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 دهيچک
 يتوٌسيٍ اضتمبء ضضب تيفيجْت ثْجَز وّب  ؾبظهبىاؾت  وبضيث يتوٌسيضضب هَثط ثط يّب حَظُ يياظ هْوتط يىي يذسهبت پطؾتبضمقدمه و هدف: 

حبوويت ًظبم  يط اجطايتبث اؾت قسُ تالـ پػٍّف ايي زض .ؾتا يٌيت ثبلياظ آًْب ًظبم حبوو يىيوِ  وٌٌس ياؾتفبزُ ه يهرتلف يّب اظ ضٍـ وبضاىيث

 ثطضؾي قَزوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى يث وٌسيتيضضبهيعاى ثط ثبليٌي 

ًفط  600وِ اظ هيبى آًْب  .ثَزاؾتبى فبضؼ  يهطوع وبضؾتبىيزض زٍ ث يثؿتط وبضيث ٍ جبهؼِ آهبضي آى وليِ تَنيفيپػٍّف حبضط اظ ًَع  :رسیبرروش 

( هتٌبؾت ثب حجن ًوًَِ  ؾبل ثؼس 1هبُ ثؼس اظ اجطا ٍ  6حبوويت ثبليٌي، عطح ي لجل اظ قطٍع اجطاثب ضٍـ ًوًَِ گيطي زض زؾتطؼ زض ؾِ هطحلِ )

ٍ  ِيتجع 15ًؿرِ  SPSS ّب ثب ًطم افعاض زازُ. ثَز وبض پطؾتبضاى تيفياظ و ثيوبض يتوٌسيپطؾكٌبهِ ضضباثعاض هَضز اؾتفبزُ  ؼييي قسُ اًتربة قسًس.ت

 يتَو يجيٍ جْت آظهَى زٍ ثِ زٍ هطاحل اظ آظهَى تؼم ANOVA هطحلِ اظ آظهَى ؾِ ّط ييث يتوٌسيًوطُ ضضب ييبًگيه ؿِيجْت همب ل ٍيحلت

 .زٍ اؾتفبزُ قس يهؿتمل ٍ وب يي هطاحل اظ آظهَى تيث يوبضى اظ ًظط ؾي ٍ جٌؽ ٍ عَل هست ثؿتطيث يّوگٌ يي جْت ثطضؾيّوچٌ .اؾتفبزُ قس

 هبُ ثؼس 6ًوطات  ييبًگيثب ه (يٌيثبل تيعطح حبوو يلجل اظ اجطا)اظ ػولىطز پطؾتبضاى زض هطحلِ اٍل  وبضاىيث يتوٌسيًوطات ضضب ييبًگيه: ها یافته

 . (P<0.05) زاقت يزاض يتفبٍت هؼٌ اظ اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي سؾبل ثؼ 1ًوطات  ييبًگيًساقت اهب ثب ه يزاض يتفبٍت هؼٌ

ثطًبهِ  ييضائِ اّطچٌس وِ ا اؾت، ضؾس اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي زض ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت پطؾتبضي هَثط ثَزُ ثِ ًظط هي :کلی نتیجه گیری

 تيطيزض هس يىپبضچگي جبزيلصا جْت ا اضقس ثِ ثطًبهِ ٍاثؿتِ اؾت. طاىيقسى پطؾٌل زض هَؾؿِ ٍ اضظـ ًْبزى هس طيزضگ عاىيه ٌِ،ي، ّعثِ نطف ٍلت

 ي ثطًبهِ هكبضوت فؼبل زاقتِ ثبقٌس.يا اجطاي زضًيع  وبضوٌبىػالٍُ ثط پطؾتبضاى ؾبيط ثْتط اؾت  تيفيثْجَز و يّب ثطًبهِ تيٍ هَفم
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 مقدمه

 يبثيثِ نَضت اضظ يپطؾتبض يّب اظ هطالجت وبضيث تيضضب

هساذالت ٍ  جياظ ًتب وبضيث يٍ ػبعف يقٌبذت ،يشٌّ

 فيپطؾتبض تؼط يٍ زضن ضفتبضّب يپطؾتبض يّب هطالجت

اظ ذسهبت اضائِ قسُ اظ اّساف هْن  وبضيث تيقَز ضضب يه

 وبضيث ياؾت وِ زض اضتمبء ؾالهت يگطٍُ زضهبً يّب تيفؼبل

هيعاى زّس  ي. آهبضّب ًكبى ه(2،1)اضزز اي ٍيػُ طيتبث

اظ  تجؼيت ٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت ثيوبضؾتبًي ثبضضبيتو

 ٍ ثطلطاضي اضتجبط هَثطتط ثب تين هطالجيي ؾالهتي زضهبى

 يياظ هْوتط يىي ي. ذسهبت پطؾتبض(1-3)اضتجبط زاضز

(2)اؾت وبضيث يتوٌسيضضبهَثط ثط  يّب حَظُ
ذسهبت  .

