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 ده يچك
 نيکلرد و رفتلار بل    افراد است. تفاوت در عمل   يتيشخص يها يژگياز جمله و ،يروز شبانه يها پيتسابقه و هدف: 

 نيتلر  باشد. مراقبت مهل   رگذاريتاث انيکرد پرستاران از جمله مراقبت از مددجو بر عم  تواند يم يروز شبانه يها پيت
هلا نقل     آن يمنلد  تيو رضا يروند بهبود ماران،يارتقاء سطح سالمت بشود و در  يمحسوب م يحرفه پرستار يژگيو

 يمراقبتل  يبلا رفتارهلا   يروز شلبانه  يهلا  پيارتباط ت يبا هدف بررس حاضر قياساس تحق نيبر اکند.  يم فايا يمهم
 .پرستاران انجام شد

 يدرمان يپرستار شاغ  در مراکز آموزش 375است.  يفيتوص -يبستگ از نوع ه  يمطالعه مقطع نياها: روشمواد و 
 يهلا  پينامه ت پرس ها  داده يانتخاب شدند. ابزار گردآور يا خوشه يريگ تهران به روش نمونه يدانشگاه علوم پزشک

 ( بود. CBI) يمراقبت ينامه رفتارها ( و پرس MEQ) يروز شبانه
هلا را   درصلد از نمونله   9/37، 3، 1/53شام   بيبه ترت نينابيو ب يعصر ،يصبح يها پينشان داد ت جينتا ها:يافته

ارتبلاط و   اسيرمقينمره و ز نيتر  يب يا دان  و مهارت حرفه اسيرمقيز ،يمراقبت يارهاترف اسيدر مق دادند.  يتشک
 يهلا  پيت نيب يدار يارتباط معن ،يگريبه تجارب د هتوج اسيرمقيبه جز ز اند. را دارا بوده ازيامت نيتر مثبت ک   يگرا

 پرستاران وجود داشت يمراقبت يرفتارها اسيک  مق نيچن و ه  يمراقبت يرفتارها يها اسيرمقيز گريبا د يروز شبانه
(000/0=p 110/0 و=r). 

 ،يصبح پيآن است که پرستاران ت يايگو يمراقبت يو رفتارها يروز شبانه يها پيت نيارتباط مثبت ب گيري:نتيجه
  يل بله دل  يعصلر  پيل به پرسلتاران ت  تر  يدارند. توجه ب يعصر پينسبت به پرستاران ت يبهتر يمراقبت يرفتارها

و  يتر نسلبت بله افلراد صلبح     نييو اعتماد به نفس پا تر  يب يافراد مانند عدم تعادل عاطف نيمربوط به ا يها يژگيو
موثر  يعصر پيارائه خدمات توسط پرستاران ت تيفيتواند در ارتقاء ک يم يمراقبت يارائه رفتارها يها برا آموزش به آن

 .باشد
  

 ماريروابط پرستار و ب، رضايت بيمار، پرستاران، ه  دلي، شخصيت هاي کليدي:واژه

 

 مقدمه
و  نگرر يراش، لن مانند واتسون، يپردازان علم پرستار هينظر

پرستار در ارائه  يشخص يها يژگيو و يبر عامل انسان گرانيد

هرا   رابطه، پژوهش نيدر ا. [1،2] دارند ديتاک تيفيمراقبت با ک

 يروز سرن  شربانه   کير توان در  يدهند که افراد را م ينشان م

رد کره   ک يبنرد  طبقره  يترا عصررگاه   ياز صبحگاه يدوقطب

ها  پيت نيبا هم دارند؛ به عنوان مثال ا ييها و تفاوت حاتيترج

مثل ساعت معمول غذا  يشناخت ستيز يرهاياز متغ يدر تعداد

و  زوليکرد، درجره حررارت بردن، سرطر کرورت      خوردن، عمل

کرد روزانه،  مثل عمل يشناخت روان يرهايو متغ نيترشر مالتون
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 يتوجه و کارکردهرا  ،يشناخت صيمقابله با استرس، هوش، نقا

