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 یبر اساس تئور یا حرفه نیب میدر ت ياشتراک یریگ میدر رابطه با تصم یابزار سنجش قصد رفتار يسنج حاضر با هدف روان پژوهش زمینه و هدف:

 .گردیدانجام  یو پرستار يپزشك های رشته انیدانشجو نیآن در ب يشده و بررس یزیر رفتار برنامه

 يمبتن ياشتراک یریگ مینامه سنجش تصم پرسش يسنج روان ،. در مرحله اولانجام گرفتکه در دو مرحله  بود يفیتوصاز نوع مطالعه این  کار: روش

در . گردید بررسي نابر اساس نظرات متخصص( IP-SDMیا  Interprofessional Shared Decision Making)شده  یزیر رفتار برنامه یبر تئور

نگرش  طهیح پنج از مورد نظر متشكل نامه . پرسشقرار گرفت يابیارز مذکور موردنامه  کنندگان با استفاده از پرسش شرکت یقصد رفتار ،مرحله دوم

 میدر ت ياشتراک یریگ میتم( و قصد کاربرد تصمیآ 3) درک شده یرفتار یها (، کنترلتمیآ 3) يذهن یها (، نرمتمیآ 2) ي(، نگرش عاطفتمیآ 2) يشناخت

( CVR ای Content validity ratioمحتوا ) یينسبت روابا استفاده از ] يو کم يفینامه به صورت ک پرسش يیمحتوا یي. روابود( تمیآ 3) یا حرفه نیب

و  Cronbach's alpha بیاز ضر نیز نامه پرسش یيایپا نییتع ی. براگردید يابیارز ([CVI ای Content validity ratioمحتوا ) یيو شاخص روا

( و اریو انحراف مع نیانگی)م يفیتوص ماراز آ استفادهها با  ، دادهاستفاده شد. در مرحله دومIntraclass correlation coefficient (ICC )آزمون 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSافزار  نرم در Pearson يآزمون همبستگ

 Cronbach's alpha ،92/0 بیضربر اساس  ابزار يشد. انسجام درون دییأت نانامه بر اساس نظر متخصص پرسش يفیو ک يکم یيمحتوا یيروا ها: افتهی

شرکت  یا حرفه نیب یها میدر ت ياشتراک یریگ میکنندگان مطالعه قصد داشتند در تصم . شرکتبه دست آمد ICC، 84/0نیز با استفاده از  ثبات ابزارو 

 .نمایند

 از رانیدر ا ،شده یزیر رفتار برنامه یبر اساس تئور یا حرفه نیب میدر ت ياشتراک یریگ میدر رابطه با تصم یسنجش قصد رفتار ابزار: یریگ جهینت

گردد بستر  يم شنهادیپ ،ياشتراک یریگ میمشارکت در تصم یکنندگان برا شرکت یتوجه به قصد رفتار . باباشد برخوردار مي خوبي یيایو پا یيروا

 .فراهم گردد يدرمان -يآموزش یها ستمیسالمت در س میت یاعضا نیب يمیت و کار ياشتراک یریگ میتحقق تصم جهتمناسب 

 یشده، قصد رفتار یزیر رفتار برنامه یتئور ،یا حرفه نیب یهمكار ،ياشتراک یریگ میتصم: ها کلید واژه
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 مقدمه

