بیمار از زیرگروه رفتارهای نامناسب،
مطلع کردن بستگان بیمار از وضعیت وی از حیطه گروه روانی-
اجتماعی ،توضیح دادن جنبههای خود مراقبتی ( )self-careبه
بیماران ،کمک به بیماران در انجام فعالیتهای روزانه زندگی ،علائم
حیاتی بیمار را به دقت کنترل کردن از زیرگروه جسمانی -تکنیکی
بود (.)2
در بررسی ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستاران مراقبت ویژه
با ویژگی های جمعیت شناختی آنها ،افراد متاهل ( ، )P=7/72در
بعد روانی اجتماعی و رفتار نامناسب ( )P=7/771و افراد با
تحصیلات کارشناسی ارشد در بعد روانی اجتماعی ( )P=7/770و در
رفتارهای غیرضروری ( )P=7/773بطور معنیداری میانگین
بیشتری از خود نشان دادند (جدول.)3-
با توجه به نتایج مطالعه مشخص گردید که  112نفر از
پرستاران مراقبت ویژه ( )% 26/0دارای قاطعیت متوسط (امتیاز -01
 )21و  6نفر ( )% 3/6دارای قاطعیت ضعیف (امتیاز کمتر از )21
بودند .در بین گویههای رفتار قاطعانه "پرسیدن سوالات خصوصی
از کسی" دارای بیشترین میانگین  12/0±7/10بود (جدول.)0-
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در این مطالعه تعداد  161نفر از پرستاران بخشهای ویژه
بیماران بزرگسال مورد بررسی قرار گرفتند .از این تعداد  23نفر
( )% 16/0مرد و  02نفر ( )% 03/6زن بودند 100 .نفر ()% 10/3
متاهل و  21نفر ( )% 12/0مجرد بودند .اکثریت افراد 21 ،نفر (11/2
 )%دارای سابقه خدمت بیشتر از  17سال و  20نفر ( )% 10سن بین
 37تا  07سال داشتند (جدول.)1-

متغیر

تعداد ()%
)16/0( 23
)03/6( 02
)11/2( 130
)11/1( 31
)12/0( 21
)10/3( 100
)13/3( 22
)31/1( 12
)11/2( 21
)20/1( 01
)10( 20
)11/2( 37
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به آن رفتار مراقبتی اولویت بیشتری قائل میباشد.
پرسشنامه ابراز وجود (قاطعیت) دارای  07سوال است .هر سوال
بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و
احتمال پاسخ خود را در قبال هر سوال مشخص سازد .هر سوال
برحسب یک مقیاس درجهبندی  1گزینهای (اصلاً ناراحت
نمیشوم= 1؛ کمی ناراحت میشوم= 2؛ بطور متوسط ناراحت
میشوم = 3؛ زیاد ناراحت میشوم= 0؛ بسیار زیاد ناراحت
میشوم= )1نمرهگذاری میشود .دامنه نمرهای آزمون در هر قسمت
بین  07تا  277است و هرچه نمره آزمودنی در هر قسمت بیشتر
باشد حاکی از این است که قاطعیت کمتر است .ابراز وجود افراد در
سه سطح پایین (امتیار  01به بالا) ،متوسط (امتیاز  21تا  )01و بالا
(کمتر از  )21طبقه بندی میگردد .ضریب پایایی گزارش شده برای
پرسشنامه قاطعیت از طریق بازآزمائی در مورد درجه ناراحتی 7/01
و در مورد احتمال بروز رفتار  7/11برآورد شده است (.)10
با توجه به مشغولیت زیاد پرستاران در بخشهای مراقبتهای
ویژه و تا حدودی زمان بر بودن تکمیل پرسشنامهها ،به منظور
افزایش دقت در پاسخگویی به گویههای پرسشنامه ،محقق در دو
مرحله زمانی هر بار یک پرسشنامه را در اختیار مشارکت کنندگان
قرار داده و از آنها درخواست مینمود تا در فرصت آزاد در طول
شیفت کاری اقدام به تکمیل پرسشنامهها کرده و در آخر شیفت به
مسئول بخش (سرپرستار) تحویل دهند.
محاسبات آماری دادهها :تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار
 SPSSنسخه 16انجام شد .از روشهای آزمونهای توصیفی
(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی برای آنالیز
دادهها استفاده گردید .ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستاران با
ویژگی های دموگرافیک از طریق آنالیز واریانس و آزمون تی تحلیل
شد .ارتباط رفتارهای مراقبتی و قاطعیت با ضریب همبستگی
پیرسون بررسی گردید .سطح معنیداری آزمونهای آماری به
میزان  7/71منظور شد.
ملاحظات اخلاقی :این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه
شاهد به شماره  IR.SHAHED.REC.1400.15تأیید شد.
پس از اخذ رضایتنامه کتبی ،پرسشنامهها در اختیار پرستاران قرار
گرفت .حضور در مطالعه آگاهانه و داوطلبانه بود و اطلاعات محرمانه
باقی ماند.

