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 بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به خود درمانی با دارو و عوامل مرتبط با ان

  ۳، هدایت جعفری۰، فاطمه زمانی۰فاطمه نوروزی
 لوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ع-۰

 ایتران. استاد یارگروه پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستتاری و مامتایی، مرکتز تحقیقتات طت  ستنتی و مکمتل دانشتگاه علتوم پزشتکی مازنتدران، ستاری،              -۳
jafarih2010@gmail.com 

ناشی از مصرف خود سترانه دارو در ایتن قشتر از جامعته     : دانشجویان پرستاری عضوی از جامعه هستند. توجه به عوارض و هد  مقدمه

دارای اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت بته ختود درمتانی بتا دارو و عوامتل مترتبط بتا ان در        
 انجام شده است.۰۳۷۳دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 

نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران شهرستان  ۳۳۳بر روی  ۰۳۷۳ : این مطالعه توصیفی مقطعی در سالروش کار

اجتماعی انجام شد. در  –ساری اجرا شد.گرداوری داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته نگرش به خود درمانی و اطالعات عوامل جمعیتی 
ای اماری توصیفی)میانگین، فراوانی، نما و میانته ( و ازمتون هتای امتاری     و با بهره مندی از ازمون ه SPSSانتها داده ها توسط نرم افزار 

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.  p<0/05، ازمون دقیق فیشر و ازمون کای دو وسطح معنادار Anovaاستباطی 

از  % ۶/۶۳متاهتل ،  % ۶/۳۳بتود.  ۷۳/۳۰ ±۶۶/۳دانشجویان پرستتاری پاستخ دهنتده بته پرسشتنامه، میتانگین ستنی         ۳۳۳از بین  نتایج:

تحت پوشتش   % ۶/۳۶( و تنها % ۶/۷۳مرد بودند. اکثر دانشجویان پرستاری خانه خصوصی داشتند) ۳/۳۳زن و  % ۶/۳۷دانشجویان مجرد، 
بیمه تامین اجتماعی بودند. رایج ترین دلیل خود درمانی به ترتی  اعتقاد نداشتن به دستور پزشک و در دسترس نبودن پزشک بتوده استت.   

 نگرش منفی نسبت به خود درمانی داشتند. % ۰۷نگرش متوسط و  % ۶/۶۳دانشجویان نگرش مثبت،  % ۳/۰۳

: با توجه به نگرش متوسط دانشجویان نسبت به مصرف خود سرانه دارو پیشنهاد می شود برنامه اموزش در خصوص عوارض نتیجه گیری

 خود درمانی در سطح دانشگاه ها ارائه شود.

 گرش، خود درمانی ، دانشجویان پرستاری: نکلمات کلیدی
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