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 پژٍّطي هقالِ

بررسی رابطه خودکارآمدی با تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در 

 4931بیمارستانهای شهر بوشهردرسال

 4سلطاویان علیرضا، 3یسداوپىاٌ عباس ،*2احمذیان عبذالمجیذ ،1رياوی پًر مریم

 ایزاى بوشهز،، دانشگبه علوم پششکی بوشهز ،دانشکده پزستبری و هبهبیی ،دانشیبر -1

 ایزاى ،علوم تحقیقبت فبرس، هزودشت اسالهی واحد سادآ دانشگبه یدانشجو -2

 ایزاى ،هزودشت، دانشگبه اساد اسالهی واحد هزودشت، بهداشتی ودرهبنی گزوه هدیزیت خدهبتاستبدیبر  -3

 هوداى ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،دانشکده بهداشت ،هبرسیستیآهدلسبسی بیوبریهبی غیزه واگیزوگزوه  هزکشتحقیقبت ،دانشیبر -4

 18/12/1394 پذیزش: 28/11/1394 دریبفت:

 چكیده:

یکي اس باضذ.  تصوین گیزی بالیٌي یک فزآیٌذ تفکز اًتقادی در اًتخاب بْتزیي عول جْت رسیذى بِ اّذاف هطلَب هي مقدمه:

گیزی بالیٌي هٌاسبي بزخَردار باضٌذ. ایي  بایست اس تَاًایي تصوین باضذ، لذا هي تصوین گیزی بالیٌي هي پزستاراىٍظایف هْن 

بَضْز در سال  ضْزّای  گیزی بالیٌي در پزستاراى ضاغل در بیوارستاى هطالعِ با ّذف بزرسي رابطِ خَدکارآهذی با تصوین

 اًجام ضذُ است. 1394

ًفز اس پزستاراى ضاغل در  247پژٍّص حاضز یک هطالعِ تَصیفي تحلیلي است کِ بِ صَرت هقطعي بز رٍی  ار:روش ک

گیزی بِ صَرت تصادفي طبقِ بٌذی ضذُ بَد. دادُ ّا با استفادُ اس  بیوارستاًْای ضْز بَضْز اًجام ضذُ است. رٍش ًوًَِ

تصوین گیزی بالیٌي استخزاج ضذُ ٍ با آسهَى ّای تحلیل  پزسطٌاهِ خَدکارآهذی عوَهي ضَآرتش ٍ جزٍسلن ٍ پزسطٌاهِ

 هَرد تحلیل قزار گزفتٌذ. SPSS/22اسکَر با ًزم افشار -ٍاریاًس، ّوبستگي پیزسَى ٍ اسپیزهي ٍ کای

در ٍضعیت هطلَب قزار  61/45گیزی بالیٌي  ٍ اهتیاس تصوین 33/21پزستاراى اس ًظز هیاًگیي اهتیاس خَدکارآهذی  ها:یافته

، chi=532/56( ٍ جٌسیت )r ،01/0>p=203/0(، سابقِ کار )r ،01/0>p=198/0داضتٌذ. ّوچٌیي ارتباط هعٌاداری بیي سي )

05/0>p با اهتیاس تصوین گیزی بالیٌي پزستاراى هطاّذُ ضذ. در ًْایت ارتباط هعٌادار، هثبت ٍ ًسبتاً قَی بیي اهتیاس )

 (.r ،01/0>p=563/0هطاّذُ ضذ )خَدکارآهذی ٍ تصوین گیزی بالیٌي پزستاراى 

ضَد در با تَجِ بِ اّویت بحث تصوین گیزی بالیٌي ٍ ارتباط هعٌادار آى با خَدکارآهذی در پزستاراى، تَصیِ هينتیجه نهایی: 

گیزی بالیٌي پزستاراى در ساختار ًظام  فزآیٌذ سیاستگذاری جْت ارتقاء کوي ٍ کیفي خذهات، بْبَد خَدکارآهذی ٍ تصوین

 ت هذ ًظز قزار گیزد.ساله

  پزستاراى؛ تصوین گیزی بالیٌي؛ خَدکارآهذی؛ عولکزد ضغلي کلیدواژه ها:

 

 ـ   
     ایزاىعلوم تحقیقبت فبرس، هزودشت اسالهی واحد سادآ دانشگبه یدانشجو ؛احودیبى عبدالوجید :نویسنده هسئول ، 
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 مقدمه:

