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 چكيده
از . هاي مراقبت ويژه باعث شده است تا اين بيماران سـطوح قابـل تـوجهي از درد و نـاراحتي را تجربـه كننـد       شرايط خاص بخش :مقدمه

 .طرفي، اين بيماران به داليل مختلف قادر به ابراز ناراحتي خود نيستند
 .هاي مراقبت ويژه تعيين عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بخش :هدف
گويـه اسـتخراج و سـپس روايـي محتـوايي آن بـه وسـيله         60براي ارزيابي ساختار عوامل ايجاد كننده ناراحتي، پرسشنامه اوليه با  :روش

 1392مشهد در سال ) ع(رضا هاي قائم و امام هاي مراقبت ويژه بيمارستان بيمار بستري در بخش 220پرسشنامه براي . تأييد شد متخصصان
پايـايي پرسشـنامه بـا روش     .از تحليل عاملي اكتشافي براي تعيـين سـاختار عوامـل ايجادكننـده نـاراحتي كمـك گرفتـه شـد        . تكميل شد

 .انجام شد 16نسخه   SPSSافزار ها با نرم تحليل داده. ن ارزيابان تأييد شدكرونباخ و ضريب توافق بي آلفاي
بعـد   5هـاي ويـژه در    آيتمي عوامل ايجادكننده نـاراحتي در بخـش مراقبـت    30هاي پرسشنامه  مؤلفهتحليل عاملي نشان داد كه  :ها يافته

و » )عامـل  6(درمـان  «، »)عامـل  6(هـاي ويـژه    بـت محـيط بخـش مراق  «، »)عامـل  6(اضـطراب  «، »)پرسـش  7(ايزوالسيون و تنهايي «
پرسشنامه عوامل ايجـاد كننـده نـاراحتي در    هاي  مقياس خرده كرونباخ براي آلفاي ضريب دامنة. اند قرار گرفته» )عامل 5(پاتوفيزيولوژيك «

 .باشد مي 86/0كرونباخ براي كل ابزار  و شاخص آلفاي 85/0تا  65/0هاي ويژه بين  بخش مراقبت
هـاي ويـژه بـراي شناسـايي بهتـر       پرسشنامه بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي براي ارايه كمك به پرستاران شاغل بخش :گيري جهنتي

سنجي اين پرسشنامه، حكايت  مشخصات روان. ها طراحي شده است عوامل ناراحت كننده بيماران و در نهايت، افزايش كيفيت مراقبت از آن
 .توان از آن براي تعيين عوامل ايجاد ناراحتي در بيماران بخش ويژه استفاده نمود اي كه مي رد؛ به گونهاز روايي و اعتبار آن دا

 هاي ويژه، عوامل ايجاد ناراحتي، پرسشنامه بخش مراقبت ارزيابي ساختار، :ها كليدواژه
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  مقدمه
هاي ويژه در معرض شرايط  ر بخش مراقبتبيماران بستري د

بسيار پراسترسي هستند و سطوح قابل توجهي از درد و ديگر 
دارند كه  ها را از منابع متعدد داخلي و خارجي دريافت مي ناراحتي

تواند باعث ايجاد عاليم اختالل استرس بعد از  اين تجربيات مي
 ).1(ص شود تروما و نيز تغيير كيفيت زندگي بيمار بعد از ترخي

هاي ناآشنا و خاص، وجود وسايل و تجهيزات  تجربه روتين
تكنولوژيكي، سروصداي زياد وسايل و وجود هشدارها در اين 

باعث شده كه احساساتي نظير ترسناك براي ) 2(ها  بخش
خوابيدن، عدم توانايي حركت كردن و وحشتناك بودن و نظير 

سابقه بستري در آن، موضوع اصلي خاطرات بيماراني باشد كه 
 ).3(اند  هاي ويژه را داشته بخش مراقبت

نتايج تحقيقات نيز بيانگر اين است كه بيماران بستري در بخش 
كنند؛  هاي ويژه مشكالت جسمي و عاطفي را تجربه مي مراقبت

تواند  ها مشكل است و مي كه تطابق با اين مشكالت براي آن
به عنوان مثال، . مدت براي بيمار باشد داراي عوارض طوالني

محروميت حسي به دنبال محدوديت حركتي و محدوديت 
مالقات منجر به كاهش آشكار در كيفيت و كميت درون 

تواند عوارضي نظير كاهش  گردد؛ كه خود مي دادهاي حسي مي
ظرفيت يادگيري، عدم توانايي حل مشكل، اختالل گذرا در 

اي خواب را درك، اختالل در آگاهي به زمان و مكان و الگوه
 ).4و  2(دربرداشته باشد 

تواند به عنوان يك  نيز مي ICUاز طرفي، بستري شدن در 
زا در نظر گرفته شود؛ چرا كه بيماران بستري در  واقعه استرس

