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 چکيده    

 ،داًٌذ. تعبهل پرستتبر ٍ پسضت   هی پسضکبى ٍ پرستبراى یا عٌػرهْن رٍاثط ثیي حرفِّوکبری را ٌظراى غبحج: و هدف سمينه    

هطبرکت پسضکبى ثب پرستتبراى   ی هطبرکتی ٍ تجبدل اطالعبت ثرای دستیبثی ثِ ی  ّذف هطترک درهبًی است.هستلسم ایجبد راثطِ

 ّذف ثب پژٍّص يیا يیثٌبثرا ثبضذ. ّب هیهراقجت ایوي در ثیوبرستبىافسایص کیفیت ضبخع هْوی در  ،ثبلیٌیّبی گیریدر تػوین

 .ضذ اًجبم یٌیثبل یّبیریگ نیدرتػو ثب پسضکبى هطبرکتطبى ساىیه یدرثبرُ پرستبراى ذگبُید یثررس

ثتِ  براى دارای هعیتبر ٍرٍد ثتِ پتژٍّص    از پرست ًفر 400، 1390سبل  دٍم یهب6ِّ در ،تَغیفی پژٍّص ایي در بزرسي:وش ر   

 ،پتژٍّص  اثتسار هَرد هطبلعتِ قترار گرفتٌتذ.     ، خػَغی ٍ تبهیي اجتوبعی ضْر تْراىّبی دٍلتیثیوبرستبىاز در دسترس ی ضیَُ

ِ پرٍ قستوت دٍم   عَاهل دهَگرافی  سطٌبهِپرضبهل  ،قسوت اٍل ثَد کِ پرستبر ٍ پسض  یّوکبرسطٌبهِ پر هطتبرکت   سطتٌبه

 ُ ضذآزهَى هجذد سٌجیذٍ  ای اعتجبر هحتَاثسار ثِ ضیَُ ٍ پبیبیی اعتجبر َال ثَد.ئس 15ثب  ثبلیٌی گیریدر تػوین ٍ پسضکبى پرستبراى

 .در تحلیل ًتبیج استفبدُ ضذ هبًٌذ فراٍاًی، هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ّبی آهبری تَغیفیرٍشاز ٍ 

درغذ دارای هذرک کبرضٌبسی ٍ   5/93 ،سبل 30-5/39 ثیي درغذ 3/58 هًَث ٍ(درغذ 5/76ّب)اکثر ًوًَِ ثِ طَر کلی: هایافته    

درغتذ ًوًَتِ ّتب هیتساى      5/78داضتٌذ.  ی کبریسبثقِسبل  5-9ثیي  درغذ 50 ٍ ثَدُ استخذام قراردادی ثِ غَرت درغذ 8/53

ضعیف ارزیتبثی  در حذ  درغذ 14 در حذ خَة ٍدرغذ  5/7، را در حذ هتَسط ثبلیٌیّبی گیریدر تػوین ثب پسضکبى هطبرکتطبى

 کردًذ. 

ثبلیٌی  ّبیگیریدرغذ ثسیبر کوی از پرستبراى هیساى هطبرکتطبى ثب پسضکبى در تػوین ،ایي پژٍّص تَجِ ثِ ًتبیجثب :گيزینتيجه  

فرغت جْت  عذمّوکبری پرستبراى ثب پسضکبى در پرٍسیجرّبی خبظ درهبًی ثیطتریي اهتیبز ٍ را در حذ خَة گسارش کردًذ ٍ 

 یبز را کست ًوَد.اثراز ًظر ثرای پرستبراى کوتریي اهت

 پرستبر، پسض ، تػوین گیری ثبلیٌی، ثیوبر :واصه هاکليد  
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 مقدمه    