را بره   يصربح  يهرا  پي[. ت3با هم دارند ] ييها تفاوت يحرکت

 يهرا  پير انرد. ت  کرده هيرا به جغد تشب يپرنده چكاوک و عصر

شرده و هنگرام    دارير صربر زودترر ب   هستند که يافراد يصبح

برا افرراد    سره يروز در مقا لير سرحال هستند و در اوا يداريب

داشررته و اوز زمرران  يتررر شيبرر ييو کررارا ييتوانررا يعصررر

 يهرا  پير صبر اسرت. ت  يانيافراد در ساعات پا نيا ياريهوش

خسته بروده و ترا    يداريشده و هنگام ب داريب يبه سخت يعصر

در زمران   يتر شيب ييمانند، کارا يم داريب زيدر شب ن روقتيد

 يانير هرا در سراعات پا   آن ياريعصر داشته و اوز زمان هوش

 يروز شربانه  يها پيت نهيزم ر[. مطالعات د3،1] باشد يعصر م

دارنرد، از   يترر  سرالم  يسبک زندگ يدهد انواع صبح ينشان م

و قابررل اعتمرراد هسررتند،   يباثبررات، جررد يجررانيلحرراه ه

 ترر  شيهرا بر   و اعتماد به نفس در آن ييگرا واقع ،يشناس فهيوظ

کوشاتر هسرتند. در مقابرل افرراد نروع      يکار نهيبوده و در زم

 کيكوسرروماتيو سا ياختشررن روان يهررا يآشررفتگ ،يعصررر

ه داشرته،  تفكرر خالقانر   در يبراتتر  ييدارند، توانرا  يتر شيب

 يهوشر  بيگراترر بروده و از  رر    نروآور، کنجكراوتر و بررون   

 يافرراد  ترر  شيهرا بر   يصربح  نيچنر  برخوردارند، هم يباتتر

 يژگر ي. و[5،1باشند ] يگرا م برون تر شيها ب يعصر درونگرا و

کررد افرراد اثرر     و عمل اررفت تواند بر يم يروز شبانه يها پيت

فرو  در پرسرتاران    يها يژگياز و کيهر  نيداشته باشد بنابرا

را تحت  انيها از جمله مراقبت از مددجو کرد آن تواند عمل يم

بودن برا کرار در    يعصر اي يقرار دهد. تداخل نوع صبح ريتاث

تواند در نحوه ارائه مراقبرت و   يم يمختلف پرستار يها فتيش

 وير رابطه ل نياثرگذار باشد. در ا مارانيب يازهايبه ن ييگو پاس 

در  فره يوظ نيترر  : مهمسندينو يم نگليتيو همكاران به نقل از نا

مراقبت است و پرستاران بره طرور مرداوم از کلمره      ،يپرستار

از  يدرسرت  فير وجود هنوز تعر نيکنند، با ا يمراقبت استفاده م

[. 7] اسرت نشده  هيمراقبت ارا نديمراقبت و فرا يمراقبت، اجزا

مورد که  نياست اما در ا يذهن و کامالً دهيچيپ يمراقبت مفهوم

دهد توافق  يم ليرا مراقبت تشك يجوهر و اساس کار پرستار

 [.8] وجود دارد

 يروان ،يكيزيف يازهاين ديمراقبت رخ دهد، با که نيا يبرا

 نيافراد فراهم شود. واتسون و همكاران بر ا يو معنو ياجتماع

 يو عراطف  يكر يهستند که مراقبرت شرامل دو بعرد تكن    دهيعق

و  يجسرمان  يازهرا ين نيبر ترام  يكيتكن يها تيباشد. فعال يم

 ،يكيزيف طيحفظ مح ،يدرمان يها مانند، روش مارانيب يدرمان

کره   يدارد. در حرال  دير دادن و حل مسئله تاک يآموزش، آگاه

 نره يبخرش در زم  يآگاه يرفتارها تر شيب ،يعاطف يها تيفعال

حساس بودن  ،يدرد هم ،يعاطف تيمانند حما ياجتماع يروان

ها  آن يو احترام قائل شدن به قلمرو خصوص ماريب يازهايبه ن

از  يمر ياز ن شيبر  هشرود کر   ي[. برآورد م9]  شود يشامل م را

معرف درمان باشد و  ،يمعرف مراقبت و مابق يخدمات بهداشت

. ردير برر امرر مراقبرت صرورت گ     يترر  شيبر  ديتزم است تاک

از  ماريب تيو ر ا شياند که مراقبت با آسا مطالعات نشان داده

دارد. مطالعره ولرف و    يارتبرا  تنگراتنگ   ،يمراقبرت پرسرتار  

نرژاد و   ينقرل از حراج   بره  سيويو د نيهمكاران و مطالعه گر

را در  يمراقبتر  يکه رفتارهرا  يمارانيدهد، ب يهمكاران نشان م

از  يباتتر تيکنند، ر ا يمشاهده م تر شيب يکارکنان پرستار

 تير فيباعر  بهبرود ک   يمراقبت ي[ رفتارها10ها دارند ] مراقبت

داده و  شيافزا مارانيرا در ب تياحساس امنشود و  يمراقبت م

ارتبا   ماريدهنده و ب مراقبت نيدهد و ب يم اهشا طراب را ک

 [.11] کند يبرقرار م يمناسب

 رانير زادگان و همكاران در ا يسيکه توسط ع يا مطالعه در

 انيوجو ا طراب دانش يروز شبانه يها پيتحت عنوان رابطه ت

ا رطراب   يعصرر  يهرا  پير نشران داد کره ت   جيانجام شد نترا 

و در  [10داشرتند ]  يصربح  يهرا  پير نسربت بره ت   يترر  شيب

در  2001و همكاران در سال  يکاسك که توسط مک يا مطالعه

در  يشرناخت  يها نشان داد که نقص جيانجام شده بود نتا ايتاليا

مطالعره   جينترا  .برود  تر شيب ينسبت به عصر يصبح يها پيت

نشران داد کره پرسرتاران     2009چانگ و همكراران در سرال   

 ينسبت بره نروع صربح    يترخواب بد تيفيک يعصر يها پيت

مو وع دارند  نيبر ا ديتاک قاتيتحق يکل جي. نتادهند ينشان م

در  يفتيبرا کرار شر    يقبرل از شرناخت عالقره و سرازگار     که

 يعصرر  يزاد از نظر صبح رستاران ابتدا تزم است نوع درونپ
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نشان دادند کره   2010. رگو و همكاران در سال مشخص شود

