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 به وابسته آموزشی های بیمارستان در پرستاران دیدگاه از آن با مرتبط عوامل و ای حرفه اخالق رعایت موانع

 5931 مازندران پزشکی علوم دانشگاه
 ۳کوتنایی جوادیان پری،۳جعفری هدایت، ۰کوتنایی جوادیان حدیث

 ایران، ساری. مازندران پزشکی علوم دانشگاه، دانشجویی تحقیقات کمیته، اریپرست دانشجوی-۰
 ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، سنتی ط  تحقیقات مرکز عضو و جراحی و داخلی پرستاری گروه، استادیار-۳
 ایران، ساری. مازندران پزشکی علوم دانشگاه، دانشجویی تحقیقات کمیته، پرستاری دانشجوی-۳

. باشتد  داشتته  توجته  درمتانی  مالحظات از بیش مراقبتی اخالقیات های معیار باید که است ای گونه به پرستاری ماهیت :هد قدمه و م

 در هتا  ارزش ایتن  معمتوال  کته  نهنتد  متی  بنتا  مشترکی های ارزش اساس برا را خود های فعالیت، خدمت جایگاه در پرستاران وسیله بدین
 دیتدگاه  از ای حرفته  اختالق  هتای  معیتار  رعایتت  موانتع  تعیتین  هدف با حاضر مطالعه. است منعکس ای حرفه اخالق استاندارد معیارهای
 .گردید انجام ۰۳۷۳ سال در مازندران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی های بیمارستان در شاغل پرستاران

 بته  مازنتدران  پزشکی علوم دانشگاه اموزشی های یمارستانب در شاغل پرستار ۰۷۰ همکاری با مقطعی – توصیفی مطالعه این :کار روش

، محیطتی  بعتد  سته  در کته ، ای حرفته  اختالق  رعایت موانع استاندارد پرسشنامه، اطالعات اوری گرد ابزار. گردید انجام شماری سر صورت

، میانگین مانند توصیفی آزمونهای و SPSS16 افزار نرم از استفاده با ها داده. پرداخت می موانع این بررسی به مراقبتی – فردی و مدیرتی
 . شدند تحلیل و تجزیه مورد اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضری  و دو کای مانند استنباطی آمار و میانه

 مانع( درصد ۳/۳۳)مراقبتی – فردی بعد و( درصد ۳/۳۳)مدیریتی بعد(، درصد ۳/۷۶)محیطی بعد ترتی  به شاغل پرستاران دیدگاه از نتایج:

 متدیریتی  بعد در(، %۳/۶۷)بخش ازدحام شامل محیطی بعد در ای حرفه اخالق رعایت موانع ترین مهم. باشد می ای حرفه اخالق رعایت از

 .بود( %۰/۶۳)پرستاری پرسنل پایه های ناز ارضای عدم، شامل مراقبتی – فردی بعد در و( %۶۶)پرسنل کمبود، شامل

 مراکتز  بته  لذا. باشد می پرستاری ای حرفه اخالق روی بر بعد گذارترین تاثیر از یکی محیطی بعد که داد نشان مطالعه این :گیری نتیجه

 موجود( غیره و انان همراهان و بیمارن نابجای توقعات، بخش ازدحام مثل)محیطی بعد به بیشتر توجه با گردد می توصیه بهداشتی و درمانی
 .گردد اجرا ها بخش در بهتر پرستاری ای هحرف اخالق تا رسانیده حداقل به را ها بیمارستان در

 پرستار ،ای حرفه اخالق ،موانع :کلمات کلیدی
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