
 
 

57 

 فصلنامه اخالق و فرهنگ
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 چكيده
مراقبت از خانواده بیماران بدحال جزء ضروری وظایف پرستار است. با این حال، علیرغم این واقعیت که  پرسهتار  مقدمه:

است. آگاهی در ایهن شدهپرستاران کمتر پرداخت  وسیل ب م این وظیف  مسئول رفع نیازهای خانواده است، ب  چگونگی انجا
شود تا پرستاران مراقبت ویژه، مراقبت پرستاری مناسبی را برای بیماران بهدحال و بسهتگان نزدیهن آن ها میزمین  موجب

ان بسهتری در بشه  از وظهایف خهود در قبهال خهانواده بیمهار ICUاین تحقیق برای تعیین درك پرستاران  .کنندفراهم
 .شدمراقبت ویژه انجام

 3ههای مراقبهت ویهژه بزرگسها ن پرسهتار شهاغد در بشه  114تحلیلی اسهت.  و این مطالع  از نوع توصیفی :روش
( مورد بررسی قرارگرفتند. برای بررسی درك پرسهتاران از وظهایف خهود در قبهال 1390) ت رانبیمارستان آموزشی ش ر 

شهد. درك اسهتفاده درك پرستاران از نق  خود در قبهال خهانواده بیمهار ایگوی  19ل از پرسشنام  خانواده بیماران بدحا
واسهط  ب های غیرپهارامتری هپرستاران از وظایف خود در قبال خانواده و ارتباط آن با عوامد دموگرافین با استفاده از آمار

 .مورد تجزی  و تحلید قرارگرفت 16نسش   SPSSافزار نرم

بیشترین میانگین درك پرستاران از نق  خود در قبال خانواده بیمار مربوط ب  درخواست از خانواده بهرای تهرك ها: یافته
درك پرسهتاران از نقه  خهود در  میان( بود. تفاوت معنادار آماری 06/3±06/1محد در هنگام انجام وظایف پرستاری )

 نیامددسهتکار در بش  مراقبت ویژه و میهزان تحيهی ت پرسهتاران به هد، سابق  أقبال خانواده بیمار با سن، وضعیت ت
(05/0P> نتایج مطالع ، همبستگی مثبت و معنادار .)آگ هی بیمهار پهی  بهارهراحتی پرستاران درخيوص بحه  در میان

 به  راجهعامها ایهن همبسهتگی  ؛داددرك از نق  خود در قبال خانواده بیمار نشان با( P > 001/0 و r=595/0) بدحال
 .(P > 001/0 و r=299/0) بودبح  پیرامون احتمال مرگ ضعیف 

کمبود آگاهی از اهمیت مشهارکت و  تواند ناشی ازدرك پیرامون وظایف پرستاری در قبال خانواده می فقدانگيری: نتيجه
رونهد مراقبهت از بیمهار حضور خانواده بیمار در بش  مراقبت ویژه باشد. افزای  درك پرسهتاران از موقعیهت خهانواده در 

  .خواهدشدهای مراقبت ویژه تلقی ین راهبرد عملیاتی مفید در بش  ،بدحال
   

 .خانواده، بش  مراقبت ویژه، بیمار ،درك، پرستار، عملکرد :واژگان کليدی
      



 
 

58 

  



 

 

  ه بيماراناز نقش خود در قبال خانواد ICU درك پرستاران

 

 

 
59 

 مقدمه
ها را های ویژه، خانوادهشدن بیمار در بش  مراقبتبستری

نهاتوانی و سهردرگمی قهرارداده و در گردبادی از شن و تردید، 
. (1) کنهدمیسطح با یی از اسهتر  عهایفی را به  آن ها وارد

مواج   با محیط ناآشنای بیمارستان تجرب  ناخوشایندی اسهت 
های هیجانی و روانی ماننهد شهوك، سری پاسخک  ب  بروز ین

اضههطرا ، عيههبانیت، احسهها  گنههاه، ناامیههدی و تههر  
ای و ثر مقابله ؤها راهبردهای ماسخ. این پ(2-8) شودمنجرمی

س متی خانواده  رویو  کردهرا جلوگیریعملکردی در خانواده 
نتههایج . (9-10) گههذاردتههأثیرات منفههی میو ب بههودی بیمههار 
ک  مراقبت از خهانواده بیمهاران بهدحال  دهدمیمطالعات نشان

