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 تصمیم گیری بالینی با پزضکان در بخص مراقبت ویژه در بررسی مطارکت پرستاران 

 

 ، کارضناس ارضذ پرستاری  1* ساقی غفوریان ابذی

 ، کارضناس ارضذ پرستاری2فرهاد کامرانی
 

   خالصٍ

 تصوین گیری ثبلیٌی ثب پسضکبى در ثخص هراقجت ٍیژُ اًجبم ضذ. در هطبرکت پرستبراى هطبلعِ حبضر ثب ّذف ثررسی َذف. 

ثب تَجِ ثِ هسئَلیت ّب ٍ گستردگی حیطِ علوی پرستبری ٍ لسٍم تصوین گیری ّبی صحیح ٍ حسبس در خذهبت پرستبری الزم است                          زمیىٍ.  

پرستبراى قبدر ثِ قضبٍت در هَقعیت ّبی خطیر ثبلیٌی ٍ تصوین گیری ثرای حفظ حیبت در هَقعیت ّبی پیچیذُ ثبضٌذ، ثٌبثرایي، هطبرکت                           

 پرستبراى ثخص ّبی هراقجت ٍیژُ در تصوین گیری، ثِ علت حسبس ثَدى ایي ثخص ّب الزهِ ایي عولکرد است.  

ایي هطبلعِ تَصیفی تحلیلی کِ ثِ صَرت هقطعی اًجبم ضذ، ًوًَِ پژٍّص، پرستبراى ضبغل در ثخص ّبی هراقجت ٍیژُ هراکس                          درريش کار.   

پرستبر ثب استفبدُ ثِ رٍش سرضوبری در پژٍّص ضرکت کردًذ. دادُ ّب ثب استفبدُ از                    111ثْذاضتی درهبًی آهَزضی ضْر رضت ثَدًذ. تعذاد         

ثِ رٍش هصبحجِ، گردآٍری ٍ ثب استفبدُ از آهبر تَصیفی ٍ استٌجبطی )آزهَى هي ٍیتٌی ٍ                  (PDAQ) پرسطٌبهِ هطبرکت در تصوین گیری ثبلیٌی     

 کرٍس کبلَالیس( تحلیل ضذًذ.

ثیطتر پرستبراى ضرکت کٌٌذُ در تحقیق، هطبرکت ثبالیی درتصوین گیری ثبلیٌی داضتٌذ. هتغیرّبی تبّل، عالقِ جْت اداهِ فعبلیت                    یافتٍ َا.   

ر در ثخص هراقجت ٍیژُ، داضتي پست هذیریتی، سبثقِ کبر ثبال ٍ داضتي سبثقِ کبر در ثخص هراقجت ٍیژُ از جولِ هَارد هرتجط ثب هطبرکت ثیطت                           

 پرستبراى در تصوین گیری ثبلیٌی ثَدًذ.

سبثقِ کبر ثبال در ثخص هراقجت ٍیژُ از جولِ هَثرتریي عَاهل ثر هطبرکت پرستبراى در تصوین گیری ثبلیٌی هی ثبضذ. ثٌبثرایي،                        وتیجٍ گیري.   

 اًتظبر هی رٍد هذیراى پرستبری از پرسٌل ثخص ّبی هراقجت ٍیژُ ثرای ثخص ّبی غیر ٍیژُ جْت جبثجبیی استفبدُ ًکٌٌذ. 

 

 هطبرکت، تصوین گیری ثبلیٌی، پرستبر، ثخص هراقجت ٍیژُکلیذياژٌ َا: 
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 مقذمه
               ٓ زٔةٖ  ٌ ری سر*غ پرستةربٖ در ٔذت     پ چ ذٌی شرب*ظ ٚ نغ  ربت سر*غ ٚضؼ ک جةِ ٙی ج ٕةربٖ در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ، نصٕ 

ٓ             ت ٚ *ىی بز ٘مش    2015ب٘ذن رب ٔی عّحذ نٔٙظری ٚ ٕٞىةربٖ،          ٞةی ٟٔٓ پرستةربٖ در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ حٕة*ک بز ج ٕةر ٚ نصٕ 

ت. نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی رب ٔی نٛبٖ ٔذبخیت ٚ ربٞىةرٞة*ی دب٘وک وٝ جٝ               2012ٌ ری درسک در ٔٛبلغ جحرب٘ی بسک ن*سدبٖ ٘ ه،          

بز جّٕٝ نصٕ ٓ ٞة*ی وٝ پرستةربٖ در آٟ٘ة          . ٕ٘ة*ذ جٟحٛد ٚضؼ ک جةِ ٙی ج ٕةر بز شرب*ظ فؼّی جٝ شرب*ظ ٔغّٛت ٟ٘ة*ی وٕه ٔی                
ٔگةروک ٔی ٕ٘ة*ٙذ ٔی نٛبٖ جٝ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری درجةرٜ ب٘تخةت ٔذ نٟٛ*ٝ ٔىة٘ ىی؛ نجٛ*س دبرٚی آربٔحخش، ضذ درد ٚ                         

