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 ستاری بر نگرش پرستاران بررسی تاثیر برنامه آموزشی اخالق در حرفه پر

 .1مهرداد روحانی نسب .1.وحید معینی قمچینی 9غالمرضا محمدی .1. علی کاووسی1اعظم مقدم پاشا 

 ری دانشكده علوم پزشكی نیشابور ، نیشابور، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره گرایش توانبخشی ، رئیس اداره پرستا .1

 اتاق عمل، عضو هیئت علمی دانشكده علوم پزشكی نیشابور، نیشابور، ایرانگروه  .1
  اتاق عمل، عضو هیئت علمی دانشكده علوم پزشكی نیشابور، نیشابور، ایراننویسنده مسئول : گروه   .9

   ی نیشابور، نیشابور، ایراناتاق عمل، عضو هیئت علمی دانشكده علوم پزشكگروه   .1

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی نیشابور، نیشابور ، ایران  .1

 زمینه و هدف:  

ستاری ملكرد پراخالق حرفه ای با توجه به نیاز حیاتی نظام درمانی به پرستاران مسئولیت پذیر و پایبند به اخالق حرفه ای مفهومی مبنایی در ع

رفه ح است.پرستاران به علت جایگاه حرفه شان دارای مسئولیت قانونی در قبال بیماران هستند و نگرش آنها به اخالق حرفه ای می تواند برعملكرد

 است. "نتعیین تاثیر برنامه آموزشی اخالق در حرفه پرستاری بر نگرش پرستارا "ای آنها تاثیر داشته باشد. لذا هدف از این پژوهش

 مواد و روش ها:

به صورت غیر تصادفی مورد مطالعه قرار  1931درمانی حكیم شهرنیشابور درسال -پرستار بیمارستان آموزشی111دراین پژوهش نیمه تجربی ، تعداد 

وگرافیگ و سواالت مرتبط که حاوی دو بخش اطالعات دمپرسشنامه نگرش پرستاران به اخالق در حرفه پرستاری گرفتند. ابزار جمع آوری اطالعات، 

آمارتوصیفی )فراوانی ، میانگین ، ،  SPSS 11با اهداف تحقیق بود، که قبل و بعد از برنامه آموزشی توسط پرستاران تكمیل و با نرم افزار آماری 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. انحراف معیار(و آماراستنباطی)تی تست(

 یافته ها:  
  11/1 ±13/1و  19/91 ±11/1درصد مذکر بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار پرستاران به ترتیب  1/1نث و درصد پرستاران مو1/39 :

بدست آمد که  19/9 ±93/1بود ولی بعد از برنامه آموزشی   11/9 ±11/1 بود. نگرش پرستاران به اخالق در حرفه پرستاری قبل از برنامه آموزشی

 (. P=19111تفاوت معناداری را قبل و بعد از برنامه آموزشی نشان داد ) آزمون آماری تی زوجی

 بحث و نتیجه گیري: 
آموزشی  ینتایج پژوهش نشان داد که برگزاری برنامه آموزشی اخالق در حرفه پرستاری بر نگرش پرستاران موثر می باشد، ازاین رو گنجاندن برنامه ها

ی تواند در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری و همچنین اهمیت حرفه پرستاری تاثیر به سزایی داشته یا دوره های بازآموزی برای پرستاران م

 باشد.

 واژه هاي کلیدي: 
  ، پرستار،اخالق حرفه ای،برنامه آموزشی.نگرش
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