
 

                             )مجله پژوهشي دانشکده پزشکي( پژوهش درپزشکي       
                 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

 )٨۴ بهار( ۴۳ تا ٣٧حات ، صف١، شماره ٢٩سال               

  

مقايسة آگاهي، نگرش و عملكرد حرفه اي پرستاران شاغل با دانشجويان سال 
  ١٣٨١آخر دانشكده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي در سال 

  ، ۳، دكتر شهرام يـزداني۲محــرابي... ، دكتر يدا۱همايون بنــادرخشان
  ۵يــزي دكتــر فريدون عز، ۴، نوريه ساعدي۳فتحيه مرتضوي

 
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، يي و مامايدانشکده پرستار ۱
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ي اجتماعيگروه پزشک ۲
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک۳
   کشوريستي سازمان بهز۴
  يد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي شهز، يقات غدد درون ري مرکز تحق۵

  چكيده
 اهميت حرفه شياارائه مطلوب و با کيفيت مراقبتهاي پرستاري براي بيماران که اعضاي جامعه هستند باعث افز :سابقه و هدف

اين پژوهش به منظور مقايسه ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران شاغل با دانشجويان سال آخر رشته . دپرستاري خواهد ش
 .  استپرستاري صورت گرفته

 نفر از دانشجويان پرستاري سال آخر دانشكده ۵۴با )  سال۴-۶با سابقه کار ( نفر پرستار شاغل ۵۴در اين پژوهش: مواد و روشها
ابزار . ندشدمقايسه ه بودند، كارورزي خود بودند و به روش تصادفي انتخاب شددوره پرستاري و مامايي شهيد بهشتي كه آمادة گذراندن 

   . ، بود نظر بيماران و سرپرستاران و مربيان، پرسشنامه در زمينه هاي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد حرفه اي۴ها گردآوري داده 
 كل افراد  درصدp< .(۵۲ ۰۰۵/۰(  بود۳/۴۵ ±۱/۲و ۷/۶۳±۲/۳ميانگين نمرات آگاهي براي پرستاران و دانشجويان به ترتيب: يافته ها

در نظرخواهي از بيماران ميزان عملكرد . بودند يخاص نظر فاقد  درصد۴۶راي نگرش مثبت و مورد بررسي نسبت به حرفة پرستاري دا
 باالتر از )۲/۵۶±۰/۴(افراد شاغل نمره ر نظرخواهي از سرپرستاران د. كلية پرستاران و دانشجويان در سطح خوبي ارزيابي شد

 ).>۰۰۲/۰p( بود )۴/۵۳±۰/۶(دانشجويان 

 داد كه ميزان آگاهي پرستاران شاغل و دانشجويان پرستاري خوب و نگرش آنها نسبت به حرفة اين بررسي نشان: ينتيجه گير
   .بيماران نسبت به ارائة خدمات و رفتار پرستاران و دانشجويان  نظرات مساعد و رضايت بخش داشتند. پرستاري اغلب مثبت بود

  .، پرستارآگاهي، نگرش، عملكرد حرفه اي :واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
. رستار به عنوان عضو مهم مؤسسات ارائه دهنده خدمات استپ

پرســتاري بزرگتــرين گــروه سيســتم بهداشــتي اســت و داراي 
نيروي بالقوه قابل توجهي است كه مي توانـد بـر روي كيفيـت       

                                                 
  نشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، دانشـکده پرسـتاری و مامـایی،              داتهران،  : آدرس نویسنده مسئول  

  )  email: homayoon43@yahoo.com(همایون بنادرخشان 
  25/10/1383: تاریخ دریافت مقاله
  28/1/1384 :تاریخ پذیرش مقاله

امروزه همه  .)۱( مراقبتهاي بهداشتي در حال ارائه تأثير بگذارد
ــاليني مــي   بايــد داراي پرســتاران بــدون توجــه بــه وظــايف ب

مهارتهاي تكنيكي، ارتباطي و داراي تفكر خـالق و حسـاس در     
توسعه اين تبحرهـا مسـتلزم صـرف        . يك فرآيند تكاملي باشند   

وقت بوده و پيچيده است و مهيا كردن آن براي پرستـــــاران           
   .)۲( و استخدام كنندگان امري مشكل است

  ده يــك انتقــاد هميشــگي از دانشــكده هــا و دانشــگاهها شــني 
مي شود كه به طور كافي و مناسب دانشجويان را براي شـروع             
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 آگاهی، نگرش و عملکرد حرفه ای در پرستاران                                     مجله پژوهش در پزشکی                                              / ٣٨

فعاليتها درحيطه پرستاري آماده نمي كنند و اين مشكل باعث          
عدم پيشرفت دانش و مهارتهاي مورد نياز همگام بـا تغييـرات            

 تحقيقات نشان داده اند     .)۳( سريع تكنولوژي امــروز مي شود    
ن از مبـاني علمـي و   كه بـا وجود برخـورداري فـارغ التحصـيال      