ٓ  2006ت؛ جذبسةزی ج ٕةر بز دستٍةٜ نٟٛ*ٝ ٔىة٘ ىی نن ّٛر،           2006ت؛ نرخ ص ج ٕةر نجر٘ذ،     2003ٔة*ؼةت نوٛجس،    ٞةی  ٌ ری ت ٚ نصٕ 
            ٓ ٝ    ٔرجٛط جٝ ج ٕةربٖ در ٔربحُ ب٘تٟة*ی ز٘ذٌی بشةرٜ ورد. نأث ر ٔثحک نصٕ  در نور*غ پ گرفک فرب*ٙذ درٔةٖ     ٔٛلغ   ٌ ری صح ح ٚ ج

       ٝ ٓ    ٞةی درٔةٖ ٔگخص شذٜ بسک ٚ ٔغةِؼةت ٘گةٖ دبدٜ         ج ٕةربٖ، رس ذٌی ج گتر جٝ آ٘ةٖ ٚ وةٞش ٞس*ٙ ٝ  ب٘ذ وٝ ػذْ نصٕ   ٌ ری ج

 ت.2014ٔٛلغ ٚ صح ح پرستةربٖ، ٔربحُ درٔةٖ ٚ ٔربلحک ج ٕةربٖ رب عٛال٘ی ٔی وٙذ نرستٓ ٘ ة، 
ٔگةروک ضؼ ف   ت.2016پرستةربٖ بربئٝ دٞٙذٌةٖ بصّی ٔربلحک حرفٝ بی در ٔربلحک جؼذ بز ػُٕ ٔی جةشٙذ نچک چةٔٛ٘ی ٚ ٕٞىةربٖ،                   

جربجر ٔی شٛد     1/8ج ٗ ن ٓ درٔةٖ در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ ٔٙجر جٝ بفسب*ش عَٛ ٔذت جوتری ج ٕةربٖ ٚ بفسب*ش ٔري جٝ ج ش بز                         
ت. جة نٛجٝ جٝ ٔواِٛ ک ٞة ٚ ٌوتردٌی ح غٝ ػّٕی پرستةری ٚ ِسْٚ نصٕ ٓ ٌ ری ٞةی صح ح ٚ حوةس                   2016نفٛرجس ٚ ٕٞىةربٖ،    

در خذٔةت پرستةری الزْ بسک پرستةربٖ لةدر جٝ لضةٚت در ٔٛلؼ ک ٞةی خغ ر جةِ ٙی ٚ نصٕ ٓ ٌ ری جربی حفظ ح ةت در ٔٛلؼ ک                       
ت. ٚجٛد پذ*ذٜ ٔگةروک در ن ٓ درٔة٘ی جربی ووث جةالنر*ٗ و ف ک خذٔةت درٔة٘ی             2011ٞةی پ چ ذٜ جةشٙذ نٔ رسؼ ذی ٚ ٕٞىةربٖ،       

بٔری ضرٚری بسک. ٕٞچٙ ٗ، ٔگةروک پسشه ٚ پرستةر نةث ربت ٔثحتی جر پ ةٔذٞةی ج ٕةر، رضة*ک شغّی پرستةر ٚ ٞس*ٙٝ ٞةی                         
درٔة٘ی دبرد، جٝ ٚ*ژٜ جربی ج ٕةری وٝ ٔذنی رب در ج ٕةرستةٖ جوتری بسک ٚ ٘ ةز جٝ ٔربلحک ٚ ربٕٞٙة*ی ن ٓ درٔة٘ی دبرد. بز سٛی                             
د*ٍر، ب*ٗ برنحةط ٔٛثر جة چةِش ٞة*ی ٘ظ ر جٙس، سغح عحمةنی ٚ سّوّٝ ٔربنث سةزٔة٘ی ٚ بػتمةد پسشىةٖ جر نصٕ ٓ ٌ ر٘ذٜ ٟ٘ة*ی                        

جرخی ٔغةِؼةت حةوی بز ٔگةروک وٓ پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی بسک نٚبػظی              ت.  2014جٛدٖ رٚجرٚ بسک نآٔوةِٛ ٚ ٕٞىةربٖ،       
ت. ٔگةروک ب٘ذن پرستةربٖ در  نصٕ ٓ ٌ ری سحث فمذبٖ بحوةس برزش فردی، بحوةس ز*ر دسک جٛدٖ، وةٞش                   2013ٚ ٕٞىةربٖ،   