وِ ثِ  ّغتٌذای ثبرس اس افزادی  پزعتبراى ثِ ػٌَاى ًوًَِ

لضبٍت در ؽزایظ هجْن ٍ ًبهغوئي هی پزداسًذ ٍ اعالػبت 

دٌّذ  وٌبر ّن لزار هیگیزی  را خْت دعتیبثی ثِ تقوین

. پزعتبراى ًمؼ (1) تب ویفیت تقویوبت آًْب افشایؼ یبثذ

ّبی ػوذُ پیؼ رٍی  ولیذی را در فبئك آهذى ثز چبلؼ

بدُ ـزی عالهتی تب اعتفـزاثـّبی عالهت، اس وبّؼ ًبث ًظبم

بی عالهت ـاس ػولىزد هجتٌی ثز ؽَاّذ خْت ایدبد هشای

. (2) وٌٌذ هیػوذُ اس عزیك راّْبی اثزثخؾی ثبسی 

ّبی ثبلیٌی  بٍتـّبی عالهت ًیبسهٌذ تقویوبت ٍ لض ًظبم

اس خولِ در پزعتبراى ثِ هٌظَر ثْجَد ویفیت ثزٍى دادّبی 

خَد ّغتٌذ. چزا وِ ارتمبء ویفیت هزالجت پزعتبری 

بٍت ثبلیٌی ـزی ٍ لضـگی ّبی تقوین ًیبسهٌذ ثْجَد هْبرت

 . (3)آًْب اعت 

گیزی ثبلیٌی ػجبرت اعت اس  هْوتزیي تؼزیف اس تقوین    

َد ثب ـَخـّبی ثبلیٌی ه اًتخبة گشیٌِ هٌبعت اس ثیي گشیٌِ

بدُ اس ـبدُ اس ثْتزیي رٍػ درهبى ٍ پیؾگیزی ثب اعتفـاعتف

هْبرتْبی ؽٌبختی وِ ًیبسهٌذ َّػ ٍ داًؼ تىبهل یبفتِ 

گیزی ثبلیٌی یه  تقوین. (4)ثبؽذ  گیزًذُ هی تقوین

فزآیٌذ تفىز اًتمبدی در اًتخبة ثْتزیي ػول خْت 

. تغییزات ثِ ٍخَد (5)رعیذى ثِ اّذاف هغلَة هی ثبؽذ 

ّبی خذیذ  آهذُ در ًظبم عالهت، تَعؼِ تىٌَلَصی ٍ رٍػ

ٍری در خذهبت  هزالجت اس ثیوبراى ٍ ارتمبء اّویت ثْزُ

تبراى گیزی ثبلیٌی پزع ثْذاؽتی ٍ درهبًی، اّویت تقوین

گیزی ثبلیٌی  . سیزا تقوین(6, 7)را افشایؼ دادُ اعت 

فحیح، هی تَاًذ هٌدز ثِ ثْجَد ویفیت هزالجت، وبّؼ 

هذت سهبى ثیوبری ٍ ًبتَاًی، ارتمبء اعتفبدُ اس هٌبثغ اًغبًی 

 .(10,7)ّبی گزدد  ٍ تدْیشات ٍ وبّؼ ّشیٌِ

ّب ٍ هغبلؼبت ًؾبى هی دّذ وِ پزعتبراى  ًتبیح ثزرعی    

وٌٌذ در هحیظ ثیوبرعتبى ًغجت ثِ اهز  احغبط هی

. هغبلؼِ اًدبم (4, 7, 11)گیزی ضؼیف ّغتٌذ  تقوین

ؽذُ ثز رٍی پزعتبراى اػتوبد ثِ ًفظ آًْب را در اهز 

. یىی اس (12)اًذ  گیزی در حذ پبییي ثزآٍرد وزدُ تقوین

دالیل پبییي ثَدى اػتوبد ثِ ًفظ را هی تَاى در عغَح 

وبرآهذی داًغت. خَدوبرآهذی ػجبرتغت اس پبییي ثبٍر خَد

ثبٍر فزد، در ایي خقَؿ وِ تَاًبیی اًدبم تىبلیف را دارد 

خَدوبرآهذی ػوَهی ثز پبیِ ٍ اعبط رٍؽي  .(13)یب خیز 

ؽذى لیبلت ٍ لبثلیت فزد، ثزای وٌبر آهذى هَثز ثب ثغیبری 

. پزعتبراى اس خولِ (14)ثبؽذ  سا هی ّبی تٌؼ اس هَلؼیت

ٌذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی در آًْب ّوَارُ در وغبًی ّغت

عغح پبییٌی ثزآٍرد هی ؽَد ٍ ّویي اهز هی تَاًذ ثز عبیز 

 .(15, 16)اثؼبد ؽخقیتی ٍ وبری آًْب تأثیز هٌفی ثگذارد 

هغبلؼبت هتؼذدی ػَاهل هتفبٍت فزدی ٍ گزٍّی را ثز     

-7)فزآیٌذ تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى هَثز داًغتِ اًذ 

. عي، خٌغیت، تأّل، تحقیالت، عبثمِ وبر، (18, 17, 10

داؽتي پغت هذیزیتی، ػاللوٌذی ثِ اداهِ وبر در ثخؼ 

وًٌَی، ٍضؼیت اعتخذام ٍ ًَع ثخؼ را اس خولِ ػَاهل 

هَثز در هؾبروت پزعتبراى در تقوین گیزی ّبی ثبلیٌی 

. ّوچٌیي ػَاهل هحیغی ٍ (7, 18)هؼزفی وزدُ اًذ 

ثِ ػٌَاى ػَاهل هَثز ثز  ػَاهل هزثَط ثِ حبدثِ

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى اٍرصاًظ در ثزخی اس  تقوین

. ّوچٌیي در (8)هغبلؼبت هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت 

هغبلؼبتی ًیش هْوتزیي ػَاهل هَثز ثز تقوین گیزی ثبلیٌی 

پزعتبراى ثیؾتز ػَاهل دهَگزافیه ٍ هحیغی ًظیز ٍعؼت 

حبدثِ، اهٌیت ٍ تْذیذ، فبفلِ ٍ سهبى ٍ هحیظ خبرج اس 

. ًتبیح هغبلؼبت ثبثت وزدُ (19)ثیوبرعتبى داًغتِ اًذ 

جه تفىز اعت وِ ثیي تقوین گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ٍ ع

ایؾبى اس خولِ عجه تفىز اًتمبدی راثغِ هؼٌبداری ٍخَد 

پزعتبر در دٍ  1486در هغبلؼِ ای ثز رٍی  .(21, 20)دارد 

ثیوبرعتبى ػوَهی عٌگبپَر در خقَؿ ًمؼ ػولىزد 

هجتٌی ثز ؽَاّذ در تقوین گیزی ثبلیٌی هؾخـ ؽذ 

درفذ اس پزعتبراى ًگزػ هثجت در ایي  64ثیؼ اس 

اهب فؾبر سیبد وبر هبًغ اس ثِ رٍس ًگِ خقَؿ داؽتٌذ. 

داؽتي آًْب ؽذُ ثَد. ّوچٌیي پزعتبراى خَدوبرآهذی 

ًبؽی اس تَاًبیی ّبی حبفل اس ػولىزد هجتٌی ثز ؽَاّذ در 

 (.22هْبرت ّبی خَد را در حذ هتَعظ هی پٌذاؽتٌذ )

ّوچٌیي ػَاهلی ًظیز اػتوبد ثِ ًفظ تأثیز هثجت ثز رٍی 

 . (23)تبراى دارد تقوین گیزی ثبلیٌی پزع

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 

تقویوبت ًظیز حظ خَدوبرآهذی ٍ اػتوبد ثٌفظ در اخذ 

ثبلیٌی هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت ٍ ثِ خش هؼذٍد 

، ٍ اًذن هغبلؼبت داخلی (24،22،17)هغبلؼبت خبرخی 

گیزی ثبلیٌی  ثِ ثزرعی عجه تفىز ٍ تقوین (25, 26)

