هجله علوی دانشکده پزستبری و هبهبیی هوداى

دوره بیست و سوم ،شوبره  ،4سهستبى  ،1394شوبره هسلسل  ،51صفحبت  77تب 86

هقالِ پژٍّطي

بررسی رابطه خودکارآمدی با تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای شهر بوشهردرسال4931
4

مریم رياوی پًر ،1عبذالمجیذ احمذیان ،*2عباس یسداوپىاٌ ،3علیرضا سلطاویان
 -1دانشیبر ،دانشکده پزستبری و هبهبیی ،دانشگبه علوم پششکی بوشهز ،بوشهز ،ایزاى
 -2دانشجوی دانشگبه آساد اسالهی واحد علوم تحقیقبت فبرس ،هزودشت ،ایزاى

 -3استبدیبر گزوه هدیزیت خدهبت بهداشتی ودرهبنی ،دانشگبه اساد اسالهی واحد هزودشت ،هزودشت ،ایزاى
 -4دانشیبر ،هزکشتحقیقبت هدلسبسی بیوبریهبی غیزه واگیزوگزوه آهبرسیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى
دریبفت1394/11/28 :

پذیزش1394/12/18 :

چكیده:
مقدمه :تصوین گیزی بالیٌي یک فزآیٌذ تفکز اًتقادی در اًتخاب بْتزیي عول جْت رسیذى بِ اّذاف هطلَب هيباضذ .یکي اس
ٍظایف هْن پزستاراى تصوین گیزی بالیٌي هيباضذ ،لذا هيبایست اس تَاًایي تصوینگیزی بالیٌي هٌاسبي بزخَردار باضٌذ .ایي
هطالعِ با ّذف بزرسي رابطِ خَدکارآهذی با تصوینگیزی بالیٌي در پزستاراى ضاغل در بیوارستاىّای ضْز بَضْز در سال
 1394اًجام ضذُ است.
روش کار :پژٍّص حاضز یک هطالعِ تَصیفي تحلیلي است کِ بِ صَرت هقطعي بز رٍی ً 247فز اس پزستاراى ضاغل در
بیوارستاًْای ضْز بَضْز اًجام ضذُ است .رٍش ًوًَِ گیزی بِ صَرت تصادفي طبقِ بٌذی ضذُ بَد .دادُ ّا با استفادُ اس
پزسطٌاهِ خَدکارآهذی عوَهي ضَآرتش ٍ جزٍسلن ٍ پزسطٌاهِ تصوین گیزی بالیٌي استخزاج ضذُ ٍ با آسهَى ّای تحلیل
ٍاریاًسّ ،وبستگي پیزسَى ٍ اسپیزهي ٍ کای-اسکَر با ًزم افشار  SPSS/22هَرد تحلیل قزار گزفتٌذ.
یافتهها :پزستاراى اس ًظز هیاًگیي اهتیاس خَدکارآهذی  ٍ 21/33اهتیاس تصوینگیزی بالیٌي  45/61در ٍضعیت هطلَب قزار
داضتٌذّ .وچٌیي ارتباط هعٌاداری بیي سي ( ،)p>0/01 ،r=0/198سابقِ کار ( ٍ )p>0/01 ،r=0/203جٌسیت (،chi=56/532
 ) p>0/05با اهتیاس تصوین گیزی بالیٌي پزستاراى هطاّذُ ضذ .در ًْایت ارتباط هعٌادار ،هثبت ٍ ًسبتاً قَی بیي اهتیاس
خَدکارآهذی ٍ تصوین گیزی بالیٌي پزستاراى هطاّذُ ضذ (.)p>0/01 ،r=0/563
نتیجه نهایی :با تَجِ بِ اّویت بحث تصوین گیزی بالیٌي ٍ ارتباط هعٌادار آى با خَدکارآهذی در پزستاراى ،تَصیِ هيضَد در
فزآیٌذ سیاستگذاری جْت ارتقاء کوي ٍ کیفي خذهات ،بْبَد خَدکارآهذی ٍ تصوینگیزی بالیٌي پزستاراى در ساختار ًظام
سالهت هذ ًظز قزار گیزد.
کلیدواژه ها :پزستاراى؛ تصوین گیزی بالیٌي؛ خَدکارآهذی؛ عولکزد ضغلي
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بزرسی رابطه خودکبرآهدی بب تصوین گیزی ببلینی در پزستبراى شبغل

مقدمه:

پزعتبراى ثِ ػٌَاى ًوًَِای ثبرس اس افزادی ّغتٌذ وِ ثِ
لضبٍت در ؽزایظ هجْن ٍ ًبهغوئي هی پزداسًذ ٍ اعالػبت
را خْت دعتیبثی ثِ تقوینگیزی وٌبر ّن لزار هیدٌّذ
تب ویفیت تقویوبت آًْب افشایؼ یبثذ ( .)1پزعتبراى ًمؼ
ولیذی را در فبئك آهذى ثز چبلؼّبی ػوذُ پیؼ رٍی
ًظبمّبی عالهت ،اس وبّؼ ًبثـزاثـزی عالهتی تب اعتفـبدُ
اس ػولىزد هجتٌی ثز ؽَاّذ خْت ایدبد هشایـبی عالهت
ػوذُ اس عزیك راّْبی اثزثخؾی ثبسی هیوٌٌذ (.)2
ًظبمّبی عالهت ًیبسهٌذ تقویوبت ٍ لضـبٍتّبی ثبلیٌی
اس خولِ در پزعتبراى ثِ هٌظَر ثْجَد ویفیت ثزٍى دادّبی
خَد ّغتٌذ .چزا وِ ارتمبء ویفیت هزالجت پزعتبری
ًیبسهٌذ ثْجَد هْبرتّبی تقوینگیـزی ٍ لضـبٍت ثبلیٌی
آًْب اعت (.)3
هْوتزیي تؼزیف اس تقوینگیزی ثبلیٌی ػجبرت اعت اس
اًتخبة گشیٌِ هٌبعت اس ثیي گشیٌِّبی ثبلیٌی هـَخـَد ثب
اعتفـبدُ اس ثْتزیي رٍػ درهبى ٍ پیؾگیزی ثب اعتفـبدُ اس
هْبرتْبی ؽٌبختی وِ ًیبسهٌذ َّػ ٍ داًؼ تىبهل یبفتِ
تقوینگیزًذُ هیثبؽذ ( .)4تقوینگیزی ثبلیٌی یه
فزآیٌذ تفىز اًتمبدی در اًتخبة ثْتزیي ػول خْت
رعیذى ثِ اّذاف هغلَة هی ثبؽذ ( .)5تغییزات ثِ ٍخَد
آهذُ در ًظبم عالهت ،تَعؼِ تىٌَلَصی ٍ رٍػّبی خذیذ
هزالجت اس ثیوبراى ٍ ارتمبء اّویت ثْزٍُری در خذهبت
ثْذاؽتی ٍ درهبًی ،اّویت تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى
را افشایؼ دادُ اعت ( .)6 ,7سیزا تقوینگیزی ثبلیٌی
فحیح ،هی تَاًذ هٌدز ثِ ثْجَد ویفیت هزالجت ،وبّؼ
هذت سهبى ثیوبری ٍ ًبتَاًی ،ارتمبء اعتفبدُ اس هٌبثغ اًغبًی
ٍ تدْیشات ٍ وبّؼ ّشیٌِّبی گزدد (.)7,10
ًتبیح ثزرعیّب ٍ هغبلؼبت ًؾبى هی دّذ وِ پزعتبراى
احغبط هیوٌٌذ در هحیظ ثیوبرعتبى ًغجت ثِ اهز
تقوینگیزی ضؼیف ّغتٌذ ( .)4 ,7 ,11هغبلؼِ اًدبم
ؽذُ ثز رٍی پزعتبراى اػتوبد ثِ ًفظ آًْب را در اهز
تقوینگیزی در حذ پبییي ثزآٍرد وزدُاًذ ( .)12یىی اس
دالیل پبییي ثَدى اػتوبد ثِ ًفظ را هی تَاى در عغَح
پبییي ثبٍر خَدوبرآهذی داًغت .خَدوبرآهذی ػجبرتغت اس
ثبٍر فزد ،در ایي خقَؿ وِ تَاًبیی اًدبم تىبلیف را دارد
یب خیز ( .)13خَدوبرآهذی ػوَهی ثز پبیِ ٍ اعبط رٍؽي
ؽذى لیبلت ٍ لبثلیت فزد ،ثزای وٌبر آهذى هَثز ثب ثغیبری
اس هَلؼیتّبی تٌؼسا هیثبؽذ ( .)14پزعتبراى اس خولِ
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وغبًی ّغتٌذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی در آًْب ّوَارُ در
عغح پبییٌی ثزآٍرد هی ؽَد ٍ ّویي اهز هی تَاًذ ثز عبیز
اثؼبد ؽخقیتی ٍ وبری آًْب تأثیز هٌفی ثگذارد (.)15 ,16
هغبلؼبت هتؼذدی ػَاهل هتفبٍت فزدی ٍ گزٍّی را ثز
فزآیٌذ تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى هَثز داًغتِ اًذ (-7
 .)18 ,17 ,10عي ،خٌغیت ،تأّل ،تحقیالت ،عبثمِ وبر،
داؽتي پغت هذیزیتی ،ػاللوٌذی ثِ اداهِ وبر در ثخؼ
وًٌَیٍ ،ضؼیت اعتخذام ٍ ًَع ثخؼ را اس خولِ ػَاهل
هَثز در هؾبروت پزعتبراى در تقوین گیزی ّبی ثبلیٌی
هؼزفی وزدُ اًذ (ّ .)7 ,18وچٌیي ػَاهل هحیغی ٍ
ػَاهل هزثَط ثِ حبدثِ ثِ ػٌَاى ػَاهل هَثز ثز
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى اٍرصاًظ در ثزخی اس
هغبلؼبت هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت (ّ .)8وچٌیي در
هغبلؼبتی ًیش هْوتزیي ػَاهل هَثز ثز تقوین گیزی ثبلیٌی
پزعتبراى ثیؾتز ػَاهل دهَگزافیه ٍ هحیغی ًظیز ٍعؼت
حبدثِ ،اهٌیت ٍ تْذیذ ،فبفلِ ٍ سهبى ٍ هحیظ خبرج اس
ثیوبرعتبى داًغتِ اًذ (ً .)19تبیح هغبلؼبت ثبثت وزدُ
اعت وِ ثیي تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ٍ عجه تفىز
ایؾبى اس خولِ عجه تفىز اًتمبدی راثغِ هؼٌبداری ٍخَد
دارد ( .)21 ,20در هغبلؼِ ای ثز رٍی  1486پزعتبر در دٍ
ثیوبرعتبى ػوَهی عٌگبپَر در خقَؿ ًمؼ ػولىزد
هجتٌی ثز ؽَاّذ در تقوین گیزی ثبلیٌی هؾخـ ؽذ
ثیؼ اس  64درفذ اس پزعتبراى ًگزػ هثجت در ایي
خقَؿ داؽتٌذ .اهب فؾبر سیبد وبر هبًغ اس ثِ رٍس ًگِ
داؽتي آًْب ؽذُ ثَدّ .وچٌیي پزعتبراى خَدوبرآهذی
ًبؽی اس تَاًبیی ّبی حبفل اس ػولىزد هجتٌی ثز ؽَاّذ در
هْبرت ّبی خَد را در حذ هتَعظ هی پٌذاؽتٌذ (.)22
ّوچٌیي ػَاهلی ًظیز اػتوبد ثِ ًفظ تأثیز هثجت ثز رٍی
تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى دارد (.)23
ثب هزٍری خبهغ ثز هتَى ٍ ّوچٌیي هذ ًظز لزار دادى
اّویت ٍ ًمؼ پزعتبراى در ثیوبرعتبى ّب ٍ خبیگبُ ػَاهل
درًٍی در ثزٍس رفتبرّبی هٌغمی ،هؾخـ هی ؽَد وِ
هغبلؼبت هحذٍدی ثِ ثزرعی راثغِ ثیي هتغیزّبی درًٍی
ًظیز حظ خَدوبرآهذی ٍ اػتوبد ثٌفظ در اخذ تقویوبت
ثبلیٌی هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت ٍ ثِ خش هؼذٍد
هغبلؼبت خبرخی ( ٍ ،)17،22،24اًذن هغبلؼبت داخلی
( )25 ,26ثِ ثزرعی عجه تفىز ٍ تقوینگیزی ثبلیٌی
پزداختِ اًذ .ثبیذ ػٌَاى وزد هغبلؼِ ای وِ ثِ تفقیل ثِ
ثزرعی راثغِ خَدوبرآهذی ثِ ػٌَاى یه هتغیز درًٍی ٍ
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تقوین گیزی ثبلیٌی در پزعتبراى در وٌبر هتغیزّبی
دهَگزافیه پزداختِ ثبؽذ ؽٌبعبیی ًؾذ وِ ایي اهز
ضزٍرت اًدبم چٌیي تحمیمی ثِ ٍیضُ در هزاوش ثْذاؽتی ٍ
درهبًی ایزاى احغبط هی ؽَد.
روش کار:

پضٍّؼ حبضز یه هغبلؼِ تَفیفی-تحلیلی اعت وِ
ثقَرت همغؼی اًدبم گزفت .خبهؼِ آهبری را ولیِ
پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ ّبی هختلف هزاوش آهَسؽی
درهبًی ؽْز ثَؽْز تؾىیل هی داد وِ ثزاثز ثب ً 480فز
ثَدًذ .خْت تؼییي حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ خبهؼِ ٍ اّذاف
پضٍّؼ اس خذٍل تؼییي حدن ًوًَِ وزٍخغی ٍ هَرگبى ٍ
ّن چٌیي فزهَل سیز اعتفبدُ ؽذ:

ًوًَِای ثِ حدن ً 225فز ثب تَخِ ثِ فزهَل فَق ٍ
خذٍل هَرگبى ثزای هغبلؼِ حبضز پیؼ ثیٌی ؽذ وِ
خْت خلَگیزی اس تأثیز ریشػ ّبی احتوبلی ثز ًتبیح
هغبلؼِ ،پزعؾٌبهِ ثیي ً 260فز اس پزعتبراى ؽبغل در
هزاوش آهَسؽی ٍ درهبًی ؽْز ثَؽْز تَسیغ ؽذ وِ در
ًْبیت  247پزعؾٌبهِ تىویل ٍ ثِ تین پضٍّؾی ػَدت
دادُ ؽذً .وًَِگیزی ثقَرت تقبدفی عْویِ ای ٍ در دٍ
هزحلِ اًدبم یبفت ،در هزحلِ اٍل ثِ ّز ثیوبرعتبى ثز
حغت تؼذاد ول پزعٌل پزعتبری ٍسى دادُ ؽذ ٍ در
هزحلِ دٍم ثب تَخِ ثِ ٍسى ّز ثخؼ ،ثِ فَرت تقبدفی
ًوًَِّبی هَرد ًظز اًتخبة ؽذًذ .ایي هغبلؼِ اس خزداد
 1394تب هْز هبُ  1394ثِ عَل اًدبهیذ وِ پظ اس اخذ
هدَسّبی السم ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ خَدوبرآهذی
ػوَهی ) (Generalized Self-Efficacy Scaleؽَآرتش
ٍ خزٍعلن )ٍ (Schwarzer, R., & Jerusalem, M
پزعؾٌبهِ تقوینگیزی ثبلیٌی دادُّبی هغبلؼِ اعتخزاج
ؽذ.
همیبط ثبٍرّبی خَدوبرآهذی ػوَهی درعبل 1979
تَعظ ؽَآرتش ٍ خزٍعلن عبختِ ؽذ .ایي همیبط دارای
 20گَیِ ثب دٍ خزدُ همیبط خذاگبًِ ی خَدوبرآهذی
ػوَهی ٍ خَدوبرآهذی اختوبػی ثَد وِ در عبل  1981ثِ
یه همیبط  10گَیِ ای وبّؼ یبفت ( ٍ )GSE-10تب
وٌَى ثِ  28سثبى دیگز ثزگزداًذُ ؽذُ اعت ( .)27اهتیبس
ثٌذی  GSE-10در داهٌِ  10تب  40هی ثبؽذ .ایي همیبط
ثزای پیؼ ثیٌی عبسگبری پظ اس دگزگًَیّبی سًذگی ،یب
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ّوچَى ًوبیِای اس چگًَگی سًذگی در ّز هزحلِ رؽذ،
ثزای وبرّبی ثبلیٌی ٍ دگزگَى عبسی رفتبر ثِ وبر هی رٍد
( .)28ضزایت ثِ دعت آهذُ ی آلفبی وزًٍجبخ همیبط
 GSE-10در وؾَرّبی گًَبگَى چٌیي گشارػ ؽذُ اعت:
در وبًبدا )29( 0/88؛ در وبعتبریىب )30( 0/81؛ در آلوبى
)31( 0/81؛ در فزاًغِ )14( 0/82؛ در اعپبًیب )32( 0/84
ٍ در ایزاى .)26, 33( 0/84
ثزای ثزرعی تقوینگیزی ثبلیٌی ،اس پزعؾٌبهِ
تقوینگیزی ثبلیٌی فبلحی ٍ ّوىبراى وِ در داًؾىذُ
پزعتبری ٍ هبهبیی اففْبى در عبل 1384رٍا ٍ پبیب ؽذُ
ثَد ،اعتفبدُ گزدیذّ .ن چٌیي در ایي هغبلؼِّ ،وجغتگی
درًٍی آسهَى ثب اعتفبدُ اس آلفب وزًٍجبخ  0/83ثِ دعت آهذ
ٍ پبیبیی پزعؾٌبهِ ًیش ثب اعتفبدُ اس آسهَى ّوجغتگی
پیزعَى ثب ضزیت  0/92هَرد تبئیذ لزار گزفت .پزعؾٌبهِ
تقوین گیزی ثبلیٌی دارای  15گَیِ ثب عیف لیىزت 5تبیی
اس ّزگش تب ّویؾِ ثَدُ اعتّ .ز یه اس گشیٌِّبی
«ّزگش» ًوزُ ّ ٍ 1زیه اس گشیٌِ ّبی «ّویؾِ» ًوزُ 5