جزء ضروری وظایف پرستار است. با ایهن حهال، علیهرغم ایهن 
روانی خهانواده  و   پرستار مسئول رفع نیازهای روحیواقعیت ک

پرسهتاران کمتهر  وسهیل ب بیمار است، ب  چگهونگی انجهام آن 
تها در شهرایط بحرانهی،  داردضرورت و( 11) استشدهپرداخت 

نیاز ب  ای عهات و نیهاز  نظیرنیازهای مشتلف خانواده بیماران 
(. 12-13) شهودب  حمایت، پشتیبانی و کسب آسای  برآورده

آوردن مراقبت ایمن، شایسهت  و بها کیفیهت از بیمهاران؛ فراهم
برقراری ارتباط با خهانواده و ایجهاد اعتمهاد و حمایهت از سهایر 

. (14) استپرستاران وسیل  ب شده پرستاران از وظایف توصیف
بر توج  به  نیازههای خهانواده بیمهار و بنابراین پرستاران ع وه
توانند با مشهارکتبق آن ا با استر ، میت ش برای ایجاد تطا

دادن خانواده در حمایت از بیمهار، حهم مفیهدبودن را در آن ها 
  (.6و  5، 4) کنندتقویت

ها از پرستاران تضادهایی است ک  پرسهتاران انتظار خانواده
برخهی مطالعهات در  .(3) انهددر برابر وظایف خود با آن مواج 

هی بیمهاران و پرسهتاران دیهدگاههاک  خانواده شودمیگزارش
در  ICUنق  اعضهای خهانواده بیمهاران  بارهی متفاوت دریها

. اعضهای خهانواده (16و  15، 14، 4) بیمار دارنهدمراقبت از 
بیمهاران از پرسهتاران انتظهاراتی داشهت  و ایهن انتظههارات روی 

. مهارکو (17) گذاردثیرمیأرضایتمندی آن ا از مراقبت بر بیمار ت
رد ک  درگیری عایفی با خانواده بیماران منبع م هم کمششص

. در عهین (18) اسهتاستر  جسمانی و روانی برای پرستاران 
داد ک  پرسهتاران اغلهب نقه  خهود را در نشان ورهائیگ حال 

دیگهر . ازسهوی(19) داننهدمین نیازهای خانواده کمرنگ میأت
  ههم کند که  علیهرغم اینکهمیهای مطالع  اباذری بیانیافت 

داننهد خانواده بیماران و هم پرستاران نیازهای خانواده را م م می

شهود میدیدهدار ااولویت این نیازها اخهت   معنه خيوصاما در
ههای فرهنگهی در بشه  نیهز محافظهت از سهنت هوی. (20)

 .(21) دانهدمراقبت ویژه را از انتظارات م هم خهانواده بیمهار می
ههای مراقبهت پرستاران بش تجار   راجع ب مطالعات اندکی 

ویژه از نیازهای خانواده بیماران بهدحال وجهوددارد. آگهاهی در 
شهود تها پرسهتاران مراقبهت ویهژه بهرای مهیاین زمین  موجب

مناسهب فهراهم یبیماران بدحال و بستگان نزدین آن ا مراقبت
تعیین درك پرستاران از نق  خهود  منظورب این تحقیق  .کنند

ای مراقبهت ویهژه ههبیماران بستری در بش  در قبال خانواده
       شد. انجام

 شور
تحلیلی است. جامع  پژوه   و این مطالع  از نوع توصیفی

ای مراقبت ویژه عمومی بیمارسهتانهپرستاران شاغد در بش 
های آموزشی ش ر ت ران بودند. با توج  ب  مطالعه  پهایلوت و 

2 با استفاده از فرمهول

2

az s
n

d
نفهر  122جهم نمونه  ، ح

ای ههگیهری از پرسهتاران شهاغد در بش . نمونه شهدبرآورد 
بیمارستان آموزشی واقهع  6مراقبت ویژه عمومی بزرگسا ن از 

صهورت در س  منطق  شمال، جنو  و مرکهز شه ر ت هران به 
بهودن تعهداد . سپم با توج  به  نزدیهنگرفتصورتتيادفی 

پرستاران در دستر ، پرسشهنام  به   نمون  برآوردشده و تعداد
شهد که  پرستاران دارای شهرایط ورود به  مطالعه  داده تمامی

