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 مقاله پژوهشی

  پرستاران شاغل در  ینیبال يریگمیزان مشارکت در تصمیم یبررس
   ید بهشتیمنتخب وابسته به دانشگاه شه يهامارستانیب

  
  ٤مجديد علوي، حم3انيري، اعظم دب2٭يانبوه يما زهريس ،1يآبادادانا نجفيفيه شريمرض

 
  10/09/1394تاریخ پذیرش  19/07/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

 بیش پرستاران بالینی .است يارحرفهیغ مراقبتی پرسنل از ياحرفه پرستاران متمایزکننده و پرستاران اییحرفه عملکرد اساسی جزء بالینی :هدف و زمينهپيش

زان ین مییتع باهدفن پژوهش ی. لذا اکندیم کمک پرستاري بهترین اقدام تعیین و بیماران نیازهاي شناسایی به و داشته تأثیر مراقبت کیفیت بر عاملی هر از
  انجام گرفت.  ید بهشتیوابسته به دانشگاه شه يهامارستانیبپرستاران شاغل در  ینیبال يریگمیتصممشارکت در 

منتخب وابسته به دانشگاه علوم  يهامارستانیبپرستار شاغل در  200 يبر رو یمقطع صورتبهاست که  یفیک پژوهش توصی: پژوهش حاضر روش کارمواد و 
ستاندارد و پرسشنامه ا ياطالعات فرد ستیلچکک یاطالعات  يانتخاب شدند. ابزار گردآور ياطبقه یتصادف صورتبه هانمونهانجام شد که  ید بهشتیشه یپزشک

قرار  لیوتحلهیتجزمورد  یفیتوص يهاآزمونو  spss 19 افزارنرمبا استفاده از  هادادهبود.  (PDAQ)پرستاران به نام  ینیبال يریگمیتصم يهاتیفعالمشارکت در 
  گرفتند.

در حد  یبهشت دیشه یمنتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانیبپرستاران شاغل در  ینیبال يریگمیتصم: آزمون نشان دادند که مشارکت در هاافتهي
  .باشدیمو نوع استخدام  ي، سابقه کارتأهلمانند: سن، جنس،  یعوامل ریتأثتحت  ینیبال يریگمیتصم). و p= 001/0) قرار دارد(3/36متوسط(
د و لذا یرا بهبود بخش ینیبال يریگمیتصمنحوه شرکت پرستاران در  توانیمپرستاران  ینیبال يریگمیتصمبر  رگذاریتأث يرهایمتغ ی: با بررسيريگجهينتبحث و 

  باشد. کنندهکمک تواندیمن راستا یدر ا ینیبال يریگمیتصمدر  مؤثرعوامل  ییشناسا
  پرستاران ،مؤثر، عوامل ینیبال يریگمیتصم: مشارکت در هادواژهيکل
  

 928-934 ص، 1394 بهمن، 76 درپیهم، پیازدیمجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 

  
لفن: ، تییماما و يپرسـتار  گروه ،ییرجا دیشـه  قلب مارســتانیب يروبرو ش،یاین و عصــریول تقاطع ،ردامادیم از باالتر ،عصـر یول ابانیخ تهران،: آدرس مکاتبه

09123802235  
Email: sima_zohari@sbmu.ac.ir  

  
  مقدمه

از میان دو یا چند  کارراه نیترمطلوبعبارت است از انتخاب  
 يریگمیتصم. مقدمه )1(دن به هدف مشخصیرس يبرا کارراه

 یتلفانواع مخ يریگمیتصم. باشدیم یو ادراک یعلم ینشیب ح،یصح
عمل  يازمند وجود اطالعات الزم و آزادیط مطمئن نیدارد که در شرا

که حداکثر  یانتخاب راه يارهایمعو مشخص بودن  کنندهانتخاب
با  وفوربهکه  ییهاگروهاز  یکی ).2(باشدیم، کندیم نیتأممنافع را 

تاران پرس. باشندیمپرستاران  شوندیممواجه  ینیبال يریگمیتصم

                                                             
  يبهشت ديشه يعلوم پزشک هنشگاالملل دانيشعبه ب ريشدپرستاار سشناركا ١
 مسئول) نويسنده:(ران،يا ،تهران ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ،يگروه پرستار يمرب ٢
  رانيا ،تهران ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ،يگروه پرستاري مرب ٣
  رانيا ،تهران ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ،يگروه پرستار ارياستاد ٤