نظري كافي اين افراد در محيطهاي باليني و عملي از كارآيي و           
مهارت برخوردار نبـوده و عـدم توانـائي فـارغ التحصـيالن، در              
مواردي مثـل بـه كـارگيري مسـائل نظـري در عمـل، مشـكل         

انجام مهارتهاي مربوط بـه حيطـه حركتـي متجلـي           و  گشايي،  
  ). ۴(است  

زاي بسياري دارد كه همچون زنجيري     آموزش علوم پزشكي اج   
  بــه هــم پيوســته، الزم و ملــزوم يكديگرنــد تــا دانشــجو را بــه 

حيطه هـاي يـادگيري بـه    . دانش آموخته اي توانا تبديل كنند   
. نگـرش، دانـش و مهـارت      :  شـود  يمـ سه بخش عمده تقسيم     

مطالعات چندي در مورد آگاهي، نگـرش و عملكـرد حرفـه اي     
  ايـن پژوهشـها نشـان      .  شـده اسـت    پرستاران در كشـور انجـام     

در مهارتهاي مربوط   شده  استخدام  تازه  مي دهند كه پرستاران     
به آموزش كمترين امتياز و در مهارتهاي عمومي و خصوصيات          
فردي، همچنين در مهارتهاي مربـوط بـه مراقبـت و درمـان از       

به ندرت بـا بيمـاران   ن افراد يا .)۵(بيشترين امتياز برخوردارند    
همچنـين  ). ۶(المي و غير كالمي برقرار مـي نماينـد          ارتباط ك 

نشان داده شده اسـت كـه نگـرش پرسـتاران جـوان در مـورد               
مراقبت از بيماران سالمند بهتر از همكـاران مسـن تـر اسـت و       

  ). ۷(بين متغير دانش و سن همبستگي معكوس وجود دارد 
مطالعات فوق هر يك بخشي از مطالب مــــربوط بـه آگـاهي،          

لـذا جهـت    . عملكرد حرفـه اي را تحقيـق كـرده انـد          نگرش و   
بررسي كامل آگاهي، نگرش و عملكرد حرفه اي از نظـر خـود             
فرد، همكـاران و آمـوزش دهنـدگان و نيـز مصـرف كننـدگان             

 شده است و براي آنكـه    يحااين بـررسي طر  ) بيماران(خدمات  
ــان    ــه اي از زمـ ــرد حرفـ ــرش و عملكـ ــاهي، نگـ ــر آگـ   تغييـ

 مقايسه بين دانشجويان سـال      ،بررسي شود فارغ التحصيلي نيز    
  .آخر پرستاري و پرستاران شاغل انجام گرديد

  

  مواد و روشها
جامعـة پـژوهش   . اين پژوهش در زمرة تحقيقات مقطعي اسـت   

در اين مطالعه شامل كلية دانشـجويان رشـتة پرسـتاري سـال          
ــة    ــائي شــهيد بهشــتي و كلي آخــر دانشــكدة پرســتاري و مام

صيل دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهشـتي        پرستاران فارغ التح  
شاغل در بيمارستانهاي آموزشي همان دانشگاه با سابقة كـاري    

 ، سال كه در بخشهاي داخلي يا جراحي كار مي كردنـد           ۶ تا   ۴
تعداد نمونه ها بر اساس معيار آگاهي، نگـرش و عملكـرد             .بود

 سؤالي ۲۰حرفه اي حاصله از امتيازدهي بيماران به پرسشنامه       
 ارزيابي رفتار حرفه اي پرستاران حداقل نمرة هر پرستار          جهت

 تعيين ۶۰ و حداكثر ۲۰) دانشجوي پرستاري يا پرستار شاغل   (
 تخمـين  ۸ دامنة تغييرات انحراف معيار اين نمره برابـر        .گرديد

بـه شـرطي    % ۹۰و توان آزمون    % ۵بنابراين با خطاي    . زده شد 
 معني دار تلقي     نمره اختالف بين گروههاي مورد بررسي      ۵كه  

شود، تعداد نمونه براي هر گروه طبق دسـتورالعملهاي آمـاري          
  . نفر تعيين شد۵۴

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل چهـار پرسشـنامه بـه         
شرح زير بود كه توسط پرستاران شاغل و دانشجويان سال آخر 
با حضـور پرسشـگر تكميـل گرديـد و امکـان مشـورت وجـود              

  .  نداشت
نظرخواهي از بيماران در مورد رفتار حرفه اي پرستاري فرم  -۱

در زمينه هاي برقراري ارتباط و مراقبت، آموزش و خصوصيات          
  .فردي

ــار    -۲ ــورد رفت ــي در م ــتار و مرب ــواهي از سرپرس ــرم نظرخ   ف
 .حرفه اي در زمينه هاي فوق

  فــرم ارزيــابي آگــاهي در زمينــه هــاي داخلــي و جراحــي،  -۳
. دكان، بهداشت جامعه و روان پرستاري     تازه هاي پرستاري، كو   

ايــن ســؤاالت از بــين ســؤاالت امتحانــات نهــايي دانشــجويان  
پرستاري با نظر استادان رشته هاي داخلي و جراحي، تازه هاي 