ثْذاؼتی،  عؼٌت،    ای درًظبم هراقجت  حرفِّوکبری ثیي    

ّبی هخیلف ثْذاؼتی، ثتبّن اراجتبر ثرقترار     افراد از حرفِ

ِ  گیری کٌٌذکردُ ٍ در راثطِ ثب هراقج  از ثیوبر افوین  کت

ٍختَد    اعي اراجبر ثبعذ ثراظبض چبرچَة اراجتبر سظتبى  

-اَاًبع، ـذاق  ٍ اػیوبد دٍطرفِ ٍ ثر اظبض اخییبرات ٍ

 یگیتر ّبی دٍ طرف ثرای کوک ثِ افوینّب ٍ هعئَلی 

 ٍ اهکبًبت ٍادْیسات هَختَد   ثب اَخِ ثِ هٌبثغ هؽیرک 

   .(1-2)ثرقرارؼَد ثیوبر هؽکالت رفغ خْ  در

کتبرکردى  ؼبهل   ّوکبری هیبى پسؼک ٍ پرظیبر هفَْم    

-ٍافوین لِئدٍ حرفِ در کٌبر ّن ثرای رظیذى ثِ حل هع

 هؽیرک  حل اؼبرضبت ٍ اراجبر ٍ ّوبٌّگ، ثیؽتیر گیری 

اجتبد   ثتر  پرظیبر  پسؼک ٍ هؽبرک چٌیي ّو .(3)ثبؼذه،

ّتبی  گیتری ثیوبر  هؽبرک  در افتوین  اطالػبت هراجط ثب

 هحَر ثیوبر رٍعکرد فراّن سٍردى هراقج  خبهغ ثب ٍ ثبلیٌ،

هفَْم ّوکبری ثیي کبرکٌبى ثْذاؼی، ثِ . (4)ابکیذ داردًیس 

هتَرد    ابثیر سى ثر هراقج  ارائِ ؼتذُ ٍ ثتبزدُ کتبری   دلیل 

اَخِ زعبدی قرار گرفیِ اظ . ّوکبری پسؼتک ٍ پرظتیبر   

فراار از کبر کردى کٌبر ّن ٍ در عک هحیط هؽتبثِ اظت     

ثلکِ ًیبزهٌذ داؼیي ّتذف هؽتیرک  هعتئَلی  پت عری ٍ     

  ِ هراقجت  هتَثر  کتبف،      یاًدبم ٍظیفِ هیقبثل خْت  ارائت

 .(5)ثبؼذ  ثبال ه،اعوي ٍ ثب کیفی

ای اـل، ًقػ حرفِ ٍّوکبری خس ٌظراى هؼیقذًذـبحج   

اترعي چتبلػ   اـتل، ٍ  پرظیبری در دًیبی اهرٍز ه، ثبؼذ

ِ  ًیتس ًظبم هراقج  ثْذاؼی،  ی هراقجت  ثیوتبر هحتَر     ارائت

 ثبؼتذ  ه، هَقغ  سظبى ٍ در دظیرض ِکبف،  هَثر  اعوي  ث

ثب اعدتبد رٍاثتط هتَثر ٍ اتَام ثتب رٍا ّوکتبری ثتیي         کِ

ی چٌیي هراقجیت، ثعتیبر سظتبًیر    ارائِ  پسؼکبى ٍ پرظیبراى

هؽیرک کتبری پسؼتکبى ٍ    یثب اَخِ ثِ حَزُخَاّذ ثَد. 

پرظیبراى ٍ هکول ثَدى اعتي دٍ حرفتِ  ٍختَد اراجبطتبت     

ای اخیٌبة ًبپ عر اظ . هطبلؼبت دراعي زهیٌِ ًؽتبى  حرفِ

پسؼتک ٍ   هیبى اراجبر ٍّوکبری اراجبر اٌگباٌگ،دّذ ه،

ّوکتبری   (.6-9دارد) ٍخَد ّبسىپرظیبر ٍ رضبع  ؼغل، 

 -هؼٌت،  ثیي پسؼک ٍ پرظیبر عک ؼبخؿ پیػ ثیٌ، کٌٌذُ

 ثبؼذخطبّبی دارٍع، اَظط پرظیبراى ه، دار ثرای ٍقَع

 ضؼیفهؽبرک  ؼَاّذ دعگری ًیس حبک، از راثطِ ثیي  ٍ

 

ّتبی پسؼتک، ٍ افتساعػ    بپسؼک ٍ پرظتیبر ٍ ٍقتَع خط   

اؼتبهالت ثتیي    (.10-12ٍهیتر ثیوتبراى اظت )   هیساى هرگ

ّتب  پرظیبراى ٍ پسؼکبى ثتِ اراقتبی ًیتبعح در ػولکترد سى    

-یوبراى هت، ث ّبی هثج  ثرایؼَد. از خولِ پیبهذهٌدر ه،

اَاى ثِ اراقبی رضبع  ثیوبر  افساعػ سگبّ، از هؽتکالت  

ّتبی  کبّػ خطبّب ٍ ّسعٌِ ثیوبر  اراقبی هراقج  از ثیوبر 

از ّوکبری ٍ هطبلؼبت حبک،ثرخ، (.13درهبً، اؼبرُ کرد)

-اظت   ثتبلیٌ، ّبی گیریهؽبرک  کن پرظیبراى در افوین

فضتبی  درعٌذ حل هؽکل اظ  کِ ثبعذ سّوکبری فر(. 14)

ـتَرت ثگیترد کتِ حبلت  رقتبثی، عتب رئتیط ٍ         اراجبط،

عٌذی ًیبزهٌذ سهرئَظ، ثیي طرفیي ثرقرار ًجبؼذ ٍ چٌیي فر

گیری احیرام هیقبثل  اراجبر ثبز ٍ ـبدقبًِ ٍ قذرت افوین

حبل، اظ  کِ ثرخ، از پسؼتکبى ثیؽتیر   اعي درثراثر اظ . 