. معیارههای ورود نمونه ، شدپرسشنام  تکمید  114درن ایت 
ماه کهار در  6و دارای تجرب  حداقد  ICU وقتپرستاران تمام

درك »هها پرسشهنام  این بش  بودنهد. ابهزار گهردآوری داده
 وسهیل ب بود ک  « ق  خود در قبال خانواده بیمارپرستاران از ن

اسهت. ایهن یافته توسع  1988در سال  هیکی و  واندوسکی
 عمهری، مههاهر و انگلههرمحققهانی ماننههد  وسههیل ب پرسشهنام  

دهنهدگان با توج  ب  اینک  توسع (. 22-24) استشدهاستفاده
انهد، دادهنهپرسشنام  گزارشی از روایی و پایایی این ابهزار ارائه 

آن در زبان فارسهی، روایهی و پایهایی  برای ایمینان از استفاده
 بهرایدر همین راسهتا  این پرسشنام  مورد سنج  قرارگرفت.

سهؤالی در دو حیطه   19پرسشهنام   اصلی، نسش  سازیبومی
درك از راحتی انجام وظایف و درك از عملکرد خهود در انجهام 

د ترجم  و باز ترجمه ، ابتهدا وظایف با استفاده از روش استاندار
زمان از زبان انگلیسی صورت همواسط  دو مترجم مستقد ب ب 

مجهدد یور به  نسهش  این سپمب  زبان فارسی ترجم  شود، 
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 زبهان به  اول مرحله  مترجمهان از جهدا متهرجم دوواسط  ب 

 عنوانب  نفر ین درن ایت با حضور و شده انگلیسی برگردانده

 و فارسهی ههایترجمه  قراردادن کنار هم اب کننده وهماهنگ
 مرحله  پرسشنام  فارسی ت ی  شهد. در آمده،دست ب انگلیسی

 آمد،عمدب  از پرستاران تعدادی میان ک  آزمونیپی  یی بعد

ترتیهب  ایهن به  و شهده رفهع پرسشهنام  در موجهود نهواقص
فهراهم شهد. همينهین  فارسهی زبهان به  ن هایی پرسشهنام 

ههای مراقبهت پرستار شاغد در بش  10تیار پرسشنام  در اخ
لی هميهون ئمسها بهارهشهد درو از آن ا خواست  قرارگرفتویژه 

، درك هابودن سبن نگارشهی گویه خوانابودن، واضح و شفا 
کننده، واضهح، کلمات گیجهابودن گوی آسان، سشت و مشکد

هها، سه ولت بندی پاسخبودن نحوه یبق ، مناسبهابودن گوی 
کلمات، نظرات خهود را  ید پرسشنام ، دستور زبان و ام تکمی

 10( از CVR) محتهوااظ ارکنند. برای بررسی نسهبت روایهی 
بر اسا  ییهف  رااز متشييان درخواست شد تا هر گوی   نفر
ضروری است؛ مفید است ولهی ضهروری نیسهت و »قسمتی  3

ول . در این مطالع  با استفاده از جدکنیدبررسی «ضرورتی ندارد
و بهها تر  62/0نفههر متشيههص، معیههار  10 بههرای وشهه  

شد. همينین برای بررسی شهاخص روایهی محتهوا درنظرگرفت 
(CVI؛ مربوط) بهودن ب  اهدا  مهوردنظر، واضهح پرس بودن

صهورت مجهزا در مفید( به  )مشتير و آنبودن ساده پرس  و
 هاقسمتی بهرای هریهن از عبهارات یها گویه  5ییف لیکرتی 

 از متشييان مورد بررسی قرارگرفت. نفر 10 ل وسیب 
آزمهون برای محاسب  پایایی پرسشنام  با روش آزمون پم

( نمایهانگر اعتبهار %76) آمدهدسهتضریب آلفای کرونبها  به 
 ازابهزار بهود. امتیهاز ههر گویه   هایگویه  میهاندرونی خو  
متغیهر  4تها  0 میهانای لیکهرت رتبه  5صورت پرسشنام  ب 

، برخهی 1نهدرت امتیهاز جوا  هرگز امتیاز صهفر، به  است. ب 
تعلهق 4و همیش  امتیهاز  3 امتیاز، بیشتر اوقات 2اوقات امتیاز 

 76گیرد. درن ایت امتیاز این بش  نیهز بهر اسها  نمهره می
که  مهرتبط بها  7 و 5 ،3 ،1 های. گوی (21) شودمیمحاسب 

