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Abstract
Introduction: In the new age, there is a growing need for nurses with specialized roles for 
technological advancement, aging, and the development of chronic diseases to receive quality care 
and reduce treatment costs.
Methods: For this purpose, English language databases Web of Sciences, Science direct Proquest, 
Pubmed, Scopus from 1980 to 2019 and Persian databases, Iran Medex, SID, and Magiran from 1991 
to 1397 using the keywords of the specialist nurse, The role of the specialist nurse in the intensive 
care unit, and its English equivalents. Of the 1,600 initial studies, 12 articles were finalized. 
Results: The study findings identified the role of the specialist nurse in the intensive care unit, and 
it shows that a specialist nurse has a complex, permanent, diverse, and dynamic nature, and that a 
specialist nurse plays a vital role in providing patient care, including providing quality care in bed, 
reducing treatment costs, and preventing nosocomial infections.  
Conclusions: The study findings identified the concept of a specialist nurse in the intensive care 
unit. The results also show that a specialist nurse plays an essential role in providing patient care, 
including providing quality care in bed, reducing treatment costs, and preventing nosocomial 
infections. Awareness of the characteristics of the concept of the role of the specialist nurse in the 
intensive care unit, its precedents, and broad consequences will further lead to the promotion of the 
position, importance, and application of this concept in the nursing profession and an exploratory 
tool for further research and development. The body of knowledge in this profession is considered.
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چکیده
مقدمــه: در عصــر جدیــد نیــاز بــه داشــتن پرســتارانی بــا نقــش تخصصــی بــه دالیلــی هــم چــون پیشــرفت تکنولــوژی، افزایــش ســن 

و بــروز بیمــاری هــای مزمــن بــرای دریافــت مراقبــت باکیفیــت و کاهــش هزینــه هــای درمانــی بیــش از بیــش احســاس مــی شــود.
روش کار: درایــن مطالعــه از رویکــرد تکاملــی راجــرز بــرای شــفاف ســازی مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای 
 Web of Sciences،Science direct  Proquest, Pubmed, Scopus  ویــژه اســتفاده شــد. به ایــن منظــور پایــگاه هــای انگلیســی زبــان
ــات  ــا اســتفاده از کلم ــا 1397 ب ــای فارســی ،Iran Medex، , SID  و Magiran از ســال 1370 ت ــگاه ه ــا 2019 و پای از ســال 1980 ت
کلیــدی پرســتار متخصــص، نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت ویــژه و معــادل هــای انگلیســی آن مــورد جســتجو قــرار گرفت. 

از 1600مطالعــه اولیــه ، 12 مقالــه وارد تحلیــل نهایــی شــد.
 یافته هــا: در ایــن مطالعــه، ویژگــی هــای مفهــوم پرســتار متخصــص بخــش مراقبتهــای ویــژه در دو بعــد بهبــود بیمــار، بهبــود کیفیــت 
ارائــه خدمــات و تســهیل در ترخیــص زودتــر بیمــار از بخــش مراقبــت هــای ویــژه شناســایی شــدند. پیشــایندها مشــتمل برداشــتن حداقــل 
ــه ای و  مــدرک کارشناســی، تعهــد حرفــه ای و تفکــر انتقــادی، محیــط بالینــی و آموزشــی حرفــه ای، داشــتن اســاتید مجــرب و حرف
پیامدهــا نیــز دربردارنــده رضایــت خدمــات گیرنــدگان و خانــواده بیمــاران، ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت، تســهیل در رونــد ترخیــص زودهنگام 

بیماران،کاهــش هزینــه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم درمانــی، جلوگیــری از ایجــاد و پیشــرفت عفونــت هــای بیمارســتانی بودنــد. 
نتیجه گیــری: یافتــه هــای مطالعــه مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه را مورد شناســایی قــرار داده اســت 
و نشــان مــی دهــد کــه پرســتار متخصــص دارای ماهیتــی پیچیــده، دایمــی، متنــوع و پویاســت و پرســتار متخصــص نقــش مهمــی را در 
ارائــه مراقبــت بــه بیمــاران از جملــه ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت در بالیــن، کاهــش هزینــه هــای درمانــی و جلوگیــری از ایجــاد عفونــت 
هــای بیمارســتانی ایفــا مــی کنــد. آگاهــی از ویژگــی هــای مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبت هــای ویــژه، پیشــایندها و 
پیامدهــای گســترده آن بیــش ار پیــش منجــر بــه ارتقــاء جایــگاه، اهمیــت و کاربــرد ایــن مفهــوم در حرفــه پرســتاری مــی گــردد و ابــزاری 

اکتشــافی بــرای بررســی و تحقیــق بیشــتر و گســترش بدنــه دانــش موجــود در ایــن حرفــه محســوب مــی شــود.
کلیدواژه ها: پرستار متخصص، تحلیل مفهوم، مراقبت ویژه.

مقدمه
افزایــش طــول عمــر، مدرنیــزه شــدن ســبك زندگــي مــردم همراه 
ــا بســیاري از عوامــل خطــر بیمــاری، بــروز  ــا افزایــش تمــاس ب ب
ــی  ــامتی همگ ــات س ــاي مداخ ــف و ارتق ــاي مختل ــاري ه بیم
منجــر بــه تغییــر بــار ناشــي از بیمــاري هــا چالــش هایــی اســت، 
کــه نظــام هــاي بهداشــتي بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند )1(. 

طبــق پیــش بینــی بخــش جمعیتــی ســازمان ملــل تــا ســال 2045  
تعــداد افــراد مســن و بــاالی 65 ســال بیــش از افــراد زیر 15 ســال 
خواهنــد شــد کــه حکایــت از افزایــش شــیوع بیمــاری هــای مزمن 
ــق  ــه طب ــامت را دارد )2(؛ ک ــام س ــش روی نظ ــکات پی و مش
گــزارش همیــن ســازمان، بــر مبنــای فــرض رشــد حــد متوســط 
طــی دهــه هــای 2040 و 2050، حــدود 25 درصــد از کل جمعیــت 
ــن  ــه ای ــود ک ــد ب ــاالی 60 خواهن ــروه هــای ســنی ب ــران در گ ای
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میــزان نزدیــك بــه یــك چهــارم از جمعیــت ایــران در دهــه هــای 
آتــی اســت )3(. بــا توجــه بــه ایــن کــه درمــان، کنتــرل و مــرگ و 
ــا  میرهــاي ناشــي از بیمــاري هــای مزمــن منجــر شــده اســت ت
ــده اي تحــت  ــور فزاین ــه ط ــور ب ــای کش ــتگاه ه ــا و دس ارگان ه
تأثیــرات ســوء آن قــرار بگیرنــد، توافــق جهانــي بــر ایــن اســت که 
ــاف  ــي ات ــاي اصل ــرک ه ــي از مح ــن یک ــاي مزم ــاري ه بیم
ــتی و  ــتم بهداش ــتقیم سیس ــر مس ــتقیم و غی ــاي مس ــه ه هزینــ
درمانــی مــی شــود؛ هزینــه هــاي مســتقیم شــامل تمــام هزینــه 
ــه تشــخیص و درمــان بیمــاري، تیــم بهداشــتی،  ــوط ب هــاي مرب
اشــغال تخــت هــای بیمارســتانی و هزینــه هـــاي غیــر مســتقیم 
شــامل از دســت رفتــن بهــره وري و کارایــي در اثــر بیمــاري، درد، 
ــت زندگــی  ــه طــور عمــده کاهــش کیفی ــی و ب اضطــراب، ناراحت
ــه بیشــترین  ــی ک ــا و ارگان های ــتگاه ه ــن دس اســت )1(. و در بی
مســئولیت را در قبــال وضعیــت بهداشــتی درمانــی مــردم بــه عهده 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــان ب ــت و درم ــم بهداش ــد، تی دارن
حــوزه هــاي توســعه پایــدار ســامتی در جوامــع بشــري اســت کــه 
ارتبــاط مســتقیمی با ســامت انســان هــا دارد و بیشــترین فشــار را 
در ایــن زمینــه متحمــل مــی شــود )4(. بــا آگاهــی از ایــن مطلــب 
ــد  ــان نیازمن ــرای درم ــال ب ــن و بدح ــاران مزم ــتر بیم ــه بیش ک
ــن  ــتند؛ ای ــژه هس ــت وی ــای مراقب ــش ه ــدن در بخ ــتری ش بس
بیمــاران بــه دلیــل کمبــود تخــت در بخــش هــای ویــژه مجبــور 
هســتند تــا زمــان خالــی شــدن تخــت بخــش مراقبــت ویــژه، در 
بخــش عــادی و اورژانــس بســتری شــوند )5(. از طرفــی هــم، هــر 
چقــدر مــدت اقامــت بیمــار در بخــش مراقبــت هــای ویــژه طوالنی 
تــر شــود، منجــر بــه بــروز یــك ســری از عــوارض ماننــد پنومونــی 
ادراری 4 درصــد،  بــا شــیوع 52 درصــد، عفونــت مجــاری 
عفونت¬هــای بافــت نــرم 7 درصــد و... مــی شــود کــه ایــن عوامل 
ــر  ــوان یکــی از مهمتریــن علــل طوالنــی ت ــه عن ــی خــود ب عفون
شــدن مــدت اقامــت در  بیمارســتان و مــرگ و میــر ایــن بیمــاران 
ــن  ــه همی ــت )6،7(. ب ــده اس ــزارش ش ــژه گ ــای وی ــش ه در بخ
ــتم  ــده در سیس ــم گیرن ــتمداران تصمی ــیاری از سیاس ــور بس منظ
بهداشــت و درمــان، کشــورها را بــه ایجــاد نقــش جدیــد پرســتاری 
بــه عنــوان پرســتار متخصــص بــا هــدف تقســیم وظایــف کاری و 
مســائل مســئولیتی بیــن پرســنل مختلــف مراقبت¬های بهداشــتی 
وادارکــرده اســت )8(. در همیــن راســتا مفهــوم پرســتار متخصــص 
بــرای اولیــن بــار در ســال 1960در آمریــکا بــه منظــور پاســخگویی 
ــج در  ــت )9(، و بتدری ــکل گرف ــردم ش ــه و م ــای جامع ــه نیازه ب
کشــورهایی ماننــد لهســتان، کانــادا، اســپانیا و انگلســتان بــه دلیــل 
افزایــش توســعه نقــش پرســتار بالینــی و بــه تبــع آن واگــذاری کار 