ثتِ   از اعٌکِ ثِ اؼبهالت خَد ثب ظبعر حترف هیکت، ثبؼتٌذ   

    ِ . (15)اًتذ قذرت خَد در ظتطَا ظلعتلِ هرااجت، ٍاثعتی

گیتری ظتجت فقتذاى    پرظیبراى در افتوین  اًذک  هؽبرک 

ارزغ فردی  احعبض زعر دظ  ثَدى  کبّػ اػیوتبد ثتِ   

ًفط ٍ رضبع  ؼغل،  ًباهیذی ٍ ػفتجبًی   دلعتردی ٍ   

کتِ هؽتبرک  در   در حتبل،   (16)ؼتَد ًذاؼیي اًگیتسُ هت،  

هبًٌذ افساعػ اػیوتبد ثتِ ًفتط      افوین گیری اثرات هثجی،

افتتوین گیتتری ثْیتتر  اقَعتت  احیتترام اًعتتبً، ٍ خبعگتتبُ 

افراد ثترای  یاخیوبػ،  اعدبد اًگیسُ ٍ ػالقِ  ثْجَد رٍحیِ

ًگرغ هثج  ٍ افساعػ اؼْذ ًعج  ثتِ   کبر گرٍّ،  اعدبد

ِ ثتر اظتبض    .(17)ظبزهبى را در ثر خَاّتذ داؼت     هطبلؼت

  در عک ثیوبرظیبى در ؼْر کرج (1387ضیغو، ٍ حقیق،)

هیساى هؽبرک  ٍّوکبری هیبى پسؼکبى ٍ پرظیبراى در اهر 

در حتذ هیَظتط گتسارغ ؼتذُ      ثتبلیٌ، ّتبی  گیریافوین

ثب اَخِ ثِ اّوی  فراٍاًت، کتِ   رظذ ثِ ًظر ه، .(18) اظ

ٍخَد رٍاثط اَام ثب ّوکبری پسؼک ٍ پرظیبر در اراقتبی  

ثیوبراى  افساعػ رضبع  ٍ کیفی  هراقج  اعوي ٍ کبف، از 

ّبی ؼغل، در پرظیبراى  افساعػ ثبزدُ کبری ٍ کبّػ اٌػ

اًدبم پصٍّػ گعتیردُ  ّب دارد  ثیوبرظیبى کبّػ ّسعٌِ در

ٍضؼی  فؼل، رٍاثط اعي دٍ حرفتِ در   اری خْ  ثررظ،

 رظذ.ضرٍری ثِ ًظره،کؽَر 

 هَضَػ، کِ گبم اٍ  در اـالا ٍ ثْجَد ّرثب اَخِ ثِ اعٌ
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اعتي    ثبؼتذ رٍؼي ؼذى ٍضتغ هَختَد در سى زهیٌتِ هت،    

ی هیتساى  دعذگبُ پرظتیبراى درثتبرُ   هطبلؼِ ثب ّذف ثررظ،

گیری ّبی ثبلیٌ، طراح، ثب پسؼکبى در افوین هؽبرکیؽبى

 ٍ اخرا گردعذ.

