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  كارورزان ونحوه برخورد پرستاران با بيماران  و ها پيرامون توانمندي كارورزان رشته پزشكياظهار نظر 
  

   فرزاد واقف داوري الهه رفائي،آزاده خردمند، مسعود محمودي، سيده فروغ حسيني،  بهزاد شمس،
  
  

  چكيده
رابطه مستقيم با چگونگي ارتباط متقابل آنها در رسيدن به ، اعضا عملكرد، گروهي هر كار است و در بيماران يك كار تيمي زاقبت امر .مقدمه

، الزم است به فراينـد مراقبتـي از بيمـار توسـط پرسـتاران توجـه       به عنوان عضو تيم درمان، كارورزان رشته پزشكي .هدف مشترك دارد
ها، و نحوه برخورد پرستاران با بيماران و  منديهدف اين تحقيق، تعيين چگونگي نظرات كارورزان رشته پزشكي پيرامون توان. داشته باشند

  .كارورزان بود
ان رزاز بـين كـارو  ، اي به صورت تصادفي طبقه )كارورز رشته پزشكي 157(جمعيت مورد مطالعه در اين مطالعه توصيفي،  .ها روش

ايي بود كه بـا   عات، پرسشنامه پايا و روروش گردآوري اطال .آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انتخاب شدند هاي بيمارستان
اي بررسي  نقطه 5سؤال عملكرد پرستاران در مورد بيماران و كارورزان و همچنين عملكرد كارورزان در قبال بيماران را با مقياس ليكرت  25
  .تفاده شداس SPSS-9 افزارنرم و همبستگي اسپيرمن  و  tآزمون از آماري ميانگين و انحراف معيار نمرات براي تحليل  .نمود مي

نحـوه  ، 99/2پرسـتاران   اي هـاي حرفـه   مـورد مهـارت   در ، 06/3عـدد  ، كارورزان از عملكـرد پرسـتاران   اظهار نظرنمره كلي  .نتايج
و نمره اظهار نظر كارورزان در مورد عملكرد خودشان در قبال بيماران  14/3ان زو رفتار با كارور 12/3پرستاران با بيمار برخورد 

  .روز گذشته اعالم گرديد 5در  3/0ي ان و كادر پرستارورزمورد تعداد برخوردهاي نامناسب بين كار در. دست آمده ب 32/3
تعريـف نشـدن    چـون واند به داليل مختلفـي  ت اين نظر مي. ران در حد متوسط بودعملكرد پرستا موردكارورزان در اظهار نظر  .بحث

كـردن   چگـونگي اداره  منفي بـر  تواند تأثير رابطه با بيمار باشد، بديهي است كه حاصل اين ضعف ميمسؤوليتي اين دو با هم و در جايگاه 
هاي آموزش كارورزان چگـونگي برقـراري ارتبـاط بـا تـيم       الزم است در اهداف، محتوا و روش. باشد داشته  تيمي كار انجام و بيمار

  .پرستاري گنجانده شود
  . وانمندي، پرستار، كارورز، بيمار، كار تيميارتباط متقابل، ت .كليديهاي  واژه

  68-63): 12(4؛ 1383مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
  

   
  مقدمه

                                           
دكتر آزاده خردمند، مركز مطالعات و توسعه آموزش  .آدرس مكاتبه 

  .پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
e-mail: azadeh_kheradmand@yahoo.com 

دكتر بهزاد شمس، دانشيار گروه كودكان دانشكده پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان، دكتر مسعود محمودي؛ دكتر سيده فروغ 

  .حسيني، دكتر الهه رفائي و دكتر فرزاد واقف داوري ، پزشكي عمومي
هاي پژوهشي معاونت  در دفتر طرح 80223اين طرح با شماره 

انشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از پژوهشي د
  .طرف اين معاونت پرداخت شده است

به دفتر مجله رسيده و در تاريخ  29/6/83اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 16/12/83

بيمـار در محـيط    - پرسـتار  - فرايند مثلث گونـه ارتبـاط پزشـك   
كـارورزان بـه عنـوان    اي طراحي شـود كـه    آموزشي، بايد به گونه

رد توانمندي و پزشك قادر باشند با تمرين در اين زمينه، در مو
عملكرد اعضاي تيم خـود، بـويژه پرسـتاران، بـا شـفافيت الزم      

  .اظهار نظر نمايند
از آنجايي كـه در مراكـز آمـوزش پزشـكي، كـارورزان بـه       
عنوان عضو مؤثر تيم مراقبت از بيمار هستند، تأمين توانمنـدي  

