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مقاله پژوهشي

دانش ،نگرش و تبعيت پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد
مهار فيزيكي و عوامل مرتبط با آن
5

سيده زهرا سعيدی ،1مهناز خطيبان ،*2افشين خزايي ،3عليرضا سلطانيان ،4فرشيد رحيمي بشر

 -9كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2دانشیار ،مركز تحقیقات مراقبت مادر و كودك ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -4دانشیار ،گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -0استادیار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دریافت9314/6/95 :

پذیرش9314/8/23 :

چكيده:
مقدمه :استفاده از مهارفیزیکي بیماران یکي از چالش های بزرگ نظام های سالمت در جهان ميباشد .هدف از این مطالعه
تعیین دانش ،نگرش و تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای مهار فیزیکي بیماران و عوامل مرتبط با آنها
بود.
روش کار :در این پژوهش توصیفي-تحلیلي 28 ،پرستار بخش های مراقبت ویژه در سه بیمارستان آموزشي همدان شرکت
نمودند .ابزار پژوهش براساس مطالعات تدوین و دارای چهار پرسشنامه خود-اظهاری بود :اطالعات دموگرافیك ،دانش ،نگرش
و تبعیت در زمینه استانداردهای مهارفیزیکي .دادههای گردآوری شده با نرم افزار  ،SPSS/16آمار توصیفي و آزمون های
استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 52/5 :درصد پرستاران در رده سني 23/7 ،13-04درصد زن و  %04دارای مدرك کارشناسي پرستاری بودند .اکثراً
( 27/2درصد) تجربه استفاده از مهار فیزیکي و عوارض آن را داشتند .درمورد استانداردهای مهارفیزیکي ،میانگین نمرات
دانش پرستاران ( 5/55 )±3/71از  ،31میانگین نمرات نگرش ( 85/18 )±0/00از  58و میانگین نمرات تبعیت (84/70 )± 0/37
از 14بود .بین دانش ،نگرش با تبعیت ،دانش ،نگرش با تحصیالت ،تبعیت با جنسیت ،تبعیت با شرکت در دوره آموزش مهار
فیزیکي ارتباط مثبت و معني داری وجود داشت (.)P< 4/45
نتیجه نهایی :وضعیت دانش ،نگرش و تبعیت پرستاران در زمینه مهار فیزیکي مطلوب نیست .لذا باتوجه به اهمیت موضوع مهار
فیزیکي در بیماران تحت مراقبت ویژه  ،الزم است که در برنامه آموزش پرستاران به این مقوله توجه بیشتری شود.
کلیدواژهها :بخش مراقبت ویژه  /پرستاران /دانش  /مهار فیزیکي

ـ
نویسنده مسئول :مهناز خطیبان؛ دانشیار ،مركز تحقیقات مراقبت مادر و كودك ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
Email: mahnaz.khatiban@gmail.com
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بررسی دانش ،نگرش و تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه

مقدمه:

پرسنل بخش های مراقبت ویژه به طور مكرر با تحریك
پذیری بیمـاران مواجه می گردند .از ویـژگی های
تحـریك پذیری این است كه بیمـاران بی قـرارند و اغلب
نسبت به بیقراری خود ،آگاه نیستند .همچنین بیمـاران
ناراحت به نظر میرسند و حركات غیرهدفمند ازجمله
تالش جهت خروج لوله تراشه ،سوندها و راههـای وریـدی
و شـریانی متصل ،خروج از تخت یا افتادن از تخت( ،)1و
پاسخهای كالمی و غیركالمی تهاجمی و خصمانه... ،
مینمایند(.)2
امروزه ،در مدیریت تحریك پذیری بیمار ،هرچند كه
باید استفاده از مهار فیزیكی آخرین راهحل باشد و زمانی از
آن استفاده شود كه تمام اقدامات الزم انجام شده اما مؤثر
نباشد( ،)3اغلب ،مهار فیزیكی در طیف وسیعی از
موقعیتهای بالینی دشوار ،بهخصوص حین مراقبتهای
ویژه ،مشاهده میشود( .)4عالوه بر بخشهای مراقبت
ویژه ،در بسیاری از كشورها ،استفاده از مهار فیزیكی در
بخشهای روانپزشكی و خانههای سالمندان ،نیز متداول
میباشد(.)5
مهار فیزیكی ،به هر روش یا وسیله فیزیكی یا مكانیكی،
مواد یا تجهیزات كه برای بیحركتی یا كاهش توانایی
حركت دستها ،پاها ،تنه یا سر بیمار به كار رود ،اطالق
میگردد( .)6استفاده از مهاركنندههای فیزیكی میتواند با
عوارض ناخواسته خطرناكی همراه باشد .ازجمله این
عوارض میتوان به خفگی در اثر گیر افتادن در ریلهای
كنار تخت یا جلیقه استفاده شده ،آسیب گردش خون،
آسیب تمامیت پوست ،زخمهای فشاری و بد شكلی حاصل
از انقباضات عضله ،كاهش توده و بافت استخوانی و
عضالنی ،شكستگی ،تغییر تغذیه ،بیاختیاری ادرار و
مدفوع ،عفونت های ادراری ،یبوست ،عفونت ریوی ،افزایش
باركاری قلب ،تغییر وضعیت ذهنی (مبارزهجویی ،ترس،
افزایش استرس ،گیجی ،از دست دادن امید ،افسردگی،
عصبانیت ،از دست دادن اعتماد بهنفس ،احساس
تحقیرشدن ،بی قراری ،افزایش مرگ و میر و غیره اشاره
كرد (.)7 ,8
بررسیها نشان میدهد كه در حال حاضر پرستاران
تصمیمگیرندگان اصلی استفاده از مهار فیزیكی در
بخشهای مراقبت ویژه میباشند( .)5در بررسی انجامشده
در اسپانیا 44/1 ،درصد استفاده از مهار فیزیكی با
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تصمیمگیری پرستار بوده است( .)4در فرانسه نیز فقدان
معمول دستور پزشكی برای شروع و یا قطع استفاده از
مهاركننده فیـزیكی ،نشـان میدهد كه به طور كلی
تصمیمگیـری دربـاره به كارگیـری مهـار فیزیكی با
پرستار میباشد( .)11بهنظر میرسد در تداوم استفاده از
مهـار فیزیكی بیمـار ،عوامل متعددی دخیل میباشند ،كه
در این راستـا به عوامل مرتبط باپرستـار میتوان اشاره
كرد .از جمله عوامل مرتبط با استفـاده از مهـار فیـزیكی
در پرستـار ،دانش ،نگـرش پرستـار در زمینـه مهار
فیزیكی میباشد .دانش و نگرش ،مستقیم یا غیر مستقیم
تبعیت را تحت تاثیر قرار میدهد( .)11از این رو هدف از
این مطالعه بررسی دانش ،نگرش و تبعیت پرستاران درباره
استفاده از مهار فیزیكی در بخش های مراقبت ویژه
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی همدان
میباشد.
روش كار:

مطالعه حاضر یك مطالعه مقطعی است كه به صورت
توصیفی تحلیلی وبه منظور بررسی دانش ،نگرش و تبعیت
پرستاران و عوامل مرتبط به آن در چهار بخش مراقبت
ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهر
همدان در سال  43انجام شد .با سرشماری ،از تمامی 111
پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه برای شركت در
پژوهش دعوت شدند .پرسشنامهها با مراجعه مستقیم
تحـویل داده شد وپس از انصـراف تعـدادی از پرستـاران
از شركت در مطالعه و حـذف پرسشنـامه های نـاقص82 ،
پرسشنـامه تكمیل شده مـورد تجـزیه و تحلیل قرار
گرفت.
ابزار مطالعه ،پرسشنامه دو قسمتی بود .قسمت اول
حاوی سواالتی در مورد ویژگی های فردی پرستاران مانند
سن ،جنس ،تاهل ،تحصیالت ،سابقه كار ،سابقه كار در
بخش مراقبت های ویژه ،وضعیت استخدام ،سوابق شركت
در بازآموزی استانداردهای مهارفیزیكی و نیز سواالتی در
مورد تجربه استفاده و مشاهده عوارض و نوع عارضه مهار
فیزیكی در بیماران بود .قسمت دوم پرسشنامههای بررسی
دانش ،نگرش و تبعیت پرستاران در زمینه مهار فیزیكی
بیماران بخش های ویژه را تشكیل می داد كه براساس
مطالعه  Suenو همكاران ( )2116تدوین ( )11و سپس با
استفاده از سایر مطالعات ( )12-14تعدیل شد .پرسشنامه
دانش پرستاران در زمینه مهار فیزیكی حاوی  13سوال
http://nmj.umsha.ac.ir
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دانش ( ،)a =1/76نگرش ( ،)a =1/72و تبعیت ()a=1/82
بود .دادههای گردآوری شده با نرم افزار  ،SPSS/16پس از
اعمال نمره معكوس جهت برخی سواالت ،با استفاده از
آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آزمون های
استنباطی تی مستقل ،اسپیرمن و  ANOVAمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.