 روش بزرسي  

     ِ رٍغ ی اَـتیف، ثتَدُ ٍ   پصٍّػ حبضتر عتک هطبلؼت

ثبؼذ کتِ پصٍّؽتگردر اثیتذا    ای ه،چٌذ هرحلِ گیریًوًَِ

-ّبی ؼْر اْراى را ثِ ظِ دظیِثیوبرظیبى ایطجقِثب رٍغ 

ی سهَزؼ،  خفَـ، ٍ ابهیي اخیوتبػ، اقعتین کتردُ ٍ    

ّبی هٌیخت را ثِ طَر افبدف، از هٌتبط   ظپط ثیوبرظیبى

اؼتذاد کتل    اظتبض ثر .خغرافیبع، ؼْر اْراى اًیخبة ًوَد

ًفتر   400  ّبی ؼتْر اْتراى  پرظیبراى ؼبغل در ثیوبرظیبى

ًوًَِ ثرای اعي پصٍّػ اؼییي ؼذ کِ اعي اؼذاد ثر اظتبض  

ّبی دٍلی،  خفَـت،  اؼذاد پرظیبراى ؼبغل در ثیوبرظیبى

 147ّبی دٍلی،  ًفر از ثیوبرظیبى 127ٍ ابهیي اخیوبػ، ثِ

-ًفر از ثیوبرظتیبى  126ّبی خفَـ، ٍ ًفر از ثیوبرظیبى

ـَرت در ثِ  ٍ پرظیبراىؼذُ ّبی ابهیي اخیوبػ، اقعین 

از ثیي پرظیبراى دارای حتذاقل هتذرک کتبرداً، ٍ    دظیرض

ّتبی داخلت،  خراحت،     از ثختػ ی کتبر   عک ظب  ظبثقِ

  ػوَه، اًیخبة ؼذًذ. ICUاٍرشاًط ٍ

ّتبی  ٌبهِی کیت هؼیجر ٍ هقبالت ٍ پرظؽلؼِط از هطبپ   

 هؽتتبثِ ٍ اعدتتبد اغییتترات هیٌبظتتت ثتتب اّتتذاف پتتصٍّػ 

ّتب در اعتي   گتردسٍری دادُ خْت   قعتوی،   2ی پرظؽٌبهِ

ی ػَاهتل  ٌبهِقعو  اٍ  ؼتبهل پرظؽت  پصٍّػ اْیِ ؼذ. 

ِ    9دهَگرافیک  دارای  ی کتبر   قعو  ظتي  ختٌط  ظتبثق

ٍضؼی  ابّل  هذرک احفیل،  ٍضتؼی  اظتیخذام  ًتَع    

 -ثخػ  ًَع ثیوبرظیبى  ًَع ؼیف  ٍ قعو  دٍم پرظتػ 

َا  ثتتَد. ئظتت 15پرظتتیبر  ثتتب -پسؼتتک وکتتبریی ًّبهتتِ

ّتبی  قعتوی، ٍ ثتب ػجتبرت    5َاالت ثِ ـَرت لیکرت ئظ

ّویؽِ  اکثر اٍقبت  گبّ، اٍقبت  ثِ ًذرت ٍ ّرگس اٌظین 

ّوکبری پسؼک ٍ پرظیبر  پرظؽٌبهِ ی کل،ًورُؼذُ ثَد. 

قرار داؼ  کِ در ظِ ظتط  ّوکتبری    77اب  17ی ثبزُدر

اتب   37ی ثب ًوترُ  «هیَظط»   37اب  17ی ثب ًورُ «ضؼیف»

اقعین ثٌتذی ؼتذ. خْت      77اب  57ثب ًورُ  «خَة»ٍ  57

   هحیَی اػیجبراز رٍغ  اطالػبتاثسار گردسٍریاػیجبراؼییي

 

ثب رٍغ ثبزسزهتبع، هدتذد ٍ ضترعت     پبعبع، ٍ اظیفبدُ ؼذ

ط از افتَعت  پت  یذ قرار گرف .عهَرد اب 86/0ّوجعیگ، 

از  سىثرای اخترای   هالحظبت اخالق، الزمطرا پصٍّػ ٍ

 قجیل کعت هدَز از داًؽگبُ ػلَم پسؼک، ؼْیذ ثْؽی، ٍ

ّبی خفَـت، ٍ  اْراى ٍ هؼبًٍ  درهبى خْ  ثیوبرظیبى

ٍ گرفیي هؼرفت، ًبهتِ ٍ کعتت اختبزُ از     ابهیي اخیوبػ، 

ّبی هخیلتف  در ؼیف  ى هراکس هٌیخت  پصٍّؽگرهعئَال

ثؼتذ   ٍ ًوَدُ ّبی پصٍّػ در ؼْر اْراى هراخؼِثِ هحیط

ُ از ظرپرظتتیبر ثختتػ ٍ اَضتتی  اّتتذاف از کعتتت اختتبز

ًتبم  ی ث،ّبٌبهِپرظؽّب پصٍّػ ٍ کعت رضبع  از ًوًَِ

ٍرٍد ثتِ پتصٍّػ اَزعتغ     را هیبى پرظتیبراى دارای هؼیتبر  

 ًوَد. 