پرسرتاران ارتبرا     يمراقبتر  يو رفتارهرا  يهروش عراطف   نيب

 .وجود دارد يدار يمعن

اسرت ترا    ي ررور  ،يمراقبت پرسرتار  تيفيارتقاء ک يبرا

مطالعرات   کره  نير رغم ا يشود. عل ييعوامل موثر بر آن شناسا

حال همره ابعراد آن    نيانجام گرفت، در ع نهيزم نيدر ا ياديز

 يبر امر مراقبت مورد بررس يتيشخص يها يژگيو ريتاث ژهيبه و

 .قرار نگرفته است

مختلف انجام شده در کشرور سرطر    قاتيجا که تحق آن از

نرامطلوب نشران    يتيرا در و رع  يپرستار يها مراقبت تيفيک

مراقبرت در ارائره    تير فيک تير [ و با توجه بره اهم 12دهد ] يم

ارائه شرده   يها از مراقبت انيمددجو تيخدمات و جلب ر ا

و  يفرر ددرونعوامررل  ريترراث نررهيمطالعرره در زم يکمرر زيررو ن

، پژوهش حا ر با هردف  پرستاران يبر رفتار مراقبت يتيخصش

 يمراقبت يرفتارها نييپرستاران، تع يروز شبانه يها پيت نييتع

 يبرا رفتارهرا   يروز شربانه  يهرا  پير ارتبرا  ت  نييها و تع آن

  .انجام شد يکارکنان پرستار يمراقبت
 

 هامواد و روش
اسرت   يبسرتگ  از نوع هم يفيمطالعه توص کيپژوهش  نيا

ن شرامل  آ يها انجام شد و نمونه 92-93 يليکه در سال تحص

 يها ( شاغل در بخشپرستار مرد 35زن و  538) پرستار 573

 يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها مارستانيب يجراح يداخل

سررال بررود. روش   23-51هررا  آن يو محرردوده سررن تهررران 

صرورت کره ابتردا     نيبود به ا يا به صورت خوشه يريگ نمونه

تهرران   يدانشگاه علوم پزشك يدرمان ياز مراکز آموزش يستيل

. هر مرکز شد هيمربو  به آن مراکز ته يها مرکز( و بخش 20)

بخش  281ظر گرفته شد در مجموع خوشه در ن کيبه عنوان 

 رهر  کره  نير شدند. با فرض ا يگذار شماره 281تا  1بوده و از 

پرستار باشد و برا توجره بره     12 يدارا نيانگيبخش به طور م

 يبخش به طرور تصرادف   50نفر(،  100) ازيتعداد نمونه مورد ن

کره همره    نير انتخاب شدند. با احتمرال ا  يگريپس از د يكي

نباشرند، تعرداد    يقرادر بره همكرار    ط،ياپرستاران واجرد شرر  

به تصادف انتخاب شدند که در مجموع به  يتر شيب يها بخش

پرسرتاران  ها، همه  شد. پس از انتخاب بخش يبخش منته 13

بودن شررکت   ياريها با در نظر گرفتن اخت مربو  به آن بخش

از آنان برا سرابقه    ينامه کتب تياخذ ر ا زيو ن قيها در تحق آن

سال، وارد مطالعه شردند. پژوهشرگر پرس از     1حداقل  يکار

 نيمسرئول  زاخرال  دانشرگاه و اجرازه ا    تره يکسب مجوز از کم

تهرران و   يدانشگاه علروم پزشرك   ييو ماما يدانشكده پرستار

 يهرا  وابسته بره دانشرگاه، بره بخرش     يها مارستانيب نيمسئول

 د.نمو يريگ ش مراجعه نموده و اقدام به نمونهپژوه طيمح

: بخرش اول  بخرش برود   3هرا شرامل    داده يگردآور ابزار

 الت،يهرا )جرنس، سرن، سرطر تحصر      نمونه يمشخصات فرد

 تيمرکرز، و رع   کير از  شيکارکردن در ب ،ياقتصاد تيو ع

تعرداد   ،يکرار  فتياسرتخدام، شر   تيتاهل، سابقه کرار، و رع  

( برود. بخرش دوم،   يو پسرت سرازمان   يفرزندان، ساعات کار

  هررورن و آسررتبر   يعصررر -ينامرره صرربح  پرسررش

(Morningness eveningness questionnaire) بود که شامل 

 تمير شرود. نروع ر   يم يده نمره 81تا  11سوال است و از  19

 11 -30باشد:  يم ريبر حسب نمره شامل موارد ز يروز شبانه

(، ي)نوع متوسرط عصررگاه   31 -11(، يعصرگاه )نوع کامالً

 -81(، يصبحگاه)نوع متوسط  59-19(، کدام چي)ه 12 -58

خرود   يها محققان در پژوهش تر شي(. بيصبح نوع کامالً) 70

 ييانتهرا  فيدو ط يعني ،يو عصرگاه يصبحگاه يدو گروه کل

 -11و شرامل:   [13و  1اند ] ا لحاه کردهحداکثر سه گروه ر اي

( ي)صربحگاه  59 -81( و نينابي)ب 12 -58(، ي)عصرگاه 11

مرورد   3مرورد بره    5هرا را از   مطالعه، ما گرروه  نياست. در ا

 يعصرر  ينامره صربح   پرسرش  يياير و پا يي. رواميکاهش داد

رابطره   يبررسر " تحت عنوان يقيدر تحق آستبر  قبالً -هورن

راب در ط( و ا ر يعصرر  -ي)صربح  يروز شبانه يها پيت نيب

[ در سرال  3] زادگان و همكراران  يسيکه توسط ع "انيدانشجو

مردت )دو   تراه کو يبررا  يياده از روش بازآزماو با استف 1390

دسرت   هب 71/0 بيانجام شد،  ر ينفر آزمودن 15 يهفته( برا

 81/0تا  71/0مختلف از  قاتيآزمون در تحق نيا ييايمد. پاآ
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 30 يابزار بررا  ييايپژوهش پا ني[. در ا3] گزارش شده است