پرستاري انتخـاب   پرستاري، كودكان، بهداشت و جامعه و روان   
گي جزء مطالبي هستند كه براي دانسـتن پرسـتار          لمجشده و   

 .   ضروري مي باشنديا دانشجو 

 .فرم ارزيابي نگرش نسبت به حرفة پرستاري -۴

اعتبار علمي ابزارهاي گـردآوري داده هـا بـا اسـتفاده از روش              
اعتماد علمي پرسشنامه بـا اسـتفاده    . اعتبار محتوا مشخص شد   

. از روش آزمون مجدد و تجزيه و تحليـل مـوردي تعيـين شـد              
، chi-square آزمـون  براي تجزيه و تحليل داده ها از روشـهاي      

ــون  ــريب همبســتگي  Mann Whitney U-test آزم  و ض
Spearman دش استفاده.  

كليه توضيحات الزم در مورد طريقه پر كردن و اهداف پژوهش 
به سرپرستاران و مربيـان پرسـتاري و دانشـجويان داده شـد و            
پرسشنامه ها براي تك تك پرستاران و دانشجويان با ذكر نـام            

براي هر سوال يـك     .  يا سرپرستاران تكميل شد    توسط بيماران 
نمره در نظر گرفته شـد كـه همـه سـواالت از ارزش يكسـاني                

البته پاسخگويي به حيطه آگاهي داراي نمـره        . باشندبرخوردار  
بدين معنا كه به ازاي هر سـه پاسـخ اشـتباه            . منفي بوده است  

جدول چگونگي نمره گذاري    (.  شده است  ريك نمره مثبت كس   
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•۱شماره   • ۲۹سال   ۳۹ / ون  بنادرخشان و همکاراني                     هما                                                                             ۸۴ بهار   

سپس اطالعات آماري به    . ) باشد يم موجوداالت نگرش   در سو 
  .دسته بندي با هم مقايسه شدند دست آمده پس از

  يافته ها
 ۸۷(اكثريت واحدهاي مورد پژوهش را زنان تشكيل مي دهند          

و )  درصـد ۹/۸۸( زن ۴۸ان  يکه در گروه دانشجو   يبطور. )درصد
 .حضـور داشـتند  )  درصـد ۲/۸۵( زن ۴۶ز  يدر گروه پرستاران ن   

.  آورده شده اسـت    ۱ افراد شرکت کننده در جدول       يع سن يتوز
 يان در گروه سـن    ي شود تمام دانشجو   يهمانطور که مالحظه م   

 يدر گـروه سـن  )  درصد۶/۴۲(شتر پرستاران   ي سال و ب   ۲۴-۲۰
  .  سال قرار دارند۲۹-۲۵

  

   پژوهش بر حسب سني نمونه هايع فراواني توز-۱جدول 
 گروههاي سني  انيانشجود  پرستاران

)سال(  درصد تعداد درصد تعداد 
٢٠-٢٤  ٩/٢٥ ١٤  ١٠٠ ٥٤ 
٢٥-٢٩  ٦/٤٢ ٢٣  ٠ ٠ 
٣٠-٣٤  ٥/١٨ ١٠  ٠ ٠ 

٣٥-٣٩  ٤/٧ ٤  ٠ ٠ 
٦/٥ ٣  به باال٤٠  ٠ ٠ 

 ١٠٠ ٥٤ ١٠٠ ٥٤ جمع
  

 مقايسه ميانگين نمرات كسب شده آگاهي پرسـتاران         ۲جدول  
 بـين امتيـازات پرسـتاران و      . و دانشجويان را نشـان مـي دهـد        

دانشجويان در زمينه هاي داخلي، جراحي و تـازه هـا اخـتالف             
بـه ترتيبـي كـه پرسـتاران در زمينـه         . معني داري وجـود دارد    

پاسخگويي به اين سؤاالت از آگاهي بيشتري برخـوردار بودنـد           
ولي در زمينـة پاسـخگويي بـه سـؤاالت زمينـه هـاي اطفـال،                

. داشـت بهداشت و روان پرستاري تفاوتي بين دو گروه وجـود ن          
پرسـتاران شـاغل از آگـاهي     ،   معنـي دار   يهمچنين بـا اختالفـ    

  .بيشتري نسبت به دانشجويان پرستــاري برخوردار بودند
  

 مقايسه ميانگين نمرات سؤاالت در زمينه هاي -۲جدول 
  مختلف آگاهي بين پرستاران و دانشجويان

  P  دانشجويان  پرستاران  حيطه ها
 >٠٠١/٠  ٠٩/٤١±٦/٢  ٩١/٦٧±٠/٣  پرستاري داخلي،جراحي

 >٠٠٤/٠  ٦٨/٤٨±١/١  ٣٢/٦٠±١/١  تازه هاي پرستاري

 *NS  ٩٧/٥٥±٤٧/١  ٠٣/٥٣±٣/٢  پرستاري اطفال

  NS  ٨١/٥٥±٠/٢  ١٩/٥٣±٤/٢  بهداشت
  NS  ٣٥/٥٦±١/١  ٦٥/٥٢±٤/١  روان پرستاري

 >٠٠٥/٠  ٣٢/٤٥±١/٢  ٦٨/٦٣±٢/٣  كل
* NS: not significant 

  