 يادهیچیپ يهاتیموقعبا ، یو درمان یبهداشت يهامراقبتدر عرصه 
ح در اقدامات یصح ینیبال يریگمیتصم، که باشندیم مواجه
با حداکثر احتمال  یمراقبت یمنطق يزیرطرح، موجب يپرستار

ه ک گرددیممطرح  یزمان ینیبال يریگمیتصم). 3(شودیمت یموفق
 هارنامهبد انواع ین، بایبنابرا .باشد اجراقابلمار یب ينه براین گزیچند

  .)4ت خاص اتخاذ گردد(یم مناسب در موقعیو تصم شدهیابیارز
خدمات سالمت  دهندهارائهن گروه کارکنان یتربزرگپرستاران 

ط کار یر حاکم بر محیا و متغیط پوی. شرا)5(دهندیمل یرا تشک
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 بهشتي شهيد دانشگاه به وابسته منتخب هايبيمارستان در شاغل پرستاران باليني گيريتصميم در مشارکت ميزان بررسي
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 مستلزم ،انیر مدد جویو متغ نامطمئنت یهمراه با وضعپرستاران، 
بکار ا بتوانند ب باشند، تا یتیران با کفایگمیتصم هاآنآن است که 

ق و یدق ینیبال يهاقضاوتخود،  ياحرفهو دانش  هامهارت بردن
 ). پرستاران6(ماران انجام دهندیت سالمت بیدر مورد وضع یمناسب

مشکالت مدد  توانندیم، يارشتهچند  یگروهضمن عمل در قالب 
ش ی). با افزا7ص داده و حل کنند(یتشخ يطه پرستاریان را در حیجو

 ییهاحلراهمتخصصان به دنبال  ،هامارستانیبماران در یت بیجمع
ه ک ،ندیاداره نما ياگونهبهماران را یب يباال زانیمن یهستند که ا
شدن  يزمان بسترب ممکن را در خالل ین آسیترکمافراد مذکور 

رد و بتوان یصورت بگ بارهنیدرا یکنترل کهنیا يبرا ).8(نندیبب
نظام بهداشت و به  ناچاربهل خود ین افراد را که بدون میمشکالت ا

 نیبهتر ستیبایم ،حل نمود يبهتر صورتبه اندشدهوارد  درمان
  .)9(ردیصورت بگ هايریگمیتصم

 مارانین مواجهه را با بیشتریکه ب یگروه عنوانبهپرستاران 
 ینیبال يریگمیتصم يندهایفرآقادر باشند در  ستیبایمدارند 

رات به یثح تاُیصح ینیبال يریگمیتصمند. یفا نماین نقش را ایشتریب
ش یمورد انتظار و افزا ینیامد بالیدر روند درمان، حصول به پ ییسزا
است تا در مدت  يضرور ). لذا10( ماران داردیب يت مندیرضا

مار ید بیکه صالحد یماتین تصمیمارستان بهتریمار در بیب يبستر
مار ین بیکه بر بال یمیتصمهرگونه اتخاذ شود.  کندیمرا دنبال 

به  امار ری، بصیتا زمان ترخ ياز زمان بستر تواندیم شودیمگرفته 
ود باعث ش تواندیمح یصح يریگمیتصم. دین شکل اداره نمایبهتر

وضوع ن میا يایمزا .بماند ین زمان ممکن در بستر باقیترکممار در یب
 یوآلودگ یطیمح يهاتنشکاهش  درمان، يهانهیهزکاهش  ازجمله

با وجود . )11(باشدیمهمه آشکار  ي، برایمارستانیب يهاعفونتبه 
 گاهین موضوع جای، هنوز ايدر حرفه پرستار يریگمیتصمت یاهم

ند یفرآ است. و حرفه کسب نکردهن یمناسب خود را در ا
ن یر احاضر ب پژوهش نامشخص است.ان پرستار ینیبال يریگمیتصم

را  ینیبال يریگمیتصمزان مشارکت پرستاران در یتا، م باشدیم
ورد پرستاران در جامعه م يریگمیتصمن کند که ییکند و تع یبررس

را بر  يعوامل فرد ریتأثن یقرار دارد. همچن یپژوهش در چه سطح
  د.یرا مشخص نما هاآنو ارتباط  يریگمیتصم يرو

