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 Abstract ürefü  

  1395بوشهر در سال  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار انیدر دانشجو یاخالق تیحساس زانیم
  ٤*پور فائزه جهان ،٣انيبهناز باقر ،٢نژاد ، نصرت عوض١زهره کهنسال

  
  
  20/12/97: خ انتشاریتار       22/10/97: رشیپذ خیتار       16/7/97: افتیخ دریتار
  

  

  پژوهشی ي مقاله
 چكيده
 مـاران يبا بارتباط ها در  به آن تيو حساس يپرستار ي حرفه يبا مسائل اخالق ييآشنا ازمندين ،يدر پرستار يا عملکرد حرفه داشتن

ـ نظر قـرار گ مد يآموزش پرستار ياز ابتدا ديبا ،ياخالق پرستار يربنايعنوان ز به ت،يحساس نيا. است  ،حاضـر  ي هـدف مطالعـه  . ردي
اسـتفاده از   بـا  ،يمقطعـ  توصـيفي  ي مطالعه نيا. بودبوشهر  يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو ياخالق تيحساس زانيم يبررس

. پرداخـت  يپرسـتار  يدانشـجو  ۷۳اخالقي  حساسيت يبه بررس ،يريگ ميپرستاران در تصم ياخالق تياستاندارد حساس ي نامه پرسش
 اسـتقالل  بـه  احتـرام  ميـزان « :ازبـود   نامه عبـارت  ابعاد پرسش). α=٨/٠(بود  شده دييتأ نيشيدر مطالعات پ نامه پرسش ييايو پا ييروا

 يريکـارگ  بـه «، »اخالقي يها کشمکش و مشكالت ي تجربه« ،»يا حرفه دانش ميزان«، »بيمار با ارتباط ي از نحوه آگاهي ميزان«، »مددجو
متوسـط   ،٧٥تا٥٠کم،  ياخالق تيعنوان حساس به ،٥٠تا٠ ازيامت. »يرخواهيو خ صداقت« و» اخالقي يها يريگ ميتصم در اخالقي مفاهيم

 ،١٣٩٥در سـال   ،بوشـهر  يترم سوم و هشـتم دانشـگاه علـوم پزشـک     يپرستار انيدانشجو ي همه. در نظر گرفته شد اديز ،١٠٠تا٧٥و 
 نيشـتر يب). ١٥/٦٨±٩٠/١٣(در سـطح متوسـط بـود     ان،يدانشـجو  ياخالق تيحساس نيانگيم. وارد مطالعه شدند ،يصورت سرشمار به
ـ م«مربـوط بـه    ن،يو کمتـر » يرخـواه يصـداقت و خ «مربوط به  ن،يانگيم در  ياخالقـ  ميمفـاه  يريکـارگ  بـه «و » يا دانـش حرفـه   زاني

 انيدانشجو ياخالق تيحساس. از ترم سوم بود شتريب ،ترم هشتم انيدانشجو ياخالق تيحساس نيانگيم. بود »ياخالق يها يريگ ميتصم
نامناسب در  يريگ ميمنجر به تصم ،در پرستاران ياخالق تيبودن حساس نييپا). p=٠٠٠/٠(داشت  دار يمعن يها ارتباط آن يليبا ترم تحص

از  يپرسـتار  انيپرسـتاران و دانشـجو   ياخالقـ  تيحساسـ  شيافزا يبرا يمناسب يآموزش يها الزم است برنامه ن،ي؛ بنابراشود يها م آن
  .در نظر گرفته شود ليتحص يابتدا

  يپرستار انيدانشجو ،ياخالق تيحساس ،ياخالق يريگ ميتصم :يديکل واژگان
  

   

                                                
  . رانیا ،بوشهر، بوشهر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق ي تهیارشد کودکان، عضو کم کارشناس. 1
  . رانیا ،بوشهر، بوشهر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق ي تهیکودکان، عضو کم يارشد پرستار یکارشناس. 2
  .رانیا کرمان، ،کرمان یپزشک علوم دانشگاه ،يراز ییماما يپرستار ي دانشکده ،يپرستار گروه اریاستاد. 3

              .رانیا ،بوشهر، بوشهر یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يپرستار ي دانشکده ،يگروه پرستار اریانشد. ٤
            ،ييو ماما يپرستار ي دانشکده ،يدانشگاه علوم پزشک ،بوشهر :طرف مکاتبهي  نويسنده *

Email: F.jahanpour@bpums.ac.ir  
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   مقدمه
و  يشناخت موضوعات اخالق ييتوانا ،ياخالق تيحساس

افراد از وجود مشکالت  شود ياست که باعث م ينديافر
کنند و  ريرا تفس ياخالق يها تيموقع ،مطلع شوند ياخالق
 ياخالق ميتصم ها، تياقدام مناسب در آن موقع ي بارهدر
به  يريگ ميتصم نديا، فرياخالق يريگ ميتصم). ۱( رنديبگ