زض حفظ ٍ اضتمبء قْطت  يًمف هْوًِ تٌْب  يپطؾتبض

اظ  وبضاىيث تيضضب ييث يضاثغِ لَ زاضز ثلىِ وبضؾتبىيث

 وبضؾتبىياظ ول ذسهبت ث تيٍ ضضب يپطؾتبض يّب هطالجت

 ييث ًكبى زاز زض هغبلؼِ ذَز Lascbinger .ٍجَز زاضز

 بآًْ تيٍ ضضب وبضؾتبىياظ ث اىوبضيث يتوٌسيًوطُ ول ضضب

 .  (1)ٍجَز زاضز يلَ اضتجبط هي يپطؾتبض يّب اظ هطالجت

ي ّب هطالجت تيفيوهَضَع تَجِ ثِ  كطفتِيپ يّب زض ًظبم

ثْجَز ّب جْت  ؾبظهبىاؾت ٍ  سيتبوهَضز  اضائِ قسُ

جولِ ايي . اظ ثطًس ضا ثِ وبض هي يهرتلف يّب ضٍـ ت،يفيو

ثِ  1999زض ؾبل  يم ؾالهت هلًظب ؽياًگلؿتبى وِ ثب تبؾ

ٍ  ِپطزاذت يهطالجت ؾالهت تيفيوعَض هؿتمين ثِ هَضَع 

اضتمبء  ثطاي يضا ثِ ػٌَاى چبضچَث يٌيثبل تيحبوو همَلِ

جبهغ ٍ ضاّىبضي  يٌيت ثبليحبوو. لطاض زازهطالجت  تيفيو

 يّب هطالجت يهتؼبل يي اؾتبًساضزّبيتضو يلسضتوٌس ثطا

 تي. حبوو(3)ت ذسهبت اؾتيفيٍ ثْجَز هؿتوط و يٌيثبل

وِ زض  يمبتياؾت ٍ زض تحم يچٌس ٍاحسضاّىبض هي يٌيثبل

ًظبم زض اًگلؿتبى اًجبم گطفتِ ػٌَاى  ييا يهَضز اثطثرك

 ييپبؾد گَ فيعاًظبم ثبػث اف ييا يقسُ اؾت وِ اجطا

ّب،  هطالجت تيفيضا زض اهط و يبزيظ طاتييقسُ ٍ تغ ؿتنيؾ

 جبزيا يّبت پعقىاظ اقتجب يطيكگيٍ پ وبضيث يوٌيا

هَضز  يٌيثبل تيوِ زض ًظبم حبوو ي. اظ هَاضز(4)وٌس يه

 ،يذسهبت پطؾتبض تيفيلطاض گطفتِ اضتمب و فطاٍاى سيتبو

ؾؼِ ٍ ، تَظـٍ هؿئلِ آهَ وبضيتؼبهل وبزض زضهبى ثب ث

وبضاى زض يث يٍ تَاًوٌسؾبظ پطؾتبضاى يّب هْبضت تيتمَ

 Rajerman. (5)اؾت هكبضوت ٍ زذبلت زض زضهبى ذَز

وِ  ييّب وبضؾتبىيوٌس وِ زض ث يذَز ػٌَاى ه كيزض تحم

 گطيز يّب وبضؾتبىيًؿجت ثِ ثاجطا قسُ  يٌيثبل تيحبوو

ّب ٍ  پطؾتبضاى زض هَضز اًجبم هطالجت حبتياظ تَض وبضاىيث

 يكتطيث تيزضهبى ضضب طيزض ؾ وبضيوطزى ث طيزضگ

اًجبم گطفتِ زض اًگلؿتبى  هغبلؼبت يي. ّوچٌ(6)زاقتٌس

هطالجت  تيفيثط وتبثيط هثجتي  يٌيثبل تيحبوو زّس ى هيًكب

 وبضاىيهتَجِ ث اجطاي ايي عطحؾَز  ييكتطيٍ ثزاقتِ 

 يسيثطًبهِ جس يٌيثبل تيحبوو ياجطا طاىي. زض ا(7)اؾت

ٍ  يزٍلت يزضهبً ؿبتاؾت وِ زض ضاؼ اهَض هَؾ

ّعيٌِ ٍ ٍلت ظيبزي نطف  لطاض گطفتِ ٍ يذهَن

يبثي ٍ ثطضؾي ًمبط ضؼف ٍ اضظ قَز. اجطاي ايي عطح هي

ّب  ّب ٍ تؼييي هيعاى اثطثركي آى هثجت ايٌگًَِ ثطًبهِ

ثِ  بظيًتَاى گفت  ثِ ػجبضتي هيٍ  ضؾس ضطٍضي ثِ ًظط هي

 يٍ اثط ثرك ييوبضآ يجْت ثطضؾ سياًجبم هغبلؼبت جس

 وبضؾتبًْبيًمبط ضؼف ٍ لَت ث بفتيي ييًظبم ٍ ّوچٌ ييا

هرتلف  يبّ زض ثرف يٌيثبل تيحبوو يزض اجطا

هغبلؼِ جْت  ييقَز. لصا ا ياحؿبؼ ه يهَؾؿبت زضهبً

 زض ضًٍس يپطؾتبض ياظ هطالجتْب وبضاىيث يتوٌسيضضب يييتؼ

تحت پَقف  وبضؾتبىيزض زٍ ث يٌيثبل تيحبوو ياجطا

 .قساًجبم  طاظيق يزاًكگبُ ػلَم پعقى

 