ٍختَد هقتررات     ّبی اعتي پتصٍّػ  عک، از هحذٍدع    

ِ پترض  خبؾ در ثرخ، از هراکس خفَـ، ثَد کِ ّتب  ًبهت

ثِ ظَپرٍاعسر سهَزؼ، احَعل خْ  اَزعغ هیبى پرظیبراى 

دادُ ٍ اَضتیحبت الزم خْتت  اکویتل پرظؽتتٌبهِ ّتب ثتتِ    

   ِ ی اعؽبى دادُ ؼذ ٍ عک ّفیِ ثؼتذ پصٍّؽتگر در هراخؼت

. گرف ّب را از ظَپرٍاعسر سهَزؼ، احَعلثؼذی پرظؽٌبهِ

ثتِ  دقیقتِ   15ّب در هذت زهبى هیبًگیي اکثر ًوًَِثِ طَر 

ّب دادُسعِ ٍ احلیل خْ  اد َاالت پبظخ دادًذ.ئاوبه، ظ

 اظیفبدُ ؼذ. SPSS-19افسار سهبری از ًرم

 یافته ها   

پرظتیبر   400ًیبعح حبـل از هطبلؼِ ًؽبى داد کِ از ثیي    

    ِ ( درـتذ 3/58ّتب) ؼرک  کٌٌتذُ در پتصٍّػ  اکثتر ًوًَت

درـتذ   50ٍ  32± 8/5ظب  ظي ثب هیتبًگیي   30-5/39ثیي

 5/76داؼیٌذ.7 ±43/4ظب  ثب هیبًگیي 5-9ظبثقِ کبری ثیي 

(هیبّل درـذ5/62ّب)سى ٍاکثر هرد درـذ5/23درـذ زى ٍ

درـذ  8/53 درـذ دارای هذرک کبرؼٌبظ، ٍ 5/93ثَدًذ.

 5/23ـَرت رظو،  ثِ درـذ 8/14ثِ ـَرت قراردادی  

درـذ ثِ ـتَرت طرحت،    8/7درـذ ثِ ـَرت پیوبً، ٍ

درـتذ در   16درـذ در ؼیف  ـتج     13اظیخذام ثَدًذ.

درـتذ در   24درـذ در ؼیف  ؼتت    5/13فر  ؼیف  ػ

درـذ در ؼیف  ػفر ٍ ؼتت   5/15ؼیف  ـج  ٍ ػفر  

 -درـذ ثِ ـَرت در گردغ ؼبغل ثَدًذ. اکثر ًو18ًٍَِ

 ( دردرـذ7/36)ٍ ICU( در ثخػدرـذ7/25عؼٌ، )  ّب
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 (.1ثیوبرظیبى خفَـ، ؼبغل ثَدًذ)خذٍ 

هبّر ٍ ثب  در ـَرت ًیبز  پسؼکبى از پرظیبراى»ػجبرات    

هؽبٍرُ »  (87/3±87/0ثب هیبًگیي ) «گیرًذادرثِ کوک ه،

ثب ثیوبر ٍ ّوراّتبى در ـتَرت ًیتبز در حضتَر پرظتیبر      

پسؼکبى خْت   »ٍ  (27/3±86/0ثب هیبًگیي)« ؼَداًدبم ه،

ی درهبً، خَد اطالػبت هَرد اطویٌبى از هَثر ثَدى ثرًبهِ

 ±92/0)هیتبًگیي  ثتب  «کٌٌتذ َا  هت، ئًیبز را از پرظیبراى ظت 

27/3)   ِ  -ثیؽیرعي اهییبز را ثِ خَد اخیفتبؾ دادُ ٍ خٌجت

 ٍقی، ًظر »ثبؼٌذ ٍ ػجبرات ّبی هثج  ًظرات پرظیبراى ه،

 

 

پرظیبر ثب پسؼک عک، ًیع  پرظیبر ثِ راحی، اظْتبر ًظتر   

پرظتیبراى ٍ پسؼتکبى   »  (42/2±03/1ثب هیبًگیي) «ًوبعذه،

ّبی پیؽگیری از خطبّبی ثبلیٌ، ثب ّن گفیگتَ  در هَرد راُ

قجل از اًدبم اقتذاهبت  »   (57/2±03/1ثب هیبًگیي) «کٌٌذه،

ثتب هیتبًگیي   « ؼتَد درهبً، خذعذ ثب پرظتیبر هؽتَرت هت،   

در ـَرا، کِ پرظتیبراى هیَختِ اؼتیجبُ    »(ٍ 98/0±67/2)

 «اَاًٌذ ثتِ ٍی عتبد سٍر ؼتًَذ    پسؼک ؼًَذ ثِ راحی، ه،

پرظیبراى  در دعذگبُاز ًکبت هٌف، (83/2±96/0ثب هیبًگیي)

 (.2ه، ثبؼذ)خذٍ 

ثبلیٌی ّبیگیریی هطبرکت در تػوینی دیذگبُ پرستبراى درثبرُ: تَزیع فراٍاًی ٍ هیبًگیي ًور1ُجذٍل

 : هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر پبسخ پرستبراى ثِ عجبرات پرسطٌبه2ِجذٍل 

    

 بحث    

درـذ پرظیبراى هیساى هؽبرک  ٍ  5/78در اعي پصٍّػ    

 5/7حذ هیَظط ّبی ثبلیٌ، را درگیریّوکبری در افوین

  

 

