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 چکیذه

تزرسی ي اوذاسٌ گیزی مذايم  ، اما درک متفايتی اس آن يجًد دارد.مزاقثت َستٍ اصلی پزستاری است: هقذهه

ٍ ي رفع اضکاالت آن رفتارَای مزاقثتی سثة یافته اضکاالت آن ضذٌ، کٍ تا طزح ریشی مذاخالت متفکزاو

 تاعث تُثًد مزاقثت خًاَذ ضذ.

 تعییه درک پزستاران ي سالمىذان اس رفتارَای مزاقثتی پزستاران تخص َای مزاقثت يیژٌ . هذف:

تیممار سمالمىذ تمٍ ريش ومًومٍ      00پزستار تٍ ريش سزضمماری ي 00تحلیلی،_در ایه مطالعٍ تًصیفی روش:

تیمارستان َای داوطگاٌ علًم پشضکی لزستان اوتخاب ضمذوذ. اتمشار   گیزی مثتىی تز َذف اس تخص َای يیژٌ 

گًیٍ تمًد. اعتثمار صمًری  ي محتمًایی      22ضامل   Wolf (CBI-E) گزد آيری دادٌ َا، پزسطىامٍ دي قسمتی

اعتثار صًری ي محتًایی تٍ دي ريش کیفی ي کمی تزرسی ضمذ  تا وظز متخصصیه فه تأمیه ضذ. پزسص وامٍ



تٍ مىظًر تزرسی پایایی ضزیة آلفمای کزيوثماب تمٍ میمشان      اس پزسص وامٍ حذف گزدیذ. گًیٍ 4ي در وُایت 

ي تا اسمتفادٌ اس آسممًن َمای آممار تًصمیفی ي      SPSS  18محاسثٍ گزدیذ. دادٌ َا تا استفادٌ اس وزم افشار 01/0

 . (P<0/05)تحلیلی )کزيسکال يالیس، مه يیتىی یً ي ضزیة َمثستگی پیزسًن(  آوالیش ضذوذ

( در S=30/89 , M=83/80)تز اساس یافتٍ َای پژيَص، ومزات پزستاران تٍ رفتارَای مزاقثتی  یافته ها:

( تاالتز تًد. اس دیذگاٌ پزستاران ي تیماران سالمىذ S=32/56,M=80/08قیاس تا ومزات تیماران سالمىذ )

طتزیه میاوگیه ومزٌ را کسة تی(S=0 , M=100) رفتارَایی اس قثیل تٍ مًقع اوجام دادن اقذامات درماوی 

 , S=33/71)ومًدٌ ي رفتارَایی ماوىذ مطارکت تیمار در تزوامٍ ریشی مزاقثتی حائش کمتزیه میاوگیه ومزٌ 

M=22/86).گزدیذٌ اوذ 

تزخالف یافتٍ َای حاصل اس مطالعات دیگزان، رفتارَای مزاقثتی اس سالمىذان در تخص َای  نتیجه گیری:

تاالیی تزخًردار است. تا ایه حال َىًس تزخی اس اتعاد ي عىاصز مزاقثتی در پزستاری اس  يیژٌ اس میاوگیه وسثتاً

 سالمىذان ویاسمىذ تًجٍ يیژٌ می تاضذ. 

 تخص مزاقثت يیژٌ رفتار مزاقثتی، درک پزستار، درک تیمار سالمىذ، كلیذ واشه ها:

 