 بررسي روش

 عطح تحميمبتي وِ اؾت يفيهغبلؼِ تَن هيهغبلؼِ  ييا

هغطح  زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ يتِ اذالقزض وو آى

جبهؼِ  .ثِ ثجت ضؾيسُ اؾت 90-5962ثب وس قسُ ٍ 

اؾتبى  يهطوع وبضؾتبىيزض زٍ ث ثيوبضاى ثؿتطي زضآهبضي 

زض  ًس.ثَز( وبضؾتبى قْساءيوبضؾتبى العّطا ٍ ثيث)فبضؼ 

ظًبى،  ،يجطاح ،يزاذل يزضهبً يّب هطاوع ثرف ييا

وِ  يوبضاًيٍجَز زاقت ٍ ث ؽاٍضغاًٍ  ّبي ٍيػُ هطالجت

ثَزًس ثِ نَضت زض زؾتطؼ  يّب ثؿتط ي ثرفيزض ا

هطحلِ  3زض ل پطؾكٌبهِ يجْت قطوت زض هغبلؼِ ٍ تىو

 Lascbingerعجك هغبلؼِ .اًتربة قسًس
ٍ ثب اؾتفبزُ  (1)
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زضنس ٍ  85 ٍ تَاى 05/0 ثب ذغبي اظ فطهَل حجن ًوًَِ

جْت تَظيغ  حجن ًوًَِ اؾتفبزُ اظ ًتبيج هغبلؼِ هصوَض،

 ًفط تؼييي قس. 600پطؾكٌبهِ 

جْت اًجبم ايي هغبلؼِ ثب ضيبؾت ايي زٍ ثيوبضؾتبى 

پؽ اظ اضائِ هؼطفي ًبهِ هؼبًٍت حضَضي نحجت قس ٍ 

ضضبيت وتجي هجٌي ثط اجبظُ پػٍّف اظ ايي پػٍّكي 

پطؾكٌبهِ ضا  وبضيث 200زض ّط هطحلِ  هطاوع گطفتِ قس.

ٍ  يٌيثبل تيحبوووطزًس. ثب هغطح قسى ًظبم  ليتىو

اؾتبى فبضؼ  يّب وبضؾتبىيآى زض ث يتالـ زض جْت اجطا

پطؾكٌبهِ ضا زض  ،عطح ييا يپػٍّكگط لجل اظ قطٍع اجطا

هطاوع لطاض زازُ ٍ پؽ اظ  ييزض ا يثؿتط وبضيث 200 بضياذت

هبُ پؽ اظ  6 هغبلؼِ وطز. هطحلِ زٍم يجوغ آٍض ليتىو

ؾبل  1 غبلؼِه ٍ هطحلِ ؾَمحبوويت ثبليٌي ًظبم  ياجطا

 200ثؼس اًجبم گطفت وِ زض ّط هطحلِ پطؾكٌبهِ تَؾظ 

ثِ  وبضاىيٍضٍز ث ظيقس. قطا يٍ جوغ آٍض ليتىو وبضيث

، ؾي ثيوبض يثؿتطظهبى ضٍظ اظ  2حسالل گصقتي  هغبلؼِ

قطوت زض . ثَزپطؾكٌبهِ  ليتىوتَاًبيي ؾبل ٍ  18 يثبال

وبضاى وبهال يث يل پطؾكٌبهِ ثطايي هغبلؼِ ٍ تىويا

اثعاض هَضز اًجبم قس. آًْب ت يثَزُ ٍ ثب ضضب يبضياذت

ػولىطز  تيفيو يبثيپػٍّف جْت اضظ يياؾتفبزُ زض ا

ت يفيوبضاى اظ ويث يتوٌسيضضبپطؾتبضاى پطؾكٌبهِ 

 patient satisfaction with ) يپطؾتبض يّب هطالجت

nursing care Quality Questionnaire)  ِؾبذت

Lascbinger  23 يزاضا . ايي اثعاضثَز 2005ؾبل زض 

 قَز يه يًوطُ گصاض 5تب  1اؾت ٍ اظ  يا ٌِيگع 5ال َؾ

 5ت ٍ ًوطُ يضضب هيعاى ييووتط 1ت ًوطُ يوِ ثِ تطت

 بظياهت 115ٍ زض ول زّس  يضا ًكبى ه يتوٌسيي ضضبيكتطيث

جوؼيت اٍل پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ هكرهبت  تز. لؿوضزا