صحیح و غلط بوده كه به هر پاسخ صحیح ،نمره  1و به
پاسخ اشتباه نمره صفر تعلق گرفت .بدین ترتیب دامنه
نمرات بین صفرالی 13محاسبه شد .پرسشنامه نگرش
پرستاران در زمینه مهارفیزیكی حاوی  13سوال درمقیاس
لیكرت پنج نقطهای (از بسیار موافقم= ... 4بسیار
مخالفم= )1بود .بدین ترتیب دامنه نمرات قابل اكتساب
بین صفر الی  52محاسبه شد .نمرات بیشتر نشان دهنده
نگرش مثبت و نمرات كمتر نگرش منفی پرستاران درمورد
استفاده از مهاركنندههای فیزیكی بود .پرسشنامه تبعیت
پرستاران در زمینه مهارفیزیكی ،حاوی  15سوال( ،همیشه
=دوتا هرگز = صفر) كه نمرات بین صفر الی  31محاسبه
شد .نمرات بیشتر نشان دهنده تبعیت بهتر پرستاران از
استانداردهای مهار فیزیكی و استفاده كمتر از مهاركنندهها
میباشد .جهت بررسی پایایی پرسشنامههای دانش ،نگرش
و عملكرد پرستاران در مورد استفاده از مهاركنندههای
فیزیكی از آزمون مجدد با فاصله دو هفته ،و نیز جهت
بررسی همسانی درونی پرسشنامهها از ضریب آلفا كرونباخ
استفاده شد .ضریب همبستگی پرسشنامههای دانش،
 ،P>1/111 ،r=1/82نگرش  P>1/111 ،r=1/435و
تبعیت  r=1/414 ،P>1/111نشان داد كه پایایی زمانی
پرسشنامهها مطلوب است .همچنین ضریب آلفای كرونباخ
نشـان دهنده همبستگی درونی مطلـوب پرسش نامـههای

يافتهها:

پژوهش بر روی  82پرستار نشان داد كه اكثـریت
پرستاران در گروه سنی  31-41سال قرار داشتند%72 .
پرستـاران متـأهل بودند %81/7 .پرستاران ،زن بوده و
 % 41/2از شركت كنندگان دارای مدرك كارشناسی
بودند .میانگین كل سابقهكـار پرستـاری پرستـاران
شـركت كننده 8/54 ،سال با انحـراف معیـار  4/45بوده
كه كمترین سابقهكار پرستـاری  1سال و بیشتـرین
سابقـهكـار  24سال بود .میانگین سابقهكار در بخش ویژه
 4/64سال با انحراف معیـار  3/35بود .تنهـا  21/7درصـد
از پرستـاران شركت كننده ،دوره آموزشی مهار فیزیكی را
به صورت شفاهی گذرانده بودند در حالی كه  87/8درصد
افراد تجربه استفاده از مهار فیزیكی و تجربه عوارض مهـار
فیزیكی را داشتد .شـایعترین عارضه تجـربه شده كه
توسط پرستـاران گـزارش شد ،زخم پوستی و اكیمـوز
بـود.

جدول : 1اطالعات دموگرافيك پرستاران شركت كننده در پژوهش برحسب ويژگي های فردی
فراوانی

متغیرهای مورد بررسی

درصد

سن بر حسب سال
21-31

31

37/8

31-41

48

58/5

41-51

3

3/7

جنسیت
زن

67

81/7

مرد

15

18/3

تحصیالت
كاردانی

1

1/2

كارشناسی

74

41/2

كارشناسی ارشد

7

8/5

وضعیت تاهل
متاهل

54

72

مجرد

23

28
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معیار  ،1/168كمترین مقدار  11و بیشترین مقدار 28
(دامنه نمرات قابل اكتساب از پرسشنامه تبعیت )1-31
بود.
همچنین در این بررسی بین دانش و نگرش و تبعیت
رابطه مثبت معنی داری وجودداشت .رابطه مستقیم ،مثبت
و معنی داری بین تحصیالت با دانش (،)P>1/15
تحصیالت با نگرش ( ،)P>1/15جنسیت با تبعیت
( )P>1/15به دست آمد.