  .محاسبه شد 75/0 بيها انجام شد و  ر نفر از نمونه

 يمراقبترر ينامرره رفتارهررا  سرروم از پرسررش  در بخررش

 (Caring behavior inventory )يابرزار دارا  نياستفاده شد. ا 

 12) يگرر يد ياحترام قائل شدن برا) اسيرمقيز 5و  هيگو 12

 شي(، ارتبا  و گراهيگو 12) ياز حضور انسان ناني(، اطمهيگو

بره   توجه( و هيگو 5) يا (، دانش و مهارت حرفههيگو 9مثبت )

 فير برر اسراس ط   هيباشد. هر گو ي( مهيگو 1) يگريتجارب د

 يبنرد  رتبره  1= شره يتا هم 1بخش بوده و از هرگز= 1 كرتيل

 يها هينمرات گو اس،يمق ريهر ز نيانگيمحاسبه م يشود. برا يم

هرا جمرع زده شرده و مجمروع نمررات،       اسيمق ريهر کدام از ز

 يبرا نيچن هم شود. يم اسيرمقيآن ز يها هيبر تعداد گو ميتقس

نمررات همره    يمراقبتر  يرفتارهرا  اسيکل مق نيانگيمحاسبه م

شده است. حداقل  12بر  ميها جمع زده شده و سپس تقس هيگو

بوده است.  252و حداکثر نمره آن  12 يمراقبت ينمره رفتارها

 يهرا و کرل رفترار مراقبتر     اسيمق رياز ز کينمره باتتر در هر 

 قربالً  يابزار رفتار مراقبت ييايباشد. پا يمدهنده رفتار بهتر  نشان

 ( تحررت عنرروان1390) نررژاد و همكرراران يحرراج قيرردر تحق

 يو پرستاران در مرورد رفتارهرا   مارانيب يها دگاهيد سهيمقا"

انجام و  يدرون يو با روش همسان "يکارکنان پرستار يمراقبت

 بي.  رر دير کرونباخ محاسبه گرد يآلفا بيمنظور  ر نيبه ا

محاسبه  درصد93پرستاران  يو برا درصد98 مارانيب يآلفا برا

 وردنآکرونبراخ در مطالعره     يآلفرا  بي رر  نيچن . همديگرد

(Urden در سررال )دسررت آمررد هبرردرصررد 98، 1991 Green 

 يياير و پا يري از نظرر روا  فو  قربالً  يها نامه (. پرسش2001)

هرا   نامره  پرسرش  لير پرس از تكم  انرد.  شده دييو تا يابيهنجار

 هير مورد تجز 11نسخه  spssافزار  رممطالعه در ن نياطالعات ا

 يفيمرار توصر  آها از  نمونه فيتوص ي. براقرار گرفت ليو تحل

هرا از  ريمتغ نيارتبا  ب يبرا و نيانگيو م يفراوان عيشامل توز

و  سيکروسركال والر   -زمرون آنرووا   آشرامل   يمار استنباطآ

 .من استفاده شدرياسپ

 

 نتايج

 يبرا رفتارهرا   يروز شبانه يها پيمطالعه ارتبا  ت نيا در

از تعرداد کرل    قرارگرفرت.  يپرسرتاران مرورد بررسر    يمراقبت

 لير هرا را تكم  نامره  پرسرش  پرسرتار  573نفر(  100ها ) نمونه

هرا از مطالعره    نامه پرسش ليعدم تكم ليبه دل نفر 27نمودند و 

درصرد( را زنران و    9/93نفر ) 538 تيخارز شدند و در نها

و  نيانگيرردادنررد. م ليدرصررد( را مررردان تشررك 1/1نفررر ) 35

 .(1)جدول  بود 9/31±1کنندگان  سن شرکت اريانحراف مع
 

 توزيع نرمال و نسبي برخي متغيرهاي دموگرافيک پرستاران .1جدول 

متغيرهاي 

 دموگرافيک
 درصد تعداد و عيت

 جنس
 9/93 538 زن

 1/1 35 مرد

 سن

31- 23 391 1/19 

11- 35 115 8/28 

58- 17 12 1/2 

 تحصيالت
 1/95 515 کارشناسي

 9/1 28 کارشناسي ارشد

 تاهل

 8/31 211 مجرد

 5/12 358 متاهل

 7/0 1 مطلقه

 شيفت

 8/13 79 ثابت صبر

 9/1 11 ثابت عصر

 8 11 ثابت شب

 3/71 137 درگردش

 

 پير پرسرتاران ت  رصدد 1/31نشان داد که  جينتا نيچن هم

 نينراب يب پيت زيدرصد ن 9/57و  يعصر پيدرصد ت 1 ،يصبح

توجه به تجرارب  " اسيرمقينشان داد به جز در ز جيبودند. نتا

 اسير کرل مق  نيچنر  و هرم  هرا  اسير رمقيتمرام ز  نيبر  ،يگريد

پرسرتاران ارتبرا     يروز شربانه  يها پيو ت يمراقبت يرفتارها

 اريررو انحررراف مع نيانگيرر. موجررود دارد يدار يمعنرر يآمررار

پرسرتاران نشران    يمراقبت يرفتارها اسيها و کل مق اسيرمقيز

مشاهده شرده مربرو     يمراقبت يرفتارها نيتر شيدهد که ب يم

رفترار   نيترر  و کرم  "يا دانش و مهارت حرفره " اسيرمقيبه ز
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 شيارتبا  و گررا " اسيرمقيمشاهده شده مربو  به ز يمراقبت

