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مقالهي پژوهشي
چكيده
پرستاري حرفه اي اخالقي است که در آن پرستاران وظيفه ي مراقبت از بيماران را بر عهده دارند .در روند مراقبت اخالقي ،توجهه
به حقوق بيماران از اهميت خاصي برخوردار است که بايد توسط گروه ارائهدهنهدهي مراقبهت بهداشهتي مهد نظهر قهرار بگيهرد .بهراي
دستيابي به اين هدف تنها آگاهي داشتن از حقوق بيماران کافي نيست و بايد حساسيت اخالقي نيهز بهراي تصهميم گيهري اخالقهي در
شرايط مختلف مراقبت وجود داشته باشد .بنابراين ،مطالعه ي حاضر با هدف بررسي ارتباط بين حساسيت اخالقي و نگرش پرسهتاران
نسبت به رعايت حقوق بيماران صورت گرفته است .مطالعه ي توصيفي -تحليلي حاضر بر روي  191نفر از پرستاران شاغل در بخش
هاي مراقبت ويژهي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان خراسان جنوبي که به روش نمونههگيري در دسهتر

انتخها

شهدند

صورت گرفت .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامهاي سه قسمتي شامل )1اطالعات جمعيتشناختي )2 ،نسخهي کهرهاي پرسشهنامهي
حساسيت اخالقي و )3پرسشنامهي پژوهشگرساختهي بررسي نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقهوق بيمهاران بهود .دادههها په

از

جمعآوري توسط نرمافزار  SPSSنسخهي  11و توسط آزمونهاي آماري توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج نشان داد که بين ميانگين حساسيت اخالقي و نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيمهاران ارتبهاط مسهتقيم معنهيداري
وجود دارد ( .)=r=03/0P, 0/1ميانگين حساسيت اخالقي در پرستاران  3/00 ±0/16از کل نمره ( )0-1گزارش شهده اسهت .ميهانگين
نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران نيز  1±0/6از کل نمره ( )1-0بوده است .ارتبهاط بهين حساسهيت اخالقهي بها تعهداد
سالهاي خدمت و سن در پرستاران معنيدار بوده است ( .)P>0/00بين نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران با متغيرههاي
جن

و تعداد سالهاي خدمت نيز رابطهي معنيداري مشاهده شد ( .)P>0/00با توجه به نتايج الزم است بها ارائههي راهکارههايي در

زمينهي افزايش نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران و حساسيت اخالقي در آنها اقدام شود .همچنين ،با توجه بهه اينکهه
حساسيت اخالقي و نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران با افزايش تعداد سالهاي خدمت افهزايش مهييابهد ،ميتهوان بها
قراردادن افراد باتجربهتر در ساختار تيمهاي مراقبتي نقش رهبري اخالقي آنها را مدنظر قرار داد و تها حهدودي دسهتيابي بهه رعايهت
حقوق بيماران در ساير اعضاي تيم را تضمين کرد.
واژگان کليدي :اخالق پرستاري ،حساسيت اخالقي ،حقوق بيماران

 1مربي ،دانشکده پرستاري بروجن ،دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
 2دانشيار ،مرکز تحقيقات اخالق و حقوق پزشکي ،دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
 3کارشناسي ارشد پرستاري ،مرکز تحقيقات اخالق و حقوق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران ،تهران ،ايران.
* نويسندهي مسؤول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،مرکز تحقيقات اخالق و حقوق پزشکي  ،تلفن29595930300 :
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پرستاران بهعنوان بزرگترين گروه ارائهدهندهي مراقبت