نگهارش آن ها  راحتی پرستاران در انجام وظایف بودند، ب  دلید
جهای راحتهی(، صورت جم ت منفی )یعنی واژه ناراحتی به ب 
مهرتبط بها  هاشهوند. سهایر گویه معکو  کدگذاری می یورب 

از وظایف خود بودند. با توجه  به  اینکه   ICUدرك پرستاران 
 واسهط ب شده عنوان ین ابزار سایکومتریپرسشنام  مذکور ب 

دیگر ههد  است و ازسویشدهندهندگان آن درنظرگرفت توسع 

های خاص وظایف پرستاران در قبهال این مطالع  بررسی حیط 
صورت ین مف هوم اگر پرسشنام  ب  بنابراین ؛خانواده بیمار بود
 شهدمینیهافتنی شد تحقق این هد  دستمیکد درنظرگرفت 

عنوان آنالیز هرین از مقو ت پرسشنام  مذکور ب  دین ترتیبب
مششيهات دموگرافیهن  شهدند.د درنظرگرفت ین واحد مستق

هههد، میههزان أشههده شههامد سههن، جههنم، وضههعیت تبررسههی
تحيی ت و سابق  کار در بش  مراقبت ویهژه بودنهد. تحلیهد 

شهد. انجهام 16نسهش   SPSS رافهزاآماری با اسهتفاده از نهرم
از  ICUفراوانی، میان  و میانگین برای توصیف درك پرستاران 

. از آمهاره میانه  کاررفتبه انواده بیماران نق  خود در قبال خ
تحلید وضعیت درك پرستاران در قبال وظهایف خهود منظور  ب

تها وضهعیت درك آنهان در  شدب  خانواده بیماران استفادهنسبت
برابهر عملکهرد خهود در هریهن از مقهو ت پرسشهنام  مهورد 

نمایهانگر آن اسهت که   3میانه  ون  من رایارزیابی قرارگیرد. ب
نظر بیشهترین درك را موردب  گوی  درصد پرستاران نسبت 75
درصهد آنهان یها  25  کهانهد درحالیانجام آن وظیف  داشت  در

نمهیدرك آن ا از انجام وظیف  پایین بوده یا هرگز آن را انجهام
بهرای  و مهن ویتنهی کروسهکال والهیمآزمون آماری  اند.داده

نقه  خهود در  تعیین ارتباط بین نمره کهد درك پرسهتاران از
و آزمهون  فهردی اجتمهاعی بیمهار بها متغیرههایقبال خانواده 

 پرستارانهمبستگی اسپیرمن رو برای تعیین ارتباط بین راحتی 
ICU یبا درك از وظیف  خود در قبال اعضها در انجام وظایف 
مورد استفاده قرارگرفت. ضمن معرفهی خهود به   بیمار خانواده
ههای داده نمانهدمحرمانه  هبارهای پژوه  و توضیح درنمون 

از تکمیهد پرسشهنام  رضهایت شهفاهی و  پی شده، گردآوری
 .شدها اخذ کتبی نمون 

 هايافته

 58/7 میانگین و انحرا  معیار سن پرستاران مورد مطالع 
 73/34  نفهر 71( آنان مهرد و %2/37) نفر 42بود. سال 
( دارای تحيههی ت %4/6) نفههر 7هههد بودنههد. أ( مت64%)

کارشناسی ارشد پرستاری و مابقی دارای تحيی ت کارشهنا  
پرستاری بودند. میانگین و انحرا  معیار سابق  کهار در بشه  

ICU ،04/518/6 .غیرپهارامتریآزمهون آمهاری  سال بود 
ده نمره کد درك پرستاران از نق  خهود در قبهال خهانوا میان

(، P=350/0) جهنم(، P=277/0) سهنبیمار با متغیرههای 
( و میهههزان تحيهههی ت 264/0=P) ICUسهههابق  کهههار در 
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بها  نهداد.( تفاوت معنهادار آمهاری نشهانP=142/0پرستاران )
از  انجام آزمون من ویتنی تفاوت معنادار آمهاری در نمهره درك

نقهه  خههود در قبههال خههانواده و وضههعیت تأهههد پرسههتاران 
(029/0=P)  وجودداشههت. میههانگین رتبهه  درك از نقهه  در

و  میهانگین بود. 40و در پرستاران مجرد  53پرستاران متأهد 
انحرا  معیار نمره کد درك پرستاران از نقه  خهود در قبهال 