 .(2جدول باشد ) يم "مثبت

 اسير هرا و کرل مق   اسير رمقيز ارير و انحرراف مع  نيانگيم

 نيترر  شيدهرد کره بر    يپرستاران نشران مر   يمراقبت يرفتارها

دانش و " اسيرمقيمشاهده شده مربو  به ز يمراقبت يرفتارها

مشاهده شده مربو   يرفتار مراقبت نيتر و کم "يا مهارت حرفه

 .(2جدول باشد ) يم "مثبت شيارتبا  و گرا" اسيرمقيبه ز
 

ها و کل مقياس رفتارهاي  ميانگين و انحراف معيار زيرمقياس .2جدول 

 مراقبتي پرستاران

x زيرمقياس رفتارهاي مراقبتي   ± sd 

 73/3 ± 05/1 احترام قائل شدن براي ديگري

 95/3 ± 91/0 اطمينان از حضور انساني

 53/3 ± 05/1 ارتبا  و گرايش مثبت

 02/4 ± 85/0 دانش و مهارت حرفه اي

 08/1 ± 88/0 به تجارب ديگريتوجه 

 81/3 ± 98/0 کل رفتارهاي مراقبتي

 بوده  1ها  *حداکثر نمره ي ميانگين زير مقياس

 ني، بر يمراقبتر  ينشان داد که از نظرر کرل رفتارهرا    جينتا

 يمررارآپرسررتاران اخررتالف  يروز مختلررف شرربانه يهررا پيررت

 يتنيو زمون منآ نيچن . هم(P=008/0)وجود دارد  يدار يمعن

بروده اسرت    نينراب يصربر و ب  پير ت نياختالف ب نينشان داد ا

(002/0=Pبه طور )يهرا  پير ت يمراقبتر  يکه کل رفتارهرا  ي 

 .(3)جدول بود  نينابيب پياز ت ترصبر به

پرستاران با  يشناخت تيجمع اتيارتبا  خصوص يدر بررس

 کير پرستاران به تفك نينشان داد که ب جينتا يمراقبت يرفتارها

 يمرار آتفراوت   يتاهرل از نظرر کرل رفترار مراقبتر      تيو  ع

 .(P=029/0وجود دارد ) يدار يمعن

ارتبا  سن با کرل   در رمنياسپ يبستگ هم بي ر نيچن هم

و سرن   يکل رفتار مراقبتر  نينشان داد که ب يمراقبت يرفتارها

وجررود دارد  ميمسررتق و دار يمعنرر يمررارآپرسررتاران ارتبررا  

(001/0=P) يمراقبتر  يسن رفتارهرا  شيکه با افزا يبه طور 

 اتيخصوصر  ري. در ارتبرا  برا سرا   و برالعكس  شرود  يبهتر م

 . نشد افتي يدار يمعن يمارآارتبا   يختشنا تيجمع

 يروز بانهشر  يها پيمطالعه در رابطه با ارتبا  ت نيا جينتا

سن و سابقه ارتبرا    نينشان داد که ب کيدموگراف يرهايبا متغ

من نشران  ريزمون اسپآ نيچن وجود دارد. هم يدار يمعن يمارآ

 يارتبرا  منفر   يشربانه و سراعت کرار    يهرا  پير ت نيداد که ب

پرستاران  ،يرساعت کا شيبا افزا يعنيوجود دارد  يدار يمعن

. (P=000/0) برالعكس دارنرد و   يعصر پيبه داشتن ت ليتما

 يهرا  پير ت نيزمرون انرووا نشران داد کره بر     آ جره ينت نيچن هم

 يدار يمعن يمارآارتبا   يکار فتيپرستاران با ش يروز شبانه

نشان داد پرسرتاران   زين يزمون توکآ (P=000/0وجود دارد )

 .دارنرد  يپ عصرر ير به داشرتن ت  يتر شيب ليصبر تما فتيش

 اسير مق ريش و زخنوع ب نيبود که ب نينشانگر ا جينتا نيچن هم

وجرود   يدار يمعنر  يمارآتفاوت  "ياز حضور انسان نانياطم"

 يمراقبتر  يرفتارهرا  ،اسير مق رير ز نير کره در ا  يدارد به طور

بهترر از   کننرد  يکرار مر   يداخلر  يهرا  که در بخرش  يپرستاران

)جردول   کنند يم رکا يجراح يها است که در بخش يپرستاران

1). 

 

 مقياس رفتارهاي مراقبتي و تيپ هاي شبانه روزيها و کل  .  تجزيه و تحليل همبستگي بين زيرمقياس3جدول 

 هاي شبانه  وزي تيپ
 رفتارهاي مراقبتي

 بينابيني عصري صبحي
  ريب همبستگي نتيجه ازمون کروسكال واليس

x   ± sd x   ± sd x   ± sd 

 p 2=df 230/10=x2 003/0=p *123/0=r=001/0 8/31 ±  9/8 1/11±5/8 1/11±1/7 احترام قايل شدن براي ديگري 

 p 2=df 510/10=x2 001/0=p *119/0=r=005/0 1/11 ±  1/9 2/17±1/8 25/11±2/7 اطمينان از حضور انساني

 p 2=df 781/7=x2 037/0=p  **89/0=r=020/0 2/31 ±  7 30/ 7±7/1 9/32±7/5 ارتبا  و گرايش مثبت 

 p 2=df 551/1= x2 037/0=p *087/0=r=102/0 1/20 ±  7/3 2/21±3/3 5/21±8/2 دانش و مهارت حرفه اي

 p 2=df 195/2=x2 219/0=p 018/0r=210/0 1/11 ±  3/3 8/11± 7/2 1/11±1/2 توجه به تجارب ديگري 

 p 2=df 710/9=x2 001/0=p *111/0=r=008/0 2/158 ± 1/29 110/ 1± 27 8/111±2/23 کل زفتار مراقبتي 