شخصي ،عزت نف  ،احترام به فرهنگ ،توجه به وضع روحي

در سيستمهاي مراقبتي -بهداشتي بهعلت ماهيت حرفهي خود

و ارزشهاي معنوي ،داراي حقوق شناختهشدهاي هستند (.)10

با چالشها و مشکالت مختلفي مواجه هستند ( .)1يکي از اين

درك ارزشها و احترام گذاشتن به آنها ارائهدهندهي خدمت

موارد که ميتواند تاثيرات مختلفي را بهدنبال داشته باشد

را بهسوي برآورده ساختن نيازهاي مراقبت و الويتهاي آن

چالشهاي اخالقي است .از آنجا که پرستاري حرفهاي

رهنمون ميکند (.)9

اخالقي است ،پرستاران براي ارائهي مراقبت اخالقي بايد به

در زمينهي رعايت حقوق بيماران رشتآبادي و همکاران

مسائل اخالقي آگاهي کافي داشته باشند تا تصميمات اخالقي

در مطالعهي خود سطح آگاهي و نگرش پرستاران نسبت به

درست را اتخاذ کنند ( .)2يکي از مسائلي که نقشي اساسي در

منشور حقوق بيمار را باال دانسته و از آن بهعنوان عاملي

تصميمگيري اخالقي دارد حساسيت اخالقي است (.)3

جهت جلوگيري از نقض حقوق بيمار ياد ميکند (.)10

حساسيت اخالقي ويژگياي است که سبب ميشود پرستار

خاتوني در مطالعهي خود بيان کرده است که ميزان رعايت

بتواند ضمن تشخيص چالشهاي اخالقي برداشت حسي و

حقوق بيمار در بيمارستانها  11درصد است ( .)11نکويي

فکري درستي از موقعيت مربوطه داشته باشد و در نهايت به

مقدم و همکاران نيز در مطالعهي خود سطح آگاهي نسبت به

تصميمگيري مبتني بر نتايج اخالقي دست بزند (.)1

رعايت حقوق بيمار را  60درصد و ميزان رعايت آن را 00

يکي از جنبههاي مراقبت که لزوم داشتن حساسيت

درصد گزارش کردهاند (.)12

اخالقي را بيشتر آشکار ميکند حقوق اخالقي و قانوني

مطالعات صورتگرفته در زمينهي بررسي حقوق بيمار در

بيماران است ( .)0در اين زمينه ميتوان گفت که حرفهي

ايران حاکي از آن است که با اينکه سطح آگاهي پرستاران

پرستاري داراي کدهاي اخالقي است که تنها آگاهي داشتن از

نسبت به رعايت حقوق بيمار مطلو

است ،در زمينهي

آنها متضمن عمل به آنها نيست و فرد بايد از حساسيت

رعايت حقوق بيماران همچنان نقص وجود دارد .همچنين،

کافي جهت اجراي اين کدها برخوردار باشد ( .)1بيماران

مطالعهاي که ارتباط بين حساسيت اخالقي و نگرش پرستاران

بهعنوان گروه هدف مراقبت بهداشتي داراي حقوقي هستند که

را نسبت به رعايت حقوق بيماران مورد بررسي قرار دهد

بايد توسط گروه ارائهدهندهي مراقبت بهداشتي مد نظر قرار

يافت نشد .در بيان اهميت مطالعهي حاضر بايد به اين نکته

بگيرد .اين حقوق در قالب منشور حقوق بيمار و با توجه به

نيز اشاره شود که پرستاران بهعنوان بزرگترين عضو تيم

ارزشهاي واالي انساني و فرهنگ اسالمي -ايراني و همچنين

مراقبتي از نظر اخالقي در قبال مراقبت از بيماران مسؤوليت

بر پايهي اصل برابري کرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات

دارند و از آنجا که تنها داشتن آگاهي کافي در زمينهي رعايت

سالمت تنظيم شده است ( .)7تدوين اين منشور ميتواند

حقوق بيمار نميتواند اجرا و رعايت حقوق بيماران را در

باعث توجه همهجانبه به تامين حقوق بيماران شده و در

محيطهاي باليني تضمين کند ،بايد حساسيت و توجه

جهت حفظ ،ارتقا و تحکيم رابطهي انساني ميان ارائهکنندگان

پرستاران را نيز نسبت به رعايت حقوق بيماران بهعنوان يك

و گيرندگان خدمات سالمت حرکت کند (.)6

عامل تضمين کننده و پايبندي اخالقي مورد توجه قرار داد

هدف از منشور حقوق بيمار و رعايت موازين اخالقي

( .)11اگر چه ارتباط بين حساسيت اخالقي و رفتارهاي

کمك به بهبود نتايجي است که در سايهي رعايت حقوق هر

اخالقي هميشه قابل پيش بيني نيست ( ،)10حساسيت اخالقي

بيمار و برقراري روابط عادالنه با وي بهدست ميآيد (.)9

پرستاران را قادر ميسازد تا نيازهاي مددجويانشان را تفسير
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ميان توجه به منشور حقوق بيمار بهعنوان منشور حقوق