ها  آن ليو تحل  هيتجز قيازطر ،موضوعات صيمنظور تشخ 
ها بر اساس  انجام آن يراب يريگ ميو تصم ياخالق اريطبق مع
  ).۲(است  ياخالق نيمواز

 تأمين ،سالمت و بهداشت يها حرفه هدف ،امروزه

 پزشكي يها درمان به نياز كه افرادي است سالمت و تندرستي

 عنوان به ها، اين حرفه رو، نيازا دارند؛ پرستاري مراقبت و

 ،پرستاران). ۳(اند  شده معرفي و توصيف ،اخالقي يها حرفه
هستند و  يدرمان نظامخدمت در  ي کننده گروه ارائه نيبزرگتر

. دارند يدرمان يبهداشت يها مراقبت تيفيبسزا بر ک يريتأث
بهترشدن عملکرد  يمؤثر برا يعامل ،ياخالق نيمواز تيرعا

 بسياري). ٤(خواهد بود  تيفيمراقبت باک ي پرستاران در ارائه

ها  آن با کار در طي که را اخالقي موضوعات ،پرستاران از
ها  آن حل راه پيداکردن براي اما ؛دارند نظرمد شوند، يم مواجه
 تأکيد ازطريق ،يا عملکرد حرفه اصول ترويج. کنند ينم ياقدام

 به مردم اعتماد راه تقويت تنها ،اخالقي مباني آموزش بر

اخالق  ي توسعه هدف به رسيدن براي). ٥(است  پرستاران
 ،آن با مرتبط مفاهيم و ساختارها از نظامي دباي ،پرستاري
 ،زياد يحد تا ،اخالقي حساسيت وجود .يابد تكامل و طراحي

 زندگي آن در كه فرد يا جامعه نگرش ي نحوه و قبلي دانش به

 از وي ي خاطره و اخالق ي لهأمس به ن،يو همچن کند يم

 فرد آگاهي با و) ٦(دارد  بستگي در جامعه اخالقي وضوعاتم

پرستار ). ٧(است  مرتبط فردي رفاه و اخالقي يها تيموقع از
 حساسيت استدالل، يها مهارت اخالق، مؤثر كاربرد براي ديبا

). ٨( دهد توسعه را اخالق ليو تحل  هيو تجز و درك اخالقي
 مناسب يريگ ميتصم و اخالقي يموانع و کدها شناسايي

 زانيو کاهش م يا اخالق حرفه يارتقا موجب ،اخالقي
 اين از حاكي موجود شواهد .)٩( شود يم يپرستار يخطاها

 دادن در انجام ،اغلب پرستاران، اخالقي حساسيت كه است

 مهم ينقش آنان اخالقي يها يريگ ميتصم و يا حرفه وليتئمس

  .)٧(دارد 
ضعف  انگريب ،اخالق ي نهيشده در زم مطالعات انجام جينتا

 بر تأکيد). ٥(پرستاران است  ياخالق يها يريگ ميدر تصم

 نداشتن و انجام خدمات براي پزشکان نظرات کسب

 سبب ،اخالقي يها يريگ ميتصم در کافي نفس اعتمادبه

در  يا مطالعه جينتا). ١٠( شود يم پرستاران و بيماران نارضايتي
را در  ياصول اخالق ،پرستاران دهد ينشاند م رانيا

 نيا ليدل. برند يبه کار نم ،يدرست به ،خود يها يريگ ميتصم
در  ينشدن اصول اخالق نيپرستاران و تدو يروند، کمبود آگاه

 آموزش يکارشناس ي دوره در ،ما کشور در). ١١(کشور است 

 و ندارد وجود پرستاري اخالق عنوان درسي تحت پرستاري،
 طور به ،شان آموزشي ي دوره طول در ،پرستاري دانشجويان

 واحدهاي برخي ي عنوان زيرمجموعه به و ختهيوگر جسته

 وزارت ،البته ؛)١٢( شوند يآشنا م اخالقي مفاهيم با ،درسي

 قالاخ يها ارزش يکدها ،يپزشک آموزش درمان و بهداشت،
 قالاخ اصول بهتر هرچه تيرعا يبرا را يپرستار يا حرفه
 بيفراهم و تصو پرستاران ياخالق عملکرد يابيارز و يا حرفه

بهداشت  وزارت پايگاه اينترنتي قيکدها ازطر نيا. کرده است
  ).١٣(اند  گرفته قرار عموم دسترس در

 »پرستاري اخالق و تحوالت تاريخ« به نام ،درسي يواحد
 داشت وجود پرستاري آموزش يکارشناس ي دوره در ،قبالً ،نيز

 ي رشته يها سرفصل تغيير با ،پيش سال هشتحدود  از که
شد  حذف ،فرهنگي انقالب عالي نظر شوراي با ،پرستاري
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وجود دارد که  يمدون ياصول اخالق ،کشورها يدر بعض). ١٤(
 کنند يم يروياز آن پ ينيبال يها يريگ ميپرستاران در تصم