 دارد** ارتبا  قوي وجود  ارتبا  وجود دارد *
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 بخش کيپرستاران به تفك يها و کل رفتار مراقبت اسيمق رينمرات ز اريو انحراف مع نيانگيم سهمقاي .  1جدول 

 بحش  نوع

 زیر مقیاس رفتارهای مراقبتی

 جراحی داخلی
 ازمون نتیجه ویتنی من ازمون

                

 معنی دار نیست  p 721/3=z=./321 ....±3..3 4...±3.3  دیگری برای شدن قایل احترام

 معنی دار است  p .44/2=z=./34. 4...±4.4 1.4.±3.7 انسانی حضور از اطمینان

 معنی دار نیست  p ..4/3=z=./3.3 3..3±1.1 33.4±4.7  مثبت گرایش و ارتباط

 معنی دار نیست  p 723/3=z=./321 ...2±3.3 23±..3 ای حرفه مهارت و دانش

 معنی دار نیست  p 43./3=z=./3.2 37.4±2.4 34.3±3.3  دیگری تجارب به توجه

 معنی دار نیست  p 333/.=z=./.4. 373.7±32 342±21.2  مراقبتی زفتار کل

 

 گيريبحث و نتيجه
 پرژوهش  نيحاصل در ا يها افتهيطور که اشاره شد  همان

 پيدرصد ت 1صبر،  پيتها  درصد از نمونه 1/31نشان داد که 

برا مطالعره    افتره ي نيبودند. ا نينابيب پيدرصد ت 9/57عصر و 

Taillard  به نقل ازEzzatian [11تا حدود ]باشد  يهمسو م ي

 نيهرا بر   مونره ن يمحدوده سن ،يکه در مطالعه و ريتو  نيبا ا

با پرژوهش حا رر    گريمطالعات د يبرخ جيبود. نتا 17 -81

زادگران و   يسر يعنوان مثرال در مطالعره ع  باشد، به  يهمسو نم

درصد  15صبر و  پيها ت درصد نمونه 11[ حدود 3] همكاران

 7/20[ 1] و همكاران Tonettiعصر داشتند. و در مطالعه  پيت

 5/58 و يعصرر  پير درصرد ت  8/20و  يصربح  پير درصد ت

هم نشران  و همكاران  ينسكيبودند. مطالعه چلم نينابيدرصد ب

 پير درصرد ت  3/29و  يهرا صربح   نمونهدرصد  31/8داده که 

مطالعه حا ر برا   ييعدم همسو لياز دت يكي .داشتند يعصر

 9/93حا رر )  يهرا  است که اکثرر نمونره   نيا يمطالعات نيچن

ن مطلرب  ير ا ديدرصد مرد بودند، مطالعات مو 1درصد( زن و 

 هرا دارنرد   نسبت به زن يباتتر يعصر رياست که مردان ترج

است که اکثرر پرسرتاران    نيا گريد ياحتمال لياز دت يكي .[5]

نشران   زين قاتيدرصد( داشتند و تحق 7/75در گردش ) فتيش

 نيرکاديسر  يهرا  تمير باعر  اخرتالل در ر   يفتيدهد کار شر  يم

 [.15شود ] يم

نشران داد   جيپرستاران نترا  يمراقبت يارتبا  با رفتارها در

 از "مثبرت  شيارتبرا  و گررا  " اسير مق رير که پرسرتاران در ز 

 گرر يد يها اسيمق رينسبت به ز يتر نمره کم يمراقبت يرفتارها

[، 8نژاد و همكراران ]  يمطالعه حاج جي. نتا[11]کردند  افتيدر

 Beaman و Bruntonمطالعرره  ،[17زاده ] ميزاده و عظرر زمرران

[18 ]Wolf و  [19]اران و همكGreen [13]  مطالعره   نير ا برا

 Von،[10] و همكاران نژاد ياجحداشته اما با مطالعه  يخوان هم

Essen  وSjoden [20 و مطالعه ]Larson  به نقرل ازBassett 

از  يترر  پرسرتاران نمرره کرم    کره  نيا لي. دلخوان نبود هم[ 21]

توانرد برا    يکردند م افتيدر ثبتم شيارتبا  و گرا اسيرمقيز

مرتبط باشرد.   ياز جمله کمبود پرسنل پرستار يعوامل متعدد

بر  رگذاريعامل تاث نيتر برجسته يکمبود تعداد کارکنان پرستار

بره   يبار کار ينيسنگ نيچن هماست،  يخدمات پرستار تيفيک

 يو روحر  يجسرم  يعوامرل خسرتگ   نيتر از عمده يكيعنوان 

[ در 22ها گزارش شده برود ]  مراقبت تيفيکارکنان و کاهش ک

تعداد پرسرتاران در   شيفزاشود عالوه بر ا يم هيرابطه توص نيا

 ترر  شيچره بر   هرر  ييتزم جهت آشرنا  يها ها، آموزش بخش

 يهرا  با مقوله ارتبا  و مهارت يو کارکنان پرستار انيدانشجو

 قير ارائره شرود. واتسرون معتقرد اسرت، فقرط از طر       يارتباط

به طرور مروثر    را يتوان مراقبت انسان يم يردف نيارتباطات ب

پررژوهش حا ررر نشرران داد کرره اکثررر  جي. نتررا[11نشرران داد ]

 نيانگير )م ييبرات  را با نمره نسبتاً يمراقبت يپرستاران رفتارها

( 81/3 يمراقبت يو مجموع رفتارها 89/3 ها اسيمق رينمرات ز

 نيمن و گريوجود در مطالعه برونتون و ب نيبا ا ،کردند يابيارز

 يهرا و کرل رفتارهرا    اسيمق رينمرات همه ز نيانگي( م2001)