که با استفاده از منشور حقوق بيمار و همچنين مرور متون

اخالقي مراکز درماني ،حساسيتهاي اخالقي فراواني را براي

مربوطه طراحي شده است ( .)0-10اين پرسشنامه شامل 16

تصميمگيريهاي پرستاران بهدنبال خواهد داشت (.)17

سوال در چهار حيطهي احترام به بيمار و رعايت حريم

بنابراين ،مطالعهي حاضر بهمنظور بررسي تاثير حساسيت

خصوصي وي ،حق دسترسي به اطالعات ،حق انتخا

و

اخالقي پرستاران بر رعايت حقوق بيماران صورت گرفته

تصميمگيري آزادانه ،و حق رسيدگي به شکايت بيمار است.

است.

گزينهي پاسخ اين پرسشنامه مطابق ليکرت پنج قسمتي از

روش کار

کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )0مرتب شده است .اين

مطالعهي ارتباطي حاضر در سال  1390در استان خراسان

پرسشنامه مورد روايي صوري قرار گرفته است .ابتدا پرسشنامه

جنوبي صورت گرفته است .واحدهاي مورد پژوهش شامل

توسط  10نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه از نظر معيار

 210نفر از پرستاران بيمارستانهاي استان خراسان جنوبي

وضوح ،مربوط بودن و شفاف بودن مورد ارزيابي قرار گرفته

بوده که از

است و ضريب روايي محتوا ( 66 )CVIدرصد محاسبه شد.

بخشهاي مراقبت ويژه ( ICU , CCU, NICUو دياليز) در

پايايي اين پرسشنامه نيز به روش آلفاي کرونباخ با حجم

کل استان صورت گرفت .داشتن حداقل مدرك ليسان

نمونهي  30نفري از واحدهاي مورد پژوهش  90درصد

بودند .روش نمونهگيري بهصورت در دستر

پرستاري ،کارکنان تماموقت ،سابقهي يكسال کار در

محاسبه شد .پ

بخشهاي باليني و اشتغال فعلي در کار باليني ،بهعنوان

اخالق ،پرسشنامهها توزيع شده و به واحدهاي پژوهش در

شدند .ابزار جمعآوري

رابطه با هدف مطالعه و نحوهي پاسخگويي به پرسشنامه

اطالعات پرسشنامهاي سه قسمتي است .بخش اول شامل

اطالعات کامل داده شد .همچنين ،به پرستاران خاطر نشان شد

اطالعات دموگرافيك است که ويژگيهاي سن ،جن  ،بخش

که شرکت در اين مطالعه اختياري است و براي شرکت يا

محل خدمت ،تعداد سالهاي خدمت و نوع استخدام را مورد

کنارهگيري از مطالعه آزادي کامل دارند .از همهي

بررسي قرار ميدهد .بخش دوم شامل نسخهي کرهاي

شرکتکنندگان براي شرکت در مطالعه رضايت شفاهي اخذ

پرسشنامهي حساسيت اخالقي است که توسط  Hanو

شد .همچنين ،به همهي پرستاران دربارهي بينام بودن

همکارانش در سال  2010مورد روايي قرار گرفته و شاخص

پرسشنامهها و محرمانگي اطالعات آنها اطمينان خاطر داده

روايي محتواي آن  0/69گزارش شد ( .)16اين پرسشنامه

شد .طول مدت جمعآوري دادهها يكماه بود و از کل 210

شامل  20سوال در سه حيطهي (احترام به بيمار ،مسؤوليت

پرسشنامهي توزيع شده  201پرسشنامه جمعآوري شد.