  
  مواد و روش کار

که جامعه  باشدیم یمقطع یفیک پژوهش توصین پژوهش یا
در  ارشد) شاغل ی، کارشناسیه پرستاران(کاردان، کارشناسیآن را کل

منتخب وابسته به دانشگاه علوم  يهامارستانیب يهابخشه یکل
در  دهکننشرکت. پرستاران دهدیمل یتشک ید بهشتیشه یپزشک

                                                             
1 Participation in Decision Activities Questionnaire 

مارستان را داشته و در یک سال سابقه کار در بین پژوهش حداقل یا
کار ه زر مشغول بیفت، سرپرستار و سوپروایسمت پرستار، مسئول ش

پرستار  200انجام شد و  ياطبقه یبه روش تصادف يریگنمونه. بودند
ک ین پژوهش یاطالعات در ا ين پژوهش شدند. ابزار گرداوریوارد ا
پرسشنامه مشارکت در  نیچنهم، و ياطالعات فرد ستیلچک
پرستاران بوده  يرأ 1PDAQپرستاران به نام  ینیبال يریگمیتصم

ه طیاز هر حیکه مجموع امت شدهلیتشک یقسمتسه سؤال 12که از 
 در شرکت نحوه ،پرسشنامه بر اساس بوده است. 60ن صفر تا یب

 امور شناسایی در پرستاران شرکت نحوه شامل مرحله سه بالینی در

 گزینه بهترین و انتخاب پیشنهادي يهاحلراه ارزیابی مشکل،

   .گرفت قرار یموردبررس مشکل حلراه عنوانبه
 زیر رعایت صورتبه پژوهش اخالقی اصول پژوهش این در

 اخالق کمیته به تصویب پژوهشی طرح پژوهش شروع از قبل گردید:

 المللنیبشعبه  ید بهشتیپزشکی شه علوم دانشگاه پژوهش در
 عدم با بودن اطالعات محرمانه و .گردید اخذ الزم د. مجوزهايیرس

 شد. رعایت پرسشنامه در پژوهش يهانمونه خانوادگی نام و نام درج

 و پژوهش در شرکت بودن اختیاري مورد که در است ذکر به الزم
 دیتأک هاآن درخواست صورت در موردپژوهش مراکز نتایج به ارائه
ق بعد از مراجعه به ین تحقیا يابزارها ییسنجش روا يد. برایگرد

د راهنما و مشاور، یو مدل مربوط و مشاوره با اسات یمتون علم
 نظرانصاحبنفر از  10 يه و سپس برایته یپرسشنامه مقدمات

خواسته شد که در مورد  هاآنارسال و از  ید بهشتیدانشگاه شه
ند. ینما اظهارنظرها ابزار يسؤاالت و محتوا يشکل ظاهر

 ییاداشتند. رو نظراتفاقنسبت به روا بودن پرسشنامه  نظرانصاحب
ت فهم یو قابل ییای(شکل و گو ازنظرن پرسشنامه یا یفیمحتوا و ک

   قرار گرفت. یموردبررس ی) در پژوهش مقدماتهاسؤال
ن پژوهش از روش آزمون مجدد یابزار در ا ییایسنجش پا يبرا

نفر از  20که پرسشنامه حاضر به  بیترتنیابهاستفاده شده است. 
خواسته شد  هاآنط ورود به نمونه داده شد و از یپرستاران واجد شرا
 جدداًمند سپس دو هفته بعد پرسشنامه یل نمایتا پرسشنامه را تکم

 يآمار یموردبررسد و یگردل یبه همان پرستاران داده شد و تکم
 پرسشنامه مشارکت در يبرا آمدهدستبه ییایب پایقرار گرفت. ضر

 يهامؤلفه ين مقدار برایکه ا 90/0برابر با  ینیبال يریگمیتصم
ب یرتنه به تین گزیو انتخاب بهتر هاحلراه یابیمشکل، ارز ییشناسا

 يهاروش لهیوسبه هادادهبوده است.  89/0و  90/0 ،91/0برابر با 
 معیار) و و میانگین انحراف درصد -فراوانی (توصیفی آماري