ت. جة نٛجٝ جٝ    2013بػتٕةد جٝ ٘فس ٚ رضة*ک شغّی، ٘ةبٔ ذی ٚ ػصحة٘ ک، دِوردی ٚ ٘ذبشتٗ بٍ٘ سٜ ٔی شٛد نٚبػظی ٚ ٕٞىةربٖ،                      
ب*ٙىٝ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری دبربی ٔربحّی بسک، جربی نؼ  ٗ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری جررسی ٔربحُ ٔگةروک حة*س بٕٞ ک                      

ت جربی جررسی ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری ٔربحُ ٔگةروک در سٝ ح غٝ،                2001بسک، چٙة٘چٝ ورب*ر*ىش ٚ آ٘تٛ٘ی ن     
شةُٔ ٔغرح وردٖ ٔٛضٛع ٚ شفةف سةزی، پ گٟٙةد ٚ برز*ةجی رٚش ٞةی ٕٔىٗ، ٚ ب٘تخةت رٚش ٔٙةسث بز ج ٗ رٚش ٞةی                              

ت ج ةٍ٘ر آٖ جٛد وٝ پرستةربٖ ٔربلحک ٚ*ژٜ لةدر جٝ ب٘جةْ            2008پ گٟٙةدی رب ٔٛرد جررسی لربر دبدٜ بسک. ٔغةِؼٝ رب٘ ًٙ ٚ ٕٞىةربٖ ن            
درصذ بز بػٕةِی ٔی جةشٙذ وٝ پسشىةٖ در بربئٝ ٔربلحک ٞةی درٔة٘ی لةدر جٝ ب٘جةْ آٖ ٞوتٙذ. جة نٛجٝ جٝ بٕٞ ک ٔٛضٛع ٚ                          90نة    80

ٚجٛد ٔغةِؼةت ٔحذٚد در ٔٛرد جررسی ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ ٔربلحک ٚ*ژٜ ب*رب٘ی جة پسشىةٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی، ب*ٗ نحم ك                     
 جة ٞذف جررسی ٔگةروک پرستةربٖ شةغُ در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ ٔربوس آٔٛزشی درٔة٘ی شٟر رشک ب٘جةْ شذ.

 

 مواد و روش ها 
ب*ٗ پژٚٞش، *ه ٔغةِؼٝ نٛص فی بسک. جةٔؼٝ پژٚٞش، وّ ٝ پرستةربٖ شةغُ در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ ٔربوس آٔٛزششی درٔشة٘شی       

سرپرستةر، سٛپرٚب*سر ثةجک *ة ٔذ*ر خذٔةت پرستةری رب ٘شذبششتشٙشذ.     شٟر رشک جة ٔذرن وةرشٙةسی پرستةری *ة جةالنر جٛد٘ذ وٝ سٕک 
پرستةر جٝ رٚش سرشٕةری ب٘تخةت شذ٘ذ. بجسبر ٌردآٚری دبدٜ ٞة، پرسگٙةٔٝ بی ٔگتُٕ جر دٚ جخش بعیػشةت فشردی ٚ         110نؼذبد 

وٝ نٛسظ آ٘تٛ٘ی سةختٝ شذٜ بسک ٚ در سشةَ       PDAQپرسگٙةٔٝ ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی جٛد. پرسگٙةٔٝ  
 12ٔٛرد بستفةدٜ لربر ٌرفتٝ بسک جٝ ٌٛ٘ٝ بی عربحی شذٜ بسک وشٝ     2001نٛسظ آ٘تٛ٘ی ٚ ورب*ٛ*ىش در سةَ  1999ٚ  1997ٞةی 

ٔٛلؼ ک ٔختّف جٟک بربئٝ ٔربلحک ٞةی پرستةری رب ٔغرح ٔی وٙذ ٚ در ٞر ٔٛلؼ ک، د*ذٌةٜ پرستةربٖ رب در ٔٛرد ٔ سبٖ ٔگةروک در 
سٝ حٛزٜ ٔگةروک در ٔغرح وردٖ ٔٛضٛع ٚ شفةف سةزی، پ گٟٙةد ٚ برز*ةجی رٚش ٞةی ٕٔىٗ، ٚ ب٘تخةت رٚش ٔٙةسث بز ج ٗ رٚش 

دبدٜ ٔی شٛد، جشٝ ب*شٗ        6نة  1ٞةی پ گٟٙةدی ٔٛرد جررسی لربر ٔی دٞذ. جٝ ٞر ٌٛ*ٝ ب*ٗ پرسگٙةٔٝ جر حوث ٔم ةس ِ ىرت ٕ٘رٜ  
جٝ ٔؼٙی ٔگةروک در حذ ز*ةد در ٘ظر ٌرفتٝ شذٜ بسک. حذبلُ ٕ٘رٜ در ب*ٗ جخش   6جٝ ٔؼٙی ػذْ ٔگةروک ٚ ٕ٘رٜ  1صٛرت وٝ ٕ٘رٜ 

