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 کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران در حال  احتضار از دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه

 

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ۱زادهعلی حسین

 ، کارشناس ارشد پرستاری 2مهناز واردی کوالیی

 ، دکترای پرستاری3اسمعیل محمدنژاد

 ، کارشناس ارشد پرستاری 4رازنهان* رسول 

 

 خالصه

 انجام شد.  کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران در حال احتضار از دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه این مطالعه به منظور بررسی  هدف.

های پرستاری  یکی از ابزارهای مهم مدیریتی برای بهبود عملکرد پرستاری و دستیابی به ارتقای کیفیت مراقبت                به عنوان   ارزیابی کیفیت    زمینه.

 ، بنابراین، بررسی آن به طور پیوسته الزامی است.  است

ها با استفاده   پرستار انجام شد. گردآوری داده      101گیری در دسترس در     توصیفی است که با نمونه    -پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی    روش کار.   

سوال   27که دارای    (Quality Patient Care Scale)شناختی و پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت پرستاری         های مشخصات جمعیت  از پرسشنامه 

تحلیل   79نسخه   SPSSاستفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار            ها با داده  .در سه بعد روانی اجتماعی، جسمی، و ارتباطی بود انجام شد           

 شدند.

با انحراف    23/63بعد ارتباطی،    ؛ در 2/37با انحراف معیار      26/37میانگین نمره کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی،                ها.یافته

های پرستاری را در بعد       درصد پرستاران کیفیت مراقبت      21/2بود. همچنین،     19/22با انحراف معیار       07/76؛ و در بعد جسمی،       2/27معیار  

های پرستاری و     درصد در بعد روانی اجتماعی، مطلوب ارزیابی کردند. بین کیفیت مراقبت             37درصد پرستاران در بعد ارتباطی،  و           39/6جسمی،  

 .(=9/997P)داری وجود داشت گذراندن دوره آموزشی رابطه آماری معنی

کننده انتظارات بیماران در برخی ابعاد        های پرستاری از دیدگاه پرستاران در کل مطلوب بود، اما تامین               وضعیت کیفیت مراقبت    گیری.نتیجه

های آموزشی جهت ارتقای ارتباط درمانی مناسب بین پرستار و بیمار و توجه به نیازهای روانی اجتماعی بیماران تا حد                     نیست. اتخاذ تدابیر و برنامه    

 تواند گامی موثر در ارتقای کیفیت مراقبت پایان زندگی باشد.امکان می
  

 کیفیت مراقبت پرستاری، بخش مراقبت ویژه، بیمار در حال احتضار    ها: کلیدواژه
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 مقدمه  

الوقوع بودن مرگ بیمار است و در این دوره، نیازها و            زمانی قریب   کمک به بیمار در مراحل پایانی زندگی عبارت از مراقبت در بازه             
های مراقبتی، نارضایتی کارکنان    گیریزا بودن شرایط باعث اجتناب از مشارکت در تصمیم        های بیماران، همراهان و استرس    درخواست

(. 1332شود )کاظمی و همکاران،     اعتنایی به جزئیات مراقبت، و در نتیجه، افت کیفیت رسیدگی و مراقبت از بیماران  می                مراقبتی، بی 
سازی پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه و مناسب و بهبود وضعیت بیماران رو به مرگ و                     های پرستاری آماده  بسیاری از نظام  

 (. 2111اند )هربرت و همکاران، شان را بسط و توسعه دادهخانواده
(. در ارائه مراقبت پایان زندگی دامنه روانی         1331زاده و همکاران،    ای به حقوق بیماران دارد )عباس     اخالق پزشکی مدرن توجه ویژه    

تر خواهد بود و کند و بیمار آراماش برای سازش و پذیرش مرگ کمک میمعنوی خیلی مهم است، زیرا این مراقبت، به بیمار و خانواده
های (. در سراسر دنیا، با توجه به اصول اخالقی، تفاوت          2111اضطراب کمتری در رابطه با مرگ خواهد داشت )یوسف و همکاران،              