بود. بیشترین نمهره مربهوط به   61/037/2خانواده بیمار، 
 اعضهای بهرای را وقتی توانمنمی ک  دارم کار آنقدر من» گوی 
بها میهانگین و انحهرا  معیهار . «دهماختيهاص بیمهار خانواده

52/179/2   اعضهای من»گوی  و کمترین نمره مربوط ب 
 بگیرنهدتما  خواهندمی هرموقع، ک  کنممیتشویق را خانواده

ا میهانگین و ب. «کنندصحبت بیمارشان کنندهمراقبت پرستار با و
مهرتبط  هایگویه  میهانبود. از  10/111/2انحرا  معیار 

با حیط  درك از راحتی انجام وظائف، بیشترین نمره مربوط به  

از اینک  اعضای خهانواده بیمهار مهن را در حهال انجهام »گوی  
بها میهانگین و  .«کنممیکنند، احسا  ناراحتیوظایف مشاهده

و کمترین نمره مربوط ب  گویه   56/185/2حرا  معیار ان
 را غیهره و بیمهار وضعیت و بیمار ب  متيد تج یزات اینک  از»
بها  .«کنممینهاراحتی احسها  دهمتوضیح خانواده اعضای ب 

ب  میانه  با توج  .بود 40/113/2میانگین و انحرا  معیار 
شهود که  مقهو ت مششص می 1شده در جدول های گزارش

درخواست از خانواده برای ترك محهد حهین انجهام فعالیهت»
توضیح تج یزات متيد ب  بیمهار » ؛...«هایی مانند ساکشن و 

« احتمهال مهرگ بیمهار بهارهپرهیز از بحه  در»و « ب  خانواده
ایهن بهدین  دهنهد ومهیرا نشهان 3یعنی عدد  ،بیشترین میان 
بیشهترین از هها پرستاران در این حیط  درصد 75معناست ک  

 (.1 جدول) برخوردارنددرك 

        
 از نقش خود در قبال خانواده بيمار ICU. درك پرستاران 1 جدول

 هاحيطه هاگويه ميانگين±انحراف معيار ميانه

3 56/158/2 1 . اعضاي خانواده بيمار وسيلهبه وظايف انجام مشاهده ازاحساس ناراحتي 

ك از راحتي انجام 
در

ف
وظائ

 

2 81/139/3 2 .آگهي بيمار بدحال به اعضاي خانوادهدادن پيشاحساس ناراحتي درخصوص توضيح 
2 40/131/2 3 .تجهيزات متصل به بيمار و وضعيت بيمار دن دربارهدااحساس ناراحتي از توضيح 
2 03/239/2 4 .دادن احتمال مرگ بيمار به اعضاي خانوادهتوضيح بارهاحساس ناراحتي در 
2 14/153/2 5 .آگهي بيمارپيش بارهصحبت با خانواده در 

ك از عملكرد خود در
در

 
ف

انجام وظائ
 

2 25/142/2 6درخواست ترك محل اعضاي خانواده هنگام انجام اقدامات پرستاري . 
2 97/042/2 7تجهيزات متصل به بيمار و غيره به خانواده و وضعيت بيمار . توضيح 
2 34/152/2 8 احتمال مرگ بيمار. پرهيز از صحبت با خانواده درباره 
3 52/179/2 9عدم اختصاص وقت به خانواده به دليل مشغوليت زياد كاري . 
2 50/119/2 10بارينواردشدن به بخش براي نخستاز  پيشاعضاي خانواده سازي . مالقات و آماده 
2 94/046/2 11 داشتن بيمار بدحالچگونگي سازگاري با تجربه بارهبا اعضاي خانواده در. صحبت 
2 89/133/2 12 هابحراني روي بچه بيماريثير أت بارهبا اعضاي خانواده در. صحبت 
2 22/137/2 13براي رفتن به بيرون و صحبت با خانواده بيمارپرستاران داشتن ساير . راحت نگه 

2 62/121/2 14معرفي خود به خانواده هنگام انجام مراقبت . 
2 05/128/2 15انه سؤاالت خودبراي طرح آزاداعضاي خانواده داشتن . آزادنگه 
2 37/126/2 16 اعضاي خانواده. عدم ايجاد محدوديت در زمان مالقات 
2 41/143/2 17اعضاي خانواده در امر مراقبتدادن . دخالت 
2 11/132/2 18 اعضاي خانواده و بيمار ميان. تسهيل در ايجاد ارتباط 
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2 10/111/2 19 كنندهگرفتن و صحبت با پرستار مراقبتبه تماساعضاي خانواده . تشويق 
 