 درـذ در حذ ضتؼیف ارزعتبث،   14حذ خَة ٍ درـذ در

 (در  1388وکبراى)ّکِ اعي ًیبعح ثب پصٍّػ رظیو، ٍکردًذ

 تعداد) درطد( ی کلیًوزُ
 56(14)       (17 -37ضعیف)ًوزُ 

 314(5/78)     (37 -57هتَسط)ًوزُ 

  30(5/7)       (57-77خَة)ًوزُ

 400(100)       هجوَع

 ّزگش
 )درطد(

 ثِ ًدرت
 )درطد(

 گبّی اٍقبت
 )درطد(

 اکثزاٍقبت
 )درطد(

 ّویشِ
 )درطد(

 پزسشٌبهِ عجبرات اًحزاف هعیبر ±هیبًگیي 

 ّبی درهبًی ٍهزاقجتی ثیوبر ثب پزستبراى پششکبى در هَرد ًیبس تجبدل ًظز 74/0±29/3 5/8 19 55 5/13 4

سهبًی کِ یک دارٍ یب رٍش درهبًی خبص اثزات هَرد اًتظبر را ًداشتِ  75/0±08/3 4 8/16 5/40 9/30 8/7
 گفتگَ هی کٌٌد.ثبشد، پششکبى ثب پزستبراى در هَرد اداهِ یب تَقف آى 

ی درهبًی ٍ ًَشتي دستَر جدید جْت ثیوبر، ٌّگبم تغییز در ثزًبهِ 66/0±16/3 4/2 3/20 72 5/1 8/3
 پششکبى دلیل آى را ثزای پزستبراى تَضیح هی دٌّد.

 ٍقتی ًظزپزستبر ثب پششک یکی ًیست پزستبر ثِ راحتی اظْبرًظز 03/1±42/2 9/2 14 5/26 3/38 3/18
 هی کٌد. 

در طَرتی کِ پزستبراى هتَجِ اشتجبُ پششک شًَد هی تَاًٌد آى را ثِ  96/0±83/2 4 5/20 5/39 5/29 5/6
 راحتی ثِ اٍ یبد آٍرشًَد.

ّب یبد آٍری کٌٌد، در طَرتی کِ پزستبراى اشتجبُ پششکبى را ثِ آى 82/0±07/3 3 8/26 47 8/20 4/2
 پششکبى  پذیزا ّستٌد.

ٌّگبم تزخیض ثیوبر، پزستبراى ٍ پششکبى در هَرد اداهِ ی درهبى ثیوبر ٍ  86/0±15/3 5/5 8/21 7/62 2 8
 .ًیبسّبی قبثل پیگیزی ٍی ثب ّن هشَرت هی کٌٌد

پششکبى جْت اطویٌبى اس هَثز ثَدى  ثزًبهِ ی درهبًی خَد اطالعبت  92/0±27/3 7/7 29 5/53 2 8/7
 .َال هی کٌٌدئهَرد ًیبس خَد را اس پزستبراى س

پششکبى در هَرد هشبّدُ ی عَارض یک دارٍ یب رٍش درهبًی در ثیوبر اس  86/0±12/3 5 7/20 8/37 5/26 10
 ..پزستبراى کست اطالع هی کٌٌد

ی تجبدل هتقبثل اطالعبت هیبى پششکبى ٍ ی درهبًی ثیوبر ثز پبیِثزًبهِ 88/0±22/3 3/6 27 2/57 2/2 3/7
 پزستبراى است.

پزستبراى ٍ پششکبى در هَرد راُ ّبی پیشگیزی اس خطبّبی ثبلیٌی ثب ّن  03/1±57/2 2 8 30 33 27
 گفتگَ هی کٌٌد.

 شَد.قجل اس اًجبم اقداهبت درهبًی جدید ثب پزستبر هشَرت هی 98/0±67/2 2 9 3/28 4/38 3/22

 شَد.اًجبم هیهشبٍرُ ثب ثیوبراى ٍ ّوزاّبى در حضَر پزستبر  86/0±27/3 3/8 8/23 5/60 6/1 8/5

 در طَرت ًیبس، پششکبى اس پزستبراى هبّز ٍ ثب تجزثِ کوک هی گیزًد. 87/0±87/3 27 5/37 2/32 2 3/1

6/6 3/2 8/75 8/11 5/3 75/0±02/3 

 

در ارائِ اطالعبت السم در هَرد ثیوبری ٍ هسیز درهبى ثِ ثیوبراى، پششکبى 
 ثب پزستبراى ّوبٌّگی السم را اًجبم هی دٌّد.