 (. 2114شود )اسپورنگ و همکاران، بسیاری در شیوه مراقبتی و درمانی پایان زندگی بیماران در حال احتضار یا رو به مرگ دیده می
با وجود اینکه هدف مراقبت پایان زندگی با کیفیت، مرگ با عزت و احترام است، اما تعریف جامع و کاملی از این مفهوم وجود ندارد                           

های مراقبت سالمتی در    های افرادی است که در نظام      ها، عقاید و نگرش   ای از ارزش  (. کیفیت ساختار پیچیده   2114)گو وجاسلون،   
شود و  (. مراقبت به عنوان جزء اساسی خدمات سالمت محسوب می         1333تعامل و همکاری با یکدیگر هستند )نیشابوری و همکاران،          

ای برخوردار  است. کیفیت خدمات بهداشتی        های بالینی، مراقبت پرستاری از اهمیت ویژه       های ارائه شده در محیط     در بین مراقبت  
صرفه باشد.  شده، اثربخش، کارآ و به     ای که خدمات ارائه   ترین برآیندهای سالمتی است، به گونه      درمانی میزان دستیابی به مطلوب     

ترین گروه کارکنان سالمتی هستند و از دیدگاه قانونی و اخالقی باید پاسخگوی کیفیت مراقبت پرستاری باشند                       پرستاران بزرگ 
ای سالمت هستند که روزانه با       پرستاران و پزشکان بخش مراقبت ویژه گروهی از مراقبین حرفه              (.1331)پازارگادی و همکاران،    

تر با درد و رنج و و مشکالت مراقبت پایان زندگی سروکار دارند. پرستاران به دلیل نزدیکی بیشتر با بیماران و درگیری عمیق معضالت
هر چند پرستاران سراسر دنیا مشترکات زیادی از          (.  2121بهبود کیفیت زندگی دارند )ازگا و همکاران،          مشکالت آنها، نقش مهمی در    

هایی در الگوهای مراقبت پایان زندگی وجود دارد        توجه به نیازهای گوناگون جسمی، روانی، و اجتماعی بیماران دارند، ولی تفاوت             نظر
 (.2112؛ کامپبل و همکاران، 2112های جامعه دارد )بگس و همکاران، که به طور عمده ریشه در فرهنگ، باور و ارزش

تسکین درد و سایر عالیم در مراحل انتهایی زندگی، جهت ارائه مراقبت با کیفیت و مناسب و آرامش بیمار و خانواده وی بسیار حایز                          
اش برای سازش و پذیرش مرگ      اهمیت است. در ارائه مراقبت پایان زندگی بعد روانی معنوی بسیار مهم است، زیرا به بیمار و خانواده                 

(. پرستاران همواره باید توجه داشته باشند       2111کند و اضطراب کمتری در رابطه با مرگ خواهد داشت )یوسف و همکاران،              کمک می 
که مشارکت خانواده اهمیت قابل توجهی در بهبود ارائه مراقبت پایان زندگی دارد.  فرآیند مردن برای خانواده بیمار بسیار پیچیده است     

 (.2111و به دلیل نیازهای جسمی و عاطفی زیاد بیمار مستلزم زحمت زیادی است )مندز، 
(. مطالعه خاکی و     1331کیفیت مفهومی چند بعدی با ابعاد روانی اجتماعی، جسمی، ذهنی و معنوی است )مقیمیان و همکاران،                      

درصد در بعد جسمی، و       13های پرستاری را در بعد روانی اجتماعی،           درصد پرستاران کیفیت مراقبت     34( نشان داد    1331همکاران ) 
درصددر بعد ارتباطی مطلوب ارزیابی کردند. در یک مطالعه در آمریکا میانگین کیفیت مراقبت در مقیاس صفر تا صد، از دید                          13/1

ترین کیفیت را گزارش کردند )سننون و        بود و پرستاران پایین     33/11، و از منظر پزشکان       13/31، از دید پرستاران      31/13بیماران  
های پرستاری از دیدگاه بیماران است )دالوندی و          (. نتایج برخی از مطالعات بیانگر نامطلوب بودن کیفیت مراقبت            2112همکاران،