نشرانگر   نيچنر  هم جي. نتااز مطالعه حا ر بود تر شيب يمراقبت

دانرش و مهرارت   " يهرا  اسير مق رير بود کره بره جرز در ز    نيا

هرا   اسيمق ريز ريدر سا "يگريتوجه به تجارب د"و  "يا حرفه

 ،"ياز حضور انسان نانياطم ،"يگريد يشدن برا لياحترام قا"

 يها پيت ني، بيمراقبت يو کل رفتارها "مثبت شيارتبا  و گرا
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 يرفتارها يعنيوجود دارد  يدار ياختالف معن ينيبنايصبر و ب

 نير ا لي. دلبهتر بوده است ينيب ناياز ب يپرستاران صبح يمراقبت

در  ژهير بره و  يروز شربانه  يهرا  پيت يها يگژيو تواند يم افتهي

مرورالس هرم معتقرد     ازير د .مربو  باشد يو روان يابعاد روح

 يصربح  يها پيبا ت يينوا و هم ييگرا واقع ،يشناس فهياست وظ

دانش و » اسيرمقي[. پرستاران در ز3در ارتبا  است ] تر شيب

را  ازير امت نيترر  شيبر  يمراقبتر  ياز رفتارها «يا مهارت حرفه

 هبرا مطالعر   افتهي نيها کسب کردند. ا اسيمق ريز رينسبت به سا

 [8] نررژاد و همكرراران ي[ و حرراج17] زاده ميزاده و عظرر زمرران

 Bassett [21]به نقل از  Larsonا مطالعه رداشته اما ب يخوان هم

دارد. در مطالعررره  رتيمغررراLanders [23 ]و   O'connellو 

را گروش دادن بره    يرفتار مراقبتر  نيتر ترسون پرستاران مهم

کره مراقبرت    دگاهير د نياز ا تيکردند. گات در حما انيب ماريب

که مراقبت متشكل از  رديگ يم جهياست، نت يمداخله درمان کي

شرروع   امرد يپ نييمنظم است که با تع يکردها سلسله عمل کي

بر  ماريهدف آن ارائه مراقبت ب ابد؛ي يم انيشده و با مداخله پا

 ترر  شيشرود. بر   يمثبت م راتيياساس دانش بوده و منجر به تغ

ممكرن   يا دانش و مهارت حرفره  يبتمشاهده شدن رفتار مراق

 دگاهير از د يمراقبتر  يبراتتر رفتارهرا   تير است به علرت اهم 

بره علرت    ادير ز يبار کار طيدر شرا نيچن پرستاران باشد. هم

ممكرن اسرت پرسرتار     ماران،يب اديتعداد کم کارکنان و تعداد ز

را که در قبال انجام  يفيتمرکز کند و وظا ياصل فيفقط بر وظا

توجه داشرت   دي. با[10] ديشود، رها نما ينم اخذهندادن آن مو

آن  يدرمان بره انردازه بخرش روحر     يكيزيکه امروزه بخش ف

درمان غلبه خواهد کرد.  يجنبه روح ندهيدارد، اما در آ تياهم

جنبره   نياز ا ياست که اگر پرستار نيکه وجود دارد ا يخطر

هردف در   کيتنها به عنوان  مارانيدرمان غفلت کند، ب يروح

 .[21خواهند ماند ] يدرمان باق نديفرا

توجره بره تجرارب     اسيرمقيها نشان داد به جز در ز افتهي

رفترار   گرر يد يهرا  اسير رمقيز نيبر  ،ياز رفتار مراقبت يگريد

 يهرا  پير و ت يمراقبتر  يمجموع رفتارهرا  نيچن و هم يمراقبت

وجرود دارد بره    ميدار و مسرتق  يمعن يارتبا  آمار يروز شبانه

 ياهر  پير نامره ت  مربو  بره پرسرش   ازيمعنا که هر چه امت نيا

 يصبح پيبه سمت ت يبه عبارت ايشود  يم تر شيب يروز شبانه

شود و بررعكس   يبهتر م زين يکند، رفتار مراقبت يم دايپ شيگرا

 يرفترار مراقبتر   ميشو يم کينزد يعصر پيچه به سمت ت هر

تفراوت در   نير ا ياحتمرال  لي. دلميرا شاهد هست يتر نامناسب

 نير از ا امهر کرد  يتيشخص يها يژگيمراقبت، به و يفيسطر ک

 يشربانگاه  -يصربحگاه  يشرود. الگرو   يهرا مربرو  مر    پيت

[. 25] شرود  يمحسروب مر   يفررد  نيمنبع تفراوت بر   نيتر مهم

 يعصررر ايرر ينشرران داده اسررت کرره افررراد صرربح  قرراتيتحق

را نشران   يمختلفر  کرامالً  يو رفترار  يشناخت روان يها يژگيو

 ،يآلرودگ  بردن، خرواب   يدمرا  ،ياريدهند مثل خلق، هوشر  يم

از آن اسرت   ي. شواهد حاکيا فهيکرد وظ و عمل يحرکت تيفعال

تر باشرند و   دارند مضطرب ليهستند تما يکه عصر ييها نمونه

باشرند. در   يعصرر  يممكن است افرراد  زين ياشخاص تكانش

نمونه  کي Savarese [21]به نقل از  caciادعا،  نياز ا تيحما

برا   يعصرر  پير ت افت،يمرد را مطالعه کرد و در انياز دانشجو

و اسرتقامت   يريگ يارتبا  مثبت دارد و با پ يتازگ يجستجو

خودشران را در اعتمراد بره     ها نوعاً يدارد. صبح يارتبا  منف

از آن است  يها حاک افتهيمتون،  يدانند. در بررس ينفس بات م

ها  ينسبت به صبح ياز نظر عاطف يتر کم يداريها پا يکه عصر

 تيبه لحاه حساسر  ناست که پرستارا يدر حال ني[. ا5دارند ]

