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 پوست 3999

  بین دو گروه ایحرفهمورد ارتباط  پزشکان در پرستاران وبررسی دیدگاه 
 عاطفه رمضانی فریبا سعیدی نژادگان(: ) سندهینو

 سازمان:
 پست الکترونیکی:

 
برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنای ارتقاای وضاعیت بیماار  هاآنارتباط پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین : مقدمه

. باا توجاه باه اساتشدهبهداشتی اولیه توصایف  یهامراقبتویژگی الزم برای افراد شاغل در  ترینمهم عنوانبهاست. ایجاد ارتباط صحیح 

قبت از بیمار، این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مرا

 .بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هر دو گروه انجام گردید ایحرفه

بیمارساتان  هاایبخشبین پرساتاران و پزشاکان  که جامعه آماری آن از باشدمیاین تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی روش تحقیق: 

 نامهپرسش سوال و 82پرستاران شامل  نامهپرسشمجزا برای دو گروه بود که  نامهپرسشبررسی دو  ابزار اند.شدهانتخابصدوقی یزد  شهید

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیه مورد spss افزارنرمشده با استفاده از  آوریجمع اطالعات سوال بود. 88پزشکان شامل 

در اقدامات  و موارد برتری خاصی را نسبت به پرستاران احساس نمی کنند نشان داده شدکه پزشکان در اکثر آمدهدستبهدر نتایج نتایج: 

پرستاران از  موارد %26در  و که نگرش پرستاران نسبت به این رابطه منفی تر بوددر صورتی، فکری با پرستاران را دارندهم درمانی تمایل به

رتبه متوساط  برقراری تعامل با پزشک سخت و  موارد %61در  وپزشکان خود را برتر دانسته  هاآندید  از ارتباط با پزشکان ناراضی بوده و

 ایشان ناراضی بودند. تبادل نظر پزشک با عدم نظرخواهی و موارد پرستاران از اکثر در و استپایین را به خود اختصاص دادهبه 

خود با پزشکان را مناسب ندانسته و معتقد  ایحرفهنشان داد که بیش از نیمی از پرستاران ارتباط  آمدهدستبهنتایج : گیرینتیجهبحث و 

که این موضاوع بار کیفیات مراقبات و درماان بیمااران اثار  استشدهکاری غالب دستورگیرنده بر رابطه هم -بودندکه رابطه دستوردهنده

و ارتقاای کیفیات  پرساتار باین پزشاک و  ایحرفهدر جهت ارتقای ارتباط  تواندیمارتبا طی  هایمهارت آموزشنامطلوب می گذارد. لذا 

 باشد. مؤثرمراقبت از بیمار 

پزشک ،پرستار ،ایحرفهارتباط  کلمات کلیدی:
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