
 چکیده 

مورد در در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران  شاغل پرستاران و نگرش پزشکان مقایسۀ :عنوان 

 وعوامل مرتبط با آن و پرستار تشریک مساعی پزشک

ثر ضروری به نظر ؤآوری مواجه می باشد ، برقراری ارتباط م با توسعۀ فن ای همواره به طور فزاینده ه ای مرتبط به سالمت که هدر حرف:  زمینه

واند پیامدهای مؤثر و مطلوبی را برای ت میآنان  مؤثرارتباط  هستند که اصلی،  پزشک و پرستار دو عنصر سالمتاز میان  اعضای تیم  .رسدمی

ای را  تواند در این میان نقش ارزنده عنوان نمودی از ارتباط مؤثر، می به تشریک مساعی. دارد در بر بیمارانو نیز  سایر اعضای تیم درمانی ،آنها

 و تعیین  نگرش پزشکانبا هدفباشد، لذا مطالعۀ حاضر  که الزمۀ برقراری چنین ارتباطی بررسی نگرش افراد مربوطه می از آنجایی. داشته باشد

 .انجام گرفته است های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاران در مورد تشریک مساعی پزشکو پرستار در بیمارستان

و پرستاران دارای خصوصیات پزشکان جامعۀ پژوهش شامل .است  ای همقایس این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی: پژوهش روش

و ان پرستار پزشکان ومشخصات فردی  مربوطبهپژوهششامل دو قسمت است که قسمت اول  ینابزار مورد استفاده در ا .نمونۀ پژوهش می باشد

ا پس از  ه هداد. می باشد وردتشریک مساعی آناندر م نگرش پزشکان وپرستاران سنجش برای جفرسون  ۀنامپرسشقسمت دوم شامل 

های  شاخص شامل یفیتوص آمارازیقبه اهداف تحق یابیجهتدست ،ندقرار گرفت یآمار یلو تحل یهمورد تجز 11نسخه  SPSSبانرم افزار  یآور جمع

 .گردیداستفاده و آنالیز واریانس  دو یمستقل و کا یت آزمون های شاملآمار استنباطی  وهای پراکندگی  مرکزی و شاخص

بین  (> 000/0P_value)پژوهش نمایانگر اختالف معنی دارنتایج . داشتند پرستار شرکت 161پزشک و  161در این مطالعه :  اه هیافت

 .است (4/01±41/9)با نمرات میانگین نگرشپرستاران( 0/11±10/0)نمرات میانگین نگرش پزشکان

وجود دارد،  وپرستار پزشک مساعی سازی در زمینۀتشریک شودکه نیاز به فرهنگ نتیجه می پژوهش های با توجه به یافته :گیری نتیجه

سازی تشریک مساعی پزشک و پرستار برای  منظور تعریف اهداف و راهکارهایی برای پیاده رسد که برگزاری کارگاهی به نظر می همچنین به

این مطالعه با روشن ساختن نگرش پزشک و پرستار در مورد . شدضرورت داشته با به طور مشترک، های پزشکی و پرستاری، دانشجویان رشته

ایی برای ارائۀ راهکارهایی در جهت برقراری ارتباط مؤثر بین پزشک و پرستار را فراهم آورد تا پزشکان، ه هواند زمینت میتشریک مساعی 

ی همچنین بررسی عوامل مرتبط با نگرش پزشکان و پرستاران در مورد تشریک مساع .پرستاران و بیماران از پیامد های مفید آن بهره مند شوند

تشریک مساعی پزشک و پرستار هایی برای ارتقاء توان زمینهمیتحصیالت باالتر دارای از پزشکان با سابقه و پرستاران  تاستعانبا نشان داد که 

 .را فراهم آورد

 ، عوامل مرتبط با ارتباط پزشک و پرستارنگرش پزشک وپرستار،  پزشکوپرستارتشریک مساعی: اه هکلید واژ



Abstract 

Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative  relationships 

and its related factors in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences   

Introduction : Within the health-associated careers, which increasingly deal with technology 

advances, it is very vital to develop the effective communications. As the members of the 

healthcare team, physician and nurse are two main components whose appropriate 

communications can result in effective and favorable consequences for them, other members of 

the healthcare team, as well as patients. Collaboration is a reprehensive of effective 

communication.  

Methodology: This is a cross sectional comparative study in which the study population was 

selected among the physicians and nurses employed in hospitals of Tehran University of Medical 

sciences. The tool applied in this study consists of two parts. The first part involves demographic 

characteries of the research samples, whereas the second part includes Jefferson questionnaire to 

measure attitudes toward physician–nurse collaboration. The collected data were subjected to 

statistical analysis using SPSS14 software package. To obtain research objectives, after 

collecting required information, data were analyzed using descriptive statistical indexes a and T-

test, χ^2test, and ANOVA were used.  

Findings: In this study 160 physicians and 160 nurses participated. The results of this study 

indicated a significant difference (P-value < 0.001) between mean scores of the physicians (44.5 

± 5.05) with that of nurses (50.8 ± 3.84.( 

Conclusion: Based on findings of this study, it was concluded that it is required to do some 

cultural practices about the cooperation between physicians and nurses. In addition, it seems that 

holding workshops to define the objectives and strategies for creation of collaboration toward 

physicians and nurses is of highest significance for medical and nursing students. Through 

elucidating the attitude of physician and nurse toward collaboration, this research can provide 

some strategies for creation of effective communication between physician and nurse through 

which both can be benefited. Besides, assessing of the factors related to the attitudes of 

physicians and nurses to collaboration  revealed that it is possible to promote corporation 

between physician and nurse through employing highly experienced physicians and the nurses 

with higher education. 
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