ــق  ــه از طری ــن حرف ــاء ای ــبب ارتق ــتیاران، س ــه دس ــتاری ب پرس
ــازمان  ــه س ــی ک ــد )10(. در تعریف ــی ش ــج تجرب ــان و نتای گفتم
بین¬المللــی پرســتاران از پرســتار متخصــص بیــان نمــوده اســت؛ 
پرســتار متخصــص بــه عنــوان پرســتار ثبــت نــام شــده¬ای در نظر 
گرفتــه شــده اســت کــه دارای ویژگــی هایــی هماننــد الف( داشــتن 
ــای  ــارت ه ــتن مه ــتاری، ب( داش ــناس پرس ــش کارش ــه دان پای
تصمیــم گیــری پیچیــده و ج(کســب صاحیــت هــای بالینی اســت 
)11(؛ در تعریــف دیگــری پرســتار متخصــص بــه عنــوان چتــری 
اســت کــه بــر انــواع مختلــف پرســتاران ســایه افکنــده و آن¬هــا را 
تحــت چتــر حمایتــی خــود قــرار داده اســت. پرســتار متخصــص 
دارای صاحیــت ارزشــیابی، تشــخیص، ارایــه پیگیــری، مراقبــت و 
درمــان، تجویــز داروهــا و مراجعــه بــه بیمــاران بــرای مراقبت¬های 
بیشــتر و یــا کمــك بــه ترخیــص ســریعتر بیمــاران از بیمارســتان 
اســت و بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه ایــن پرســتاران بــه 
ــع در سیســتم بهداشــتی و  ــت جام ــدگان مراقب ــه دهن ــوان ارای عن
درمانــی شــناخته مــی شــوند )12(. توســعه نقــش پرســتار عمومــی 
بــه پرســتار متخصــص تاحــدی اهمیــت پیــدا کــرده اســت کــه نــه 
ــال  ــای درح ــد پاســخگوی نیازه ــده اســت بتوان ــب ش ــا موج تنه
ــبب  ــه س ــد )13(؛ بلک ــی باش ــور اختصاص ــه ط ــاران ب ــر بیم تغیی
صرفــه جویــی در هزینــه هــای درمانــی مراقبتــی، ارائــه مراقبــت 
ــه بیمــاران )14( و موجــب رضایــت منــدی  ــا کیفیــت ب ــر و ب موث
بیشــتر بیمارانــی کــه تحــت مراقبــت توســط پرســتاران متخصــص 
بوده¬انــد، شــده اســت )15(. مطالعــه توصیفــی Lamb بــا عنــوان 
ــه  ــان داد ک ــص نش ــتاران متخص ــری پرس ــش رهب ــی نق توانای
پرســتاران متخصــص از قــدرت رهبــری باالیــی برخــوردار هســتند 
و بــا ایــن توانایــی شــرایط بهتــری را از نظــر مراقبــت بــا کیفیــت 
بــرای بیمــار فراهــم مــی کننــد )16(. نتایــج مطالعــه مــرور نظــام 
منــد Donald و همکارانــش بــا عنــوان تاثیــر پرســتار متخصــص 
در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نشــان داد که اســتفاده از پرســتاران 
ــش  ــا افزای ــر ب ــژه منج ــای وی ــش مراقبت¬ه ــص در بخ متخص
کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، تســهیل در ترخیــص زودتــر 
بیمــاران، افزایــش رضایــت شــغلی و رضایــت خانــواده هــا همــراه 
ــه  ــان داد ک ــش نش ــه WOO و همکاران ــت )2(. مطالع ــوده اس ب
ــس و  ــای اورژان ــش ه ــص در بخ ــتاران متخص ــتفاده از پرس اس
مراقبــت هــای ویــژه میــزان هزینــه، مــرگ و میــر و طــول مــدت 
ــه  ــن حــال منجــر ب اقامــت بیمــار را کاهــش مــی دهــد و در عی
بهبــود ارائــه خدمــات بهداشــتی-درمانی مــی شــود )17(. در کشــور 
ــش و  ــرات ســریع در پیشــرفت دان ــه تغیی ــا توجــه ب ــز ب ــران نی ای
تکنولــوژی در بســیاری از حیطــه هــای علــوم پزشــکی هــم زمــان 
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ــرات  ــز دســتخوش تغیی ــا ســایر رشــته هــا، رشــته پرســتاری نی ب
چشــمگیری شــده اســت کــه مراقبــت هــای پرســتاری را پیچیــده 
ــه  ــا توجــه ب ــی هــم ب ــد، و از طرف ــر مــی کن ــا اهمیــت ت ــر و ب ت
مشــکات موجــود در زمینــه کمبــود کارکنــان پرســتاری و تخــت 
ــت و  ــدان مدیری ــان، فق ــود زم ــاد، کمب ــار کاری زی ــتانی، ب بیمارس
محــدود بــودن منابــع مالــی نمــی تــوان نســبت بــه پاســخگویی به 
ــن  ــه همی ــود )18(؛ ب ــاوت ب ــی تف ــه ب ــی جامع ــای مراقبت نیازه
ــه  ــور را ب ــتی، کش ــات بهداش ــه خدم ــای ارای ــتم ه ــور سیس منظ
ــاز  ــا نی ــد پرســتاران، متناســب ب ایجــاد نقــش هــا و وظایــف جدی
ملــزم کــرده )26(، تــا بتواننــد بــا بــه کارگیــری پرســتاران 
ــا  ــات ب ــه خدم ــه ارای ــادر ب ــش روز ق ــه دان ــنا ب ــص و آش متخص
ــه  ــکن ک ــام آور و کمرش ــای سرس ــه ه ــوده و از هزین ــت ب کیفی
بیمــاری هــا بــر دولــت و سیســتم بهداشــتی- درمانــی تحمیــل می 
کنــد، بکاهنــد )19(؛ در همیــن راســتا ســازمان نظــام پرســتاری در 
ــی  ــتاران کارشناس ــرای پرس ــی را ب ــرح وظایف ــران ش ــور ای کش
)پرســتاران عمومــی( و کارشناســی ارشــد )پرســتاران متخصــص( 
ــا گذشــت حــدود چهــار دهــه از  ــی ب ــد )20(، ول ــن کــرده ان تدوی
آمــوزش پرســتاران در مقاطــع کارشناســی ارشــد بــا گرایــش هــای 
ــتاران  ــرای پرس ــف ب ــرح وظای ــتن ش ــم داش ــف، و علیرغ مختل
عمومــی و متخصــص در کشــور ایــران، امــا همچنــان پرســتاران با 
مــدارک لیســانس و کارشناســی ارشــد بــه عنــوان پرســتار عمومــی 
ــش  ــتند و نق ــت هس ــغول فعالی ــتان مش ــای بیمارس ــش ه در بخ
پرســتار بــه صــورت تخصصــی اجــرا نمــی شــود )21(. از آنجایــی 
کــه یکــي از بزرگتریــن چالــش هایــی کــه سیســتم هاي بهداشــتي 
درمــان ایــران در آینــده بــا آن مواجــه خواهــد بــود، افزایــش بــار 
ــن  ــان ای ــن )1( و درم ــاي مزم ــاري ه ــالمندی، بیم ــي از س ناش
ــد )22(، و از  ــی باش ــژه م ــت وی ــای مراقب ــش ه ــاران در بخ بیم
طرفــی هــم طوالنی تر شــدن مــدت اقامت بیمــاران در بیمارســتان 
ــن  ــدر رفت ــتان، ه ــزات بیمارس ــع و تجهی ــاف مناب ــه ات ــر ب منج
نیــروی انســانی )کادر پزشــکی، پرســتاری و پیراپزشــکی( و اتــاف 
ــل  ــان غیرقاب ــرر و زی ــاد ض ــاران )23( و ایج ــه بیم ــت و هزین وق
جبــران بــه بخــش بهداشــت و  درمــان کشــور بــه دالیــل محــدود 
بــودن منابــع اقتصــادی و نیــروی انســانی ماهــر خواهــد شــد )24(. 
ــی از  ــران یک ــور ای ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــه در بحــث تخصصــی شــدن پرســتاری در  ــی ک ــن نکات مهمتری
ــران مطــرح مــی شــود، عــدم  ــژه در ای بخــش هــای مراقبــت وی
ــوم  ــن مفه ــرای ای ــی ب ــش و واضح ــت بخ ــف رضای ــود تعری وج
اســت لــذا تعریــف صحیــح ایــن مفهــوم مــی توانــد در مراقبــت از 
ــت سرنوشــت ســاز باشــد )25(. در  ــی نحــوه مراقب ــاران و حت بیم