میانگیـن دانش پرستـاران در زمینـه مهار فیزیكی
 6/65با انحراف معیار  ،1/731كمتـرین مقدار  3و
بیشترین مقدار (11دامنه نمرات قابل اكتساب از
پرسشنامه دانش  )1-13بود .میـانگین نگرش پرستـاران
در زمینه مهارفیزیكی  26/32با انحـراف معیار ،4/436
كمتـرین مقدار  14و بیشترین مقدار ( 43دامنـه نمـرات
قابل اكتساب پرسشنـامه نگرش  )1-52بود .میـانگین
تبعیت پرستـاران در زمینه مهارفیزیكی  21/74با انحـراف

جدول : 2اطالعات دموگرافيك پرستاران شركت كننده در پژوهش برحسب متغيرهای شغلي
فراوانی

درصد

متغیرهای مورد بررسی
طرحی

13

15/4

استخدام رسمی

43

52/4

استخدام قرار دادی /پیمانی

25

31/5

قراردادی /ساعتی

1

1/2

وضعیت استخدام

سابقه كل كار پرستاری بر حسب سال
كمتر از یك سال

5

6/1

1-5

15

18/3

6-11

38

46/3

11-15

18

22

16-21

4

4/4

21-25

2

2/4

سابقه كارپرستاری در بخش مراقبت های ویژه بر حسب سال
كمتر از یك سال

11

13/4

1 -5

48

58/5

6 -11

21

25/6

11-15

1

1/2

16 -21

1

1/2

جدول :3دانش ،نگرش و تبعيت پرستاران شركت كننده در پژوهش در مورد مهار فيزيكي بيماران در بخش های مراقبت ويژه
متغیرهای مورد بررسی

دامنه نمرات قابل اكتساب

تعداد

حداقل

حد اكثر

میانگین

انحراف معیار

دانش

1-13

82

3

11

6/65

1/731

نگرش

1-52

82

14

43

26/32

4/436

تبعیت

1-31

82

11

28

21/74

1/168

بحث:

استفاده میشود( ..)14گرچه هدف اصلی استفاده از

امروزه از مهاركنندههای فیـزیكی به صورت رایج در بخش
های مراقبت ویژه ،بهمنظور جلوگیری از خطر ایجاد اخالل
در درمان توسط بیمار و نیز جهت حفظ ایمنی بیمار

