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 مقاله پژوهشي

  يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يها مارستانيب يران پرستاريدگاه مديد

 پرستاران ينيبال يها نقش يفايدر مورد موانع ا کرمان

 

 4يعصمت نوح ،3ينه سبسواريده سکيس ،2يرالسادات نعمت اللهينم ،*1انيبهناز باقر

 
 91/31/9014زش يخ پذيتار 30/30/9014افت يخ دريتار

 

 سُيچى

ضٍثطٍ ثَزُ  يّوَاضُ ثب هَاًع هتعسز ّب ًمفي يهطلَة ا يفبي. اوٌٌس يهفب يوبض ايووه ثِ ث يضا زض ضاؾتب يهتعسز يّب ًمف يٌيپطؾتبضاى ثبل ٍ ّسف: ٌِيظه  فيپ

ي پتػٍّف  يت زاضز. ا ييثؿتعا  طيتتث  ، يپطؾتتبض  يّتب  هطالجتت ت يفياضتمب و دِيزضًتٍ  ّب آىبى ثطزاقتي ياظ ه يثطا يعيض ثطًبهِي هَاًع زض يطاى اظ ايهس يآگبّ اؾت.

 اًدبم قسُ اؾت. يٌيثبل يّب ًمف يفبيزض هَضز هَاًع ا يطاى پطؾتبضيًظطات هس يثطضؾ ثبّسف

اًترتبة قتسًس. اثتعاض     ي، ثِ ضٍـ ؾطقتوبض ىقْط وطهب يآهَظق يّب وبضؾتبىيث يطاى پطؾتبضيًفط اظ هس 101 ،يليتحل-يفيتَنه هطبلعِ يزض هَاز ٍ ضٍـ وبض: 

ثتب  ٍ  SPSS افتعاض  ًتطم  16ًؿرِ  ِ ووهث ّب زازُ ليٍتحلِ يتدعثَز.  يپطؾتبض يّب ًمف يفبيٍ هَاًع ا يفطز يّب يػگيٍاطالعبت، پطؾكٌبهِ هكتول ثط  يگطزآٍض

ِ  هيت بًؽ يت ع ٍاضيطؾَى، آًبليپ يكط، ّوجؿتگي، في)هطثع وب ياؾتٌجبط ( ٍيبض، زضنس فطاٍاًيي، اًحطاف هعيبًگي)ه يفيتَن يآهبضّباظ اؾتفبزُ  ٍ وطٍؾتىب    ططفت

 اًدبم قس. ؽ(يٍال

ِ يت زض ا: ّب بفتِي  يؾتٌ  اظًظتط ثَزًتس.   ؾطپطؾتتبض  زضنتس 4/64ٍ ؿتبًؽ،  يل زضنتس 1/93 ،هتثّتل  زضنتس 2/75 ،هؤًت  پتػٍّف   يٍاحتسّب  زضنتس  1/85 ي هطبلعت

 اظًظتط  ٍثتَزُ  ( 45/20±2/5ي يبًگيؾب  )ه 30تب  7ي يث پػٍّف يٍاحسّب وبض ؾبثمِ. زاقتٌس لطاض( 01/43±68/4ي يبًگيؾب  )ه 51تب  28ي يث وٌٌسگبى قطوت

 پطؾتتبض  يت قتلل يت َاهتل هطثتَب ثتِ اهٌ   ت عيت هَاًتع ثتِ تطت   ييتتط  هْتن طاى ًكتبى زاز وتِ   يي ًظطات هسيبًگيه لطاض زاقتٌس. ؾب  25تب  1ي يث ،تيطيؾبثمِ هس

 يقرهت  ي(، ثبٍضّبزضنس5/51) وبض ٍ ذبًَازُي(، اعتمبزات ثزضنس4/63) يت ٍ ضّجطيطي(، عَاهل هطثَب ثِ هسزضنس64) ط وبضيهح يعقي(، عَاهل اًگزضنس9/68)

( =3/0r) پطؾتبضاى ٍختَز زاقتت   يت قلليهطثَب ثِ اهٌ ي خٌؽ ٍ عَاهليث يفي( ثَز. اضتجبب ضعزضنس5/47ٍ عول ) يي تئَضي( ٍ فبنلِ ثزضنس75/49) پطؾتبض

ي يٍ فبنلِ ثت  تثّلت يي ٍضعي( ٍخَز زاقت. ث=5/0r) تثّلت يٍ ٍضع (=16/0r(، ؾي )=3/0rخٌؽ )پطؾتبضاى ٍ  يقره يي ثبٍضّبيث يفيي اضتجبب ضعيّوچٌ

وتبض ٍ ذتبًَازُ ٍ   ي، اعتمتبزات ث يت قتلل يًكبى زاز وِ زض اثعبز اهٌ ططفِ هيبًؽ يل ٍاضيح آظهَى تحلي(. ًتب=23/0rٍخَز زاقت ) يفيِ ٍ عولىطز اضتجبب ضعيًظط

 (.>P 05/0) ٍخَز زاقت يزاض يهعٌطاى اذتالف يي ًظطات ؾِ ؾطح هسيپطؾتبض، ث ياعتمبزات قره

، يت قتلل يت هطثَب ثتِ اهٌ  يطاى پطؾتبضيس هسياظ ز يپطؾتبض يٌيثبل يّب ًمف يفبيهَاًع ا ييتط هْناظ آى اؾت وِ  يي پػٍّف حبويح ايًتب: يطيگ دِيًتثح  ٍ 

ِ ف ٍ پطزاذتت  يل افعاياظ لج يخْت اًدبم الساهبت يعيض ثطًبهِثب  قَز يهِ ياؾت. لصا تَن يت ٍ ضّجطيطيط وبض ٍ عَاهل هطثَب ثِ هسيهح يعقيعَاهل اًگ  هَلتع  ثت

ت يت فياضتمتب و  دِيزضًتي هَاًع ٍ يذَز، زض ضفع ا يتيطيَُ هسيل قيتعس بيي انالح يپطؾتبضاى ٍ ّوچٌ يف اهىبًبت ضفبّيٍ افعا يط وبضيب، ثْجَز قطايحمَق ٍ هعا

 گبم ثطزاضًس. يذسهبت پطؾتبض

 يطاى پطؾتبضيًمف، هس يفبيپطؾتبضاى، هَاًع ا يٌيثبل يّب ًمف :ّب سٍاغُيول

 

 611-661 ، ص9014 آبان، 70 يدرپ ي، پهشتم، شماره زدهميه، دوره سياروم ييو ماما يرمجله دانشکده پزستا
 

 03433205177تلفي:، يضاظ ييٍ هبهب يوطهبى، زاًكىسُ پطؾتبض ي، زاًكگبُ علَم پعقىيثعضگطاُ ّفت ثبغ علَ يوطهبى، اثتسا آزضؼ هىبتجِ:

Email: behnaz_bag@yahoo.com 

 

                                                 
 مسئول( سنذهي)نو يراز ييمبمب يکرمبن، دانشکذه پرستبر ي، دانشگبه علوم پسشکيپرستبر يتخصص يدکترا يدانشجو 1

 يراز ييمبمب يکرمبن، دانشکذه پرستبر يدانشگبه علوم پسشک ،يپرستبر يتخصص يدکترا يدانشجو 2

 يراز ييمبمب يکرمبن، دانشکذه پرستبر يبر، دانشگبه علوم پسشکي، استبديپرستبر يتخصص يدکترا3

 يراز ييمبمب يکرمبن، دانشکذه پرستبر يبر، دانشگبه علوم پسشکي، استبديپرستبر يتخصص يدکترا 4
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 اللهي، سيده سکينه سبسواري، عصمت نوحي بهناز باقريان، منيرالسادات نعمت

 

 ده پرستاري و مامايي اروميهمجله دانشک  8=47، آبان 7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  :9:

 مقدمه
ف ٍ يت ٍظتب يت ضٍ ثِ ضقس اؾت. اهتطٍظُ اّو  يا حطفِ يپطؾتبض

، يپطؾتتتبض يّتتب هطالجتتتپطؾتتتبضاى زض اًدتتبم   يّتتب تيهؿتتئَل

 يّتب  ًمتف زض ضاثطتِ ثتب    (.1هكترم قتسُ اؾتت )    فياظپت  فيثت 

ٍ  يف اذتهبنت يت چ تعطيّت  ؿتس يًَ يهت  MC Murray، يپطؾتتبض 

طؾتبضاى وِ پ ييّب تيگؿتطزُ ٍ هَلع يّب ًمفوِ ثتَاًس  يهكره

 وبهل قتطح زّتس، ٍختَز ًتساضز     طَض ثِثب آى ضٍثطٍ ّؿتٌس ضا  عوالً

وتبض ٍ افتطاز خبهعتِ    يي اضتجبب ثتب ث يكتطيپطؾتبضاى ث اظآًدبوِ(. 2)