جدول .1-اطلاعات دموگرافیک پرستاران شاغل در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای نظامی شهر تهران ()N=161
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مهم ترین گویهها

کم اهمیت ترین

گویهها

جدول .2-مهمترین و کم اهمیت ترین گویههای رفتارهای مراقبتی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه ()N=161
گویهها

بعد مراقبتی

دلسوزی کردن برای بیمار
مطلع کردن بستگان بیمار از وضعیت او
توضیح دادن جنبههای خود راقبتی ( )self-careبه بیماران
کمک به بیماران در انجام فعالیتهای روزانه زندگی
علائم حیاتی بیمار را به دقت کنترل کردن
گشاده رو و خوش رو بودن با بیمار
شرکت دادن بیمار در امر مراقبت از خود
عدم ترک بالین بیمار در طول زمان انجام پروسیجر تهاجمی
حفاظت از کرامت انسانی بیمار
مشاهده اثرات دارو و عوارض آن
پوشیدن لباس های تمیز و مرتب موقع کار در بخش
اطمینان خاطر دادن در مورد لزوم انجام و اهمیت پروسیجرهای بالینی

رفتارهای نامناسب
روانی -اجتماعی
جسمانی_تکنیکی
جسمانی -تکنیکی
جسمانی -تکنیکی
روانی -اجتماعی
روانی -اجتماعی
روانی -جتماعی
روانی -اجتماعی
جسمانی -کنیکی
حرفهای
رفتارهای غیر ضروری

میانگین

انحراف معیار

1/1
1/11
0/70
0/20
0/21
0/16
0/13
0/13
0/12
0/12
0/12
0/12

7/16
7/21
7/11
7/06
7/17
7/17
7/11
7/11
7/17
7/10
7/11
7/17

جدول .1-ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستاران مراقبت ویژه با ویژگیهای جمعیت شناختی آنها ()N=161
رفتارهای مراقبتی

مشخصات جمعیت شناختی

جسمانی_تکنیکی

روانی -اجتماعی

SD

SD

Mean

جنس

مرد
زن

P value

تاهل

مجرد
متاهل

P value

P value

سابقه خدمت
(سال)

1-1
1-17
<17

P value

سن (سال)

P value

27-37
37-07
<17

0/1
3/1

20/63
21/01
7/171
0/1
23/1
0/1
21/0
7/72
0/12 20/61
0/70 26/20
7/770
0/01 21/32
0/12 21/76
0/71 20/23
7/220
3/16 20/00
1/70 26/23
3/01 20/10
7/760

Mean

SD

7/1
0/10
7/13
0/02
7/120
7/11
0/12
7/11
0/11
7/230
7/1
0/11
7/10
0/12
7/221
7/02
0/61
7/12
0/02
7/1
0/00
7/32
7/02
0/60
7/02
0/11
7/12
0/01
7/111

غیر ضروری
Mean

Mean

SD

7/1
0/06
7/02
0/11
7/121
7/1
0/10
7/1
0/11
7/113
7/1
0/06
7/00
0/00
7/773
7/1
0/10
/17
0/10
7/02
0/0
7/312
7/02
0/60
7/1
0/01
/17
0/11
7/06

