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 پوست 0011

 یا نهیزم هی: مطالعه نظریدر پرستار ینینظارت بال ندیفرا نییتب
 احمدی .فضل ا ،ونکی زهره نصیریانی *, خدیجهگان(: ) سندهینو

 .زدی یصدوق دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 nasiriani@gmail.com پست الکترونیکی:

 
نظارت از اصول مهم مدیریت و نظارت بالینی فعالیت هسته ای در حرف درمانی و جزء کلیدی عملکرد ایمن است. نظارت باالینی : مقدمه

آن در گرو اجرای اصولی و اثاربخش  کار آییاما  باشدمیسیستم حمایتی موثری در رویارویی با بسیاری از مشکالت و چالشهای پرستاری 

تبیین فرآیند نظاارت باالینی در  با هدفحاضر  پژوهش است. عملکرد اثربخش نیازمند زیر ساختهای قوی تئوریکی باشدمینظارت بالینی 

 .پرستاران در ایران صورت گرفته است

نفار از متارون هاا، ساوپروایزران،  82این مطالعه کیفی و به روش گراندد تئوری صورت گرفته اسات مشاارکت کننادگان روش تحقیق: 

بدون ساختار، مشاهده و بررسای  هایمصاحبهترکیبی از  صورتبه هادادهو پرستاران شاغل در بیمارستان ها بودند. گردآوری  سرپرستاران

مبتنای بار  وتحلیلتجزیاهابتدا هدفمند و سپس نظری انجام شد و محیط پاژوهش بیمارساتانها باود و  گیرینمونهاسناد و گزارشات بود. 

کد گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. برای صاحت و اساتحکام داده چهاار معیاار  صورتبه 0228کوربین رویکرد روش اشتراوس و 

 رفت. کاربهپذیری، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال  تائیدکیفی مقبولیت، 

مشاارکت  گیاردمی، نظارت بالینی در بستری از فرهنگ سازمانی ناآمااده شاکل هاداده ایمقایسهمستمر و  وتحلیلتجزیهبراساس نتایج: 

تساامحی را در پایش مای  –و در پی آن رفتار تعااملی  دهندمیکنندگان در مواجهه با زیر ساختهای نظارتی ناکافی، تضاد نقش را نشان 

 که پیامدهای کلی آن نظارت غیراثربخش است. شوندمیتار متغیرهای واسطه ای سبب تشدید این رف عنوانبه نظارتی نیز پیچیدگی گیرند.

نشان داد نظارت بالینی در پرستاران مفهومی تعاملی و متأثر از عوامل مختلف فردی، سازمانی و ماهیت کاار  هایافته: گیرینتیجهبحث و 

 .تسامحی اثربخش با نظارت شوندگان فرآیند نظارت بالینی را ارتقاء بخشند –است که الزم است سوپروایزران با برقراری ارتباط تعاملی 

یا نهیزم هی، تضاد نقش، نظرتسامحی – یارتباط تعامل ینظارت بالینی، پرستاران، برقرار کلمات کلیدی:
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