وبض ٍ افطاز خبهعِ يووه ثِ ث يثطا يف هرتلفيٍ ٍظب ّب ًمف، سزاضً

ىتتب، ياًدوتتي پطؾتتتبضاى آهط 1983(. زض ؾتتب  3وٌٌتتس ) يهتتفتتب يا

ٍ  يهرتلف ثتسى، ّوىتبض   يّب ؿتنيؾاى ضا حفظ پطؾتبض يّب ًمف

 يهجتٌت  يّتب  تيفعبلٍ اًدبم  يزضهبً يّب ؿتنيؾط يثب ؾب يّوبٌّگ

(. 4) ثط لبًَى ٍ ضَاثط ثب زض ًظط گتطفتي ؾتالهت خبهعتِ زاًؿتت    

Morra بى ًوتَزُ  يت ي نتَضت ث يت ضا ثِ ا يا حطفِپطؾتبض  يّب ًمف

 يبض اظ فتطز پطؾتت  ًمف هطالجت؛ وِ زض آى، زٌّسُ اضائِاؾت: ًمف 

 عٌَاى ثِط وطزُ ٍ ييتل يزؾتَضات ٍ اخطاوٌٌسٍُاثؿتِ ثِ پعقه ٍ 

طفتِ قسُ اؾت، ًمف هسافع ي، آگبُ ٍ هؿتمل پصوطزُ ليتحه يفطز

وبض زض ثطآٍضزى يط ووه ثِ ثيًظ ياعوبل طًسُيزضثطگوبض وِ يحمَق ث

ت هطالجتت، زفتبا اظ   يت فيٌبى اظ وي، اطويٍ زضهبً يثْساقت يبظّبيً

وبض ٍ ًظبم ثْساقتت ٍ  يي ثياضتجبب هٌبؾت ث يبض ٍ ثطلطاضويحمَق ث

ت اذتالق زض اهتط   يت وتبض قتبهل ضعب  يت اظ ثيزضهبى اؾت، ًمف حوب

ِ هطالجت ثَزُ ٍ پطؾتبض ثب اؾتفبزُ اظ زاًتف ٍ   ِ  اـ تدطثت  هتَاظات  ثت

ضا حفتظ وتطزُ، ؾتالهتف ضا ثْجتَز      يوبض، اؾتمال  ٍيهطالجت اظ ث

ِ  يطت يط عَاهل هحيسُ ٍ ؾبيثرك اٍ ضا  يزض اهتط ؾتالهت   گتط  هساذلت

ِ اظ  يىي ي(. حطفِ پطؾتبض5) وٌس يهانالح  هَختَز زض   يّتب  حطفت

ؿتن ثْساقت ٍ زضهتبى خبهعتِ اؾتت ٍ ثتب اؾتتفبزُ اظ علتَم ٍ       يؾ

 يط ظًتسگ يضا وتِ ثْجتَز قتطا    يذتبل، ّتسف ٍاحتس    يّب هْبضت

 اظًظتط ؾتالهت   يٍ اضتمتب  يطيكگي، پيؾالهت ٍ بفتييثبظهسزخَ، 

 (.6وٌس ) يهاؾت ضا زًجب   يوبعٍ اخت يٍ ضٍاً يخؿو

Micheli  يّتب  ي ٍ زؾتَضالعوليلَاً اگطچِوِ  زاضز يهاظْبض 

 يب ًظتبم ثْساقتت ٍ زضهتبى اًتسو    يت زض ّط وكَض، قتْط   يپطؾتبض

ثتَزُ ٍ   يخْتبً  يپطؾتبض يا حطفِ يّب تيهؿئَلهتفبٍت اؾت، اهب 

ثبقتس. احؿتبؼ    يهت  ياؾتبًساضز عولىطز پطؾتبض يضاٌّوب عٌَاى ثِ

 ياظ ظهبى ٍ هىبً ًظط نطفتب پطؾتبضاى  قَز يهثَزى ثبع   يا حطفِ

ت ّؿتٌس، ذسهبت ذَز ضا ثِ ًحتَ احؿتي   يوِ زض آى هكلَ  فعبل

اؾت هتعْس ٍ هؿئَ  وِ ثتب   يفطز يا حطفِ(. پطؾتبض 7) اضائِ زٌّس

وٌس  يههَضز لعٍم ضا وؿت  يا حطفِ يّب هْبضتذبل،  يّب آهَظـ

(8.) 

 گًَِ يياضا  يا حطفِپطؾتبض  يّب يػگيٍىب ياًدوي پطؾتبضاى آهط

ْ  يث يوِ ؾالهت ٍ ثْجَز يهطالجت اضائِ: وٌس يهبى يث ل يوتبض ضا تؿت

وِ افطاز ثتِ ؾتالهت ٍ    ييّب پبؾدٍ  يبت اًؿبًيوٌس، تَخِ ثِ تدطث

وبضاى، يث يبت شٌّيثب تدطث يٌيع يّب زازُت ي، تطوزٌّس يه يوبضيث

، يزُ اظ تفىتط اًتمتبز  م ٍ زضهبى ثب اؾتتفب يتكر يوبضثطز زاًف ثطا

ي ياظ لتَاً  يطيثب اؾتتفبزُ اظ پتػٍّف ٍ ا طپتص    يا حطفِاضتمب زاًف 

 (.9) يٍ عوَه ياختوبع

Leddy & Wood  قتتسى  يا حطفتتِ يهعتمسًتتس وتتِ ثتتطا

تَاى ثِ لسضت وٌتط  ثتط وتبض ذتَز،     يالظم اؾت وِ ه ييّب يػگيٍ

، يالت زاًكتتگبّيس، زاقتتتي تحهتتيتتاظ علتتَم خس يزاًتتف ٍ آگتتبّ

، اضائتِ ذتسهبت ثتِ    يٌيثتبل  يّتب  هْتبضت اظ  يٍ ثطذَضزاض تينالح

ِ  ياؾتتبًساضزّب  يخبهعِ، اختطا  دتبز  ي، اي، عولىتطز اذاللت  يا حطفت

طـ ي، پتص يعـ ٍ پتبزاـ زضًٍت  يبى پطؾتبضاى، اًگيه يفطٌّگ علو

 (.10اقبضُ ًوَز ) يا حطفِت يٍ همجَل ياختوبع

تَؾتعِ   يّتب  قتبذم عول وطزى اظ  يا حطفِقسى ٍ  يا حطفِ

طاى يضّجطاى ٍ هس ضؾس يه ثِ ًظطزض پطؾتبضاى اؾت ٍ الظم  يا حطفِ

 يالظم ثتطا  يتَؾعِ ثؿتتطّب  يٍ ذَز پطؾتبضاى زض ضاؾتب يپطؾتبض

 (.11) ٌتس ياترتبش ًوب  يهٌبؾج يعيض ثطًبهِ يا حطفِ يّب ًمف يفبيا

ِ  يّتب  ًمتف  يفتب يعاى ايك ًكبى زاز وِ هيه تحميح يًتب  يا حطفت

(. 11) ؿتت يً يزض ؾتطح هطلتَث   يًمف آهَظقت  ػُيٍ ثِپطؾتبضاى، 

 يآهَظقت  يّب تيفعبل زضنس7/31ًكبى زاز وِ تٌْب  يگطيهطبلعِ ز

 زضنتتس4/38، يتيحوتتب يّتتب تيتتفعبل زضنتتس6/35پطؾتتتبضاى، 

زض  ّب آى يّوبٌّگ يّب تيفعبل زضنس8/54ٍ  يحفبظت يّب تيفعبل

 (.1قَز ) يهاًدبم  يؾطح هطلَث

بى اظ ٌتتيٍ وؿتتت اطو ّتتب هطالجتتتت يتتفيي وياهتتطٍظُ ت تتو

ٍ  يا حطفِت ياظ نالح ّب وبضؾتبىيثپطؾتبضاى قبغل زض  يثطذَضزاض

اضائتِ   يّب ؿتنيؾطاى ٍ ي، زغسغِ ٍ ًمطِ  مل تَخِ هسيوبف يٌيثبل

طاى زض يت هتس يهؿتئَل  ييتط يسيولآى ضا  وِ يطَض ثِهطالجت اؾت. 

زّس وِ  ي(. هطبلعبت ًكبى ه12اًس ) للوساز وطزُ يوبض يّب طيهح

ِ  يّتب  ًمف يًبوبف يفبيا تَؾتط پطؾتتبضاى هَختت ثتطٍظ      يا حطفت

. عَاهتل  گتطزز  يهت  يت ذتسهبت پطؾتتبض  يت فيهكىالت ٍ وبّف و

 ثتط  ظهتبى زاضًس. ووجتَز   طيتث پطؾتبضاى  يّب ًمف يفبيثط ا يهتعسز

ف ي. ت بز، اضتجبطبت ضعگصاضز يهپطؾتبضاى ا ط  يطيگ نيتهو ييتَاًب

ٍ  يهبت ثْساقتذس زٌّسگبى اضائِ يّب ًمفٍ قفبف ًجَزى هطظّب ٍ 

قتًَس.   يپطؾتتبضاى هحؿتَة هت    يّتب  ًمتف  يفبياظ هَاًع ا يزضهبً

اظ اضائتِ هطالجتت هطلتَة تَؾتط      يي فمساى هٌبثع آهَظقت يّوچٌ

، اضائِ هطالجت هطلَة ثتب  گطيز عجبضت ثِ. وٌس يه يطيپطؾتبضاى خلَگ

. وتبض وتطزى   قتَز  يهت ل يط تؿْيت هسيٍ حوب ا طثرف يوبض گطٍّ

عولىتطز   ين ثْساقتت ٍ زضهتبى ثتطا   يتت  يط اع تب يثتب ؾتب   يگطٍّ

ٍ فمتساى   يتيطيٍ هتس  يت ؾتبظهبً يت ؾَزهٌس اؾتت. حوب  يپطؾتبض

 (.13ثركس ) يهضا ثْجَز  يعولىطز پطؾتبض يؾبظهبً يّب تيهحسٍز

ًكبى زاز وِ پطؾتتبضاى   يفيه هطبلعِ ويزض  ّب زازُ ليٍتحلِ يتدع
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 هاي باليني پرستاران هاي وابسته به دانشگاه علوم پسشکي کرمان در مورد موانع ايفاي نقش ديدگاه مديران پرستاري بيمارستان

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  8=47، آبان 7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  ;9:

 بًَازُذ ٍ وبضيث ياعتمبز – يفطٌّگ يّب يػگيٍل ياظ لج ييّب هؤلفِ

ِ  ،يضّجتط  ٍ تيطيهتس  پطؾتتبضاى،  يقتلل  تياهٌ اٍ،  ٍ ِيت ًظط فبنتل

پطؾتتبضاى ضا   يط وبض ٍ اعتمبزات فطزيهح يعقياًگ عَاهل عولىطز،

وطزًس  يهعطف يپطؾتبض يّب ًمف يفبيثط ا طگصاضيتث عَاهل  عٌَاى ثِ

(14.) 