                           عاطفه واعظي و همکاران                                                                                                      ...هايگيريمشارکت پرستاران و پسشکان در تصميمبررسي / 30

                                                                         

 



 
 

 

درـتتذ پرظتتیبراى ًیساراجتتبر ثتتیي  4/80هراغتتِ کتتِ در سى 

  ای ثب پسؼکبى را در حذ هیَظط ارزعبث، ًوَدُ ثَدًذحرفِ

 (.  19ثبؼذ)عکعبى ه،

( در ثیوبرظیبى اتبهیي  1388)ّوکبردر پصٍّػ ضیغو، ٍ 

ّبی ثتبلیٌ،  گیریاخیوبػ، کرج ظط  ّوکبری در افوین

درـتذ ختَة    34درـذ هیَظط ٍ  52درـذ ضؼیف  14

 . (18)گسارغ ؼذ

ّوکتبری ٍ   (2003ٍ ّوکبراى) Mechteldدر پصٍّػ    

در حذ کتن   ّبی ثبلیٌ،گیریهؽبرک  پرظیبراى در افوین

(. در پصٍّػ فؼل، پرظتیبراى ػتذم   14گسارغ ؼذُ اظ )

ٌفت، در  راحی، خْ  اثراز ًظر خَد را از خولتِ ًکتبت ه  

اًذ کِ ثب پصٍّػ رظیو، ٍ  ّبی ثبلیٌ، داًعیِگیریافوین

ّب پرظیبراى ػتذم  ثبؼذ. در پصٍّػ سىّوکبراى عکعبى ه،

ًظرخَاّ، پسؼکبى از پرظیبراى را ػبهل هٌفت، در رٍاثتط   

 ای قلوذاد کردُ ثَدًتذ. در حتب  حبضتر ثرخت،    ثیي حرفِ

بى هطبلؼبت ـتَرت گرفیتِ در اظتیرالیب  کبًتبدا ٍ اًگلعتی     

  ٍ  حتتبک، از ػتتذم اػیٌتتبی پسؼتتکبى ًعتتج  ثتتِ ًظتترات 

ثبؼذ کِ اعتي ػقیتذُ ًقطتِ هقبثتل     پیؽٌْبدات پرظیبراى ه،

ًگرغ ٍ دعذ پرظیبراً، اظ  کتِ ظتبػبت طتَالً، را ثتب     

ثیوبر ظپری کتردُ ٍ در هَاقتغ ضترٍری ثتِ ػلت  ػتذم       

دظیرظ، ثِ پسؼک عب ػذم حضَر ثِ هَقغ  افویوباؽتبى  

 Burkhardثبؼتذ.  ذگ، ثیوبر ه،ی هرگ ٍ زًاؼییي کٌٌذُ

ًَععٌذ اظتیقال  دٍ چٌتذاى پسؼتکبى    ( ه،2007)ّوکبرٍ 

گیتتری هعتتیقل پرظتتیبراى اتتبثیر زعتتبدی ثتترًقػ افتتوین 

  .(20)دارد

( دلیتل پتراٌػ   2010) Bartholomewیًیبعح هطبلؼِ    

ّب در هیساى قذرت ثَدى اراجبر پسؼک ٍ پرظیبر را افبٍت

ثْذاؼی، ٍ خبعگبُ ظبزهبً، اعتي دٍ  ٍ اظیقال  در هراقج  

   (.21حرفِ ًؽبى داد)

سهتتَزغ رٍاثتتط هتتَثر ٍ افتتساعػ حوبعتت  ظتتبزهبً، از    

ّتبی  گیتری ّتب در افتوین  پرظیبراى هَخت هؽتبرک  سى 

ِ   ثبلیٌ، هت،  هرئَظت، ثتیي    -ی رئتیط ؼتَد. ٍختَد راثطت

پرظیبراى ٍ پسؼکبى ٍ ػذم سگتبّ، ثرخت، از پسؼتکبى در    

 -یبر در هراقج  از ثیوتبر  قتَی  ّبی خبؾ پرظهَرد ًقػ

 گیریارعي ػَاهل هَثر ثر هؽبرک  پرظیبراى در افوین

 

ًقػ پرظیبر  در حب  حبضر الجیِ (.22ثبؼذ)ّبی ثبلیٌ، ه،

 از ًقػ ظٌی، دظتییبر پسؼتک   اب حذٍدی  ّبدر ثیوبرظیبى

 ثَدى اغییر کردُ ٍ پرظیبراى در حب  حبضرثِ ػٌَاى افراد 

پسؼتک خْت  رظتیذى ثتِ ثتبالارعي حتذ        ای کِ ثتب حرفِ

 (. 23)اًذپ عرفیِ ؼذُ کٌٌذهراقج  از ثیوبر ّوکبری ه،

در اعي پصٍّػ ثبالارعي اهییبز ّوکبری ثیي دٍ حرفِ از    

دعتتذگبُ پرظتتیبراى هرثتتَر ثتتِ کوتتک گتترفیي پسؼتتکبى از 

 ثبؼذ.پرظیبراى در پرٍظیدرّبی خبؾ درهبً، ه،

( ًیتس ًؽتبى داد   2005ٍ ّوکتبراى) Yildirim پصٍّػ    

ثتب پسؼتکبى    اتر رٍاثتط ثْیتری   ار ٍ ثب ادرثِپرظیبراى سگبُ

ّتن ًؽتبى   (2005)ٍ ّوکتبر  Lindekeپصٍّػ  .(5)دارًذ

ثِ دلیل داًػ ٍ هْبرت ثبال  اجبد  ثْیر  ICUداد پرظیبراى 

اطالػبت ثب پسؼکبى ٍ پَعتبع، ثختػ اؼبهتل ٍ ّوکتبری     

 (.7ثْیری ثب پسؼکبى دارًذ)

