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چكيده

هدف پژوهش .دهستنمواجهيگوناگونيهاخود با چالشيپرستاران در نقش حرفه ااست وين جنبه پرستاريترمهم،ينيباليپرستار:پيش رمينه و هدف

.دگاه پرستاران بوده استياز دينيباليهان مفهوم چالشييحاضر تع

مارسـتان  يپرستار از ب١٢مه ساختار مند با ينيهامصاحبهياطالعات ط.و به روش گراندد تئوري انجام شده استيفيکرد کين مطالعه با رويا:هاروشمواد و 

داشتند و به روش نمونه گيري هدفمند انتخـاب  يجراحوي، داخلCCU،اورژانسيهابخشسال تجربه کار در١٥تا٢ن ين که بهاباد اصففاطمه الزهرا نجف آ

.ل قرار گرفتنديتحله وين مورد تجزيبه روش استراوس وکوربهات دادهيهاندر.به دست آمدندشدند،

.به دست آمدنديل گريح وتسهيقضاوت صح،تيمفهوم تقو،ييفهوم کارار مفهوم عمده شامل مهاج چيبرطبق نتا: هايافته

ينيآموزش باليبرايه ايتوان از آن به عنوان پايمکند که يجاد مينظر پرستاران ادرينيباليهاق ازچالشيعميدگاهيد،ن پژوهشيا:گيرينتيجهبحث و 

کنند.يمد هاشنيق را پين تحقيم به دست آمده درايک از مفاهيباره هردريآتيهاانجام پژوهش،پژوهشگران.استفاده نموديپرستار

يفيمطالعه ک،ينيباليهاچالش،پرستاران:هاكليد واژه
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٠٩١٣٢٨٦٤٠٧٧–مارستان فاطمه الزهرا(س). يب،يحد صالياتوبان شه٣لومتريک،نجف آباد:آدرس مكاتبه
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(نويسنده مسئول)مارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد اصفهان يبي،کارشناس ارشد پرستار۱
زابل يدانشگاه علوم پزشکيئت علميعضو هي،رشناس ارشد پرستارکا۲
ورجان واحد فاليدانشگاه آزاد اسالميئت علميعضو هي،کارشناس ارشد پرستار۳

مقدمه 

است که منجر به ياز رشته پرستاريبخشي، نيباليپرستار

ط يدر محپرستاران . شودمين رشته يرت در اهامتکامل دانش و

دهند و به ميوند يخود را با عمل پيتئوريهاآموختهينيبال

ن يدر ايگذارند وليشدن صحه مينقش خود در جهت اجتماع

تکه کشف و شناخ.)۱مواجهه هستند (ياديزيهاان با چالشيم

يپرستاريهاارائه مراقبتيت بااليفيبه کهان چالشيا

يکافتيو کفاييتواناد احساس يبادر واقع پرستاران . انجامديم

يريم گيتصمييتوانامار را داشته باشند ويبيهادر مراقبت

(ينيمستقل بال بر ينيباليرا پرستاريز. )٢را به دست آورند 

ينيباليهاارائه مراقبتيپرستاران برامار تمرکز دارد ويمشکل ب

ت يحساس، يماريبيولوژيزيمثل پاتوفيگوناگونيهارتهابه م

ف يتخفيچگونگمار ويمار، درک رنج بيبيعاطفيهاازينسبت به ن

). ٣ابند (يخود دست يت حرفه ايازمندند تا به هوين رنج نيا

مار يسالمت ب، دارديمر هاپرستاران اظين الملليبيه شورايانيب

است و تمام يضروريت مراقبت پرستاريفيبهبود کيبرا

مار در تمام يبيمنيجهت حفظ ايت اساسيپرستاران مسئول

ق النگ نشان داد که يج تحقينتا. )٤(را دارنديت مراقبتهاج

ل فقدان يبه دل، نيدر باليپرستاريهابخش عمده سوء عملکرد
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در پرستاران بوده است به ييخود کارات ويتمام، استقالل