 ٔی جةشذ. ٔ ةٍ٘ ٗ، جٟک نؼ  ٗ ٘مغٝ جرش ٔگةروک جةال ٚ پة* ٗ ٔٛرد بستفةدٜ لربر ٌرفک.  42ٚ ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ  72؛ حذبوثر، 12
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بسک. در ب*ٗ پژٚٞش، بجتذب بجسبر در بخشتش شةر        نةٔ ٗ شذٜ ت 1389رستٓ ٘ ة ن  ٔغةِؼٝبػتحةر ػّٕی بجسبر ٔٛرد بستفةدٜ در ب*ٗ پژٚٞش، در 
جةز نرجٕٝ شذ. سپس جة نة* ذ ٟ٘ة*ی نرجٕٝ نٛسظ دٚ نشٗ بز ٔشتشرجشٕش شٗ            -ٔتخصص نرجٕٝ زجةٖ بٍّ٘ وی لربر دبدٜ شذ ٚ نرجٕٝ

ن نؼ  ٗ رٚب*ی نه نه سٛبالتت، بز ٘شظشربت          CVIٔتخصص، بجسبر جٟک نؼ  ٗ رٚب*ی برسةَ شذ. جٟک نؼ  ٗ رٚب*ی ٚ نىٕ ُ فرْ  
٘فر بز بػضةی ٞ اک ػّٕی دب٘گىذٜ پرستةری ٚ ٔةٔة*ی شٟ ذ جٟگتی رشک بستفةدٜ ٌرد*ذ ٚ ٌٛ*ٝ ٞةی ٞر سٝ ح غٝ بز سٝ جٙحشٝ   14

ٖ  1نة  0/7سةدٌی، ٚبضح جٛدٖ ٚ ٔرجٛط جٛدٖ، ٕ٘رٜ بی ج ٗ  جةزآزٖٔٛ ب٘جةْ شذ ٚ ٔشمشةد*شر    -ووث ورد٘ذ. پة*ة*ی بجسبر جٝ رٚش آزٔٛ
، ٚ 0/91، جربی ح غٝ پ گٟٙةد ٚ برز*ةجی رٚش ٞةی ٕٔىٗ، 0/96ضر*ث ٕٞحوتٍی جربی ح غٝ ٔغرح وردٖ ٔٛضٛع ٚ شفةف سةزی، 

 جٝ دسک آٔذ.  0/97جربی ح غٝ ب٘تخةت رٚش ٔٙةسث بز ج ٗ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی، 
دب٘گٍةٜ ػّْٛ پسشىی ٌ یٖ ٚ ووث نة* ذ ٚ ٔجٛز ب*ٗ وٕ تٝ،                 ٔؼةٚ٘ک نحم مةت پس بز نة* ذ عرح پژٚٞگی در وٕ تٝ بخیق            

پژٚٞگٍر جة حضٛر در ٔح ظ پژٚٞش، درجةرٜ ٞذف ٔغةِؼٝ، بخت ةری جٛدٖ شروک در پژٚٞش ٚ ٔحرٔة٘ٝ ٔة٘ذٖ بعیػةت نٛض حةت                    
الزْ جٝ شروک وٙٙذٌةٖ بحتٕةِی دبدٜ شذ. جٝ ٔذ*ربٖ پرستةری ٞر ٔروس بعٕ ٙةٖ دبدٜ شذ وٝ در صٛرت نٕة*ُ جٝ آٌةٞی بز ٘ت جٝ                          

جة بستفةدٜ بز آٔةر نٛص فی ٚ        22٘وخٝ   SPSSٔغةِؼٝ، ٘ت جٝ در بخت ةر آٟ٘ة لربر خٛبٞذ ٌرفک. دبدٜ ٞةی جٕغ آٚری شذٜ، در ٘رْ بفسبر        
 بستٙحةعی ٔٛرد نحّ ُ لربر ٌرفتٙذ. ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ دبدٜ ٞة در ٞر ح غٝ ٔین نؼ  ٗ ٔ سبٖ ٔگةروک ز*ةد ٚ وٓ جٛد.

 

 یافته ها
 نٛز*غ فربٚب٘ی ٚ*ژٌی ٞةی دٌٔٛربف ه شروک وٙٙذٌةٖ رب ٘گةٖ ٔی دٞذ.  1جذَٚ شٕةرٜ 

 
 : نٛز*غ فربٚب٘ی ٔغّك ٚ ٘وحی ٚ*ژٌی ٞةی دٌٔٛربف ه ٚبحذٞةی ٔٛرد پژٚٞش1جذَٚ شٕةرٜ 
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درصذت، دبربی    68/5درصذت، ٔتةُٞ ن    83/8درصذت، زٖ ن    56/7سةَ ن   30ج گتر*ٗ درصذ ٚبحذٞةی ٔٛرد پژٚٞش دبربی سٗ ج گتر بز           
سةَ در    5درصذت، دبربی سةجمٝ وةر وٕتر *ة ٔوةٚی          69/4سةَ ن   10درصذت، دبربی سةجمٝ وةر وٕتر *ة ٔوةٚی      86/5ٔذرن وةرشٙةسی ن