نظرخواهي در مورد نگـرش      به مقايسة توزيع فراواني      ۳جدول  
نسبت به حرفة پرستاري بـين گـروه پرسـتاران و دانشـجويان             

 كه به تعويض شـغل  يدر مورد سؤال. براي هر سؤال مي پردازد  
 نفـر نظـر   ۳۶در صورت امكان اشاره مي كند در هـر دو گـروه       

در پاسـخ بـه ايـن    ).  درصـد ۶/۶۶(موافق و كامالً موافق دادنـد     
زندگي آيا مايلند دوباره پرستار شوند سؤال كه در صورت تكرار 

 نفـر در بـين پرسـتاران        ۱۱تعداد افراد موافق و كـامالً موافـق         
. بـود )  درصد ۷/۱۶( نفر در بين دانشجويان      ۹و  )  درصد ۴/۲۰(

 نفر از پرستاران ۲۱ در خصوص معرفي خود با افتخار در جمع،  
نظـرات  )  درصـد ۷/۱۶( نفـر از دانشـجويان       ۹و  )  درصد ۱/۳۷(

  .ق و كامالً موافق داشتندمواف
  

جدول مقايسه اي توزيع فراواني نظر پرستاران و  -۳جدول 
  دانشجويان در مورد نگرش نسبت به حرفة پرستاري

  سئواالت نگرش   موافقيجوابها
 انيدانشجو  پرستاران

 )٩/٦٢(٣٤  )٨/٦٤(٣٥  وظايف پرستاري لذتبخش مي باشدنجاما

 )٦/٦٦(٣٦  )٦/٦٦(٣٦ دمداشغل مي ر ييتغامكانات اجازه مي داد اگر

 )٦/٧٩(٤٣  )٣/٨٣(٤٥  نياز بيمار بزرگترين لذت براي من مي باشدرفع

 )٧/١٦(٩ )٤/٢٠(١١ زندگي دوست دارم باز هم پرستار شومدرصورت تکرار

 )٦/٢٩(١٦ )٢/٣٥(١٩  والدين خوبي براي بچه هايشان نيستندپرستاران

 )٧/١٦(٩ )١/٣٧(٢١ ستار معرفي كنم  اينكه دراجتماع خود را پراز بالم يم

 )١/٩٨(٥٣ )١/٩٨(٥٣ ليت ووقت شناسي پرستار بسيار ضروري استو مسؤحساسا

 )٣/٩٦(٥٢ )٣/٩٦(٥٢  بايستي فردي صبور و آراسته باشدپرستار

 )١/٤٨(٢٦ )٧/٥٣(٢٩ ، پرستار را از ايفاي نقشهاي ديگر باز مي داردحرفةن يا

 )٩/١٢(٧ )٨/٣(٢ ياز ندارد تحصيالت دانشگاهي نپرستاري

 )٤/٩٤(٥١ )١/٩٨(٥٣  است كه مورد نياز جامعه مي باشدشغلي پرستاري

 )٨/٧٧(٤٢ )١/٧٤(٤٠ خدمت در پرستاري به منزلة عبادت است

  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد است
   

)  درصـد ۵۲( نفـر  ۵۶ نفر از هـر گـروه يعنـي         ۲۸به طور كلي    
 ۲نظر و تنها دون ب)  درصد۳/۴۶( نفر ۵۰داراي  نگرش مثبت،    

از نظر ميانگين نمرات مربوط . پرستار داراي نگرش منفي بودند
 و دانشـجويان    ۷۲/۴۲±۱/۸به نگرش پرستاران حائز ميـانگين       

  ). NS ( بودند۲۴/۴۳±۴/۶داراي ميانگين 
% ۸۹پرسـتاران شـاغل و   % ۹۸ نشـان مـي دهـد كـه         ۴جدول  

اورهــاي مــذهبي، احتــرام بــه ب« دانشـجويان در مــورد ســؤال  
. ديــدگاه مثبــت داشــتند »فرهنگــي، ســنتي و بــومي بيمــاران

 مي باشد كـه     ۱۴ و   ۵كمترين امتياز كسب شده براي سؤاالت       
به ترتيب به آموزش دادن در انجام امـور درمـاني و مراقبتـي و       

 امتياز كسب شده در     .سركشي مرتب به بيماران اشاره مي كند      
تي كه به وضعيت روحـي  در مورد سؤاال  . است  درصد ۴۶هر دو   

بيمار و همراهان او و سعي در فـراهم كـردن محيطـي خلـوت              
بــراي معاينــات بيمــار توجــه دارد امتيــاز كســب شــده بــراي  
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 آگاهی، نگرش و عملکرد حرفه ای در پرستاران                                     مجله پژوهش در پزشکی                                              / ٤٠

در مورد سؤالي كـه بـه سركشـي         .  است  درصد ۵۴دانشجويان  
مرتب دانشجويان پرستاري به بيمار اشاره دارد كمترين امتيـاز      