)١٥.(  
 يها مدل با دانشجويان پرستاري پرستاري، آموزش در
 از پس و شوند يم آشنا اخالقي يريگ ميتصم

 در آنچه و اند آموخته آنچه بين ييها تنش با ،شدن ليالتحص فارغ

 صالحيت بايد كه شوند يم رو روبه ،دارد وجود كار محيط

 نشان ها اين تنش با مواجه در را اخالقي حساسيت و باليني

 اخالقي مسائل با ها آن برخورد ي نحوه يبررس رو، نيازا ؛دهند

 پرستاري كار ي حيطه در شان اخالقي حساسيت ميزان و

  .است يضرور
 و پرستاري دانش بين ي رابطه از كافي شواهد ،هنوز
 .)١٦( است امدهين دست به دانشجويان اخالقي حساسيت

 حساسيت كه داد نشان) ۲۰۱۶(و همکاران  يليخل تحقيق

 يشدن يريگ اندازه و ابدي يم افزايش ،ادند آموزش با ،اخالقي
 ،قبالً كه كساني در اخالق آموزش شد گزارش ،همچنين ؛است
 و فني دانش مؤثرتر است و ،باشند نگذرانده را اخالق درس

 ايجاد براي و ندارد اخالقي با حساسيت يا رابطه ،تخصصي

 اخالق بايد آموزش ،آن افزايش و اخالقي مسائل به حساسيت

نينوم .)١٧(شود  گنجانده آموزشي يزير برنامه در و  ١ن
 يريگ ميآموزش اخالق را بر تصم ريتأث ،)۲۰۰۷( ٢يلپينوکيل

به نقل از  ،مطالعه نيادر . اند کرده يابيمثبت ارز ان،يدانشجو
 ياخالق يريگ ميبر تصم يريتأث ،آمده است آموزش ٣دريسوئ
 ،نيز کره در )۲۰۰۶(همكاران  و ٤لوتزن ي مطالعه). ١٨(د ندار
 ،متعدد يعوامل تأثير تحت ،اخالقي حساسيت كه هداد نشان

 تربيت و تجربه جنس، سن، تحصيالت، مذهب، مانند فرهنگ،

 به است؛ اما متفاوت ديگر فرد به فردي از و قرار دارد فرد

                                                
1. Numminen 
2. Leino-Kilpi 
3. Swider 
4. Lutzen 

 قدر آن ،اخالقي حساسيت روي تحقيق ،هنوز ،ايشان ي عقيده

 و اند بوده ذهني و محدود ،قبلي تحقيقات نتايج و نيست عميق
 ي مطالعه جينتا ).٣(وجود دارد  تجربي مفاهيم عميق در ينقص
 زانيم هنشان داد هم، ۱۳۹۲در سال  ،پور و همکاران جهان
بوشهر از  يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو يآگاه

 ي دهيبه عق. است داشتهمطلوب ن يتيوضع ،يا اخالق حرفه
 يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو ن پژوهشگران،يا

به  ازين ،کشور گريد يها دانشگاه انيمانند دانشجو ز،يبوشهر ن
همچنان  ها، آن نظر اساس بر. دارند نهيزم نيدر ا شتريآموزش ب

 يراهکارها ي همهکرد و  ديتأک ياخالق در پرستار يرو ديبا
 يرا برا يدر پرستار يا اخالق حرفه يارتقا يالزم برا
با قراردادن  ديبا ن،يدر نظر گرفت؛ بنابرا يپرستار انيدانشجو

 يبرگزار اي يآموزش کلوميدر کور يدرس اخالق پرستار
 يبرا يتر جامع يزير برنامه ،ياخالق در پرستار يها کارگاه
دانشگاه انجام شود تا  نيا انيدانشجو يسطح آگاه يارتقا
و آموزش اخالق  يا عملکرد اصول حرفه جيترو قيازطر
دوچندان  ياعتماد مردم به گروه پرستار ،يپرستار يا حرفه
  ).۱۹(گردد 

 مارستانيپرستاران شاغل در ب ياخالق تيحساس
 هدر حد متوسط بود ،۹۶آباد در سال  شهرستان خرم يمدنديشه

 تيحساس ز،يآجا ن يدر دانشگاه علوم پزشک). ۲۰( است
 شده گزارشباالتر از متوسط  ،و پرستاران انيدانشجو ياخالق
منجر  ،در پرستاران ياخالق تيبودن حساس نييپا). ٢١( است

 رسد يم نظر به ن،يبرا عالوه. شود ينادرست م يريگ ميبه تصم

 ،پرستاران اخالقي حساسيت ي زمينه در شده انجام مطالعات
 نشان يخوب به را موضوع اين مختلف ابعاد اند نتوانسته ،هنوز

 در اخالقي حساسيت ميزان تا است ضروري ن،يهمچن ؛دهند

 نيهدف ا ،لذا ؛شود سهيمختلف پرستاران با هم مقا يها گروه
ترم سوم  انيدانشجو ياخالق تيحساس زانيم نييتع ،پژوهش