درصذت، ػیلٝ ٔٙذ جٝ بدبٔٝ فؼةِ ک در جخش          94/6درصذت، پرستةر جةِ ٙی ن     37/8درصذت، بستخذبْ رسٕی ن     59/5جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ ن   
 درصذت جٛد٘ذ.  65/8درصذت، ٚ ش فک در ٌردش ن 87/4ٔربلحک ٚ*ژٜ ن

 
 : نٛز*غ فربٚب٘ی ٔغّك ٚ ٘وحی ٔگةروک ٚبحذٞةی ٔٛرد پژٚٞش جٝ نفى ه ح غٝ ٔگةروک2جذَٚ شٕةرٜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٖ ؛ در ح غٝ   12/99جة ب٘حربف ٔؼ ةر      45/59در ح غٝ ٔگةروک در ٔغرح وردٖ ٔٛضٛع ٚ شفةف سةزی،              ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ شروک وٙٙذٌة
جة   41/05؛ ٚ در ح غٝ ب٘تخةت بز ٔ ةٖ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی،             12/87جة ب٘حربف ٔؼ ةر      46/71پ گٟٙةد ٚ برز*ةجی رٚش ٞةی ٕٔىٗ،        

جٛدٜ   62/2ٔگةروک ٘گةٖ دٞٙذٜ آٖ بسک وٝ ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ ٔگةروک ٚبحذٞةی ٔٛرد پژٚٞش،               جٛد. ٕ٘رٜ وّی      11/37ب٘حربف ٔؼ ةر   
بسک وٝ ٘ٝ نٟٙة بز ٔ ةٍ٘ ٗ در ٘ظر ٌرفتٝ شذٜ نٛسظ بجسبر جربی نؼ  ٗ ٔگةروک جةال ٚ پة* ٗ ج گتر بسک، جّىٝ بز ٔ ةٍ٘ ٗ جٝ دسک                            

 آٔذٜ نٛسظ ٕٞ ٗ بجسبر در ٔغةِؼٝ ورب*ى ش ٘ س ج گتر بسک. 
در آ٘ةِ س چٙذٌة٘ٝ جٟک نؼ  ٗ ػٛبُٔ ٔرنحظ جة ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری بز ٔذَ رٌرس ٖٛ ِجوت ه بستفةدٜ ٌرد*ذ. بز ج ٗ                      
ٔتغ رٞةی ٔٛرد ٔغةِؼٝ نٟٙة سةجمٝ وةر ٚ ٚضؼ ک بستخذبْ جٝ ػٙٛبٖ ػٛبُٔ پ ش ٌٛ*ی وٙٙذٜ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری                        

ٕٞچٙ ٗ، جربجر ٔی ٌردد.      2/02شٙةسة*ی شذ٘ذ، جٝ عٛری وٝ جة بفسب*ش سةجمٝ وةر شة٘س ٔگةروک ٔغّٛت نٕ٘رٜ جةالی ٔ ةٍ٘ ٗت،                    
  شة٘س بفربدی وٝ پ ٕة٘ی جٛدٜ ب٘ذ ٘وحک جٝ بفربد رسٕی در ٔگةروک ٔغّٛت وٕتر جٛدٜ بسک. 

 

 بحث 

جر بسةس ٘تة*ج ٔغةِؼٝ جٝ ٘ظر ٔی رسذ ٔگةروک در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ در ٔمة*وٝ جة سة*ر جخش ٞة در ح غٝ ٔغرح وردٖ                              
ٔٛضٛع ٚ ح غٝ پ گٟٙةد رٚش ٞةی ٔٙةسث ج گتر بز ب٘تخةت بز ج ٗ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی بسک. جٝ ٘ظر ٔی رسذ ٟٔةرت ٚ ٌوتردٌی                        

سٙتی پسشىةٖ ٚ ػذْ جةٚر آ٘ةٖ جٝ نٛب٘ة*ی          نجرج ةت پرستةری در پرستةربٖ جخش ٞةی ٚ*ژٜ ٔٛجث شذٜ بسک وٝ جة ٚجٛد د*ذٌةٜ                   
پرستةربٖ جٟک ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری، ٔگةروک در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ ٘وحک جٝ ٔغةِؼةت لحّی در ب*ٗ زٔ ٙٝ وٝ در جخش                        
ٞةی د*ٍر ب٘جةْ شذٜ بسک ج گتر جةشذ. جٝ ػیٜٚ، ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ وّی ٔگةروک ٘گةٖ دٞٙذٜ آٖ بسک وٝ ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ ٔگةروک ٚبحذ                       