  . است درصد۴۸كسب شده 
ــه پرســتاران شــاغل از نظــر    نم۵جــدول  ــانگر آن اســت ك اي

سرپرستاران در مورد سـؤالي كـه بـه راسـتگويي و صـميميت              
).  درصـد  ۹۴( بيشترين امتياز را داده انـد      ،پرستاران مي پردازد  

همچنين در مورد سؤاالتي كه به ترتيب به عدم داشتن تـأخير          
در ورود و تعجيل در خروج و جدي بودن در تحويـل و تحـول               

  درصد ۶۹خش هنگام تعويض شيف مي پردازد، امتياز        وسايل ب 
 آموزش دادن به بيمار قبل از هط بودر انتها سؤال مرب. داده شد

    راانجام آزمايشات تشخيصي و معاينات باليني كمترين امتياز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانشجويان پرستاري از ديدگاه مربيان   . ) درصد ۵۹(کرد  كسب  
ســؤاالتي كــه بــه ترتيــب بــه انجــام فعاليــت  خــود در مــورد 

دانشجويان در چهارچوب اصـول اخالقـي و قـانوني، رازداري و            
ــودن     ــميمي ب ــتگويي و ص ــز راس ــودن و ني ــان ب ــل اطمين   قاب

 .) درصــد۹۱( مــي پــردازد بــاالترين امتيــاز را كســب نمودنــد
همچنين در مورد سؤال مربوط به ارايه آموزش به بيمار قبل از    

ات تشخيصي و معاينـات بـاليني كمتـرين امتيـاز          انجام آزمايش 
  .) درصد۳۹(  شدداده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حرفه اي پرستاران شاغل و رفتار مورد يماران در نظر ب)درصد(  توزيع فراواني- ٤جدول 
 دانشجويان در خبشهاي داخلي و جراحي

 ضعيف متوسط خوب

 سواالت رفتار حرفه اي از بيماران 
دانش
 جو

پرس
 تار

دانش
 جو

پرست
 ار

دان
 شجو

پرس
 تار

 ٢ ٤ ٢٤ ٣٥ ٧٤ ٦١ ه دقت گوش مي دهد به صحبتهاي مشا در مورد بيماريتان ب
از مشا ميخواهد آه اگر مطليب داريداز او سؤال آنيد و با 

 ٠ ٥ ٣٥ ٣٩ ٦٥ ٥٦ رغبت به آهنا جواب مي دهد 
 ٢ ٤ ٣٧ ٣٧ ٦١ ٥٩.اطالعات الزم در مورد بيماريتان را در اختيارتان مي گذارد

 ٤ ٠ ١١ ٢٨ ٨٥ ٧٢ .از لغاتي استفاده مي آند آه براي مشا مفهوم است
 ٦ ٠ ٤٨ ٣٩ ٤٦ ٦١ . براي اجنام امور درماني و مراقبيت به مشا آموزش مي دهد
 ٠ ٠ ٤١ ٣٩ ٥٩ ٦١ . به شكايات مشا توجه داشته و در جهت رفع آن مي آوشد

در پاسخگويي به سؤاالت مشا راغب بود ه و سعي مي آند مشا را 
 ٢ ٠ ٣٧ ٤١ ٦١ ٥٩ .قانع سازد

نزديكانتان را درك آرده و به آهنا دلداريوضعيت روحي مشا و 
 ٤ ٠ ٣٧ ٤٦ ٥٩ ٥٤ . مي دهد

 ٢ ٠ ٣٩ ٤١ ٥٩ ٥٩ . در اجنام مراقبتهاي پرستاري حوصلة آايف دارد
 ٠ ٠ ١٧ ١٥ ٨٣ ٨٥ . مهربان، مالمي و خوشخو است و رفتاري دوستانه دارد

 ٠ ٠ ٢ ١١ ٩٨ ٨٩.به باورهاي مذهيب، فرهنگي، سنيت و بومي مشا احرتام مي گذارد
مهه چيز را به مشا مي گويد و به نظرمني. راستگو و صميمي است

 ٠ ٠ ١١ ١٧ ٨٩ ٨٣ رسد خبواهد مطليب را از مشا پنهان آند 
 ٠ ٠ ١٥ ٢٠ ٨٥ ٨٠ . رازدار است و مي شود به او اطمينان آرد

 ٦ ٠ ٤٨ ٥٢ ٤٦ ٤٨ . به طور مرتب به مشا سرآشي مي آند
و مطمئن جهت اجنام معاينات بدني برايسعي مي آندحميطي خلوت 

 ٠ ٠ ٣٥ ٤٦ ٦٥ ٥٤ . مشا فراهم آند
 

پرستاران شاغلنظر سرپرستاران در مورد رفتار حرفه ای ) درصد( توزيع فراواني- ٥جدول 
 و دانشجويان پرستاري
 ضعيف متوسط خوب

 مربيانسواالت رفتار حرفه اي از سرپرستاران و 
دان
 شجو

پرستا
 ر

دانش
 جو

پرست
را  

دانش
 جو

پرست
 ار

به سؤاالت بيمار در مورد بيماري به خوبي گوش آرده و 
 ١ ٣ ١٧ ٣٢ ٨٢ ٦٥ .به هر آدام از آهنا پاسخ مناسب مي دهد

