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تررسی کیفیت مُارت َای اخالقی ي
ارتثاطی داوشجًیان پرستاری از دیدگاٌ
تیماران
سپیدٌ محمدی داوشجًی دکتری پرستاری

ضريرت پژيَص

• هطالثت پطؾتاضی تا ّسف تْثَزی ٍ ؾالهت هسزجَ ًِ ،تٌْا تِ
ًیاظّای جؿوی هسزجَ تَجِ زاضز ،تلکِ کلیِ ًیاظّای ػاعفی ،ضٍحی ٍ
اجتواػی هسزجَ ضا ًیع زض تط هیگیطز.
• اجعای اصلی ضفتاضّای هطالثتی زض ضقتِ پطؾتاضی قاهل اجطای
تکٌیکّای زضهاًی تِ صَضت هاّطاًِ ٍ زلیك ،ایجاز اضتثاط صحیح
تیي پطؾتاض ٍ تیواض ٍ اًتراب زضؾت گعیٌِّای هرتلف حیي هطالثت ٍ
ػول زض تالیي تِ صَضت اذاللی هیتاقس.

ضريرت پژيَص
• ّط چٌس کِ کیفیت ضفتاضّای هطالثتی زض پطؾتاضاى اّویت تاالیی زاضز،
اها هتأؾفاًِ تا ٍجَز تطذَضزاضی پطؾتاضاى زاًفآهَذتِ اظ هثٌای ػلوی
ٍ ًظطی کافی ،ایي افطاز زض هحیظّای تالیٌی اظ کاضایی ٍ هْاضت
کافی تطذَضزاض ًیؿتٌس ٍ کیفیت هطالثتّای پطؾتاضی ّوچٌاى هَضز
ًمس اؾت.
• کیفیت هطالثتّای پطؾتاضی ذصَصا ضػایت اذالق پطؾتاضی ٍ اضتثاط
تا تیواض اظ زغسغِّای اصلی هسیطاى زض آهَظـ پطؾتاضی اؾت.

ضريرت پژيَص
• زاًكجَیاى پطؾتاضی زض زٍضُ کاضآهَظی آهازُ هیقًَس تا
هؿؤٍلیتّای پطؾتاض قایؿتِ ضا آهَذتِ ٍ اًجام زٌّس .اها اظ هیاى
ضفتاضّای هطالثتی زاًكجَیاى پطؾتاضی هؿالِ اذالق ٍ اضتثاط تا تیواض
اظ هؿائل چالف تطاًگیعی تَزُ کِ تط اؾاؼ هغالؼات هرتلف تیواضاى
ضضایت کافی اظ آى ًساقتٌس.
• لصا لعٍم تطضؾی کیفیت هطالثت اضائِ قسُ زض ایي حیغِ ّا ٍ کكف
ًماط ضؼف ٍ لَت ضطٍضی تَزُ ٍ پػٍّكگط تط آى قس تا هغالؼِ ای تا
ّسف تؼییي کیفیت هْاضت ّای اذاللی ٍ اضتثاعی زض زاًكجَیاى
پطؾتاضی اًجام زّس.

ريش تررسی
• ایي هغالؼِ اظ ًَع همغؼی تًصیفی-تحلیلی اؾت کِ تط ضٍی
 200تیواض تؿتطی زض تیواضؾتاىّای ٍاتؿتِ تِ زاًكگاُ ػلَم پعقکی
تْطاى اًجام یافتِ اؾت.

معیارَای يريد تٍ مطالعٍ:
• تیواض حسالل  18ؾال زاقتِ تاقس.
• ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي زاقتِ تاقس.
• تتَاًس تِ ظتاى فاضؾی صحثت کٌس.
• تَاًایی تطلطاضی اضتثاط زاقتِ تاقس.
• حسالل ؾِ ضٍظ تحت هطالثت زاًكجَیاى پطؾتاضی زٍضُ ػطصِ تَزُ
تاقس.
• هكکالت اضتثاعی ًظیط ًاتیٌاییً ،اقٌَایی ،ػسم تَاًایی زض تکلن ٍ
ّوچٌیي اذتالل ضٍاًی ٍ شٌّی ًساقتِ تاقس.