 ي سهيبوشهر و مقا يدانشگاه علوم پزشک يو هشتم پرستار
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آموزش اخالق در  يبراها  آن جيبود تا از نتا گريکديها با  آن
  .استفاده شود يپرستار انيدانشجو ريسا

  کار روش
 اخالقي حساسيت حاضر، يمقطع توصيفي ي مطالعهدر 

 يدانشگاه علوم پزشک يمقطع کارشناس يدانشجويان پرستار
پژوهش،  نيا ي شده مطالعه ي جامعه. شد يبررس ،بوشهر
و  يپرستار ي دانشکده يترم سوم و هشتم پرستار انيدانشجو

 .، بود۱۳۹۵در سال  ،بوشهر يدانشگاه علوم پزشک ييماما
و تا  شوند يم مارستاني، ترم سوم وارد بيپرستار انيدانشجو

. کنند ياخالق شرکت م ينارهايها و سم در کارگاه ،ترم هشتم
 ي نهيو در زم گذرانند ياخالق را م يواحد درس ن،يبرا عالوه

 ي همه ل،يدل نيبه ا کنند؛ يتجربه کسب م مار،يارتباط با ب
انتخاب و  ،يصورت سرشمار به ،ترم سوم و هشتم انيدانشجو
. وارد مطالعه شدند ،آگاهانه تيبا رضا ،نفر ٧٣ ت،يدر نها
مراقبت  ،بار نياول يبرا ،يترم سوم پرستار انيدانشجو
 که يدرحال کنند؛ يتجربه م ماريب نيرا بر بال يپرستار
 دارند را ماريب از ينيبال مراقبت ي تجربه هشتم، ترم انيدانشجو

  .کنند شروع ،يجد طور به را، ماريب از مراقبت تيمسئول ديبا و
 تياستاندارد حساس ي نامه ها، پرسش داده يآور ابزار جمع

نامه را  پرسش نيا. بود يريگ ميپرستاران در تصم ياخالق
اصالح  ١ريکوم ،از آن و پس  )٢٢( نيو همکاران تدو لوتزن
پور  حسن ران،يدر ا رانامه  پرسش نياعتبار ا ).٢٣( است کرده

آن  ييايپا اند؛ کرده يبررس ،در کرمان ،)۱۳۹۰( و همکاران
 ،۱۳۹۲در سال  ز،يو همکاران ن يزديا). ۲۴( است هبود ۸۱/۰
 يآلفا بيبا ضر که اند کرده ينامه را بررس پرسش ييايپا

دو  ينامه دارا پرسش نيا). ۲۵( است هشد دييتأ ۸/۰کرونباخ 
 واست اطالعات دموگرافيك شامل  ،اول بخش: بخش است

 را اخالقي حساسيت كه ميزان دارد سؤال ٢٥ ،دوم بخش

                                                
1. Comrie  

 استقالل به احترام ميزان«: دارد شش بعد دوم، بخش. سنجد يم

 ي از نحوه آگاهي ميزان«، )۱۳و  ۱۲و  ۱۰ يها مؤلفه ( »مددجو
 دانش ميزان« ،)۱۷و  ٤، ۳، ٢، ١ يها مؤلفه( »بيمار با ارتباط

 و مشكالت ي تجربه« ،)٢٤و١٦ يها مؤلفه( »يا حرفه
 يريکارگ به« ،)۱۵ و ۱۱ و ۹ يها مؤلفه( »اخالقي يها کشمکش
، ٨، ٦ يها مؤلفه( »اخالقي يها يريگ ميتصم در اخالقي مفاهيم

، ۷، ۵ يها  مؤلفه( »يرخواهيو خ صداقت« و )٢٠و  ۱۸، ١٤
ليكرت  روش به ،نامه پرسش اين). ۲۵و  ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۹
با حداقل ) کامالً موافق( چهارتا ) نظر يب( صفراز  ييتا پنج
 نيادر . شده است يگذار نمره صدو حداکثر  صفر ازيامت

 ازيکم، امت ياخالق تيعنوان حساس ، به۵۰تا۰ ازيامت ،مطالعه
 ،١٠٠تا٧٥ ازيمتوسط و امت ياخالق تيعنوان حساس به ٧٥تا٥٠
با توجه به . در نظر گرفته شد اد،يز ياخالق تيعنوان حساس به

ابعاد  ي سهيسهولت مقا يبرابودن سؤاالت در هر بعد،  متفاوت
 ،هر بعد ازيامت ،ياخالق تيحساس يکل ازيو با امت گريکديبا 
  .گزارش شد ،صورت درصد به

 يفيآمار توص يها از روش، ها داده ليتحل و  هيتجز يبرا
 يليو تحل) اريو انحراف مع نيانگيمطلق، م يفراوان ،يفراوان(
افزار  و نرم) يتنيمستقل و من و يت رسون،يپ يبستگ هم(

SPSS استفاده شد ۲۰ ي نسخه. 