  انجام گرفت. spss19 افزارنرمبا استفاده از  پارامتري يهاآزمون
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 مجدعلوي حميد دبيريان، اعظم انبوهي، زهري سيما آبادادي،نجف شريفيانا مرضيه
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  هاافتهی
 يریگمیتصم يبرا آمدهدستبه ر نمراتیکه مقادنیبا توجه به ا

 ينهادشیپ يهاحلراه یابیمشکل، ارز ییشناسا مؤلفهو سه  ینیبال
) و 40-21)، (20-0ف (نمرات ینه در سه طین گزیو انتخاب بهتر

روه ب در گین سه دسته نمره به ترتی، ااندشدهيبندطبقه) 41-60(
 ی)، فراوان1که در جدول( رندیگیمف، متوسط و خوب قرار یضع

  که در سه گروه قرار گرفتند مشخص شده است. يافراد
درصد از پرستاران  5/8ن پژوهش نشان داد که یدر ا هایبررس

درصد از پرستاران  35ف، یضع يریگمیتصمت یوضع يدارا
 52ت خوب و یوضع يدارا ینیبال يریگمیتصم ازلحاظ، موردپژوهش

  ت متوسط هستند.یوضع يز داراین درصد از پرستاران

درصد از پرستاران  8که  شودیمن مشاهده یهمچن
 55ف، یضع تیوضع يمشکل دارا ییشناسا ازلحاظ، موردپژوهش

ن یهستند و ا یت خوبیوضع يز دارایدرصد ن 36درصد متوسط و 
 ییشناسا ییکه پرستاران توانا دهدیمنشان  یخوببهمطلب 

 يهاحلراه یابیارز ازلحاظمشکالت در موقع مناسب را دارند. 
 5/49ف، یت ضعیوضع يدرصد از پرستاران، دارا 5/8، يشنهادیپ

 یت خوبیوضع يز دارایدرصد ن 5/41ت متوسط و یوضع يدرصد دارا
  هستند.

درصد از پرستاران  5/8ز ینه نین گزیانتخاب بهتر ازلحاظ
 5/38درصد متوسط و  54ف، یت ضعیوضع ي، داراموردپژوهش

  هستند. یت خوبیوضع يز دارایدرصد ن
  

  هامؤلفهو  ینیبال يریگمیتصماس یمق يهانمرهج ینتا :)۱جدول (
  درصد  تعداد  هااسیمقخرده   ریمتغ

  ینیبال يریگمیتصم
  11  22  فیضع

  5/51  103  متوسط
  5/37  75  خوب

  مشکل ییشناسا
  8  16  فیضع

  55  110  متوسط
  37  74  خوب

  يشنهادیپ يهاحلراه یابیارز
  5/8  17  فیضع

  5/49  99  متوسط
  42  84  خوب

  نهیگزن یانتخاب بهتر
  5/8  17  فیضع

  54  108  متوسط
  5/37  75  خوب

  
درصد را  26را زنان و  هانمونهدرصد از  74ن پژوهش یدر ا

 يریگمیمتصاز نحوه ین امتیانگین میشتری. بدادندیمل یمردان تشک
ن ی) بود. زنان در ا36/39) و در زنان (56/28در مردان ( ینیبال

ودند. برخوردار ب ینیبال يریگمیتصمدر  يشتریپژوهش از مشارکت ب
ن یانگیمجرد بودند که م هانمونهدرصد از  5/22 تأهلت یوضع ازنظر
 متأهل هانمونهدرصد از  5/77) بوده و 4/29( هاآندر  يریگمیتصم

ن ی) بوده است و ا2/49( هاآندر  يریگمیتصمن یانگیبوده که م
شرکت  ینیبال يریگمیتصمشتر در یب متأهلکه افراد  دهدیمنشان 

 سال قرار داشتند 40تا  31 یدر گروه سن هانمونهت یداشتند. اکثر
سال قرار  50شتر از یب یدر گروه سن هانمونهت یدرصد) و اقل 5/49(

 يریگمیتصماز ین امتیشتریب هایبررسدرصد). با توجه به  8( داشتند

از ین امتیترکم) بود و 31-40( ی) مربوط به گروه سن8/58(
  ) قرار داشت. 41-50( ی) مربوط به گروه سن5/45( يریگمیتصم

در پرستاران با سابقه  بالینی میزان که داد نشان پژوهش نتیجه
 نتایج است. بررسی داشته يداریمعن آماري تفاوت متفاوت يکار