ند هرچه زودتر كار خود هستليماپرستاران درصد٧٥طوري كه 

به طور كامل هستندليماآنان نيز درصد٩را تمام شده ببينند و

،يحاکم بر پرستاريقت فضاي). در حق٥كارشان را كنار بگذارند (

،سازديمر نيرا امکان پذيمراقبتيهاکنترل پرستاران بر ساختار

ر يياغلب تغران قرار داشته وياکثراً در کنترل مدهاچون ساختار

ات خاص خود را به يصوصک خيمار و پرستار هريب.)٦رند (يناپذ

ينيباليمعتقد است پرستار)٢٠٠١(سامر .آورنديمن يعرصه بال

ن يانگر ارتباط بياست که نمايده پرده ايچيگر تار و پود پيتداع

ک از افراد يهر ،ده ارتباطيچين پرده پيدر امار است ويپرستار وب

به يمراقبتيهاتيخود را در موقعيفرهنگويخينه تاريش زميپ

هر ينگرشويعاطف،يشناختيکه اجزايآورند به طوريعرصه م

دگاه يان توجه به دين ميدر ا).٧شود (يمان يک از افراد درآن نماي

.د از نظر دور داشتيرا نباينيباليران در خصوص پرستاريمد

يادين امر اضطراب زيهستند وايسازمانيران مسئول بازسازيمد

ط يک محيکند و پرستاران را به کار در يمجاد يدر پرستاران ا

از ييايقت،کار کردن در دنيدر حقد.ينمايماسترس زا وادار 

ل شده يتبديک دغدغه اساسيپرستاران به ياسترس و تنش برا

(،در همين زمينه).٨است( طي )١٣٨٧صفري و همكاران 

نوع استرسور با شدت ٣٥اي توصيفي اعالم نمودند بيش از مطالعه

نمايديممتفاوتي از خيلي كم تا خيلي زياد پرستاران را تهديد 

در اين ميان توجه به مولفه حمايت اجتماعي به عنوان عامل ).٩(

.رسديمي شغلي در پرستاران ضروري به نظر هار كننده تنشهام

پرستار در ٣٧٣) كه به بررسي ١٣٨٥نتايج مطالعه رضايي و قلجه(

پرستاران اين درصد٨٥مبين آن بود كه شهر تهران اقدام نمودند

درصد٧/١٠حمايت را از سوي همكاران و مديران در حد متوسط،

در حد كم اعالم داشتند و حمايت درصد٣/٤در حد زياد و 

بيشتر از حمايت ٨٣/٢٤دريافت شده از سوي همكاران با ميانگين 

).١٠بوده است(٣٧/١٩دريافت شده از سوي مديران با ميانگين 

سودآور کردن کنند که کوچک کردن ويمپرستاران ابراز 

.دينمايملطمه وارد ،مطلوبيبه مراقبت پرستارهامارستانيب

ست يمار اساس نيگر مراقبت مطلوب از بيمعتقدند که دهاآن

االمکان به يحتينيبالين است که پرستاريران اي). هدف مد١١(

با حداقل يعنيصرفه صورت اثر بخش وبا سرعت ومقرون به

ران وين مدين اين واضح است که بيبنابرا.رديکارکنان انجام پذ

ارزش ين فرديرا به عنوان تعامل بينيکه مراقبت باليپرستاران

ران به دنبال کنترل يمد.جاد شودياصطکاک و تنش ا،نهنديم

يهاآمدين پهاخوامحدود کردن زمان مراقبت و،ياعمال پرستار

ح جلوه دادن اعمال يصحيبرايريلمس وقابل اندازه گقابل 

ف يوظايبراين زمانهاکه پرستاران خوايدر حال،خودشان هستند

مار يبيهايمورد نظر خود مثل گوش دادن به نگرانينيبال

مار در بر يبيت و خشنوديبه جز رضايآمديباشند که پيم

يکنترل حرفه اطه خود ازيدر حيحتينيپرستاران بال.ندارد

جه ممکن است مجبور به توسل يدر نت،ستنديبرکارشان برخوردار ن

مورد قبول و يواخالقياجتماعيهامتفاوت با استانداريهابه رفتار

يمراقبت امن ومطلوب،جسورانه شوند تا با حداقل کارکنانيتا حد

نده زانيده وبرانگيچيپينيباليپرستارشغل ). لذا ١٢را ارائه دهند (

ق آنرا يف دقياست که توصيمتفاوتيهاريمستعد تفساست و

در ينيباليت پرستارياست که ماهيهيبد.سازديممشکل 

ل يرت پرستاران بوده و به دلهات  وميمثل قابليرنده موضوعاتيبرگ

يدارا،دهديميمتفاوتيافراد مختلف معانيت آن که برايماه

ييهاهدف ن). لذا با توجه به١٣خواهد بود (ت ياز ذهنيعناصر

الزم است ،باشديمنه يمطلوب وبهيهاانجام مراقبت،يپرستار

را ينيباليباشند تا پرستارييهافرصتيپرستاران همواره در پ

ف تجارب يبا هدف توصيمطالعه ا،ن منظوريبه هم.ارتقا بخشند

.ستانجام شده اينيباليهاپرستاران از مفهوم چالشيواقع
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هامواد و روش