مهاركنندههای فیزیكی تامین امنیت بیمار میباشد،
تحقیقات نشان میدهند كه استفاده از مهاركنندههای
فیزیكی میتواند به آسیبهای روحی و روانی ،صرف هزینه
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بیشتر و افزایش آسیب های جدی منجر گردد( .)4در حال
حاضر پرستاران تصمیم گیرندگان اصلی استفاده از مهار
فیزیكی هستند .درصورتی كه تصمیم گیری جهت استفاده
از مهار فیزیكی بدون تفكر و ارزیابی دقیق باشد ،زمینه
خطا را فراهم میكند( .)15با توجه به این مهم كه دانش و
نگرش میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تبعیت
تاثیرگذار باشند( ،)11الزم است كه برنامهریزی مناسبی
جهت كاهش استفـاده از مهـار فیـزیكی و عـوارض
مربـوط به آن ،دانش ،نگـرش و تبعیت پرستاران در
زمینـه مهـار فیزیكی بیماران و عوامل تاثیرگذار بر آن
شناسایی شود.
در مطالعه حـاضر ،میـانگین دانش پرستـاران در
زمینـه مهـار فیـزیكی  6/65با انحـراف معیـار 1/731
است .كمترین مقدار 3و بیشترین مقدار  11میباشد.
(دامنه نمرات قابل اكتساب  .)1-13در این بررسی84/1 ،
درصد به سوال استفاده از مهار فیزیكی در بیماران،
میتواند منجر به افزایش مرگومیر بیماران شود ،پاسخ
غلط دادهاند .این یافته مهم كه اكثریت پرستاران
شركتكننده ،مهار فیزیكی را عاملی موثر در افزایش مرگ
و میر بیماران نمیشناسند ،منطبق با نتایج  Azabو
 )12( )2113( Negmو  Farinaو همكاران ()2113
( )18بود كه نشان دهنده عدم شناخت عوارض مهار
فیزیكی و دست كم گرفتن عوارض آن توسط پرستاران
میباشد.
 76/8درصد از پرستاران شركت كننده در مطالعه
حاضر اعتقاد داشتند كه استفاده از مهار فیزیكی از افتادن
بیمار قطعا پیشگیری میكند 41/5 .درصد ازشركت
كنندگان ،استفاده از مهار فیزیكی را روشی جهت
جلوگیری ازخارجسازی بدون برنامهریزی لولهتراشه توسط
بیمار میدانستند و نزدیك به  %51پاسخ دهندگان با این
عبارت كه "بیمار تحت مهار فیزیكی می تواند وسایل
درمانی متصل به خود را خارج نمایند" ،مخالف بودند .در
حالی كه در تحقیق انجامشده توسط  Birkettو همكاران
( )2115نشان داده است % 77 ،از بیمارانی كه لوله تراشه
خود را خارج كرده بودند ،تحت مهار فیزیكی بودهاند(.)14
بنابر نتایج مطالعه حاضر ،سطح دانش پرستاران شركت
كننده ،در زمینه مهار فیزیكی ناكافی میباشد .این یافته با
نتایج مطالعه  Suenو همكاران ( )2116كه در بخش های
بازتوانی ( )11و  )1444( Suenكه در خانههای سالمندان
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انجام شد( )16منطبق میباشد .آنان نیز تاكید داشتند كه
دانش پرستاران در زمینه مهار فیزیكی ناكافی می باشد .از
طرفی این یافته با یافتههای  Karagozogluو همكاران
( )2113مبنی بر دانش دانشجویان پرستاری در مورد
استفاده از مهار فیزیكی مغایرت دارد( .)17از آنجا كه
 Karagozogluو همكاران ،مطالعه خود را در بین
دانشجویان پرستاری در حین دوره كارآموزی در بخش
مراقبت ویژه انجام دادند ،به نظر میرسد كه علت مغایرت
یافتهها و باال بودن دانش دانشجویان پرستاری به دلیل
تازه بودن آموزش مباحث تدریسی در واحدهای تئوری و
عملی میباشد.
در بررسی نگرش پرستاران در مورد استانداردهای مهار
فیزیكی ،میانگین نگرش پرستاران مورد مطالعه 26/32 ،با
انحراف معیار  4/44با كمترین مقدار  14و بیشترین مقدار
( 43دامنه نمرات قابل اكتساب  )1-52بود .از نكات قابل
توجه بررسی نگرش پرستاران در این تحقیق این است كه
حدود  % 86پرستاران پاسخ دهنده با این عبارت "استفاده
از مهار فیزیكی از افتادن بیمار جلوگیری میكند" ،كامال