 يتوٌسيهطثَط ثِ ضضب ّبي لٍ لؿوت ثؼس ؾَا قٌبذتي

 يتوٌسيؾَال زض هَضز ضضب 21 يثَزُ ٍ زاضا وبضاىيث

ؾَال زض هَضز  2اظ ػولىطز پطؾتبضاى ٍ  وبضاىيث

 تياؾت. ضط وبضؾتبىياظ ول ذسهبت ث يتوٌسيضضب

% هَضز 98 ًجبخثب آلفب وطٍ يپطؾكٌبهِ ثِ ظثبى انل ييبيپب

 2اثعاض تَؾظ پػٍّكگط ٍ  يي. ا(1)لطاض گطفتِ اؾت سيتبئ

ثِ  يؿيآقٌب ثِ ظثبى اًگل يزاًكىسُ پطؾتبض سيًفط اظ اؾبت

 سييهحتَا ثِ تب ييثطگطزاًسُ قسُ ٍ اظ ًظط ضٍا يفبضؾ

 سيضؾ طاظيق يزاًكگبُ ػلَم پعقى سيًفط اظ اؾبت 7 ييًْب

 يلَت ثط ضٍيهغبلؼِ پب هي يزض ع يپػٍّك ظيٍ زض هح

هس. پؽ اظ آ% ثِ زؾت 85آى  ييبيپب تيضط وبضيث 40

 15ًؿرِ  SPSS ّب ثب ًطم افعاض ازُاعالػبت ز يجوغ آٍض

 يّب ًوطُ ييبًگيه ؿِيقس. جْت همب ليٍ تحل ِيتجع

ثب  ANOVAاظ آظهَى هطحلِ  ؾِ ي ّطيث يتوٌسيضضب

 يّوگٌ يثطضؾجْت ي يٍ ّوچٌ يتَو يجيآظهَى تؼم

وبضاى اظ ًظط ؾي ٍ جٌؽ زض ؾِ ظهبى هَضز يجبهؼِ ث

ٍ  ُُ قساؾتفبز زٍ يهؿتمل ٍ وب يت يّب هغبلؼِ اظ آظهَى

 زض ًظط گطفتِ قس. 05/0آظهَى  يزاض يؾغح هؼٌ

 

 ها افتهي

ظهبى  3گطٍُ ٍ زض  3زض  وبضيث 600هغبلؼِ  ييا يزض ع

 تيفيذَز ضا اظ ػولىطز ٍ و يتوٌسيضضب عاىيهتفبٍت ه

اظ ول ذسهبت  يتوٌسيپطؾتبضاى ٍ ضضب يّب هطالجت

پطؾكٌبهِ اثطاظ وطزًس وِ زاهٌِ ًوطات  ليثب تىو وبضؾتبىيث

 115پطؾكٌبهِ ثطاثط  وطُثَز )حساوثط ً 90ٍ 30 ييث

.اؾت(
 

 در سٍ مرحلٍ مًرد پژيَش يياحذَب جمعيت شىبختيمشخصبت  :1 شمبرٌ جذيل

 p- value سال بعد 1 ماه بعد 6 قبل از اجرای مداخله متغیر

 50/5 > 48/ 48 ±93/16 43/47±34/16 52/48±80/16 ؾي )ؾبل(

 جٌؿيت )تؼساز(

 هطز

 ظى

 

80 

120 

 

95 

105 

 

110 

90 

 

< 50/5 

 50/5 > 02/3 ±91/3 2/ 76 ±33/1 2/ 98 ±37/1 تؼساز هَاضز ثؿتطي قسى

 50/5 > 10/3±78/0 09/3±18/0 99/2±88/0 يعَل هست ثؿتط
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ًفط ظى  315ًفط هطز ٍ  285 قبهل تيثِ تطت وبضاىيث ييا

عَل هست  ييبًگيه ٍ 8/47 ±8/16 يؾٌ ييبًگيثب ه

هَضز هغبلؼِ  يّب گطٍُ. ثَزًس ضٍظ 99/3 ± 88/0 يثؿتط

 يزض ّط ؾِ هطحلِ اظ ًظط ؾي، جٌؽ ٍ عَل هست ثؿتط

ثب  زٍ يوبهؿتمل ٍ  يت يآظهَى آهبض جيعجك ًتبت يثِ تطت

 ييبًگيه ثيي.  >P)05/0) ًساقتٌس يزاض يّن تفبٍت هؼٌ

ّط زض اظ ػولىطز پطؾتبضاى  وبضاىيث يتوٌسيًوطات ضضب

(. P<05/0زاقت ) ٍجَز يزاض يؾِ هطحلِ اذتالف هؼٌ

هطحلِ اٍل لجل ي يث يجيع تؼميزٍ ثِ زٍ زض آًبل ِؿيهمبزض 

هبُ  6ًوطات  ييبًگيثب ه يٌيثبل تيعطح حبوو ياظ اجطا

 ييبًگيًساقت اهب ثب ه ٍجَز يزاض يثؼس تفبٍت هؼٌ

ٍجَز  (P<001/0) يزاض يتفبٍت هؼٌ ؾبل ثؼس 1ًوطات 

ذسهبت  اظ ول وبضاىيث يتوٌسيضضب ييبًگيزاقت. ه

وسام  چيًوطات زض ّ ييبًگيعطح ثب ه يزض اثتسا وبضؾتبىيث

ًساقت. زض  يزاض يهؼٌ ٍتتفب يثؼس يّب اظ هطحلِ

اظ ػولىطز پطؾتبضاى  وبضاىيث يتوٌسيضضب ييبًگيه ؿِيهمب

 ظيزض هح يٌيثبل تيعطح حبوو يهبُ ثؼس اظ اجطا 6

 ثب ّن ؾبل ثؼس 1 يتوٌسيًوطات ضضب ييبًگيثب ه يپػٍّك

 .(P;001/0) زاقت يزاض يف هؼٌاذتال

 
 پرستبران يَب مبران از مراقبتيب يتمىذیه رضبيبوگيمسٍ یمقب :2 شمبرٌ جذيل

 یقبل از اجرا یتمندیرضا

 طرح

 p- value سال بعد 1 ماه بعد 6
مرحله ن یب)

 اول و دوم(

p- value 
مرحله دوم و ن یب)