١به روش گراندد تئورييفيک پژوهش کين مطالعه يا

يق است که برايتحقيهااز روشيکييگراندد تئور.باشديم

ن نشده اند وييا تبيشناخته يکه به خوبييهادهيمطالعه درباره پد

). ١٤آشنا مناسب است (يده ايبه پديد تازه ايکسب ديا براي

يدرونيايدرصدد کشف و درک دنيفيق کيتحقيهارا روشيز

او يقت را برايساختار حق،هستند چرا که تجارب هر فردهاانسان

ات افراد يتجربيايبا وارد شدن به دنهادهد و پژوهشگر تنيمشکل 

هاه نگاه آنيدگاه و زاويرا از دهادهيپديتواند معنايماست که 

) روش نمونه گيري هدفمند ). در اين مطالعه از١٥کشف کند 

مارستان فاطمه يپرستار از ب١٢استفاده شد.شرکت کنندگان شامل 

تا ٢ن يبوده اند که ب١٣٨٧ن در سال هازهرا (س) نجف آباد اصف

و يداخل،CCU،اورژانسيهادر بخشيسال سابقه کار١٥

مه ساختارمند يق مصاحبه نياز طرهاداده.داشتنديجراح

و يبر محرمانه ماندن اطالعات فرددند وشيآورجمع

د وشرکت کنندگان در يد گرديضبط شده تاکيهامصاحبه

ارائه يهامضمون.ل نمودندينه را تکمهات آگايفرم رضا،پژوهش

ن يبه اهاحاصل از پاسخ نمونهيهاافتهي،ن مطالعهيشده در ا

چه ،ينيباليپرستاريهادر خصوص چالش:باشد کهيمسئوال 

ن يبهاکند؟ طول مدت مصاحبهيمبه ذهنتان خطور يزيچ

از نوار گرفته شد وکد هاه مصاحبهيمتن کل.قه بوديدق٢٠-٤٥

به اين منظور از روش كدگذاري سه مرحله اي .ديگرديگذار

محوري و انتخابي تحت عنوان كدگذاري باز،٢استراوس و كوربين

و تجزيه و تحليل هادادههمچنين جمع آوري بهره گرفته شد.

ه متن ياوليبعد از کدگذاربه طور همزمان انجام شد.هاآن

ار شرکت کنندگان قرار گرفت ويد در اختييتايبراهامصاحبه

مهم سخنان آنان يهابخشيشفاف سازيبرايليمصاحبه تکم

1-Grounded Theory
2 Strauss and Corbin

که منکعس کننده افکار وهاادآورياستفاده از .ديانجام گرد

يز به طور کمکين،بودهال دادهيپژوهشگر هنگام تحليهابرداشت

هادن به اشباع دادهياطالعات با رسيجمع آوربه کار گرفته شد.

