


 

 

 

 

 

 

90يٓش  

 ماماییپرستاری ً دانشکده 

 دانشگاه علٌم پسشکی تيران



 

عشکبس خبَى تٕکم: استاد راىنما   

 :گردآًرندگان 

 يُیشِ عبدات کبؽی  

 سثبة ثزسافؾبٌ ، يؼقٕيّ ؽبِ ثیگ

 يشضیّ ػیغَٕذی ، عؼیذ دیذسی َیب
 86ٔسٔدی 

 



 فبدجُظشاٌ پشعتبسی يؼتمذَذ دعتیبثی ثّ آخشیٍ یبفتّ ْبی ػهًی دس 

دٕصِ پشعتبسی َمؼ ثغیبس يًٓی دس اسائّ يشالجت ْبی خبؿ ثّ ْش 

. ثیًبس، دم يؾکالت ٔ اتخبر تقًیًبت پیچیذِ داسد  

 دس دَیبی يذسٌ ايشٔصی يذیشاٌ پشعتبسی ٔ يبيبیی ثب ؽُبخت ٔیژگی 

ْبی يذیشاٌ خالق، ساْکبسْبی تمٕیت خاللیت، آگبْی اص يیضاٌ 

خاللیت خٕد ٔ تمٕیت آٌ اص دذاکثش تٕاًَُذی ْبی فکشی، رُْی ٔ  

ػمهی دس جٓت پٕیبیی يشاکض دسيبَی ثٓشِ گشفتّ ٔ اص طشیك ایجبد،  

پشٔسػ ٔ کبسثشدی ًَٕدٌ خاللیت يی تٕاَُذ جغبست ػهًی، 

اَتمبدگشی، اَتمبدپزیشی ٔ سٔدیّ ػهًی ٔ پژْٔؾی سا دس کبسکُبٌ 

. تمٕیت کُُذ  

 