جٛدٜ بسک، وٝ ٘ٝ نٟٙة بز ٔ ةٍ٘ ٗ در ٘ظر ٌرفتٝ شذٜ نٛسظ بجسبر جربی نؼ  ٗ ٔ سبٖ ٔگةروک جةال ٚ پة* ٗ                        62/2ٞةی ٔٛرد پژٚٞش،    
ت ٘ س ج گتر بسک. جٝ     0/71جة ب٘حربف ٔؼ ةر      4/13ج گتر بسک، حتی بز ٔ ةٍ٘ ٗ جٝ دسک آٔذٜ نٛسظ ٕٞ ٗ بجسبر در ٔغةِؼٝ ورب*ى ش ن               

٘ظر ٔی رسذ ػّ رغٓ آ٘ىٝ جو ةری بز ٔغةِؼةت ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری رب پة* ٗ ٌسبرش وردٜ ب٘ذ، ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ                         
ٔگةروک پرستةربٖ در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ جةالنر بز ٔ ةٍ٘ ٗ در ٘ظر ٌرفتٝ شذٜ ٔی جةشذ. شة*ذ ب*ٗ *ةفتٝ جٝ ػّک ػذْ ٕٞخٛب٘ی                        
بجسبر ٔٛرد بستفةدٜ جة شرب*ظ فرًٞٙ حرفٝ بی حةوٓ ٚ ٔح ظ جةِ ٙی ٚ ٕٞچٙ ٗ، بستفةدٜ بز بجسبر پرسگٙةٔٝ جٝ جةی ٔگةٞذٜ جٟک                           

ت، ٕٞىشةری ٚ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری         2003ٚ ٕٞىةربٖ ن   ٔچتّذ نؼ  ٗ ٔ ةٍ٘ ٗ ٕ٘رٜ ٔ سبٖ ٔگةروک جةشذ. در پژٚٞش        
ت وٝ جر رٚی    1390ت. در ٔغةِؼٝ ٔ رسؼ ذی ٚ ٕٞىةربٖ ن      2003ٞةی جةِ ٙی در حذ وشٓ ٌسبرش شذٜ بسک نجٝ ٘مُ بز ٚ*ور ٚ ٕٞىةربٖ،               

 پرستةر شةغُ در ٔربوس آٔٛزشی درٔة٘ی شٟر نحر*س ب٘جةْ دبد٘ذ ٔ سبٖ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی، ٔتٛسظ ٌسبرش شذ. 285
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ب*ٗ ٔغةِؼٝ ٘گةٖ دبد پرستةربٖ دبربی ٔذرن وةرشٙةسی ٘وحک جٝ پرستةربٖ دبربی ٔذرن وةرشٙةسی برشذ، ٔگةروک ج گتری در                        
نصٕ ٓ ٌ ری در ٞر سٝ ح غٝ دبشتٙذ. جٝ ٘ظر ٔی رسذ در ب*ٗ ٔغةِؼٝ بفربد دبربی ٔذرن وةرشٙةسی برشذ جٝ ػّک سةجمٝ پة* ٗ بز                            

ت وٝ جة ٞذف جررسی ػٛبُٔ فردی بجتٕةػی ٔٛثر 1390ٟٔةرت وٕتری در وةر جةِ ٙی جرخٛردبر جٛدٜ ب٘ذ. ٔغةِؼٝ ٔ رسؼ ذی ٚ ٕٞىةربٖ ن
جر نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی پرستةربٖ ب٘جةْ شذ ٘گةٖ دبد وٝ نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی جة جٙس، سٗ، جخش ٔحُ وةر، سةجمٝ وةر ٚ ٘ٛع                              
بستخذبْ برنحةط ٔؼٙةدبر دبرد، ِٚی ج ٗ نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی ٚ ٔ سبٖ نحص یت برنحةط ٔؼٙةدبری ٔگةٞذٜ ٘گذ. در ٔغةِؼٝ ٞةفٕٗ ٚ                        

ت ٘ س ربجغٝ ٔؼٙةدبری ج ٗ ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی ٚ سششغح نحص یت ٔگةٞذٜ ٘گذ، بٔة در               2005ٕٞىةربٖ ن
ت ٘تة*ج در ٔٛرد ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ جر حوث نحص یت، ج ةٍ٘ر آٖ بسک وٝ ٚبحذٞةی                   1390ٔغةِؼٝ رستٓ ٘ ة ٚ ٕٞىةربٖ ن      

 پژٚٞش دبربی ٔذرن وةرشٙةسی برشذ بز ٘وحک ٔگةروک جةالنری جرخٛردبر جٛدٜ ب٘ذ. 
٘تة*ج ٔغةِؼٝ حةضر ٘گةٖ دبد وٝ ٘وحک ٔگةروک در پرستةربٖ زٖ جةالنر جٛد، بٔة ب*ٗ نفةٚت ٔؼٙی دبر ٘حٛد. بحتٕةاًل *ىی بز دال*ُ                            