 نحوه بین يداریمعن آماري ارتباط که دادند نشان يآمار يهاآزمون

 ). بیشتر =004/0pدارد( پرستاران وجود سابقه با بالینی در شرکت

درصد) و  29( اندداشتهسال  15تا  11 يپرستاران سابقه کار
 12سال بوده است( 20تا  16مربوط به سابقه  ين سابق کاریترکم

شرکت  ازیامتن یانگین میشتریبالینی ب در شرکت نحوه ازنظردرصد). 
) و 6-10( يمربوط به سابقه کار )72/42(ینیبال يریگمیتصمدر 
) مربوط به سابقه 48/30(ینیبال يریگمیتصماز ین امتیترکم
 ینیبال يریگمیتصمزان مشارکت در ی) بوده است. م20تا  16(يکار
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داشته است. هر چه  يریتفاوت چشم گ يمختلف کار يهادههدر 
 يهايریگتصمیم در شرکت میزان است، باالتر رفته يسابق کار

) 5/79ت (یتحصیالت، اکثر سطح مورد است. در شده بیشتر بالینی
درصد کارشناس ارشد  16درصد کاردان و  5/4کارشناس و تنها 

 ینیالب يریگمیتصمالت و مشارکت در ین سطح تحصی. و باندبوده
 وضعیت ازنظر).  p =069/0وجود ندارد( يدارمعنیارتباط 

بودند.  ی) طرح5/11ت (یو اقل ی) رسم5/57اکثریت ( استخدامی

) و 8/58( یمانیپ یاز در گروه استخدامین امتیانگین میشتریب
) بود، که ارتباط 2/31( یاز در گروه طرحین امتیانگین میترکم

 ینیالب يریگمیتصمت استخدام و مشارکت در ین وضعیب يدارمعنی
 يکارفتیدر ماه، نوع ش يکار). ساعتp= 001/0( مشاهده شد

چ کدام ارتباط یت و آموزش دادن هیریپرستاران و داشتن سابقه مد
  نداشتند. ینیبال يریگمیتصمبا مشارکت در  يدارمعنی

  
  بالینی امتیاز با اجتماعی فردي مشخصات ارتباط :)۲جدول (

  يآمار يدارمعنی  نوع آزمون  يریگمیتصمن یانگیم  )یدرصد(فراوان  کیدموگرافمشخصات 

  جنس
  مؤنث
  مذکر

74  
26  

36/39  
56/28  

T- test 002/0 =p 

  تأهل
  مجرد
  متأهل

5/22  
5/77  

4/29  
2/49  

T- test 001/0=P 

  (سال)یگروه سن

  30از  ترکم
40-31  
50-41  

  50باالتر از 

5/21  
5/49  

21  
8  

54  
8/58  
5/45  
4/50  

One way Anova 001/0=P  

  يسابقه کار
  (سال)

  ترکمو  5
10-6  

  15تا  11
  20تا  16

  21شتر از یب

20  
21  
29  
12  
18  

16/41  
72/42  
04/41  
48/30  
72/39  

One way Anova  004/0=P 

  التیتحص
  ارشد یکارشناس

  یکارشناس
  یکاردان

16  
5/79  
5/4  

4/32  
2/49  
6/27  

One way Anova  069/0=P 

ت یوضع
  استخدام

  یطرح
  يقرارداد

  یمانیپ
  یرسم

5/11  
5/13  
5/27  
5/57  

2/31  
2/37  
8/58  
8/46  

One way Anova  001/0=P 

  
  يریگجهینتبحث و 
ه یو کل ینیبال يریگمیتصمج نشان داد یگونه که نتاهمان

 يهاحلراه یابیمشکل، ارز ییآن که شامل شناسا يهامؤلفه
درصد باالتر  99نه است، به احتمال ین گزیو انتخاب بهتر يشنهادیپ

 م دادیبه کل جامعه تعم توانیماز حد متوسط است و آن را 
)001/0 =p(مشکل برابر  ییشناسا مؤلفه ين نمرات برای. در واقع ا

 يو برا 6/36 يشنهادیپ يهاحلراه یابیارز مؤلفه يبرا و 3/36با 
ن ارقام یبوده است. ا 8/35نه برابر ین گزیانتخاب بهتر مؤلفه