  ها افتهي
 نيدر ا يپرستار يکارشناس يدانشجو ٧٣ ،در مجموع

و %) ١/٤١(نفر مرد  يستعداد،  نياز ا .مطالعه شرکت کردند
 ان،يدانشجو نيا يسن نيانگيم. بودند%) ٩/٥٨(نفر زن  ٤٣
 انينفر از دانشجو ٧٢. بود) سال ۲۷تا۱۹(سال  ٧٤/٢١±٤٨/١

. اخالق را نداشتند ي گذراندن دوره ي سابقه ،%)٦/٩٨(
و در ترم هشتم %) ٧/٨٧(مجرد  ان،يتعداد دانشجو نيشتريب

 ي جدول شماره: نک%) (٨/٥٤(بودند  ليمشغول به تحص
  ).کي

در سطح  ان،يدانشجو ياخالق تيکل حساس نيانگيم
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 انيدرصد دانشجو ۵۹ باً،يتقر). ١٥/٦٨± ٩٠/١٣(متوسط بود 
ها  درصد آن ۱/۴فقط . بودند اديز ياخالق تيحساس يدارا

   .داشتند ينييپا ياخالق تيحساس
 نيانگيم نيباالتر يدارا» يرخواهيصداقت و خ«بعد 

و » يا دانش حرفه زانيم« که يبود، درحال) ٤٧/٢١±  ٠٥/٥(
 »ياخالق يها يريگ ميدر تصم ياخالق ميمفاه يريکارگ به«

   ).٤٤/٥±  ١٩/٢( را داشت نيانگيم نيکمتر
±  ٢٩/٥(ترم هشتم  انيدانشجو ياخالق تيحساس نيانگيم
ترم  نيب). ٥٨/٥٦±  ١٩/١٢(از ترم سوم بود  شتريب ،)٧٠/٧٧

 ،ابعاد ي در همه ،ياخالق تيحساس نيانگيو م يليتحص
شکل : نک() p>٠١/٠(وجود داشت  دار يمعن يارتباط
  ).کي ي شماره
  

  

و  انيدانشجو کيدموگراف يها يژگيو - ۱ ي جدول شماره
 ياخالق تيها با حساس ارتباط آن

 يفراوان  رهايمتغ
(%)  

 نيانگيم
 P value  )اريانحراف مع(

  جنس
  )٧٦/١٣( ٥٣/٦٦  )١/٤١( ٣٠  مرد

٢٢٥/٠  
  )٠٥/١٤( ٢٨/٦٩  )٩/٥٨( ٤٣  زن

  تأهل تيوضع
  )٤٥/١٠( ٠٠/٧٤  )٣/١٢( ٩  متأهل

١٤١/٠  
  )١٩/١٤( ٣٣/٦٧  )٧/٨٧( ٦٤  مجرد

  ترم
  )١٩/١٢( ٥٨/٥٦  )٢/٤٥( ٣٣  سوم

٠٠٠/٠  
  )٢٩/٥( ٧٠/٧٧  )٨/٥٤( ٤٠  هشتم

 ي سابقه
گذراندن 

  *اخالق ي دوره

  )٠( ٠٠/٤٣  )٤/١( ١  بله
١١٠/٠  

  )٦٧/١٣( ٥٠/٦٨  ٧٢  ريخ
  

  .اخالق دانشکده شرکت کرده بودند يها در کارگاه یاندانشجو *
  

  
  

  ان ترم سوم و هشتميميانگين نمره حساسيت اخالقي و ابعاد آن در دانشجو -۱ ي شکل شماره
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  مجله ايراني 
  11، دوره 1397، سال اخالق و تاریخ پزشکی
 

از ) ٢٨/٦٩±  ٠٥/١٤(زنان  ياخالق تيحساس نيانگيم
تفاوت  يبود؛ اما از نظر آمار شتريب) ٥٣/٦٦±  ٧٦/١٣(مردان 

زن و ( انيدو جنس وجود نداشت و دانشجو نيب يدار يمعن
). p=۲۲۵/۰(بودند  يکساني ياخالق تيحساس يدارا) مرد

 داشتند يشتريب ياخالق تيحساس نيانگيافراد متأهل م
 ،ياخالق تيتأهل و حساس تيوضع ني؛ اما ب)٧٤±٤٥/١٠(

 نيانگيم). p=۱۴۱/۰(مشاهده نشد  يدار يمعن يارتباط آمار
) ٧٠/٧٧±  ٢٩/٥(ترم هشتم  انيدانشجو ياخالق تيحساس

و  يليترم تحص نيب). ٥٨/٥٦±  ١٩/١٢(از ترم سوم بود  شتريب
 يارتباط آمار ان،يدانشجو ياخالق تيحساس نيانگيم

 تيحساس نيانگيم). p=۰۰۰/۰(وجود داشت  يدار يمعن
 ياخالق ينارهايها و سم که در کارگاه يانيدانشجو ياخالق