پزداختِ اًذ. ثبیذ ػٌَاى وزد هغبلؼِ ای وِ ثِ تفقیل ثِ 

ثزرعی راثغِ خَدوبرآهذی ثِ ػٌَاى یه هتغیز درًٍی ٍ 
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گیزی ثبلیٌی در پزعتبراى در وٌبر هتغیزّبی  تقوین

دهَگزافیه پزداختِ ثبؽذ ؽٌبعبیی ًؾذ وِ ایي اهز 

ضزٍرت اًدبم چٌیي تحمیمی ثِ ٍیضُ در هزاوش ثْذاؽتی ٍ 

 .درهبًی ایزاى احغبط هی ؽَد

 :کار روش

تحلیلی اعت وِ -پضٍّؼ حبضز یه هغبلؼِ تَفیفی    

را ولیِ  ثقَرت همغؼی اًدبم گزفت. خبهؼِ آهبری

پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ ّبی هختلف هزاوش آهَسؽی 

ًفز  480درهبًی ؽْز ثَؽْز تؾىیل هی داد وِ ثزاثز ثب 

ثَدًذ. خْت تؼییي حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ خبهؼِ ٍ اّذاف 

ٍ  پضٍّؼ اس خذٍل تؼییي حدن ًوًَِ وزٍخغی ٍ هَرگبى

 ّن چٌیي فزهَل سیز اعتفبدُ ؽذ:

  
          

               
 

ًفز ثب تَخِ ثِ فزهَل فَق ٍ  225ای ثِ حدن  ًوًَِ    

خذٍل هَرگبى ثزای هغبلؼِ حبضز پیؼ ثیٌی ؽذ وِ 

خْت خلَگیزی اس تأثیز ریشػ ّبی احتوبلی ثز ًتبیح 

ًفز اس پزعتبراى ؽبغل در  260هغبلؼِ، پزعؾٌبهِ ثیي 

هزاوش آهَسؽی ٍ درهبًی ؽْز ثَؽْز تَسیغ ؽذ وِ در 

پزعؾٌبهِ تىویل ٍ ثِ تین پضٍّؾی ػَدت  247ًْبیت 

گیزی ثقَرت تقبدفی عْویِ ای ٍ در دٍ  دادُ ؽذ. ًوًَِ

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 

اًتخبة ؽذًذ. ایي هغبلؼِ اس خزداد  ّبی هَرد ًظز ًوًَِ

ثِ عَل اًدبهیذ وِ پظ اس اخذ  1394تب هْز هبُ  1394

آهذی هِ خَدوبرهدَسّبی السم ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌب

ؽَآرتش  (Generalized Self-Efficacy Scale) ػوَهی

ٍ  (Schwarzer, R., & Jerusalem, M)ٍ خزٍعلن 

هغبلؼِ اعتخزاج ّبی  گیزی ثبلیٌی دادُ پزعؾٌبهِ تقوین

 ؽذ. 

 1979همیبط ثبٍرّبی خَدوبرآهذی ػوَهی درعبل     

تَعظ ؽَآرتش ٍ خزٍعلن عبختِ ؽذ. ایي همیبط دارای 

گَیِ ثب دٍ خزدُ همیبط خذاگبًِ ی خَدوبرآهذی  20

ثِ  1981ػوَهی ٍ خَدوبرآهذی اختوبػی ثَد وِ در عبل 

( ٍ تب GSE-10گَیِ ای وبّؼ یبفت ) 10یه همیبط 

(. اهتیبس 27سثبى دیگز ثزگزداًذُ ؽذُ اعت ) 28وٌَى ثِ 

هی ثبؽذ. ایي همیبط  40تب  10در داهٌِ  GSE-10ثٌذی 

ّبی سًذگی، یب  ثزای پیؼ ثیٌی عبسگبری پظ اس دگزگًَی

ای اس چگًَگی سًذگی در ّز هزحلِ رؽذ،  ّوچَى ًوبیِ

ٍد ثزای وبرّبی ثبلیٌی ٍ دگزگَى عبسی رفتبر ثِ وبر هی ر

. ضزایت ثِ دعت آهذُ ی آلفبی وزًٍجبخ همیبط (28)

GSE-10  :در وؾَرّبی گًَبگَى چٌیي گشارػ ؽذُ اعت

؛ در آلوبى (30) 81/0؛ در وبعتبریىب (29) 88/0در وبًبدا 

 (32) 84/0؛ در اعپبًیب (14) 82/0؛ در فزاًغِ (31) 81/0

 . (26, 33) 84/0ٍ در ایزاى 

ثبلیٌی، اس پزعؾٌبهِ گیزی  ثزای ثزرعی تقوین    

گیزی ثبلیٌی فبلحی ٍ ّوىبراى وِ در داًؾىذُ  تقوین

رٍا ٍ پبیب ؽذُ  1384پزعتبری ٍ هبهبیی اففْبى در عبل

ّوجغتگی ثَد، اعتفبدُ گزدیذ. ّن چٌیي در ایي هغبلؼِ، 

ثِ دعت آهذ  83/0درًٍی آسهَى ثب اعتفبدُ اس آلفب وزًٍجبخ 

اس آسهَى ّوجغتگی  ٍ پبیبیی پزعؾٌبهِ ًیش ثب اعتفبدُ

هَرد تبئیذ لزار گزفت. پزعؾٌبهِ  92/0پیزعَى ثب ضزیت 

تبیی 5گَیِ ثب عیف لیىزت  15تقوین گیزی ثبلیٌی دارای 

 ّبی یٌِگشاس ّزگش تب ّویؾِ ثَدُ اعت. ّز یه اس 

 5ًوزُ « ّویؾِ»ٍ ّزیه اس گشیٌِ ّبی  1ًوزُ « ّزگش»

ٍ  15ُ حذالل ًوز عؤاالتگزفت وِ ثب تَخِ تؼذاد  یه

 (.34ؽذ ) یه 75حذاوثز 

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 

ًظز اهتیبس خَدوبرآهذی اختالف ثیي ثخؼ ّبی هختلف اس 

ٍ 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 ٍ 

ٍاریبًظ ّوچٌیي ثب آسهَى لَیي ثِ تؼییي ّوگي ثَدى 

ّبی  آًْب پزداختِ ؽذ. در ًْبیت دادُ ّب اس عزیك آسهَى

آهبری هزثَعِ )تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ ٍ ّوجغتگی( ثب 

هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار  SPSS/22اعتفبدُ اس ًزم افشار 

گزفت. در ایي هغبلؼِ اس هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ثزای 

وتز اس تَفیف هؾبّذات اعتفبدُ ؽذ ٍ عغح هؼٌی داری و

 .در ًظز گزفتِ ؽذ 05/0

 :هایافته

درفذ  4/79یبفتِ ّبی تَفیفی هغبلؼِ ًؾبى داد وِ 

درفذ آًْب در داهٌِ  6/29ؽزوت وٌٌذگبى پزعتبراى سى، 

درفذ دارای هذرن  5/91عبل،  40الی  35عٌی 
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 15الی  10درفذ عبثمِ وبر  5/23وبرؽٌبط پزعتبری، 

هؾغَل ثِ وبر درفذ آًْب ثِ فَرت رعوی  4/51عبل ٍ 

ثخؼ هختلف  10ثَدُ اًذ. پزعتبراى در هغبلؼِ حبضز اس 

ثب تَخِ ثِ حدن ّز ثخؼ ثِ فَرت تقبدفی اًتخبة ؽذُ 

گیزی ثبلیٌی  ثَدًذ وِ اهتیبس اثؼبد خَدوبرآهذی ٍ تقوین

( در پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ خزاحی هزداى 1)خذٍل 

 ًغجت ثِ عبیز ثخؼ ّب اس عغح ثبالتزی ثزخَردار ثَد

(. ًتبیح ًؾبى اس تَسیغ ًزهبل ّز دٍ هتغیز در 1)ًوَدار 

غح هؼٌبداری ثبالتز اس خبهؼِ پضٍّؼ داؽت چزا وِ ع

 ثَد. 05/0

 میاوگیه امتیاز خًدکارآمذی ي تصمیم گیری بالیىی پرستاران برحسب متغیرَای دمًگرافیک :1 جذيل

 هتغیز افلیهیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر اهتیبس دٍ 

 خَدوبرآهذی تقوین گیزی ثبلیٌی هتغیز افلی سیز هَلفِ تؼذاد درفذ درفذ تدوؼی

 هیبًگیي اًحزاف هؼیبر هیبًگیي اًحزاف هؼیبر

 خٌغیت        

 هزد 51 6/20 6/20 50/20 79/3 46/45 58/9
 

 سى 196 4/79 100 54/21 21/4 65/45 05/8

 عي )عبل(        

57/9  12/41  54/4  29/19  8/13  8/13 25ووتز اس  34   

 

26/8  09/46  44/4  28/22  1/35  1/21 30الی  25 52   

95/8  22/44  21/4  24/21  7/56  5/21 35الی  30 53   

23/7  56/47  65/3  75/21  5/86  6/29 40الی  35 73   

11/8  87/46  81/3  27/21  100 4/13 40ثیؼ اس  33   

 عبثمِ وبر )عبل(        

88/8  28/44  36/4  08/21  1/55  1/55 10ووتز اس  136   

 
66/7  32/47  85/3  39/21  8/80  5/23 15الی  10 58   

29/8  90/46  09/4  48/22  6/94  4/13 20الی  15 33   

14/4  84/48  84/2  53/20  100 3/5 20ثیؼ اس  13   

 تحقیالت        

0 00/45  0 00/21  4/0  4/0  وبرداًی 1 

 57/8  44/45  27/4  36/21  9/91  5/91  وبرؽٌبعی 226 

11/6  14/48  88/1  78/20  100 7/5  وبرؽٌبعی ارؽذ 14 

 

 اصلی بر حسب وًع بخش : تًزیع امتیاز متغیرَای1ومًدار 
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ّبی هختلف اس  خْت تؼییي اختالف پزعتبراى ثخؼ    

گیزی ثبلیٌی، ًتبیح آسهَى  ًظز خَدوبرآهذی ٍ تقوین

تحلیل ٍاریبًظ یه عزفِ ثزای همیبط خَدوبرآهذی ثب 

( ٍ آهبرُ 14/4) 33/21هیبًگیي )ٍ اًحزاف هؼیبر( 

(329/1;F ،216/0;p ّوچٌیي ثزای همیبط تقوین ٍ )

( 37/8) 61/45گیزی ثبلیٌی ثب هیبًگیي )ٍ اًحزاف هؼیبر( 

( ٍ ثب در ًظز گزفتي F ،739/0;p;684/0ٍ آهبرُ هزثَط )

هؼٌبدار ًجَدُ اعت. ثز ایي هجٌب هؾخـ آهبرُ لَیي 

، ICUّبی هختلف )خزاحی،  ؽَد وِ پزعتبراى ثخؼ هی

للت، ػفًَی ٍ ...( اس ًظز خَدوبرآهذی ٍ تَاًبیی 

گیزی ثبلیٌی ثب یىذیگز تفبٍت هؼٌبدار ًذاؽتِ ٍ  تقوین

 (.2هؾبثِ ّغتٌذ )خذٍل 

ثِ هٌظَر تؼییي ارتجبط هتغیزّبی دهَگزافیه ثب     

یزی ثبلیٌی پزعتبراى، اس آسهَى ّبی ّوجغتگی گ تقوین

)پیزعَى، اعپیزهي( ٍ ّوچٌیي آسهَى وبی دٍ اعتفبدُ 

ٍ عبثمِ  (r ،01/0>p;198/0)ؽذ. ًتبیح ًؾبى داد عي 

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى  ثب تقوین (r ،01/0>p;203/0)وبر 

راثغِ هثجت ٍ هؼٌبداری دارًذ. ثِ گًَِ ایی وِ ثب افشایؼ 

وبر، تَاًبیی تقوین گیزی ثبلیٌی ًیش افشایؼ عي ٍ عبثمِ 

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 

 (.3دارًذ )خذٍل 

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

 عغح هؼٌبداری Fآهبرُ هیبًگیي هدذٍرات 

 739/0 684/0 594/48 تقوین گیزی ثبلیٌی

 216/0 329/1 536/22 خَدوبرآهذی

 گیری بالیىی پرستاران متغیرَای دمًگرافیک با تصمیمَمبستگی : 3 جذيل

 هتغیزّب
 آسهَى ّوجغتگی

 آسهَى وبی دٍ
 همذار احتوبل (rّوجغتگی )