Oelke  پطؾتبضاى ضا  يّب ًمف يفبيهَاًع ا ييتط هْنٍ ّوىبضاى

ت، ووجتَز ظهتبى ٍ ووجتَز وبضوٌتبى     يطيبز، فمتساى هتس  يظ يثبضوبض

ت ٍ ووجتَز  يطيبز، فمتساى هتس  يظ يثبضوبضًوَزًس.  يهعطف يپطؾتبض

ٍ  يضٍاًت  يٍ هٌدط ثِ فطؾتَزگ  وبضقسُط يظهبى ثبع  تٌف زض هح

وتبض ضا ثتِ   يث يوٌت ي. هدوَعِ عَاهل فَق اگطزز يه يقلل يتيًبضضب

، وٌٌتسُ  تيت حوب يهبًٌتس ضّجتط   يعَاهل طَض ييّو. اًساظز يهذطط 

اظ  يويثْجَز وبض ت يثطا يا حطفِهدسز  يضٍقي ثَزى ًمف ٍ ططاح

ن ٍ احؿتبؼ  يتت  يي اع تب يوبؾتِ ٍ ثبعت  اًؿتدبم ثت    يفكبض وبض

 (.13قَز ) يه ّب آىزض  ياضظقوٌس

پطؾتبضاى هؿتلعم  يا حطفِ يّب ًمف يفبيثطططف وطزى هَاًع ا

ٍ هؿئَالى ًظتبم   يطاى پطؾتبضيوِ زض اثتسا پطؾتبضاى، هس ي اؾتيا

آقٌب ثتَزُ، ثتب    وبهالًپطؾتبض  يا حطفِ يّب ًمفثْساقت ٍ زضهبى ثب 

پطؾتتبض   يا حطفِ يّب ًمف يفبيثط ا طگصاضيتث ك عَاهل يقٌبذت زل

ك ثتِ انتالح ٍ ضفتع هَاًتع ٍ     يت زل يعيت ض ثطًبهِه يٍ ثب اؾتفبزُ اظ 

ؾالهت خبهعِ  يثپطزاظًس تب ّسف اعتال وٌٌسُ ليتؿْت عَاهل يتمَ

ي هَاًع ضا ثكٌبؾٌس ٍ ثساًٌتس  يپطؾتبضاى ا ي(. ٍلت14گطزز )مك هح

ذتَز  ت يت ك تمَيت اظ طط تَاًٌس يهؿت يي هَاًع چيف ايسايل پيزل

اظ آى  يًبقت  يٌيطت الظم، هكىالت ثبلي( ٍ وؿت ثهًفؽ اعتوبزثِ)

ط وطزُ اؾت ون وتطزُ  يضا زضگ يضا وِ اهطٍظُ ثِ خس خبهعِ پطؾتبض

 يّتب  يثطضؾ(. 15گطزًس )ي هكىالت يپطؾتبضاى اظ ا ييٍ ؾجت ضّب

افتطاز   يتَاًوٌسؾتبظ  انَالًوِ  زٌّس يهع ًكبى يت ًيطيهَفك زض هس

ك هؿئلِ ٍ هكىل ٍ قتٌبذت  يطت، قٌبذت زليك وؿت ثهياظ طط

(. تالـ زض 16اؾت ) هؤ ط يعگياًگ يثزض وبّف  دبز هَاًعيل ايزال

دتبز  يهثجتت زض پطؾتتبضاى قتسُ ٍ زض ا    يسگبّيت ي ضاؾتب ؾجت زيا

 هؤ ط يسيٍ وبّف ًباه ّب يؾرتزض  يساضي، پبيعُ، اًؿدبم فىطياًگ

 (.17اؾت )

عَاهل  زض هَضزطاى يوِ تبوٌَى زض ا يٌىِ هطبلعبتيثب تَخِ ثِ ا

ُ پطؾتبضاى ياًدبم قسُ، ّوِ ز يپطؾتبض يّب ًمف يفبيثط ا هؤ ط سگب

ي يت ضا زض هَضز ا يطاى پطؾتبضيًظطات هس هي چيّوطزُ ٍ  يضا ثطضؾ

ّ  ي، لتصا ثتط آى قتس   (15، 11، 4، 1 (اًس سُيدًؿٌهْن  ٍ  ين تتب آگتب

 يفتب يٍ هَاًتع ا  طگتصاض يتث زض هَضز عَاهل  يطاى پطؾتبضيًظطات هس

قتْط وطهتبى    يآهَظقت  يّتب  وبضؾتتبى يثضا زض  يپطؾتبض يّب ًمف

 ن.يوٌ يثطضؾ

 

 مواد و روش کار

 هٌظَض ثِ وِ اؾت يليتحل – يفيَنه هطبلعِ تيي پػٍّف يا

 يّتب  ًمتف  يفتب يا هَاًتع  هَضز زض يپطؾتبض طاىيهس سگبُيز يييتع

ًفتط اظ   101 .اؾتت  قسُ اًدبم پطؾكٌبهِ لِيٍؾ ثِ پطؾتبضاى يٌيثبل

قتْط وطهتبى، ثتِ ضٍـ     يآهَظق يّب وبضؾتبىيث يطاى پطؾتبضيهس

( 1ٍضٍز ثِ هطبلعِ قتبهل:  يبضّبيٍاضز هطبلعِ قسًس. هع يؾطقوبض

 يتيطيهتس  يّتب  پؿتت اظ  يىت يت زض يطيهتبُ ؾتبثمِ هتس    6حتسالل  

ل ثتِ  يت ( توب2ب هتتطٍى  يت عض ٍ يقبهل: ؾطپطؾتبض، ؾَپطٍا يپطؾتبض

( ؾبثمِ 1قبهل ع يذطٍج اظ هطبلعِ ً يبضّبيقطوت زض هطبلعِ ٍ هع

 ل ثِ قطوت زض هطبلعِ ثَزًس.ي( عسم توب2هبُ ٍ  6ت ووتط اظ يطيهس

طاى يِ هتس يي وليي، پطؾكٌبهِ ثيپؽ اظ وؿت اخبظُ اظ هؿئَل

، ؾطپطؾتتبض عض ٍ ي، قبهل هتطٍى، هعتبٍى هتتطٍى، ؾتَپطٍا   يپطؾتبض

زض هَضز اّساف پػٍّف ٍ حك آًبى  وٌٌسگبى قطوتع قس ٍ ثِ يتَظ

هحطهبًِ ثَزى اطالعبت  ل ثِ قطوت زض پػٍّف ٍيزض هَضز عسم توب

 ح زازُ قس.يتَض

 يَم پعقتى زاًكگبُ عل يآهَظق يّب وبضؾتبىيط پػٍّف ثيهح

پَض، قفب ٍ ثتب ٌّتط ثتَز.     ياف ل يّب وبضؾتبىيثقْط وطهبى، قبهل 

ه پطؾكتٌبهِ پػٍّكتگط   يي پػٍّف، ياطالعبت زض ا ياثعاض گطزآٍض

 يّب يػگيٍثَز. ثرف اٍ   ؾؤا  41ؾبذتِ هكتول ثط زٍ ثرف ٍ 

ؾتبثمِ   الت،ي، ؾطح تحهتثّلت يل ؾي، خٌؽ، ٍضعياظ لج يفطز

 يفبي( ٍ ثرف زٍم هَاًع اؾؤا ّفت  بًهدوَعت )يطيوبض، ؾبثمِ هس

 6ثتَز وتِ زض    ؾتؤا   34پطؾتتبضاى، هكتتول ثتط     يٌيثبل يّب ًمف

(، ؾتؤا  وتبضاى )ّكتت   يث يٍ اعتمتبز  يفطٌّگت  يّتب  يػگيٍطجمِ: 

(، عَاهتل هطثتَب   ؾؤا  7پطؾتبضاى ) يت قلليعَاهل هطثَب ثِ اهٌ

ِ يي ًظطي(، عَاهل هطثَب ثِ فبنلِ ثؾؤا  8) يت ٍ ضّجطيطيثِ هس

( ٍ زٍ ؾتؤا   5وتبض ) ط يهحت  يعقياًگ(، عَاهل ؾؤا  4) ٍ عولىطز

پطؾتتتبضاى، لتطاض گطفتتتِ ثتتَز.   يهطثتتَب ثتِ اعتمتتبزات فتطز   ؾتؤا  

، انتالً ) يا ٌِيگع 5ىطت يبؼ ليه همي نَضت ثِي اثعاض يا يّب گَيِ

 وٌٌسگبى قطوتن قسُ ثَز وِ يبز( تٌظيظ يليبز، ذيون، هتَؾط، ظ

 هتَضزًظط بؼ يت هم ي، ثتط ضٍ ّب گَيِاظ ه يًظط ذَز ضا زض هَضز ّط 

 .وطزًس يه يگصاض عالهت

 14ٍ  11ي اثعاض پؽ اظ هطٍض هتتَى ٍ ثتب اؾتتفبزُ اظ هٌتبثع     يا

َ    يتي ؾبذتِ قتس. خْتت تع    يي اعتجتبض اثتعاض اظ ضٍـ اعتجتبض هحتت

ٍ  يس زاًكتىسُ پطؾتتبض  يٍ اثعاض تَؾط زُ ًفط اظ اؾتبت  قسُ اؾتفبزُ

اظ ضٍـ  ؾؤاالت يعلو اعتوبز يييتع يثطا ٍ قس سييتث يضاظ ييهبهب

 15ي نَضت وِ پطؾكٌبهِ تَؾتط  يآظهَى هدسز اؾتفبزُ قس ثِ ا

تَؾط  هدسزاًٍ پؽ اظ زٍ ّفتِ  قسُ ليتىو يطاى پطؾتبضيًفط اظ هس

ي ي( ث=r 0 /89) وطًٍجبخ يآلفبت يس ٍ ضطيل گطزيي افطاز تىويّو

ًوًَتِ  ي تعساز يآهس. الظم ثِ شوط اؾت وِ ا ثِ زؾتح يزٍ گطٍُ ًتب

 اظ پػٍّف وٌبض گصاقتِ قسًس.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1734-fa.html