هیگزفت وِ ثب تَخِ تؼذاد عؤاالت حذالل ًوزُ ٍ 15
حذاوثز  75هیؽذ (.)34
در خوغ آٍری ٍ اخزای تحمیك هالحظبت اخاللی ًظیز
هؾبروت آساداًِ پزعتبراى ،هحزهبًِ ثَدى اعالػبت ٍ
ّوچٌیي ّوبٌّگی ثب هغئَلیي ٍ دفبتز پزعتبری ثِ هٌظَر
اًدبم پضٍّؼ در هحیظ رػبیت گزدیذ .ثِ هٌظَر تؼییي
اختالف ثیي ثخؼ ّبی هختلف اس ًظز اهتیبس خَدوبرآهذی
ٍ تقوین گیزی ثبلیٌی اس آسهَى تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ
اعتفبدُ ؽذ .خْت هؾخـ ؽذى ثزلزاری ؽزٍط اعتفبدُ
اس آسهَى تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ ثب اعتفبدُ اس آسهَى
وَلوَگزٍف اعویزًَف ًزهبل ثَدى تَسیغ هتغیزّب ٍ
ّوچٌیي ثب آسهَى لَیي ثِ تؼییي ّوگي ثَدى ٍاریبًظ
آًْب پزداختِ ؽذ .در ًْبیت دادُ ّب اس عزیك آسهَىّبی
آهبری هزثَعِ (تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ ٍ ّوجغتگی) ثب
اعتفبدُ اس ًزم افشار  SPSS/22هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار
گزفت .در ایي هغبلؼِ اس هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ثزای
تَفیف هؾبّذات اعتفبدُ ؽذ ٍ عغح هؼٌی داری ووتز اس
 0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
یافتهها:

یبفتِ ّبی تَفیفی هغبلؼِ ًؾبى داد وِ  79/4درفذ
ؽزوت وٌٌذگبى پزعتبراى سى 29/6 ،درفذ آًْب در داهٌِ
عٌی  35الی  40عبل 91/5 ،درفذ دارای هذرن
http://nmj.umsha.ac.ir
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وبرؽٌبط پزعتبری 23/5 ،درفذ عبثمِ وبر  10الی 15
عبل ٍ  51/4درفذ آًْب ثِ فَرت رعوی هؾغَل ثِ وبر
ثَدُ اًذ .پزعتبراى در هغبلؼِ حبضز اس  10ثخؼ هختلف
ثب تَخِ ثِ حدن ّز ثخؼ ثِ فَرت تقبدفی اًتخبة ؽذُ
ثَدًذ وِ اهتیبس اثؼبد خَدوبرآهذی ٍ تقوینگیزی ثبلیٌی

هزین روانی پور و هوکبراى

(خذٍل  )1در پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ خزاحی هزداى
ًغجت ثِ عبیز ثخؼ ّب اس عغح ثبالتزی ثزخَردار ثَد
(ًوَدار ً .)1تبیح ًؾبى اس تَسیغ ًزهبل ّز دٍ هتغیز در
خبهؼِ پضٍّؼ داؽت چزا وِ عغح هؼٌبداری ثبالتز اس
 0/05ثَد.

جذيل  :1میاوگیه امتیاز خًدکارآمذی ي تصمیم گیری بالیىی پرستاران برحسب متغیرَای دمًگرافیک
هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر اهتیبس دٍ هتغیز افلی
هتغیز افلی

سیز هَلفِ

تؼذاد

درفذ

درفذ تدوؼی

هزد
سى

51
196

20/6
79/4

20/6
100

20/50
21/54

ووتز اس 25
 25الی 30
 30الی 35
 35الی 40
ثیؼ اس 40

34
52
53
73
33

13/8
21/1
21/5
29/6
13/4

13/8
35/1
56/7
86/5
100

19/29
22/28
21/24
21/75
21/27

تقوین گیزی ثبلیٌی

خَدوبرآهذی
هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

3/79
4/21

45/46
45/65

9/58
8/05

4/54
4/44
4/21
3/65
3/81

41/12
46/09
44/22
47/56
46/87

9/57
8/26
8/95
7/23
8/11

خٌغیت

عي (عبل)