در برنحةط جة ٔ سبٖ ٔگةروک جر حوث ٚضؼ ک نةُٞ،          . ٔؼٙی دبر ٘گذٖ ب*ٗ برنحةط، نفةٚت در نؼذبد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞةی ٔرد ٚ زٖ ٔی جةشذ                 
٘تة*ج ٘گةٖ دبد وٝ بفربد ٔتةُٞ بز ٘وحک ٔگةروک جةالنری جرخٛردبر جٛدٜ ب٘ذ. ٕٞوٛ جة ب*ٗ ٘ت جٝ، ٔغةِؼٝ ٘ٛرٚزی ٘ژبد ٚ ٕٞىةربٖ وٝ                        
جٝ جررسی ٔ سبٖ ٔگةروک سرپرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری ٚ برنحةط آٖ جة رضة*ک آ٘ةٖ بز ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری پردبختٝ جٛد٘ذ، ٔٛ*ذ           

ت. ٘تة*ج در ٔٛرد    2011برنحةط ٔؼٙی دبر ج ٗ ٚضؼ ک نةُٞ ٚ ٔ سبٖ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری بسک نجٝ ٘مُ بز پةر*ةد ٚ ٕٞىةربٖ،                         
ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در ٞر سٝ ح غٝ ٘گةٖ دبد ٔگةروک در ح غٝ نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی  در پرستةربٖ جة سةجمٝ وةر جةالنر بز                             

ت وٝ جة ٞذف نؼ  ٗ برنحةط نفىر ب٘تمةدی ٚ بػتٕةد جٝ ٘فس در نصٕ ٓ ٌ ری                  2005سةَ ج گتر جٛد. ٔغةِؼٝ ٞةفٕٗ ٚ ٕٞىةربٖ ن        10
       ٖ ٔی دٞذ وٝ پرستةربٖ جٛبٖ ٚ وٓ نجرجٝ نر، بز بستمیَ وٕتری در نصٕ ٓ ٌ ری                        جةِ ٙی پرستةربٖ بستربِ ة ب٘جةْ شذ، ٘گة

 ت، برنحةعی ج ٗ سةجمٝ وةر ٚ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی *ةفک ٘گذ.2007جرخٛردبر٘ذ، بٔة در ٔغةِؼٝ بسترچی ٚ ٕٞىةربٖ ن
٘تة*ج در ٔٛرد ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی جر حوث سةجمٝ وةر در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ ج ةٍ٘ر آٖ بسک وٝ                             

سةَ در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ، ٔگةروک ج گتری دبر٘ذ ٚ برنحةط ٔؼٙی دبری ج ٗ سةجمٝ                5ٚبحذٞةی ٔٛرد پژٚٞش جة سةجمٝ وةر جةالنر بز         
ت جة ػٙٛبٖ ٔمة*وٝ    2005٘ت جٝ ٔغةِؼٝ جىّ س ٚ ٚبنوٖٛ ن      وةر در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ ٚ ٔ سبٖ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری ٚجٛد دبرد.             

نصٕ ٓ ٌ ری پرستةربٖ بٍّ٘ س ٚ *ٛ٘ةٖ در جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ ٘گةٖ دبد؛ ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی در                      
نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی بز ج ٗ ”جخش ٞةی ِٚ*ژٜ ٘وحک جٝ جخش ٞةی ػٕٛٔی جةالنر بسک. *ةفتٝ ٞة پ ربٖٔٛ ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در 

ٕٞچٙ ٗ، *ةفتٝ ٞة در ٔٛرد      ٘گةٖ ٔی دٞذ وٝ بفربد دبربی ٘ٛجک وةری ثةجک صحح ٔگةروک ج گتری دبشتٝ ب٘ذ.             “ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی  
ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در ح غٝ ب٘تخةت رٚش ٔٙةسث بز ج ٗ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی جر حوث ٕٞىةری جة دفتر پرستةری جٝ ػٙٛبٖ                       
سٛپرٚب*سر ٘گةٖ ٔی دٞذ ج گتر بفربدی وٝ جة دفتر پرستةری جٝ ػٙٛبٖ سٛپرٚب*سر ٕٞىةری دبشتٝ ب٘ذ در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی ٔگةروک                      
ج گتری دبشتٝ ب٘ذ ٚ برنحةط ٔؼٙی دبری ج ٗ ٕٞىةری جة دفتر پرستةری ٚ ٔ سبٖ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی ٚجٛد دبرد. ٔغةِؼٝ                         