 اللهي، سيده سکينه سبسواري، عصمت نوحي ز باقريان، منيرالسادات نعمتبهنا

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  8=47ان ، آب7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  >9:

ٍ  V16 )SPSS (افتعاض  ًطماطالعبت ثب اؾتفبزُ اظ  ليٍتحلِ يتدع

ع يت بض، ختساٍ  تَظ يي، اًحطاف هعيبًگيه) يفيتَن يزض لبلت آهبضّب

كتط ٍ  ي، في)آظهتَى هطثتع وتب    ياؾتتٌجبط  يٍ ...( ٍ آهبضّتب  يفطاٍاً

ِ يظه يطّتب يي اضتجتبب هتل ييطؾَى( خْت تعيپ يّوجؿتگ ثتب   يا ٌت

ع يي اظ آظهَى آًبلياؾتفبزُ قس. ّوچٌ يٌيثبل يّب ًمف يفبيهَاًع ا

ي اذتالف ًظطات ييخْت تع kruskal-wallisٍ  ططفِ هيبًؽ يٍاض

ِ يت طاى ؾتطَح هرتلتف، اؾتتفبزُ قتس. زض ا    يهس  α % ;5 ي هطبلعت

 زض ًظط گطفتِ قس. ّب بفتِي يزاض يهعٌؾطح  عٌَاى ثِ

 

 ها افتهي
(، زضنتس 1/85) هؤًت  پتػٍّف   يي هطبلعِ اوثط ٍاحسّبيزض ا

ؾطپطؾتتتبض ٍ (، زضنتتس1/93) ؿتتبًؽيل(، زضنتتس2/75هتثّتتل )

 51تتب   28ي يثت  وٌٌتسگبى  قتطوت  يؾٌ اظًظط( ثَزًس. زضنس4/64)

( لتتتطاض زاقتتتتٌس. ؾتتتبثمِ وتتتبض 01/43±68/4ي يبًگيتتتؾتتتب  )ه

( ٍ ؾبثمِ 45/20±2/5ي يًگبيؾب  )ه 30تب  7ي يث وٌٌسگبى قطوت

)خسٍ   ثَز (6/9±5/6ي يبًگيؾب  )ثب ه 25تب  1ي يث ّب آى تيطيهس

 (.1قوبض 

ت يت ، زض ثعتس اهٌ يپطؾتتبض  يّتب  ًمف يفبيهَاًع ا زض ضاثطِ ثب

بز يتتظ يّتتب فتيقتت تيتتثتتِ تطتهَاًتتع  ييتتتط هْتتنپطؾتتتبض  يقتتلل

 يّب يوبضيث(، ٍ زضنس5/51) بزيظ يثبضوبضٍ  ي(، ذؿتگزضنس5/52)

 ( گعاضـ قس.زضنس6/44پطؾتبض ) يؿوخ

طاى يس هتس يت اظ زهَاًتع   ييهتؤ طتط ، يت ٍ ضّجتط يطيزض ثعس هس

(، اقتتلب   زضنتس 6/35) هتؤ ط  يفمتساى ضّجتط   تيثِ تطت ،يپطؾتبض

ًبوبضآهتس   يىت يعيط في(، هحزضنس7/34) ًبهطثَبپطؾتبضاى ثِ اهَض 

هٌبؾت  يعيض ثطًبهِ(، فمساى زضنس7/34) عاتياهىبًبت ٍ تدْ اظًظط

ط زض يت گ ٍپتب  زؾتت ي يٍختَز لتَاً   ( ٍزضنتس 7/32) طاىيتَؾط هس

 ( گعاضـ قس.زضنس7/32) وبضؾتبىيث

 طاىي، ثتِ اعتمتبز هتس   ط وتبض يهحت  يعقت ياًگزض لؿوت عَاهل 

ؿتتن هٌؿتدن   يًجتَزى ؾ  ليت ثتِ زل عُ يت عبهل ووجَز اًگ ييتط هْن

عَاهتل   ييتط هْن ثعساظآى( ثَز ٍ زضنس4/60) اظ پطؾتبضاى يتيحوب

عُ ي(، ووجَز اًگزضنس5/47) كياى ًظبم پبزاـ ٍ تكَفمس تيثِ تطت

ثطذَضز  ليثِ زلعُ ي( ٍ ووجَز اًگزضنس7/32) ياظ هؿبئل هبل يًبق

 .ضا شوط وطزُ ثَزًس( زضنس7/32ًبهٌبؾت پعقىبى )

 وٌٌتسُ  قطوتطاى يهست يپطؾتبض، اوثط يزض ثعس اعتمبزات فطز

ظ ا يت زضًٍت يٌتِ عتسم احؿتبؼ ضضتب    ي( گعزضنس4/58) زض هطبلعِ

 ا تط هتَؾتط   يه هتبًع زاضا يت  عٌَاى ثِضا  ّب هطالجتثَزى  ا طثرف

اعتمبز زاقتٌس وِ عتسم احؿتبؼ    زضنس7/37گعاضـ وطزُ ثَزًس ٍ 

ًمتف تَؾتط    يفتب يزض هوبًعت اظ ا يبزيا ط ظ يتعْس ٍ ٍخساى وبض

 پطؾتبض زاضز.

ي يفبنلِ ث هبًع، ييتط هْنٍ عول،  يي تئَضيطِ فبنلِ ثيزض ح

 ّ بز( ٍ يت ظ طيتتث  ثتب   زضنتس 7/41) يٌيوتبض ثتبل   ٍ يآهَظـ زاًكتگب

هتَؾط(  طيتث ثب  زضنس5/47) يٍ عول يًساقتي تجحط علو ثعساظآى

وتبض ٍ  يث يٍ اعتمتبز  يفطٌّگ يّب يػگيٍگعاضـ قسُ ثَز ٍ زض ثعس 

ّ   هَاًتع،  ييتتط  هْتن ذبًَازُ،   وتبض اظ زاًتف پطؾتتبض   يث يعتسم آگتب

(، عتسم  ضنتس ز5/41پطؾتتبض ) وتبض ثتِ   ي(، عسم اعتوبز ثزضنس4/55)

( ٍ اضتجتبب ًبهٌبؾتت   زضنتس 6/41پطؾتتبض ) وبض ثِ ياعتوبز ذبًَازُ ث

 ( گعاضـ قسًس.زضنس7/34وبض )يپطؾتبض ثب ث

 ييتتط  هْتن طاى ًكتبى زاز وتِ   يي ًظطات هتس يبًگيه زضهدوَا

پطؾتتتبض  يت قتتلليتتت عَاهتتل هطثتتَب ثتتِ اهٌ يتتهَاًتتع ثتتِ تطت 

 ، عَاهتل (زضنتس 64وتبض ) ط يهحت  يعقت ياًگ(، عَاهتل  زضنس9/68)

وتتبض ٍ ي(، اعتمتتبزات ثزضنتتس4/63) يت ٍ ضّجتتطيطيهطثتتَب ثتتِ هتتس

( ٍ زضنتس 75/49پطؾتتبض )  يقره ي(، ثبٍضّبزضنس2/51ذبًَازُ )

 ( ثَز.زضنس5/47ٍ عول ) يي تئَضيفبنلِ ث

ي ختٌؽ ٍ عَاهتل   يًكتبى زاز وتِ ثت    يح آظهَى هطثع وتب يًتب

 ي( ٍلت =r 3/0ٍخَز زاقت ) يفياضتجبب ضع يت قلليهطثَب ثِ اهٌ

ضا  يت قتلل ياهٌ ييتثهىِ ظًبى عسم يثَز ثطَض زاض يهعٌضتجبب ي ايا

زاًؿتتٌس   يطاى هطز هيًمف، ًؿجت ثِ هس يفبيا يثطا يتط هْنهبًع 

(05/0 P<ث .)ضاثطتِ  ع يت پطؾتتبض ً  يقرهت  يي ختٌؽ ٍ ثبٍضّتب  ي

طتِ  يي حيت س ظًتبى ا يىِ اظ زي( ثطَض=r 0 /3ٍخَز زاقت ) يفيضع

ِ  يزضحبلزاقت  يضپطؾتب يّب ًمف يفبيزض ا يهتَؾط طيتث  ثتِ   وت

 يّتب  ًمتف  يفتب يزض ا يبزيت ظ طيتث ي فبوتَض يطاى هطز، ايسُ هسيعم

 (.>P 05/0زاقت )پطؾتبضاى 

ِ ٍ عولىتطز اضتجتبب   يت ي ًظطيٍ فبنتلِ ثت   تثّتل ت يي ٍضتع يث

ي ي( افطاز هدطز اعتمبز زاقتٌس وِ ا=r 23/0ٍخَز زاقت ) يفيضع

ِ  يزضحتبل ؿتت  يپطؾتتبضاى ً  يّتب  ًمف يفبيا يثطا يعبهل، هبًع  وت

ي يت ( اعتمبز زاقتٌس وِ ازضنس4/22) هتثّلطاى ياظ هس يزضنس وو

 ا ط هتَؾط اؾت. يعبهل زاضا

 زاض يهعٌت اضتجبب  تثّلت يپطؾتبض ٍ ٍضع يقره يي ثبٍضّبيث

 60) طاى هدتطز يت هتس يت (. اوثط=r 5/0) ٍخَز زاقتت  يٍ هتَؾط

اؾتت   ا تط هتَؾتط   يي عبهتل زاضا يت ( اعتمبز زاقتتٌس وتِ ا  زضنس

ي ي( هعتمس ثَزًس وِ ازضنس3/49) هتثّلطاى يكتط هسيث وِ يزضحبل

 پطؾتتبضاى زاضًتس   يّتب  ًمف يفبيزض هوبًعت اظ ا يبزيظ طيتث عبهل 

(000 /0 P=.) 