ق يتصديبراياصلياستراتژچهارگران از پژوهش.متوقف شد

اول .برنديمقات بهره ين نوع تحقيخود در ايهاافتهيدقت 

و يپژوهشگر در گردآوررت هاانعطاف و م،تيحساس،تيخالق

انتخاب مناسب روش پژوهش با توجه ،دوم.هال دادهيه وتحليتجز

که بتوانند يانتخاب شرکت کنندگان،سوم.به سئوال پژوهش

گر ار پژوهشين اطالعات را درباره موضوع پژوهش در اختيبهتر

با هاافتهيه وانطباق يداشتن ارتباط دو سو،رمهاچ.قرار دهند

ر يتفسيينان از همسوياطميشرکت کنندگان براواهداده

نان ياطميبرا،). به عالوه١٦گر با منظور شرکت کنندگان (پژوهش

ده مورد مطالعه يانعکاس پد،هار پژوهشگر از دادهيکه تفسنياز ا

توسط شرکت کنندگان و مرور توسط يبازنگريهااز روش،است

مکان وشرکت ،مانزين مثلث سازيگر وهمچنيگر دپژوهش

يريد پذييش تاين به منظور افزايهمچن.کنندگان استفاده شد

.ديبا حداکثر تنوع انجام گرديرينمونه گ،هاداده

هاافتهي

،تيتقو،يين کارآين پژوهش به صورت مضاميايهاافتهي

.ظهور کردنديل گريتسهح ويقضاوت صح

ييمفهوم کارا-۱

ييمفهوم کارا،در مطالعه حاضرم به دست آمده ياز مفاهيکي

،به تجربه شرکت کنندگان در پژوهش.استينيباليدر پرستار

هاکه آنيزيچيبه معنيدر پرستاريحرفه ايهاتيصالح

ت ياز اهم،توانند انجام دهنديمييهاست بلکه چه کاريدانند نيم

ن يايکه شرکت کنندگان برايعبارات.برخوردار استيشتريب

رت هام"دانش و:به عنوان مثالمتنوع بود.،مون استفاده کردندمض
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که ييهات در کار به تعداد کتابيا "قابليگرند" يکديملزوم الزم و

".ندارديبستگ،که درآن شرکت کرده استييهافرد خوانده و دوره

يزيبه دنبال برنامه ريين است که کاراياعتقاد پرستاران بر ا

:ديآيمه دست ز بيموثر نيشغل

ن است که برنامه ياينيباليپرستارياز مشکالت اصليکي"