). 5(ها اغلب داراي شرايط تهديد كننده حيات هستند  اين بخش
ن با اين وجود، اغلب اين بيماران به داليل مختلف نظير دارابود

لوله تراشه، ضعف و گيجي قادر به ابراز ناراحتي خود نيستند و 
شود كه بسياري از احساسات اين بيماران به خوبي  اين باعث مي

ها توسط پرستاران  درك نشده و يا درك اشتباه از احساسات آن
 ).5(صورت گيرد 

به عنوان داشتن  حال با در نظر داشتن اين موضوع كه راحتي،
نياز حقيقي بشر در  )6(رضايت و آسودگي احساس آرامش، 

بنابراين، دانش پرستاري در مورد  ،)8و  7( سرتاسر زندگي است 
عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بيماران بستري در بخش 

تر مراقبت پرستاري و  هاي ويژه در ارايه بهتر و جامع مراقبت
نده برآورده كردن هر چه بيشتر اين نياز اساسي بيماران كمك كن

 ).9(خواهد بود 
بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه عوامل ايجاد كننده 

رغم انجام  دهد كه علي ناراحتي در بيماران بخش ويژه نشان مي
تحقيقات زياد در زمينه كشف اين عوامل، بسياري از اين 

به عنوان مثال (تحقيقات به صورت متمركز بر يك عامل 

اراحتي ناشي از داشتن لوله تراشه، قرار ناراحتي ناشي از درد، ن
فقط . انجام شده است) داشتن تحت تهويه مكانيكي و نظاير آن

) 1999(و سكمن و همكاران ) 2010(مطالعه كالفون و همكاران 
بود كه به صورت گسترده به منظور پيدا كردن عوامل ايجاد 

اي  مهناراحتي در اين بيماران انجام شده و منجر به توليد پرسشنا
 .)10و  1(در اين زمينه شده است 

نيز بسياري از مواردي كه به طور بالقوه ها در اين پرسشنامه 
براي بيماران با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور ما 

از جمله اين شرايط . شود، لحاظ نشده است موجب نارحتي مي
توان به مسايل مربوط به اعتقادات مذهبي كه مشكالت  مي
ظ حجاب و ناراحتي ناشي از مراقبت توسط كاركنان حف

و نيز مسايل اقتصادي كه منتج از ) 11(غيرهمجنس را دربردارد 
تفاوت در بودجه اختصاص يافته به بخش سالمت كشورها و 

اي از بيمار در زمان بستري و بعد  هاي بيمه هاي شركت حمايت
هاي  به بانك از طرفي، با مراجعه ).12(باشد اشاره كرد  از آن مي

اي در زمينه پيدا كردن  اطالعاتي معتبر معلوم شد كه مطالعه
هاي  هاي مراقبت عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بيماران بخش

از اين رو، ساخت ابزاري كه . ويژه در ايران انجام نشده است
هاي ويژه را  دقيقاً عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بخش مراقبت

گيري اين  هايي مناسب براي اندازه مقياس دهبسنجد و داراي خر
 .سزايي دارد عوامل در ابعاد مختلف باشد، اهميت به

تـوان ميـزان نـاراحتي درك     اي مي با استفاده از چنين پرسشنامه
شده و عوامل ايجاد اين ناراحتي را در بيمـاراني كـه در شـرايط    

جهـت  برند تعيـين كـرد و در    مي سر كامالً بحراني و پراسترس به
بـا  . ها گـام برداشـت   ارتقاي ناراحتي و كاهش و رفع ناراحتي آن

توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با هدف طراحي و تعيين 
گيـري عوامـل ايجـاد     سنجي پرسشنامه انـدازه  هاي روان ويژگي

 .هاي ويژه انجام شد كننده ناراحتي در بخش مراقبت
 ها روش

اكتشافي متوالي است؛  پژوهش حاضر يك مطالعه تركيبي از نوع
مراحل توليد گويه و تقليل گويه  ،كه به منظور ساخت پرسشنامه

 :به نحو زير انجام شد
در اين مرحله، ابتدا تمامي متون مرتبط : فرايند توليد گويه: الف

هاي مرتبط در اين زمينه از جمله  با موضوع و نيز پرسشنامه
و ) 2010(ان هاي تهيه شده توسط كالفون و همكار پرسشنامه

به دقت مطالعه و تجزيه و تحليل ) 1999(سكمن و همكاران 
آيتم از  عوامل ايجاد كننده  22اي شامل  شد و ليست اوليه

و  1(ها استخراج شد  هاي ويژه از آن ناراحتي در بخش مراقبت
10.( 

به (سپس پژوهشگران با در نظر گرفتن تجربيات شخصي خود 
ي ويژه و نيز مربي دانشجويان ها عنوان پرستار بخش مراقبت



و همكارانحسين كارشكي   
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هاي ويژه به مدت  پرستاري در درس كارآموزي بخش مراقبت
در مورد عوامل بالقوه ايجاد ناراحتي و نيز در ) سال 25حداقل 

هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بستر  نظر گرفتن تفاوت
به اين ترتيب، . مورد را به اين عوامل اضافه كردند 14مطالعه، 

هاي ويژه  ل ايجاد كننده ناراحتي در بخش مراقبتليست عوام
 .آيتم تهيه شد 36شامل 

 ICU ،10نفر از پرستاران متبحر  10 سپس اين ليست در اختيار
از اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي كه  نفر

از  نفر 10هاي ويژه دارند و نيز  سابقه طوالني كار در بخش
ها  از آن. هاي ويژه گذاشته شد بيماران بستري در بخش مراقبت

خواسته شد كه نظرات خود را در مورد اين عوامل ارايه دهند و 
ها عوامل ديگري نيز در اين زمينه  در صورتي كه از نظر آن

مورد به آن  24وجود دارد، به ليست عوامل اضافه كنند؛ كه 
 .اضافه گرديد

به منظور  بعد از تهيه ليست عوامل، پرسشنامه اوليه تهيه شد و
تأييد، مجدداً در اختيار اعضاي هيأت علمي و پرستاران بخش 

در . هاي ويژه قرار گرفت و نظرات ايشان لحاظ گرديد مراقبت
نهايت، پرسشنامه بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بخش 

پرسش تهيه شد؛ كه تمامي  60هاي ويژه حاوي  مراقبت
 .مه آورده شده استهاي آن در ابتداي پرسشنامه ضمي آيتم

در اين مرحله، پرسشنامه مذكور توسط : فرايند تقليل گويه: ب
هاي  دو نفر از تيم تحقيق كه خود سابقه كار در بخش مراقبت

ويژه داشتند و داراي مهارت بااليي در برقراري ارتباط با بيماران 
تا  1391ماه، از شهريور  10اين بخش بودند، در طول مدت 

هاي مراقبت ويژه  در بخش بستريبيمار  220اي بر 1392خرداد 
هاي قائم و  داخلي، جراحي عمومي و جراحي قلب بيمارستان

گيري در دسترس  شهر مشهد كه به روش نمونه) ع(رضا امام
 .انتخاب شده بودند؛ تكميل گرديد

 200علت انتخاب اين حجم نمونه، توصيه به انتخاب حداقل 
با توجه به ). 13(باشد  سازي مي واحد پژوهش در مطالعات آزمون

هاي  اين كه دسترسي به بيماران بستري در بخش مراقبت
اي كه شرايط شركت در مطالعه از جمله هوشياري كامل و  ويژه

باشد؛  توان و تمايل پاسخگويي را داشته باشند، مشكل مي
 .بنابراين، همين حداقل حجم نمونه مد نظر قرار گرفت

سال، توانايي  18ش شامل سن باالي معيارهاي ورود به پژوه
برقراري ارتباط كالمي براي تكميل پرسشنامه پژوهش، آشنايي 
كامل به زبان فارسي و تمايل داوطلبانه به شركت در مطالعه 

بوده  8/18با انحراف معيار  9/53ميانگين سني اين بيماران . بود
ن ها را مردان و مابقي را زنا از آن) درصد 4/51(نفر  113و 

 1هاي اين بيماران در جدول  ساير ويژگي. دادند تشكيل مي
 .آورده شده است

هاي  داده. با بيمار تكميل شد مصاحبه طريق ازپرسشنامه مذكور 
هاي مربوط به بيماري با استفاده از  دموگرافيك و نيز داده

از تمامي . آوري گرديد هاي موجود در پرونده بيمار جمع داده
نامه كتبي گرفته شد  شركت در مطالعه رضايتبيماران به منظور 

ها محرمانه خواهد  و به ايشان اطالع داده شد كه اطالعات آن
 .بود و نتايج به صورت كلي بيان خواهد گرديد

ويرايش  SPSSافزار  هاي به دست آمده از بيماران در نرم داده
هاي آماري توصيفي  از آزمون. وارد و تجزيه و تحليل شد 16

هاي شركت كنندگان در مطالعه، از آزمون  يين ويژگيبراي تع
آلفاي كرونباخ به منظور تأييد پايايي ابزار، از آزمون ضريب 
همبستگي پيرسون براي تعيين ميزان توافق بين ارزيابان و در 
نهايت، به منظور احراز روايي سازه از  تحليل عاملي اكتشافي 

 .استفاده شد
مل تعيين و بررسي شد و عواملي كه ابتدا فرواني هر كدام از عوا

آن را به ) نفر 22كمتر از (درصد واحدهاي پژوهش  10كمتر از 
عنوان عامل ايجاد كننده نارحتي خود ذكر كرده بودند، از ليست 

 Kalfon. مورد بود 27تعداد اين عوامل . عوامل حذف شدند
ها  نيز معتقد است كه عواملي در اين گونه پرسشنامه )2010(