قبل از اجنام آزمايشات تشخيصي و معاينات باليين به 
 ٢ ٩ ٣٩ ٥٢ ٥٩ ٣٩ . بيمار آموزش مي دهد

 ٢ ٣ ٢٤ ٤٣ ٧٤ ٥٤ . به بيمار و خانواده اش آموزش الزم را مي دهد
در هنگام واگذاري مسؤوليت دراجراي وظيفة حموله هنايت 

 ٢ ٠ ٧ ٣٥ ٩١ ٦٥ . سعي خود را مي آند
در طي شيفت آاري در خبش مربوطه تأخري در ورود و تعجيل 

 ٧ ٢ ٢٤ ٣٣ ٦٩ ٦٥ .در خروج ندارد
در مقابل اجنام مراقبتهاي پرستاري آه ارائه مي دهد 

 ٢ ٠ ١٣ ٢٤ ٨٥ ٧٦ .سخگو استقبول مسؤوليت آرده وپا
 ٠ ٠ ٧ ٩ ٩٣ ٩١ . فعاليتهاي او در چهارچوب اصول اخالقي و قانوني است

ازروابط انساني خوب ومناسب بابيماران ونزديكان 
 ٢ ٠ ٩ ١٥ ٨٩ ٨٥ . بيماربرخوردار است

رابطه اش با مهكاران مناسب بوده و اجياد تنش و برخورد 
 ١ ٠ ١٧ ١٧ ٨٢ ٨٣ .مني آند

 ٢ ٠ ١٥ ٢٢ ٨٣ ٧٨ .احيت خود را با شرايط جديد تطبيق مي دهدبه ر
در ارزشيابي مراقبتهاي پرستاري وارزشيابي مهكاران 

 ٢ ٠ ١٣ ٣٥ ٨٥ ٦٥ .مشارآت مي آند
نسبت به شعائر مذهيب پايبند بوده و به آهنا عمل مي 

 ٠ ٠ ٢٤ ١٥ ٧٦ ٨٥ .آند
 ٠ ٠ ٩ ٩ ٩١ ٩١ . رازدار است و مي شود به او اطمينان آرد 

 ٠ ٠ ٦ ٩ ٩٤ ٩١ . راستگو و صميمي است 
در هنگام تعويض شيفت گزارش آاملي از وضعيت بيمار 

 ٥ ٤ ١٣ ٥٢ ٨٢ ٤٤ .ارائه مي دهد
با پزشكان خبش در پيشربداهداف درماني بيماران مهكاري 

 ٢ ٧ ٧ ٣٢ ٩١ ٦١ .الزم را دارد
 ٢ ٤ ٧ ٥٠ ٩١ ٤٦ . از وضعيت و حاالت بيماران مطلع است

در حتويل و حتول وسايل خبش درهنگام تعويض شيفت جدي 
 ٥ ٤ ٢٦ ٣٥ ٦٩ ٦١ا
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•۱شماره   • ۲۹سال   ۴۱ / ون  بنادرخشان و همکاراني                     هما                                                                             ۸۴ بهار   

  بحث
 دانشجويان  يبر رو  ۱۳۸۲ و   ۱۳۸۱اين بررسي كه در سالهاي      

و فارغ التحصيالن دانشكده پرستاري و مامايي دانشـگاه علـوم           
پزشكي شهيد بهشتي انجام شد، نشان داد كـه ميـزان آگـاهي          

 سـال و فـارغ التحصـيل از    ۶ تـا   ۴ شـاغل بـا سـابقة        پرستاران
. دانشگاه با اختالف آماري معني داري باالتر از دانشجويان بـود         

 و براي دانشجويان پرستاري ۶۴ميانگين نمرات براي پرستاران 
در زمينه هاي داخلي و جراحي و تازه هاي پرسـتاري           .  بود ۴۵

  آگــاهي پرســتاران بــه طــور كلــي بــاالتر بــوده اســت ولــي در 
زمينه هاي اطفال، بهداشت و روان پرستاري هر دو گروه تقريباً 

پرسـتاران شـاغل و دانشـجويان پرسـتاري از          . مشابه هم بودند  
)  درصـد  ۴۶(و نگــــــرش بي نظـر    )  درصد ۵۲(نگرش مثبت   

در . نداشــتوجــود برخــوردار بودنــد و تقريبــاً نگــرش منفــي 
نظرخواهي بيماران ميزان عملكرد حرفه اي كليـة پرسـتاران و          
ــي در    ــابي شــده اســت ول دانشــجويان در ســطح خــوبي ارزي
نظرخواهي به عمل آمده از سرپرستاران، پرستاران شاغل حائز         

بـه  بـا دسـته بنـدي سـؤاالت مربـوط           . امتياز باالتري شده اند   
ارزيابي عملكرد حرفه اي به سه زيـر گـروه مراقبـت و درمـان،      
آموزش و خصوصيات فردي تفاوت معني داري بين نظرخواهي         