درك از  میهانمطالع ، همبستگی مثبت و معنهادار را  نتایج
 اعضهای اینکه  از» و گویه  نق  خود در قبال خهانواده بیمهار

 کنند،مشهاهده وظهایف انجهام حهال در را مهن ر،بیمها خانواده
«. (>021/0P و r=233/0)کنم مینهههههاراحتی احسهههها 

آگ ی بیمار بدحال به  اعضهای دادن پی درخيوص توضیح»
 P 001/0 و r=703/0) .«کهنممهیخانواده احسا  ناراحتی

 غیره و بیمار وضعیت و بیمار ب  متيد تج یزات اینک  از»، (>

. «کنممینهاراحتی احسها  دهمتوضهیح نوادهخا اعضای ب  را
(541/0=r 001/0 و P < )دادن توضههیح بههارهمههن در» و

مهیاحتمال مرگ بیمار ب  اعضای خهانواده احسها  نهاراحتی
اما همبستگی آن  ؛داد( نشان>001/0P و r=718/0) .«کنم

 (.2)جدول  نبوددار امعن دیگربا دو گوی  

   
 نجام وظايف با درك از نقش خود در قبال خانواده بيمار. همبستگي راحتي در ا2 جدول

شماره 
 راحتي در انجام وظايف گويه

 درك از نقش خود در قبال خانواده بيمار

 آزمون همبستگي اسپيرمن رو
r P 

 021/0 233/0 اعضاي خانواده بيمار وسيلهبه وظايف انجام مشاهده احساس ناراحتي از 1
 >001/0 703/0 آگهي بيمار بدحال به اعضاي خانوادهدادن پيشوص توضيحاحساس ناراحتي درخص 2
 >001/0 541/0 تجهيزات متصل به بيمار و وضعيت بيمار دادن دربارهاحساس ناراحتي از توضيح 3
 >001/0 718/0 دادن احتمال مرگ بيمار به اعضاي خانوادهتوضيح بارهاحساس ناراحتي در 4

        
 بحث

فقههط  ،عوامههد دموگرافیههن از میههانحقیههق در ایههن ت
پرستاران از نق  خهود در قبهال بیشتر با درك بودن ک  متأهد

داد. علهت ایهن یافته  مینشهانخانواده بیمار ارتباط معنهاداری 
تواند بر تأثیر تأهد روی شناخت و اهمیت، بیشتر از مف هوم می

اران بین سابق  کار و درك پرسهت ماهردر مطالع   خانواده باشد.
آمد دسهتب از نق  خود در قبال خانواده بیمار ارتباط معناداری 

داد ک  درك پرستاران از وظیفه  های مطالع  نشان. یافت (23)
. اسهتخود برای توضیح احتمال مرگ بیمار ب  خهانواده پهایین 

داد که  پرسهتاران، بها خهانواده نشان ایرانمن در همین راستا 
 بهارهنکهرده و درموضهوع صهحبتافراد محتضر راجع ب  ایهن 

نیز  افستاثیو. مطالع  (25) دهندنمیارائ آموزشی ب  آن ا  ،مرگ
ههای مراقبهت ویهژه در داد ک  اغلهب پرسهتاران بشه تیج ن

موضوع مرگ برای رفع نیازهای عهایفی و جسهمی بیمهاران و 
. مشهاب  بها (26) کننهدمیها بر اسا  تجرب  خود عمدخانواده
بحه  پیرامهون  آورد که دسهتب  طالعه ، مهاهراین م دستاورد

آگ هی بیمهار در بشه  احتمال مرگ و توضیح راجع ب  پهی 
مراقبت ویهژه بزرگسها ن بها درك از عملکهرد آن ها در قبهال 

داد . نتایج این مطالع  نشهان(23) استخانواده بیمار در ارتباط 
مرتبط با درك از عملکرد خهود در قبهال  هایگوی  میانک  از 

اعضای خهانواده و  میانتعامد  تس یدِ ،انواده بیمار، پرستارانخ

. این موضهوع حهاکی از درك انهدك کردنددركرا کمتر بیمار 
. اسهتپرستاران از اهمیت حضور خانواده در کنار بیمار بد حال 