 سوم(

p- value 
مرحله اول و ن یب)

 سوم(

اظ  يتوٌسيضضب

 لىطز پطؾتبضاىػو

03/7± 57 /46 97/5± 37 /48 67/4± 34 /56 102/0 0001/0 0001/0 

اظ ول  يتوٌسيضضب

 وبضؾتبىيذسهبت ث

66/0± 71 /1 67/0± 78 /1 61/0± 80 /1 877/0 120/0 658/0 
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 4939ماه  دي /79/ شماره 82دوره                                                                            نشريه پرستاري ايران           

  نتيجه گيري و بحث

ضا ثِ ّسف  ييٌسّبيّب ٍ فطا ؿنياظ وكَضّب هىبً يبضيثؿ

زًجبل  يذسهبت ؾالهت تيفيهساٍم و يحفظ ٍ اضتمب

وبهال ٍاضح اؾت وِ اهطٍظُ ثب افعايف ؾغح . (8)وٌٌس يه

ّبيي ثب ويفيت ثْتط  ؾَاز ٍ آگبّي افطاز اًتظبض هطالجت

ثِ ػٌَاى ًؿجت ثِ گصقتِ زاضًس ٍ ثيوبضاى توبيل زاضًس وِ 

زيسُ قًَس ٍ ًِ نطفب يه  يه قطيه زض ضًٍس زضهبى

ويفيت ذَة  ّبي ثيوبض هحَض ثب اًجبم هطالجت .(6)هكتطي

هؿتلعم ٍ هٌبؾت جْت افعايف ضضبيتوٌسي ثيوبضاى 

ّوِ حبل ٍ ثطاي وليِ زض ّبي ذبل  اؾتفبزُ اظ ضٍـ

 تيظ جولِ حبووا ٌسّبيفطا يياظ ا يبضيثؿ. (3)ثيوبضاى اؾت

وِ زض  ّؿتٌس ياضظقوٌس يّب يتئَض يٌيبلذسهبت ث

 طاظيق يزاًكگبُ ػلَم پعقى يياجطا يّب ثطًبهِ

ثطًبهِ نَضت  ييا ظا تيزض حوب يجس يبؾتگصاضيؾ

اؾت وِ  بًگطيًوب يهؿئلِ ثِ ذَث ييگطفتِ اؾت ٍ ا

هْن زاًكگبُ ثِ  يّب تيجعء اٍلَ يٌيذسهبت ثبل تيحبوو

 جيط عجك ًتبذسهبت ؾالهت اؾت. ث تيفيو يهٌظَض اضتمب

ًظبم  ياجطا طيتبث يطيگيهغبلؼِ ثب پ ييحبنل اظ ا

 ييبًگيه ،اؾتبى فبضؼ وبضؾتبىيزض زٍ ث يٌيثبل تيحبوو

اظ  يٌيثبل تيًظبم حبوو يلجل اظ اجطا وبضاىيث يتوٌسيضضب

اظ اجطاي عطح ٍ يىؿبل ثؼس )هيبى لجل  ػولىطز پطؾتبضاى

اي هبُ ثؼس اظ اجط 6چٌيي ثيي هطحلِ يه ٍ ؾِ( ٍ ّو

 تفبٍت ٍ يىؿبل ثؼس اظ اجطا )هيبى هطحلِ زٍ ٍ ؾِ( عطح

ًظبم  يهثجت اجطا طيتبث وِ ًكبى اظزاقت  يزاض يهؼٌ

پطؾتبضاى  ػولىطزثب گصقت ظهبى ثط  يٌيثبل تيحبوو

وٌس وِ ثِ  يبى هيع زض هغبلؼِ ذَز ثيً يّبقن ظّاؾت. 