زمینه فکری متفاوت و تجارب مختلف         (. بیماران و پرستاران به علت دارا بودن پیش          1332؛ جوادی و همکاران،      1333همکاران،  
 (. 1333ها هستند)نیشابوری و همکاران،  زندگی دارای درک و دیدگاه متفاوتی نسبت به کیفیت مراقبت

کیفیت مراقبت ارائه شده، عاملی مهم در رضایتمندی بیمار و خانواده وی و حتی رضایتمندی شغلی پرستاران در سیستم بهداشت و                        
درمان است و به عنوان اولویت نظام خدمات بهداشتی درمانی، به خصوص در زمینه پرستاری مطرح است. در بسیاری از کشورها از                        

های بندی و اعتباربخشی بیمارستان تحت تاثیر کیفیت ارائه مراقبت پرستاری است و در کنار سایر سنجه                        جمله ایران، درجه   
شود، و از طرفی، کیفیت مهمترین مسئله در عرصه خدمات سالمت به ویژه مراقبت پرستاری است. با توجه به اعتباربخشی ارزیابی می

(. این  1331توان به سطح مطلق کیفیت دست یافت، بنابراین، بررسی پیوسته آن الزامی است )خاکی و همکاران،                    این که هرگز نمی   
 مطالعه با هدف بررسی کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران در حال احتضار از دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه انجام شد.



 

 

1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره  07   

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

  1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

 هامواد و روش 
های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی و مرکز           ، جامعه پژوهش شامل پرستاران بخش     مقطعی-مطالعه توصیفی در این   

گیری به روش در دسترس و سرشماری انجام شد. از          آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی بودند تهران بودند و نمونه            
نفر در مطالعه شرکت کردند. معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل تحصیالت                 131کادر پرستاری در این دو مرکز،          211

های اطالعات  ها با استفاده از پرسشنامه    لیسانس پرستاری و سابقه کاری حداقل یک سال در بخش مراقبت ویژه بود. گردآوری داده               
 بود. (Quality Patient Care Scale)پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت پرستاری سوال و  13دموگرافیک با 

توسط وندلت    1312گیری کیفیت مراقبت است که در سال          یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه     پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری      
وایکر از کالج پرستاری ایالتی میشیگان ارایه گردید و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت. این ابزار جهت بررسی فرآیند مراقبت و                            

در کشورهای آمریکا، انگلستان و نیجریه مورد استفاده قرار گرفته است )فاتحی و همکاران،                  1311کیفیت مراقبت پرستاری از سال      
های پرستاری در سه بعد روانی اجتماعی      سوال درباره کیفیت مراقبت     14(. این پرسشنامه شامل     1332؛ ابراهیمی و همکاران،     1331

ای لیکرت  ( است. در این پرسشنامه از مقیاس چهار درجه  14تا  11( و ارتباطی )سواالت 11تا  23(، جسمی )سواالت 21تا  1)سواالت 
( استفاده شده است. بنابراین، دامنه نمره بعد         1با امتیاز   “  وقتهیچ”، و   2با امتیاز   “  گاهی”،  3با امتیاز   “  اغلب”،  4با امتیاز   “  همیشه)”

نمره کلی    متغیر است و دامنه     11تا    14و دامنه نمره بعد ارتباطی از         32تا    23، دامنه نمره بعد جسمی از       113تا    21روانی اجتماعی از    
دهنده کیفیت  نشان  111تا    31/4دهنده کیفیت نامطلوب، نمرات     نشان  31/3است؛ نمره کمتر از       211تا    14در این پرسشنامه بین     

(  1332این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط حقیقی خوشخو )          دهنده کیفیت مطلوب است.     نشان  111متوسط، و نمره بیشتر از      
؛ 2113سازی شد. در مطالعات مختلف روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است )رادوین و همکاران،                    استفاده و بومی  

نفر از    11(. برای تعیین اعتبار علمی ابزار پژوهشی از روش اعتبار محتوی استفاده شد، بدین صورت که نظرات    1331ردفرن و نورمن، 
نفر از پرستاران     11استادان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی و                   