د به عنوان عامل ايجاد ناراحتي آورده شود؛ كه اختصاص به باي
به ). 1(بيماران داراي بيماري خاص و شرايط خاص نباشد 

عنوان مثال، ناراحتي ناشي از ساكشن تراشه و يا تعويض باند 
اي است و ليكن  لوله تراشه، گرچه عوامل بسيار ناراحت كننده

ر معرض اين عوامل اكثريت بيماران واجد شرايط مطالعه حاضر د
هاي  قرار نداشتند و فقط اختصاص به بيماراني از بخش مراقبت

گذاري داخل تراشه  ويژه دارد كه نياز به تهويه مكانيكي و لوله
 .دارند

آيتمي با استفاده از  33در اين مرحله، ضريب اعتبار پرسشنامه 
با توجه به همبستگي . به دست آمد 85/0روش آلفاي كرونباخ 

سش با كل آزمون، يك پرسش كه همبستگي كمتر از هر پر
ضريب اعتبار . با كل آزمون داشت، شناسايي و حذف شد 1/0

 .برآورد گرديد 87/0آيتمي، معادل  32براي اين پرسشنامه 
 ها يافته

با توجه به هدف مطالعه، به منظور بررسي روايي سازه و 
عاملي هاي آزمون، از تحليل  شناسايي عوامل موجود در پرسش

گيري براي انجام دادن  ابتدا كفايت نمونه. اكتشافي استفاده شد
تحليل عاملي آزمون شد؛ كه با توجه به معنادار بودن نتايج، 

دهد  نتايج آزمون بارتلت نشان مي. گيري تأييد شد كفايت نمونه
ها  درصد، ماتريكس همبستگي ماده 99كه با سطح اطمينان 
بنابراين، حداقل شرايط الزم . دار است داراي اطالعات معني

به اين ترتيب، تحليل . براي انجام دادن تحليل عاملي وجود دارد
سپس . هاي اصلي انجام گرديد ها به روش مؤلفه عاملي داده
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هاي  كتل كه تعداد تقريبي عامل Scree)(نمودار اسكري 
دهد، مشخص شد  ها را پيشنهاد مي استخراج در ميان داده

 ).1نمودار (

 كننده در مطالعه شركت بيماران مشخصات: 1 دولج

 )انحراف معيار ±ميانگين( 2نمره آپاچي  0/10 2/4±
 نوع واحد مراقبت ويژه جراحي )%8/36 ( 81
  داخلي )%1/39 ( 86
  قلب باز )%1/24 ( 53
 )انحراف معيار ±ميانگين(روز : مدت زمان بستري در بخش مراقبت ويژه 8/4±3/4
 )انحراف معيار ±ميانگين(روز : ت زمان بستري قبل از بستري در بخش ويژهمد 3/2 4/2±

 سابقه بستري در بخش مراقبت ويژه بلي )%3/37(82
  خير )7/62(138%

 
 هاي ويژه هاي عوامل ايجاد ناراحتي در بخش مراقبت نتايج آزمون كايزر، ماير، اوكلين و بارتل در تحليل عاملي پرسش: 2جدول 

 )KMO(مون كافي بودن حجم نمونه كايزر، ماير، اوكلين آز  792/0
 آزمون كرويت بارتلت، تقريب مجذوركاي  366/3

 درجه آزادي  496
001/0  Sig داري يا سطح معني 

 
 شده استخراج متغيرهاي واريانس درصد و ويژه ارزش :3جدول 

 از چرخش بعدمجموعه بارهاي استخراج شده  مجموعه بارهاي استخراج شده قبل از چرخش هاي ويژه ارزش ها مؤلفه
ارزش 
 ويژه

درصد 
 واريانس

درصد تراكمي 
 واريانس

درصد  ارزش ويژه
 واريانس

درصد تراكمي 
 واريانس

ارزش 
 ويژه

درصد تراكمي  درصد واريانس
 واريانس

1 418/7 181/23 181/23 418/7 181/23 181/23 777/4 927/14 927/14 
2 016/4 550/12 731/35 016/4 550/12 731/35 804/3 888/11 815/26 
3 005/2 565/6 997/41 005/2 565/6 997/41 809/2 777/8 529/35 
4 633/1 104/5 100/47 104/5 104/5 100/47 600/2 126/8 718/43 
5 434/1 482/4 582/51 482/4 482/4 582/51 516/2 864/7 582/51 

 
 

 هاي ويژه هاي عوامل ايجاد ناراحتي در بخش مراقبت عيين عوامل موجود در پرسشكتل براي ت نمودار اسكري: 1نمودار 
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 عاملي بار اساس بر شده استخراج هاي مؤلفه يافته چرخش ماتريس. 4جدول 
ها عامل ها عامل ها پرسش   ها پرسش 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 604/0    17q     457/0 1q 
   635/0  18q  581/0    2q 
   547/0  19q      3q 
   759/0  20q 623/0     4q 
   763/0  21q 481/0     5q 
   451/0  22q 523/0     6q 
  416/0   23q      7q 
   573/0  24q 670/0     8q 