ف يتَاًس زض افعا يت هيفيثْجَز و يّب ًظبم ييطيوبضگ

زيگط  هغبلؼبت هكبثِزض . (9)وبضاى هَثط ثبقسيث يتوٌسيضضب

ًيع وِ اظ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ ثَز ؾغح ضضبيتوٌسي 

ّبي  ثيوبضؾتبى .(10،3)قسثبال گعاضـ  هٌبؾت ٍثيوبضاى 

زض لؿوت آهَظـ ٍ  هَضز اضظيبثي زض هغبلؼِ حبضط

اؾت  يٌيثبل تيحبوو يهحَض انل هيوِ  يهْبضت آهَظ

ثط  عيً يٌيثبل تيحبوو سيٍ تبو ًساِ زاقت ذَثي تفكطيپ

ِ اؾت و يآهَظق يبظؾٌجيثط اؾبؼ ً يهكبضوت يطيبزگي

ِ يجْت ول ثيوبضؾتبىي زٍ ين آهَظـ ايت ٌسيفطا ييا يع

 يٌيت ثبليضا عجك ثطًبهِ حبوو يپطؾٌل ثطًبهِ تَؾؼِ فطز

هكرم ٍ ضا ضؼف ٍ لَت وبضوٌبى  مبطًل زازُ، يتكى

ثب  اًس. زازُوطزُ ٍ هساذلِ اًجبم  يعيثط اؾبؼ آى ثطًبهِ ض

 يّب ٍ تَؾؼِ هْبضتهساٍم آهَظـ  يّب ثطًبهِ يطيگيپ

ّب ٍ اضتمبء  هطالجت تيفيو فيافعا ٌِيظه يقغل

ثسٍى قه افعايف . قسُ اؾتفطاّن  وبضاىيث يتوٌسيضضب

پبؾرگَيي پطؾتبض ٍ پعقه ثِ ًيبظّبي ثيوبضاى، زازى 

بؾد ثِ اعالػبت الظم زض ذهَل ًحَُ زضهبى ٍ پ

ؾئَاالت ثيوبضاى هَجت ذكٌَزي هسزجَ ذَاّس قس وِ 

ّوِ ًيبظهٌس ؾغح هٌبؾت زاًف زض وبزض زضهبى 

 ؾتبضاىوبض پط تيفيزض و غيؾط طييتغ ييالجتِ ا. (11،10)اؾت

 گطيز يهحَضّب ٌِيوبض زض ظه جِيتَاًس ًت يه ييّوچٌ

ذغب ٍ  تيطيٍ هس يزاذل يعيهبًٌس هو يٌيثبل تيحبوو

 يثبقس وِ ثبػث حؿبؼ ؾبظ وبضيث يوٌيذغطات ٍ ا

عجك  وبض آًْب قسُ اؾت. تيفيپطؾتبضاى ٍ ثْجَز و

زاقتي اضتجبط هَثط ثب ثيوبضاى، افعايف هغبلؼبت اًجبم قسُ 

ّبي ثبليٌي اضتجبط هؿتمين زض  حؽ اهٌيت ٍ وبّف ضيؿه

ٍ ايي اهط هٌجط ثِ  افعايف ضضبيتوٌسي ثيوبضاى زاضز

ْبز ايي هطوع ثِ ٍ پيكٌٍفبزاضي ثيوبض ًؿجت ثِ ؾيؿتن 

ي زٍ هطوع هغبثك يزض ا (12،3)قسزيگطاى ذَاّس 

ل يتكى يٌيثبل يعين هويت يٌيت ثبليزؾتَضالؼول حبوو

 يّب ٌِ هطالجتيقسُ ٍ هؿبئل ٍ هكىالت هَجَز زض ظه

جْت اًجبم هساذلِ اًجبم  يعيٍ ثطًبهِ ض يضا ثطضؾ يٌيثبل

 يزاذل يعيٌس هويزض ٍالغ پطؾٌل ضٍظاًِ زض فطا زازًس.

وطزُ ٍ  يط قسُ ٍ فؼبالًِ هؿبئل ٍ هكىالت ضا ثطضؾيزضگ

ف اضائِ قَز يضؼ يزٌّس ٍ اگط ذسهت يهساذلِ اًجبم ه

ىطز يٍ ضٍقَز  يآقىبض قسُ ٍ ثِ عَض هٌظن گعاضـ ه

ه ثب يؿتوبتيٍ ثطذَضز ؾ يبثيكِ يض يٌيت ثبليحبوو

قبيس م نَضت گطفتِ اؾت. يّب، ذغبّب ٍ ًمب ضؼف

ّب زض فطايٌس ثْجَز ويفيت ثجت  لؿوتيىي اظ هْوتطيي 

ؾيؿتن ضؾيسگي ثِ قىبيبت، زازى اعالع ثِ ثيوبضاى زض 

يوبضاى ٍ ذهَل ٍجَز چٌيي ؾيؿتوي، ثجت قىبيبت ث

. اضائِ اعالػبت الظم ٍ (13)زازى ثبظذَضز ثِ آًْبؾت
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ثبظذَضز ثِ ثيوبضاى قبوي هٌجط ثِ افعايف اػتوبز آًْب ثِ 