SD

1/2
0/61
1/71
0/02
7/663
7/20
3/21
1/1
0/01
7/771
1/11
0/66
7/22
0/00
7/022
1/22
0/61
1/10
0/60
7/11
0/2
7/011
1/0
0/01
1/13
0/11
1/72
0/63
7/2
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تحصیلات

کارشناسی
ارشد

2/60
01/21
2/22
01/1
7/162
3
02/33
2/06
01/22
7/712
2/10
01/26
3/02
01/00
7/001
3/11
01/03
2/16
01/21
2/11
01/1
7/123
2/12
01/11
3/23
01/16
2/16
01/2
7/023

Mean

حرفهای

نامناسب

جدول .4-میانگین و انحراف معیار قاطعیت پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه ()N=161
گویهها
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2/01
1/22
2/11
2/62
2/11
2/61

7/11
7/10
7/01
7/11
7/13
7/00
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ردکردن تقاضای کسی که می خواهد کتاب شما را قرض بگیرد.
تعریف کردن از یک دوست.
تقاضا یا درخواستی داشتن از یک دوست یا کسی دیگر
مقاومت درمقابل اصرار فروشندهای که میکوشد چیزهایی را که شما واقعاً نمی خواهید ،به شما بفروشد.
معذرت خواستن هنگامیکه اشتباه میکنید.
رد کردن تقاضای کسی که بخواهد شما را به جایی دعوت کند.

میانگین

انحراف معیار

 / 127مفیدی قادی و همکاران

مجله طب دریا

دوره  ،4شماره  ،2تابستان 1441
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در بررسی ارتباط بین قاطعیت پرستاران با ویژگیهای جمعیت
شناختی ،مشخص گردید که افراد متاهل بطور معنیداری دارای
قاطعیت بیشتری ( )% 20/2نسبت به افراد مجرد ( )% 11/0هستند
( .)P=7/721اما این ارتباط با سایر شاخصهای جمعیت شناختی
(تحصیلات ،سابقه خدمت ،سن و جنس) معنیدار نبود .نتایج ضریب
همبستگی پیرسون از میان رفتارهای مراقبتی ،گویههای دلسوزی
کردن برای بیمار ( ،)P=7/710توضیح دادن پروسیجرهای بالینی

قبل از اجرا به بیمار ( ،)P=7/771نشستن و صحبت کردن با بیمار
( ،)P=7/726هماهنگی و سازماندهی کارهای مشاورهای و درمانی
برای بیمار ( )P=7/701را دارای ارتباط مستقیم و معنیداری با
قاطعیت پرستاران نشان داد .نتایج رگرسیون خطی ساده برای میزان
پیشگویی رفتارهای مراقبتی پرستاران مراقبت ویژه توسط متغیر
قاطعیت مشخص شد ،قاطعیت پیشگوییکننده ضعیفی برای
رفتارهای مراقبتی است (( )P=7/771 ،β=7/761جدول.)1-
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پذیرش ترس و درخواست توجه دیگران.
گفتن این موضوع (به فردی که دوست شماست) که کاری کرده یا حرفی زده که شما را به زحمت و دردسر انداخته است
تقاضای ترقی و پسشرفت داشتن.
پذیرش جهالت و نادانی در برخی زمینهها.
رد کردن تقاضای کسی که می خواهد از شما پول قرض بگیرد.
پرسیدن سوالات خصوصی از کسی.
قطع کردن صحبت دوستی که پر حرفی میکند
از یک نفر در خواست کنید تا از شما انتقاد سازنده بکند
شروع کردن بحث با یک فرد غریبه.
تعریف کردن از افرادی که کاری کرده اند و شما آن را دوست داشتهاید.
تقاضا کردن از دوستی که به خانه شما بیاید.
تقاضای مجدد از کسی که یک بار قبلاًدر خواست شما را رد کرده است.
وقتی در یک بحث موضوعی را متوجه نمیشوید از طرف مقابل بخواهید که آن را دوباره برایتان تکرار کند.
تقاضا برای کار کردن.
علت کار نادرست کسی را از او پرسیدن.
محبت خود را به طور واضح به دیگران ابراز کردن.
تقاضای تعمیر چیزی که بر وفق مراد شما نبوده است.
بحث با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است.
برگرداندن چیزخریداری شده به فروشندگان آنهادرصورتی که عیبی در آنها وجود داشته باشد.
ابرازعقیدهای متفاوت باآن چیزی که شخص مقابل شماگفته است.
مقاومت در مقابل انجام کار غیر اخلاقی که از شما می خواهند انجام دهید
به کسی که حرف یا کار غیر عادلانهای با شما انجام میدهند تذکر دهید.
تقاضای دوستی که شما را به منزل خود دعوت کرده است را پذیرفتن.
تقاضای دوستی که شما را به منزل خود دعوت کرده است را پذیرفتن
مقاومت در مقابل چیزی که به شما اصرار میشود و تمایل به آن ندارید.
مقاومت در مقابل تقاضای غیرعادلانه یک شخص مهم ازشما.
رهاکردن کاری که به شما محول میشود.
مقاومت درمقابل فشاردوستان برای انجام کاری که خلاف مقررات است.
بحث آزاد با کسی که از کار شما انتقاد میکند.
تقاضای برگرداندن چیزی که از شما قرض گرفته و هنوز برنگردانده است.
پاسخ تعارفات دیگران را رد کردن.
دامه دادن بحث با فردی که برایتان محترم است و با نظرات او موافق نیستید.
تذکر دادن به دوست یا شخص که با او کار میکنید و کاری کرده یا حرفی زده که موجب زحمت و دردسر شما شده است.
جلوی کسی که در یک جمع باعث مزاحمت شما شده است را گرفتن.