 عنوان به اخیر های دهه در اشتراکي گیری تصمیم رویكرد

 قرار توجه مورد بیمارمحوری تحقق بر ثرؤم عوامل از یكي

 اصول ادغام اشتراکي، گیری تصمیم رویكرد هدف است. گرفته

 به طریق از شواهد بر مبتني پزشكي و بیمارمحوری

 همه خطرات و مزایا با رابطه در اطالعات گذاری اشتراک

 بر اشتراکي گیری تصمیم است. بیمار به دسترس در های گزینه

 در و بیمار و سالمتمشاغل  مختلف اعضای بامؤثر  ارتباط

 گیری تصمیم تحقق بر و بیمار ترجیحات و ها ارزش گرفتن نظر

 کاهش موجب تواند ميو  (1، 2) کند مي کیدأت بیمار آگاهانه

 .(3، 4) گردد سالمت پیامدهای بهبود و پزشكي خطاهای

 ایجاد مانند مختلفي عوامل به اشتراکي های گیری تصمیم

 های هحرف تعامل بیمار، ترجیحات به توجه بیمار، با رابطه

 تصمیم یک با رابطه در مذاکره بیمار، با و یكدیگر با مختلف

 بین تعارض حل و درمان تیم مختلفمشاغل  بین بیمار برای

 گیری تصمیم و ای حرفه بین همكاری در دارد. بستگي آنان

 نظر در بعدی سه مثلثیک  توان مي را درمان تیم مشارکتي،

 اصلي ابعاد سالمت های هحرف سایر و بیمار پزشک، که گرفت

 ومؤثر  ارتباط ایجاد ،بنابراین .(5) دهد را تشكیل مي آن

 رویكرد تحقق الزامات جمله از ،ها آن بین كاریهم

 بین همكاری های مهارت .(6) شود مي محسوب بیمارمحوری

 ترین مهم عنوان به ارتباطي های مهارت و ای حرفه

 .(7) است شده تبیین اشتراکي گیری تصمیم های توانمندی

 نظام پرسنل چند که زماني مختلف، های حرفه بین همكاری

 بیمار، خانواده بیمار، یكدیگر، با مختلف ایه حرفه با سالمت

 درمان هیارا منظور  به جامعه و سالمت نظام پرسنل سایر

 عناصر از یكي .(8) دگرد مي تعریف ،دارند همكاری باکیفیت

 گیری تصمیم تحقق ،ای حرفه بین همكاری در کیدأت مورد

 بین همكاری فرایندآن  در رود مي انتظار که باشد مي اشتراکي

 یافتن برای درمان تیم مختلف های هحرف اعضای و بیماران

  .(9، 10) یابد تحققمؤثر  طوره ب تصمیم، بهترین

 ،آموزشي های سیستم در ای حرفه بین آموزش بستر ایجاد

 از گروهي آن در که گردد ایجاد یندیافر شود مي موجب

 های زمینه با سالمت حوزه در شاغل کارکنان یا دانشجویان

 به یكدیگر با مشخص دوره یک طول در، متفاوت آموزشي

 هدف یک عنوان  به «تعامل» که ای گونه  به؛ پردازندب آموزش

 سالمت، ارتقای خدمات تأمین جهت ها همكاری توسعه در مهم

 مورد بهداشتي خدمات سایر و بخشي توان درمان، پیشگیری،

 ای حرفه بین آموزش رود مي انتظار .(11) گیرد  قرار توجه

  .(6، 12) گردد ای حرفه بین همكاری تحقق موجب

 مورد آموزشي های برنامه طراحي در تئوری کاربردتازگي  به

 و آموزش فرایند در تئوری کاربرد .(13) است گرفته قرار کیدأت

 حفظ و ایجاد برای سیستماتیک رویكرد ایجاد موجب ،ارزیابي

 -یاددهي فرایند تواند مي وشود  مي کنندگان شرکت میان در تغییر

 Legare .(14) کند هدایت را آموزشي اثرات ارزیابي و یادگیری

 برای شده ریزی برنامه رفتار تئوری ازخود  مطالعه درو همكاران 

 گیری تصمیم در سالمت تیم اعضای رفتاری قصد بررسي

 قصد کهها به این نتیجه رسیدند  آن .ندکرد استفاده اشتراکي

 های تیم در اشتراکي گیری برای تصمیم کنندگان شرکت رفتاری

 مثبت منزل در اولیه مراقبت خدمات هیارازمینه  در ای حرفه بین

 رفتار تئوری های سازه که این به توجه با .(4) باشد مي

 قرار بررسي مورد را محیطي و فردی عوامل ،شده ریزی برنامه

 اشتراکي گیری تصمیممؤثر  عوامل تعیینجهت  تواند مي دهد، مي

 توجه با حاضر پژوهش در باشد. مناسب ای حرفه بین های تیم در

 مختلفي عوامل ثیرگذاریأت و ای حرفه بین رویكرد ماهیت به

 اشتراکي، گیری تصمیم در نگرشي و محیطي های شاخص مانند

 رفتاری قصد بر که شد استفاده شده ریزی برنامه رفتار تئوری از

 کیدأت رفتار تغییر برمؤثر  عوامل عنوان به نگرشي های سازه و

 عامل ترین مهم رفتاری قصد تئوری،این  اساس بر کند. مي

 .باشد مي فرد یک در رفتار کننده تعیین

 نظریه از ای شده تكمیل فرم شده، ریزی برنامه رفتار نظریه

 سازه ترین مهم رفتاری قصد که در آن است استداللي عمل

 که این احتمال ،ررفتا قصد .باشد مي رفتار تغییر کننده بیني پیش

 تعریف ،دهد انجام را مشخصي رفتار بگیرد تصمیم شخصي
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 نگرش» است.تشكیل شده  سازه سهاز  تئوری این شود. مي