 ثشاعبط آخشیٍ یبفتّ ْب ٔ دعتبٔسدْبی ػهًی، ػٕايم يؤثش دس 

خاللیت ٔ َٕآٔسی ؽبيم جزة َیشْٔبی خالق ٔ َٕآٔس دس عبصيبٌ، 

تبيیٍ ايکبَبت يُبعت تذمیمبتی ٔ يبنی دس کٕؽؼ ْبی َٕآٔساَّ، 

ثکبسگیشی َتبیج دبفم اص فؼبنیت ْبی خاللبَّ ٔ دادٌ پبداػ يُبعت  

يذیشاٌ پشعتبسی ٔ يبيبیی يی تٕاَُذ اص طشیك  . ثّ افشاد خالق اعت

تجبدل تجشثیبت ػهًی ٔ فشُْگی، دس کُبس ْى لشاس دادٌ کبسکُبٌ 

يذبفظّ کبس ٔ عُتی ثب کبسکُبٌ َٕجٕ ٔ َیض ایجبد يذیطی کّ دس آٌ  

اطالػبت ٔ َظشات ثّ عٕٓنت يجبدنّ يی ؽَٕذ يجًٕػّ عبصيبَی سا 

 ثّ عٕی َٕآٔسی ٔ خاللیت عٕق دُْذ



 خاللیت ظٕٓس یک ایذِ َٕ ٔ تٕاَبیی تهفیك ایذِ ْب ثّ ؽیِٕ ای يُذقش ثّ فشد 

. اعت  

 تًبیم ثّ پزیشػ سیغک جٓت تٕنیذ یک يذقٕل جذیذ، خذيت یب فشآیُذ جذیذ دس 

. عبصيبٌ سا کبسآفشیُی گٕیُذ  

 آيبدگی، َٓفتگی، افشاس ٔ پبفؾبسی، ثیُؼ ٔ : فشآیُذ خاللیت ؽبيم پُج يشدهّ

تذمك ثقیشت ٔ يشدهّ سعیذگی ٔ   

 ايب يشدهّ َٓفتگی . تٕجّ دلیك ٔ يتًشکض ثش سٔی يغبنّ سا يشدهّ آيبدگی گٕیُذ

تٕجّ ضًیش خٕدآگبِ اص تًشکض ثش سٔی يغبنّ يٕسد  . خٕاة ثش سٔی يغبنّ اعت

َظش دٔس يی ؽٕد ٔ ایذِ ْبی اعبعی دسَتیجّ تفکش ضًیش َبخٕدآگبِ ایجبد يی 

افشاد خالق دس يشدهّ افشاس ٔ پبفؾبسی َیض ثب ایذِ ْبی خٕد دسگیش يی . ؽَٕذ

. ؽَٕذ ٔ ثشایؾبٌ پیبيذْب ٔ ْضیُّ ْبی َبؽی اص ایذِ يٓى َیغت  

يشدهّ ثیُؼ ٔ ثقیشت ًْبٌ یبفتٍ ساِ دم يغبنّ اعت کّ دس يشدهّ َٓبیی ایذِ  
. يٕسدَظش دس آصيٌٕ ٔ يٕسد ثشسعی ٔ َمذ جٓت اجشا لشاس يی گیشد  

 

 



 اسصیبثی افشاد ثشيجُبی اَتظبسات، َظبست ٔ يشالجت يغتمیى ٔ 

غیشضشٔسی، گشایؼ ثّ پبداػ ْبی ثیشَٔی، سلبثت َبعبنى ٔ اَتخبة  

. يذذٔد اصجًهّ يٕاَغ خاللیت يذغٕة يی ؽٕد  

 



 دظ دسَٔي تفكش، اَغبٌ سا لبدس يی عبصد ؽشایطي سا کّ ٔجٕد 

 خبسجي َذاسَذ، دس دسٌٔ رٍْ ؽجیّ عبصي ًَبیذ ٔ ثّ

ٔي ایٍ ايكبٌ سا يي دْذ تب دس ايكبَبت یكغبٌ ثب عبیشیٍ ثشاي خٕد  

دس ٔالغ ايٕس خاللیت ؽبیذثیؾتش اکتغبثي  . فشفتٓبي ثٓتشي ثیبفشیُذ

ثبؽذ تب فطشي ٔ يیتٕاٌ ثب آيٕصؽٓبیي ایٍ تٕاَبیي سا دسخٕد افضایؼ  

. داد  

 يجًٕػّ ػٕايهی کّ ثبػث تؾذیذ ٔ تشغیت فشد ثّ َٕآٔسي يي گشدَذ  

انگيسه ىا  ثّ ػٕايم تؾذیذکُُذِ تؼجیش يي گشدَذ کّ خٕد ثّ دٔ ثخؼ 

تمغیى يي ؽَٕذًابسارىا   



 دس یک تیى دسيبَی، پشعتبساٌ خالق، افشادی تیضْٕػ ٔ ػاللّ يُذ ثّ 

. يغبئم ػهًی ٔ فشُْگی ٔ اَذیؾّ ػًیك ْغتُذ  

غٕطّ ٔسی دس تفکشات، دغبط ثٕدٌ َغجت ثّ يغبئم اطشاف ٔ يتکی 

. ثٕدٌ ثّ لضبٔت خٕیؼ اص دیگش ٔیژگی ْبی افشاد خالق اعت  

ایٍ افشاد ًْچُیٍ ؽجبػت دس اثشاص ػمیذِ داؽتّ، اَؼطبف پزیش، سیغک  

. پزیش، پشعؾگش ٔ داسای اػتًبد ثّ َفظ ثبالیی ْغتُذ  

ًْچُیٍ خٕدخٕاْی، ثی اًْیتی َغجت ثّ عشَٕؽت دیگشاٌ ٔ ثی ػبطفگی 

. جضٔ ٔیژگی ْبی اخاللی افشاد خالق َیغت  

پشعتبساٌ خالق اعتمالل طهت، داسای ؽخقیت سؽذیبفتّ، يغئٕنیت پزیش  

َغجت ثّ دیگشاٌ، فذاکبس، يغهط ثش غشایض ٔ َٕآٔس دس فکش ٔ ػًم خٕد 

. ْغتُذ  

 