 نشان ز به آن اشاره شد،ین يآمار يهالیتحلگونه که در همان
قرار  یمطلوب نسبتاًکه در سطح باالتر از سطح متوسط بوده  دهدیم

و  يدیر سعیمج حاصل از پژوهش یبا نتا آمدهدستبهج ینتا د.ندار
بر  مؤثر یاجتماع -يعوامل فرد ی) با هدف بررس10همکاران(

اصله از ج حیهمسو بود. چرا که در نتاپرستاران  ینیبال يریگمیتصم
ن که آ يهامؤلفهه یو کل ینیبال يریگمیتصم، يدیرسعیپژوهش م

و انتخاب  يشنهادیپ يهاحلراه یابیمشکل، ارز ییشامل شناسا
. درصد باالتر از حد متوسط است 99نه است، به احتمال ین گزیبهتر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1923-fa.html


 مجدعلوي حميد دبيريان، اعظم انبوهي، زهري سيما آبادادي،نجف شريفيانا مرضيه
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، بهمن 76ازدهم، پی در پی یهم، شماره سیزددوره  932

با عنوان مشارکت  یپژوهش )11همکاران ( و یزجیلک د نیهمچن
ان ج پژوهش نشیانجام دادند. نتا ینیبال يریگمیتصمپرستاران در 

ند یپرستاران در هر سه مرحله از فرآ ینیبال يریگمیتصمداد که 
) 2/27( حلراه يارائه)، 3/30مشکل( یی، شامل شناسايریگمیتصم

ت متوسط قرار داشت و با پژوهش ی)، در وضع1/27( حلراه يو اجرا
 این دهنده نشان آمدهدستبه ن نتایجیهمچن .باشدیمحاضر همسو 

 نوع و سابقه کاري ،تأهلجنس،  سن، با پرستاران بالینی بین که بود

الت، ساعت ین تحصیوجود. اما ب يداریمعن آماري ارتباط استخدام
ت و یریپرستاران و داشتن سابقه مد يفت کاریدر ماه، نوع ش يکار

با مشارکت در  يدارمعنیچ کدام ارتباط یآموزش دادن ه
  نداشتند. ینیبال يریگمیتصم

ر نشان داده شده است که زنان یاخ يهاسال يهاپژوهشدر 
 هايریگمیتصمشتر در یدارند و ب يریپذتیل به مسئولیشتر تماییب

ر شتیب شودیممشاهده  هامارستانیبمشارکت دارند همانطور که در 
پژوهش حاضر هم  .باشدیمدر دست زنان  هاتیمسئولو  هاتیریمد

ت ت در مشارکیدرباره نقش جنس هایبررسکرد.  دییتأن موضوع را یا
به  احتماالًداشته است که  يج متعددینتا ینیبال يریگمیتصمدر 

هانکوك و . باشدیممتفاوت  یموردبررس يهاطیمحعلت 
 يریگمیتصم يندهایبا عنوان فرا ی) در پژوهش12همکاران(

 دفه با قلب یماران پس از جراحیپرستاران هنگام اکستوبه کردن ب
س افتند که جنیپرستاران، در يریگمیتصمبر  مؤثر عوامل یبررس

نان ز يدارد و در پژوهش و ینیبال يریگمیتصمبا  يدارمعنیارتباط 
جه یتکه با ن بهره مند بودند هايریگمیتصمدر  يشتریاز مشارکت ب

و  يدیرسعیپژوهش م یول .ک راستا قرار داشتیپژوهش حاضر در 
شتر از زنان در مشارکت در یهمکاران نشان داد که مردان ب

شرکت دارند که با پژوهش حاضر همسو نبود.  ینیبال يریگمیتصم
 مختلف هايگروه در بالینی میزان که داد نشان حاضر پژوهش نتیجه

که در گروه  يافراد یو گروه سن داشته يداریمعن آماري تفاوت سنی
 يریگمیتصمن مشارکت در یانگی، از ماندبودهسال  40تا  31 یسن
برخوردار  یسن يهاگروهر ینسبت به سا يباالتر ینیبال

 يل داشتن سابقه کاریبه دل تواندیمن امر ی). اp= 001/0(اندبوده
 يترشیل بین افراد تمایروها باشد که ایخوب و جوان بودن ن نسبتاً
ا و یرستم ن. انددادهاز خود نشان  ینیبال يریگمیتصمدر 