موافق و موافق بودند .این یافته با یافتههای  Suenو
همكاران ( )11()2116و  )16( )1444( Suenو
 Karagozogluو همكاران ( )2113در بخش مراقبت
ویژه ( ،)17در مورد استفاده پرستاران از مهار فیزیكی به
منظور جلوگیری از سقوط منطبق میباشد .متاسفانه این
نتیجه نشان دهنده این مهم است ،علی رغم گذشت
سالها از انجام پژوهشهای فوق ،هنوز در بخشهای ویژه
كه شرایط بیمار بحرانی است ،به مهار فیزیكی بهعنوان
وسیلهای جهت جلوگیری از سقوط بیمار نگریسته میشود.
باتوجه به نسبت پرستار به بیمار كه حداكثر  2/15نفر
پرستار به ازای هر بیمار در پژوهش حاضر بود ،بالغ بر
 %81از پاسخ دهندگان با این عبارت كه "با توجه به
كمبود نیروی پرستار ،جهت مانیتورینگ بیمار ،ما مجبور
به استفاده از مهار فیزیكی بیمار هستیم" ،كامال موافق و
موافق بودند %67 .شركت كنندگان معتقدند كه استفاده از
مهاركنندههای فیزیكی در بیماران ،به كاهش مدتزمان
ارائه مراقبت پرستاری كمك میكند .نگرش نزدیك به
 %61از پاسخ دهندگان با این عبارت كه "در صورت
استفاده از مهار فیزیكی ،بیمار میتواند وسایل درمانی
متصل به خود را خارج نمایند" ،مخالف و كامال مخالف
بودند .این یافته منطبق بر نتایج تحقیق  Azabو Negm
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( )2113میباشد كه ،متاسفانه گاها از مهار فیزیكی به
عنوان جایگزین نیرو انسانی استفاده میشود(.)12
پرستاران درباره استفاده از مهار فیزیكی ،احساسات
چندگانه یا متفاوتی داشتند .به عبارت دیگر ،تصمیمگیری
جهت استفاده از مهار فیزیكی ،یك تصمیمگیری ساده
نیست و گاها پرسنل را در یك وضعیت بغرنج قرار میدهد.
 %46پاسخ دهندگان با این عبارت"،اگر من بیمار بودم،
باید این حق را داشته باشم كه در بـرابـر استفـاده از
مهاركننده فیزیكی مقاومت نمایم یا آن را نپذیرم" ،موافق
یا كامال موافق بودند .نزدیك به  %71شركت كنندگان
اذعان كردند كه ناراحتی بیمار پس از این كه تحت مهار
فیزیكی قرار میگیرد ،حس بدی در آنها ایجاد میكند.
بالغ بر  % 64با این عبارت كه "بیمار غیركمایی هنگامیكه
تحت مهار فیزیكی قرار میگیرد به خاطر از دست دادن
شـان و منـزلتش رنج میبرد" ،نظـر موافق و كـامال
مـوافق داشتند .این موارد میتواند منعكس كننده
دیسترس اخالقی پرستاران در استفاده از مهار فیزیكی
باشد كه منطبق بر یافتههای  Marangosو همكاران
منطبق میباشد ( .)21در مجمـوع ،نتـایج مطالعه حـاضر
در مـورد نگـرش پرستـاران به استفـاده از مهار فیزیكی،
با نتایج مطالعه  Suenو همكاران ( ،)2116منطبق می
باشد .آنان نیز نگرش منفی پرستاران را نسبت به عدم
استفاده از مهار فیزیكی دریافتند ( .)11یعنی این كه
پرستاران بیشتر تمایل داشتند تا از مهار فیزیكی استفاده
نمایند.
در بررسی تبعیت پرستاران در زمینه مهار فیزیكی،
میانگین تبعیت پرستاران مورد بررسی 21/74با انحراف
معیار 1/168است .كمترین مقدار  11و بیشترین مقدار 28
میباشد( .دامنه نمرات قابل اكتساب  .)1-31در بررسی
تبعیت فقط  7/3شركت كنندگان اذعان كردهاند كه فقط
با دستور پزشك بیمار را مهار میكنند .دربررسی  Azabو
 ،)2113( Negmاز میان پرستاران شركت كننده%18 ،
اذعان كردهاند كه فقط با دستور پزشك بیمار را مهار
میكنند( .)12در بررسی  Karagozogluو همكاران
( ،48/4 ،)2113از پاسخ دهندگـان اذعـان كردهاند كه
بدون دستـور پـزشك ،بیماران را تحت مهار فیزیكی قـرار
میدهند( .)17این یافته با یافتـههای  San Turgayو
همكـاران ( Martín ،)21( )2114و همكاران( ،)2111در
زمینه اعتقاد پرستـاران به استفاده از مهـار فیزیكی بـدون

