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میزان رعایت معیارهای اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه کارکنان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 (p-18:کد مقاله)

 3، مرجان وجدانی2، نسرین سدیدی1سمیرا فوجی

 

 .رشناسی ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکا .1

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشجوی کارشناسی بهداشت، .1

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کارشناس  .1

 سبزوار،

عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخالقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت بهداشتی به میزان  :زمینه و هدف

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رعایت معیارهای اخالق حرفه ای در عملکرد . زیادی به نحوه عملکرد پرستاران بستگی دارد

 .پرستاری از دیدگاه پرستاران انجام شد

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی  151مقطعی،  -در این مطالعه توصیفی: هامواد و روش

ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که .انتخاب و بررسی شدندسبزوار، به روش نمونه گیری تصادفی ساده 

و امار توصیفی ( 16ویرایش )spssدادها با استفاده از نرم افزار . به بررسی میزان رعایت معیارهای اخالق حرفه ای می پرداخت

 .تجزیه و تحلیل شدند  p<0/05و تحلیلی و ضریب های همبستگی اسپیرمن و پیرسون در سطح معنی داری 

در ابعاد مسئولیت پذیری، ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار و احترام به بیمار عملکرد %( 1/68)بیشتر پرستاران  :هایافته

بین جنس و کیفیت عملکرد اخالق حرفه ای در مجموع سه بعد مسئولیت پذیری، ارتقای کیفیت مراقبت از . مطلوبی داشتند

همچنین بین نوبت کاری و کیفیت عملکرد اخالق حرفه ای ( =11/1p)بیمار ارتباط معنی داری وجود داشت بیمار و احترام به

 (.=81/1r)پرستاران همبستگی مثبتی نشان داده شد

براساس یافته های این تحقیق، به نظر می رسد تعیین نوبت های کاری با مشارکت و نظرات پرستاران در ارتقای  :گیرینتیجه

 .الق حرفه ای موثر استرعایت اخ

 اخالق پرستاری، پرستاری، روابط پرستار و بیمار :های کلیدیواژه
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