که  پرسهتاران  کنهدمینیز بر اسا  مطالع  خود بیهان افستاثیو
ثر در مراحد پایهانی ؤمراقبت م نکردهای ویژه در فراهمبش 
و در عین حال این جنب  از نقه  آنهان  داشت  نق بسیار عمر 

اگرچ  برخی مطالعات تمایهد  (.26) داردب  تبیین بیشتری نیاز
پرستاران در مراقبت وسیل  ب شدن آن ا دادهخانواده ب  مشارکت
 ،یهقدر این تحق بنابراین (؛27و  28) کنندمیاز بیمار را مطرح
انجهام وظیفه   بهرایب  حضهور خهانواده نسبتاغلب پرستاران 

نشهان تمایهدکمتر پرستاری بیمارشان در محیط مراقبت ویژه 
. برخ   نتایج ایهن مطالعه  مبنهی بهر درخواسهت از هنددمی

 آنگسهترومخانواده برای ترك محد هنگام انجام ین وظیفه ، 
ران داد کهه  حضههور همراهههان نزدیههن از یههر  پرسههتانشهان
که   به  ایهن نتیجه  رسهیدنیز  ویلیام. (28) استشدهپذیرفت 

خانواده منبع حیاتی بهرای حمایهت عهایفی بیمهار بهوده و به 
رسد ک  مشارکت بسیار ارزشمندی در مراقبهت و ب بهود نظرمی
. مشهاهده وظیفه  (29) باشهندتواننهد داشت می ICU بیمار در
خهود در قبهال خهانواده بها درك از نقه   واسهط ب پرستاری 

عبهارتی عهدم ارتبهاط داد. ب نمیخانواده ارتباط معناداری نشان
درخواست از خهانواده بهرای تهرك محهد هنگهام انجهام  میان

و  خانواده وظیف  پرستاری با احسا  راحتی پرستاران از حضور
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احتمهال از ادراك پرسهتاران به  به مشاهده وظیفه  پرسهتاری 
در قبال خهانواده بیمهار بهدحال مقو ت مرتبط با عملکرد آن ا 

. شاید بتوان مسهائلی دیگهر ماننهد نگرانهی از گهزارش جداست
خانواده بیمار ب  دفتر پرسهتاری یها  واسط ب نحوه عملکرد آن ا 

پزشن معالج، رعایت حریم و مسهائد شهرعی بهرای بیمهار یها 
ثر دانسهت. در ؤمه خيهوصمحدودیت سهاعات م قهات را در

تاران اعتقادداشتند مشغل  زیهاد کهاری پرس بیشترمطالع  حاضر 
 هیتسهون. باشهدمیخهانواده  یمانع اختياص وقت برای اعضا

تس ید حضهور از ک  حجم با ی کار پرستاران  معتقد استنیز 
. در هر صورت در ایهن مطالعه  (30) کندمیجلوگیریخانواده 
آگ هی بیمهار به  دادن پی پرستاران درخيوص توضیح بیشتر

 فقهدانکردنهد و ایهن میده بیمار احسا  ناراحتیاعضای خانوا
راحتی با درك آن ها از نقه  خهود در قبهال خهانواده بیمهار در 

برخهی اوقهات  ،دارداظ هارمی واگنهرارتباط بود. در همین راستا 
 کنهدمیجلوگیرینزدیکی و حضهور خهانواده از رفتار پرستاران 

عهات به  ند که  ارائه  ای کمینیز خایرنشان اولسنو  (31)
مین نیهاز بیمهار و درك از واقعیهت أخانواده بیمار بدحال برای ت

 ارائه ک  پرستاران بها  معتقد است انگستروم. (32) دارداهمیت
توانند حمایت و ارتبهاط خهو  بها آن ها ای عات ب  خانواده می

دادن از مشههارکت پههی گویههد مههی آزو ی. (28) کننههدبرقرار
بیمار بهدحال بسهتری در بشه  گیری برای خانواده در تيمیم

آگ هی، مراقبت ویژه  زم است ای عات کافی راجع به  پهی 
ههای ایهن . یافته (33) شهودتششیص و درمان به  آن ها ارائ 

دههد که  مینشان (17و  18) مطالعاتمطالع  همسو با سایر 
تج یزات متيد ب  بیمار و وضهعیت بیمهار  دربارهتوضیح  میان