2/31
2/02
1/23
2/1
3/10
0/12
2/61
2/16
2/11
2/13
2/13
3/60
2/36
1/23
2/23
2/31
3/3
2/01
2/00
2/06
2/03
2/11
2/20
2/20
2/01
2/21
3/20
2/10
2/01
2/21
2/31
2/26
2/60
2/03

7/61
7/67
7/02
7/07
7/22
7/10
7/66
7/60
7/01
7/01
7/13
1
7/63
7/01
7/00
7/01
7/60
7/60
7/11
7/10
7/21
7/11
7/02
7/03
7/17
7/13
7/21
7/62
7/01
7/00
7/00
7/11
7/61
7/66
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جدول .1-پیشبینی رفتارهای مراقبتی پرستاران مراقبت ویژه توسط قاطعیت
متغیر
قاطعیت

ضرائب استاندارد نشده
B
انحراف استاندارد

7/761

ضرائب استاندارد شده
B

7/720

بحث

2/13

7/771

7/210

7/700

r

Summer 2022, Vol. 4, No. 2

J Mar Med

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-07-06

یافته تحقیق حاضر Shalaby ،و همکاران در ارزیابی ادراک
پرستاران مراقبتهای ویژه از رفتارهای مراقبتی در بیمارستان
نظامی ملک خالد مشخص میکند اکثر پرستاران نمرات بالایی از
رفتارهای مراقبتی درک شده دارند و بین ادراک پرستاران با شرایط
کاری ،حجم کاری ،رضایت شغلی ،پیشینه تحصیلی و ویژگی های
بیمار رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد (.)17
در بررسی ارتباط میزان قاطعیت با رفتارهای مراقبتی پرستاران
شاغل در بخشهای مراقبت ویژه ،آیتمهای دلسوزی کردن برای
بیمار ،توضیح دادن پروسیجرهای بالینی قبل از اجرا به بیمار،
نشستن و صحبت کردن با بیمار ،هماهنگی و سازماندهی کارهای
مشاوره ای و درمانی برای بیمار و رفتارهای مراقبتی (کل) ارتباط
مستقیم و معنیداری با قاطعیت نشان میدهند .در این راستا مطالعه
 Ahmedو همکاران Omura ،و همکاران Yau ،و همکاران و
ایمانی فر و همکاران گزارش میکنند پرستاران از توانایی زیادی
در بعد دلسوزی ،توضیح دادن پروسیجرهای بالینی ،صحبت کردن
با بیمار و مداخلات مشاورهای برخوردار بوده که با نتایج تحقیق ما
همسو میباشد ( .)22-12در رابطه با این موضوع ،به نظر میرسد
رفتار قاطعانه پرستاران منجر به افزایش مهارتهای ارتباط بین
فردی و مراقبت بهتر از بیمار میگردد .لذا ،با توجه به یافتههای
حاضر مبنی بر اینکه قاطعیت پرستاران در حد متوسط است،
 Maheshwariو همکاران برنامه ریزی و سازماندهی آموزش های
مناسب برای پرستارانی که از قاطعیت کافی برخوردار نیستند برای
ارتقاء رفتارهای مراقبتی و تصمیمگیریهای مناسب بالینی در
بخشهای مراقبت ویژه را مورد تاکید قرار میدهند ( .)23در ارتباط
با رفتارهای مراقبتی مرتبط با قاطعیت در این مطالعه ،تحقیقاتی نیز
به بررسی جنبههایی از رفتارهای مبتنی بر حس نوعدوستی در
پرستاران تمرکز مینمایند .در این راستا Güven ،و  Ünsalرابطه
بین نوع دوستی ،همدلی و قاطعیت را مورد مطالعه قرار داده و نشان
میدهند سطح نوعدوستی و قاطعیت در ارتباط با یکدیگر میباشند
و با افزایش قاطعیت ،میزان نوع دوستی نیز افزایش مییابد .لذا
عنوان میکنند نوع دوستی و قاطعیت ارزشهایی هستند که باید