 کننده ارزیابي مواضع یا ها واکنش تحت عنوان« ررفتا به نسبت

 گروه یک یا فرد موقعیت، یک به نسبت مخالف یا موافق

 رفتار حتي و باورها احساسات، شكل به که شود مي تعریف

 کننده بیني پیش عامل «ذهني هنجارهای» شود. مي داده نشان فرد

 ییدأت آن در که است هنجاری باورهای حاصل و رفتاری قصد

 .باشد مي مطرح جامعه مرجع افراد توسط نظر مورد رفتار رد یا

 فرد توسط که است اجتماعي فشار تأثیر این دیگر، عبارت به

 عامل این ندهد. یا دهد انجام را معیني رفتار که شود مي درک

 انتظارات آن از کردن پیروی برای فرد انگیزه میزان وسیله به

 به که است «شده درک کنترل»، سازه سومین شود. مي داده وزن

 رفتار یک انجام موانع یا ها کننده تسهیل فقدان یا وجود عامل دو

 رفتار انجام آساني یا سختي در وضعیت هر ثیرأت میزان و

 .(14) دارد بستگي

Legare  ها مدل بررسي به متعددیتحقیقات  درو همكاران 

 ای حرفه بین رویكرد بر مبتني اشتراکي گیری تصمیم ابعاد و

 بر مبتني اشتراکي گیری تصمیم سنجش ابزار ازو   پرداخته

 شده ریزی برنامه رفتار تئوری اساس بر ای حرفه بین رویكرد

 برمؤثر  عوامل حاضر، مطالعه در .(10، 15) اند هکرد استفاده

 با شده ریزی برنامه رفتار تئوری اساس بر اشتراکي گیری تصمیم

 موضوع که این بهبا توجه  شد. تعیین ترکیبيروش  از استفاده

 از یكي ،ای حرفه بین همكاری و مشارکتي گیری تصمیم

 محسوب درمان تیم سطح در سالمت نظام عمده های چالش

 اعضای وضعیت تعیین برای ابزاری ایجادبنابراین،  ؛شود مي

 آن نتایج اساس بر بهبود برای ریزی برنامه و درمان های تیم

 پژوهش حاضر با هدف روان سنجي باشد. کننده کمک تواند مي

 یریگ میشرکت در تصم یبرا یابزار سنجش قصد رفتار

و  پزشكي دو رشته انیدانشجو تیوضع نییو تع ياشتراک

 شد. انجامرابطه  نیدر ا یپرستار

 