تمامــي رشــته هــاي علمــي از جملــه پرســتاري، دانشــمندان بــراي 
مطالعــه و تحلیــل منظــم واقعیــت هــا و پدیــده هــاي ویــژه موجــود 
در قلمــرو علمــي خــاص خــود، بــه مفاهیــم نیــاز دارنــد و از ایــن رو 
بــه ابــداع و تعاریــف آن هــا مــي پردازنــد )26(. اســتراتژي هــاي 
تحلیــل مفهــوم طــي دو دهــه اخیــر بــه طــو ر جــدي مــورد توجــه 
ــودن  ــن نم ــتاري و روش ــته پرس ــرفت رش ــه و در پیش ــرار گرفت ق
ماهیــت آن نقــش بســزایي داشــته اســت. تحلیــل مفهــوم عــاوه 
بــر کمــك بــه طبقــه بنــدي پدیــده هــا و ســازماندهي تجــارب در 
پرســتاري منجــر بــه تفســیر مشــترک افــراد از پدیــده هــا، 
ــارض، شــفاف  ــروز تع پیشــگیري از برداشــت هــاي شــخصي و ب
ســازي بســیاري از مــوارد پنهــان و در نهایــت تقویــت دیســیپلین 
ــل  ــي در تحلی ــاي اساس ــي از رویکرده ــود. یک ــي ش ــتاري م پرس
مفهــوم؛ روش تکاملــي راجــرز مــي باشــد کــه بــر مفاهیــم مــورد 
نظــر و نقــش آن هــا در بســط و توســعه دانــش تأکیــد مــي نمایــد. 
اساًســا در ایــن روش ماهیــت پویــاي مفاهیــم مــورد توجــه قــرار 
مــي گیــرد )27(. راجــرز بیــان مــي کنــد کــه روش تکاملــي تحلیل 
مفهــوم عمومــاً از یــك رویکــرد اســتقرایي تبعیــت کــرده و خــود 
همــواره مبنــا و زمینــه اي بــراي بررســي و تحقیــق بیشــتر در آینده 
را فراهــم مــي کنــد. در ایــن روش اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه هــر 
مفهــوم همــواره داراي حــال تکامــل بوده و همیشــه نیازمنــد واضح 
ســازي و شــفاف شــدن مــي باشــد. نتایــج بدســت آمــده در ایــن 
ــه عنــوان یــك نقطــه آغــاز محســوب مــي  روش بیشــتر خــود ب
شــود تــا یــك پایــان )31(. زیــرا هــر مفهــوم از حالتــی متغیــر و رو 
ــرد  ــن رویک ــل در ای ــدف از تحلی ــت. ه ــوردار اس ــد برخ ــه رش ب
ــکار  ــج آن و آش ــتعمال رای ــوارد اس ــوم، م ــریح مفه ــح و تش توضی
ســازی ویژگیهــای آن بــه عنــوان مبنایــی بــرای توســعه و تکامــل 
بیشــتر مفهــوم مــی باشــد )28(. مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص 
ــن و  ــیاری در بالی ــت بس ــژه اهمی ــای وی ــت ه ــش مراقب در بخ
ــتاری و  ــران پرس ــی، مدی ــتاران بالین ــتاری دارد. پرس ــوزش پرس آم
مربیــان آموزشــی بــا آگاهــی از خصوصیــات ایــن مفهــوم و 
پیشــایندها و پیامدهــاي آن مــي تواننــد بــا بــه کارگیري اســتراتژي 
هــاي مناســب  ایــن نقــش را تســهیل کــرده و منجــر بــه ارتقــای 
ایــن نقــش شــوند؛ و از طــرف دیگــر تحلیــل مفهــوم منجــر بــه 
ــه تعریــف واضــح و روشــن از مفهــوم مــی شــود و مفهــوم را  ارائ
ــه  ــم ک ــی یابی ــون در م ــه مت ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــی کن ــردی م کارب
تحلیــل مفهومــی در زمینــه نقــش پرســتار متخصــص در بخــش 
مراقبــت هــای ویــژه بــا توجــه بــه پیچیدگــی و پویــا بــودن ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــت. در حال ــه اس ــورت نگرفت ــش، ص نق
مشــکات عدیــده ای کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن امــر  بــه 
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دلیــل ایــن کــه بســیاری از مســائل در علــم پرســتاری  مربــوط بــه 
ــد )29(.  ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــتند، الزم و ض ــم هس مفاهی
بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف روشــن ســاختن مفهــوم نقــش 
پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه، درک و 
شــناخت بیشــتر ویژگــی هــا، پیشــایندها و پیامدهــای آن در بافــت 

پرستاری و تغییرات آن در طول زمان انجام یافته است. 

روش کار
ایــن مطالعــه بــا رویکــرد تکاملــي راجــرز کــه دارای 6 گام مطـــابق 

)جـــدول1( مــی باشــد، انجام شــده اســـت. راجــرز معتقد اســت که 
بســیاري از ایــن فعالیــت ها در طي مطالعـــه بـــه طـــور همزمـــان 
صـــورت مـي گیرنـــد. فرآینـــد مطالعـه داراي ماهیـــت غیرخطي، 
چرخشــي و انعطــاف پذیــر مــي باشــد. مراحــل شــش گانــه صـــرفًا 
ــه انجــام  ــد در طــي مطالع ــه بای ــي اســت ک بیانگــر فعالیــت های
پذیرد و نباید آن را به مثابه مراحـــل متـــوالي تلقـــي نمـــود. در این 
روش تمرکـــز مطالعــه بــر جمــع آوري و تحلیــل داده هـــاي خـــام 
اســـت و مفاهیــم در زمینــه اجتماعــي، فرهنگــي و بافــت خــاص 

هــر حرفــه مــورد مطالعــه قـــرار مــی گیرنــد )30(.
جدول 1: مراحل فرایند تحلیل مفهوم تکاملي راجرز )30(

مراحل فرایند تحلیل مفهوم تکاملي راجرزردیف
شناسایي مفهوم مورد نظـر و اصـطاحات مربوطـه )شـامل واژه هاي جایگزین(1
تعیـین و انتخـاب یـك حـوزه مناسـب بـراي جمـع آوري اطاعات2