در پرستاران در ایجاد هویت حرفهای تقویت گردند ( .)20بسیاری
از مواردی که در این مطالعه از آن بعنوان رفتارهای مراقبتی نام
برده میشوند موضوعاتی هستند که با مهارتهای ارتباطی
پرستاران همسو میباشند .در این خصوص Konwar ،عنوان
میکند نقش پرستاری شامل تعامل با بیماران و سایر متخصصان
سلامت است .عدم قاطعیت منجر به کاهش اثربخشی ارتباطات و
به خطر افتادن مراقبت از بیمار میشود .قاطعیت یک رفتار مهم
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یافتههای مطالعه حاضر حاکی از آن است که میزان قاطعیت
رفتاری در بین پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه در
بیمارستانهای نیروهای مسلح در حد متوسط است و در این میان
پرستاران متاهل دارای قاطعیت بیشتری هستند .به طور مشابه،
رسولی و زارع نشان دادند که  61درصد از دانشجویان پرستاری
دارای قاطعیّت متوسط هستند .اما برخی مطالعات دیگر مانند Ünal
و همکاران نشان میدهند بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری در
بالین از قاطعیت پایین برخوردار هستند ( )11یا  Batmazو
همکاران نشان میدهند پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت
ویژه دارای قاطعیت (01درصدی) بالاتری از پرستاران بخش جراحی
مغز و اعصاب در بیمارستانهای شهر استانبول هستند ( .)1مغایر
با یافتههای این مطالعه ،هادوی و همکاران عنوان میکنند که
میزان رفتارهای قاطعانه پرستاران مجرد و متاهل مشابه است (.)16
علت این یافته متفاوت می تواند ناشی از تعهد بیشتر پرستاران
متاهل به کار ،تجربه بیشتر در زمینه روابط بین فردی و تمایل حفظ
موقعیت شغلی باشد .مشابه با تحقیق حاضر  Roncelli Vaupotو
 Železnikشواهدی مبنی بر ارتباط بین قاطعیت و سن ،سالهای
تجربه یا سطح تحصیلات پرستاران نشان نمیدهند ( .)6دلیل این
موضوع میتواند به دلیل تعداد بیشتر پرستاران دارای مدرک
کارشناسی در این مطالعه باشد .ضمن آنکه احتمالاً پرستاران بعد از
طی چند سال تجربه کاری در بخش مراقبت ویژه از قدرت
تصمیمگیری و قاطعیت در مواجهات بالینی برخوردار میگردند که
این مساله چندان تحت تاثیر میزان تحصیلات آکادمیک آنها
نمیباشد.
نتایج مطالعه نازلو و همکاران نشان میدهد هر  32آیتم رفتار
مراقبتی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه دارای اهمیت است
ولی در تحقیق حاضر  0آیتم دارای اهمیت بود .همچنین نتایج
مطالعه ما در بعد شرکت دادن بیمار در امر مراقبت ،پایش و پیگیری
بیمار و توضیح دادن به بیمار با تحقیق مذکور همخوانی دارد (.)2
همچنین در مطالعه پاشایی و همکاران بالاترین رتبه از دیدگاه
دانشجویان پرستاری در بخشهای ویژه مربوط به زیرگروه "در
دسترس بودن ،پایش و پیگیری بیمار" میباشد که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد ( .)10مشابه با یافتههای تحقیق حاضر که با
اهمیت ترین رفتارهای مراقبتی پرستاران حفاظت از کرامت انسانی