اي  هــاي حرفــه آنهـا بــراي اظهــار نظـر كــردن پيرامــون مهـارت   
برخـورد آنهـا بـا بيمـاران و يـا كـارورزان،       پرستاران و نحوه 

نمـودي از اشــراف كـارورزان بــر رونـد مراقبــت از بيمــاران و    
  .چگونگي همكاري آنها با پرستاران است

ــزايش    ــل پزشــك و پرســتار، موجــب اف ــاري و درك متقاب همك
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از بيمار و تقويت ها، بهبود مراقبت  رضايتمندي بيمار، كاهش هزينه
گروه، و بويژه وٍ حاصل آن براي هر دو )4تا1(شود وري مي بهره

و حتي موجب كـاهش مـرگ و ميـر بيمـاران     ) 6و5(بيمار، مفيد است
برنامه آموزشي و مشـاهدات روزمـره   ، ولي مرور )7(خواهد شد

دهنده اين واقعيت است كه برنامه آموزشي كارورزان بـه   نشان
اي طراحي نشده است كه اين تعامل و همكـاري را تقويـت    گونه
 هــاي از طرفــي، طراحــي و اجــراي ايــن قســمت از آمــوزش . يــدنما

توانـد بـر رونـد مراقبـت از بيمـار تـأثير مطلـوب         كارورزان مي
  .بگذارد

به منظور آشنايي با نظرات كارورزان در مـورد پرسـتاران   
به عنوان عضو تيم مراقبتي و با توجه به اهميت مسأله در روند 

اي بـا   مينـه، مطالعـه  زدرمان و ضرورت انجام تحقيقـات در ايـن   
ها  هدف تعيين اظهار نظر كارورزان رشته پزشكي پيرامون توانمندي

پرستاران با بيماران و كارورزان انجـام گرفـت   و نحوه برخورد 
بيمار تـا   -پرستار -تا نقاط ضعف و قوت روابط متقابل پزشك

هاي آموزشي براي اصالح  حدي مشخص و امكان مرور برنامه
  .شود اين فرايند فراهم

  
  ها روش

يك مطالعه توصيفي بر روي كـارورزان سـه دوره ورودي   
 رشته پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي   1381تا خرداد  1380بهمن 

اصفهان، كه حداقل يك ماه از دوره كارورزي خـود را گذرانـده   
  .انجام گرفت 1382بودند، در سال 
، دانشجويان رشته پزشـكي  علوم پزشكي اصفهان در دانشگاه

ــرهبعــد  ــولي در امتحــان پ ــه مــدت  از قب ــي، ب دوره مــاه  18اينترن
هاي مختلف و كشيك  كارورزي را به صورت آموزش در بخش

در اين مدت، اولـين ويزيـت بيمـار بـا     . كنند در اورژانس طي مي
، دسـتورات درمـاني   دسـتيار اينترن است و بعد از مشـاوره بـا   

اينترن نقش ، و راند اساتيد دستياراندر تيم . شود الزم داده مي
 هاي اوليه عملي مربوط بـه پزشـك بـه عهـده     ثانوي دارد ولي تكنيك

آمده، ابتـدا   در عصر و شب، موارد اورژانسي پيش. اينترن است
 توسط پرستار به اطالع اينترن رسيده و در صورت لزوم، بعـد 

نوشــتن . شــود گيــري بــاليني مــي تصــميم، مشــاوره بــا دســتيار از
درماني و اجراي دستورات، چه دستورات  دستورات به عهده اينترن

روزانه و چه دستورات درمـاني كـه در مواقـع اورژانسـي داده     
  .شود، با پرستار است مي

اي از بين پنج بخش  به صورت تصادفي طبقه) نفر 157(ها  نمونه

هـاي   داخلي، جراحي، اطفال، زنان و زايمـان و اورژانـس بيمارسـتان   
اصــفهان انتخــاب م پزشــكي آموزشــي وابســته بــه دانشــگاه علــو

 آوري اطالعات، يك پرسشنامه خودساخته بود ابزار جمع .گرديدند
هاي فوق، به صورت جداگانـه توزيـع و    كه بين كارورزان بخش

  .بعد از تكميل گردآوري شد
 پرسشنامه شامل سؤاالت مربوط به خصوصـيات دموگرافيـك  

زان سؤال در مورد عملكرد پرستاران و كـارور  25كارورزان و 
هايي تنظيم گرديـد كـه نمـودي از روابـط و تعامـل دو       در حيطه