در پرسشنامه انجام شد تا بتواند       مجرب بخش مراقبت ویژه با مدرک تحصیلی باالتر از لیسانس گرفته شد و اصالحاتی بر اساس آن                 
سئوال بعد    23سوال در بعد روانی اجتماعی،        32سئوال    13کیفیت مراقبت پایان زندگی را بسنجد. در این تحقیق، ابزار اولیه دارای              

سئوال در بعد     23سئوال در بعد روانی اجتماعی،        21سوال )   14سئوال در بعد ارتباطی بود که بعد از بررسی اعتبار به               13جسمی، و   
تایید شد. ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون با  1/33سئوال در بعد ارتباطی( کاهش داده شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ  14جسمی، و 

 برآورد شد. 1/32فرمول اسپیرمن براون 
های با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. پژوهشگر پس از انجام هماهنگی               21نسخه    SPSSها در نرم افزار       تحلیل داده 

الزم و دریافت مجوزهای مربوطه، ضمن معرفی خود به واحدهای پژوهش و بیان اهداف، رضایت کتبی آنان را برای شرکت در                           
 های پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات، محرمانه خواهد ماند و نیازی به ذکر نام در پرسشنامه نیست. پژوهش اخذ کرد. به نمونه

 

 هایافته

درصد( بودند، و سابقه کار کمتر از         11/3درصد(، و متاهل )     14/3سال، زن )    41تا    31درصد( در رده سنی بین        14/1اکثر پرستاران )  
درصد(، شاغل در بخش مراقبت ویژه جراحی )شامل          13/1درصد( داشتند. همچنین، اکثر پرستاران، استخدام رسمی )         13/1سال )   11

مند به کار در    درصد(، عالقه   31/4درصد(، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی )       11/2جراحی قلب، پیوند، مغز و اعصاب، کانسر، زنان( )        
 33/4درصد(، دارای تجربه مراقبت از بیمار در حال مرگ )           11/1درصد(، دارای شیفت کاری عصر و شب )         11/1بخش مراقبت ویژه )   

های مراقبت  درصد( بودند. به عالوه، اکثر پرستاران در دوره          12/3درصد(، و دارای تجربه مرگ اعضای خانواده یا دوستان نزدیک )            
 (.1درصد( )جدول شماره  12/3درصد( و اکثر ایشان دوره مراقبت پایان زندگی را نگذرانده بودند ) 31/4ویژه را گذرانده بودند )
دار آماری داشت.   های پایان زندگی با ابعاد کیفیت مراقبت رابطه معنی         شناختی، گذراندن دوره آموزشی مراقبت    از  متغیرهای جمعیت   

با انحراف    34/43های پایان زندگی را گذرانده بودند،        میانگین نمره کیفیت مراقبت در بعد جسمی برای پرستارانی که دوره مراقبت             
بود که با یکدیگر اختالف  3/13با انحراف معیار  31/31بود و این میانگین برای پرستارانی که این دوره را نگذرانده بودند،  4/31معیار 

، =9/991p)بعد ارتباطی و جسمی       (،=9/991p=  ،9/2r)(. بین بعد روانی اجتماعی و جسمی        =1/112Pآماری معنی دار داشتند )    

9/3r=،)  و بعد ارتباطی و روانی اجتماعی(9/991p= ،9/2r=کیفیت مراقبت رابطه مستقیم و معنی ).دار مشاهده شد 
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 نتیجه آزمون کیفیت مراقبت  متغیر 