 نتيجه گيزی  

اَاًذ راٌّوبع، ّرچٌذ اًذک ثترای  ًیبعح اعي پصٍّػ ه،  

ّبی ثْذاؼی، ثبؼذ اتب ثیَاًٌتذ ثتب    ارؼذ در ظبزهبىهذعراى 

 -ظیبظیگ اری حرفِثیي اعي دٍاطالع از ٍضؼی  ّوکبری

ِ  ّبی ـحیح، در ی رٍاثتط هتَثر اتَام ثتب     خْت  اَظتؼ

ثتبلیٌ، داؼتیِ    افساعػ هؽبرک  پرظیبراى در افوین گیری

ثبؼٌذ. ّن چٌیي ثب اَخِ ثِ اعي کتِ دعتذگبُ پرظتیبراى در    

اَاًتذ در  اعي پصٍّػ ثررظ، ؼتذُ اظت   ًیتبعح سى هت،    

احقی  ٍ سهَزغ ٍ هذعرع  پرظیبری ًیتس کتبرثرد داؼتیِ    

ثب اَخِ ثِ ًیبعح اعي هطبلؼِ فقط درـذ ثعیبر اًذک،  ثبؼذ.

بلیٌ، را در ّتبی ثت  گیریاز پرظیبراى هؽبرکیؽبى در افوین

اًذ. ثررظ، دالعل ٍ ػَاهل هَثر در اعتي  حذ خَة داًعیِ

ّبی ثیؽتیر اهکتبى پت عر خَاّتذ     هَضَع ثب اًدبم پصٍّػ

 ثَد.

 تشکز و قدرداني  
داًؽتگبُ ػلتَم   از هؼبًٍ  پصٍّؽ، ٍ سهَزؼت، در خباوِ  

ثِ خْ  هبهبع،ؼْیذ ثْؽی، ٍ داًؽکذُ پرظیبری ٍپسؼک،

ِ  8/9/91هَرختِ  هفَةطرا)حوبع  از اعي افَعت ٍ  ثت

ػلتتَم پسؼتتک،  (  داًؽتتگب1391ُ-1-86 -9375یؼتتوبرُ

 هحیترم درهتبى اظتیبى اْتراى  هعتئَالى     اْراى ٍ هؼبًٍت  

 ؼرک اعي پصٍّػکِ درپرظیبراً،هٌیخت ٍّبیثیوبرظیبى
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Abstract  

 
Background and objective: Contribution is the main element in inter-professional 

relationship between the nurse and physician, requiring collaborative relationship and sharing 

information to reach a common therapeutic goal. the collaboration between the nurse and 

physician in clinical decision-making is a necessity for high-quality care in hospitals.This 

study aimed to determine nurses' perspective about collaboration in clinical decision-making. 

Material and Methods: This descriptive study was conducted on the nurses selected by 

convenience sampling and inclusion criteria in state, private and social well-fare hospitals, 

2011. The data was collected by a questionnaire including demographic and nurse-physician 

collaboration questions, whose validity and reliability were evaluated by content validity and 

test re-test. Descriptive statistics such as frequency mean and standard deviation was used.                                                                      
Results: The results showed that the samples (76.5%) were females, aged between 30 and 

39.5(58.3%), BSc of nursing (93.5%), contract employment (53.8%) and 5-9 year record of 

services (50%). The viewpoint of the nurses about collaboration in decision-making was 

moderate (70.8%), good (7.5%) and weak (14%).                                                                   
Conclusion: Based on the results, a few nurses are satisfied their collaboration with physician 

in decision-making. It seems that the nurse-physician contribution in therapeutic procedure 

got the highest point, and absence of opportunity in giving comment got the lowest score. 

Keywords: Nurse, Physician, Clinical decision making, Patient 

 Corresponding Author: Atefeh Vaezi (MSc), Email: vaeziatefeh@yahoo.com 

 

 

 

Received 18 Apr 2013                        Revised  15 Jul 2013                     Accepted 29  Jul  2013 

 
This paper should be cited as: Dabirian A, Vaezi A, Ameri M, Kavousi A. [Nurses' Viewpoint about Collaboration between 

Physicians and Nurses in Clinical Decision-Making in the Hospitals of Tehran, 2011]. J Res Dev Nurs Midwifery. Autumn 

and Winter 2013-2014; [Article in Persian] 

mailto:vaeziatefeh@yahoo.com