ٍختَز   يفيع اضتجبب ضتع يپطؾتبض ٍ ؾي ً يقره يي ثبٍضّبيث

كتبى زض  يطاى، ًظتط ا يف ؾي هسيىِ ثب افعاي( ثطَض=r 16/0زاقت )

پطؾتتبضاى،   يّتب  ًمتف  يفتب يهوبًعتت اظ ا ي عبهل زض يا طيتث هَضز 

 .قس يهت يتمَ

 يّتب  ًمتف  يفتب يثب هَاًتع ا  ياضتجبط يا ٌِيظه يطّبيط هتليؾب

 پطؾتبضاى ًساقتٌس.
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 هاي باليني پرستاران هاي وابسته به دانشگاه علوم پسشکي کرمان در مورد موانع ايفاي نقش ديدگاه مديران پرستاري بيمارستان

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  8=47، آبان 7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  =9:

ًكتبى زاز وتِ زض ثعتس     ططفِ هيبًؽ يل ٍاضيح آظهَى تحليًتب

تفتتبٍت  ّبعضياى ٍ ؾتتَپطٍاؾطپطؾتتتبضي ًظتتطات يثتت يت قتتلليتتاهٌ

اى ًمتف  ؾطپطؾتبضىِ يطَض( ث=P 004/0زاقت )ٍخَز  يزاض يهعٌ

اظ ي يگعاضـ وطزُ ثَزًتس. ّوچٌت   ّبعضيكتط اظ ؾَپطٍايي ثعس ضا ثيا

ثتط   يهتؤ طتط هبًع  ،يوبض ٍ ذبًَازُ ٍياعتمبزات ث ،اىؾطپطؾتبضس يز

سگبُ زٍ يت )ًؿجت ثتِ ز  پطؾتبضاى ثَز يٌيثبل يّب ًمف يفبيؾط ضاُ ا

 01/0) ّتب  ( ٍ هتطٍى=P 0 /000)ّب عضيٍاؾَپط طاى:يهس طگيگطٍُ ز

P=) . طتَض  ثِاى ؾطپطؾتبض اظًظطع، يً پطؾتبض يقره يثبٍضّب طيتث 

 .1(=04/0Pثَز )ّب  ٍ هتطٍى ضّبعيؾَپطٍا اظًظطتط  يلَ يزاض يهعٌ

 

 يريگ جهينتبحث و 
هَاًتع   ييتتط  هْتن پطؾتبض  يت قلليي پػٍّف زض ثعس اهٌيزض ا

 يخؿتو  يّتب  يوتبض يثبز ٍ يظ يثبضوبضٍ  يز، ذؿتگبيظ يّب فتيق

زض  Awasesوتتِ تَؾتتط  يا هطبلعتتِپطؾتتتبض گتتعاضـ قتتسًس. زض 

Namibia  ووجتتَز پطؾتتٌل ضا  وٌٌتتسگبى قتتطوتاًدتتبم قتتس اوثتتط

ًمف ذتَز شوتط وتطزُ ٍ هعتمتس      يفبيزض ا هؤ طه عبهل ي عٌَاى ثِ

ٌىتِ هدجتَض   يطٍ، پطؾتتبضاى عتالٍُ ثتط ا   يت ووجَز ً ثبٍخَزثَزًس وِ 

س فطاتتط اظ  يت وبض ذَز ضا پَقف زٌّتس، ثلىتِ ثب   يّؿتٌس حدن ثبال

وتِ تَؾتط    ي(. زض پػٍّكت 18وٌٌتس ) ع وتبض  يت ف ذَز ًيقطح ٍظب

 ييتتط  هْتن اظ پطؾتتبضاى،   يع تعتساز يٍ ّوىبضاى اًدبم قس ً يهَلط

بز گتعاضـ وتطزُ   يظ يثبضوبضٍ  يضا ذؿتگ يٌيًمف ثبل يفبيهَاًع ا

ف يهكلَ  ثِ وبض ثَزًس وِ ثت  ييّب ثرفي پطؾتبضاى زض يثَزًس ٍ ا

ًمتف   يفت يو يفتب ياظ هَاًتع ا  يىت يي يترت زاقتٌس، ثٌتبثطا  21اظ 

وبض ٍ عسم تٌبؾت تعساز پطؾتبض يبز ثيٍخَز تعساز ظ تَاًس يهپطؾتبض 

ٍ ّوىبضاى اًدبم  oelkeوِ تَؾط  يزض پػٍّك (.19)وبض ثبقس يثب ث

 يت ثباليي، حؿبؾيؾٌگ يثبضوبضف يهبًع اًدبم ٍظب ييتط عيقبقس، 

(. ووجَز پطؾتبض هوىي اؾت ثبعت   13وبض ٍ ووجَز ٍلت شوط قس )

وبضوٌتبى   ييٍاثؿتِ ثِ اؾتطؼ قَز وِ وبضا يّب يوبضيثٍ  يذؿتگ

 (.20زّس ) يهؾالهت ضا وبّف 

ت يت فيثتط و  طگتصاض يتث اظ عَاهل  يىي يت ٍ ضّجطيطيَُ هسيق

 يّتب  تيت فعبل ييتتط  هْتن اظ  يىت ياؾتت.   يپطؾتتبض  يّب ًمفاضائِ 

ي ثطًبهِ هٌبؾت يوبضوٌبى اؾت وِ اگط ا يثطا يعيض ثطًبهِت، يطيهس

 طگتصاض يتث پطؾتتبضاى   يّتب  ًمتف  يفبيثط ا تَاًس يهٍ عبزالًِ ًجبقس 

طاى زض يهس لِيٍؾ ثِ يتيلسضتوٌس ٍ حوب يت ضّجطي(. اّو14ثبقس )