 002/0 198/0** عي

 268/0 072/0 عغح تحقیالت

 عغح هؼٌبداری ضزیت ٍی وزاهز ضزیت وبی دٍ 002/0 203/0** عبثمِ وبر

 a532/56 482/0 016/0 خٌغیت

 

گیزی ثبلیٌی در پزعتبراى  راثغِ خَدوبرآهذی ٍ تقوین    

ًیش ثب آسهَى ّوجغتگی پیزعَى هَرد ثزرعی لزار گزفت 

وِ ًتبیح ثیبًگز راثغِ هثجت ٍ هؼٌبداری ثیي ایي دٍ هتغیز 

ایی وِ ثز هجٌبی ضزیت  . ثِ گًَِ(r ،01/0>p;563/0)ثَد 

درفذ  6/31، (r2;316/0)تؼییي هحبعجِ ؽذُ 

گیزی ثبلیٌی ثِ ٍاعغِ خَدوبرآهذی پزعتبراى لبثل  تقوین

 (.4تجییي ثَد )خذٍل 

گیری  : رابطٍ بیه امتیاز کل خًدکارآمذی ي تصمیم4جذيل

 بالیىی

 اهتیبس ول خَدوبرآهذی هتغیزّب

تقوین گیزی 

 ثبلیٌی

 563/0* ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

 243 فزاٍاًی

 00/0 همذار احتوبل

 316/0 ضزیت تؼییي

 بحث:

ًتبیح ًؾبى هی دّذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی ول در سًبى 

ثیؾتز اس هزداى ثَدُ اعت. ّوچٌیي اهتیبس ول 

گیزی ثبلیٌی سًبى ثِ عَر ثغیبر خشئی اس اهتیبس ول  تقوین

گیزی ثبلیٌی هزداى ثبالتز ثَدُ اعت. در هغبلؼبت  تقوین

سًبى اس هزداى ثِ گیزی ثبلیٌی  هتؼذد اهتیبس ول تقوین

عَر هؼٌبداری ثبالتز ثَدُ اعت. هغبلؼِ وزیوی ٍ ّوىبراى 

درفذ ؽزوت  90( ًؾبى دادُ اعت وِ ثیؼ اس  2011)

وٌٌذگبى در هغبلؼِ اهتیبس تقوین گیزی ثبلیٌی ضؼیفی 

دارًذ ٍلی در هدوَع داًؾدَیبى پزعتبری سى اهتیبس 

ٍ . له (21)گیزی ثبلیٌی ثبالتزی داؽتِ اًذ  تقوین

( در هغبلؼِ ای ثیبى وزدًذ وِ پزعتبراى 2010ّوىبراى )

سى ثیؼ اس پزعتبراى هزد توبیل ثِ هؾبروت در 

. پیزاهَى اهتیبس (35)گیزی ثبلیٌی دارًذ  تقوین
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خَدوبرآهذی در پزعتبراى ًیش ؽَاّذی ٍخَد دارد وِ 

ًتبیح هغبلؼِ حبضز را اثجبت هی وٌذ اس خولِ ًتبیح هغبلؼِ 

( ًؾبى داد وِ خَدوبرآهذی 2011راى )لذهگبّی ٍ ّوىب

پزعتبراى سى در وٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبًی ثیؼ تز اس 

وِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ  (36)پزعتبراى هزد ثَدُ اعت 

 حبضز هؾبثِ اعت. 

ّبی هَرد هغبلؼِ در پضٍّؼ  یىی اس هْوتزیي فزضیِ    

گیزی ثبلیٌی ٍ  حبضز، اختالف هیبًگیي اهتیبس تقوین

ی پزعتبراى در ثخؼ ّبی هختلف هَرد ثزرعی خَدوبرآهذ

ثَد وِ ًتبیح ًؾبى داد وِ پزعتبراى در ثخؼ ّبی هختلف 

گیزی ثبلیٌی ٍ ّوچٌیي خَدوبرآهذی  اس تَاًبیی تقوین

یىغبًی ثزخَردار ثَدُ اًذ ٍ اختالف ثیي پزعتبراى ثخؼ 

ّبی هختلف اس ًظز ایي دٍ هتغیز ٍخَد ًذارد. هغبلؼبت 

ّبی درهبًی هختلف  اختالف ثیي ثخؼهحذٍدی ثِ ثزرعی 

گیزی ثبلیٌی پزداختِ اًذ  اس ًظز هَلفِ ّبی ًظیز تقوین

ّبی هختلف درهبى ثزخی هغبلؼبت  ٍلی پیزاهَى رٍػ

پیزاهَى ثزرعی اختالف ایي تَاًبیی ّب ثیي پزعتبراى اًدبم 

یبفتِ اعت. اس خولِ در هغبلؼِ ایی وِ تَعظ عیَپزس ٍ 

ؽَد وِ پزعتبراًی  بفتِ ػٌَاى هی( اًدبم ی2015ّوىبراى )

ّبی ایٌتزًتی خْت  وِ اس ٍعبیل ووه درهبًی ًظیز ؽجىِ

درهبى ثیوبراى اعتفبدُ هی وٌٌذ، ثِ ًغجت پزعتبراًی وِ 

ؽًَذ، اس تَاًبیی  ثِ فَرت هغتمین ٍارد درهبى ثیوبراى هی

گیزی ثبلیٌی ثبالتزی ثزخَردارًذ وِ یىی اس دالیل  تقوین

وبفی، داًؼ ثِ رٍس ٍ ّوچٌیي اٍرصاًغی ایي اهز را فزفت 

وٌذ.  ًجَدى هَارد درهبى اس عزیك ایٌتزًت ػٌَاى هی

ّبی  وٌذ وِ پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ ّوچٌیي اٍ ثیبى هی

ّبی ػوَهی تَاًبیی  هزالجت ٍیضُ ًغجت ثِ پزعتبراى ثخؼ

گیزی ثبلیٌی ثبالتزی دارًذ وِ اس دالیل ایي اهز  تقوین

ّب ٍ ّوچٌیي  براى ایي ثخؼتفبٍت در آهَسػ پزعت

ّب ػٌَاى  تدبرة ثبالتز آًْب ثِ ًغجت پزعتبراى عبیز ثخؼ

 .(37)ؽَد  هی

( ًؾبى داد هیبًگیي 2005هغبلؼِ فبلحی ٍ ّوىبراى )    