پذيري حرفهاي و رفتار اخالقي) است .اين پرسشنامه شامل

تعدادي از پرسشنامهها نيز بهدليل نقص در پاسخگويي قابل

ليکرت است که از کامالً مخالفم ( )0تا

استفاده نبودند و از مطالعه حذف شدند .در کل191 ،

معيارهاي ورود به مطالعه انتخا

پنج گويه در مقيا

از کسب اخذ مجوز از دانشگاه و کميتهي

کامالً موافقم ( )1مرتب شده است .اين پرسشنامه در ايران

پرسشنامه وارد فرايند تجزيه و تحليل آماري شد .دادهها پ

توسط برهاني و همکاران در سال  1391مورد روايي و پايايي

از جمعآوري توسط نرمافزار  SPSSنسخهي  11و توسط

قرار گرفته و آلفاي کرونباخ آن  0/71محاسبه شده است (.)19

آزمونهاي آماري توصيفي (فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين،

بخش سوم پرسشنامه شامل پرسشنامهي پژوهشگر ساختهي

انحراف معيار) و تحليلي (تيتست ،آناليز واريان  ،ضريب
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است .ميانگين نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق

همبستگي پيرسون و کاي دو) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
شرکتکنندگان در اين مطالعه از نظر سني در دامنهي -00

همچنين ،ميانگين برخي از سواالت پرسشنامهي نگرش

 20سال بوده و ميانگين سني آنها نيز  30 ±3/1بوده است.

پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران در جدول  3بيان

کمترين و بيشترين سنوات خدمتي بهترتيب  2سال و 20

شده است .بين ميانگين حساسيت اخالقي و نگرش پرستاران

سال بوده و ميانگين آن  13±2/12بوده است .از نظر نوع

نسبت به رعايت حقوق بيماران ارتباط مستقيم معنيداري

بخش نيز پرستاران در  1گروه جاي گرفتند .از نظر وضعيت

مشاهده شد (.)P=0/03 ,r=0/1
ارتباط بين حساسيت اخالقي با تعداد سالهاي خدمت و

استخدامي نيز پرستاران به سه گروه رسمي ،طرحي و

سن در پرستاران معنيدار بوده است (( )P>0/00جدول

قراردادي تقسيم شدند (جدول شماره .)1
ميانگين حساسيت اخالقي در پرستاران از کل نمرهي (-1

شمارهي  .)1بين نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق

 3/00 ±0/16 )0گزارش شده است .ميانگين حساسيت

و تعداد سالهاي خدمت نيز

بيماران با متغيرهاي جن

به بيمار (،)2/9 ±0/16

رابطهي معنيداري مشاهده شد ( .)P>0/00بين ساير متغيرها

مسؤوليتپذيري حرفهاي ( )3/01 ±0/16و رفتار اخالقي

و نگرش نسبت به رعايت حقوق بيماران ارتباط معنيداري

( )2/71±0/16بوده است .ميانگين نگرش پرستاران نسبت به

مشاهده نشده است (جدول شمارهي .)1

اخالقي

در ابعاد احترام

رعايت حقوق بيماران نيز از کل نمرهي ( 1±0/6 )1-0بوده
جدول  - 1ميانگين حساسيت اخالقي و نگرش نسبت به رعايت حقوق بيماران بر حسب متغيرهاي دموگرافيک در پرستاران
متغير

حساسيت اخالقي

نگرش نسبت به رعايت

))M±SD

حقوق بيمار ))M±SD
3/31±0/10

نوع بخش

فراواني

درصد

91

19/16

3/31±0/01

17

21/23

3±0/11

2/6±0/11

23

11/61

3/31±0/33

1/1±0/3

26

11/13

2/07±0/7

3/0±0/7

191

100

P=0/2

P=0/7

زن

110

72/11

1/33±0/17

3/90±1/2

مرد

01

27/61

3/9±0/11

3/02±0/12

کل

191

100

P=0/1

P=0/01

رسمي

111

09/77

1/31±0/11

3/11±0/0

قراردادي

11

22/19

2/96±0/71

3±0/07

طرحي

32

17/01

3/10±0/12

1/0±0/11

کل

191

100

P=0/1

P=0/07

ICU
CCU
NICU

دياليز
کل

جن
استخدام

نوع

جدول  - 2ميانگين نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق
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ميانگين و انحراف