 کار روش
 1396 سال در کهبود  مقطعي -يلیتحل این تحقیق از نوع

 ابزار پایایيو  روایي ،اول مرحلهدر  د.گردی انجام مرحله دو در

 از ای حرفه بین رویكرد اساس بر اشتراکي گیری تصمیم سنجش

 رفتاری قصد ،دوم مرحله در شد. تعیین نامتخصص دیدگاه

مورد بررسي  مذکور نامه پرسش از استفاده با کنندگان شرکت

 .قرار گرفت

 سنجش برایپژوهش  به ورود هایمعیار اول، مرحله در

 های مهارت مراکز در تدریس سابقه دارای افراد شامل روایي

 به مربوط تحقیقات سابقه و ارتباطي مهارت های دوره بالیني،

 مطالعات به توجه با بخش این در .بود رفتار تغییر های تئوری

 و صوری روایي سنجش برای نامتخصص از نفر 10 ،قبلي

 سنجش مرحله ها در نمونه شدند. پژوهش وارد محتوایي

 که بودند پرستاری و پزشكي های رشته دانشجویان پایایي،

 های نمونه .ندداشت حضور بالیني عرصه در ترم یک حداقل

 پرستاری و پزشكيهای  رشته دانشجویاننیز  دوم مرحله

 -تصادفي صورت به که بودند تهران پزشكي علوم دانشگاه

 رشته اساس بر افراد ،بدین ترتیب شدند.تحقیق  وارد ای طبقه

 صورت به سپس شدند. تقسیم طبقه دوبه  پرستاری و پزشكي

 در با نمونه حجم .قرار گرفتند طبقات از یک هر در تصادفي

 قابل تفاوت مقدار ،05/0 قبول قابل خطای مقدار گرفتن نظر

 جامعه در انتظار مورد معیار انحراف و 5/0 میانگین از قبول

 تفكیک به گروه هر دربنابراین،  آمد. دسته ب نفر 97 ،5/2

 گرفته نظر در نفر 50 تقریبي طوره ب پرستاری( -)پزشكي رشته

 ،نهایت در که شد توزیع نامه پرسش 120 اطمینان برای شد.

  نمونه حجم از درصد 50 .گردید تكمیل نامه پرسش 110

 شدند. مطالعه وارد پایایي، پایلوت بررسي برای نفر( 48)

 سنجش نامه پرسش ،حاضرپژوهش  در استفاده مورد ابزار

 شده ریزی برنامه رفتار تئوری بر مبتني اشتراکي گیری تصمیم

(Interprofessional Shared Decision Making  یا 

IP-SDM) اتمطالع در که بود Legare  ( و 4)و همكاران

Stacey ( 16و همكاران )این بود. شده سنجي روان و طراحي 

 در اشتراکي گیری تصمیم کاربرد قصد حیطه از پنج نامه پرسش

 های کنترل آیتم(، 3) ذهني های نرم آیتم(، 3) ای حرفه بین تیم
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 نگرش و آیتم( 2) شناختي نگرش آیتم(، 3) شده درک رفتاری