ؿتتن  يؾ يوبض يطٍيٌِ اظ ًياؾتفبزُ ثْ ي، ثطايؾطَح ؾبظهبً توبم

لسضتوٌتس ٍ   يؿتت. ضّجتط  يسُ ًيپَقت  يوؿت ، ثط يهطالجت ثْساقت

ٍ  ّتب  بؾتت يؾس ثىبض ثؿتِ قًَس تب يٍ ثب تَاًٌس يه يت ؾبظهبًيحوب

سا يت تَؾتعِ پ  يٍ هكتبضوت  ا طثرفاضتمبء زٌّسُ وبض  يّب ياؾتطاتػ

                                                 
1
 Kruskal-wallis 

 قتسُ  فيت تعطوبهل ًمتف   يفبيي ضا لبزض ثِ ايوطزُ ٍ ّوِ هترهه

 يت ٍ ضّجتتطيطيي پتتػٍّف، زض ثعتتس هتتسيتت(. زض ا19) سيتتًوبذتتَز 

ٍ  Oelkeثتَز. زض پتػٍّف    ا تطثرف  يهبًع فمساى ضّجط ييهؤ طتط

 يت ٍ ضّجتط يطيت هتس يثط اّو وٌٌسُ قطوتع پطؾتبضاى يّوىبضاى ً

وبهتل   يفتب يا يثتطا  وٌٌتسُ  ووته ه عبهتل  يت  عٌتَاى  ثِ، يتيحوب

 (.13ثَزًس )وطزُ  سيتثو، يپطؾتبض يّب ًمف

بض پطؾتت  يّتب  ًمتف  يفتب يهبًع اظ ا تَاًس يهوِ  يعَاهل اظخولِ

 بظيت هَضزًعات ٍ اهىبًتبت  يت ل وٌس، تدْيضا تؿْ ّب آىب اًدبم يقَز 

اًدتبم   يثطا بظيهَضزًعات يل ٍ تدْيِ ٍؾبي، هوىي اؾت تْثبقس يه

زاقتِ  يبزيبظ ثِ ظهبى ظيوبضاى حبز ًيث يذبل ثطا يّبِ يضٍ يثطذ

 زض (.14اًتساظز )  يهت ك يت ضا ثِ تعَ يي اهط هطالجت پطؾتبضيثبقس ٍ ا

عات يت اهىبًبت ٍ تدْ اظًظطًبوبضآهس  يىيعيط فيهح عيي پػٍّف ًيا

شوط قس. زض  يت ٍ ضّجطيطيطِ هسياظ هَاًع هْن زض ح يىي عٌَاى ثِ

ْ  يت وب ٍ اقه تتطاة ً يه پيهطبلعِ ً  عاتيت ع ووجتَز اهىبًتبت ٍ تد

ي ي(. ثٌتبثطا 14قتس )  يپطؾتبض هعطفت  يّب ًمف يفبيهَاًع ا اظخولِ

حبنتل وٌٌتس وتِ     ٌتبى ياؾت وِ اطو يطاى پطؾتبضيت هسيهؿئَل

 يبهسّبيٍ پ يت قلليوِ ثب ضضب وٌٌس يهوبض  يطيپطؾتبضاى زض هح

طِ يوِ زض ح يگطياظ هَاًع ز يىيؾبظهبى ّوطاُ اؾت.  يذَة ثطا

ِ  وٌٌتسگبى  قتطوت تَؾط  يت ٍ ضّجطيطيهس ه عبهتل  يت  عٌتَاى  ثت

ط زض يت گ ٍپتب  زؾتت ي يهكترم قتسُ ثتَز، ٍختَز لتَاً      طگصاضيتث 

ٍ ّوىبضاى اًدبم قس  يِ تَؾط هَلطو يميزض تحم وبضؾتبى ثَز.يث

وبضؾتبى ضا يط زض ثيگ ٍپب زؾتي ياظ پطؾتبضاى ٍخَز لَاً يع تعسازيً

ي يتتسٍ  انتَالً (. 12ثَزًتس ) ًمف شوتط وتطزُ    يفبيهبًع ا عٌَاى ثِ

وبض ثتَزُ ٍ هلتعم وتطزى    يحمَق ث يوبضؾتبى زض ضاؾتبيي زض ثيلَاً

اظ  يضبياظ ثؿتت يطيكتتگيت آى زض ثرتتف ؾتتجت پيتتپطؾتتبض ثتتِ ضعب 

. قَز يهي ٍ همطضات زض ثرف يي وطزى لَاًيگعيٍ خب ّب يؾطزضگو

ٍ  ّتتب بؾتتتيؾ يه ؾتتطيتتوتتبض قتتبهل يتجلتتَض حمتتَق ث زضٍالتتع

ِ ، يثِ اّساف زضهبً يبثياؾت وِ خْت زؾت ييّب يهك ذط  طتَض  ثت

ي ّؿتتٌس وتِ   يي لتَاً يت ٍ ا قتًَس  يهت ه هطوع اخطا يّوبٌّگ زض 

ِ ِ اًدتبم  افتطاز ضا، وتِ هدتبظ ثت     يهحسٍزُ وبض هطالجت  ييوبضّتب  چت

 يهؿئَالى پطؾتبض يت ًبوبفي(. حوب22وٌٌس ) يهّؿتٌس، هكرم 

 يهتبًع اظ اختطا   تَاًتس  يهت ع يً يؾبظهبً يثبال يّب ضزُطاى زض يٍ هس

طتِ عَاهتل   يي پتػٍّف زض ح ي(. زض ا14قَز ) يپطؾتبض يّب ًمف

ًجتَزى   ليثِ زلعُ يعبهل ووجَز اًگ ييتط هْنط وبض، يهح يعقياًگ

ٍ  Oelkeاظ پطؾتتبضاى شوتط قتسُ ثتَز.      يتيدن حوتب ؿتن هٌؿيؾ

ضا  يتيت حوتب يطيٍ هتس  يع زض پػٍّف ذَز ٍخَز ضّجطيّوىبضاى ً

وتطزُ   يًمتف پطؾتتبضاى هعطفت    يفبيا وٌٌسُ ليتؿْعَاهل  اظخولِ

اضائتِ هطالجتت ٍ    يعُ ثتطا يدبز اًگيعَاهل ا ييتط هْن(. اظ 13ثَزًس )

ٍ ي، تكَيا حطفًِمف  يفبيا ـ زازى  ك وطزى پطؾتتبضاى   يّتب  پتبزا

َ   يهبز نَضت ثِّن  تَاًٌس يه ّب پبزاـاؾت.  يطًٍيث  يٍ ّتن هعٌت
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 اللهي، سيده سکينه سبسواري، عصمت نوحي ز باقريان، منيرالسادات نعمتبهنا

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  8=47ان ، آب7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  6::

ٌط ياؾى يّب پػٍّف(. 14ثبقٌس ) هؤ طعُ زض پطؾتبضاى يدبز اًگيزض ا

 تَاًٌتس  يهع ًكبى زازُ وِ اقربل يل ضفتبض ًيط تعسيٌِ قطايزض ظه

ثط  يٌس وِ هجتٌيي عول ًوبيهع يا مِيططثبقٌس وِ ثِ  يطيزض قطا

وتِ پتبزاـ زازُ قتَز     يِ اؾتت. ضفتتبض  يؿتن پبزاـ ٍ تٌجيه ؾي

ب پبزاقتت زازُ  يت وِ ثب هدبظات ّوطاُ ثبقتس ٍ   يتىطاض قسُ ٍ ضفتبض

گًَتبگَى   ثِ ططق تَاًٌس يه يطاى پطؾتبضي. هسقَز يهِ يًكَز، تٌج

(. 23) عُ زض وبضوٌبى اؾتفبزُ وٌٌتس يدبز اًگيا يؿتن، ثطايي ؾياظ ا

ط وبض، ثعس يهطثَب ثِ هح يعقياًگعَاهل  طِيي هطبلعِ، زض حيزض ا

هَاضز فمتساى ًظتبم    ييتط فطاٍاى، يتيؿتن هٌؿدن حوبياظ ًجَزى ؾ

ثتَز. زض   ياظ هؿتبئل هتبل   يعُ ًبقت يت ٍ ووجتَز اًگ  كيپبزاـ ٍ تكَ

ِ ي عبهل يع ثِ ايوب ٍ اقه تطاة ًيه پيهطبلعِ ً اظ  يىت ي عٌتَاى  ثت

ط يذَة پطؾتبض ثب ؾب(. اضتجبب 14ثَز )ًمف اقبضُ قسُ  يفبيهَاًع ا

ِ  يّتب  ًمف يفبيثِ ا تَاًس يه يزضهبً ين ثْساقتيت ياع ب  يا حطفت

ي پعقه ٍ پطؾتبض، ي(. زض اضتجبب ث14ثبلعىؽ )پطؾتبض ووه وٌس ٍ 

اؾت وِ اؾتمال  زضن قسُ تَؾط پطؾتبض  يه خعء اؾبؾياعتوبز 

گتصاضز   يهت  طيتتث  هثجت ثط عولىطز پطؾتتبضاى   طَض ثِضا اضتمب زازُ ٍ 

ًمتف وتِ تَؾتط اوثتط      يفتب ياظ هَاًع ا يىيك يي تحمي(. زض ا13)