جمع آوري داده هاي مرتبط جهت تعیین ویژگیهاي مفهوم متناسب با متغیرهاي بـافتي از جملـه اجتماعی- فرهنگی، میـان رشته اي و زماني 3
)رویدادهاي پیشامد و پیامد مرتبط با مفهوم (

تحلیل اطاعات با در نظر گرفتن ویژگیهاي مفهوم4
در صورت امکان بیان یك مورد مثال مناسـب در رابطـه بـا مفهوم5
تعیین فرضیه ها و داللتهاي تحلیل به منظور تکامل بیشتر مفهوم6

ــه اول مطالبــي کــه  پــس از شناســایی مفهــوم، محقــق  در مرحل
بیشــترین ارتبــاط را بــا موضــوع داشــت، را بــا اســتفاده از جســتجو 
 Scopus، Web of science، Pub ــی ــاي اطاعات ــگاه ه در پای
med، Science direct و Proquest، از ســال 1980 تــا 2019 

ــه  ــگاه هــای ذکــر شــده ب جســت و جــو و اســتخراج نمــود. . پای
ــای  ــگاه ه ــایر پای ــا س ــانی ب ــا و همپوش ــاد آنه ــای زی ــل غن دلی
مشــابه انتخــاب شــده انــد. جهــت جســت و جــوی منابع فارســی از 
پایــگاه هــای Iran Medex ،  SID و Magiran از ســال 1370 تــا 
 Mesh( 1398 اســتفاده شــد.کلید واژه هــای انگلیســی بــر مبنــای
 Specialization nurse :شامل )Heading of Subject Medical

Intensive care Nurse ،”” در جســتجوی انگلیســی، و »پرســتار 

متخصــص، نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبت ویــژه« در 
جســتجوی فارســی بودنــد، کــه مقــاالت فارســی یافتــه شــده یــا 
مرتبــط بــا موضــوع نبودنــد و یــا ایــن کــه متــن آن هــا کمکــی 
بــه تحقیــق نمــی کــرد، بــه همیــن دلیــل جســتجو فقــط بــه منابع 
انگلیســی محــدود شــد. جهــت اطمینــان از بازیابــی کلیــه مقــاالت 
قابــل اســتفاده فهرســت منابــع مقــاالت بازیابــی شــده نیــز مــورد 
جســتجو قــرار گرفــت. معیارهــاي ورود پژوهــش هــا بــه مطالعــه 

حاضــر عبــارت بودنــد از : مقــاالت منتشــر شــده در مجــات معتبر 
ــودن  ــن ب ــام مت ــان انگلیســی و تم ــه زب ــه ب ــی، انتشــار مقال علم
مقــاالت، الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ نــوع محدودیتــی بــراي 
ورود مطالعــات بــر اســاس طراحــی مطالعــات انجــام شــده، وجــود 
نداشــت. معیارهــاي خــروج از مطالعــه شــامل: عــدم دسترســی بــه 
متــن کامــل مقالــه، نامــه بــه ســردبیر یــا مقــاالت چــاپ شــده در 
مجــات غیــر معتبــر در نظــر گرفتــه شــد. پــس از حــذف مقاالتــی 
ــه مطالعــه را نداشــتند، متــن کامــل تمــام  کــه معیارهــاي ورود ب
ــد، تهیــه و  ــه مطالعــه بودن مقاالتــی کــه واجــد معیارهــاي ورود ب
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــه منظــور افزایــش اســتحکام روش 
شناســی پژوهــش و بررســی کیفیــت مقالــه هــاي گــردآوري شــده 
و جلوگیــری از ســوگیری هــای احتمالــی، دو نفــر از پژوهشــگران 
ــه ســبك تحلیــل مفهــوم داشــتند،  کــه ســابقه انجــام مقــاالت ب
بــه بازبینــی مقالــه هــا از نظــر عنــوان، چکیــده، مقدمــه، روش کار، 
ــد )شــکل1(. اســتراتژی  ــی پرداختن ــع حمایت ــج، بحــث و مناب نتای
ــه صــورت  ــورد جســتجو ب ــگاه هــای م جســتجو در برخــی از پای

نمونــه در )جــدول2( نشــان داده شــده اســت:
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 جدول2: استراتژی جستجو

پایگاه ردیف
اطالعاتی

تعداد 
استراتژی جستجومقاالت

1Scopus326

TITLE ( “Role Specialization”  OR  “Role Specialisation”  OR  specializa-
 tion  OR  specialisation  OR  specializing  OR  specialising  OR  specialist  OR 
 specialty  OR  speciality  OR  specialism )  AND  TITLE-ABS-KEY ( nursing 
 OR  nurse  OR  nurses  OR  nurs )  AND  TITLE-ABS-KEY ( «Intensive care» 

 OR  «Critical care»  OR  icu  OR  ccu  OR  intensive  OR  critical

2:Pubmed620

TITLE (“Role Specialization” [Title] OR “Role Specialisation” [Title] OR spe-
cialization [Title] OR specialisation [Title] OR specializing [Title] OR special-
 ising [Title] OR specialist [Title] OR specialty [Title] OR speciality [Title] OR
 specialism[Title])) AND (nursing [Title] OR nurse [Title] OR nurses [Title] OR

 nurs[Title])) AND (“Intensive care” [Title] OR “Critical care” [Title] OR icu
 ([[Title] OR ccu [Title] OR intensive [Title] OR critical[Title

3 Web of
science221

 TITLE: (“Role Specialization” OR “Role Specialisation”OR specialization)))
 OR specialisation OR specializing OR specializing  OR specialist OR specialty
 OR speciality OR specialism) AND TITLE: (nursing OR nurse) OR nurses OR

(“nurse)) AND TITLE: (“Intensive care” OR “Critical care
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در مرحلــه دوم عناویــن مقــاالت مــورد بررســی  قــرار گرفتنــد. بــه 
ــه  ــه، 594 مقال ــه اولی ــه از 1600 مقال ــن مرحل ــه در ای ــوری ک ط
بــا عناویــن تکــراری حــذف و 1006عنــوان کــه مرتبــط بــا نقــش 
پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه بودنــد بــرای 
بررســی دقیــق تــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در پایــان مرحلــه 
ــن  ــورد بررســی دارای مت ــه م ــه از 1006 مقال ــا 198 مقال دوم تنه
کامــل و مرتبــط بــا حیطــه کار تحقیــق بودنــد. در مرحلــه ســوم، 
186مقالــه ای کــه متغیــر پیامــد آن بــا نقــش پرســتار متخصــص 
در بخــش مراقبــت هــای ویــژه ارتبــاط نداشــت حــذف و در نهایت 
ــك  ــه تفکی ــده ب ــاالت وارد ش ــداد مق ــده، تع ــه باقی مان از 12 مقال
ــه از  ــه از پایــگاه Pubmed، 5 مقال هــر پایــگاه عبارتنــد از: 4 مقال
پایــگاه Web of science و 3 مقالــه از پایــگاه Scopus می باشــد. 
ــاس  ــه  براس ــن 12 مقال ــل از ای ــای حاص ــل داده ه ــپس تحلی س
ــه  ــب ک ــن ترتیـ ــد. بدی ــام ش ــرز انج ــوم راج ــل مفه ــدل تحلی م
مقاالت به دقت مـــرور و مـــورد بررســـي عمیـــق قـــرار گرفتنـــد 
و اطاعـات مربـــوط بـه ویژگـیهـا، پیشـایند و پیامـدهاي مفهـوم 
و همچنیــن واژه هــاي جانشــین و مرتبــط خاصــه و کــد بنــدي 
گردیــد. در شــیوه تکاملــي تحلیــل مفهــوم عمدتــاً بـــر رو یکـــرد 
اکتشـــافي و اســتقرایي تأکیــد مــي شــود تــا از ایــن طریــق جنبــه 
هــاي مختلــف مرتبــط با مفهوم مـــورد شناســـایي قـــرار گیرنـــد. 
در تحلیـــل داده هـــا بـــرعکس تحقیقات کیفي، تحلیـــل و آنـالیز 
داده هـــا بـــه انتهـــاي کـــار موکـــول مــی شــود البتــه این  امـــر 
بـــه منظـــور اجتنـــاب از عجلـــه و شـــتاب و پیشــگیري از اشــباع 
زودرس داده هــا انجــام مــي شــود اگــر تحلیــل مفهــوم بــه طــور 
همزمان با جمع آوري داده هـــا انجـــام شـــود؛ به محقـــق اجـــازه 
ــه داده  ــوم از درون مجموع ــاي مفه ــي ه ــه ویژگ ــد داد ک نخواه
هـــا تظـــاهر پیــدا کننــد. تحلیــل همزمــان بــا جمــع آوري داده ها 
ممکــن اســت منجـــربه بــاور ناقــص در خصــوص اشــباع داده هــا 
شــود. در حالي که مقاالتي که بعـــداً مـــورد بررســـي قـــرار مـــي 
گیرنـــد مــي تواننــد بــه بینــش بیشــتر منجــر شــده و یــا حداقــل 
ایــده هــاي بهتــري را در رابطــه بــا مفهــوم تحــت مطالعــه ارائــه 
نماینــد. بـــه طـــور کلـــي تحلیـــل داده هــا بــر اســاس تکنیــك 
اســتاندارد"تماتیك آنالیــز" انجــام مــی شــود. بــه ایـــن صـــورت 
کـــه هـــر طبقـه از داده هـــا )خصوصـیات، اطاعـــات زمینه اي و 
مراجــع( بــه طــور جداگانــه مـــورد بررســـي و آزمـــایش قـــرار مي 
گیرنــد تــا تــم هــاي اساســي کــه در نوشــته هــا ظـاهرشـــده انـــد 
تعیـــین گردند. این مرحلـه از آنـالیز یـك فراینـد مـداوم و مسـتمر 
از کـــار سازماندهي و سـازماندهی مجـــدد نقـاط یـا مـوارد مشـابه 