هـر چـه سـن    . شـت سرپرستاران و مربيان پرستاري وجـود ندا    
پرستاران بـاالتر بـود، ارزيـابي بهتـري از طـرف سرپرسـتاران              

نشـجويان  هر چه نمرة ارزيابي مربيـان پرسـتاري از دا         . داشتند
 نگرش دانشجويان نسبت به حرفة خود باالتر بوده         ،بيشتر شده 

اســت  و ديگــر آن كــه هــر چــه نمــرات مربيــان پرســتاري از 
دانشجويان باالتر رفته ارزيابي بيماران نيز از دانشـجويان بهتـر           

  . شده است
در ارتباط با بررسي ميزان آگاهي، نتايج حاصله نشان داد كه از 

 شـاغل و دانشـجويان پرسـتاري، پرسـتاران          دو گروه پرستاران  
اين موضـوع در    . شاغل از سطح آگاهي باالتري برخوردار بودند      

زيرگروههاي داخلي و جراحي و تـازه هـاي پرسـتاري نيـز بـا               
  . اختالف معني داري وجود داشت

ــودن ميــزان آگــاهي پرســتاران نســبت بــه   ــاالتر ب در مــورد ب
االً پرستاران شاغل در دانشجويان مي توان اذعان نمود كه احتم

بيمارستانها به دليل كسب تجربة بيشتر، برخورد با بيماريهـاي          
ــق كنفرانســهاي آموزشــي    ــات از طري ــف، كســب اطالع مختل

آگـاهي بيشـتري       بيمارستاني، اساتيد و رزيدنتهاي بيمارستان،    
  .نسبت به دانشجويـــان كسب كرده اند

ده است نيز   پژوهشهاي ديگري كه در كشورهاي ديگر انجام ش       
در پـژوهش گسـترده اي كـه روي     . مؤيد موارد فوق مي باشند    

 پرستار در انگليس انجام شد پرسشـنامه اي شـامل يـك             ۹۹۹
درخواست، سؤاالت دموگرافيك و پرسشنامه اي كه مربوط بـه          

از بين اين گـروه     .  براي پرستاران ارسال شد    ،ميزان آگاهي بود  
ــتاران  ــژه و  ۳۳۳پرس ــهاي وي ــر در بخش ــتار در ۶۶۶  نف  پرس

 نفـر جـواب دريافـت       ۵۵۵از  . بخشهاي عادي كار مـي كردنـد      
 نفـر  ۱۸۹) پاسـخ دهنـدگان  (از اين تعداد    ).  درصد ۵۶(گرديد  

پرستار )  درصد ۵۵( نفر   ۳۶۶پرستار بخش ويژه و     )  درصد ۵۷(
 سال با ميانگين ۲۰-۶۳پرستاران در سنين . بخش عادي بودند

ج حاصله از اين پـژوهش      نتاي.  سال و بيشتر زن بودند     ۳۱سني  
حاكي از رشد آگاهي پرستاران بوده است كه ايـن موضـوع در             

  . )۸(پرستاران بخشهاي ويژه بيشتر به چشم مي خورد 
يـزان ارتبـاط بـين متغيرهـاي        م ،در زمينه نگرش در پژوهشي    

گذاري نسبت بـه     همكاري با همكاران، استقالل كاري و ارزش      
 پرستار عادي در اين ۳۶۶ و  پرستار ويژه۱۸۹.  انجام شد،رشته

پرسـتاران ويـژه    . تحقيق با پركردن پرسشنامه شركت نمودنـد      
ابراز نمودند كـه ارتبـاط بيشـتري بـا گـروه پزشـكي دارنـد و                 
كارهايشان را بيشتر به طور مستقل زير نظـر گـروه پزشـكي و             
طبق دستور انجام مي دهند و شغل خود را بسيار با ارزشـتر از           

بـا ايـن وجـود گـروه       . ادي مـي پندارنـد    پرستاران بخشهاي عـ   
پرستاران عادي نيز در مورد كار خود به استقالل زيادي اشـاره     

گذاري در مورد رشـته از ضـعيف تـا           كردند اما در مورد ارزش    
گـذاري   بـه آسـاني مـي تـوان گفـت كـه ارزش            . متوسط بـود  

ن يـ ابـا   . پرستاران نسبت به رشته شان برابر بهياران بوده است        
ج فرهنـگ  احتـرام بـين پزشـكان و پرســتاران و     تـروي ، وجـود 

حمايت پرستاران در هنگام اجراي وظايفشان به طـور مسـتقل      
مي تواند تأثير مثبتي بر درك پرستاران از حرفه شـان داشـته             

  . )۹(باشد 
در پژوهش ديگري در زمينة نگرش به محيط پرستاران توجـه           

ان بسيار شده و به موضـوع همكـاري بـين پزشـكان و پرسـتار              
نتيجة پژوهش حاكي از آن است كه وقتي        . پرداخته شده است  

پرستاران مورد توجـه بـوده و از آنهـا در مـوارد خاصـي ماننـد        
 احساس بهتري پيـدا     ،ترخيص بيماران نظر خواسته شده است     