عبثمِ وبر (عبل)
136
58
33
13

ووتز اس 10
 10الی 15
 15الی 20
ثیؼ اس 20

55/1
80/8
94/6
100

55/1
23/5
13/4
5/3

21/08
21/39
22/48
20/53

4/36
3/85
4/09
2/84

44/28
47/32
46/90
48/84

8/88
7/66
8/29
4/14

تحقیالت
وبرداًی

1

0/4

0/4

21/00

0

45/00

0

وبرؽٌبعی

226

91/5

91/9

21/36

4/27

45/44

8/57

وبرؽٌبعی ارؽذ

14

5/7

100

20/78

1/88

48/14

6/11

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
سایر بخش بخش قلب
ها

بخش
SICU

اتاق عمل

دیالیز

بخش بخش داخلی بخش اورژانس و بخش  ICUبخش CCU
جراحی فوریت ها
مردان
جراحی
زنان
مردان

تصمیم گیری بالینی

خودکارآمدی

ومًدار  :1تًزیع امتیاز متغیرَای اصلی بر حسب وًع بخش
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هجله علوی دانشکده پزستبری و هبهبیی هوداى

خْت تؼییي اختالف پزعتبراى ثخؼّبی هختلف اس
ًظز خَدوبرآهذی ٍ تقوینگیزی ثبلیٌیً ،تبیح آسهَى
تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ ثزای همیبط خَدوبرآهذی ثب
هیبًگیي (ٍ اًحزاف هؼیبر)  ٍ )4/14( 21/33آهبرُ
(ّ ٍ )p;0/216 ،F;1/329وچٌیي ثزای همیبط تقوین
گیزی ثبلیٌی ثب هیبًگیي (ٍ اًحزاف هؼیبر) )8/37( 45/61
ٍ آهبرُ هزثَط ( ٍ )p;0/739 ،F;0/684ثب در ًظز گزفتي
آهبرُ لَیي هؼٌبدار ًجَدُ اعت .ثز ایي هجٌب هؾخـ
هیؽَد وِ پزعتبراى ثخؼّبی هختلف (خزاحی،ICU ،
للت ،ػفًَی ٍ  )...اس ًظز خَدوبرآهذی ٍ تَاًبیی
تقوینگیزی ثبلیٌی ثب یىذیگز تفبٍت هؼٌبدار ًذاؽتِ ٍ
هؾبثِ ّغتٌذ (خذٍل .)2

ثِ هٌظَر تؼییي ارتجبط هتغیزّبی دهَگزافیه ثب
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى ،اس آسهَى ّبی ّوجغتگی
(پیزعَى ،اعپیزهي) ٍ ّوچٌیي آسهَى وبی دٍ اعتفبدُ
ؽذً .تبیح ًؾبى داد عي ( ٍ )p>0/01 ،r;0/198عبثمِ
وبر ( )p>0/01 ،r;0/203ثب تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى
راثغِ هثجت ٍ هؼٌبداری دارًذ .ثِ گًَِ ایی وِ ثب افشایؼ
عي ٍ عبثمِ وبر ،تَاًبیی تقوین گیزی ثبلیٌی ًیش افشایؼ
هی یبثذ .راثغِ هؼٌبداری ثیي عغح تحقیالت ثب تَاًبیی
تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ
هؾبّذُ ًؾذ ٍلی ًتبیح هغبلؼِ ًؾبى داد هتغیز خٌغیت ٍ
تقوین گیزی ثبلیٌی ثِ فَرت هؼٌبدار تغییزات ّن خْت
دارًذ (خذٍل .)3

جذيل  :2وتایج تحلیل ياریاوس یکطرفٍ دربارٌ تفايت میاوگیه امتیاز متغیرَای اصلی مطالعٍ در بخش َای مختلف
هیبًگیي هدذٍرات

آهبرُF

عغح هؼٌبداری

تقوین گیزی ثبلیٌی

48/594

0/684

0/739

خَدوبرآهذی

22/536

1/329

0/216

جذيل َ :3مبستگی متغیرَای دمًگرافیک با تصمیمگیری بالیىی پرستاران
آسهَى ّوجغتگی

هتغیزّب

ّوجغتگی ()r

همذار احتوبل

عي

**0/198

0/002

عغح تحقیالت

0/072

0/268

عبثمِ وبر

**0/203
خٌغیت

0/002

راثغِ خَدوبرآهذی ٍ تقوینگیزی ثبلیٌی در پزعتبراى
ًیش ثب آسهَى ّوجغتگی پیزعَى هَرد ثزرعی لزار گزفت
وِ ًتبیح ثیبًگز راثغِ هثجت ٍ هؼٌبداری ثیي ایي دٍ هتغیز
ثَد ( .)p>0/01 ،r;0/563ثِ گًَِایی وِ ثز هجٌبی ضزیت
تؼییي هحبعجِ ؽذُ ( 31/6 ،)r2;0/316درفذ
تقوینگیزی ثبلیٌی ثِ ٍاعغِ خَدوبرآهذی پزعتبراى لبثل
تجییي ثَد (خذٍل .)4
جذيل :4رابطٍ بیه امتیاز کل خًدکارآمذی ي تصمیمگیری
بالیىی
هتغیزّب
تقوین گیزی
ثبلیٌی

اهتیبس ول خَدوبرآهذی
*

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

0/563

فزاٍاًی

243

همذار احتوبل

0/00

ضزیت تؼییي

0/316

آسهَى وبی دٍ

ضزیت وبی دٍ
56/532a

ضزیت ٍی وزاهز
0/482

عغح هؼٌبداری
0/016

بحث:

ًتبیح ًؾبى هی دّذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی ول در سًبى
ثیؾتز اس هزداى ثَدُ اعتّ .وچٌیي اهتیبس ول
تقوینگیزی ثبلیٌی سًبى ثِ عَر ثغیبر خشئی اس اهتیبس ول
تقوینگیزی ثبلیٌی هزداى ثبالتز ثَدُ اعت .در هغبلؼبت
هتؼذد اهتیبس ول تقوینگیزی ثبلیٌی سًبى اس هزداى ثِ
عَر هؼٌبداری ثبالتز ثَدُ اعت .هغبلؼِ وزیوی ٍ ّوىبراى
(ً ) 2011ؾبى دادُ اعت وِ ثیؼ اس  90درفذ ؽزوت
وٌٌذگبى در هغبلؼِ اهتیبس تقوین گیزی ثبلیٌی ضؼیفی
دارًذ ٍلی در هدوَع داًؾدَیبى پزعتبری سى اهتیبس
تقوینگیزی ثبلیٌی ثبالتزی داؽتِ اًذ ( .)21له ٍ
ّوىبراى ( )2010در هغبلؼِ ای ثیبى وزدًذ وِ پزعتبراى
سى ثیؼ اس پزعتبراى هزد توبیل ثِ هؾبروت در
تقوینگیزی ثبلیٌی دارًذ ( .)35پیزاهَى اهتیبس
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خَدوبرآهذی در پزعتبراى ًیش ؽَاّذی ٍخَد دارد وِ
ًتبیح هغبلؼِ حبضز را اثجبت هی وٌذ اس خولِ ًتبیح هغبلؼِ
لذهگبّی ٍ ّوىبراى (ً )2011ؾبى داد وِ خَدوبرآهذی
پزعتبراى سى در وٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبًی ثیؼ تز اس
پزعتبراى هزد ثَدُ اعت ( )36وِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ
حبضز هؾبثِ اعت.
یىی اس هْوتزیي فزضیِّبی هَرد هغبلؼِ در پضٍّؼ
حبضز ،اختالف هیبًگیي اهتیبس تقوینگیزی ثبلیٌی ٍ
خَدوبرآهذی پزعتبراى در ثخؼ ّبی هختلف هَرد ثزرعی
ثَد وِ ًتبیح ًؾبى داد وِ پزعتبراى در ثخؼ ّبی هختلف
اس تَاًبیی تقوینگیزی ثبلیٌی ٍ ّوچٌیي خَدوبرآهذی
یىغبًی ثزخَردار ثَدُ اًذ ٍ اختالف ثیي پزعتبراى ثخؼ
ّبی هختلف اس ًظز ایي دٍ هتغیز ٍخَد ًذارد .هغبلؼبت
هحذٍدی ثِ ثزرعی اختالف ثیي ثخؼّبی درهبًی هختلف
اس ًظز هَلفِ ّبی ًظیز تقوینگیزی ثبلیٌی پزداختِ اًذ
ٍلی پیزاهَى رٍػّبی هختلف درهبى ثزخی هغبلؼبت
پیزاهَى ثزرعی اختالف ایي تَاًبیی ّب ثیي پزعتبراى اًدبم
یبفتِ اعت .اس خولِ در هغبلؼِ ایی وِ تَعظ عیَپزس ٍ
ّوىبراى ( )2015اًدبم یبفتِ ػٌَاى هیؽَد وِ پزعتبراًی
وِ اس ٍعبیل ووه درهبًی ًظیز ؽجىِّبی ایٌتزًتی خْت
درهبى ثیوبراى اعتفبدُ هی وٌٌذ ،ثِ ًغجت پزعتبراًی وِ
ثِ فَرت هغتمین ٍارد درهبى ثیوبراى هیؽًَذ ،اس تَاًبیی
تقوینگیزی ثبلیٌی ثبالتزی ثزخَردارًذ وِ یىی اس دالیل
ایي اهز را فزفت وبفی ،داًؼ ثِ رٍس ٍ ّوچٌیي اٍرصاًغی
ًجَدى هَارد درهبى اس عزیك ایٌتزًت ػٌَاى هیوٌذ.
ّوچٌیي اٍ ثیبى هیوٌذ وِ پزعتبراى ؽبغل در ثخؼّبی
هزالجت ٍیضُ ًغجت ثِ پزعتبراى ثخؼّبی ػوَهی تَاًبیی
تقوینگیزی ثبلیٌی ثبالتزی دارًذ وِ اس دالیل ایي اهز
تفبٍت در آهَسػ پزعتبراى ایي ثخؼّب ٍ ّوچٌیي
تدبرة ثبالتز آًْب ثِ ًغجت پزعتبراى عبیز ثخؼّب ػٌَاى
هیؽَد (.)37
هغبلؼِ فبلحی ٍ ّوىبراى (ً )2005ؾبى داد هیبًگیي
اهتیبس تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى ثخؼّبی ػوَهی ثب
پزعتبراى ثخؼّبی ٍیضُ اختالف هؼٌی داری دیذُ ًؾذ
(ً .)34تبیح هغبلؼِ دیگزی ًیش وِ ثِ ثزرعی ّوجغتگی
عجه تفىز ٍ تقوینگیزی ثبلیٌی در ثخؼّبی هختلف اس
خولِ ثخؼ داخلی ،اػقبة ٍ رٍاى ٍ هزالجتّبی ٍیضُ
پزداختِ ثَد ًؾبى هیدّذ وِ تفبٍت هؼٌبداری ثیي
ثخؼّبی هَرد هغبلؼِ اس ًظز اهتیبس تقوینگیزی ثبلیٌی