در بـــین نوشــته هــا اســت تــا زماني که سیســـتم مـــرتبط، قابـــل 
درک و بـــه هـــم  پیوســته از توصیــف کننده هــا ایجاد شــود )29(. 
در ایــن مطالعــه نیــز پــس از جمــع آوري کلیه مقـــاالت و داده هـــا 
، تحلیــل انجــام شــد بــه ایــن صــورت کــه محقــق کلیه مقـــاالتي 
را کـــه بـــه عنــوان نمونــه انتخــاب کرده بــود را ابتـــدا بـــه ترتیب 
شـــماره گـــذاري نمــوده و ســپس بــه طــور کامــل آنهــا را مطالعــه 
نمــود و تــم هایــي کـــه در خصــوص مفهــوم پرســتار متخصــص 
آی ســی یــو بــود را بــا کشــیدن خــط زیــر آنهــا مشــخص نمـــود،  
ــن آنهــا بـــه دنبـــال  ــده و در مت ســپس مجــددا مقــاالت را خوان
ــا، پیشــایندها و پیامدهــاي آن، واژه  ــاریف مفهــوم، ویژگــي ه تعـ
هـــاي جـــایگزین و مفاهیــم مرتبــط بــود و مــواردي کــه یافت مي 
شــد را در برگـــه هـــایي بـــه صورت جداگانه یادداشــت مــي نمود؛ 
مثــًا در یــك صفحــه ویژگــي هــا و در صفحــه دیگــر پیشــایندها 
و بــه همیــن ترتیــب تــا آخــر. هــم چنیــن محقـــق بــا اســتفاده از 
ســئواالتي مثــل چــه اتفاقــي مــي افتــد کــه مفهــوم مــورد نظــر رخ 
میدهــد؟ مقدمــات الزم بــراي وقــوع مفهوم کدامند؟ ایـــن مفهـــوم 
چـــه نتـایج و پیامـــدهایي را بـه همـراه دارد؟ در مقـاالت جسـتجو 
مــي کــرد. البتــه در مقــاالت اول مــوارد بیشــتري بــه دســت مــي 
آمــد امــا در مقــاالت بعدي، بیشــتر اطاعـــات بـــه دســـت آمـــده 
تکـــرار ي مـــي شـــد تازمانــي کــه اشــباع داده هــا در پاســخ بــه 
ســوال " پرســتار متخصــص بــه چــه کســی مــی گوینــد؟ پرســتار 
متخصــص در بخــش ویــزه چــه نقــش هایــی دارد؟" بــه دســت 
آمد.ســـپس اطاعـــات بـــه دســـت آمده طبقه بندی و سازماندهی 
شــد و بــرای هــر طبقــه برچســب مناســب انتخــاب شــد. مفاهیــم 
مرتبــط و واژه هــای جایگزیــن بــه دلیــل ایــن کــه کــم بودنــد و 
نیــاز بــه کاهــش و دســته بنــدی نداشــتند از ایــن روش  مســتثنی 

ــد )33(.  بودن

یافته ها
در ایــن مطالعــه 12 مقالــه شــامل انــواع مطالعــات کمــی و کیفــی 
ــت.                      ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا 2019 م ــای 1980 ت ــال ه در س
ــا،  ــی ه ــوت ویژگ ــاالت بص ــی مق ــل از بررس ــای حاص ــه ه یافت
پیشــایندها و پیامدهــای مفهــوم پرســتار متخصــص بخــش ویــژه 
مطــرح مــی گــردد و ســپس مفاهیــم مرتبــط و واژه هــای جایگزین 
و مثــال نمونــه ذکــر خواهــد شــد. خاصــه مقــاالت مــورد اســتفاده 
دربــاره نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقیــت هــای ویــژه 

در )جــدول1( آورده شــده اســت.
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تصمیم گیر یپیچیده، صاحیت بالینیروشه2019 )43(1

محیط  آموزشی و بالینی حرفه ای 
برای تربیت پرستاران متخصص 

مانند امکانات، بخشهای تخصصی 
و ویژه،

افزایش ایمنی در ارایه خدمات 
درمانی به بیمار

تفکر انتقادی، مهارت بالینیبلیر 2019)42(2
استفاده از اساتید تخصصی 
متناسب با نیازهای آموزشی 

پرستاران متخصص
افزایش ایمنی بیمار

تسهیل در ترخیص سریع بیمار اساتید مجربتعهد و رفتار حرفه ای، صاحیت بالینیلویس2011)48(3
از بخش مراقبت ویژه

تعهد و رفتار حرفه ای، دانش علمی و عملی، کراپول2009)52(4
پیشگیری از ایجاد زخم بسترحداقل مدرک کارشناسی ارشد، تفکر انتقادی و مهارت بالینی

ارایه مراقبت با کیفیت بر تحقیق و آموزشقدرت رهبریچت فیلد2008)1(5
اساس شواهد بالینی

کمك به ارتقاء خدمات درمانی امکانات و بخشهای تخصصیتفکر انتقادی، مهارت و تجربه بالینینوبل 1988)2(6
جامعه

کسب دانش تخصصی با اساتید مهارت بالینی، حداقل مدرک کارشناسی ارشدرابینسون1974)3(7
مجرب

تسهیل در جداسازی از 
ونتیاتور

توانمند سازی بیمارتحقیق، آموزش و مدیریت  صاحیت بالینی و مهارتکیم2010)45(8
پیشگیری از آسیبهای پوستیساختار آموزش و بالینی تخصصی  استدالل و تفکر انتقادیمهرموس هانت2019)4(9

تسهیل در ترخیص زود هنگام بخشهای تخصصی           قدرت رهبریراترای2008)5(10
بیمار

دانش و مهارت بالینی، اخذ مجوز در دوره ای هراوناک2005)6(11
تسهیل در ترخیص زودهنگام برنامه آموزشی تخصصیتخصصی

بیمار

اساتید مجرب، بخش تخصصی، اخذ مجوز دوره ای تخصصیالپیدو2017)40(12
حمایت بالینی، پژوهش و تحقیق

کاهش میزان مرگ و میر
تسهیل در جداسازی از 

ونتیاتور

ویژگی های مفهوم پرستار متخصص مراقبت ویژه:

اولیــن مرحلــه از انجــام تحلیــل، شناســایي ویژگــي هــاي مفهــوم 
اســت کــه بــه تعریــف واقعــي از مفهوم منجـــر مـــي گـــردد )37(. 
ــه  ــن ک ــر ای ــژه عــاوه ب ــت وی پرســتار متخصــص بخــش مراقب
وظایــف پرســتار عمومــی کــه شــامل مهــارت هــا، دانــش هــای 
الزم )دانــش تئــوری در زمینــه پرســتاری( و تجــارب بالینــی )بــه 
دنبــال کار عملــی( را داراســت، بــا مشــخصه هــای دیگــری هــم 
ــتار  ــوز پرس ــت مج ــی، دریاف ــور هماهنگ ــرکت در ام ــون ش چ
ــا  ــدن دوره ه ــا گذران ــد از دوره کارشناســی ارشــد ب تخصصــی بع
و دروس تخصصــی و پیشــرفته فیزیولــوژی، داروشناســی، بررســی 
فیزیکــی و  قابلیــت کارکــردن در بخــش هایــی بــا بیمــاران حــاد، 
ــن  ــازمان بی ــه س ــی ک ــود )38،39،40(. در تعریف ــی ش ــناخته م ش
ــت؛  ــوده اس ــان نم ــص بی ــتار متخص ــتاران از پرس ــی پرس الملل
ــده ای  ــام ش ــت ن ــتار ثب ــوان پرس ــه عن ــص ب ــتار متخص پرس
ــد  ــی همانن ــی های ــه دارای ویژگ ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــتن                                     ــتاری، )ب( داش ــناس پرس ــش کارش ــه دان ــتن پای ــف( داش )ال

ــم و  ــرای انجــام تصمی ــده ب ــری پیچی ــم گی مهــارت هــای تصمی
ــای  ــت ه ــب صاحی ــی و )ج( کس ــرایط بحران ــت در ش کار درس
ــه ای، تخصصــی( اســت  ــارت حرف ــرش، مه ــش، نگ ــی )دان بالین
)11(. در مطالعــه دیگــری پرســتار متخصــص را بــه صــورت 
افــرادی تخصصــی کــه دانــش و مهــارت هــای تخصصــی خــود 
ــی از  ــش داده و از ســطح باالی ــا آمــوزش هــای رســمی افزای را ب
تعهــد و رفتــار حرفــه ای برخــوردار هســتند معرفــی کــرده اســت 
)41(. مطالعــه Lamb )2018( نشــان داد کــه پرســتاران متخصــص 
از قــدرت رهبــری باالیــی بــرای نظــارت بــر انجــام امــور درمانــی 
پرســتاران عمومــی برخــوردار هســتند و بــا ایــن توانایــی شــرایط 
بهتــری را از نظــر مراقبــت و ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــرای بیمار 

ــد )16(.  فراهــم مــی کنن
پیشایندها:

ــه  ــورد مطالع ــوم م ــای مفه ــش نیازه ــوان پی ــه عن ــایندها ب پیش
ــد )29(.  ــی گذارن ــر م ــوم اث ــوع مفه ــر وق ــه ب ــده ک ــناخته ش ش

ــامل: ــه ش ــن مطالع ــایندهای ای پیش
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داشــتن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد بــرای شــرکت در آزمون 
ــی  ــی و بالین ــط  آموزش ــود محی ــی )15،12(، وج ــای تخصص ه
ــات،  ــد امکان ــتاران متخصــص مانن ــت پرس ــرای تربی ــه ای ب حرف
ــاتید تخصصــی  ــتفاده از اس ــژه، اس ــای تخصصــی و وی بخــش ه
ــص )42،43(،  ــتاران متخص ــی پرس ــای آموزش ــا نیازه ــب ب متناس
گذرانــدن برنامــه هــای درســی جامــع و کامــل دانشــگاهی بــرای 
دانشــجویان پرســتاری بــه منظــور آشــنایی بــا مفهــوم تخصصــی، 
ــدن  ــل ش ــی تبدی ــا چگونگ ــاط ب ــی در ارتب ــی و آموزش تحقیقات
ــا گذرانــدن واحدهــای آموزشــی و  بــه یــك پرســتار متخصــص ب
کاربــردی مبتنــی بــر تئــوری و فلســفه پرســتاری )44(، اســتفاده از 
پرســتار متخصــص در تحقیــق، آمــوزش و مدیریــت )45( ،داشــتن 
الگوهایــی بــا نقــش مشــابه هماننــد اســاتید و افــراد متخصــص و 

ــا )46(. ــروی از آن ه پی
پیامدها:

ــا هــدف اصــاح  ــوع یــك مفهــوم ب ــال وق ــه دنب نتایجــی کــه ب
عملکــرد شــخص و یــا ســازمان پدیــدار مــی شــوند را پیامــد مــی 
نامنــد )47(. در ایــن مطالعــه بــه دنبــال مفهــوم پرســتار متخصــص 
پیامدهــای مثبــت در دو رویکــرد بهبــود بیمــار و  بهبــود کیفیــت 
ارائــه خدمــات و نیــز تســهیل در ترخیــص زودتــر بیمــار از بخــش 
ــه  ــی ک ــش های ــع و چال ــری موان ــژه و یکس ــای وی ــت ه مراقب
مانــع از انجــام فعالیــت هــای پرســتار متخصــص در بخــش ویــژه                    

مــی شــوند، شناســایی و روشــن شــدند.
ــود  ــار و بهب ــود بیم ــرد بهب ــا رویک ــژه ب ــص وی ــتار متخص پرس

ــات: ــه خدم ــت ارائ کیفی

ایــن رویکــرد بــه طــور خــاص در مرحلــه ورود بیمــار بــه بخــش 
ــات  ــان و انجــام اقدام ــر درم ــد نظــارت ب ــواردی مانن ــا م ــژه ب وی
ــکات  ــع مش ــا رف ــی ت ــه مکانیک ــام تهوی ــاص، انج ــی خ درمان
بیمــار، پیشــگیری از عفونــت هــای ادراری، تنفســی و.. و بــه طــور 
کلــی انجــام اقداماتــی کــه بــه بهبــود ســامتی بیمــار مرتبــط بــود 

شناســایی شــدند.
پرســتار متخصــص ویــژه بــا اســتفاده از رویکــرد مشــترک و ارتباط 
بیــن رشــته ای و همــکاری بیــن بیمــار – خانــواده در زمینــه بهبود 
حــال بیمــار فعالیــت مــی کنــد )48(. پرســتاران متخصــص عــاوه 
بــر اینکــه توانســتند پاســخگوی نیازهــای درحــال تغییــر بیمــاران 
ــای  ــت ه ــتند مراقب ــه توانس ــند؛ بلک ــژه باش ــای وی ــش ه در بخ
ــص  ــاران و ترخی ــت بیم ــه رضای ــر ب ــه داده و منج ــت ارائ باکیفی
ــان داد  ــت )2012( نش ــه باس ــوند )49(. مطالع ــاران ش ــر بیم زودت
کــه پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه بــا ارایــه 

مراقبــت بــا کیفیــت و موثــر منجــز بــه کاهش میــزان مــرگ و میر 
در بخــش مراقبــت ویــژه مــی شــود )50(.

ــص  ــهیل در ترخی ــرد تس ــا رویک ــژه ب ــص وی ــتار متخص پرس

ــار: ــر بیم زودت

ایــن رویکردهــا بــه صــورت توانمنــد ســازی بیمــار، داشــتن نــگاه 
ــاده  ــرای آم ــار ب ــای بیم ــردن نیازه ــرف ک ــته ای، برط ــن رش بی
ــش  ــدت در بخ ــی م ــدگاری طوالن ــدم مان ــص و ع ــازی ترخی س

ــژه شناســایی شــدند. وی
در تعریفــی کــه از پرســتار متخصــص بخــش مراقبــت ویــژه ارائــه 
شــد، بیــان گردیــد کــه ایــن افــراد  عــاوه بــر کارهــای درمانــی 
ــه  ــی ارائ ــاران، توانای ــاز بیم ــه نی ــرای پاســخگویی ب ــی ب و مراقبت
مراقبــت بــا کیفیــت بــا هــدف ترخیــص زود هنــگام بیمــاران را هم 
دارنــد )15(. در مطالعــه ای  Becker )2018( نشــان داد کــه وجــود 
ــب  ــا موج ــه تنه ــژه ن ــای وی ــش ه ــص در بخ ــتاران متخص پرس
ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت بــه بیمــاران مــی شــود بلکــه بــا کمــك 
بــه ترخیــص زود هنــگام بیمــاران از ایــن بخــش هــا منجــر بــه 
کاهــش هزینــه هــای درمانــی )51(، ســعی در جداســازی ســریعتر 
بیمــاران از تهویــه مکانیکــی، کاهــش 10 درصــدی مــدت اقامــت 
بیمــار و در نهایــت بــا تســریع ایــن رونــد از ایجــاد و یــا پیشــرفت 
عفونــت هــای دســتگاه تهویــه مکانیکــی در بخــش مراقبــت های 
ویــژه جلوگیــری بعمــل مــی آورد )48،52(. از طرفــی هــم عوامــل 
ــه  ــرای  کمــك ب حمایــت خانوادگــی و تجــارب قبلــی بیمــاران ب
ترخیــص زودتــر بیمــاران از بخــش مراقبــت ویــژه در کنــار ارائــه 
مراقبــت پرســتار متخصــص امــر مهمــی تلقــی مــی شــود )43(. 
موانعــی کــه پرســتار متخصــص بخــش مراقبــت هــای ویــژه برای 
ارایــه نقــش و فعالیــت تخصصــی خــود بــا آن مواجــه خواهــد بــود 