به عالوه نشان داده شد كـه فراينـد تصـميم گيـري             . كرده اند 
ـ            ه بـوده اسـت   پرستاران با تجربه بيشتر از پرسـتاران بـي تجرب

)۱۰( .  
در مورد رفتار حرفه اي نتيجة حاصله حاكي از آن است كه در             
ارزيابي هاي به عمل آمـده از بيمـاران بـراي گـروه پرسـتاران               
شاغل و گروه دانشجويان پرستاري تفاوت چنداني وجود ندارد          

در نظرخـواهي  . و هر دو گروه در سطح خوبي ارزيابي شده انـد  
ن براي پرستاران و دانشـجويان ارزيـابي        از سرپرستاران و مربيا   
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بهتري توسط سرپرستاران براي پرستاران انجام شده است كـه      
اين موضوع با افزايش سن پرسـتاران نيـز ارتبـاط معنـي داري      

به اين معنا كه هر چه سن پرستاران بيشتر شـده           . داشته است 
در عين حـال پرسـتاران از    . ارزيابي بهتري نيز داشته اند    است،  

ــجويان از    نظر ــه دانش ــبت ب ــود، نس ــتاران خ ــواهي سرپرس خ
نظرخواهي مربيان خود، امتياز باالتري كسب كرده اند كه اين           

به . موضوع با سن پرستاران نيز ارتباط معني داري داشته است         
اين معنا كه هر چه سن پرستاران باالتر رفتـه، امتيـاز بـاالتري      

 مورد برتر بودن    رد. نيز از ارزيابي سرپرستاران كسب نموده اند      
ارزيابي سر پرستاران از پرستاران در مقايسه با ارزيابي مربيـان           
از دانشجويان مي توان اشاره نمود كه شـايد بـه دليـل حضـور         
كامل پرستاران در بخش و بالين بيمار به طور مداوم و ارتبـاط             
هر چه بيشتر آنها با بيماران اين موضوع پيش آمده است، چـرا   

ـ     ه دليـل داشـتن كنفـرانس و يـا اسـتفاده از             كه دانشـجويان ب
صحبتهاي مربي مجبور هستند ساعاتي از كارآموزي خود را به          

از طرفي اين طور به نظر مي رسد كه         . اين كار اختصاص دهند   
به دليل داشتن تجربة كاري پرستاران نسـبت بـه دانشـجويان            
بيشتر توانسته اند نظر موافق فرد مافوق خـود را برآورنـد و يـا           

ينكه به دليل داشتن سابقة كاري پرستاران خود را با شـرايط             ا
بخش و اهداف آن بيشتر وفق داده انـد و خـود را نزديـك بـه                 

البته كسب تجربه از طريق برخـورد       . سطح مطلوب رسانده اند   
با بيماران و بيماريهاي مختلف، برخورد با اساتيد و دانشجويان          

انسها و آموزشهاي   گروههاي مختلف پزشكي و استفاده از كنفر      

باليني بيمارستاني به نوبة خود مي تواند پرستاران شاغل را هر           
چه بيشتر و سريعتر با دانسته هـاي جديـد و اطالعـات مـورد               
نيازشان آشنا كرده و به ايـن ترتيـب رضـايت هـر چـه بيشـتر          

  .سرپرستاران را نيز فراهم آورد
كاربردي نتايج اين پژوهش مي تواند راهگشاي انجام تحقيقات         

ديگر باشد تا مسؤولين دانشكده هاي پرسـتاري و بيمارسـتانها      
بتوانند با استفاده از نتـايج آن گـامي در جهـت بهينـه سـازي                
آموزش، ارتقاء كيفيت مراقبتها، ارتباطات و خدمات ارائه شـده          
به مددجويان بردارند و رضايت دانشجويان و پرستاران شاغل را 

ن دانشــكده هــا، دانشــگاهها و  مسـؤولي . در پـي داشــته باشــند 
ــكي     ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتانها و وزارت بهداش   بيمارس
مي تواننـد از نتـايج ايـن پـژوهش بـه منظـور فـراهم نمـودن                 
موقعيتهاي آموزشي مناسب و طراحي كارگاههـا، كنفرانسـها و         
سمينارهاي آموزشي جهت آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان و        

برقراري ارتباط مطلـوب      آموزشي،   پرستاران با شيوه هاي نوين    
با بيمار و آموزش مؤثر بهـره گيرنـد و بـا ارزيـابي هـاي مكـرر        
ــجويان و    ــب از دانش ــاي مرت ــنجي ه ــا و نظرس نظرخــواهي ه
پرستاران كه به كرات در كشورهاي مختلف اجرا مـي شـود از             
مسائل و مشكالت حرفه اي، نيازهاي علمي و عملي ايـن قشـر        

ان تالشـگر بيمارسـتانها واقـف شـده و         عظيم دانشجو و پرستار   
  بـدين ترتيـب ايـن تـالش شايسـته      . سعي در رفع آنها نماينـد    

مي تواند باعث ايجاد انگيزة باالتر، اعتمـاد بـه نفـس و نگـرش            
  .بهتر در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل گردد
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