ثِ آى اقبضُ قسُ ثَز اضتجبب ًبهٌبؾت ثتب پعقتىبى    وٌٌسگبى قطوت

هعتمتس   وٌٌتسگبى  قتطوت وب ٍ اقته تتطاة   يه پيك ًيثَز. زض تحم

كتتط ثتِ   يتتب ث  قتَز  يهت ثَزًس وِ اضتجبب هٌبؾت ثب پعقته ثبعت    

اًدبم  ياهبت پطؾتبضقَز، ّن پعقه اظ الس يسگيوبض ضؾيت ثيٍضع

زض هَضز اًدتبم   تَاًس يهٍ ّن پطؾتبض  قَز يهوبض آگبُ يث يقسُ ثطا

ٍ  Oelke(. زض هطبلعتِ  14) طزيت ثگن يتهتو  يط الساهبت ضتطٍض يؾب

ي يّوىبضاى، پطؾتبضاى اظْبض وتطزُ ثَزًتس وتِ اضتجتبب هٌبؾتت ثت      

 يپطؾتبض ضطٍض يّب ًمف يفبيا ين، ثطايه تيپعقه ٍ پطؾتبض زض 

ي هطبلعتِ، اضتجتبب ثتب پعقته ضا ؾترت ٍ      يت زض ا ّتب  آىط اؾت. اوث

ي ثَزًتس وتِ پعقتىبى ثتِ     يت بى وطزُ ثَزًس ٍ ذَاؾتبض ايًبهٌبؾت ث

ـ وتبض  يزض هَضز ث ّب آىكٌْبزات يٍ پ قسُ اضائِاطالعبت  ٍ  زازُ گتَ

 يٍ اعتمتبز  يفتطز  يّتب  يػگت يٍ(. 13قتًَس ) آى اضظـ لبئل  يثطا

 يّتب  ًمتف  يفتب يثتِ ا  ستَاًت  يه، يط وبضياظ قطا ًظط نطفپطؾتبض 

ِ يزضًتوتبض  يث يپطؾتتبض ووته وٌتس. هكتبّسُ ثْجتَز      يا حطفِ  دت

 يفتب يا يعُ ثتطا يدبز اًگياظ عَاهل ا تَاًس يهاًدبم قسُ  يّب هطالجت

ت يت ي هطبلعتِ اوثط يت (. زض ا14ثبقتس )  يپطؾتتبض  يّتب  ًمتف ثْتط 

 ا تطثرف اظ  يت زضًٍت يهعتمس ثَزًس وِ عسم ضضتب  وٌٌسگبى قطوت

پطؾتبضاى  يّب ًمف يفبيا ط هتَؾط زض هوبًعت اظ ا ّب هطالجتثَزى 

زض  يبزيظ طيتث  يعسم احؿبؼ تعْس ٍ ٍخساى وبض وِ يزضحبلزاضز، 

ِ پطؾتتبضاى زاضز.   يّتب  ًمف يفبيا -Huengوتِ تَؾتط    يا هطبلعت

Ming وبضوٌتبى   يَاى اًدبم قس ًكبى زاز وِ عولىتطز قتلل  يزض تب

 طزيت گ يهت لطاض  يًٍ تعْس ؾبظهب يت قللي، ضضبّب ًگطـ طيتث تحت 

ِ ع يت ي عَاهتل ً يت وِ ا ِ  ثت ضا ثْجتَز   يؾتبظهبً  يبهتسّب يذتَز پ  ًَثت

ع اثتطاظ ًوَزًتس وتِ    يت ً Lindhall & Sandman(. 24ثركٌس ) يه

َ يپطؾتبض ضا ثِ هطالجت اظ ث ياحؿبؼ تعْس ٍ ٍخساى وبض ك يوبض تكت

سُ ٍ يًظن ثرك يوِ پطؾتبض ثِ ثطًبهِ هطالجت قًَس يهًوَزُ ٍ ثبع  

بى ًوتَز  يت ع ثيً Sylvan(. 25اًدبم زّس ) يا ؿتِيقبحَ آى ضا ثِ ً

وتبض  يث يّتب  اضظـثتِ   يه عبهتل اذاللت  ي عٌَاى ثِس يوِ پطؾتبض ثب

 (.26احتطام ثگصاضز ) ّب آىحؿبؼ ثَزُ ٍ ثِ 

 تَاًتس  يهت  يپطؾتبض يٌيٍ عولىطز ثبل يي آهَظـ ًظطيفبنلِ ث

بلعتِ  ي هطيت ا تط ثگتصاضز. زض ا   يپطؾتبض يا حطفِ يّب ًمف يفبيثط ا

ّ يفبنلِ ث ي ًساقتتي  يٍ ّوچٌت  يٌيٍ وتبض ثتبل   يي آهَظـ زاًكتگب

ي پطؾتبضاى يثبل يّب ًمف يفبيهَاًع ا عٌَاى ثِ يٍ عول يتجحط علو

ِ  يّب ًمف يفبياظ هَاًع ا يىيشوط قسًس.  وتِ   ي اؾتت يت ا يا حطفت

ِ ثب  اًس فطاگطفتِ يپطؾتبضاى زض هست آهَظـ زاًكگبّ آًچِ زض  آًچت

(. چٌبًىتِ،  14اؾتت ) هتفتبٍت   قتًَس  يهت هَاختِ   يٌيعولىطز ثتبل 

اظ  يبى وبضٍضظ عطنتِ پطؾتتبض  يزض ضاثطِ ثب ًظطات زاًكدَ يميتحم

َ  ّب آى يٌيثبل يّب هْبضتت يٍضع  ييبى تَاًتب يًكبى زاز وِ زاًكتد

عاى هْتبضت  يت ه ّتب  آىزاًؿتِ ٍ اغلتت   يوبف ّب فيذَز ضا زض اغلت 

ل، يت اظ تحهاظ فطاغ ثعس (.27ًوَزًس )ذَز ضا تب ؾطح ذَة اعالم 

ِ ي يزض ثبل ّب هْبضتي يا يوِ اخطا ضؾس يه ثِ ًظط نتَضت   يذتَث  ثت

ي ياظ هحمم يبزيي هكىل ؾجت قسُ وِ تعساز ظي(. ا28) طزيگ يًو

زاضز ي ٍختَز  يٍ ثتبل  يي تئتَض يثت  يبزيت ٌس وتِ فبنتلِ ظ  ياعالم ًوب

ع ًكبى زاز وِ يب ًيٍ ّوىبضاى زض اؾتطال Pascoمبت ي(. تحم27،29)

ُ زض  قتسُ  زازُي زضٍؼ آهَظـ يث يَخْت لبثلتفبٍت  ٍ  ّتب  زاًكتگب

بظهٌتس  يپطؾتتبضاى ً  خْتت  يياظاي ٍخَز زاضز ٍ يزض ثبل ّب آى ياخطا

ي اعتمبز ؾت وِ عبهل يثط ا Wilson ّطچٌس (.30ّؿتٌس )آهَظـ 

ي ًجَزُ، يي زضٍؼ آهَظـ ٍ ثبليي فبنلِ، تفبٍت ثيدبز ايزض ا هؤ ط

 تَؾط گطٍُ زضهبى ٍ گبّتبً  پطؾتبضاى يّب تيلبثلثلىِ عسم قٌبذت 

اظ  يبضي(، گصقتتتتِ اظ آى زض ثؿتتت31ذتتتَز پطؾتتتتبضاى اؾتتتت ) 

ذَاؾتِ  ّب آىت ثرف اظ هَلعي ثِثب تَخِ  ّب ًمفي يا ّب وبضؾتبىيث

ؾتپطزُ   يثِ ٍضطتِ فطاهَقت   ّب هْبضتاظ  يي ثع يٍ ثٌبثطا قَز يًو

 يط پطؾتتبض يغ ي(. ثِ وبض گوبضزى پطؾتبضاى ثِ وبضّب32قًَس ) يه

ٍ  يي تئتَض يي فبنتلِ ثت  يا قَز يهاؾت وِ ثبع   يگطيَاهل زاظ ع

ِ (. زض 33قَز )دبز يي ايثبل ِ وتِ   يا هطبلعت زض  Horwitz لِيٍؾت  ثت

ي ههبحجِ قسُ اظ ووجَز ياًدبم قس، اوثط هترهه يخٌَث يمبيآفط

ع يً يا عسُوطزُ ثَزًس.  يهٌبؾت احؿبؼ ًگطاً يآهَظق يّب ثطًبهِ

ًساضًتس  ضا  تيفيثبواضائِ هطالجت  ياثط يوبف يًگطاى ثَزًس وِ آهبزگ

(34 .)Yasushi بفتٌتس وتِ ثتبال ثتَزى اطالعتبت ٍ      يٍ ّوىبضاى زض

عول  يدبز احؿبؼ لسضت ٍ آظازيپطؾتبضاى ثبع  ا يزاًف ترهه

 يوبؾتتِ ٍ ثبعت  اضتمتب    يپطؾتتبض  يعاى ذطبيقسُ، اظ ه ّب آىزض 

ىتب اظْتبض   ي(. اًدوتي پطؾتتبضاى آهط  35) قتَز  يهت ت هطالجت يفيو

، يعلَم پطؾتتبض  يثط هجٌب ي، ترههيا حطفِ يوِ پطؾتبض زاضز يه
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 هاي باليني پرستاران هاي وابسته به دانشگاه علوم پسشکي کرمان در مورد موانع ايفاي نقش ديدگاه مديران پرستاري بيمارستان

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  8=47، آبان 7;هم، شماره هشتم، پي در پي سيزددوره  4::

ثتط   يثط قَاّس، ٍ پتػٍّف هجتٌت   ي، پػٍّف، عولىطز هجتٌيفٌبٍض

هعتمسًتتس  Hood & Leddy(. 36اؾتتت )عولىتتطز ٍ آهتتَظـ  

 يؾطح علوت  ياضتمب هٌظَض ثِ اًس هَظف يًظبم پطؾتبض يّب ؾبظهبى

زض  يز فطٌّگ علوت دبيي ٍ ايت ٍ ثبليطيهس يّب طِيحپطؾتبضاى زض 

(. اظ 10لتطاض زٌّتس )   ّتب  آىبض يت ٌتطًتت ضا زض اذت يبى پطؾتبضاى، ايه

ط ٍ اهىبًبت اضتمب زاًتف ٍ  يوِ قطا ضٍز يهاًتظبض  يطاى پطؾتبضيهس

ك يت ي هْتن اظ طط يوبضوٌبى ضا فطاّن وٌٌس ٍ ا يٍ عول يهْبضت علو

هتٌبؾت  يآهَظق يّب زٍضُ ي، ثطلطاضيآهَظق يّب يبظؾٌديًاًدبم 

ط يهرتلتف ٍ فتطاّن وتطزى قتطا     يّتب  ثرفپطؾتبضاى  يبظّبيً ثب

 طيپتص  اهىتبى آهَظـ ضوي ذتسهت،   يّب زٍضُقطوت پطؾتبضاى زض 

 اؾت.

ٍ يث يٍ اعتمبز يفطٌّگ يّب يػگيٍ اظ عَاهتل   يوبض ٍ ذتبًَازُ 

زاقتتِ   طيتتث  پطؾتتبض   يّب ًمف يفبيزض ا تَاًس يهاؾت وِ  يهْو

س ثتب  يِ هطالجت زاضًس. پطؾتبض ثببظ ثيوبض ًيثبقس. ذبًَازُ ٍ ثؿتگبى ث

ضا زض هطالجتت هكتبضوت    ّتب  آىوبض اضتجبب ثطلطاض وطزُ ٍ يذبًَازُ ث

 ّتب  آىٍ اضتططاة، اطالعتبت الظم ضا ثتِ     يوبّف ًگطاً يزّس ٍ ثطا

 يٍ اعتمتبز  يفطٌّگ يّب يػگيٍي هطبلعِ، زض ثعس ي(. زض ا26ثسّس )

ض اظ زاًف پطؾتبض، وبيث يهَاًع عسم آگبّ ييتط هْنوبض ٍ ذبًَازُ، يث

وبض ثِ پطؾتبض ٍ يوبض ثِ پطؾتبض، عسم اعتوبز ذبًَازُ ثيعسم اعتوبز ث

وب ٍ يه پيوبض شوط قسًس. زض هطبلعِ ًياضتجبب ًبهٌبؾت پطؾتبض ثِ ث

وتبضاى،  يث يٍ اعتمتبز  يفطٌّگ يّب يػگيٍع پطؾتبضاى ياقه تطاة ً

سم وبض ٍ ذبًَازُ اظ زاًتف ٍ هْتبضت پطؾتتبض ٍ عت    يزضن ًبزضؾت ث

ًمتف   يفتب يهَاًتع ا  عٌَاى ثِثِ پطؾتبض  يوبض ٍ ذبًَازُ ٍياعتوبز ث

وبض ٍ ذبًَازُ يث يسُ پػٍّكگط عسم آگبّي(. ثِ عم14قسًس ) يهعطف

ثِ پطؾتتبض   ّب آى ياعتوبز يثٍ زاًف پطؾتبض، ثبع   ّب ييتَاًباظ  يٍ

ه ضاثطِ ًبزضؾت ٍ تَام ثتب  ي يي اهط هَخت ثطلطاضيوِ ّو قَز يه

پطؾتتبض هٌدتط    يعگت ياًگ يثت ٍ  يوِ ثِ زلؿطز قَز يه ياعتوبز يث

 .وٌس يهدبز ياذتال  ا يح ًمف ٍيوبهل ٍ نح يفبيقسُ ٍ زض ا

هطبلعتتِ زض  وٌٌتتسُ قتتطوتطاى يي ًظتتطات ؾتتِ ؾتتطح هتتسيثتت

ت يزض اثعبز اهٌ يزاض يهعٌعض ٍ هتطٍى( اذتالف ي، ؾَپطٍاؾطپطؾتبض)