و  Legareتحقیق  در است.تشكیل شده  آیتم( 2) عاطفي

 یها حیطه از یک هر Cronbach's alphaضریب  ،همكاران

های  ، نرمای حرفه بین تیم در اشتراکي گیری تصمیم کاربرد قصد

نگرش شناختي و نگرش  های رفتاری درک شده، ذهني، کنترل

 گزارش 88/0و  74/0، 78/0، 75/0، 87/0 عاطفي به ترتیب

 )کامالً +3 تا مخالفم( )کامالً -3 از دهي نمره نحوه .(4)گردید 

 .بود موافقم(

 پایایي، همچنینو  کیفي( -کمي) محتوایي و صوری روایي

 استادان از نفر دو توسط نامه پرسش ابتدا شد. بررسيابزار 

 فارسي زبان به جداگانه صورت به انگلیسي، زبان به مسلط

 یک ،شده ترجمه نسخه دو متن مقایسه ضمن وگردید  ترجمه

 توسط معكوس ترجمه بعد، مرحله در .شد تهیه فارسي نسخه

 اصلي نامه پرسش محتوای از که انگلیسي زبان به مسلط مترجم

 به آن فارسي ترجمه و صورت گرفت نداشت، اطالعي اولیه و

 و نسخه این مقایسه با آخر، گام در .شد برگردانده انگلیسي

 ابزار فارسي نسخه ن،امتخصص توسط اولیه انگلیسي نامه پرسش

 .گردید نهایي مذکور

 محتوایي و صوری روایي سنجش جهتمطالعه  اول فاز در

 به نیز Delphi اجرای راهنمایي و نامه رضایت فرم ،امهن پرسش

 اول راند اجرای هفته دو از پس .شد ارسال نامتخصص

Delphi، انمحقق سپس .گردید آوری جمع متخصصان نظرات 

 در ها راپیشنهاد کلیه محرمانگي، حفظ و امانت رعایت ضمن

 ییدأت جهت و کردند اضافه اولیه چارچوب به مجزا ستون

 خواستدر آنان از و گردید ارسال دوباره به متخصصان مطالب

 نامه پرسش های یتمبا آ رابطه در را خود تكمیلي نظرات تا شد

 نظرات ،هفته دو از پس .(Delphi دوم راند) نمایند هیارا

 ارسال سوم راند اجرای جهت و تجزیه و تحلیل و وریآ جمع

 کمي های شاخصسپس  نشد. هیارا یجدید پیشنهاد که گردید

 Content validity) محتوا روایي نسبت شامل محتوا روایي

ratio  یاCVR )محتوا روایي شاخص و (Content validity 

ratio  یاCVI )تعیین برای .گرفت قرار بررسي مورد CVR ،از 

 اساس بر را توانمندی هر تا شد درخواست مذکور نامتخصص

 ضروری ولي است مفید است، ضروری) ای درجه سه طیف

 جدول اساس بر .(17) نمایند تعیین (ندارد ضرورتي و نیست

Lawshe، ارزش حداقل CVR مقدار  .به دست آمدCVI هر 

 چهار لیكرت طیف از استفاده با نیز نامه پرسش های یتمآ از یک

 پایایي سنجش جهت .(18) گرفت قرار بررسي مورد ای درجه

 از استفاده با ابزار تكرارپذیری و دروني انسجام از ،نامه پرسش

 به افراد از یک هر کهگردید  استفاده بازآزمون -زمونروش آ

  .نمودند تكمیل را نامه پرسش هفته دو فاصله

 گیری تصمیم با رابطه در رفتاری قصد سنجش منظور به

 ابزار کنندگان شرکت ای، حرفه بین رویكرد بر مبتني اشتراکي

  کردند. تكمیل خوداظهاری صورت به را مذکور

 ضریب  از استفاده با دروني انسجام سنجش

Cronbach's alpha از استفاده با نیز تكرارپذیری آزمون و 

 انجام Intraclass correlation coefficient (ICC) آزمون

 توصیفي های آزمون از ،دوم مرحله در .(19، 20)گرفت 

 رفتاری قصد وضعیت تعیین برای معیار( انحراف و )میانگین

 با افراد قصد نمرات بین رابطه .گردید استفاده فراگیران

 آزمون استفاده از باتحصیلي نیز  رشته و دموگرافیک هایمتغیر

 افزار نرم در ها دادهدر نهایت،  شد.تعیین  Pearson همبستگي

SPSS  19نسخه (version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 راهبردی تحقیقات ملي مرکز اخالق کمیته در حاضر مطالعه

 .گردید تصویب 960914 کد با تهراني پزشك آموزش

 

 ها یافته
 نفر 4 شامل نامتخصص از نفر 10 روایي، سنجش مرحله در

 ریزی برنامه تئوری حوزهاز  نفر 3 پزشكي، آموزش رشته از

 بودند. بالیني آموزش نامتخصصاز  نفر 3 و شده

 (درصد 40) مرد 4 و (درصد 60) زن 6 کنندگان را شرکت

به ترتیب  ها آن کاری سابقهو  سني میانگین تشكیل دادند که

 دانشجویان از نفر 48 بود. سال 2/10 ± 6/4 و 3/49 ± 2/4
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نمودند  شرکت پایایي مرحله در پزشكي و یپرستار های رشته

 مرد 23و شامل  بود سال 0/23 ± 2/2ها  آن سني میانگینکه 

 مرحله در بودند. (درصد 28/52) زن 25 و (درصد 91/47)

دانشجوی رشته  50 شامل دانشجویان از نفر 110 ،دوم

  پزشكيدانشجوی رشته  60 و درصد( 5/45پرستاری )

، کنندگان شرکت سني میانگین کردند. شرکتدرصد(  5/54)

 از درصد( 40) نفر 44 بود.سال  04/25 ± 90/3

 بودند. زن (درصد 60) نفر 66 و مرد کنندگان شرکت

 
 یا حرفه نیب كردیرو بر يمبتن ياشتراک یریگ میتصم با رابطه در یرفتار قصد سنجش ابزار یيایپا یها شاخص .1 جدول

 ICC Cronbach's alpha  طبقات

 89/0 73/0 کاربردی قصد

 86/0 77/0 ذهني های نرم

 80/0 76/0 شده درک رفتاری های کنترل

 88/0 75/0 شناختي نگرش

 0//84 71/0 عاطفي نگرش

 92/0 84/0 نامه کل پرسش

ICC: Intraclass correlation coefficient 

 

 یا حرفه نیب كردیرو بر يمبتن ياشتراک یریگ میتصم با رابطه در کنندگان شرکت قصد .2 جدول