ّبی ػوَهی ثب  گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ثخؼ اهتیبس تقوین

ّبی ٍیضُ اختالف هؼٌی داری دیذُ ًؾذ  پزعتبراى ثخؼ

هغبلؼِ دیگزی ًیش وِ ثِ ثزرعی ّوجغتگی (. ًتبیح 34)

ّبی هختلف اس  گیزی ثبلیٌی در ثخؼ عجه تفىز ٍ تقوین

ّبی ٍیضُ  خولِ ثخؼ داخلی، اػقبة ٍ رٍاى ٍ هزالجت

دّذ وِ تفبٍت هؼٌبداری ثیي  پزداختِ ثَد ًؾبى هی

گیزی ثبلیٌی  ّبی هَرد هغبلؼِ اس ًظز اهتیبس تقوین ثخؼ

وِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ  (25)پزعتبراى ٍخَد ًذاؽتِ اعت 

( 2015در هغبلؼِ چَی ٍ ّوىبراى )حبضز هٌغجك اعت. 

ّبی  هؾخـ ؽذ وِ اهتیبس خَدوبرآهذی پزعتبراى ثخؼ

تخققی اس اهتیبس عبیز پزعتبراى هزاوش درهبًی در عغح 

تزی لزار دارد ٍ ایي اختالف لبثل ثحث ٍ هؼٌی دار  هغلَة

وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضز اختالف دارد. یىی اس  (24)اعت 

تَاى در هحیظ پضٍّؾی دٍ هغبلؼِ  دالیل ایي اهز را هی

ّبی  داًغت. در هغبلؼِ هذوَر فزفبً پزعتبراى ثخؼ

تخققی ٍ ػوَهی وَدوبى هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اًذ، 

حبل آًىِ هغبلؼِ حبضز ثز رٍی داهٌِ ٍعیؼی اس پزعتبراى 

د اًدبم یبفتِ اعت. اس عَیی در هغبلؼِ ثب ثخؼ ّبی هتؼذ

حبضز ًظز ثِ ایٌىِ پزعتبراى ثب در ًظز گزفتي ٍسى ٍ 

ًغجت تؼذاد ول پزعتبراى ثخؼ ّبی هختلف ثِ ػٌَاى 

ّبی  ًوًَِ اًتخبة ؽذُ ثَدًذ، ٍلی پزعتبراى ثخؼ

تخققی ثِ فَرت اعتبًذارد تؼذاد ووتزی اس حدن ًوًَِ 

در فَرت داؽتي را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ وِ اگز 

ّب، ثِ دلیل حدن ًوًَِ  اختالف هؼٌی دار ثب عبیز ثخؼ

پبییي، تَاى تأثیزگذاری ثز خزٍخی ًْبیی آسهَى اختالف 

 هیبًگیي ّب را ًذاؽتِ اًذ. 

پضٍّؾگزاى ثِ دًجبل ثزرعی ایي فزضیِ در ًْبیت     

گیزی ثبلیٌی  ثَدًذ وِ آیب خَدوبرآهذی ثز رٍی تقوین

هثجت داؽتِ ٍ هَخت ثْجَد ػولىزد آًْب پزعتبراى تأثیز 

ّبی ثبلیٌی هی ؽَد؟ ثز  گیزی در هؾبروت در تقوین

ّویي اعبط ًتبیح آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي دٍ 

هتغیز افلی هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ارتجبط هؼٌبدار، هثجت ٍ 

گیزی ثبلیٌی  تب حذٍدی لَی ثیي خَدوبرآهذی ٍ تقوین

( در هغبلؼِ خَد 1393)حغي پَر . پزعتبراى ثزلزار اعت

ّبی تفىز هتؼذد، ؽیَُ تفىز  ػٌَاى هی وٌذ اس ثیي ؽیَُ

علغلِ هزاتجی ثیؾتزیي ارتجبط ٍ ّوجغتگی را ثب 

دّذ وِ اس خولِ  گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ًؾبى هی تقوین

ّبی هتفىزاى علغلِ هزاتجی اّویت لبئل ؽذى ثِ  ٍیضگی

افزاد ثب ّبی هٌغمی ٍ تفىز عیغتوی اعت وِ در  اٍلَیت

ای در عبل  . در هغبلؼِ(25)خَدوبرآهذی ثبال ًْفتِ اعت 

هؾخـ ؽذ وِ اػتوبد ثِ ًفظ ثِ ػٌَاى یىی اس  2014

هَلفِ ّبی تأثیز گذار ثز هؾبروت پزعتبراى در فزآیٌذ 

بى هی تَاًذ ٍخَد داؽتِ ـگیزی ثبلیٌی، در وبروٌ تقوین

بد ـز ٍ ّوچٌیي اػتمـبرآهذی ثبالتـثبؽذ وِ خَدو

ّبی خَد در سهیٌِ وٌتزل  زی ًغجت ثِ تَاًبییـثیؾت

( 2010. در هغبلؼِ چزاغی ٍ ّوىبراى )(23)ؽزایظ دارًذ 
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بس خَدوبرآهذی ٍ ـبى دادُ اعت ثب آًىِ اهتیـبیح ًؾـًیش ًت

ػولىزدّبی ثبلیٌی داًؾدَیبى پزعتبری در حذ هتَعظ 

ثَدُ اعت، ٍلی ایي دٍ هتغیز ثب یىذیگز ّوجغتگی 

ایی وِ تغییز در یه هتغیز ًظیز  اًذ ثِ گًَِ ؽتِبدار داـهؼٌ

خَدوبرآهذی هَخت تغییز هثجت در هتغیز ػولىزدّبی 

. حمبًی ٍ (26)ثبلیٌی داًؾدَیبى پزعتبری هی ؽَد 

( وِ ثِ ثزرعی هَلفِ خَدوبرآهذی ثب 2013ّوىبراى )

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ؽبغل در ػزفِ پزداختِ  تقوین

بفت وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ ثَد، ثِ ایي ًتیدِ دعت ی

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى راثغِ هؼٌبدار ٍ هثجت ثزلزار  تقوین