544/0     25q  623/0    9q 
    892/0 26q   636/0   10q 
    709/0 27q   551/0   11q 
    662/0 28q   481/0   12q 
    863/0 29q  411/0    13q 
    770/0 30q   656/0   14q 
    709/0 31q   596/0   15q 
 623/0    32q  542/0    16q 

 
 پرسشنامه كل و عامل هر براي كرونباخ  دروني آلفاي همساني ميزان و پرسش تعداد: 5جدول 

 ميزان آلفاي كرونباخ تعداد پرسش نام عامل رديف
85/0 7 مقياس عوامل ناشي از تنهايي و ايزوالسيون خرده 1  
80/0 6 عوامل ناشي از اضطرابمقياس  خرده 2  
70/0 6 هاي ويژه اقبتعوامل محيطي بخش مرمقياس  خرده 3  
71/0 6 عوامل ناشي از انجام اقدامات درمانيمقياس  خرده 4  
65/0 5 عوامل پاتوفيزيولوژيكمقياس  خرده 5  
86/0 30 كل آزمون 6  

 
، پنج عامل باارزش ويژه بزرگتر از يك 3بر اساس نتايج جدول 
درصد  51,582خراج است؛ كه مجموعاً تقبل از چرخش قابل اس

دهد  اين اطالعات نشان مي. كند نس پرسشنامه را تبيين ميواريا
شود و ساير  عامل تبيين مي 5كه قسمت عمده واريانس توسط 

گيري  براي تصميم. عوامل سهم ناچيزي در تبيين واريانس دارند
در مورد استخراج تعداد عوامل، به نمودار مربوط به نمودار 

 .اسكري در مرحله بعد توجه شد
عامل را  5توان  ، مربوط به آزمون اسكري، مي1ودار بر اساس نم

براي بررسي اين كه كدام . براي اين پرسشنامه در نظر گرفت
گيرد، از  عامل قرار مي 5ها زير هر يك از اين  يك از پرسش

هاي استخراج شده بر اساس  يافته مؤلفه جدول ماتريس چرخش
 .استفاده شد) 3جدول (بار عاملي 

ها  به هيچ كدام از عامل 7و  3هاي  كه پرسشبا توجه به اين 
ها  مربوط نبودند و بر اساس مباني نظري پژوهش نيز حذف آن

ها حذف  بالمانع بود؛ بنابراين، اين دو پرسش از تعداد كل پرسش
سپس با توجه به محتواي . گويه باقي ماند  30شد و 

انجام  4ها، طبق جدول  گذاري عامل هاي هر عامل، نام پرسش
 . دش

پرسشنامه عوامل ايجاد كننده  دروني همساني برآورد براي
 آلفاي كرونباخ از شاخص هاي ويژه، ناراحتي در بخش مراقبت

 و هر مقياس كل كه داد نشان نتايج اين آزمون .شد استفاده
 برخوردار معناداري و مطلوب همساني از پرسشنامه، اين عامل

 .هستند
 ضريب دامنة كه دهد مي نشان 4جدول  در موجود هاي شاخص

پرسشنامه بررسي عوامل هاي  مقياس خرده كرونباخ براي آلفاي
تا  65/0هاي ويژه بين  ايجاد كننده نارحتي در بخش مراقبت

 .باشد مي 86/0و شاخص آلفاي كرونباخ براي كل ابزار  85/0
همچنين از روش توافق بين ارزيابان به منظور تأييد پايايي 

به اين ترتيب كه پرسشنامه تهيه شده توسط  آزمون استفاده شد؛
در . بيمار  تكميل گرديد 30دو نفر ارزياب به طور همزمان براي 

گيري ميزان توافق بين ارزيابان، مقدار ضريب همبستگي  اندازه
 ICC )Interclass Correlationگروهي  درون

Coefficient   (899/0r=  001/0باP< بود. 
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توان گفت كه پرسشنامه از اعتبـار كـافي برخـوردار     بنابراين، مي
 .است

 بحث
هاي ويژه، به علت شرايط  بيماران بستري در بخش مراقبت

هاي ويژه  خاص بيماري خود و نيز محيط خاص بخش مراقبت
. در معرض استرسورها و عوامل ناراحت كننده زيادي قرار دارند

يا گرفتن آرامبخش و نظير  از طرفي، به علت ضعف و ناتواني و
بنابراين، . باشند آن، قادر به ابزار و بيان ناراحتي خود نمي

پرسشنامه بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي، در همين راستا و 
ها به  در جهت ارايه كمك به پرستاران شاغل در اين بخش

منظور شناسايي بهتر عوامل ناراحت كننده بيماران و در نهايت، 
 .ها طراحي شده است كيفيت مراقبت از آن افزايش