شــامل:
 - فراهــم کــردن محیــط آمــوزش مناســب بــرای تربیت پرســتاران 

متخصــص بخــش مراقبــت ویژه
- فراهم کردن امکانات تخصصی مورد نیاز

- نیاز به دریافت حقوق باال
- نیازمند بودن به اساتید مجرب و تخصصی

- ایجــاد برنامــه هــای درســی مــورد نیــاز پرســتار متخصــص در 
ــا )49،48(. دانشــگاه ه

مفاهیم مرتبط و واژه های جایگزین:

مفاهیــم مرتبــط شــامل بخشــی از روابــط و وابســتگی هــای اصلی 
ــه  ــورد مطالع ــوم م ــای مفه ــی ه ــام ویژگ ــد تم ــا واج ــتند ام هس
نیســتند )29(. واژه ای کــه در ایــن مطالعــه، طــی جریــان تحلیــل 
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ــا مفهــوم پرســتار  ــاط را ب مطالعــات مــورد بررســی بیشــترین ارتب
متخصــص را داشــته اســت، پرســتار پیشــرفته بــوده اســت. در طــی 
فراینــد تحلیــل مشــخص گردیــد کــه مفهــوم پرســتار متخصــص 
 Clinical nurse(  بــا واژه هــای پرســتار متخصــص بالینــی
 )Advance practice nursing( و پرســتار پیشــرفته )specialists

بــه دلیــل ایــن کــه در هــر کشــوری متناســب بــا شــرایط خــود از 
ایــن تخصصــی شــدن پرســتاری بهــره  مــی بــرد و از طرفــی هــم 
ایــن تخصصــی شــدن پرســتاری متناســب با شــرایط قابــل تغییر و 

پویــا مــی باشــد؛ قابــل جایگزینــی اســت.
بیان مثال متناسب با مفهوم:

مثــال هــا بــرای نمایــش عملــی مفهــوم مفیــد هســتند زیــرا مثــال 
ــورد  ــه مشــخص شــدن ویژگــی هــای مهــم مفهــوم م منجــر ب
ــه  ــر ب ــن ام ــی مــی شــود کــه ای ــه اصل ــه در بســتر و زمین مطالع
شــفاف واضــح تــر شــدن و کاربــرد موثرتــر آن مفهــوم مــی انجامد 

.)16(
بیمــار آقایــی 57 ســاله کــه بــه دنبــال صدمــه بــه ســر دچــار افــت 
هوشــیاری شــده و در بخــش مراقبــت هــای ویــژه  اینتوبــه و تحت 
ونتیاتــور بســتری مــی باشــد. پرســتار متخصــص بخــش مراقبــت 
هــای ویــژه بــا توجــه بــه دانــش و مهــارت تخصصــی خــود بــه 
طــور مــداوم بیمــار را مانیتورینــگ کــرده و بســته بــه شــرایط بیمار 
 )FIO2( ــیژن ــزان اکس ــات ABG، می ــل از آزمایش ــج حاص و نتای
و فشــار مثبــت انتهــای بازدمــی را بــه طــور مســتقل تنظیــم مــی 
کنــد تــا بــه عــدم وابســتگی بیمــار بــه سیســتم تهویــه مکانیکــی 
ــازی  ــعی در جداس ــرده و س ــری ک ــار جلوگی ــتومی بیم از تراکئوس
ــو  ــار در آی ســی ی ــت بیم ــزان اقام ــار و کاهــش می ســریعتر بیم

دارد )40(.
تفسیر و داللت هاي تحلیل مفهوم :

ــن  ــراه وعجی ــتار هم ــش پرس ــا دان ــتار متخصــص ب ــوم پرس مفه
شــده اســت. ایــن رویکــرد ارائــه یــك تعریــف نظــری از پرســتار 
متخصــص اســت. از آنجایــی کــه مفهــوم تجزیــه و تحلیــل محدود 
بــه زمــان و مــکان اســت بنابرایــن بــه یــك تــاش مســتمر بــه 
ایجــاد یــك چارچــوب مفهومــی از پرســتار متخصــص بــرای زمان 
حــال و آینــده پرســتار ضــروری بــه نظــر مــی رســد. بــه جهــت 
ماهیـــت پیچیـــده مفهـــوم پرســتار متخصــص و حرفــه ای، وجود 
تعاریــف متنــوع در ادبیـــات علــوم مختلــف و بــه ویــژه پرســتاري، 
امري معمول و قابـــل انتظـــار مـــي باشـد. طبـــق بنیـان فلـسفي 
رویکــرد تکاملــي راجــرز نیــز مــي تـــوان اســتدالل کرد کــه نتیجه 
تحلیـــل مفهـــوم، پایه اي براي کشف بیـــشتر و توســـعه مفهـــوم 

محســوب مــی گــردد نــه اینکه تنهـــا بـــه یـــك نتیجــه پایاني که 
»مفهوم چیـــست؟« بسنده کنیم. بـــر اسـاس یافتـه هـاي تحلیـل 
حاضـــر مــي تــوان بــراي تخصصــی شــدن در حرفــه در بافـــت 

پرســتاري تعریــف زیــر را ارایــه نمــود.
ــتن  ــر داش ــاوه ب ــه ع ــت ک ــردی اس ــص ف ــتار متخص "پرس
خصوصیــات پرســتار عمومــی، بــا کســب مجــوز و گذرانــدن دوره 
هــای تخصصــی توســط اســاتید مجــرب در بخش هــای تخصصی 
ازدانــش علمــی و عملــی، مهــارت، قــدرت تفکــر و تصمیــم گیری، 
ــه مراقبــت  ــا ارای ــوده و ب رهبــری و مدیریــت باالیــی برخــوردار ب
ــتان  ــاران از بیمارس ــریعتر بیم ــص س ــه ترخی ــت ب ــا کیفی ــای ب ه
بــا ایفــــاي نقــــش تخصصــی خــود کــه منجــر بــه شــکل گیری 
مراقبــت جامــع در سیســتم بهداشــتی و درمانــی کمــك مــی کند".
ــتار  ــوم پرس ــي مفه ــتعمال کنون ــشریح اس ــل، تـ ــدف تحلیـ هـ
متخصــص بــا توجــه بــه دیــدگاه فلســفي راجــرز، بـــا تأکیـــد بـــر 
جنبـــه هـــاي زمانــي و بافتــي آن اســت، لــذا ارایــه تعریــف فــوق 
جهـــت روشـــن ســـازي بیـــشتر تخصصی شدن در پرســتاري، نه 
تنهــا راه تحقیــق و جســتجوی  بیـــشتر مفهــوم را نمي بنــدد، بلکه 
فرصـــتي بـــراي تحقیقـــات بیشــتر در جهــت توســعه مفهــوم و به 
کـــارگیري آن در حــــوزه هــــاي نظریــه پــــردازي و تحقیــق 
در عرصــــه هــــاي آموزشـــي، مــــدیریتي و بـــالیني پرستاري 
فراهم مي نمایـــد. از ســـوي دیگـر، بیـــان تعریف فـوق بـه منزلـه 
پـــذیرش تعریـــف واحــد و یگانــه نیــز تلقــي نمــي گــردد، چــرا که 
پـــذیرش تعریـــف واحــد بــه معنــي نادیــده گرفتــن دیگــر عوامــل 
و متغیرهایــی باشــد کــه بــر تخصصــی شــدن پرســتار تاثیرگــذار 

باشــند.