اتسارَای مًرد استفادٌ در ایه پژيَص:
• پطؾكٌاهِ اٍل «هكرصات فطزی» ًوًَِّا (ؾي ،جٌؽ ،ؾغح
تحصیالت) ضا قاهل هیقَز.
• پطؾكٌاهِ زٍم «کیفیت اذالق ٍ اضتثاط زض پطؾتاضی»  :ایي پطؾكٌاهِ
هحمك ؾاذتِ تَزُ ٍ زاضای  22گَیِ زض  2ظیطهمیاؼ اضتثاط تا تیواض
(12گَیِ) ٍ اذالق پطؾتاضی ( 10گَیِ) تَزُ اؾت.

ريش امتیازدَی تٍ اتسار پژيَص

• ّط ؾؤال تطاؾاؼ همیاؼ لیکطت اظ تیكتط اٍلات; 4تا ّطگع;1
ضتثِتٌسی قسُ اؾت.
• اهتیاظات حاصل اظ ًوطُ کل پطؾكٌاهِ ٍ ّوچٌیي ّط ظیطهمیاؼ ًیع
تِ صَضت جساگاًِ هحاؾثِ ٍ تطاؾاؼ  %33تاالٍ ،ؾظ ٍ پاییي زض ؾِ
عثمِ ذَب ،هتَؾظ ٍ ضؼیف لطاض گطفت.

ريش امتیازدَی تٍ اتسار پژيَص:
سطح

خًب

متًسط

ضعیف

متغیر
ارتثاط تا تیمار

37-48

25-36

12-24

اخالق پرستاری

31-40

21-30

10-20

ريایی ي پایایی اتسار پژيَص:
• تطای تؼییي ريایی پطؾكٌاهِ اظ ضٍایی هحتَا اؾتفازُ گطزیس .تسیي
صَضت کِ پطؾكٌاهِ تٌظین قسُ ،زض اذتیاض  10تي اظ اػضای ّیأت
ػلوی هترصص زض ایي ظهیٌِ لطاض گطفت ٍ پؽ اظ زضیافت
پیكٌْازّای آًاى ،اصالحات الظم تِ ػول آهس.
• تِ هٌظَض تؼییي پایایی ،اًؿجام زضًٍی پطؾكٌاهِ تطضؾی قس .تسیي
صَضت کِ پطؾكٌاهِ تَؾظ  20تي اظ تیواضاى تکویل ٍ پؽ اظ تجعیِ
ٍ تحلیل آهاضی هیعاى آلفای کطًٍثاخ  0/89تؼییي گطزیس.

ريش کار پژيَص:
• پػٍّكگط تا تَجِ تِ جسٍل ظهاىتٌسی زاًكجَیاى زٍضُ ػطصِ
پطؾتاضی زاًكکسُ پطؾتاضی هاهایی زاًكگاُ تْطاى تِ هحیظ پػٍّف
ضفتِ ٍ ًوًَِّای ذَز ضا تِ ريش ومًوٍگیری در دسترس
اًتراب کطز.
• اظ هیاى ترفّایی کِ زاًكجَیاى زٍضُ ػطصِ ٍاحسّای ػولی ذَز
ضا هیگصضاًسًس ترفّای  ٍ CCU ،ICUاٍضغاًؽ تِ ػلت ٍاجس
قطایظ ًثَزى تیواضاى تطای پاؾدگَیی تِ پطؾكٌاهِ اظ فطایٌس
ًوًَِگیطی حصف قسًس ٍ ًوًَِگیطی زض ترفّای داخلی غدد،
داخلی قلة ي عريق ،جراحی عمًمی ،جراحی مغس ي
اعصاب ي دیالیس اًجام یافت.

ريش کار پژيَص
• تا تَجِ تِ تطًاهِ ظهاًی زاًكجَیاى زٍضُ ػطصِ پطؾتاضی ،ضٍـ کاض
عَضی تطًاهِضیعی قس کِ ّط گطٍُ اظ زاًكجَیاى تٌْا یک تاض زض
هغالؼِ ؾٌجیسُ قًَس ٍ گطٍُّای هرتلف زاًكجَیاى تطم ػطصِ زض
ایي هغالؼِ قطکت زازُ قًَس.
• تطای پیكگیطی اظ ؾَگیطی ،زاًكجَیاى اظ اًجام پػٍّف زض ترف
اعالػی ًساقتٌس تا تغییطی زض ضفتاض هطالثتی آىّا ایجاز ًكَز.