زان مشارکت پرستاران در یبا عنوان م ی)، در پژوهش13همکاران(
 ینیبال يریگمیتصمدر  يطه مطرح کردن موضوع و شفاف سازیح

مشارکت در  طهیدر ح ،31-40 ینشان دادند پرستاران در دامنه سن
ژوهش حاضر ج پیت دارند که با نتایشتر فعالیب ینیبال يریگمیتصم

 يکار)پژوهش نشان داد که سابقه14(تووران و همکاران همسو بود.
باط دارد. ح ارتیصح ینیبال يریگمیتصماست که با  ياز موارد یکیبا 

 مختلفسطوح  در بالینی میزان هاافتهی اساس ن بریهمچن

 ادیب ). اماp= 69/0است( نداشته يداریمعن آماري تفاوت تحصیالت

 ازعوامل تحصیالت سطح دادند که نشان )5همکاران ( و باقري حاج

 يدیر سعیاست. م بوده پرستاران بالینی بر تصمیمات تأثیرگذار اصلی
 گروه در مشارکت و همکاران در پژوهش خود نشان دادند بیشترین

سطح  بین يداریمعن آماري ارتباط اما است بوده کارشناسی ارشد
 میزان که داد نشان نشد. پژوهش حاضر مشاهده بالینی با تحصیالت

 داشته يداریمعن آماري تفاوت استخدام نوع بر حسب بالینی

جه حاصل از پژوهش یجه با نتین نتی). که اp= 001/0است(
 از چه هر رسدیم نظر . بهباشدیمو همکاران همسو  يدیرسعیم

 ترکینزد رسمی و پیمانی و قراردادي سمت به طرحی سمت گروه

 .ابدییم بالینی افزایش يهاگیريتصمیم در شرکت میزان ،میشویم
 هاآن تجربه و کاري افزایش سابقه دلیلبه است ممکن هاافتهی این

  .باشد پرستاري کادر در
 استخداممؤسسات  ،ياحرفه يهاسازمان پرستاران، از یک هر

 بالینی مهارت و توسعه توانمندسازي براي دولت و پرستاران کننده

 مشترك مسئولیت آن براي مناسب یافتن راهکارهاي و پرستاران در

در  را شرایطی و داده تشخیص را موجود موانع باید هاآن دارند.
 گیريتصمیمو  عمل استقالل کننده تسهیل که کنند ایجاد سازمان

 نتایج راستاي در لذا .باشد خدمات ارائه مقدم خط توسط بالینی

با  پرستاران يریکارگبه ازجملهمدیریتی  يهاوهیش از استفاده فوق،
سوق  و آنان تجارب از استفاده جهت جوان، پرستاران در کنار تجربه
ن به کار ی، همچنیرسم يبه سو يو قرار داد یطرح يروهایدادن ن

ان پرستار يریگمیتصمجهت ارتقاء دانش  یآموزش يراهبردها يریگ
  .گرددیمه یتوص

 نجانب بود، با تشکر فراوان ازیان نامه این مقاله بر گرفته از پایا
  رسان بودند. يارین امر یا يکه در اجرا يدیه اساتیکل
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Abstract 
Background: Clinical decision making in professional nursing practice, distinguishes essential part of 
professional nursing care staff with that of unprofessional. Each factor in clinical decision making, had 
a significant effect on the quality of care and clinical decision-making process to identify the needs of 
patients, and it determines the nursing care. Therefore, this study aimed to determine the level of 
participation in clinical decision making by nurses in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences.  
Methods: This study is a descriptive cross-sectional study on 200 nurses working at the hospitals of 
Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The samples were selected through stratified random 
sampling. The tools for data collection were personal data and standardized questionnaires to assess the 
activities of clinical decision making (PDAQ). Data were analysis with SPSS 19 software and 
descriptive test. 
Results: Statistical tests showed that the participation of nurses in clinical decision making in selected 
hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, were moderate (36.3), (p=0.001). The 
clinical decision making is influenced by factors such as age, sex, marital status, work experience and 
type of employment.  
Conclusions: The variables affecting nurses' participation in clinical decision making can be a way to 
improve clinical decision .Therefore, identification of factors in clinical decision making in this context 
can be helpful. 
Keywords: Participation in clinical decision making, Effective factors, Nurses. 
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