
 

 

 

بررسي تأثیر بازاندیشي بر اساس مدل تانر بر تصمیم گیری بالیني پرستاران شاغل در بخشهای ویژه  عنوان طرح پژوهشي

 6931به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  وابسته

 931693 كد طرح

 دكتر سمیه غفاری نام و نام خانوادگي مجری طرح
 دانشکده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشکده/مركز تحقیقاتي 

 

 پرستاران شاغل در بخش های ویژهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

  خدمات سالمتگیرندگان الف. 

 گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

  كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 ماه از اشتغال ایشان در این بخش گذشته باشد و دارای مدرک لیسانس باشند. 1پرستاران شاغل در بخش ویژه كه حداقل 

 های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 
 سایر مخاطبینهـ. 

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲)فرم  های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

تصمیم گیری بالیني یکي از مهمترین مهارت های كاربردی در پرستاری است كه روند مراقبت  :الف. اهمیت موضوع

پرستاران   بالیني دراز بیمار و بهبودی وی را تحت تأثیر قرار مي دهد.اما طبق مرور متون انجام شده سطح تصمیم گیری 

در جهت ارتقاء قدرت  در بخش های ویژه  ایران در سطح متوسط و ضعیف است .به دلیل اهمیت مضاعف این مهارت

تکنیک باراندیشي بر اساس مدل تانر كه برای پرستاران طراحي شده است  مورد بررسي تصمیم گیری بالیني پرستاران 

 قرار گرفت.

نفر از پرستاران در دو گروه كنترل و آزمون با  13یری به روش سرشماری انجام شد و نمونه گ كار:ب. خالصه روش

یش و پس گروه كنترل ابتدا با فاصله یکماه پرسشنامه پاستفاده از جدول اعداد زوج وفرد به صورت تصادفي قرار گرفتند. 

ک سشنامه وارد مداخله شد. در یآزمون  تصمیم گیری بالیني لوری را تکمیل و سپس گروه آزمون پس از تکمیل پر

كارگاه با نحوه انجام بازاندیشي آشنا شدند . به مدت چهار هفته هر هفته هركدام از نمونه ها یک بازاندیشي بر روی 

تجارب بالیني پیش روی خود انجام دادند و محقق بر مبنای بازخورد الستر نمره بازخورد تک تک پرستاران و بازاندیشي 

تجزیه و   spss 21نها ارائه مي داد . یک هفته پس از اتمام مداخله مجدد پرسشنامه تکمیل شد و داده ها با ایشان را به آ

 تحلیل شد.

 

 نویسید:بزبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشپیام ج.

 1شماره پیام 
از مداخله در دو گروه بدون تفات و در سطح متوسط یا تصمیم گیری تحلیلي  نمره تصمیم گیری بالیني پرستاران بخش ویژه قبل

 شهودی بود.

 نمره تصمیم گیری بالیني پرستاران در گروه آزمون پس از اتمام مداخله افزایش معنادار داشته است . ۲شماره پیام 

 3شماره پیام 
ي به یک سطح باالتر ارتقاء یافت. بر اساس نظریه شناختمداخله سطح تصمیم گیری بالیني پرستاران در گروه آزمون پس از اتمام 

 هاموند تصمیم گیری بالیني سه سطح تحلیلي سیستماتیک ، تحلیلي شهودی و شهودی تفسیری دارد.

  4شماره پیام 

  5شماره پیام 

  6پیام شماره 

 



 

مورد را انتخاب كنید(توانید چندین )مي پیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د.   

  برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با 

 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهای درونها و بولتندر خبرنامه انتشار نتایج 

 ها و سمینارهای داخليارائه در كنفرانس 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس 

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته 

  های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال 

  كنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهوبقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره 

 سازی نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری 

 )سایر موارد )لطفاً نام ببرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
خش مراقبت ی بالیني پرستاران شاغل در بریگمیتصمبر  بر اساس مدل تانربررسي تأثیر بازاندیشي 

 6931ویژه بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

 931693 كد طرح

 دكتر سمیه غفاری مجری طرح نام و نام خانوادگي
 

 دانشکده پرستاری و مامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

بررسی تأثیر اجرای بازاندیشی  باهدفمطالعه  نیا( كلمه بنویسید 03و هدف پژوهش را حداكثر در )مقدمه  زمینه:

 گیری بالینی پرستاران شاغل در بخش ویژه انجام شد.تانر بر تصمیم

یی بالینی دو گروهی ،پیش آزما کاراین مطالعه یک ( كلمه بنویسد 03انجام پژوهش را حداكثر در روش ) روش اجرا:

نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امین  ۰۶ی این مطالعه هانمونهو پس آزمون است. 

 هادادهدند. تقسیم شآزمون و کنترل  گروه دوانتخاب و با تخصیص تصادفی در  بودند که به روش سرشماری

از  گیری بالینی لوری و ساالنترا قبل و یک هفته بعدتصمیم با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز مورد ۱۲نسخه  SPSS افزارنرمی و با آورجمعمداخله 

ری گیبازاندیشی توانست مهارت تصمیم( كلمه بنویسد 03نتیجه و پیام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداكثر در ) نتیچه:

اقبت و در امر مر کارگیری آن در آموزش پرستاریبالینی پرستاران شاغل در بخش ویژه را ارتقاء دهد، لذا به

 .شودیمپیشنهاد 

 

پزشكي اصفهاندانشگاه علوم   

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  