ابعاد

جدول  :4ارتباط حساسيت اخالقي و نگرش نسبت به

معيار

احترام به بيمار و رعايت حريم

رعايت حقوق بيمار با سن و تعداد سالهاي خدمت در پرستاران

1/0±0/1

اخالقي

حقوق بيمار

P=0/03

P=0/3

r= 0/3

r= 0/3

تعداد سالهاي

P=0/02

P=0/01

خدمت

r= 0/1

r= 0/1

متغير

خصوصي وي
حق دسترسي به اطالعات
حق انتخا

و تصميمگيري آزادانه

حق رسيدگي به شکايت بيمار

3/0±6/10

سن

1/0±2/71
3/0±1/6
0±1/6

کل

جدول  :3ميانگين و انحراف معيار نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيمار بر حسب برخي از سواالت پرسشنامه
عبارت

رديف

M±SD

1

بيمار حق دارد مشخص کند اطالعات وي در اختيار چه کساني قرار گيرد.

2

نبايد نسبت به باورهاي مذهبي ،فرهنگي و اخالقي بيمار بيحرمتي صورت گيرد.

3

بيمار بايد در زمينهي درمان و بيماري (امکان معالجه ،نتيجه درمان ،عوارض) اطالعات
الزم را دريافت کند.

1

بيمار حق دارد به پزشك و پرستار بگويد مايل به دريافت برخي اطالعات نيست.

0

بيمار حق دارد به کپي پروندهي پزشکي خودش دسترسي داشته باشد.

1
7

بيمار حق دارد معاينه و معالجهي پيشنهاد شده به وي را بپذيرد و بايد براي آن

از بستري براي بيمار ارائه شود.

رضايت بدهد.
در رابطه با تغيير روند درمان بايد به بيمار آگاهي داده شود و وي حق تصميمگيري
داشته باشد.
9

بيمار حق دارد فرد ارائهدهندهي خدمت (پزشك اصلي) خود را انتخا

10

بايد براي اقدامات تشخيصي-درماني جلب نظر و مشارکت دادن بيمار يا همراهي او

نمايد.

کسب شود.
11

3/1±0
3/1±1/3
2/0±1/1
1/0±1/31

بايد خدمات تشخيصي و درماني بدون تبعيض پ

6

3/0±3/11

بايد فرد مسؤول مراقبت ،خطاي درماني صورت گرفته براي بيمار را بيان کند.

1/0±3/7
3/0±1/60
2/0±1/31
1/0±0/61
3/0±91/10
3/0±1/11

بحث

نيز نسبت به رعايت حقوق بيماران افزايش مييابد .در زمينهي

نتايج مطالعهي حاضر در زمينهي ارتباط بين حساسيت

تاييد نتايج فوق بهطور مستقيم مطالعهاي يافت نشد .ولي

اخالقي و نگرش نسبت به رعايت حقوق بيمار در پرستاران

مطالعات صورتگرفته در زمينهي حساسيت و چالشهاي

حاکي از ارتباط مثبت و معنيداري بوده است .به اين معني که

اخالقي حاکي از آن است که حساسيت اخالقي بهعنوان يك

هر چه حساسيت اخالقي پرستاران افزايش يابد ،نگرششان

عامل موثر براي عملکرد اخالقي مطرح بوده و ميتواند به
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ارزيابي کردهاند (.)10