بعد شامل عوامل ناشي  5آيتمي در  30هاي اين پرسشنامه  مؤلفه
، عوامل ناشي از »)پرسش 7(ايزوالسيون و تنهايي «از 

محيط بخش «، عوامل مربوط به »)عامل 6(اضطراب «
 6(انجام درمان «، عوامل ناشي از »)عامل 6(هاي ويژه  مراقبت

 .شناسايي شد» )عامل 5(پاتوفيزيولوژيك «وامل و ع» )عامل
عامل به عنوان  16، )2010(و همكاران  Kalfonدر مطالعه 

عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بيماران بدحال شناسايي شده 
است؛ كه عبارت بود از سروصدا، نور بيش از حد، ناراحتي مربوط 

س به تختخواب، محروميت از خواب، تشنگي، گرسنگي، احسا
هاي پرفيوژن، عدم وجود خلوت،  سرما، احساس گرما، درد، الين

اضطراب، ايزوالسيون، محدود بودن ساعات مالقات، عدم وجود 
 ).1(تلفن و كمبود اطالعات 

برتري مطالعه حاضر در اين است كه عوامل متعدد در ابعاد 
به عنوان مثال، . مختلف و با جزئيات بيشتر شناسايي شده است

ضطراب كه از عوامل شناسايي شده در هر دو مطالعه در مورد ا
مقياس در  است، در مطالعه حاضر، اين عامل به عنوان يك خرده

هاي آن،  مقياس و مؤلفه نظر گرفته شده و با استفاده از اين خرده
عامل ايزوالسيون . عامل ايجاد اضطراب نيز قابل شناسايي است

 .نيز به همين ترتيب مورد بحث است
پرسشنامه هاي  مقياس خرده كرونباخ براي آلفاي ضريب ةدامن 

هاي ويژه  بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بخش مراقبت
و شاخص آلفاي كرونباخ براي كل ابزار  85/0تا  65/0بين 

از طرفي، مقدار آلفا براي كل ابزار بيشتر از . باشد مي 86/0
د بوده است و در مور 7/0حداقل قابل قبول يعني 

. باشد تري مد نظر مي گيرانه ها، مالك سهل مقياس خرده
همچنين آلفاي كرونباخ ضريب پايايي را اندكي كمتر از مقدار 

كه  65/0و در نتيجه، ميزان آلفاي ) 14(دهد  واقعي آن نشان مي
ها به دست آمده نيز قابل قبول  مقياس براي يكي از خرده

شنامه از اعتبار كافي كه پرستوان گفت  بنابراين، مي. باشد مي
 .برخوردار است

سنجي اين پرسشنامه، حكايت از روايي  بنابراين، مشخصات روان
تواند توسط  بنابراين، اين پرسشنامه مي. و اعتبار آن دارد

هاي ويژه در شناسايي  هاي مراقبت پرستاران شاغل در بخش
ها  عوامل ايجاد كننده ناراحتي در بيماران بستري در اين بخش

الخصوص در بيماراني كه به داليل مختلف از جمله داشتن  ليع
شان  هاي لوله تراشه و ضعف و خستگي، خود قادر به ابراز نارحتي

نيستند؛ در جهت ارتقاي كيفيت مراقبت از اين بيماران استفاده 
توان با اهداف پژوهشي استفاده كرد  شود و از اين پرسشنامه مي

بخشي بعضي اقدامات پرستاري، به عنوان مثال در بررسي اثر 
ميزان ناراحتي مي تواند به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار 

 . گيرد
 اعتمادهاي اين پژوهش  الزم به ذكر است كه از محدوديت

زمينه عوامل ايجاد كننده  در بيماران هاي گفته به پژوهشگر
ر ناراحتي بود؛ گرچه در اين پژوهش سعي شد بيماراني كه از نظ

ها و وقايع بخش مراقبت  هوشياري قادر به به يادآوردن ناراحتي
ويژه بودند انتخاب شوند؛ با اين حال، باال بودن احتمال 

. تواند بر نتايج پژوهش مؤثر باشد فراموشي در اين بيماران مي
تر و كسب درك  شود كه براي يافتن نتايج دقيق پيشنهاد مي

مكمل نتايج مطالعه حاضر از تر در اين زمينه و به عنوان  عيمق
 .انجام تحقيق كيفي كمك گرفته شود

 گيرينتيجه
پرسشنامه بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي، بـه منظـور ارايـه    

هاي ويژه براي شناسـايي بهتـر    كمك به پرستاران شاغل بخش
عوامل ناراحـت كننـده بيمـاران و در نهايـت، افـزايش كيفيـت       

سـنجي ايـن    مشخصات روان. استها طراحي شده  مراقبت از آن
اي كـه   پرسشنامه، حكايت از روايي و اعتبـار آن دارد؛ بـه گونـه   