اهب زض . (13،12)قَز ؾٌل هيؾيؿتن ٍ ّوىبضي ثيكتط ثب پط

هطحلِ  چيزض ّ وبضؾتبىياظ ول ث يتوٌسيضضب جبزيا ٌِيظه

ضؾس  يالجتِ ثِ ًظط ه ُ اؾت.ًكس سُيز ياضز يتفبٍت هؼٌ

 يگصاض طيٍ تبث يٌيثبل تيًظبم حبوو ياجطا يؾبل ثطا هي

ظهبى  وبضؾتبىيث يّب لؿوت ِيزض ول تيفيو جبزيثط ا

زّبي ثبليٌي ٍ ؾيؿتن ويفيت ػولىط ثطضؾيثبقس.  يوَتبّ

ّبي ذبل ٍ  زضهبى زض ّط هطوع تحت تبثيط هكرهِ

هتؼسزي لطاض زاضًس وِ ضضبيتوٌسي ثيوبض ًمف هْوي ضا زض 

ًبضضبيتي اظ اي زيگط ِ زض هغبلؼ (13)وٌس ايي هيبى ثبظي هي

ول ذسهبت ثيوبضؾتبى ٍجَز زاقت زض نَضتيىِ ؾغح 

ي هبت وبزض زضهبى هٌبؾت اضظيبثضضبيتوٌسي اظ ذس

زض  تيفيثْجَز و يٌسّبيفطا يطيزض ٍالغ ثِ وبض گ. (14)قس

ّوچٌبى وِ اؾت  عياهط ّوَاضُ چبلف ثطاًگ ياثتسا

Campbell ًي ًىتِ اقبضُ وطزُ ٍ يع زض هغبلؼِ ذَز ثِ اي

ت يفيثْجَز و يّب ثطًبهِ يوٌس وِ جْت اجطا يس هيتبو

طاى ؾغح ثبال يزض هَؾؿِ هبًٌس هس يالظم اؾت افطاز لَ

ت وطزُ ٍ ثِ عَض هؿتوط يّب حوب ي ثطًبهِيُ اظ اّوَاض

. الجتِ الظم ثِ شوط اؾت (10)وٌٌسپبيف آى ضا  يٌس اجطايفطا

ثِ نطف ٍلت،  يبزيّب ثِ عَض ظ ثطًبهِ يياضائِ اوِ 

قسى پطؾٌل زض هَؾؿِ ٍ اضظـ  طيزضگ عاىيه ٌِ،يّع

اضقس ثِ ثطًبهِ ٍاثؿتِ اؾت. ًىتِ هْن زض  طاىيًْبزى هس

اضتجبط  جبزيا يزضهبً ؿتنياظ ول ؾ يوٌستيذهَل ضضب

اثط  وبضاىيث يتوٌسياؾت وِ ثط ضضب ييٍاحسّب ييهٌؿجن ث

طز يهٌبؾت نَضت گ يزاضز لصا الظم اؾت وِ فطٌّگ ؾبظ

 تيفيؾبظهبى زض لجبل هؿئلِ اضتمبء و هيپطؾٌل  يوِ توبه

 تيحبوو يطيذَز ضا هؿئَل ٍ پبؾرگَ ثساًٌس. ثِ وبضگ

اضائِ وٌٌسُ ذسهبت ؾالهت  يّب بىزض ؾبظه يٌيذسهبت ثبل

تَاى آًْب ضا ثِ هَاًغ  يوِ ه (10)ؿتيً تياظ هحسٍز يذبل

ن وطز. يٍ فطٌّگ افطاز تمؿ يٍ هبل ي، هٌبثغ اًؿبًيؾبذتبض

زض  يٍ ًبتَاً يتيطي، ضؼف هسياظ جولِ هَاًغ ؾبذتبض

 تَاى ًبم ثطز ٍ يهرتلف ضا ه يٍاحسّب يجلت ّوىبض

ط زض يون افطاز هؿئَل ٍ زضگگط اؾتمالل يز يهكىل اؾبؾ

ٍ  يٌيت ثبليت ثطًبهِ حبووياّوثبيس لصا  .ي ثطًبهِ اؾتيا

ِ پطؾٌل ثِ نَضت ٍاضح يطاى ٍ وليهس يت ثطايفيثْجَز و

طاى يزازُ قَز تب هس يبى قسُ ٍ آهَظـ وبفيٍ هكرم ث

ي يت ايِ قسُ ٍ ثِ اّويي ثطًبهِ تَجيط زض ايٍ افطاز زضگ

 يّب تيهحسٍز يياظ هْوتطي ي. ّوچٌ(11)ثجطًس يهَضَع پ

 .اؾت يٍ هٌبثغ اًؿبً يظهبً تيثطًبهِ هحسٍز ياجطا

گط اظ يز يىي يع زض هَؾؿبت زٍلتيً يي هٌبثغ هبليتبه

 ِو يثِ عَض. (12)ي ثطًبهِ اؾتيا ياجطا يّب يًگطاً

Campbell وٌس وِ ػسم  يزض هغبلؼِ ذَز ػٌَاى ه

ثِ  هطثَط هَاضز% 41 زض تيفيثْجَز و ثطًبهِ تيهَفم

 ييوبضوٌبى اظ ا تي% هطثَط ثِ ػسم حوب35 زض ثَزجِ ٍ

وبض پطؾتبضاى  تيفيثْجَز ػولىطز ٍ و .(10)ّب اؾت ثطًبهِ

 تيذبعط ثبقس وِ هؿئَل ييثِ ا سيهغبلؼِ قب ييزض ا

زٍ  ييزض ا يٌيثبل تيثطًبهِ حبوو ياظ اجطا يبزيلؿوت ظ

 يهحَضّب يهطوع ثِ ػْسُ پطؾتبضاى ثَزُ ٍ هؿئَل اجطا

 جبزيزض هطوع ذَز ثَزًس لصا جْت ا يٌيثبل تيحبوو يانل

 تيهَفم يثطا ؿتنيٍ ول ؾ تيطيزض هس يىپبضچگي

اػن اظ  گطيثْتط اؾت وبضوٌبى ز تيفيثْجَز و يّب ثطًبهِ

ّن زض  ، پصيطـ ٍ حؿبثساضيياًتظبهبت، ازاض ،يجبًيپكت

ثطًبهِ هكبضوت فؼبل زاقتِ ثبقٌس ٍ جْت جلت هكبضوت 

 طايظ طزيهٌبؾت نَضت گ يفطٌّگ ؾبظ سيپطؾٌل اثتسا ثب

ّب  ثطًبهِ ييا كطفتيتَاًس زض پ يحطوت ته ته افطاز ه

ع زض هغبلؼِ ذَز ثِ يبى ًيسيّوچٌبى وِ ضق .هَثط ثبقس

 يّوىبض يا ي ثطًبهِيچٌ يوٌس وِ زض اجطا يس هيتبو

جبز ياؾت ٍ ا يع الظم ٍ ضطٍضيً يجبًيپكت يّب لؿوت

بظهٌس الساهبت يت ًيفيوٌِ ثْجَز ياعالػبت هٌبؾت زض ظه

ثِ آى  سيوِ ثب يا ًىتِ .(15)زض ؾغح وكَض اؾت ياؾبؾ

ًظبم زض ؾغح ٍظاضت ثْساقت ٍ  ييا يتَجِ زاقت اجطا

جْت  قَز وِ يكٌْبز هيلصا پزضهبى زض زضاظ هست اؾت 

هست هغبلؼبت  يثطًبهِ زض عَالً ييا ياثطثرك يثطضؾ

ّب زض  تب ًمبط ضؼف ٍ لَت ؾبظهبى طزياًجبم گ يهتؼسز

 يعيهكرم قسُ ٍ ثطًبهِ ض يٌيثبل تيثطًبهِ حبوو ياجطا

ضؾس وِ آهَظـ  ي. ثِ ًظط هطزيضفغ آًْب نَضت گ يثطا