  میانگین )انحراف معیار( تعداد )درصد(

    جنس

 (3/31) 09/7   (73/2) 70   مرد
df=1, χ2=9/77, P 9/93=  

 (1/77) 01/66   (27/6) 177   زن

    سن )سال(

 (67/7) 09/76   (69/0) 30   03کمتر از 

df=7, χ2=9/23, P 9/77=  (1/17) 07/0   (37/3) 197   03تا  03 

 (2/63) 01/97   (17/2) 72   03بیشتر از 

    وضعیت تاهل

 (3/12) 23/17   (73/3) 20   مجرد

df=7, χ2=9/67, P 9/22=  (1/73) 09/90   (31/6) 02   متاهل 

 (7/66) 06/37   (7/1) 7   سایر موارد

    سابقه کار )سال(

 (2/31) 20/91   (32/1) 111   03کمتر از 

df=7, χ2=1/22, P 9/12=  (2/63) 07/02   (63/3) 29   03تا  03 

 (6/16) 09/17   (3/6) 19   03بیشتر از 

    سابقه کار در بخش مراقبت ویژه )سال(

df=6, t=7/17, P 9/197 =  

 (6/13) 26/79   (0/0) 10   0کمتر از 

 (1/27) 07/17   (66/9) 36   5تا  0

 (3/76) 09/26   (72/6) 37   03تا  5

 (1/73) 20/00   (72/0) 33   03بیشتر از 

    نوع استخدام

 (7/31) 22/71   (30/2) 117   رسمی

df=6, χ2=7/91, P 9/16=  
 (9/07) 09/7   (2/0) 13   پیمانی

 (6/77) 09/31   (12/6) 66   قراردادی

 (6/61) 20/79   (13/7) 70   شرکت/ طرحی

    مدرک تحصیلی

 (7/07) 09/76   (22/7) 132   کارشناسی
df=1, χ2=9/70, P 9/27=  

 (7/91) 09/10   (17/3) 77   کارشناسی ارشد

    میزان عالقه به کار در بخش مراقبت ویژه

 (3/93) 22/70   (6/1) 3   کم

df=7, χ2=7/97, P 9/90=  (7/70) 20/92   (69/7) 32   متوسط 

 (7/71) 09/90   (33/3) 172   زیاد

    متوسط ساعت کار در هفته

 (1/36) 22/67   (67/1) 33   05تا  03
df=1, χ2=9/77, P 9/22=  

 (2/77) 20/76   (33/0) 173   05بیشتر از 

    تجربه مراقبت از بیمار در حال مرگ

 (3/32) 20/90   (02/7) 122   بلی
df=1, χ2=9/22, P 9/67=  

 (2/73) 22/97   (1/3) 6   خیر
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میانگین نمره کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی از دید پرستارانی که حس وجود حضور همیشگی خداوند در زندگی                       
، از دید پرستارانی که گاهی در زندگی روزمره حس وجود خداوند را داشتند،                3/43با انحراف معیار      34/41روزمره را گزارش دادند،     

با انحراف معیار     11/33کردند،  ، و از دیدگاه پرستارانی که وجود خداوند را در زندگی روزمره حس نمی               1/31با انحراف معیار      11/13
بود و تحلیل آماری نشان داد که کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی با اعتقاد حس وجود حضور خداوند در                             4/13

(، به این صورت که کیفیت مراقبت ارائه شده از دید پرستاران با اعتقاد به حس                 P=1/111دار آماری دارد )   زندگی روزمره ارتباط معنی   
 وجود همیشگی خداوند در زندگی روزمره به طور قابل توجهی باالتر بود.

بعد   ؛ در 3/12با انحراف معیار      33/12از دید پرستاران مراقبت ویژه، میانگین نمره کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی،        
درصد پرستاران کیفیت     31/1بود. همچنین،     11/33با انحراف معیار      32/23؛ و در بعد جسمی،      1/14با انحراف معیار      31/31ارتباطی،  

درصد در بعد روانی اجتماعی، مطلوب ارزیابی         12درصد پرستاران در بعد ارتباطی، و         11/3های پرستاری را در بعد  جسمی،         مراقبت
 کردند. 

 

 بحث
بود که در مجموع     هدف این مطالعه بررسی کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران در حال  احتضار از دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه                    

ای که در ایران با هدف       شده توسط پرستاران بخش مراقبت ویژه مطلوب گزارش شد. در مطالعه            کیفیت مراقبت پایان زندگی ارائه    
انجام شد،  “ های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    بیمارستان نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه     بررسی کیفیت مراقبت پرستاری کل    ”

میانگین کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران، در ابعاد جسمی و ارتباطی مطلوب و در بعد روانی اجتماعی تا حدی مطلوب گزارش شد                      
های پرستاری از دیدگاه پرستاران مطلوب گزارش         ای دیگر در ایران وضعیت کیفیت مراقبت      (. در مطالعه  1333)عسگری و همکاران،    