بود که  يانيکمتر از دانشجو ،)٤٣±  ٠(شرکت کرده بودند 
±  ٦٧/١٣(را نداشتند  نارهايسمن ياشرکت در  ي تجربه
 دار يمعن ،دو گروه نيب ،يلحاظ آمار تفاوت از نيا). ٥٠/٦٨

  ).کي ي شمارهجدول : نک) (p=۱۱۰/۰(نبود 
  بحث
 ،يعملکرد اخالق يربنايعنوان ز به ،ياخالق تيحساس

را در  يعملکرد اخالق ي رشد و توسعه ي نهيزم تواند يم
 ي مطالعه جينتا). ۲۶(فراهم کند  يدرمان يبهداشت يها ستميس

 انيدانشجو ياخالق تيحساس نيانگيحاضر نشان داد م
. در حد متوسط بود ،بوشهر يدانشگاه علوم پزشک يپرستار

پرستاران را  ياخالق تيکه حساس يا با مطالعه ،ما ي افتهي نيا
 جيبا نتا ن،يو همچن) ٧( هکرد يبررس يا کره يمارستانيدر ب

در شهر بندرعباس  شو همکاران يزديا ي حاصل از مطالعه
 انيدانشجو دهد ينشان م ها افتهي نيا). ٢٥(داشت  يخوان هم

 مارانيمراقبت از ب ياخالق ميبا مفاه ،يتا حدود ،يپرستار
الزم را  تيموانع، حساس يبعض ليآشنا هستند؛ اما به دل

را  ياخالق ميمفاه ديبا يپرستار انيدانشجو ن،يندارند؛ بنابرا
مراقبت از  يتا بتوانند اصول اخالق ننديآموزش بب شتر،يب
  ).٢٧(خود به کار ببرند  ندهيآ ي را در حرفه مارانيب

صداقت و «بعد  ،ياخالق تيابعاد حساس انياز م

و » يا دانش حرفه زانيم«و ابعاد  نيانگيم نيباالتر» يرخواهيخ
 ،»ياخالق يها يريگ ميدر تصم ياخالق ميمفاه يريکارگ به«

 ي مطالعه جيهمسو با نتا. را به دست آوردند نيانگيم نيکمتر
صداقت و «، بعد شو همکاران يبرهان ي حاضر، در مطالعه

در  ياخالق ميمفاه يريکارگ به«نمره و  نيشتريب ،»يرخواهيخ
 کردند افتيدر را نمره نيکمتر ،»ياخالق يها يريگ ميتصم

بعد  ز،ين شو همکاران ١ابدو ي در مطالعه ن،يبرا عالوه). ٢٧(
). ٢٨(نمره را کسب کرد  نيشتريب ،»يرخواهيصداقت و خ«

همراه با صداقت و  ،سوزانه ارتباط مناسب مؤثر و دل يبرقرار
را  گريدو افراد  مارانيو اعتماد ب نانياطم ي نهيزم ،يرخواهيخ

 زانيم«، شزاده و همکاران عباس ي در مطالعه. کند يفراهم م
 و مشکالت ي تجربه« و نيشتريب ،»يا دانش حرفه

). ٢٩( کردند کسب را نمره نيکمتر ،»ياخالق يها کشمکش
به  يپرستار انيدانشجو شتريب تيحساس لياز دال يکي د،يشا

 ي است که هنوز در دوره نيا ،»يرخواهيصداقت و خ«بعد 
ها در  و کاربرد آن يهستند و به مسائل نظر يکارآموز

 نيانگيبودن م کم ).٢٧( کنند يتوجه م شتر،يب ،ينيبال يها طيمح
 ياخالق ميمفاه يريکارگ به«و » يا دانش حرفه زانيم« ي نمره

 انيدانشجو دهد ينشان م »ياخالق يها يريگ ميدر تصم
 حيصح ينگرش ،مشکل دارند و هنوز ها نهيزم نيدر ا يپرستار
 ي از نحوه انيدانشجو نيا. اند نکرده دايموضوعات پ نيبه ا

 ياطالع يو مراقبت يدرمان ماتيدر اخذ تصم مارانيمشارکت ب
مراقبت در  ن،يبنابرا دانند؛ ينم يامر را ضرور نيندارند و ا

و  يبرهان ي دهيبه عق. روست متعدد روبه ييها با چالش ن،يبال
 يريگ ميدر تصم يا شده فينقش تعر چيه ماراني، بشهمکاران

کارکنان  را ها ميندارند و اکثر تصم شان يپزشک يها در مراقبت
 رنديگ يم ،ازجمله پزشکان و پرستاران ،يبهداشت يها مراقبت

بتوانند  ديبا ،يليالتحص قبل از فارغ ،يپرستار انيدانشجو). ٢٧(
 نيکنند و ب تيريخود را مد ي حرفه يمباحث اخالق