هزین روانی پور و هوکبراى

پزعتبراى ٍخَد ًذاؽتِ اعت ( )25وِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ
حبضز هٌغجك اعت .در هغبلؼِ چَی ٍ ّوىبراى ()2015
هؾخـ ؽذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی پزعتبراى ثخؼّبی
تخققی اس اهتیبس عبیز پزعتبراى هزاوش درهبًی در عغح
هغلَةتزی لزار دارد ٍ ایي اختالف لبثل ثحث ٍ هؼٌی دار
اعت ( )24وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضز اختالف دارد .یىی اس
دالیل ایي اهز را هیتَاى در هحیظ پضٍّؾی دٍ هغبلؼِ
داًغت .در هغبلؼِ هذوَر فزفبً پزعتبراى ثخؼّبی
تخققی ٍ ػوَهی وَدوبى هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اًذ،
حبل آًىِ هغبلؼِ حبضز ثز رٍی داهٌِ ٍعیؼی اس پزعتبراى
ثب ثخؼ ّبی هتؼذد اًدبم یبفتِ اعت .اس عَیی در هغبلؼِ
حبضز ًظز ثِ ایٌىِ پزعتبراى ثب در ًظز گزفتي ٍسى ٍ
ًغجت تؼذاد ول پزعتبراى ثخؼ ّبی هختلف ثِ ػٌَاى
ًوًَِ اًتخبة ؽذُ ثَدًذٍ ،لی پزعتبراى ثخؼّبی
تخققی ثِ فَرت اعتبًذارد تؼذاد ووتزی اس حدن ًوًَِ
را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ وِ اگز در فَرت داؽتي
اختالف هؼٌی دار ثب عبیز ثخؼّب ،ثِ دلیل حدن ًوًَِ
پبییي ،تَاى تأثیزگذاری ثز خزٍخی ًْبیی آسهَى اختالف
هیبًگیي ّب را ًذاؽتِ اًذ.
در ًْبیت پضٍّؾگزاى ثِ دًجبل ثزرعی ایي فزضیِ
ثَدًذ وِ آیب خَدوبرآهذی ثز رٍی تقوینگیزی ثبلیٌی
پزعتبراى تأثیز هثجت داؽتِ ٍ هَخت ثْجَد ػولىزد آًْب
در هؾبروت در تقوینگیزیّبی ثبلیٌی هی ؽَد؟ ثز
ّویي اعبط ًتبیح آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي دٍ
هتغیز افلی هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ارتجبط هؼٌبدار ،هثجت ٍ
تب حذٍدی لَی ثیي خَدوبرآهذی ٍ تقوینگیزی ثبلیٌی
پزعتبراى ثزلزار اعت .حغي پَر ( )1393در هغبلؼِ خَد
ػٌَاى هی وٌذ اس ثیي ؽیَُّبی تفىز هتؼذد ،ؽیَُ تفىز
علغلِ هزاتجی ثیؾتزیي ارتجبط ٍ ّوجغتگی را ثب
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى ًؾبى هیدّذ وِ اس خولِ
ٍیضگیّبی هتفىزاى علغلِ هزاتجی اّویت لبئل ؽذى ثِ
اٍلَیتّبی هٌغمی ٍ تفىز عیغتوی اعت وِ در افزاد ثب
خَدوبرآهذی ثبال ًْفتِ اعت ( .)25در هغبلؼِای در عبل
 2014هؾخـ ؽذ وِ اػتوبد ثِ ًفظ ثِ ػٌَاى یىی اس
هَلفِ ّبی تأثیز گذار ثز هؾبروت پزعتبراى در فزآیٌذ
تقوینگیزی ثبلیٌی ،در وبروٌـبى هی تَاًذ ٍخَد داؽتِ
ثبؽذ وِ خَدوـبرآهذی ثبالتـز ٍ ّوچٌیي اػتمـبد
ثیؾتـزی ًغجت ثِ تَاًبییّبی خَد در سهیٌِ وٌتزل
ؽزایظ دارًذ ( .)23در هغبلؼِ چزاغی ٍ ّوىبراى ()2010
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ًیش ًتـبیح ًؾـبى دادُ اعت ثب آًىِ اهتیـبس خَدوبرآهذی ٍ
ػولىزدّبی ثبلیٌی داًؾدَیبى پزعتبری در حذ هتَعظ
ثَدُ اعتٍ ،لی ایي دٍ هتغیز ثب یىذیگز ّوجغتگی
هؼٌـبدار داؽتِاًذ ثِ گًَِایی وِ تغییز در یه هتغیز ًظیز
خَدوبرآهذی هَخت تغییز هثجت در هتغیز ػولىزدّبی
ثبلیٌی داًؾدَیبى پزعتبری هی ؽَد ( .)26حمبًی ٍ
ّوىبراى ( )2013وِ ثِ ثزرعی هَلفِ خَدوبرآهذی ثب
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى ؽبغل در ػزفِ پزداختِ
ثَد ،ثِ ایي ًتیدِ دعت یبفت وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى راثغِ هؼٌبدار ٍ هثجت ثزلزار
اعت (.)33
هغبلؼِ حبضز تٌْب ثِ ثزرعی اهتیبس خَدوبرآهذی ٍ
تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى پزداختِ اعت ٍ ثِ ثزرعی
ػلل ایي اهتیبسات ًپزداختِ اعت .اس خولِ هحذٍدیتّبی
هغبلؼِ حبضز تؼذاد اًذن ؽزوت وٌٌذگبى در عغَح
تحقیلی وبرداًی ٍ وبرؽٌبعی ارؽذ ثِ ًغجت عغح
تحقیالت وبرؽٌبعی ثَد وِ هَخت ؽذ تب راثغِ هؼٌبداری
ثیي عغح تحقیالت ٍ اهتیبس تقوینگیزی ثبلیٌی
پزعتبراى هؾبّذُ ًؾَد.
نتیجه نهایی:

در تحمیك حبضز ،ثیي هتغیزّب عي ،عبثمِ وبر ٍ خٌغیت
پزعتبراى ثب اهتیبس تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى ؽبغل در
ثیوبرعتبىّبی ؽْز ثَؽْز ،راثغِ هؼٌبدار هؾبّذُ ؽذ.
ثٌبثزایي تَفیِ هی ؽَد وِ در تذٍیي هحتَای دٍرُّبی
آهَسؽی هجتٌی ثز خَدوبرآهذی ٍ تمَیت تقوینگیزی
Decision making in health and medicine:
integrating evidence and values: Cambridge
University Press. Cambridge UK; 2014.
6. Huang Y-C, Chen H-H, Yeh M-L, Chung Y-C.
Case studies combined with or without concept
maps improve critical thinking in hospital-based
nurses: A randomized-controlled trial. International
journal of nursing studies. 2012;49(6):747-754.
7. Rostamniya L, Ghanbari V, Paryad E, Momeni
M, sadat Khoshnazar T, Khazaee N. Study of
nurses' collaboration in managing decision making.
& Journal of Shahid Beheshti School of Nursing
)Midwifery. 2013;22(79/s). (Persian
8. Esmaeili Vardanjani S, Cheraghi M, Masoodi
R, Rabiei L, Kivani Hafshanjani A. Process of
Clinical Desicion-making in prehospital Nurses: A
& Qualitative Study. Quarterly Scientific J Rescue
Relief. 2012;4(3):19-32.
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ثبلیٌی پزعتبراى ثِ ایي هتغیزّب تَخِ ؽَدّ .وچٌیي ثز
هجٌبی ّویي یبفتِ تَفیِ هی ؽَد در ثخؼّبی درهبًی
حغبط اس خولِ ثخؼ اٍرصاًظ ٍ هزالجتّبی ٍیضُ وِ
تقوینگیزی ثبلیٌی عزیغ ٍ فحیح السهِ ٍ ضزٍرت وبر
اعت ،هی تَاى اس پزعٌل پزعتبری دارای عبثمِ ػالٍُ ثز
ادارُ اهَر ثِ هٌظَر حوبیت ٍ راٌّوبیی پزعٌل خَاى ٍ
ونتدزثِ خْت ثْجَد ٍ ارتمبء هْبرتّبی تقوینگیزی
ثبلیٌی خَد اعتفبدُ ؽَد.
در ًْبیت راثغِ هؼٌبدار ٍ لَی ثیي خَدوبرآهذی
پزعتبراى ثب تَاًبیی تقوینگیزی ثبلیٌی پزعتبراى هؾبّذُ
ؽذ .ثز آى اعبط تَفیِ هیؽَد تب ثب در ًظز گزفتي
ؽزایظ السم ،دٍرُّبی آهَسؽی هجتٌی ثز ارتمبء
خَدوبرآهذی پزعتبراى تْیِ ٍ تذٍیي گزدد تب در وٌبر
ارتمبء اهتیبسات ایي هتغیز در ثیي پزعتبراى ،تقوینگیزی
ثبلیٌی ایؾبى ًیش ثْجَد یبفتِ ٍ ًتبیح لبثل هالحظِ ای را
ػبیذ ًظبم عالهت اس حیث ثزٍى دادّب ًوبیذ.
سپاسگزاری:

اس پزعٌل هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثَؽْز ٍ
وبروٌبى ثیوبرعتبىّبی علوبى فبرعی ،ؽْذای خلیح
فبرط ،اهیزالوَهٌیي ًْبخب ٍ هزوش للت ثَؽْزوِ فویوبًِ
در ایي هغبلؼِ ؽزوت وزدًذ ًْبیت تؾىز ٍ لذرداًی را
دارین .ضوٌب یبدٍری هیؽَد پضٍّؼ حبضز ًتیدِ
اعتخزاج حبفل اس پبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ ثب ؽوبرُ
ثجت  198107069410021داًؾگبُ آساد هزٍدؽت
هیثبؽذ.
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Abstract
Background: The clinical decision-making is a process of critical thinking to choose the best

practice to achieve the desired objectives. Nurses in the health system known as one of the
important health service providers that clinical decision-making is one of their duties in the field.
Therefore, they should have the ability to make appropriate clinical decisions. This study was
conducted to assess the relationship between self-efficacy and clinical decision-making of nurses
working in hospitals in Bushehr in 2015.
Methods: This was a descriptive analytic study, which have been done cross section on the 247
nurses working in hospitals in Bushehr that were selected by stratified random sampling method.
Schwartz & Jerusalem General Self-Efficacy Questionnaire and Jenkins clinical decision
questionnaire were used as data collection tools. Data were analyzed by SPSS/22.
Results: The study findings showed that the nurses have been in good condition in term of selfefficacy (21.33) and clinical decision-making (45.61). There were significant relationship between
clinical decision-making with age (r=0.198, p<0.01), working experience (r=0.203, p<0.01), and
gender of nurses (chi=56.532, p<0.05). Finally, a significant, positive and relatively strong
relationship was identified between nurses self-efficacy and their clinical decision-making ability
in this study (r=0.563, p<0.01).
Conclusion: Based on the importance of clinical decision-making for nurse and its significant
relationship with their self-efficacy and the effect of both of them on performance improvements,
Recommended in the policy-making process to improve the quantity and quality of services,
improving of the self- efficacy and clinical decision-making of nurses should be considered in the
health system.
Keywords: Clinical decision-making; Job performance; Nurse; Self-Efficacy
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