کننده انتظارات بیماران در برخی ابعاد مورد بررسی نبود و تاکید شد که ارزیابی مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت در                     شد، اما تامین  
 سه بعد ساختار، فرآیند و برآیند از دیدگاه پرستاران و بیماران، اتخاذ تدابیری جهت افزایش ارتباط درمانی مناسب بین پرستار و بیمار،                      

ارزیابی مجدد استانداردهای کیفیت      (.1331تواند سودمند واقع شود )خاکی وهمکاران،         و توجه به نیازهای روانی اجتماعی بیماران می       
اجتماعی   -مراقبت با رویکرد مددجو محوری، اتخاذ تدابیری جهت افزایش ارتباط مناسب بین بیمار و پرستار و توجه به نیازهای روانی 

 (. 1333بیماران ضرورت دارد )نیشابوری و همکاران، 
( 2111شده است. در مطالعه یوسف و همکاران )         دهنده تاثیر قابل توجه آموزش بر کیفیت مراقبت ارائه           نتایج مطالعه حاضر نشان    

گزارش شد در سیستم بهداشتی بعضی از کشورها از جمله عربستان آگاهی و آموزش مراقبت تسکینی و مراقبت پایان زندگی به                          
شود و اولین گام مهم جهت بهبود مراقبت پایان زندگی در بخش مراقبت ویژه               عنوان موضوعی با اولویت و اهمیت باال محسوب می        

های قابل تغییری هستند و مراقبت از این بیماران نیاز به آموزش ویژه دارد.                 العالج و مرگ تجربه   های صعب است و اینکه بیماری   
آموزش مراقبت پایان زندگی در گذشته و حال حاضر با هدف مرور مقاالت درباره چگونگی     ”ای مروری در استرالیا تحت عنوان مطالعه

 نتیجه آزمون کیفیت مراقبت  متغیر 

  میانگین )انحراف معیار( تعداد )درصد(

    تجربه مرگ عضو خانواده/ دوستان

 (6/27) 01/33   (27/6) 162   بلی
df=1, χ2=7/12, P 9/92=  

 (0/71) 07/90   (72/2) 36   خیر

    گذراندن دوره مراقبت ویژه

 (7/36) 07/93   (23/7) 133   بلی
df=1, χ2=7/7, P 9/93=  

 (7/77) 09/00   (16/3) 73   خیر

    های پایان زندگیگذراندن دوره مراقبت

 (7/21) 07/76   (62/2) 27   بلی
df=1, χ2=7/91, P 9/997=  

 (2/76) 09/09   (37/6) 110   خیر
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گیری کرد دانشجویان   سال گذشته نتیجه    31در طی   “  آموزش مراقبت پایان زندگی برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری           
های پرستاری احساس عدم آمادگی برای انجام مراقبت و موضوعات مربوط به مرگ دارند و آموزش کافی دراین رابطه در دانشکده                      

(. بخشی از نتایج این تحقیق       2114پرستاری نمی بینند که از دالیل مهم مراقبت ناکافی شناخته شده است )گیالن و همکاران،                    
های درسی مقطع کارشناسی پرستاری بود و توصیه شده          دهنده کمبود محتوای مراقبت پایان زندگی در کتب پرستاری و برنامه           نشان

است که در هنگام اجرای برنامه های آموزشی مراقبت پایان زندگی، سطح دانشجویان پرستاری، خصوصیات فردی، تجربیات مرگ و                   
 ای در نظر گرفته شود.مردن، هم شخصی و  هم حرفه

بر اساس نتایج این پژوهش، همبستگی بین کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی و بعد جسمی به صورت مستقیم و                         
-دار بود، به طوری که با افزایش نمره کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد روانی اجتماعی، نمره بعد جسمی نیز افزایش پیدا می                       معنی

مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان ”کند و برعکس. در مطالعه کیفی در ایران با موضوع 
کننده   های پرستاری را که منعکس       بیان شد، مدیران پرستاری باید راهبردهای حمایتی برای شناخت و ارایه بهتر مراقبت                “  بیمار