 بازه انحراف معیار ±میانگین  ریزی شده تئوری رفتار برنامه

 کمترین بیشترین

 -67/0 67/2 24/1 ± 65/0 کاربرد قصد

 -1 00/3 87/0 ± 72/0 ذهني های نرم

 -3 00/2  91/0 ± 55/0 شده درک رفتاری های کنترل

 -2 00/3 63/1 ± 79/0 شناختي نگرش

 -1 33/2 06/1 ± 67/0 عاطفي نگرش

 -29/0 07/2 11/1 ± 51/0 اشتراکي گیری تصمیم برای رفتاری قصد

 

 ،مذکور ابزار کیفي روایي حاضر، مطالعه نتایجبر اساس 

 از حاصل نتایج گرفت. قرار انمتخصص سایر ییدأت مورد

 همه ،Lawshe جدول اساس بر که داد نشان CVR محاسبه

 را 64/0 از باالتر مقادیر شاخص این در نامه پرسش های آیتم

 نیز CVI محاسبه در ماندند. باقي نامه پرسش در و کردند کسب

 در و را به دست آوردند 79/0 از بیشتر مقادیر ها آیتم همه

 نامه پرسش محتوایي روایي ،نهایت در ماندند. باقي نامه پرسش

 نشان ابزار پایایي جینتا .گردید ییدأت کیفي و کمي صورت به

، Cronbach's alphaبه روش ضریب  دروني انسجام که داد

  .(1)جدول  شد گزارش 84/0( ICCر )ابزا ثبات و 92/0

 گیری تصمیم برای مطالعه در کنندگان شرکت قصد هنمر

 دبو 11/1 ± 51/0، ای حرفه  بین رویكرد بر مبتني اشتراکي

 نمرات بین رابطه تعیین برای همبستگي آزمون از .(2 )جدول

 افراد رشته و (یتجنس و )سن دموگرافیک متغیر با افراد قصد

 ده از تحقیق حاضر،مبه دست آ نتایجبر اساس  .گردید استفاده

 افراد سن با فراگیران رفتاری قصد نمرات بین یدار معني رابطه
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(001/0  =P ،33/0  =r ،)رشته (001/0  =P ،54/0  =r) و 

 شد. مشاهده (P ،19/0  =r=  040/0) جنسیت

 