از كـارورزان خواسـته شـد    . طرفه پرستاران و كارورزان باشد
براساس تعاملشان با پرستاران و شناختي كه از آنها دارند، بـه  

  .سؤاالت پاسخ دهند
 اي هـاي حرفـه   مهـارت : موضوعات مورد مطالعه در پرسشنامه

شـش  (، عملكـرد پرسـتاران در قبـال بيمـاران     )پنج سؤال(پرستاران 
، )ســؤال ســه(، رفتــار پرســتاران در خصــوص كــارورزان )ســؤال

 ، دخالت فاكتور جنس)پنج سؤال(عملكرد كارورزان در قبال بيماران 
 و ضرورت آموزش نحـوه برخـورد  ) دو سؤال(در چگونگي روابط 

  .شود بود كه در اين مقاله مطرح نمي) سه سؤال(بين پرسنلي 
گذاري پاسخ سؤاالت به صورت قوياً مخالفم، مخـالفم،   نمره

نظري ندارم، موافقم و قوياً موافقم در مقياس ليكرت به صورت 
در  3ميـانگين نمـره   كسب . نمرات از يك تا پنج كدگذاري گرديد

  .به عنوان حد متوسط محسوب شد مقياس ليكرت،
سـؤاالت  پس از انجام مطالعه مقدماتي، اصالحات الزم بـر روي  

كرونبـاخ برابـر   پايايي پرسشنامه با محاسبه آلفـاي  . صورت گرفت
به دست آمد و روايي صوري و محتوايي آن از طريـق   7998/0

  .اجماع نظر كارشناسان و اساتيد مجرب تأييد گرديد
 افـزار  ها، با استفاده از نـرم  اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

SPSS-9 اري ضـريب همبسـتگي   هاي آم و با بكارگيري آزمون
  .تحليل شد t-testو ) Spearman(اسپيرمن 

  
  نتايج

كارورز در اين طرح شركت داشتند كه از بين  157مجموعاً 
  .آوري شد جمع. عدد154پرسشنامه توزيع شده،  157

درصــد را  34شصــت و شــش درصــد كــارورزان را آقايــان و 
 9/25ابـر  آنهـا بر مجموعـاٌ ميـانگين سـني    . دادند ها تشكيل مي خانم

ســال،  25گــروه ســني . ســال متغيــر بــود 26تــا  23ســال و از 
كارورزان . داد را به خود اختصاص مي) 9/38(بيشترين درصد 

و پس از آن كـارورزان  ) 1/24(ماه تجربه، بيشترين درصد  4با 
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قـرار  ) درصـد  9/15(و مـاه شـانزدهم   ) درصـد  6/18(ماه دهـم  
هــاي  بخــشاز زان كــارور، بيمارســتان آموزشــي 8در . گرفتنــد

ــس  ــد 3/26(اورژان ــي )درص ــد 5/27(، داخل ــال )درص  9/19(، اطف
) درصــد 6/9(و جراحــي ) درصــد 7/16(زنــان و زايمــان  ،)درصــد
  .شده بودند انتخاب

ميـــانگين نمـــره، اظهـــار نظـــر كـــارورزان در خصـــوص  
اسـتعمال  اي پرستاران كه شامل نحوه صحيح  هاي حرفه مهارت

اوليـه بـراي    نـوين پزشـكي و اقـدامات    هاي داروها، اطالع از شيوع
نجات بيمار و نقش مشاوره درمـاني در رونـد درمـان بيمـاران     

  .به دست آمد 73/0و با انحراف معيار  99/2بود، 
اين رقم در خصوص اظهار نظر كارورزان نسبت به عملكرد 

كـافي بـراي   پرستاران در خصوص بيماران، كه شـامل توانـايي   
ارتبـاط عـاطفي و    ب با بيماران، برقـراري برقرار كردن ارتباط مناس

رواني مناسب با بيماران، عدم دخالـت سـطح اجتمـاعي بيمـاران در     
ايشـان، توجـه بـه مشـكالت و نيازهـاي      نحوه رفتار پرستاران با 

بيماران، اشتياق كافي پرستاران براي بهبود بيمـاران و رعايـت   
اف بـا انحـر   12/3اصول اخالقي در برخـورد بـا بيمـاران بـود،     