 .(33)اعت 

هغبلؼِ حبضز تٌْب ثِ ثزرعی اهتیبس خَدوبرآهذی ٍ     

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى پزداختِ اعت ٍ ثِ ثزرعی  تقوین

ّبی  ػلل ایي اهتیبسات ًپزداختِ اعت. اس خولِ هحذٍدیت

تؼذاد اًذن ؽزوت وٌٌذگبى در عغَح هغبلؼِ حبضز 

تحقیلی وبرداًی ٍ وبرؽٌبعی ارؽذ ثِ ًغجت عغح 

تحقیالت وبرؽٌبعی ثَد وِ هَخت ؽذ تب راثغِ هؼٌبداری 

گیزی ثبلیٌی  ثیي عغح تحقیالت ٍ اهتیبس تقوین

 .پزعتبراى هؾبّذُ ًؾَد

 :نهایی نتیجه

در تحمیك حبضز، ثیي هتغیزّب عي، عبثمِ وبر ٍ خٌغیت 

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى ؽبغل در  پزعتبراى ثب اهتیبس تقوین

ّبی ؽْز ثَؽْز، راثغِ هؼٌبدار هؾبّذُ ؽذ.  ثیوبرعتبى

ّبی  ثٌبثزایي تَفیِ هی ؽَد وِ در تذٍیي هحتَای دٍرُ

گیزی  آهَسؽی هجتٌی ثز خَدوبرآهذی ٍ تمَیت تقوین

ثبلیٌی پزعتبراى ثِ ایي هتغیزّب تَخِ ؽَد. ّوچٌیي ثز 

ّبی درهبًی  ّویي یبفتِ تَفیِ هی ؽَد در ثخؼ هجٌبی

ّبی ٍیضُ وِ  حغبط اس خولِ ثخؼ اٍرصاًظ ٍ هزالجت

گیزی ثبلیٌی عزیغ ٍ فحیح السهِ ٍ ضزٍرت وبر  تقوین

اعت، هی تَاى اس پزعٌل پزعتبری دارای عبثمِ ػالٍُ ثز 

ادارُ اهَر ثِ هٌظَر حوبیت ٍ راٌّوبیی پزعٌل خَاى ٍ 

گیزی  ّبی تقوین ٍ ارتمبء هْبرت تدزثِ خْت ثْجَد ون

 ثبلیٌی خَد اعتفبدُ ؽَد.

در ًْبیت راثغِ هؼٌبدار ٍ لَی ثیي خَدوبرآهذی     

گیزی ثبلیٌی پزعتبراى هؾبّذُ  پزعتبراى ثب تَاًبیی تقوین

ؽَد تب ثب در ًظز گزفتي  ؽذ. ثز آى اعبط تَفیِ هی

ّبی آهَسؽی هجتٌی ثز ارتمبء  ؽزایظ السم، دٍرُ

ذی پزعتبراى تْیِ ٍ تذٍیي گزدد تب در وٌبر خَدوبرآه

گیزی  ارتمبء اهتیبسات ایي هتغیز در ثیي پزعتبراى، تقوین

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 ٍ

ؽْذای خلیح  ،ّبی علوبى فبرعی وبروٌبى ثیوبرعتبى

اهیزالوَهٌیي ًْبخب ٍ هزوش للت ثَؽْزوِ فویوبًِ ، فبرط

در ایي هغبلؼِ ؽزوت وزدًذ ًْبیت تؾىز ٍ لذرداًی را 

ؽَد پضٍّؼ حبضز ًتیدِ  ضوٌب یبدٍری هی دارین.

ثب ؽوبرُ  ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ اعتخزاج حبفل اس پبیبى

ساد هزٍدؽت آداًؾگبُ  198107069410021ثجت 

 .ثبؽذ هی

References 

1. Hammond KR, Kelly KJ, Schneider RJ, Vancini 

M. Clinical inference in nursing: Revising 

judgments. Nursing Research. 1967;16(1):38-45. 

2. Naylor MD, Kurtzman ET. The role of nurse 

practitioners in reinventing primary care. Health 

Affairs. 2010;29(5):893-899. 

3. Hammond KR. Human judgement and social 

policy: Irreducible uncertainty, inevitable error, 

unavoidable injustice: Oxford University Press, 

New York; 1996. 

4. Thompson C, Dowding D. Essential decision 

making and clinical judgement for nurses: Elsevier 

Health Sciences, UK, London; 2009. 

5. Hunink MM, Weinstein MC, Wittenberg E, 

Drummond MF, Pliskin JS, Wong JB, et al.  

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. 



 

http://nmj.umsha.ac.ir 

 هوکبراىو  روانی پورهزین                                                                   شبغل بزرسی رابطه خودکبرآهدی بب تصوین گیزی ببلینی در پزستبراى 84

9. Gunnarsson B-M, Stomberg MW. Factors 

influencing decision making among ambulance 

nurses in emergency care situations. International 

Emergency Nursing. 2009;17(2):83-89. 

10. Ramezani‐Badr F, Nasrabadi AN, Yekta ZP, 

Taleghani F. Strategies and criteria for clinical 

decision making in critical care nurses: a qualitative 

study. Journal of Nursing Scholarship. 2009; 41(4): 

351-358. 

11. Thompson C ,Stapley S. Do educational 

interventions improve nurses’ clinical decision 

making and judgement? A systematic review. 

International Journal of Nursing Studies. 

2011;48(7):881 - 893. 

12. Visser MR, Smets EM, Oort FJ, de Haes HC. 

Stress, satisfaction and burnout among Dutch 

medical specialists. Canadian Medical Association 

Journal. 2003;168(3):271-275. 

13. Koring M, Richert J, Lippke S, Parschau L, 

Reuter T, Schwarzer R. Synergistic effects of 

planning and self-efficacy on physical activity. 

Health Education   & Behavior. 2012;39(2):152-158. 

14. Bolaños-Medina A. Self-efficacy in translation. 

Translation and Interpreting Studies. 2014; 9(2): 

197-218. 

15. Roh YS, Lee WS, Chung HS, Park YM. The 

effects of simulation-based resuscitation training on 

nurses' self-efficacy and satisfaction. Nurse 

education today. 2013;33(2):123-128. 

16. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, 

Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW. The self-

efficacy scale: Construction and validation. 

Psychological reports. 1982;51(2):663-671. 

