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در یکی ها  آن و میزان رعایت) AHP(هاي اخالق پرستاري با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی زشبندي اراولویت
 1391: تهران پزشکی علوم دانشگاه درمانی –هاي آموزشی  ازبیمارستان

، 6مژگان عسگري ،5، فریده گلدوست مرندي4، حمید حقانی3، علی محمد خاتمی فیروزآبادي2*فاطمه قورچیانی، 1احمد براتی مارنانی
 6فاطمه زارعی

 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران -1

 نویسنده مسئول -کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -2

 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی -3

 اتی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایراناستادیار گروه آمارحی -4

 دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران -5

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -6

  
انی از اهمیت بسیاري برخوردار است و اخالق در پرسـتاري  عنوان یک جزء اساسی از خدمات بهداشتی درمهاي پرستاري بهمراقبت

هـدف اصـلی    .هاي اخالقی اسـت  مسؤولیت ذاتی پرستاري رعایت حقوق انسانی و ارزش. شود عامل بسیار مهمی در مراقبت محسوب می
هـا از   یزان رعایت این ارزشو مقایسه م AHPرویکرد و متخصصان ازنظر استفاده با پرستاري اخالق هاياین مطالعه اولویت بندي ارزش

ایـن مطالعـه توصـیفی    . درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بـوده اسـت   -هاي آموزشی دیدگاه بیماران و پرستاران در یکی از بیمارستان
 بنـدي اولویـت  بـراي . شـد  انجـام  1391 اول نیمسال در تهران پزشکی علوم دانشگاه يها تحلیلی و مقطعی بوده و در یکی از بیمارستان

 بـر  مشتمل دیگر اي پرسشنامه .طراحی و توسط متخصصان اخالق پرستاري تکمیل گردید AHPطابق با رویکردم اي پرسشنامه هاارزش
 از پرسشـنامه  اعتبـار  تعـین  بـراي . گردید طراحی پرستاري اخالقهاي  ارزش رعایت میزان درخصوص سؤال 37 و دموگرافیک اطالعات
 100بیمـار و   100پرسشنامه توسـط  ). 89/0(ب آلفاي کرونباخ استفاده شد ضری روش از پایایی تعیین ايچنین، بر هم و محتوي اعتبار

  .مورد تحلیل قرارگرفت 16ي نسخه SPSSدست آمده توسط نرم افزار هاطالعات ب. پرستار تکمیل گردید
بیمار، در اولویـت اول  / اران، احترام به مددجوبندي ارزش ها، مسؤولیت پذیري، حفظ حریم خصوصی بیمنتایج نشان داد در اولویت 

 دارد وجـود  پرستار و بیمار دیدگاه از داري معنی تفاوت اي هاي اخالق حرفه چنین، مشاهده شد در رعایت ارزش هم. تا سوم قرار گرفتند
)001/0=P.( لذا با توجـه  . تر از بیماران گزارش کردندها در مطالعه حاضر، پرستاران ارزیابی عملکرد اخالقی خود را باال با توجه به اولویت

هاي آموزش اخالق  ها توسط مدیران پرستاري و تدوین برنامه به نتایج این مطالعه ارزیابی مداوم عملکرد اخالقی پرستاران در بیمارستان
  . رسد نظر می اي درارتقاء کیفیت مراقبت پرستاري ضروري به حرفه

  اري، رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بنديهاي اخالق پرست ارزش :یديواژگان کل
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