پطؾتتبض   يرهق يوبض ٍ ذبًَازُ ٍ ثبٍضّبيس ثيپطؾتبضاى، عمب يقلل

ت يت اى اّوؾطپطؾتتبض طتِ  يىتِ زض ّتط ؾتِ ح   يٍخَز زاقت، ثطَض

اظ هطبلعبت اًدبم  هي چيّي اثعبز لبئل ثَزًس. زض يا يضا ثطا يكتطيث

پػٍّكتگط   ثتِ ًظتط  ي خٌجِ پطزاذتِ ًكسُ ثتَز.  يطاى ثِ ايقسُ زض ا

ثب  ؾطپطؾتبضثبقس وِ  يتط هيًعزاضتجبب  تَاًس يهي هَضَا يل ايزل

بت ياظ هكىالت، ضٍح دِيزضًتًظبضت ذَز زاقتِ ٍ  پطؾتبضاى تحت

 زاضز. يكتطياطالا ث ّب آىس يٍ عمب

ٍ  يت قتلل يي خٌؽ، هَاًع هطثَب ثِ اهٌيزض پػٍّف حبضط ث

ٍختَز   يزاض يهعٌت ف ٍ يپطؾتتبضاى اضتجتبب ضتع    يقرهت  يثبٍضّب

ٍ ّوىتبضاى زض وطهبًكتبُ    يوِ تَؾتط لَاؾتبً   يزاقت. زض پػٍّك

 يكتتط ٍ اؾتتطؼ قتلل   يث يت قتلل يضضتب اًدبم قس پطؾتبضاى هطز 

ٌىِ تعساز پطؾتبضاى ظى يضا تدطثِ وطزُ ثَزًس ٍ ثب تَخِ ثِ ا يووتط

 يثتطا  يط ختس يوتِ تتساث   وٌس يهِ يكتط ثَز، تَنيي هطبلعِ ثيزض ا

ٍ وبّف ؾطح اؾتتطؼ پطؾتتبضاى ظى ثىتبض     يت قلليف ضضبيافعا

 يقرهت  يثبٍضّتب  ،تثّتل ت يي ٍضعيي ثي(. ّوچ37ٌقَز )ثؿتِ 

ٍخَز  يفيِ ٍ عولىطز اضتجبب هثجت ٍ ضعيي ًظطيتبض ٍ فبنلِ ثپطؾ

ع اضتجتبب هثجتت ٍ   يت پطؾتتبض ٍ ؾتي ً   يقره يي ثبٍضّبيزاقت. ث

ِ يظه يطّتب يط هتليؾتب  يٍخَز زاقت. ٍل يفيضع ثتب   ياضتجتبط  يا ٌت

فتطٍظاى فتط ٍ    لِيٍؾ ثِوِ  يا هطبلعِزض  .ًمف ًساقتٌس يفبيهَاًع ا

ي يتبضاى اٍضغاًؽ اًدبم قس، ثت پطؾ يت قلليّوىبضاى زض هَضز ضضب

ل ؾي، خٌؽ، ياظ لج يا ٌِيظه يطّبيپطؾتبضاى ٍ هتل يت قلليضضب

 يزاض يهعٌت ٍ ... اضتجبب  يالت، ضزُ قلليعاى تحهي، هتثّلت يٍضع

ِ ي، زض هطبلعتِ اًدتبم قتسُ    ي(. ّوچٌت 38ٍخَز ًساقت )  لِيٍؾت  ثت

ِ يظه يطّبيي هتليث يع اضتجبطيپَض ٍ ّوىبضاى ً يطيًه هثتل   يا ٌت

ًجتَز  هَختَز   يت قتلل يالت ٍ... ثب ضضتب يعاى تحهيؾي، خٌؽ، ه

(39 .)Blegen (1993  هعتمس اؾت وتِ ضضتب )ثتب   بًيت لَ يت قتلل ي

ت يي ضضتب يزض اضتجتبب اؾتت ٍ اضتجتبب ثت     ياؾتطؼ ٍ تعْس ؾبظهبً

، اضتجبب يهبًٌس ضاثطِ ثب ؾطپطؾت، اؾتمال  وبض ييطّبيٍ هتل يقلل

زض حتس هتَؾتط ٍ وتن    الت، يط ّوىبضاى، ؾي ٍ ؾطح تحهت يثب ؾب

 (.40اؾت )

ي پتػٍّف ًكتبى زاز وتِ    يت ح ايًتتب  زضهدوتَا : يطيگ دِيًت 

پطؾتتبضاى   يٌيثبل يّب ًمف يفبيهَاًع ا ييتط هْن يطاى پطؾتبضيهس

ط وبض، عَاهل يهح يعقي، عَاهل اًگيت قلليضا هَاًع هطثَب ثِ اهٌ

پطؾتبض  يس قرهيوبض، عمبي، اعتمبزات ثيت ٍ ضّجطيطيهطثَب ثِ هس

. اًتظبض زاًؿتٌس يه يٌيٍ عولىطز ثبل يي آهَظـ زاًكگبّيفبنلِ ث ٍ

 يخْت اًدبم الساهبت يعيض ثطًبهِطاى تب حس اهىبى، ثب يوِ هس ضٍز يه

ط يب، ثْجتَز قتطا  يت حمتَق ٍ هعا  هَلع ثِف ٍ پطزاذت يل افعاياظ لج

ّ يٍ افعا يوبض ب يت ي انتالح  يپطؾتتبضاى ٍ ّوچٌت   يف اهىبًبت ضفتب

ِ يزضًتي هَاًتع ٍ  يت ذَز، زض ضفتع ا  يتيطيَُ هسيل قيتعس اضتمتب   دت

 گبم ثطزاضًس. يت ذسهبت پطؾتبضيفيو

ي پتػٍّف ضٍـ  يت : اظ ًمتبب لتَت ا  ّتب  تيهحسٍزٍ  ًمبب لَت

 يطاى پطؾتتبض يتوبم هس جبًيتمطي ضٍـ، يآى اؾت وِ ثب ا يطيگ ًوًَِ

حدتن   يي پػٍّف قطوت وتطزُ ثَزًتس ٍلت   يقْطؾتبى وطهبى زض ا

ضا  ّتب  بفتِي نيتعوت يػٍّف هوىي اؾت لبثلي پيزض ا ّب ًوًَِي ييپب

ي پػٍّف زض ؾطح قْط يا ٌىِيهحسٍز وٌس. لصا، ثب زض ًظط گطفتي ا

زض هطبلعتِ   يٌيثتبل  يطاى پطؾتتبض يهتس  فمتط  وطهبى اًدبم قتسُ ٍ 

ف لتسضت هطبلعتِ ٍ   يافتعا  يثتطا  قَز يهِ ي، تَناًس زاقتِقطوت 

 يفتب يع ابى ثطزاقتي هَاًت يهٌبؾت خْت اظ ه يعيض ثطًبهِ ييّوچٌ

زض ؾتتطح اؾتتتبى ٍ ثتتب تٌتتَا   ي، پػٍّكتتيپطؾتتتبض يّتتب ًمتتف

ُ هسياًدبم قسُ ٍ ز وٌٌسگبى قطوت ٍ  يپطؾتبض ٍ هؿئَالىطاى يسگب
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سُ قَز، تب يع ؾٌديً يطاى ٍ هؿئَالى آهَظـ پطؾتبضيي هسيّوچٌ

ت اضائِ ذسهبت يفيي هَاًع ٍ اضتمب ويخْت ضفع ا يتط يبزيثٌ طَض ثِ

 ، السام قَز.يپطؾتبض

 

 يتشکر و قدردان
 يهطاوتع آهَظقت   يطاى پطؾتتبض يِ هسيبى پػٍّكگط اظ وليزض پب

ت يت ي پػٍّف قطوت وطزًس، ًْبيقْطؾتبى وطهبى وِ زض ا يزضهبً

 .آٍضز يه ثِ عولضا  يتكىط ٍ لسضزاً
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Abstract 
Background & Aims: Clinical nurses perform different roles in helping patients. Optimal performance 

of nurses in their clinical roles have always been encountered with several barriers. Awareness of 

nursing managers of these barriers has considerable impact on planning strategies to eliminate these 

barriers and thus improving the quality of nursing services. This study aims to investigate nursing 

manager’s opinions on barriers of clinical nurse’s role. 

Materials & Methods: In a descriptive – analytical study, 101 manager of educational hospitals of 

Kerman University of Medical Sciences were selected using consensus method. Data collection tool 

was a questionnaire consisted of demographic characteristics and barriers to nurse’s clinical role. Data 

analysis was done using SPSS V16, by applying descriptive and inferential statistics. 

Results: In this study, 85.1% of study subjects were female, 75.2% were married, 93.1 % had bachelor 

degree, and 64.4% were head nurses. The study participants were aged between 28-51 years (mean 

43.01±4.68). They have the work experience of 7-30 years, and their management work experience 

was between 1-25 years. The averages of manger’s opinion showed that the most important barriers 

were related to job security (68.9%), motivational factors at work environment (64%), factors related 

to management and leadership (63.4%), factors related to patient and caregiver’s believes (51.2%), 

nurse’s personal believes (49.75%) and the gap between theory and practice (47.5%). Weak 

association was found between gender and job security factors (r=0.3), as well as poor association 

between nurse’s personal believes and gender (r=0.3), age (r=0.16), and marital status (r=0.5), 

respectively. There was a weak correlation between marital status and the gap between theory and 

practice (r=0.23). Other demographic characteristics did not show any correlation with nurse’s role 

barriers. ANOVA test results showed that there were significant difference between the opinions of 

the  three levels of managers (head nurse, supervisor, and metron) in term of job security, personal 

believes of  patients and caregivers and nurse’s personal believes(p<0.05). 

Conclusion: The study found that the main barriers to nurse’s clinical role from nursing manager 

perspective were related to job security, workplace motivational factors and factors related to 

management and leadership. Therefore it is recommended that by planning actions such as timely 

payment of wages and benefits, improved working conditions and increased nursing facilities as well 

as modification or adjustment of their management styles, the managers could remove these barriers 

and thus improve the quality of nursing services. 

Keywords: Nurses Clinical roles, Barriers of roles, Nurse Managers 
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