دبد پرستةرب٘ی وٝ ػیٜٚ جر ش فک دبدٖ در جخش، دبربی پوک ٔذ*ر*تی جٛد٘ذ ٔگةروک وٕتری در نصٕ ٓ                     ت ٘گةٖ   2003جٛوٙةَ ن 
وٝ جة ٘تة*ج ٔغةِؼٝ حةضر ٕٞوٛ ٕ٘ی جةشذ. ٔ سبٖ ٔگةروک در نصٕ ٓ ٌ ری جةِ ٙی جر حوث سٕک ٘گةٖ ٔی دٞذ                          ٌ ری دبشتٙذ 

پرستةرب٘ی وٝ جٝ ػٙٛبٖ ٔؼةٖٚ سرپرستةر ٔگغَٛ جٝ فؼةِ ک ٞوتٙذ ٔگةروک ج گتری ٘وحک جٝ سة*ر*ٗ دبر٘ذ. ٘ت جٝ ٔغةِؼٝ رستٓ ٘ ة ٚ    
 ت جة ٔغةِؼٝ حةضر ٕٞوٛ بسک. 1389ٕٞىةربٖ ن

ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در ح غٝ ب٘تخةت رٚش ٔٙةسث بز ج ٗ رٚش ٞةی پ گٟٙةدی در پرستةرب٘ی وٝ جٝ بدبٔٝ فؼةِ ک در جخش ٚ*ژٜ 
ت در نرو ٝ وٝ جٝ جررسی ٘مش پرستةر ٚ پسشه در زٔ ٙٝ ٔگةروک             2005ػیلٝ ٔٙذ جٛد٘ذ ج گتر جٛد. ٘تة*ج ٔغةِؼٝ *ّذر*ٓ ٚ ٕٞىةربٖ ن          

در ج ٕةرستةٖ ٞةی ػٕٛٔی نرو ٝ پردبختٝ جٛد ٘گةٖ دبد وٝ ػیلٝ ٔٙذ جٛدٖ جٟک بدبٔٝ فؼةِ ک در ٕٞةٖ جخش ٔٙجر جٝ بفسب*ش                          
 ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری ٔی شٛد.

 
 

 

 



 

  

27 

 

5931، تابستان 2نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره    

Cardiovascular Nursing Journal, 5(2), Summer 2016 

 نتیجه گیری 
٘تة*ج ب*ٗ نحم ك ٔی نٛب٘ذ بٍ٘ سٜ بی جربی ب٘جةْ نحم مةت جؼذی در زٔ ٙٝ جررسی ٔ سبٖ ٔگةروک ب*جةد وٙذ. عحك ٘تة*ج ب*ٗ نحم ك،                      
سةجمٝ وةر جةال در جخش ٔربلحک ٚ*ژٜ بز جّٕٝ ػٛبُٔ ٔٛثر جر ٔ سبٖ ٔگةروک پرستةربٖ در نصٕ ٓ ٌ ری ٔی جةشذ. پ گٟٙةد ٔی شٛد                         

 ٔذ*ربٖ پرستةری بز پرسُٙ جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ جربی جخش ٞةی غ ر ٚ*ژٜ جٟک جةججة*ی بستفةدٜ ٘ىٙٙذ.

 تقذیر و تطکر
ٔشحشمشمش ٗ جشذ*شٗ ٚس ّٝ ٔششربنث نگىر ٚ لذردب٘ی خٛد رب بز حششٛزٜ ٔششؼششةٚ٘ششک پژٚٞگی دب٘گٍةٜ ػّْٛ پسشىی ٌ یٖ وٝ                       
بٔىةٖ بجربی ب*ٗ پژٚٞش رب فربٞٓ ورد٘ذ ٚ ٕٞچٙ ٗ، وّ ٝ ٕٞىةربٖ جخش ٞةی ٔربلحک ٚ*ژٜ وٝ در ب*ٗ نحم ك شروک ٕ٘ٛد٘ذ                          

 بػیْ ٔی دبر٘ذ.
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Critical care nurses’ participation in clinical decision making with phy-

sicians 
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Abstract 

Aim. The present study aimed to examine Critical care nurses’ participation in clinical decision making 

with physicians.  

Background. Regarding to the extent of the responsibilities and scope of nursing science and the need for 

making accurate and sensitive decisions, nurses should be able to judge on clinical solemn occasions and 

make decisions to save the patient’s life in complex situations.  

Method. In this cross-sectional study, 110 critical care nurses working in intensive care units of health care 

centers in Rasht, Iran, were recruited using census sampling method. The data were collected using the 

questionnaire “participation in clinical decision making” (PDAQ) and demographic form. Data were ana-

lyzed in SPSS using descriptive and inferential statistics. 

Findings. The results showed that the majority of critical care nurses were being participated in clinical 

decision making. 

Conclusion. Work experience, marital status, desire to continue work in intensive care unit, and manageri-

al role contributed to greater participation of critical care nurses in clinical decision making with physi-

cians. 
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