 يّب ضقتِ بىيّب جْت زاًكجَ زض ؾغح زاًكگبُ غيٍؾ

 بظيهطتجظ ثب ثْساقت ٍ زضهبى ً يّب ٍ ضقتِ يَم پعقىػل
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 تيآقٌب قسُ ٍ اّو تيفيثْجَز و يّب اؾت تب ثب ثطًبهِ

اظ  يهكبضوت فؼبل پطؾٌل طايضا زضن وٌٌس ظ هَضَع

ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثطضؾي  .ثطًبهِ اؾت تيهَفم بتيضطٍض

ضضبيتوٌسي ثِ عَض گؿتطزُ هَضز ػاللِ ثطاي اًجبم 

تحميك اؾت ٍلي تؼساز هغبلؼِ جْت ثطضؾي ػَاهل هَثط 

ثط ضضبيتوٌسي ثِ نَضت هٌفطز ٍ هيعاى تبثيط ايي هَاضز 

ضؾس وِ  ون اؾت لصا ثِ ًظط هيزض ضضبيتوٌسي ثيوبضاى 

ًيبظ ثِ هغبلؼبتي اؾت وِ ثتَاًس ثِ عَض هَثط ويفيت 

ّب ٍ ذسهبت وبزض زضهبى ضا اًساظُ گيطي وٌس.  هطالجت

ثْتط  يزّس وِ هغبلؼبت آت يكٌْبز هيي پػٍّكگط پيّوچٌ

ي ثطًبهِ زض يهست ا يعَالً ياثط ثرك ياؾت جْت ثطضؾ

طؾٌل، گعاضـ ذغب پ يآهَظـ ٍ تَاًوٌس ؾبظ يّب ٌِيظه

ت يفيٍ ؾٌجف ثْجَز و يزضهبً -ثْساقتي يزض ٍاحسّب

 اًجبم قَز.  يٌيثبل يّب يعيّب هتؼبلت هو هطالجت

 

 ر و تشکريتقد

 عطح تحميمبتيي يوِ زض ا يوبضاًيثِ يبى اظ وليزض پب

، ثيوبضؾتبى يؽئاظ جولِ ضّوىبضاى ِ يقطوت وطزُ ٍ ول

قطوت اى هحتطم هتطٍى، ؾَپطٍايعٍضّبي ثبليٌي ٍ پطؾتبض

ي هغبلؼِ پػٍّكگط ضا يوِ زض اًجبم اپػٍّف وٌٌسُ زض

 ن.ييًوب يٍ تكىط ه يلسضزاً ،ضؾبًسًس يبضي
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Abstract 
Background & Aims: Nursing Services is one of the most important areas that impact on patient satisfaction. 

Organizations use different methods to improve the quality of care and enhance the patient‘s satisfaction. One of 

them is the system of clinical governance. In this study, the researcher evaluated the impact of implementing the 

clinical governance system for enhancing the patient’s satisfaction with nursing care.  

Material & Methods: This descriptive study was conducted at two hospitals on Fars province, Iran. Totally, 

600 patients were selected by convenience sampling during 3 stages (prior to the implementation of clinical 

governances, 6 months and 1 year after the implementation). Data were collected using questionnaire of 

satisfaction with nursing care quality. Data analyzed with One- way ANOVA, Tucky HSD post-hoc test, the 

independent t-test and chi-square test using SPSS software v15. 

Results: The results show that the average satisfaction score of nursing care was not significantly different 

between baseline and 6 month after implementing clinical governance but the score one year after implementing 

clinical governance was significantly different from the baseline (p<0.05).           

Conclusion: It seems that implementing clinical governance was effective in patients' satisfaction with nursing 

care. Implementing these programs is depended on spending a lot of time and money, involvement of employees 

and valuing the program by senior managers. Therefore, in order to manage the integrity and quality 

improvement, it’s better that all employees have taken an active role in these programs. 

 
Key Words: Patient, Satisfaction, Clinical Governance, Quality 

 

 

Received: 12 Sep 2015 

Accepted: 15 Dec 2015 

 

 

 

                                                 
1 Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran (*Corresponding author).       Tel: 09017584997              Email: Mitra_abassi@yahoo.com 
2 Phd.School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 
3 Phd.Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

mailto:Mitra_abassi@yahoo.com