 نيا. تفاوت قائل شوند شان يا و حرفه يشخص يها ارزش

                                                
1. Abdou 
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مراقبت در  ميت تيمسئول ،يليالتحص پس از فارغ ان،يدانشجو
 يتمنديرضا ي نهيو در زم رنديگ يرا به عهده م مارياز ب نيبال
 يها است آموزش يضرور ن،يمهم دارند؛ بنابرا ينقش ماران،يب

 ي مراقبتي و درک و اداره يها تيمسئول رشيالزم براي پذ
  .کنند افتيرا در مارياز ب ينيمراقبت بال يها تيواقع

 کيدموگراف يرهايمتغ نيحاضر، از ب ي در مطالعه
با  يدار يمعن يارتباط آمار ،يليفقط ترم تحص شده، يبررس
 حساسيت ميزان که يطور به ؛داشت ياخالق تيحساس ي نمره

ترم  انياز دانشجو شتريب ،ترم هشتم انيدر دانشجو اخالقي
 نيانگيم ز،ين شو همکاران ١پارک ي در مطالعه. سوم بود
از  شتريب ،سال سوم و چهارم انيدر دانشجو ياخالق تيحساس
 اين لياز دال يکي شايد). ٣٠(سال اول و دوم بود  انيدانشجو

حساسيت  مختلف ابعاد يريگ شکل تجربه و شيافزا ،هألمس
تجربه  شيافزا ن،يبنابرا باشد؛ ليتحص يها سال يط در اخالقي

پرستاران و  ياخالق تيمثبت بر حساس يريتأث تواند يم
 ،امر نيا لياز دال گريد يکي. داشته باشد يپرستار انيدانشجو

 رايآموزش اخالق باشد؛ ز يها کالس يبرگزار تواند يم
اخالق را  يواحد درس ،باالتر يها در ترم انيدانشجو

اخالق که  ينارهايها و سم در کارگاه ن،يبرا عالوه. گذرانند يم
، شرکت شود يبرگزار م يها و مراکز آموزش دانشگاه ياز سو

  .کنند يم
و  کيدموگراف يرهايمتغ ريسا نيمطالعه، ب نيدر ا
. مشاهده نشد يدار يمعن يارتباط آمار ياخالق تيحساس

 ،از مردان بود شتريزنان ب ياخالق تيحساس نيانگيهرچند م
 ياخالق تي، حساس)۳(تزن و همکاران ول ي همانند مطالعه

 دار يمعن يتفاوت ياز لحاظ آمار) زن و مرد( انيدانشجو
 تيحساس زانيدر م ،اخالق ي گذراندن دوره ي سابقه. نداشت
 نيمعکوس داشت؛ اما ا يريتأث ،يپرستار انيدانشجو ياخالق

 ي مطالعه جيبرخالف نتا. نبود دار اعنم ،ياز لحاظ آمار ريتأث
 که پرستاران از و همکاران نشان دادند گروهي ننينومحاضر، 

                                                
1. Park  

 بدون آموزش، گروه به نسبت ،بودند دهياخالق د آموزش

 آموزش داشتند و اضطراب ، کمترياخالق يريگ ميتصم هنگام

 جينتا). ۱۸(بود  مؤثر ها اخالقي آن يها يريگ ميتصم بر ،اخالق
آموزش  يها نقش مؤثر دوره ي دکنندهييتأ ز،ين گريمطالعات د

ند ا هبود انيدانشجو ياخالق تيحساس شيبر افزا ،اخالق
 سن، بين ،نيز همکاران و زاده عباس پژوهش در). ۳۲و۳۱(

 ،اخالقي حساسيت با، وضعيت تأهل و کار ي سابقه جنس،
همکاران  و پور حسن). ۲۹(نداشت  وجود دار يمعن ي رابطه
 و کار ي تأهل، سابقه وضعيت سن، جنس، بين نشان دادند هم،
 اخالقي در حساسيت با ،پرستاران تحصيالت ميزان

 جينتا). ۲۴( ردندا وجود دار يمعن ي رابطه ،يريگ ميتصم
در  ياخالق تيو همکاران نشان داد حساس ٢ميک ي مطالعه
ه سال بود ۲۵کمتر از  ياز گروه سن شتريسال ب ۳۰تا۲۵گروه 
  ).۷( است
 شترشدنيباخالق، موجب  ينارهايسم يبرگزار ،هرحال به
 ينارهايهرچه سم شود؛ يم نهيزم نيدر ا انيدانشجو ي تجربه

 تيرعا تياهم توان يم ق،يطر نياز ا ،برگزار شود يشتريب
 جادينشان داد و باعث ا انيرا به دانشجو ينکات اخالق

انجام مطالعات مشابه در . ها شد در آن شتريب ياخالق تيحساس
پرستاران را به  ياخالق تيحساس زانيم تواند يم نه،يزم نيا