 اعتفبدِ اص يغبیشت ْب ٔ تًثیم ْب اصجًهّ سٔػ ْبی ایجبد تفکش خالق 

دس ایٍ يیبٌ تٕجّ ثّ خال. اعت C يٕجٕد دس داَؼ، تمٕیت فکش  

دسثبسِ ايکبَبت ٔ ادتًبالت، اعتفبدِ اص عئٕاالت يذشک، تؾٕیك ثّ  

يطبنؼّ صَذگی افشاد خالق ٔ تمٕیت يٓبست ْبی يطبنؼّ خالق اص 

  .دیگش سٔػ ْبی ایجبد تفکش خالق اعت



 یا افکاربارش   
 ثبسػ افکبس دسٔالغ اجشای یک تکُیک گشدًْبیی اعت کّ اص طشیك 

آٌ گشْٔی يی کٕؽُذ ساِ دهی ثشای یک يغبنّ ٔیژِ ثب اَجبؽتٍ تًبو  

.ایذِ ْبیی کّ دسجب ثّ ٔعیهّ اػضب اسائّ يی ؽٕد، ثیبثُذ  

دس ثبسػ افکبس ػٕايم ثبصداسَذِ يذذٔد يی ؽَٕذ ٔ صَجیشِ ْبی  

ػبدت دسْى ؽکغتّ ؽذِ ٔ ایذِ ْب آصاداَّ ٔ ثب جغبست ثّ جشیبٌ يی 

دس ثبسػ افکبس کّ اصجًهّ تکُیک ْبی تفکش خالق اعت کًیت  . افتُذ

ٔ تؼذاد ایذِ ْب يذَظش ثٕدِ ٔ تشکیت ٔ افالح ایذِ ْب اص اًْیت  

. صیبدی ثشخٕسداس اعت  

 



تکنيک دلفی 
 دس ایٍ تکُیک افشاد ثّ فٕست گشِٔ دس یک جهغّ ٔ دٔس یک يیض جًغ

دس ایٍ تکُیک ْشیک اص . ًَی ؽَٕذ ٔ سٔیبسٔیی يغتمیى سر ًَی دْذ
ی، ػمیذِ، َظش Cاػضبی گشِٔ پشعتبسی ثّ فٕست يغتمم ٔ يخفیبَّ سا

یب ساِ دهی سا کّ دسثبسِ يٕضٕع تقًیى گیش داسَذ یبدداؽت يی کُُذ ٔ 
َظشات يکتٕة آَٓب ثّ یک ایغتگبِ يشکضی اسعبل يی ؽٕد کّ دسَٓبیت 

 . َظشات آَٓب گشدآٔسی ٔ تکثیش يی ؽَٕذ
ًْچُیٍ ثشای ْش ػضٕ َظشات اسائّ ؽذِ اسعبل يی ؽٕد ٔ ْش یک اص 

اػضب دسثبسِ َظشات دیگشاٌ اظٓبس ػمیذِ کشدِ ٔ ْش تفکش ٔ ایذِ جذیذی 
سا کّ دس اثش آگبْی اص ػمبیذ دیگشاٌ دس ٔی ثّ ٔجٕد آيذِ اعت ثّ فٕست 

 . يکتٕة يی َٕیغذ ٔ دسَٓبیت َتبیج آسا ثّ ایغتگبِ يشکضی ثبصيی گشدد
 



 اسمیتکنيک گرًه 
 افشاد يجبص َیغتُذ ثّ فٕست يکبنًّ یب ؽفبْی ثب یکذیگش تًبط دس ایٍ تکُیک

ثهکّ دس فشآیُذ تقًیى گیشی دس ایٍ تکُیک اػضبی گشِٔ سٔثّ سٔی . ثشلشاس کُُذ
ْى ٔ دٔس یک يیض جًغ ؽذِ ٔ يٕضٕع يٕسد تقًیى گیشی ثّ فٕست کتجی ثّ 

ْشیک اص اػضب اسائّ يی ؽٕد تب آَٓب دس عکٕت ٔ ثذٌٔ يؾٕست ثب دیگشاٌ 
ی خٕد سا دسثبسِ چگَٕگی ثشطشف کشدٌ آٌ يؾکم Cاظٓبسَظش، ػمیذِ ٔ سا

 .  ثُٕیغُذ
دس ایٍ فشآیُذ ْشیک اص اػضب ثّ َٕثّ خٕد یک ػمیذِ سا ثّ گشِٔ اسائّ يی دْذ ٔ تب 