17. Hagbaghery MA ,Salsali M, Ahmadi F. The 

factors facilitating and inhibiting effective clinical 

decision-making in nursing: a qualitative study. 

BMC nursing. 2004;3(1):2. 

18. Mirsaeedi G, Lackdizagi S, Ghoojazadeh M. 

Demographic Factors Involved in Nurses’ Clinical 

Decision Making. Iran Journal of Nursing. 2011; 

24(72):29-36. (Persian) 

19. Jahanpour F, Sharif F, Salsali M, Kaveh MH, 

Williams LM. Clinical decision-making in senior 

nursing students in Iran. Int J Nurs Pract. 

2010;16(6):595-602. 

20. Paryad E, javadi N, Roshan Z, Fadakar K, Asiri 

S. Relationship critical thinking and clinical 

decision making in nursing students. Iran Journal of 

Nursing. 2011;24(73):63-71. (Persian) 

21. Karimi M, Rahnama F, GolAfraz M, Mohsen- 

Pour M. Clinical decision-making and critical 

thinking ability of senior nursing students and 

nurses in the hospital of Sabzevar University of 

Medical Sciences. Medical Education 

Development. 2011;10(12):179 – 188. (Persian) 

22. Shaheen M, Schubert F, Brendan L, Xue Z, 

Yin-Leng T,Yun-Ke C, Intan A M. Adopting 

evidence-based practice in clinical decision 

making:nurses’ perceptions, knowledge, and 

barriers. J Med Libr Assoc. 2011; 99(3):229-236. 

23. Fry M, MacGregor C. Confidence and impact 

on clinical decision-making and behaviour in the 

emergency department. Australasian Emergency 

Nursing Journal. 2014;17(3):91-97. 

24. Choi M, Kim J. Relationships Between Clinical 

Decision-Making Patterns and Self-Efficacy and 

Nursing Professionalism in Korean Pediatric 

Nurses. Journal of pediatric nursing. 2015; 30(6): 

e81-e8. 

25.  Hassanpour E ,NaderiRavesh N, Safavi B, 

NiroomandZandi k. Correlation between thinking 

and clinical decision-making styles of nurses 

working in teaching hospitals affiliated to Tabriz 

University of Medical Sciences and Health 

Services. Journal of Preventive Care Nursing. 2014; 

4(1):32-43. 

26. Cheraghi F, Hassani C, Riyazi H. Correlation 

between efficacy and clinical practice of nursing 

students. Scientific Journal of Hamadan Nursing & 

Midwifery Faculty. 2010;19(1):35 – 40. (Persian). 

27. Schwarzer R, Jerusalem M. Generalized self-

efficacy scale. In S. Wright, & M. Johnston, & J. 

Weinman, (Eds.), Measures in Health Psychology: 

A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs. 

Windsor, UK: nferNelson1995. 

28. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human 

agency. American psychologist. 1982;37(2):122. 

29. Osei W, Rasali D, Hawkey J, McCrae S, 

Johnson S. Cost implications of falls injury 

hospitalizations in older residents in saskatchewan, 

canada. Annals of Epidemiology. 2007;17(9):739. 

30. Jafar HM, Salabifard S, Mousavi SM, Sobhani 

Z. The Effectiveness of Group Training of CBT-

Based Stress Management on Anxiety, 

Psychological Hardiness and General Self-Efficacy 

Among University Students. Global Journal of 

Health Science. 2015;8(6):p47. 

31. Koch R, Wittekindt C, Altendorf–Hofmann A ,

Singer S, Guntinas–Lichius O. Employment 

pathways and work‐related issues in head and neck 

cancer survivors. Head & neck. 2015;37(4):585-

593. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharif%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129112
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129112


 

http://nmj.umsha.ac.ir 

 51، شوبره هسلسل 1394 سهستبى ،4م، شوبرهسودوره بیست و                                                هجله علوی دانشکده پزستبری و هبهبیی هوداى 85

32. Razaviyayn M, Padash Z, Moradi A. The 

determination of self-esteem, self-efficacy and 

achievement motivation measures in predicting 

women's quality of life. Interdisciplinary. Journal of 

Contemporary Research In Business. 2012; 

4(2):447. 

33. Haghani F, Asgari F, Zare S, Moadab M. 

Correlation between self-efficacy and clinical 

Performance of the Internship Nursing Students. 

Research in Medical Education. 2013;5(1):22-30. 

(Persian) 

34. Salehi SH, Bahrami M, Hoseini SA, 

Akhondzadeh K. Nurses’ clinical thinking and 

decision making. Nursing & Midwifery Research. 

2005;29:57-64. 

35. Lakdizaji S, MirSaeidi G, Zamanzadeh V, 

Ghojazadeh m. Nurses' participation in clinical 

decision-making process. Tabriz Journal of Nursing 

and Midwifery. 2010;12(1):35 – 43. (Persian) 

36. Ghadamgahi F, Zeghimat F, Ebadi H. 

Knowledge, attitude and self-nurses in hospital 

infection control. Journal of Military Medicine. 

2011;13(3):167-7. (Persian) 

37. Cuypers M, Lamers RR, Kil PJ, van de Poll-

Franse LV, de Vries M. Impact of a web-based 

treatment decision aid for early-stage prostate 

cancer on shared decision-making and health 

outcomes: study protocol for a randomized 

controlled trial. Trials. 2015;16(1):231.  

 
  



 

http://nmj.umsha.ac.ir 

 هوکبراىو  روانی پورهزین                                                                   شبغل بزرسی رابطه خودکبرآهدی بب تصوین گیزی ببلینی در پزستبراى 86

Original Article 

Assessing the relationship between self-efficacy 

and clinical decision-making in hospital nurse 

M. Ravanipour
1
; A. Ahmadian

2*
; A. Yazdanpanah

3
; A. R. Soltanian

4 

1- Associate Professor, The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, Bushehr University of medical sciences, 

Bushehr, Iran. 

2- Dept. of Health Services Administration, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran. 

3- Assistant Professor, Dept. of Health Services Administration, Marvdasht branch, Islamic Azad University, Marvdasht, 

Iran. 

4- Associate Professor, Modeling Of Noncommunicable Diseases Research Center and Dept. Of Biostatistics School of 

Public Health Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 

Received: 18.1.2016 Accepted: 8.3.2016 

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 self-

efficacy (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. 
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