 گیری نتیجه و بحث
 به رفتاری قصد شده، ریزی برنامه رفتار تئوری اساس بر

 رفتار تغییر کننده بیني پیش عوامل ترین مهم از یكي عنوان

 قصد سنجش ابزار ،حاضر مطالعه در است. شده تعریف

 حاکي از آن بود نتایج و شد سنجي روان کنندگان شرکت رفتاری

 گیری  تصمیم با رابطه در کنندگان شرکت نمرات میانگینکه 

 قصد نانآ دهد که و این یافته نشان مي باشد مي مثبت اشتراکي

  .نمایند شرکت اشتراکي گیری تصمیم در داشتند

 پاسخگویي و آمیز احترام درمان بر بیمارمحوری، رویكرد در

 از تا گردد مي کیدأت بیمار های ارزش و نیازها ترجیحات، به

 اطمینان بیمار های ارزش طریق از بالیني تصمیمات هدایت

 بیمار بین مشارکتي کار اهمیت بر ،تعریف این در .شود حاصل

 پیامدهای بهترین ایجاد برای درمان تیم مختلفکارکنان  و

 هدایت و آموزش منظور به. (21) است شده کیدأت ،محتمل

 گیری تصمیم رویكرد تحقق برای درماني های تیم اعضای

 و آموزشي های ریزی برنامه است الزم ،بیمارمحوری و اشتراکي

 سنجش ابزار از استفاده گیرد. صورت آن با متناسب ارزیابي

 های برنامه هدایت در زیادی اهمیت ،تئوری بر مبتني و مناسب

 رفتار تئوری بر مبتني ابزار حاضرپژوهش  در دارد. آموزشي

 سنجي روان متخصصان نظر از استفاده با شده ریزی برنامه

 با مرتبط رفتاری قصد سنجش ابزار که داد نشان نتایج وگردید 

 در دارد.مناسبي  پایایي و روایي ایران در اشتراکي گیری تصمیم

اغلب  و شده کیدأت نگرش سنجش بر هعمدتحقیقات به طور 

 مثبت اشتراکي گیری تصمیم به نسبت نگرش با رابطه در نتایج

 عنوان به رفتاری قصد تئوری، اساس بر اگرچه .(4) است بوده

 محدودی مطالعات اما ،شده تعیین رفتار کننده بیني یشپعامل 

 گیری تصمیم عملكرد با رابطه در رفتاری قصدزمینه  در

 سنجي روان بزارا از استفاده .(22) است شده انجام اشتراکي

 در اشتراکي گیری تصمیم برمؤثر  عوامل تعیین در تواند مي شده

 باشد. کننده کمک ای حرفه بین های تیم

 مفهوم رفتار، تغییر برمؤثر  عامل عنوان به رفتاری قصد

 و ذهني های نرم نگرشي، سازه سه که است ای پیچیده

 نتایج .دگذار مي ثیرأت نآ بر شده درک رفتاری های کنترل

 در داشتند قصد کنندگان شرکتکه  داد نشان حاضرپژوهش 

 .مشارکت نمایند ای حرفه بین صورت به اشتراکي گیری تصمیم

 گیری تصمیم با مرتبط شده درک کنترل و شناختي نگرش سازه

به  بررسي مورد های سازه بین در را میانگین بیشترین اشتراکي،

 یدؤم که نگرش بودن مثبت به توجه با .خود اختصاص دادند

 ای حرفه بین اشتراکي گیری متصمی رویكرد با افراد بودن موافق

 موانع یا کننده تسهیل عوامل ،شده درک کنترل سازه ،باشد مي

 ایجاد برای ریزی برنامه. در واقع، سنجد مي را رفتار یک انجام

 گیری تصمیم کننده حمایت عوامل و کننده تسهیل های فرصت

 اشتراکي گیری تصمیم تحققجهت  را بستری تواند مي اشتراکي

 عامل مختلف مطالعات در سازد. فراهم بالیني های بخش در

 تبیین رفتاری قصد برمؤثر  عوامل از یكي ،شده درک کنترل

  همخواني داشت. حاضرنتایج تحقیق  با که (4، 23) است شده

Legare  رفتار تئوری از که ای مطالعه درو همكاران 

 های هحرف از را کنندگان شرکت ،ندکرد استفاده شده ریزی برنامه

 ،گرکاردرمان اجتماعي، مددکار پرستار، شامل مختلف

 در پزشكان و درماني رژیم و تغذیه متخصصان ،یستفیزیوتراپ

نتایج  .نمودند وارد به پژوهش منزل در درمان خدمات هیارا

 ،کنند مي همكاری هم با تیم در افراد که این با وجود نشان داد،

 نتایج .باشد مي متفاوت ها آن رفتاری قصد برمؤثر  عوامل اما

 و رفتاری قصد بر افراد حرفه نوع که داد نشان پژوهش آنان

 باشد مي ثیرگذارأت ها نآ اشتراکي گیری تصمیم برمؤثر  سازه

 عامل دو پرستاران بین در ،و همكاران Legare مطالعه در .(4)

کارکنان  بین در و ذهني هنجارهای و شده درک کنترل

مؤثر  رفتاری قصد بر عاطفي های نگرش عامل نیز بخشي توان

عوامل  با متناسب آموزشي مداخله گرفتن نظر دربنابراین،  .بود
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 بهضروری  ،مختلف های هحرف اعضای بین در تغییر برمؤثر 

 .(4) رسد مي نظر

 قصد های سازه نمرات داری بین معني  ، رابطهنتایجبر اساس 

 ناشي تواند  مي این یافته که نداشت ودوج افراد رشته با رفتاری

 گانکنند شرکت های هحرف محدود تعداد و نمونه کم حجم از

 برو همكاران  Deschenes ،یدیگر مطالعه در باشد. تحقیق در

 قصد برمؤثر  عوامل شده، ریزی برنامه رفتار تئوری اساس

 گیری تصمیم انتخاب برای درماني رژیم نامتخصص رفتاری

 مختلف های گزینه هیارا با مرتبط رفتار نوع دو در اشتراکي

 قرار بررسي مورد را بیمار ترجیحات کردن شفاف و درماني

 انتخاب برمؤثر  و به این نتیجه رسیدند که عوامل ندداد

 تنها و باشد مي متفاوت رفتار دو این در اشتراکي گیری تصمیم

 رفتار در بود. مشابه رفتار دو هر در شده درک کنترل عامل

 هنجارهای و نگرش» بیمار، ترجیحات سازی شفاف با مرتبط

ر نیز بیما به درماني های گزینه هیارا رفتار در و «ای حرفه

 .(23) تأثیرگذار بود «اخالقي هنجارهای و ذهني هنجارهای»