صيبَی کّ تًبيی اػضب فشفت اسائّ اظٓبسَظش ٔ ػمیذِ خٕد سا َیبفتّ ثبؽُذ ثذث 
 . آغبص ًَی ؽٕد

ثش ًْیٍ اعبط ػمبیذ ثجت ؽذِ دس گشِٔ ثّ ثذث ٔ ثشسعی گزاؽتّ ؽذِ تب يفبْیى 
 . ثشای اسصیبثی سٔؽٍ تش ٔ کبيم تش ؽٕد

دس تکُیک گشِٔ اعًی ْشیک اص اػضب ثّ فٕست يغتمم ٔ يخفیبَّ ػمبیذ خٕد سا 
دسجّ ثُذی کشدِ ٔ تقًیى َٓبیی گشِٔ آٌ تقًیًی خٕاْذ ثٕدکّ دس يجًٕع ثیؾتشیٍ 

 .  ايتیبص سا ثّ دعت آٔسدِ ثبؽذ



ٌتکنيک آیينو مٌرني 
 تکُیک آییُّ يٕسَیٕ ثشای دم اختالفبتی اص لجیم اختالف ؽذیذ کبسی

 . یب خبَٕادگی ٔ يٕاسد يؾبثّ اص طشیك ثبصی کشدٌ َمؼ کبسثشد داسد

 



 سٔػ دم يؾکم ثشيجُبی ؽُبخت ٔ تؼشیف آٌ، ثشسعی ٔ تجضیّ ٔ تذهیم 

. يغبئم ایجبدکُُذِ ٔ یبفتٍ ساِ دم ْبیی ثشای ثشطشف کشدٌ يؾکم اعت  

اصعٕیی دیگش تجضیّ ٔ تذهیم ساِ دم ْب، اَتخبة ثٓتشیٍ ساِ دم ٔ اجشای 

ساِ دم يُتخت ٔ دسَٓبیت اسصؽیبثی َٓبیی اص دیگش يشادم ثشطشف کشدٌ 

.يؾکالت دس یک فشآیُذ يذیشیت خالق اعت  



 يذیش پشعتبسی خالق، تٕاَبیی ٔ اعتؼذاد خاللیت ٔ َٕآٔسی سا دس کبسکُبٌ ایجبد، تشٔیج ٔ 
افٕاًل ُْش يذیش خالق اعتفبدِ اص خاللیت کبسکُبٌ ٔ کؾف رٍْ ْبی خالق . تؾٕیك يی کُذ

فضبیی کّ اص کبس سٔصيشِ ٔ . أ فضبی يُبعجی سا ثشای تٕنیذ خاللیت ایجبد يی کُذ. اعت
. سٔصيشگی ثّ دٔس اعت  

يذیشاٌ خالق ثّ َذٕی ٔظبیف خٕد سا تفٕیض اختیبس يی کُُذ تب کبسکُبٌ يؾکم خٕد سا 
يذیش خالق ًْچُیٍ تخقـ، يٓبست ْبی تفکش خالق ٔ اَگیضػ . ؽُبعبیی ٔ ثشطشف کُُذ

. کبسکُبٌ سا تشغیت، تؾٕیك ادغبو يی کُذ ٔ ثّ کبس يی گیشد  
دس ثشطشف کشدٌ . دس ْش دبل یک يذیش خالق لبدس ثّ دم ػمالیی ٔ خاللبَّ يؾکالت اعت

ػمالیی يؾکالت يذیشاٌ ْش سٔص ثّ طٕس يغتًش دس ثغیبسی اص ايٕس ایٍ سٔػ سا ثّ کبس 
. يی گیشَذ  

ايب دم خاللبَّ يؾکالت ثّ يؼُبی ثٓجٕد ثخؾیذٌ ثّ تؼشیف يؾکم یؼُی تؾشیخ يؾکالت ٔ 
. ؽفبف عبصی عبختبس يغبئم اعت  

ػالِٔ ثش ایٍ ثٓجٕد ثخؾیذٌ دس ایجبد ساِ دم ْبی دیگش یؼُی ایجبد صيیُّ يُبعت دس اعتفبدِ  
دسٔالغ کهیؾّ ای ػًم کشدٌ اص يٕاَغ . اص ساِ دم ْبی گَٕبگٌٕ غیش اص ساِ دم ْبی يشعٕو