بحث
ــا هــدف واضــح ســازی مفهــوم نقــش پرســتار  مطالعــه حاضــر ب
متخصــص در  بخــش مراقبــت هــای ویــژه انجــام شــده اســت. 
ــتره ای از  ــده گس ــوم دربردارن ــن مفه ــه ای ــان داد، ک ــه نش مطالع
ــه  ــد ب ویژگــی هــا، پیشــایندها و پیامدهــا مــی باشــد و مــی توان
عنــوان عناصــر اصلــی در مراقبــت از بیمار بــه منظور ارائــه مراقبت 
بــا کیفیــت و رضایــت بخــش محســوب گــردد. لــذا مطالعــه حاضر 
بــه واضــح ســازی مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص در  بخــش 

مراقبــت هــای ویــژه پرداختــه اســت.
ــل پرســتار متخصــص  ــاره تحلی ــه هــای مطالعــه حاضــر درب یافت
نشــان داد کـــه'' مســئله مرتبــط بــا متخصــص و  یــا متخصــص 
بالینــی پرســتاري" دارای ماهیتــی پویــا، دایمــی، پیچیــده و چنــد 
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وجهــي اســت، بــه طــوري کــه تنــش هــا و چالــش هــاي فراوانــي 
پیــش روي دانـــش آموختگـــان جـــوان پرســـتاري وجــود دارنــد. 
مطالعـــه حاضــر نشــان داد کــه نقش پرســتار متخصــص در بخش 
ــی   ــت و منف ــای مثب ــا پیامده ــد ب ــي توان ــژه م ــای وی مراقبــت ه
ــون، مفهــوم تخصصــی شــدن بیشــتر  ــه در مت همــراه باشــد. البت
ــان شــده  ــه پزشــکی بی ــا رشــته هــای دیگــر از جمل در رابطــه ب
اســت، لــذا مطالعاتــي کــه بــه تحلیل دربــاره مفهــوم در پرســـتاران 
ــیار  ــند، بس ــه باش ــژه پرداخت ــت وی ــش مراقب ــص در بخ متخص
ــا  ــت نشــد. ب ــن رابطــه یاف ــوم در ای ــل مفه ــود و تحلی محــدود ب
روشــن شــدن مفهـــوم'' پرســتار متخصص بخــش مراقبــت ویژه" 
ــود  ــت موج ــي وضعی ــراي ارزیاب ــی را ب ــاخص های ــوان ش ــی ت م
ایجــاد نمــود. بــر اســاس یافتــه هــاي تحلیــل حاضــر مــي تــوان 
بــراي تخصصــی شــدن در بافــت پرســتاري ایــن تعریــف را ارائــه 
نمود:"فراینــد مســتمر یـــادگیري و تغییــر در نگــرش هــا، دانــش، 
مهــارت هــا، ارزش هــا، هنجارهــا، و رفتارهــــاي الزم بــه منظــور 
ارزیابــی، تشــخیص، ارائــه پیگیــری، مراقبــت و درمــان و یــا کمك 
بــه ترخیــص ســریعتر بیمــاران از بیمارســتان بــا ایفــــاي نقــــش 
تخصصــی خــود کــه منجــر بــه شــکل گیــری مراقبــت جامــع در 
ــتاري و  ــش پرس ــود". چال ــی ش ــی م ــتی و درمان ــتم بهداش سیس
افــراد درگیــر در حمایــت افــرادی کــه بصــورت تخصصی  مشــغول 
بــه کار هســتند ایــن اســت کــه فرآینــد و اهمیــت تخصصــی بودن 
را درک کننــد و مداخــات مـــوثري را بــراي کمــك بــه پرســتاران 
جهــت انجــام کارهــا و وظایــف تخصصــی خــود در بخــش ویــژه 
انجــام دهنــد؛ چــرا کــه عــدم درک و اهمیــت ایــن موضــوع مــی 
توانــد پذیــرش نقــش پرســتاران متخصــص را بــا چالــش و تهدیــد 
روبــرو کنــد )53(. بنابرایــن تعریــف ایــن مفهــوم عــاوه بــر ایــن 
کــه امــکان مداخــات بیشــتر را بــرای ارتقــاي وضع موجــود هموار 
مــی کنــد؛ ســبب می شــود تــا بــا اطاعـــات یافت شــده بتــوان در 
ایجــاد و توســعه ابزارهــاي بررســي ایــن پدیــده و ابعــاد آن اقدامات 
کمــك کننــده ای را انجــام داد )54( .لــذا بــا توجـــه بـــه مبنـــا ي 
فلســـفي رویکــرد تکاملــي راجــرز نتایــج ایــن مطالعــه مــي توانــد 
فرصتي بـــرا ي تحقیقـــات بیشــتر در جهت توســعه مفهوم پرســتار 
متخصــص در بخــش ویــژه و بــه کارگیــري آن در حـــوزه هـــاي 
نظریــه پــردازي و پژوهــش در عرصــه هــاي آموزشــي، مدیریتــي و 
بالینــي پرســتاري فراهــم نمایــد. ایـــن مفهــوم بــا توجه به داشــتن 
ماهیــت پیچیده، هم چنـــان نیـــاز بـــه کشــف و شناســایي بیشــتر 

دارد، لــذا تحقیقــات بیشـــتردر ایــن زمینــه توصیــه مــی شــود.

نتیجه گیری
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه مفهــوم نقــش 
پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه دارای ماهیتــی 
پیچیــده، چنــد وجهــی، پویــا، دایمــی مــی باشــد، کــه بــرای ایــن 
کــه پرســتاران بتواننــد بــه صــورت تخصصــی ایفــای نقــش کننــد 
ــت  ــی حمای ــاختار آموزشــی و بالین ــر س ــی نظی ــه تمهیدات ــه ارای ب
کننــده، فراهــم نمــودن فرصــت هــای کار در عرصــه جهت کســب 
تجربــه، برنامــه هــای جامــع آموزشــی نیــاز اســت. اجــرای نقــش 
ــر  ــاوه ب ــژه ع ــای وی ــت ه ــش مراقب ــص در بخ ــتار متخص پرس
پیامدهــای مطلــوب ماننــد رضایــت خدمــات گیرنــدگان و خانــواده 
ــد ترخیــص  ــا کیفیــت، تســهیل در رون ــه مراقبــت ب بیمــاران، ارای
زود هنــگام بیمــاران، کاهــش هزینــه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
درمانــی، پیامدهــای منفــی نیــز بــه منظــور ایجــاد نقــش پرســتار 
متخصــص همــراه اســت. بــه همیــن دلیــل آگاهــی از ویژگیهــای 
مفهــوم نقــش پرســتار متخصــص در بخــش مراقبــت هــای ویــژه، 
ــه  ــر ب ــش منج ــش ار پی ــترده آن بی ــای گس ــایندها و پیامده پیش
ارتقــاء جایــگاه، اهمیــت و کاربــرد ایــن مفهــوم در حرفــه پرســتاری 
مــی گــردد و ابــزاری اکتشــافی بــرای بررســی و تحقیــق بیشــتر 
ــه محســوب مــی  ــن حرف ــش موجــود در ای ــه دان و گســترش بدن
ــدم  ــه ع ــوان ب ــی ت ــه م ــن مطالع ــای ای ــت ه ــود. از محدودی ش
دســتیابی بــه مقــاالت و مقــاالت بــا زبــان هــای غیــر انگلیســی، 
عــدم دســتیابی بــه مثــال واقعــی بــرای روشــن تــر شــدن مفهــوم 
اشــاره کــرد. راهکارهــای زیــر بــرای واضــح ســازی مفهــوم نقــش 
ــنهاد           ــژه پیش ــای وی ــت ه ــش مراقب ــص در بخ ــتار متخص پرس

مــی گــردد: 
ــوای  ــل محت ــرای تحلی ــاوت دیگــر ب 1- اســتفاده از رویکــرد متف
مفهــوم 2- تحلیــل محتــوای نقــش پرســتار متخصــص در بخــش 

مراقبــت هــای ویــژه در فرهنــگ هــای مختلــف

سپاسگزاری
نویســندگان ایــن مقالــه بــر خــود الزم مــی داننــد از کلیــه افــرادی 
ــر و  ــد، تقدی ــرده ان ــاری ک ــا را ی ــش م ــن پژوه ــام ای ــه در انج ک
تشــکر نماینــد. ایــن مقالــه بــدون حمایــت مالــی و بــا کــد اخــاق 

ــت. ــده اس ــام ش IR.Bmsu.Rec.1397.046  انج
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