ريش کار پژيَص

• لاتل شکط اؾت کِ لثل اظ پط کطزى پطؾكٌاهِ تَؾظ تیواضاى ،تِ صَضت هَکس تِ
آًاى تَضیح زازُ قس کِ ایي پطؾكٌاهِ صطفاً جْت تطضؾی زاًكجَیاى پطؾتاضی
تَزُ ٍ ضفتاضّای هطالثتی پطؾتاضاى ترف هَضز ًظط ًویتاقس.

معیارَای اخالقی در پژيَص
• پػٍّكگط پؽ اظ کؿة اجاظُ اظ هؿؤٍالى زاًكکسُ پطؾتاضی هاهایی
زاًكگاُ تْطاى ٍ هؿؤٍالى تیواضؾتاى تا تَجِ تِ جسٍل ظهاىتٌسی
زاًكجَیاى زٍضُ ػطصِ پطؾتاضی زاًكکسُ پطؾتاضی هاهایی زاًكگاُ
تْطاى تِ هحیظ پػٍّف ضفت.
• تیواضاى تَضیحات کاهلی زض اضتثاط تا اّساف ،ضٍـ پػٍّف ٍ ًحَُ
تکویل پطؾكٌاهِّا زضیافت ًوَزًس ٍ زض صَضت توایل تِ قطکت زض
هغالؼِ ،ضضایت کتثی اظ تیواضاى کؿة گطزیس.

تجسیٍ ي تحلیل آماری پژيَص

• زازُّای حاصل اظ پػٍّف تِ کوک ًطمافعاض کاهپیَتطی SPSS
 v.16اؾتفازُ قس.

وتایج پژيَص

متغیر

جىس

سه

فراياوی

درصد

زن

92

46

مرد

108

54

جمع
20-30
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200
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51
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تاالتر از 60
جمع
اتتدایی

65
25
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40

23/5
12/5
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20

راَىمایی ي دتیرستان 71

سطح تحصیالت

دیپلم ي فًق دیپلم
لیساوس ي تاالتر
جمع

65
24
200

35/5
32/5
12
100

وتایج پژيَص
هتَؾظ اهتیاظ کؿة قسُ زض ّط حیغِ
اضتثاط تا تیواض
()24-12ضؼیف
()36-25هتَؾظ
()48-37ذَب
اذالق پطؾتاضی
()20-10ضؼیف
()30-21هتَؾظ
()40-31ذَب

تا اهتیاظ  29زض ؾغح هتَؾظ

تا اهتیاظ  24زض ؾغح هتَؾظ

وتایج پژيَص
گَیِ ّایی کِ کوتطیي اهتیاظ ضا کؿة کطزًس
اضتثاط

اضتثاط تا ذاًَازُ ٍ ّوطاّاى تیواض
هؼطفی ذَز تِ تیواض زض قطٍع قیفت کاضی
تَضیح ضٍیِ لثل اظ اجطا تط ضٍی تیواض

اذالق پطؾتاضی

آهَظـ هٌاؾة تِ تیواض ٍ ذاًَازُ ٍی
احتطام تِ فطٌّگ ٍ آزاب ٍ ضؾَم تیواض
فطصت زازى تِ تیواض زض اتطاظ احؿاؾات ٍ صحثت زض هَضز
تیواضی اـ

وتیجٍ گیری
• تطاؾاؼ یافتِّا اظ زیسگاُ تیواضاى زاًكجَیاى اظ ؾغح هغلَتی زض ظهیٌِ
اذالق ٍ اضتثاط تا تیواض تطذَضزاض ًثَزًس .لصا پیكٌْاز هی قَز تا ًظام
آهَظـ پطؾتاضی کكَض ضوي تَجِ تِ جٌثِ ّای هْاضت تالیٌی زض ضقتِ
پطؾتاضی ،تِ جٌثِّای اذالق ٍ اضتثاط تا تیواض کِ اظ هْن تطیي اضکاى
هطالثت قایؿتِ ٍ جاهغ ًگط اؾت تَجِ تِ ػول آٍضزُ ٍ زضٍؾی زض ایي
ضاؾتا زض تطًاهِ آهَظقی زاًكجَیاى لطاض زٌّس.