نق  خود در قبال خانواده بیمار در ارتبهاط با درك پرستاران از 
 وسهیل ب . ب  برخی مقو ت مانند دانسهتن نهام پرسهتار یستن

اجهازه به  خهانواده بهرای  ،یند مراقبهت از بیمهاراخانواده در فر
کردن آن ا بهرای م قهات بهار همينین آماده ،م قات نامحدود

گرفت. تمامی مهوارد مهذکور حهاکی از میاول رتب  پایینی تعلق
جستن پرستاران از مواج   فیزیکی یها عهایفی تماید ب  دوری

 گرامه باشند. در همهین زمینه  مطالعه  خانواده می یبا اعضا
ارائه  بهرای ههای مراقبهت ویهژه بش  پرستارانداد ک  نشان

 مراقبت کیفی ب  آگاهی، م ارت و صه حیت فرهنگهی بیشهتر
به  ای عهات نیهز دیگهر خهانواده بیمهاران زسهویدارند و انیاز

 (.34) مندندها نیازمراقبت خيوصمستقیم، روشن و پایدار در

نسبت پایین ب  های این مطالع  باید ب  دلید حجم نمون  یافت 
و ماهیت خودگزارشهی وظیفه  پرسهتاران در قبهال خهانواده بها 

در احتیاط تفسیرشود. درهرصورت، شیوه تحلیهد غیرپهارامتری 
ثیر کاه  توان آماری به  أتواند تای میمطالع  حاضر تا اندازه

عه وه، اسهتفاده از روشدلید حجم نمون  را ب بود بششد. به 
های خودگزارشی، ممکن است درجاتی از تورش خطا در پاسهخ

هها و حفه  مانهدن پاسهخ. با تضهمین محرمانه کنددهی ایجاد
د پرسشهنام ، تکمیه درکنندگان محیط خيوصی برای شرکت

         .یافتکاه  این محدودیت نیز
 گيري نهايينتيجه

خانواده بیمهار  یپرستاران مراقبت ویژه در مواج   با اعضا
ای ههای حرفه آلای و ایهدهبدحال، همواره در انتظارات حرف 

. درهرصههورت اندتضههاددر مراقبههت از بیمههار و خههانواده  بههرای
خانواده در رونهد مراقبهت از  افزای  درك پرستاران از موقعیت

های مراقبهت تواند ین راهبرد عملیاتی مفید در بش بیمار می
            .شودویژه تلقی

 سپاسگزاري
و  از همکاری پرستاران گرامی در انجام این تحقیق تشهکر

فته  این یرح برگر است ک  زم این توضیح شود. قدردانی می
اره بههها شههههماز یهههرح پژوهشههههی ميهههو  دانشههههگاه 
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Abstract 

Introduction: Caring of critically ill patient's family is an essential part of nursing roles. 
However, despite the fact that nurses are responsible for satisfying the needs of the fami-

ly, the role of nurses has been less considered. Knowing this subject causes to provide 

good nursing care for critically ill patients and their families. The object of this study is to 

determine the perception of nurses in relation to their roles towards the patient’s family in 
the intensive care unit. 

Methods: This is a descriptive and analytic study. 114 nurses working in adult intensive 

care units in 3 university hospitals in Tehran (2011) were studied. To investigate nurses' 

perception of their duties towards the families of hospitalized critically ill patients, a 19 
items questionnaire "Nurses' perception of their performance toward the patient’s family” 
was used. Nurses’ perception of their roles towards family and its relation correlation 
with nurses demographic factors were analyzed with non parametric methods by SPSS 

(ver. 16). 

Results: The highest mean of Nurses' perception of their role towards family was “request 
to leave during nursing duties” (3.06±1.06). There were no significant difference between 
the nurse's perceptions with their age, marital status,work experience in intensive care 

unit (ICU) and educational level of nurses (P>0.05). Results indicated a positive signifi-

cant correlation between nurses convenience to discussing prognosis of critically ill pa-

tients with perception of nursing roles toward the patients family (P<0.001, r=0.595), but 
this correlation was low in “describing the probability of death” (P<0.001, r=0.299).  

Conclusion: Lack perception of nursing duties towards patient’s family may be originated 
from low awareness about importance of patient's family participation in the intensive 
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care unit. Increasing nurse's perception of the family situation in the care process of criti-

cally ill patient will be a useful practical strategy in intensive care units. 

Key words: perception, nurse, performance, family, intensive care unit, patient. 
    