ک بخش يدر يقتش وقتيحقيعنيم يخوب نداريشغليزير

،از مايبدون نظر خواه،ميآوريمالزم را به دست يت عمليصالح

يهاتيم که مسئوليرويميدهند و به بخشيمانجام ييجاهجاب

".کنديمما را کمرنگ يدارد و اثر بخشيمتفاوت

ت يمفهوم تقو-۲

راد ياينيبالينه پرستاريکه شرکت کنندگان در زميتيشکا

ن يبه ا.بوده استهات کننديح تقويصحيريعدم به کار گ،داشتند

موجب کاهش ،يبه لحاظ حرفه اهات نشدن آنيمعنا که تقو

:شوديمينيباليهازه شان در مراقبتيعالقه و انگ

ش  بازخورد مثبت يهاط کارش از مافوقيد در محيار با"پرست

" و .تکرار کند،را که انجام داده استييهاق شود کاريرد تا تشويبگ

" وقتي ارائه شده از طرف پرستار در سطح مطلوب يهامراقبتيا 

ن يتراگر کوچکيند دستت درد نکند وليگويمبه شما ن،باشد

است يکافهانيهم.کننديمانتقاد از آدم ،ش آمديدر کار پيخلل

پرستاران سم يعالقگيبعالقه شوند ويتا پرستاران به کارشان ب

ماران است "يبيبرايمهلک

ح يمفهوم قضاوت صح-۳

به .ح بوديقضاوت صح،که ظهور کردين مفهوم اصليسوم

طور د بهيعملکرد پرستاران با،قيتجربه شرکت کنندگان در تحق

.شوديرياستوار اندازه گيهاه در برابر استانداردمنصفانمنظم و

:ميکه از شرکت کنندگان داريا-در تجربه

شده يطراحيبه نحو نامناسب،از کار پرستاريابي" نظام ارزش

نقص در ،ستنديساالنه کارآمد نيهايابيبه نظر من ارز.است

يهاد به محض بروز شناخته شود و به زمانيعملکرد پرستار  با

".گر موکول نشوديد

ح به يمفهوم قضاوت صح،گرياز شرکت کننده ديدر تجربه ا

:ان استيوضوح نما

يو،ک پرستارياوقات بدون در نظر گرفتن نقاط قوت ي" بعض

مه اول يش و در نيهافتياز شيکيکه در ييک مورد جزييرا برا

چ وجه يه هن بيا.کننديميابيتمام سال ارزشيبرا،سال رخ داده

".ستيقابل قبول ن

د مالک قرار ين باورند که حرف خود آنان بايپرستاران بر ا

:رد و خودشان منبع قضاوت باشنديگ

ن هاماران و همرايبه حرف بهاو مسئول بخشهازري" سوپر وا

به هر شکل ما تحت نظارت .شتر از حرف ما اعتماد دارنديبهاآن

.ما را باور کننديهام حرفيظار دارانتم ويهستيران پرستاريمد

شده در يکه عمل جراحيماريزر از بيسوپر وا،مثالً موقع راند

يد کسيگويممار يکند و بيمبعد عمل سئوال يهامورد آموزش

الزم به همراه يهاکه آموزشيبه من آموزش نداده است در حال

تقال نداده ن همراه بوده که مطالب را انيداده شده است و ايو

".يست تا کادر پرستاراماريشتر طرف بيزر بيسوپر واياست ول

يل گريمفهوم تسه-۴

شرکت کنندگان در پژوهش اعتقاد داشتند که اشتغال در 

،ر همکاران پرستاريق انجام امور با کمک ساياز طريحرفه پرستار

:شوديمان يل بيدر ذهااز نظرات آنييهانمونه.شوديمآسانتر 

در ،فت خوديبا هم شيهمکاريبه جا،پرستاراني"بعض

به نظر من .دارنديما خود را از صحنه دور نگه يستند يايميکنار

گر کمک يد به همديمابا.ن طور باشديد ايک پرستار با تجربه نباي

".روديمش نيپين صورت کار پرستارير ايم در غيکن

د که با تمام يانم بگوه همکاريد به من و بقي" مسئول بخش با

جه ين نتيحصول به بهتريار ماست و برايرتش در اختهادانش وم

را هموار هاکار
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به جز يچ کاريههان بخشيشتر اوقات مسئولياما ب،کنديم

" .دهنديمماران به همراه پزشک انجام نيت بيزيو

از به يم که نيشويمقدر در بخش خسته اوقات آني"بعض

از ،را ادامه دهدهاکارين موقع اگر کسيدر ا،مياستراحت دار

اگر پرستار استراحت نکند چطور .شوديمکم يافراطيخستگ

يرا فقط براين راحتيمن ا.خسته کار کنديخواهد با تنيم

شان يت حرفه ايتمام پرستاران به لحاظ ماه،خواهميمخودم ن

".ن کار هستنديازمند استراحت بين

يريگجه يبحث ونت

دهد که پرستاران بر داشتن يمپژوهش نشان يهاافتهي

اند و د داشتهيتاک،مين با حفظ حريتخصص در حرفه خود و بال

در کار که يشان را از هدف اصليا،مخالف آنيحرکت در راستا

کشتکاران .دينمايمدور ،باشديمموثر يپرستاريهاارائه مراقبت

پرستاران را مورد يهاازيطالعه خود نز در مي) ن١٣٨٥و همکاران (

از به يق خود نشان دادند که نيقرار داده اند و در تحقيبررس

پژوهشگران .)١٧(از را کسب کرده استين امتياحترام باالتر

حرمت و احترام در يهاازينين باورند که ارضايپژوهش حاضر بر ا

کثر تالش و جادگر حدايو ايزاننده شغليک عامل برانگيپرستاران 

.خواهد بودينيباليهاارائه بهتر مراقبتيبراهاکوشش در آن

(يعشوند يبه بررسيفيکيمطالعه اي) ط١٣٨٧و همکاران 

ق خود يج تحقيدر پرستاران پرداختند و در نتايزش شغليموانع انگ

ينيو سنگيان سختين مين عوامل در ايترمهم،اعالم داشتند

به يماحترايبن،ييدرآمد پا،يزماننداشتن قدرت ساشغل،

کمبود ،يفرهنگ سازمانت متمرکز،يريمدت،يفقدان حماپرستار،

يگاه اجتماعيمشخص و جايف شغليفقدان تعر،يالت جانبيتسه

ز نشان داد يگر نيديک بررسيجه ينت.)١٨(باشنديمنامناسب 

و درآمد باال يت شغليامن،پرستارانيزشين عوامل انگيشتريب

ب يدهد که ترکيمن نشان يمطالعه همچنيهاافتهي.)١٩(باشد يم

الزم ينيباليشبرد پرستاريه جهت پياز پاداش و تنبيمندنظام

وجود داشته ينه توازنين زميد در ايبا،گريبه عبارت د.است

مثبت يهات نقش بازخورديباشد.لندمارک و همکاران هم به اهم

به .)٦د نموده اند (ين امر تاکيد وبر اپرداختنيحرفه ايدر پرستار

ف بودن يط کارشان احساس ضعيرسد پرستاران در محيمنظر 

ن يدر کشورمان نشان داد بيهمبستگيج مطالعه اينتادارند.