بیمار میباشد Omari ،و همکاران و  O’Connell Eو همکاران
نشان میدهند پرستاران بخشهای مراقبتهای عروق کرونر به
حفظ کرامت انسانی اهمیت زیادی میدهند ( .)11،11متفاوت از
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برای پرستار حرفهای امروزی است و توسعه آن اهمیت زیادی دارد
( .)20همانگونه که پیشتر اشاره گردید قاطعیت با رفتارهای
مراقبتی ارتباط مستقیم و معناداری را نشان میدهد .مفهوم قاطعیت
به عنوان یک سبک ارتباطی میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد
و بهبود کیفیت مراقبت در محیط های پرتنش مراقبتی ایفا کند.
بنابراین ،برای اینکه پرستاران ،مراقبتهای بالینی را با صلاحیت
انجام دهند میبایست از قاطعیت مناسب برخوردار باشند (.)21
محققین با توجه به سطح مطرح شده قاطعیت در پرستاران
مراقبت ویژه ،توصیه میکنند موانع عدم قاطعیت و مداخلات در
جهت رفع آنها مورد مطالعه قرار گیرد و همچنین پیشنهاد میگردد
قاطعیت و رفتارهای مراقبتی پرستاران و سایر رشتهای پیراپزشکی
(بیهوشی ،اتاق عمل و  )...بررسی و مقایسه شود .از آنجا که این
مطالعه نشان داد قاطعیت برخی از رفتارهای مراقبتی پرستاران را
تحت تاثیر قرار میدهد ،ضروری به نظر می رسد در تحقیقات آتی
عوامل میانجیگر تاثیرگذار بر ارتباط قاطعیت با رفتارهای مراقبتی
پرستاران نیروهای مسلح شاغل در بخشهای مراقبت ویژه مورد
واکاوی قرار گیرد.
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این مطالعه نشان میدهد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه
شاغل در واحدهای درمانی نیروهای مسلح از میزان قاطعیت
متوسطی برخوردار هستند و رفتارهای مراقبتی این پرستاران متاثر
از قاطعیت آنها است .اهمیت این یافتهها از این جهت است که
پرستاران نظامی علاوه بر مهارتهای مورد نیاز پرستاری میبایست
برای کار در شرایط خطرناک یا استرسزای جنگ و بحران آمادگی
داشته باشند .این امر مستلزم تجهیز شدن پرستاران نظامی به قدرت
و انعطاف پذیری در مهارتهای ارتباطی و تصمیمگیریهای بالینی
حتی بدون حضور تجهیزات و تکنولوژی بالا میباشد .لذا ،ارائه

برنامههای آموزشی برای افزایش قاطعیت در پرستاران شاغل در
بخشهای مراقبت ویژه مورد نیاز است .در این خصوص ،مربیان و
کادر نظامی صاحب تجربه در دوران ماموریتهای نظامی پرستاری
میتوانند نقش مهمی در توسعه و اجرای برنامههای آموزشی
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عاطفی و سلامت روان و تمرین فراوان در محیط های دشوار بالینی
محقق نمود .همچنین ،پیشنهاد میشود در مراکز درمانی
بیمارستانی وابسته به نیروهای مسلح ،مدیران و فرماندهان
دستورالعملهای اجرایی و عملیاتی برای ارتقاء قاطعیت پرستاران
همسو با برنامههای اعتبار بخشی بیمارستانها تدوین و اجرا نمایند.
هر چه این پرستاران قاطعیت حرفهای بالاتر و دیگاه مثبتتر و
روشنتری از وظایف مراقبتی خود داشته باشند ،بهتر میتوانند
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