ها، احساس مسئولیت، ارتقای روابط عاطفی روانی، حفظ احترام و حمایت از مددجو هستند، توسعه بخشند.                      هدفمند بودن مراقبت  
  های مراقبتی بر پایه     کارگیری مدل توانند گام موثری در به      های آموزشی دانشجویان، می متولیان آموزش پرستاری نیز با تغییر در برنامه

(. بهتر بودن کیفیت مراقبت پایان زندگی در بعد  جسمی در      1331تعریف کیفیت خدمات پرستاری بردارند )زاغری تفرشی و همکاران، 
تواند ناشی از توجه بیشتر مسئولین به بعد مراقبت جسمی و نظارت بیشتر بر بالین بیمار و کنترل این بعد                     بیماران در حال احتضار می    

مراقبتی از طرف مدیران و همچنین، اهمیت باالی این بعد مراقبتی از دیدگاه پرستاران و مهارت پرستاران در انجام این نوع رفتارهای            
کشور اروپایی و آمریکایی با هدف تعیین بررسی تاثیر بهبود نیروی             12ای که در    (. در مطالعه  1331مراقبتی باشد )پیروی و همکاران،      

ها انجام شد، کیفیت مراقبت در بعضی از کشورها از جمله ایرلند و یونان  ضعیف گزارش شد                   انسانی و محیط کار بر کیفیت مراقبت      
 (.2112)آیکن و همکاران، 

 

 گیری نتیجه
یافته های این مطالعه نشان داد که مراقبت پایان زندگی در بعد جسمی از کیفیت باالتری نسبت به ابعاد ارتباطی و روانی اجتماعی                          

گذارد، بنابراین، باید در     ای پرستاران به موضوع مرگ بر مراقبت از بیماران در حال مرگ تاثیر می                 برخوردار است و نگرش حرفه     
های این طرح شامل    ناپذیری مرگ و ترس از مرگ گنجانده شوند. محدودیت          های نگرش به مرگ از قبیل اجتناب       آموزش، بحث 

دهی به پرسشنامه تاثیرگذار بوده باشد      کننده در مطالعه بود که ممکن است بر نحوه پاسخ       کمبود وقت و بار کاری زیاد پرستاران شرکت
 و سعی گردید با برنامه ریزی و هماهنگی با پرستاران این محدودیت کاهش یابد.

 

 تقدیر و تشکر
نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران از                   این مقاله حاصل پایان   

 شود.همه پرستاران که در این پژوهش همکاری کردند قدردانی می
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Abstract 
Aim. The present study aimed to determine the quality of end-of-life nursing care in the intensive care unit 
from the perspective of critical care nurses. 
Background. Assessing the quality of nursing care is one of the most important strategies for nurse man-
gers to improve nursing care services and achieve high-quality nursing practice; it is crucial to assess this 
index on a regular basis. 
Method. In this descriptive cross sectional-study, data were collected using modified quality of nursing 
care questionnaire. The questionnaire was adopted from the standardized Quality Patient Care Scale in psy-
chosocial, physical, and communication dimensions. A convenient sampling method was used to recruit 
191  registered nurses participated in the study within a 2-month period. The data were analyzed SPSS 
version 20 using descriptive and inferential statistics. 
Findings. The mean score for quality of end-of-life nursing care was 83.62±8.62 in the psychosocial di-
mension, 85.36±7.74 in the communication dimension, and 92.23±10.88 in the physical dimension.  Quality 
was reported to be favorable in the psychosocial dimension (62 percent), communication (50.3 percent) and 
physical dimension (81.7 percent), respectively. There was a statistically significant relationship between 
the quality of end-of-life nursing care and passing educational course. 
Conclusion. The quality of end-of-life nursing care was good from the perspective of critical care nurses, 
but it was not as good as expected in some dimensions. The psychosocial aspect of end-of-life nursing care 
needs to be improved. Taking measures and planning educational programs to improve the appropriate ther-
apeutic relationship between the nurse and the patient and paying attention to the psychological and social 
needs of patients as much as possible can be an effective step in improving the quality of end-of-life care. 
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