  .محاسبه گرديد 67/0معيار 
ميانگين نمره اظهار نظر كارورزان بـه رفتـار پرسـتاران در    
خصوص كارورزان كه شامل تغيير در طرح درماني كارورزان، 

سـلب اطمينـان   خودداري از اظهار نظر در مـواردي كـه موجـب    
با  14/3با كارورزان،  بيمار شود و رفتار محترمانه كادر پرستاري

نمره اظهار نظر كـارورزان در  و ميانگين  بود 97/0ر انحراف معيا
درمــاني كــارورزان از ســوي  خصــوص عــدم تغييــر دســتورات

  .محاسبه گرديد 5/3پرستاران 
ــانگين نمــره اظهــار نظــر كــارورزان در خصــوص عملكــرد    مي

اطالعات ايشان در خودشان در قبال بيماران، كه شامل كافي بودن 
اندوزي، اشتياق در  تجربه رمان برهاي شايع، تقدم د زمينه بيماري

ارتباط عـاطفي خـوب بـا آنهـا و عـدم      درمان بيماران و برقراري 
دخالت وضعيت اجتماعي بيماران در نحوه برخـورد بـا ايشـان    

  .محاسبه شد 55/0با انحراف معيار  32/3بود، 
ميانگين نمره اظهار نظر كلي كارورزان به آگاهي و عملكـرد  

پرسـتاران، عملكـرد   اي  هاي حرفه مهارتپرستاران كه مشتمل بر 
ــار   ــاران و رفت ــتاران در خصــوص بيم ــال   پرس ــتاران در قب پرس

محاسـبه   65/0با انحراف معيار  06/3باشد، برابر  كارورزان مي
  .گرديد

بـين   داري هاي آماري، هـيچ ارتبـاط معنـي    با استفاده از آزمون

افت هاي فوق ي فاكتور جنس و هيچ يك از ميانگين نمرات نگرش
  .نشد

 5ميانگين تعداد برخوردهاي نامناسب با كادر پرستاري در 
) درصـد  4/77(به دست آمد كه حداقل آن صفر  3/0روز گذشته 
درصـد تنهـا يـك     4/17بـود و  ) درصـد  0/ 9(مـورد   4و حداكثر آن 

ضـريب همبسـتگي اسـپيرمن    . گزارش نمودنـد مورد برخورد را 
ه ميانگين نگرش ايشـان  براي ارتباط بين تعداد برخوردها و نمر

ــارت ــه در خصــوص مه ــاي حرف ــود  -262/0اي پرســتاران  ه ب
)0005/0P=(  هـاي ديگـر     و با هيچ يك از ميانگين نمرات حيطـه

  .داري نداشت ارتباط معني
  
  حثب

هدف از انجام اين طـرح، تعيـين اظهـار نظـر كـارورزان در      
اي پرسـتاران، رفتـار پرسـتاران در     هاي حرفـه  رابطه با مهارت

ضـمناً همبسـتگي آن بـا    . برخورد با بيماران و كـارورزان بـود  
بـا  . عضو تيم نيز، مشـخص گرديـد   برخوردهاي روزانه اين دو
هاي فـوق در   حيطهدر  5از كل نمره  3توجه به كسب نمره حدود 

نحـوه برخـورد    ،)99/2( اي پرسـتاران  هـاي حرفـه   خصوص مهارت
ــاران   ــا بيم ــين) 12/3(پرســتاران ب ــار  و همچن ــا رفت ــتاران ب پرس

  :شود ه مطرح مييسه فرض) 14/3( كارورزان
طـه  يتوانمندي برستاران در سـه ح  فرضيه اول اين است كه

پرستاران هـم  اند كه  قات نشان دادهيتحق است، در حالي كهپايين 
درصـد   50بـاالي   انـد كـه توانمنـدي    اند و هم اظهار كرده تهفاد گري

  .ري داردتنه احتمال كميجه اين گزيدر نت). 8(اند داشته
انـد   ل به اظهار نظر نداشـته ينكه كارورزان تمايه دوم ايفرض
نـه نظـري نـدارم را انتحـاب     يعمـده افـراد گز  هـا،   پاسخكه طبق 
  ).درصد 50ش از يب(اند  نكرده

نكه تـوان اظهـار نظـر    يشود ا و فرضيه سومي كه مطرح مي
مـر  ايـن ا . كارورزان نسبت به عملكرد پرستاران ضـعيف اسـت  

منطبق با برنامه آموزشي كارورزان است زيرا در آن آمـوزش،  
گنجانده نشده است و در عمـل هـم     برقراري ارتباط و كار تيمي