توان از آن براي دستيابي به اهداف علمي و پژوهشي استفاده  مي
  .نمود

 تشكر و قدرداني
دانيم كه كمال تشكر خود را از بيماران شـركت   بر خود الزم مي

هـا انجـام ايـن     كننده در اين پژوهش كـه بـدون همكـاري آن   
ــؤوالن   ــان و مسـ ــامي كاركنـ ــود و تمـ ــدور نبـ ــژوهش مقـ پـ

. شهر مشهد اعالم داريـم ) عج(و قائم) ع(رضا هاي امام بيمارستان
اين مقاله حاصل طـرح پژوهشـي مصـوب معاونـت پژوهشـي و      

كد طرح (كميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
هاي ايشـان بـه    يتباشد؛ كه به اين وسيله، از حما مي) 910142

 .ويژه حمايت مالي كمال تشكر را داريم
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 آيتمي اوليه عوامل ايجاد كننده ناراحتي 60هاي پرسشنامه  آيتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درد -1
 احساس گرما -2
 احساس سرما -3
 احساس سوزش  -4
 احساس خارش -5
 احساس خستگي         -6
 احساس ضعف -7
 احساس تنگي نفس -8
 استشمام بوي نامطبوع -9

 احساس گرسنگي -10
 احساس تشنگي -11
 )ادرار يا مدفوع(اس دفع احس -12
 روشنايي بيش از حد -13
 سروصداي بيش از حد -14
 خوابي خوابي و يا كم بي -15
مثالً به علت استراحت مطلق يا بسته (احساس محدود بودن در تخت  -16

 )بودن دست و پا
ها، تهوع و  ها و مالفه خيس  و چروك بودن لباس: ساير موارد نظير -17

 رد و نفخد پيچه و دل استفراغ، يبوست و اسهال، دل
 :هاي مكرر خون گيري نمونه -18
 دريافت غذا از طريق لوله معده -19
 :ساكشن -20
 :شويه دهان -21
 :فيزيوتراپي -22
 :تعويض باند لوله تراشه -23
 تعويض آنژيوكت و تزريقات عضالني و زيرجلدي -24
 :اقدامات نظافتي -25
درماني، حمام در تخت، شستشوي پرينه،  ساير موارد نظير اكسيژن -26

نه، سونداژ معده، استفاده از بخور و نبواليزر و تغيير تعويض پانسمان، سونداژ مثا
 وضعيت

 احساس تنهايي -27
 ترس از مردن  -28
 هاي ويژه اضطراب ناشي از محيط بخش مراقبت -29
 اضطراب ناشي از اقدامات تهاجمي -30

 

 ترس از پزشك يا پرستار -31
 ترس از معيوب بودن تجهيزات -32
 ها ترس از ندانسته -33
 بخشاضطراب ناشي از فوت ساير بيماران در  -34
 اضطراب ناشي از شاهد بودن انجام اقدامات درماني براي ديگر بيماران -35
 هاي متصل به شما ترس از علت هشدارهاي دستگاه -36
 هاي بستري در بخش ويژه نگراني از هزينه -37
 )مثالً به علت تراكئوستومي(نگراني از تغيير شكل بدن  -38
 نگراني از عدم رعايت احترام متقابل در رابطه با پزشك -39
 ي از عدم رعايت احترام متقابل در رابطه با پرستارنگران -40
 بهيار و كاركنان خدماتي نگراني از عدم رعايت احترام متقابل در خصوص كمك -41
 هاي مختلف نگراني ناشي از تعويض مكرر پرستاران در شيفت -42
 هاي زياد در بخش گراني از وجود دستگاه -43
  سر و صداي زيادها به علت  نشنيدن صحبت -44
 برقراري ارتباط كالميناتواني در  -45
 ناتواني در برقراري ارتباط چشمي -46
 ناتواني در بيان نيازها -47
 شنوايي بيمار آگاه نبودن پرستار از عدم تطابق زبان و كم -48
 نقص در برقراري ارتباط با پرستار  -49
 نقص در برقراري ارتباط با پزشك -50
 عدم همدردي و دلسوزي كاركنان  -51
 خانواده عدم توانايي برقراري ارتباط تلفني با -52
 محدوديت ساعات مالقات -53
 و حرفه اياستفاده كاركنان از كلمات پزشكي  -54
 برخورد ماشيني كاركنان با بيماران -55
 ناتواني براي حفظ پوشش  و حجاب مناسب  -56
 ها توسط كاركنان غيرهمجنس با بيمار  انجام مراقبت -57
 عدم كسب رضايت در انجام انواع اقدامات درماني و تشخيصي -58
 ت و نحوه اقدام درماني توسط كاركنانتوضيح ندادن عل -59
به ... نگراني در مورد احتمال از دست دادن موقعيت كاري، اجتماعي، تحصيلي و  -60