توانمند کننده خود و درک آنان از يهادرک پرستاران از رفتار

ما ).٢٠(دار وجود دارديکار خود رابطه مثبت و معنياثربخش

به يت در حرفه پرستاريتقويهانديکه فرآيم در صورتيمعتقد

ن يدر باليتر فرصت بالندگپرستاران کم،اعمال نشونديدرست

ماران خود ياز بيسته ايشايهاجه مراقبتيخواهند داشت و در نت

د که در ينمايمجاد ياين امر دور باطليبه عمل نخواهند آورد و ا

يگريبعد از ديکيرا يپرستارينيباليهانوع خود دستاورد

يت کارکنان پرستاريم که تقوين معتقديکند و همچنيممحدود 

شه به يهميبراک بار ويست که ينيزيازمند تداوم است و چين

در يشرکت کنندگان در پژوهش خواستار بازنگرد.يعمل آ

پرستاران ،قتيدر حق.باشنديماز پرستار يابيارزشيهانظام

به عمل آمده از يابيق معتقدند که ارزشيکت کننده در تحقشر

خدشه دار شود و چنانچه به ،ممکن استيطيتحت شرا،پرستار

چانگ .جه بخش خواهد بوديموثر و نت،رديصورت گيابيارزيدرست

تواند يمن کار يپرستار در حيابيان داشتند که ارزيو همکاران ب

تواند به مدت يميپرستارترکميار سودمند واقع شود وليبس

ن خصوص اضافه ين در ايهمچن،تحت نظارت کار کنديطوالن

يرت خاصهاد با ميباينياز کار پرستار باليابيند که ارزشينمايم

(يچون وقت را بايرد و عناصريانجام پذ ). ١٣د مد نظر قرار داد 

اف شبرد اهديموثر از پرستاران را در جهت پيابيز ارزشيامز نيليو

(يمورد حمايسازمان ،ن مطالعهين اي). محقق٤ت قرار داده است 

ران يمارستان توسط مديمختلف بيهاد مکرر از بخشيبازد

يهامراقبتيرا جهت اثر بخشيپرستاريانيوميعاليهارده
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يهادانند تا ضمن تماسيمسودمند ،اعمال شدهيپرستار

ه به عمل آمده توسط يک سوييهااز قضاوت،ک با پرسنلينزد

،ق حاضريتحقيهاافتهيمطابق با .به عمل آورنديريشگين پيريسا

يو موانع بالقوه پرستارهاگر چالشيز از دينيل گريمفهوم تسه

به ينيط بالين مفهوم را در رابطه با محيپرستاران ا.استينيبال

يمشارکت در انجام امور برا.ف کردنديتوصيصورت عدم همکار

ز به ثبت ينيگريديهابهتر در پژوهشيپرستاريهارائه مراقبتا

فعال کارکنان درانجام يريدرگگر،يان ديبه ب.)٣و١١است (ده يرس

از ياريبس،گريکديبا يدرون بخشيامور محوله به صورت همکار

(ينمايمرا کم يمشکالت حرفه ا از يريجلوگيپس برا.)٢١د 

برسانند وياريد پرستاران به هم يبا،نيالدر بهاانباشته شدن کار

(يحرفه ايهاارزش ،ان بهتري). به ب٢٢را در نظر داشته باشند 

د از يباينيپرستاران بال،يپرستاريهات مراقبتيفيجهت بهبود ک

) و در جهت حل مشکالت ٢٣(رندياست تساهل و مدارا بهره گيس

به طور )٢٤(نديحل مسئله سود جويهارتهاخود از مينيبال

اعمال يجاريهااز برنامهيد در برخيبر لزوم تجدهاافتهييکل

ب ين ترتيد تا بدينمايمد يتاکينيباليشده در خصوص پرستار

يمطلوب براينيط باليک محيعالوه بر فراهم کردن 

محکم تر به شغل يز بتوانند با پشتوانه حرفه ايپرستاران ن،مارانيب

ن يج اينتايريکه به کارگد آنيام.د ادامه دهندت خويپر مسئول

ياريينيباليبه هر چه پربارتر کردن خدمات پرستار،قيتحق

يفرصت بررسيفيقات کيت تحقيهر چند ماهياز طرف.رساند

يريپذم يت تعميمحدوديکند وليمرا فراهم هادهيق پديعم

شتر جهت وسعت يقات بيلزوم انجام تحق،هان پژوهشيدر اهاافتهي

و اثبات يو مراکز درمانهاتيگر جمعيج مطالعه به ديدادن نتا

ن پژوهشگران يهمچن.کنديمد هاشنيرا پهان پژوهشيج اينتا

م به دست آمده يک از مفاهيدر رابطه با هر يآتيهاانجام پژوهش

.ندينمايمه ين مطالعه را توصيدر ا

ر و تشکر يتقد

شرکت کنندگان در يمود را از تماگران سپاس خپژوهش

.دارنديممانه اعالم يصم،مطالعه
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