Guerrier قصد و همكاران با انجام پژوهشي دریافتند که 

 بر ثیریأت ،اشتراکي گیری تصمیم در رکتمشا برای رفتاری

 .ردندا بالیني راهنمای از استفاده انتخاب در پزشكان قصد

 ثیرأت آن بر Shared Decision Making آموزش ،همچنین

 .(1)گذارد  نمي

 در افراد رفتاری قصد که گفت توان مي در مجموع،

 که گیرد قرار مي مختلفي عوامل ثیرأت تحت ،مختلف رفتارهای

 گیرد. صورت آن تبیین برای مختلفيتحقیقات  است الزم

 عوامل بررسي برای بیشتری مطالعات گردد مي پیشنهاد

 و مختلف درماني رفتارهای در رفتاری قصد بر ثیرگذارأت

 رفتار اجرای و رفتاری قصد تحقق برمؤثر  عوامل ،همچنین

 تعیین در تواند مي ترکیبي های پژوهش از استفاده شود. انجام

 مشارکتي گیری تصمیم با رابطه در درمان تیم اعضای وضعیت

 اشتراکي گیری تصمیم رفتار انتخاب برمؤثر  عوامل تبیین و

  باشد. کننده کمک

 فرایند درمؤثر  عوامل از یكي به حاضرتحقیق  در

در این  و شد پرداخته ای حرفه بین همكاری و بیمارمحوری

بررسي  پرستاری و پزشكيهای  رشته دانشجویان وضعیتزمینه 

 از استفاده برای ریزی برنامه که داد نشان نتایج .گردید

 افراد قصد بهبودجهت  آموزش مانند مختلف های مكانیسم

 ضروری ای حرفه بین صورت به اشتراکي گیری تصمیم برای

ای در دو رشته  رویكرد بین حرفه ،در مطالعه حاضر است.

اصلي تیم سالمت  های پزشكي و پرستاری که از حرفه

در  که گردد مي پیشنهاد .گرفت قرار نظر مدشوند،  محسوب مي

مورد  مختلف های هحرف از تیم اعضای سایرتحقیقات آینده 

 عنوان به نمونه حجم به توان مي ،همچنین .بررسي قرار گیرند

 و صوری روایي این، بر عالوه کرد. اشارهپژوهش  محدودیت

 روایيکه  شود مي پیشنهاد و تعیین گردید نامه پرسش محتوایي

 گیرد. قرار بررسي موردنیز  ابزار سازه

 گیری: نتیجه

 رفتاری قصد سنجش ابزارکه  داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 ای حرفه بین رویكرد بر مبتني اشتراکي گیری تصمیم با رابطه در

 و روایي ،ایران در شده ریزی برنامه رفتار تئوری اساس بر

 در داشتند قصد کنندگان شرکت ،همچنین دارد. يمناسب پایایي

 .نمایند شرکت ای حرفه بین تیم در اشتراکي گیری تصمیم

 گرفتن نظر در باصحیحي ریزی  برنامه دشو مي پیشنهادبنابراین، 

 اشتراکي گیری تصمیم با رابطه در رفتاری قصد برمؤثر  عوامل

 برای مناسب بستر تا شود انجام ای حرفه بین رویكرد بر مبتني

 تیم اعضای بین تیمي کار و اشتراکي گیری تصمیم تحقق

 گردد. ایجاد درماني -آموزشي های سیستم در سالمت
 

 سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم مي دانند مراتب تشكر صمیمانه 

این ما را در انجام  خود را از شرکت کنندگان در مطالعه و که

پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند. این پروژه با حمایت مالي 

پزشكي، تهران، ایران با مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش 

 انجام شده است. 960900شماره طرح 
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