 علت بيماري
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 هاي ويژه پرسشنامه بررسي عوامل ايجاد كننده ناراحتي  در بيماران بستري در بخش مراقبت
ايي عوامل ايجاد كننده ناراحتي و تعيين شدت اين ناراحتي در زمان اقامت شما در پرسشنامه زير براي بررسي و شناس: بيمار محترم 
لطفاً ميزان نارحتي را . در ستون اول سمت راست عوامل ايجاد كننده ناراحتي ليست شده است. هاي ويژه تهيه شده است بخش مراقبت

هيچ، كم، متوسط، زياد، (ها  ايد را با انتخاب يكي از گزينه دهاز هر كدام از اين عوامل احساس كر ICUكه در مدت زمان اقامت خود در 
 .نهايت سپاسگزارم نماييد بي از اين كه وقت گرانبهاي خود را صرف تكميل اين پرسشنامه مي. مشخص كنيد) خيلي زياد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خيلي زياد زياد متوسط كم هيچ عوامل ايجاد ناراحتي
      درد -1
      احساس گرما -2
      احساس سوزش  -3
      احساس خستگي         -4
      احساس ضعف -5
      احساس تنگي نفس -6
      احساس گرسنگي -7
      احساس تشنگي -8
      روشنايي بيش از حد -9

      سروصداي بيش از حد -10
      خوابي خوابي و يا كم بي -11
      )مثالً به علت استراحت مطلق يا بسته بودن دست و پا(احساس محدود بودن در تخت  -12
      :هاي مكرر خون گيري نمونه -13

      تعويض آنژيوكت و تزريقات عضالني و زيرجلدي -14
      احساس تنهايي -15
      ترس از مردن  -16
      هاي ويژه اضطراب ناشي از محيط بخش مراقبت -17
      اضطراب ناشي از اقدامات تهاجمي -18
      اضطراب ناشي از فوت ساير بيماران در بخش -19
      ي از شاهد بودن انجام اقدامات درماني براي ديگر بيماراناضطراب ناش -20
      هاي متصل به شما ترس از علت هشدارهاي دستگاه -21
      هاي بستري در بخش ويژه نگراني از هزينه -22
      ناتواني در بيان نيازها -23
      عدم همدردي و دلسوزي كاركنان  -24
      وادهعدم توانايي برقراري ارتباط تلفني با خان -25

      محدوديت ساعات مالقات -26
      برخورد ماشيني كاركنان با بيماران -27
      ناتواني در حفظ پوشش  و حجاب مناسب  -28
      ها توسط كاركنان غيرهمجنس با بيمار  انجام مراقبت -29
      به علت بيماري... نگراني در مورد احتمال از دست دادن موقعيت كاري، اجتماعي، تحصيلي و  -30



و همكارانسيدرضا مظلوم   
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3TAbstract 
3TBackground: 3T 3TParticular circumstances3T 3Tin the intensive care unit have led the3T 3Tpatients to 
experience significant levels3T 3Tof3T 3Tpain and discomfort. On the other hand, 3T 3Tthese patients3T 3Tcannot 3T 
3Texpress3T 3Ttheir 3T 3Tdiscomfort 3T 3Tdue3T 3Tto3T 3Tseveral reasons. 
Aim: to develop the causes of discomfort in the intensive care units. 
3TMethods: In order for assessing the causes of discomfort, the initial questionnaire was 
extracted with 60 items and its content validity was then confirmed by experts. 
Questionnaires were completed for 220 patients hospitalized in intensive care units of Imam 
Reza and Ghaem hospitals of Mashhad, in 1392. The exploratory factor analysis was used to 
determine the discomfort factors. The reliability coefficient of the questionnaire was applied 
by Cronbach’s alpha and approved by inter-raters agreement. Data analysis was performed 
with SPSS version 14. 
3T

Results: Factorial analysis showed that the components of the 
3T

30-item
3T

 questionnaire of 
discomfort

P P

factor
3T

s 
3T

in the intensive care units was identified in 5 domains including: 
3T

isolation 
and loneliness 

3T

(
3T

7 questions), anxiety 
3T

(
3T

6 factors)
3T

, the ICU environment (
3T

6 factors)
3T

, treatment 
(

3T

6 factors), and pathophysiologic factors (5 factors)
3T

. The range of Cronbach
P’ P

s alpha 
coefficient for sub-scales of the questionnaire of discomfort factor

3T

s 
3T

in the intensive care unit 
was between 0.65 and 0.85, and cronbach

P’ P

s alpha coefficient for the whole tool was 0.86. 
3TConclusion: the questionnaire of discomfort factor 3Ts 3Tis designed to assist the nursing staff of 
the intensive care units to identify discomfort factors in patients and ultimately improve the 
quality of care for them. The psychometric characteristics of this questionnaire confirm its 
validity and reliability, so that it can be used to determine the source of discomfort among the 
ICU patients. 
3TKeywords: 3T 3Tstructure assessment, intensive care unit, discomfort factor3Ts, 3T questionnaire 
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