 نيها کمک کند تا با تدو نشان دهد و به آن يپرستار رانيمد
 زانيم شي، موجب افزايا اخالق حرفه يآموزش يها برنامه
  .کشور شوند يدرمان نظامپرستاران در  ياخالق تيحساس

 نداشتن ليتمابه  توان يمطالعه م نيا يها تياز محدود
 انپژوهشگر. شرکت در پژوهش اشاره کرد يبرا انيدانشجو

و به  دادند حيتوض رااهداف طرح  ت،يمحدود نيرفع ا يبرا
 ب،يترت  نيا به . ندکرد دينزد خود تأک ،ماندن اطالعات محرمانه

 جلبداوطلبانه در پژوهش  يهمکار يبرا انيدانشجو نظر
  .شد

  يريگ جهينت

                                                
2. Kim  
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 انيدانشجو ياخالق تيمطالعه نشان داد حساس نيا جينتا
؛ استدر حد متوسط  ،بوشهر يدانشگاه علوم پزشک يپرستار
 يپرستار انيمانند دانشجو ز،ين انيدانشجو نيا ن،يبنابرا

. دارند ازين نهيزم نيدر ا شتريبه آموزش ب گر،يد يها دانشگاه
 ،يدر پرستار ياخالقت مسائل يرعا يرو ديبا ن،يبرا افزون

 يالزم برا يراهکارها ي همه ن،يهمچن ؛شود ديتأک شتر،يب
 نيا. در پرستاران به کار گرفته شوند يا اخالق حرفه يارتقا

 و »يا دانش حرفه زانيم«را در  ازيامت نيکمتر ان،يدانشجو
 »ياخالق يها يريگ ميتصم در ياخالق ميمفاه يريکارگ به«

 هنوز، ان،يدانشجو دهد يم نشان جينتا نيا. کردند کسب
 مارانيب مشارکت بدون را خود يدرمان يبهداشت ماتيتصم

  . رنديگ يم

 تيحساس هشتم، ترم انيدانشجو داد نشان جينتا ن،يهمچن
 ن،يبنابرا دارند؛ سوم ترم انيدانشجو به نسبت يشتريب ياخالق

 صورت مناسب و حيصح ييها يزير برنامه شود يم شنهاديپ
 ييها تيمسئول ،يپرستار انيدانشجو نکهيا از قبل تا رديگ

کنند،  کار به شروع ،يرسم طور به و رنديگ عهده را به تر يجد
 ب،يترت ن يا به  ابد؛ي شيافزا ها آن ياخالق تيحساس زانيم
. کرد کمک يپرستار ي حرفه در ها آن تيموفق به توان يم

 ي امکان ارائه شتر،يب مطالعات انجام با ن،يا بر  عالوه
 پرستاران ياخالق تيحساس شيافزا يبرا مناسب ييراهکارها

  .ابدي يش ميافزا
  يتشکر و قدردان
 قاتيتحق ي تهيحاصل طرح مصوب کم ،پژوهش حاضر

خود  يسپاس و قدردان مراتبپژوهشگران . است ييدانشجو
 تيحما يبرا ،بوشهر يدانشگاه علوم پزشک نرا از مسئوال

 زيعز انيدانشجو ي از همهو کنند  ياعالم م قيتحق نياز ا يمال
 نديکه فرا يمطالعه و متخصصان بزرگوار نيکننده در ا شرکت

دند، کر ليانجام مطالعه تسه ياطالعات را برا يآور جمع
  .مانه سپاسگزارنديصم
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Abstract 
Nurses need to be familiar with the ethical issues of nursing and its sensitivity to all communications and 
interventions with patients. This sensitivity as a basis for nursing ethics should be considered from the 
beginning of nursing education. This study aimed to investigate the moral sensitivity of nursing students of 
Bushehr University of Medical Sciences. This descriptive cross-sectional study was conducted to determine 
the ethical sensitivity of 73 nursing students using standard questionnaire of ethical sensitivity of nurses in 
decision-making. Its validity and reliability were confirmed in previous studies (α=0.8). Dimensions of the 
questionnaire were: amount of respect for patient independence, level of knowledge about the relationship 
with the patient, level of professional knowledge, experience of difficulties and ethical conflicts, and the use 
of ethical concepts in ethical decision-making, honesty and benevolence. 0-50 were considered as low moral 
sensitivity, 50-75 as moderate, and 75-100 as high. All nursing students of the third and eighth semester were 
enrolled in the census in 2016. The average students' moral sensitivity was moderate (68.15±13.99). The 
highest average was for "honesty and benevolence", and the least for "professional knowledge" and "the use 
of ethical concepts in moral decision-making". The average moral sensitivity of the eighth semester students 
was higher than the third semester. There was a significantly relationship between students' moral sensitivity 
and academic term (p=0.000). Low ethical sensitivity in nurses leads to inappropriate decision-making; 
therefore, appropriate educational programs should be considered to increase the moral sensitivity of nurses 
and nursing students from the beginning of education. 
Keywords: Ethical Decision Making, Moral Sensitivity, Nursing Students 
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