  .شود تمرين نمي
از نظر امور نظـارتي و ارتبـاطي بـا تـيم پرسـتاري عمـالً نقـش        

اعضاي هيأت علمي، (شفافي براي هيچ كدام از اعضاي تيم پزشكي 
  .به صورت اجرايي تعريف نشده است) اندستياران و كارورز

ها  از طرفي، ضعف كارورزان براي اظهار نظر در اين زمينه
دهنـده ناكـافي بـودن ارتبـاط      در مورد عضو تـيم خـود، نشـان   
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ضـعف در چگـونگي اظهـار نظـر بـر      . باشـد  متقابل ايـن دو مـي  
مراقبت بيمار تأثيرگذار است، زيرا پزشك، پرستار را به عنـوان  

كند بدون اينكه هـيچ احسـاس مثبـت يـا      خش تلقي ميجزئي از ب
حـالي كـه در يـك زمينـه     در ). 9(منفي نسبت به وي داشته باشـد 

و ) 10(يابـد  تسـريع مـي   همكاري پزشـك و پرسـتار، بهبـود بيمـار    
ارتباط خوب اين دو قشر به عنوان عامل مؤثر مرگ و مير كمتر 

  ).11و6(هاي مشهور پيشنهاد شده است در بيمارستان
تنها مورد اميدوار كننده و  ،وجود ارتباط متقابل نسبتاً ضعيف با

در مورد عدم  5/3ميانگين نمره ، استثنايي كه در تحقيق به دست آمد
كـارورز و اجـراي دسـتورات درمـاني از     درمـاني  تغيير دستورات 

تواند مؤيد اين اصل باشـد كـه در    سوي پرستاران است كه خود مي
  باشد و در نتيجه، كار تيمـي  بيشتر ميكه ارتباط متقابل مواردي 

بـه  . گـردد  نظر واقعي، بهتـر فـراهم مـي   تر است، امكان اظهار  قوي
دارويـي، عامـل بحـث و ارتبـاط مكـرر      عبارت ديگـر، دسـتورات   

تـر   كارورز شده و به علت تعامل بيشتر امكان اظهار نظر مثبـت 
تند تـر و مسـ   ولي به منظور بررسي دقيق. استرا نيز فراهم نموده 

مورد فوق ضـرورت دارد تـا    3انجام تحقيقاتي در  اين موضوع،
  .بتوان با قاطعيت بيشتري اظهار نظر كرد

ميـانگين  ، برخوردهاي نامناسب اين دو عضو تـيم مورد  در
تعداد برخوردهاي نامناسب گزارش شده توسط كارورزان كـه  

 .ه استبود 3/0 ،اند داشتهروز گذشته با كادر پرستاري  5در طي 
گـزارش  درصـد   64مـاه،   3تـا   2طـي   مطالعه ديگري در ين رقم درا

نكتـه ديگـر اينكـه تعـداد برخوردهـاي مـذكور هـيچ        ). 12(شده است
به رفتار پرسـتاران بـا   داري با ميانگين نمره مرتبط  معنيارتباط 

قبال بيماران نداشت  پرستاران درنحوه برخورد كارورزان و يا 
مــورد  ر نظــر كــارورزان دراظهــا و تنهــا عامــل مــرتبط بــا آن

اي پرستاران بود كـه ارتبـاط منفـي بـا تعـداد       هاي حرفه مهارت
كــه  بــودمؤيــد ايــن نكتــه بســيار مطلــوب  وداشــت  هــابرخورد
ــا افــزايش تعــد ،اي ضــعيف پرســتاران حرفــههــاي  مهــارت د اب

ارائـه  هـدف تـيم درمـان،     در حـالي كـه  . ارتباط داردبرخوردها 
اي در رابطـه بـا درمـان     ي حرفـه هـا  از مهارتقابل قبولي  سطح

  .بيمار است
ارتبـاط   امر بويژه در ،يند يادگيرياضعف فر ،از طرف ديگر

يـده نـامطلوب   دزمينـه را بـراي پ  ، اعضاي تيم درماني با يكديگر
آورد و ايـن امـر    برخوردهاي روزانه بين اعضاي تيم فراهم مي

رزي كاروه دور و بهبود فرايند آن را در اصالح اهداف يادگيري
عرصـه مراقبـت بيمـار بايـد      ،در عـين حـال  . سازد ضروري مي