سیده زهرا سعیدی و همکاران

نیـاز به تجـویـز پزشك ،مطابقت دارد ( .)22این یافتـه،
نشـان دهنده این مهم است كه شـروع و پایان استفـاده
ازمهـار فیـزیكی با تشخیص بالینی پرستار و قضاوت وی
انجام میشود .در این راستـا باید به این نكتـه توجـه
نمـود كـه با توجـه به عـوارض مهار فیزیكی و پیامدهای
آن و تبعات قانونی ،حرفهای و اخالقی ،در مواردی كه
استفاده از مهار فیزیكی اشتباه باشد ،استفاده از مهار
فیزیكی بـدون دستور پزشك ،میتواند برای پرستاران
مشكل ساز باشد.
در این بررسی  35/4درصد از پاسخ دهندگان اظهار
كردند كه همیشه هنگام استفاده از مهاركنندهها ،نوع مهار
فیزیكی استفادهشده ،دلیل انتخاب آن ،زمان شروع بهكار
بردن آن ،و مراقبت پرستاری موردنیاز را در گزارش
پرستاری ثبت میكنم .در حالی كه  %52از پاسخ
دهندگان در بررسی  Azabو  )2113( Negmاظهار
داشتهاند كه هرگز ،هنگام استفاده از مهاركنندهها ،نوع
مهار فیزیكی استفـادهشده ،دلیل انتخاب آن ،زمـان
شـروع بهكار بردن آن ،و مراقبت پرستاری موردنیاز را در
گزارش پرستاری ثبت نمیكنند( .)12این یافته با
یافتههای مطالعه  Kandeelدر مصـر ( )24و یافتـههای
 )2114( Akanselدر تركیـه در مـورد عدم مستنـدسازی
استفاده از مهار فیزیكی توسط پرستاران هم جهت
میباشد(.)25
در مجموع ،در مقایسه نتـایج بررسی پژوهش حـاضر و
پژوهش  Karagozogluو همكاران ( ،)2113نمرات
اكتسـابی تبعیت دانشجویان پرستاری تركیه بسیار باال
بوده است .نتایج  Karagozogluو همكاران ( )2113نه
تنهـا در مقـایسه با بررسی حاضر بلكه در مقـایسه با
نتـایج تحقیق  Janelliو همكاران( ،)26( )2116و Suen
( )11( )2116نمـرات اكتسابی تبعیت دانشجویان
پرستاری از پرستاران باالتر بوده است .شاید علت این
مغایرت در نتایج ،به دلیل مشابه نبودن جامعه پژوهش
پرستاران و دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن می
باشد Karagozoglu .و همكاران ( )2113با اشاره به تاثیر
غیر مستقیم دانش و نگرش بر روی تبعیت ،معتقد است
كه باال بودن دانش و نگرش دانشجویان مورد بررسی
درباره مهار فیزیكی ،نقش مهمی در كسب این نمره داشته
است(.)17
با توجـه به نتـایج حاصله از بـررسی دانش ،نگـرش و
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تبعیت پرستاران در زمینه مهار فیزیكی ،در ارتباط سنجی
عوامل مربوط به پرستار با دانش ،نگرش و تبعیت
پرستاران ،به نتایج زیر دست یافتیم:
الف :دانش و نگرش با جنسیت ارتباط ندارد (،)P>1/15
ولی تبعیت با جنسیت مرتبط است ( ،)P<1/15به نحوی
كه نمرات تبعیت در زنان بیش تر از مردان است .این یافته
در مورد دانش و نگرش منطبق بر یافته  Azabو Negm
( )12( )2113و  Hamersهمكاران ( )2114میباشد
( ،)27ولی در زمینه تبعیت Azab ،و )2113( Negm
ارتباطی بین این متغیرها نیافتند.
ب :بین دانش ،نگرش و تحصیالت ارتباط مثبت معنی دار
آماری موجود است( ،)P< 1/15ولی تبعیت با تحصیالت
ارتباطی ندارد( Azab .)P>1/15و  )2113( Negmدر
نتایج حاصل از بررسی خود ،اذعان كرده بودند كه مدرك
تحصیلی بر دانش ،نگرش و تبعیت تاثیر ندارد( ،)12در
صورتی كه در پژوهش حاضر ،ارتباط مثبت و معنی داری
بین دانش و تحصیالت و نگرش و تحصیالت یافت شد.
یعنی با افزایش دانش ،نگرش نسبت به مهار فیزیكی مثبت
تر میشود .در مورد این مساله كه چه چیزی باعث
میشود ،پرستاری كه تحصیالت بیشتری (كارشناسی
ارشد) دارد ،دانش و نگرش بهتری نسبت به مهار فیزیكی
داشته اما در تبعیت تفاوتی با دیگر پرستاران (پرستاران
دارای مدرك كارشناسی) نداشته باشد ،به نوبه خود ،جای
بحث و بررسی بیشتری دارد.
ج :بین متغیرهای دانش ،نگرش و تبعیت در زمینه
استفاده از مهار فیزیكی با متغیر وضعیت استخدامی
ارتباطی وجود نداشت ( .)P> 1/15به عبارت دیگر
صرفنظر از نوع استخدامی ،دانش پرستاران ناكافی و
نگرش منفی و تبعیت افراد ضعیف به نظر می رسید.
د :براساس نتایج پژوهش حاضر ،بین دانش و نگرش با طی
دوره آموزشی مهار فیزیكی ارتباطی به دست نیامد
( ،)P>1/15ولی تبعیت با طی دوره آموزش مهار فیزیكی
ارتباط معنی داری دارد ( ،)P< 1/15و افراد با سابقه
شركت در دوره آموزشی ،نمرات تبعیت بهتری را كسب
نمودند .این یافته نیز در مورد تبعیت با یافتههای  Azabو
 )2113( Negmمطابقت ندارد .آنان گزارش كردند كه
دانش ،نگرش و تبعیت با دانش قبلی درباره مهار فیزیكی
ارتباطی ندارد )12( .با توجه به اینكه منظور از دانش قبلی
درباره مهار فیزیكی در مطالعه آنان به خوبی مشخص
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نشده است و ممكن است شامل هر نوع آموزش در این
زمینه باشد .لذا بررسی بیشتر در مورد محتوای دورههای
آموزشی مهار فیزیكی پرستاران الزم است.
ه= بین دانش ،نگرش و تبعیت ارتباط مثبت معنی دار
آماری وجود دارد .بدین صورت كه با افزایش دانش ،نگرش
مثبت تـر و تبعیت بهتر میشود .این یافتـه ،مشـابه نتـایج
 Karagozogluو همكاران ( Azab ،)17()2113و
 )12( )2113( Negmمیباشد .اما  Suenو همكاران
( )2116دریافتند كه دانش از طریق تاثیر مستقیمی كه
بر نگرش دارد ،به صورت غیرمستقیم منجر به بهبود
تبعیت میشود( .)11یعنی رابطه دانش با نگرش مستقیم،
مثبت ،معنیدار و با تبعیت غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار
میباشد .اما به نظر میرسد مهمترین نتیجهگیری این
بررسیها این است كه ،دانش چه مستقیم و چـه غیـر
مستقیـم منجـر به بهبـود نگـرش و تبعیت شود ،نقش
دانش در بهتر شدن نگرش و بهبود تبعیت غیر قابل انكار
است .از این رو پیشنهاد میگردد در مباحث درسی
دانشگاهی و اعتباربخشی بیمارستانی به آموزش مهار
فیزیكی در ردههای مختلف كادر درمانی ،توجه بیشتری
شود.
نتيجه نهايي:

وضعیت دانش ،نگـرش و تبعیت پرستاران در زمینـه مهار
فیزیكی مطلوب نیست .با توجه به ارتبـاط مثبت معنی دار
بین دانش ،نگرش و تبعیت ،كه افزایش دانش منجر به بهتر
شدن نگرش و تبعیت میشود ،این یافته میتواند ،تاكیدی
بر لزوم بـرگـزاری دورههـای باز آموزی ضمن خدمت
پرستاری ،در مبحث مهار فیزیكی باشد.
محدوديت پژوهش :در پـژوهش حـاضـر ،در بـررسی
تبعیت ،از پرسشنامه خود-اظهاری تبعیت استفاده شد.
ممكن است پاسخ دهندگان بنا به دالیل مختلف ،عباراتی
از گزینههای پرسشنامه تبعیت را انتخـاب نموده باشند كه
احتماال درست به نظـر میرسد .بنـابراین پیشنهاد
میشـود كـه در پژوهش های بعدی به جای پرسشنامه
خود-اظهـاری ،از چك لیست جهت بررسی تبعیت
استفـاده شود.
سپاسگزاري:

این طرح در غالب پایان نامه دانشجویی ،با شماره طرح
 ،4316182861مصوب معاونت تحقیقات و فن اوری
دانشگاه علوم پزشكی انجام شده است .در اینجا الزم است
http://nmj.umsha.ac.ir
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 مدیریت دفتر پرستاری و همكاران محترم،همدان
بخشهای مراقبت ویژه كه در اجـرای پژوهش نهایت
. تشكر و قدردانی مینماییم،همكاری را نمودند

كه از كلیه همكاران محترم در ردههای مختلف
بیمارستانهای آموزشی مورد بررسی تشكر و قدردانی
 ضمنا از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان.نماییم
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Abstract
Background: The use of physical restraints is a major challenge in all healthcare systems

throughout the world. The present study aimed to investigate the knowledge, attitude, and
performance of intensive care unit nurses toward the use of physical restraints and to determine
the factors affecting the mentioned variables.
Methods: In this descriptive-analytical research, the study population included nurses
working in intensive care units of teaching hospitals in Hamadan, Iran. Questionnaires
containing demographic characteristics and knowledge, attitude, and self-report practice of
physical restraint usage were developed to collect data. Descriptive and inferential statistics
were used to analyze the data in SPSS/16.
Result: Most nurses were female (81.7%), aged 31-40 years (58.5%), and held a Bachelor’s
degree in nursing (90.0%). Moreover, 87.8% of the participants had an experience of physical
restraint use and facing its complications. The nurses’ mean scores of knowledge, attitude, and
practice were 6.65 ± 1.73 (out of 13), 26.32 ± 4.94 (out of 52), and 20.79 ± 4.17 (out of 30).
Knowledge and attitude were significantly related with education and practice. Furthermore,
significant positive relationships were observed between of gender and practice and also practice
and attending an educational course.
Conclusion: Nurses did not show acceptable levels of knowledge, attitude, and practice of physical
restraint use. Therefore, nurse education programs need to pay more attention to the significant
issue of physical restraint usage.
Keywords: Intensive Care Units / Knowledge / Nurses / Restraint, Physical
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