. دسٔالغ یک يذیش خالق يی تٕاَذ َبآؽُب سا آؽُب ٔ آؽُب سا َبآؽُب ثغبصد. خاللیت اعت  
ثغط تؼبسیف، ثّ تبخیش اَذاختٍ لضبٔت، گغتشػ ساِ دم ْبی يٕجٕد ٔ تشکیت خقهت ْبی 

غیشيشتجط اص دیگش ٔیژگی ْبی يذیشاٌ خالق دس ثٓجٕد ثخؾیذٌ ٔ دم خاللبَّ يؾکالت 
. اعت  

دس ایٍ يیبٌ تشط اص ؽکغت ٔ اَتمبد، ػذو اػتًبد ثّ َفظ، تًبیم ثّ ًْشَگی ثب جًبػت ٔ 
ػذو تًشکض رٍْ اص افٕنی تشیٍ يٕاَغ دم خاللبَّ يؾکالت اصعٕی یک يذیش خالق ٔ 

.ْٕؽًُذ اعت  



 دس ْش دبل يذیشاٌ خالق ٔ ْٕؽًُذ ثّ ٔیژِ دس دٕصِ پشعتبسی ٔ يبيبیی ثبیذ ثّ 

. چُذ افم يٓى دس تفکش َمبداَّ ٔ تفکش خالق، تٕجّ داؽتّ ثبؽُذ  

َخغت آَکّ َمذ کشدٌ یؼُی ثشسعی ٔ تجضیّ ٔ تذهیم تًبيی صٔایبی یک 

يٕضٕع، اص ایٍ سٔ دس َمذ کشدٌ يٕضٕع اثتذا کهیّ اطالػبت جًغ آٔسی ؽذِ  

عپظ ثب تٕجّ ثّ يغتُذات ٔ تجشثیبت ثبیذ آَٓب سا ثشسعی کشد تب ثتٕاٌ ثّ َتبیج 

یک يذیش خالق ثبیذ تٕجّ داؽتّ ثبؽذ کّ تًبيی افشاد ثب . يطهٕثی دعت یبفت

. فشاگیشی داَؼ ْب ٔ يٓبست ْبی الصو يی تٕاَُذ خاللیت داؽتّ ثبؽُذ  

. دس تفکش َمبداَّ ٔ خالق، فًٓیذٌ ثٓتش اص آيٕختٍ اعت  

اصعٕی دیگش ثبیذ تٕجّ داؽت دس تفکش َمبداَّ ثذثیُی ٔ ػذو اػتًبد ثّ دیگشاٌ  

يذیشاٌ  . ٔجٕد َذاسد ثهکّ يذیش خالق ٔ ْٕؽًُذ ثّ دَجبل کؾف ٔالؼیبت اعت

.ْٕؽًُذ ٔ خالق ايشٔصی چُیٍ يی کُُذ  

يذیشاٌ خالق ٔ ْٕؽًُذ ايشٔصی ثبیذ دس دٕصِ کبسی ٔ يغئٕنیتی خٕد ثشای  

پشٔسػ َٕآٔسی دس کبسکُبٌ افشاد سا اص یکذیگش جذا ٔ عپظ آَٓب سا ثب ْى جٕس  

. کُُذ  

.آَٓب ضًٍ َظبست ٔ گٕؽضد کشدٌ ثّ َمؼ ْبی چُذگبَّ َیض پبداػ يی دُْذ  

 



 ثشاعبط یک يطبنؼّ تذمیمی کّ تٕعط دکتش دغیٍ صاسع ، دکتش 

اَجبو ؽذ ایٍ َتیجّ ثّ   89ػهیشضب پیشخبئفی ٔ دأد يجیُی دس آثبٌ يبِ 

:دعت آيذ کّ   

 آيٕصػ يٓبستٓبي دم يغبنّ ثّ ػُٕاٌ یك تكُیك يي تٕاَذ

 .ثبػث پٕیبیي ػُبفش فشاؽُبختي ٔ ؽخقیتي خاللیت ؽٕد  



 با تشکر از تٌجو شما