اي باشد تا بتوانند فضـاي يـادگيري    و حرفه  داراي چالش علمي
ها بايـد بـه    ولي اين چالش تناسب با وضعيت واقعي ايجاد كندم

  .اي هدايت شود كه موجب برخورد شخصي نگردد گونه
ي بين ايـن  كه ميزان معيني از درگير اند دادهتحقيقات نشان 

به فهم بهتر منجر  ،دو قشر طبيعي است، زيرا ديدگاه مخالف آنها
بيمـار   هاي بهتر براي حل مشكل فتن راه حليانتيجه  از يكديگر و در

فشـار و   موجـب   ي كـه يهـا برخوردالبتـه،  . شـود  مـي  او ت ازبو مراق
  ).5(گردد، بايد برطرف شود روابط مياحساسات منفي در 

يند درمان بيماران افر نظارت بر ،زيف كاررويشرح وظا در
بديهي است كه وقتي كارورزان ، قالب تيم منظور نشده است در

چگـونگي  باشـند،   هنديدآموزش نظارت بر عملكرد تيم مراقبت را 
اي پرسـتاران را نيـز    حرفه هاي مورد مهارت اظهار نظر شفاف در

مجمـوع نتـايج فـوق در مـورد اظهـار نظـر       . نخواهد كـرد كسب 
شـفاف   ارسه زمينه ارتباطي فـوق، ايـن واقعيـت،     رزان دركارو
تدوين نشـده   اي هونسازد كه اهداف يادگيري كارورزان به گ مي

مراقبـت  عملكرد تيم  ه او به عنوان عضو مؤثر نظارت براست ك
نتيجــه بتوانــد در رابطــه بــا  از بيمــار آمــوزش ديــده باشــد، در

  ).13(دعضو مهم تيم خود اظهار نظر نمايكلي  عملكرد
يند آموزش كـارورزان  اتوان نتيجه گرفت كه فر بنابراين، مي

و   تيمـي  اي طراحي و اجرا شـود كـه آمـوزش كـار     بايد به گونه
دوران  در، و در نتيجـه ارتبـاط متقابـل    تمرين جايگـاه نظـارتي  

هـاي برنامـه    در اهداف، محتـوا و روش  و افزايش يابد يادگيري
  .آموزشي منظور گردد

  
  قدرداني

همكاري صميمانه خانم دكتر چنگيز و آقاي دكتر اميرسامان از 
هاي ارزنده آقاي دكتر شهرام اويس قرن  روستايي و راهنمايي
  .نماييم زاده تشكر و قدرداني مي و آقاي مهندس حسن
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Interns’ Viewpoints about Nurses’ Capability and Behavior towards Patients and Interns 
 

Shams B, Kheradmand A, Mahmoodi M, Hosseini F, Rafaie E, Vaghef Davari F. 
 

Abstract 
 
Introduction. Taking care of patients is a team work and in each team work the members’ 
performance has a direct impact on their relationship and efforts in achieving their common 
goal. It is necessary that medical interns as a member of health care team pay attention to 
the health care services provided by nurses. The purpose of this study was to determine the 
viewpoints of interns about nurses’ capabilities and behavior with patients and interns in 
teaching hospitals of Isfahan Medical University. 
Methods. In this descriptive study, 157 interns working in educational hospitals affiliated to 
Isfahan Medical University were selected by stratified random sampling method. The data 
collection tool was a Likert type valid and reliable questionnaire consisted of 25 questions 
about nurses’ performance towards patients and interns, and interns’ performance towards 
patients. The mean, standard deviation, t-test and spearman were used for data analysis by 
SPSS software. 
Results. The mean score of interns’ view about nurses’ performance was 3.06 out of 5. This 
score was 2.99 for professional skills of nurses, 3.12 regarding the nurses’ behavior towards 
patients and  3.14 for the nurses’ behavior towards interns. The score earned from interns’ 
viewpoint about their own performance towards patients was 3.32. The mean number of 
improper contacts between interns and nurses reported by interns in previous 5 days was 
0.3. 
Conclusion. The overall score of interns’ view towards nurses’ performance was at an 
intermediate level which could be because of different reasons such as their undefined 
responsibilities towards nurses and patients. It is obvious that this defect could have a 
negative impact on patient management and team work. Therefore it is necessary to consider 
“the way of communicating with nurses” in the learning objectives and educational content 
of interns. 
  
Keywords.  Inter-professional relationships, Capability, Nurse, Intern, Patient, Team work 
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