مقراوم،   يافرراد  يسرت يکره دارنرد با   يخاص يا حرفه طيو شرا

 يبروده و از تعرادل عراطف    ييصبور و با اعتماد به نفرس برات  

 يسخت و بحرانر  طيبرخوردار باشند تا بتوانند در شرا يمناسب

 Randlerمطالعه  نيچن از خود بروز دهند. هم يکرد مناسب عمل

نسربت بره افرراد برا      يصربح  پيدهد افراد با ت يم [ نشان27]

را گزارش کردنرد.   يباتتر ياز زندگ تير ا يعصر يها پيت

از لحراه   يعصرر  يهرا  پير برا ت  سهيدر مقا يصبح يها پيت

مورالس به  -ازيو قابل اعتماد هستند. د يباثبات، جد يجانيه

 ،يشناس فهيمعتقدند وظ زين [3] زادگان و همكاران يسينقل از ع

در ارتبرا    ترر  شيب يصبح يها پيبا ت ،يينوا و هم ييگرا واقع

و  يشررناخت روان يهررا يهررا آشررفتگ يعصررر ياسررت. از طرفرر

افراد برا   نيدهند. در ب يرا گزارش م يتر شيب کيكوسوماتيسا

 ،يگونه مر ر ماريب يرفتارها ،يافسردگ التيتما يعصر پيت

 ،يتررر و از لحرراه بهداشررت خررواب و زنرردگ في ررع يسرالمت 

 نير [. همره ا 3] گزارش شرده اسرت   ينيو بدب نييپا ير امند
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 يهررا پيررمربررو  برره ت يفرررد اتيهررا در خصوصرر تفرراوت

پرستاران  يا کرد حرفه تواند بر عمل يدر مجموع م ،يروز شبانه

 طيمطالعره شررا   نيا يها تيجمله محدود از داشته باشد. ريتاث

 لير مرورد پرژوهش در زمران تكم    يهرا  نمونره  يروانر  يروح

داشرته   ريهرا تراث   پاسر   يور توانست يها بود که م نامه پرسش

 . پژوهشگر بود اريتخن خارز از اآباشد که کنترل 

کرد  عمل تيفيبر ک يروز شبانه يها پيت تيتوجه به اهم با

مطالعه حا ر نشران داد افرراد    جينتا که نيافراد و با توجه به ا

نسبت به پرسرتاران برا    يتر في ع يمراقبت يرفتارها ،يعصر

 يمراقبت يرفتارها که نيبه ا تيبا عنا نيچن صبر دارند، هم پيت

کنرد،   يم فايرا ا يمنقش مه مارانيب تيو ر ا يدر روند بهبود

 نره يدر زم هرا،  مارسرتان يب رانيو مد نياست تا مسئول ي رور

کسرب کررده و در جهرت     يشناخت کاف يروز شبانه يها پيت

آمروزش، فرراهم    ر،ينظ يو اقدامات يعصر پيافراد ت ييشناسا

پرسرتاران   يهرا  فتيش نييتع ژه،يو ازاتيو امت التيکردن تسه

در ارتقراء سرطر    يسرع  ها، نآ يروز شبانه يها پيباتوجه به ت

 نير از پرستاران داشرته باشرند ترا از ا    فيط نيمراقبت ا يفيک

 شيو افرزا  مراران يب يدر رونرد بهبرود   عيموجرب تسرر   قيطر

 .ها گردند آن يمند تير ا

 

 تشكر و قدردانی
 يمحتررم دانشرگاه علروم پزشرك     نياز مسئول لهيوس نيبد

 نيهرا و مسرئول   پرسرتاران بخرش   مانهيصرم  يتهران و همكار

تهرران جهرت    يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها مارستانيب

 .شود يم يپژوهش تشكر و قدردان نيانجام ا
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Introduction: Caring is the most important feature of the nursing profession and provides a crucial role 

in improving the patient’s health, process of recovery and their satisfaction. Circadian type is defined as the 

capability of individuals to adapt to shift works. Nurses’ performance in caring the patients can be 

potentially under the influence of their circadian type.  Based on that, the present study was performed to 

examine the relationship between circadian types and nurses’ caring behaviours. 

Materials and Methods: In this descriptive correlative study, 573 nurses were participated from 

different hospital units associated with Tehran University of Medical Sciences and based on the clustering 

method. The data were collected from morning and evening types (MEQ) and caring behaviour 

questionnaires (CBI), and analysed by one-way ANOVA , Kruskal Wallis , Pearson correlation and 

independent t-tests using SPSS software. 

Results: The findings showed a significant relationship between circadian types and caring behaviour 

subscales with the exception of attentiveness to other’s experience subscale. Furthermore, the caring 

behaviours of fixed-morning shift nurses were more professional and effective than those of rotation and 

fixed-night shift nurses. 

Conclusion: A significant relationship between circadian types and caring behaviours showed that 

morning types have better caring behaviours than evening types. Because evening type nurses usually show 

lower emotional balance and self-esteem compared to those of morning types, therefore, providing them 

with more attention and training can increase their qualifications and skilfulness in caring patients. 

Furthermore, it is important to consider nurses’ circadian type in determining their work shifts. 
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