( )2013در مطالعهشان ضمن بيان نقش و اهميت حساسيت

معنيدار و مثبتي را داشته است .اين بدان معني است که با

اخالقي بيان ميکند که پايبندي به اصول اخالقي و قانوني در

افزايش سن و سنوات خدمت پرستاران ،سطح حساسيت

محيط ارائهي مراقبت نيازمند آگاهي و حساسيت در زمينهي

اخالقي آنها افزايش مييابد Abdou .و همکاران ( )2010در

اين اصول بوده و ميتواند تضمينکنندهي اجراي صحيح

مطالعهشان بيان کردند که افراد داراي سن باالي  30سال و

مراقبت تلقي شود ( .)11محمدي و همکاران ( )2017نيز در

تجربهي کاري باالي  12سال بهطور معنيداري نمرهي

مطالعهشان بيان ميکنند که پرستاران با داشتن حساسيت

حساسيت اخالقي باالتري را در ابعاد صداقت و خيرخواهي

اخالقي کافي ميتوانند جو مراقبتي را ايجاد کنند که بيماران

کسب کردند ( .)21ايزدي و همکاران ( )2013در مطالعهشان

امنيت نيز داشته باشند و

بيان ميکنند که بين حساسيت اخالقي با سن و تعداد سالهاي

در چنين شرايطي است که دستيابي به اهداف سالمتي ميسر

خدمت رابطهي معنيداري مشاهده نشده است (.)20

خواهد شد (.)21

عبا زاده و همکاران نيز بيان ميکنند که بين سن و سابقهي

ضمن دستيابي به حقوقشان احسا

ميانگين حساسيت اخالقي در اين مطالعه متوسط به باال

کاري با حساسيت اخالقي رابطهي معنيداري مشاهده نشده

بوده است Lutzen .و همکاران در مطالعهشان به مقايسهي

است ( Lutzen .)10نيز بيان ميکند که با افزايش سالهاي

سطح حساسيت اخالقي در پزشکان و پرستاران پرداخته و

خدمت حساسيت اخالقي پرستاران افزايش مييابد .وي

ارزيابي کرده

همچنين بيان ميکند پرستاراني که سنوات خدمت بيشتري

است ( Schluter .)22و همکاران ( )2006در مطالعهي

دارند بهدليل تجربه و دورههاي آموزشي ،نگرش و دانششان

مروري خود ضمن بررسي مطالعات مربوط به حساسيت

نسبت به مسائل اخالقي بهبود يافته است و خود اين باعث

اخالقي در پرستاران ،سطح حساسيت اخالقي در پرستاران را

مسؤوليت

سطح حساسيت اخالقي پرستاران را مطلو

خو

ميشود که نسبت به مسائل اخالقي احسا

ارزيابي کرده و بيان ميکند که حساسيت اخالقي عالوه

بيشتري کنند ( .)22محمدي و همکاران ( )2011نيز در

بر ويژگيهاي شخصيتي ،تحت تاثير محيطهاي متفاوت کاري

مطالعهشان بر روي پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه نشان

نيز قرار گرفته و ميتواند در اين محيطها متفاوت باشد (.)23

دادند که بين سن و حساسيت اخالقي رابطهي مثبت و

محمدي و همکاران ( )2017نيز در مطالعهشان سطح

معنيداري وجود دارد (.)20

حساسيت اخالقي در پرستاران را مطلو

سطح نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران

ارزيابي کرده و بيان

بوده است .همچنين ،ميانگين نگرش نسبت به رعايت

ميکنند که اکثر افراد معموالً داراي مسؤوليت و حساسيت

مطلو

اخالقي هستند ولي پايبندي به اين حساسيت در شرايط

حقوق بيماران در بعد احترام به بيمار و رعايت محيط

چالش برانگيز تفاوت اخالقي اصلي موجود بين آنهاست

خصوصي وي باالتر از ساير ابعاد بوده است Akca .و

( .)21ايزدي و همکارنش نيز بيان ميکند که اکثر پرستاران

همکاران ( )2010در مطالعهشان ميزان آگاهي پرستاران از

شرکتکننده در مطالعهاش از حساسيت اخالقي بااليي

رعايت حقوق بيمار را متوسط ارزيابي کردهاند .همچنين ،در

برخوردار بودهاند ( .)20عبا زاده و همکاران نيز در

اين مطالعه بيان شده است که  70درصد پرستاران اعتقاد دارند

مطالعهشان نمرهي کل حساسيت اخالقي در پرستاران را

که حقوق بيماران رعايت ميشود ( .)0در مطالعهي حاضر
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رعايت حقوق بيماران و حق رسيدگي به شکايت بيمار

چه تعداد سالهاي خدمت افراد باالتر باشد نگرش آنها

پايينترين ميانگين را در ميان ابعاد اين پرسشنامه داشته است.

نسبت به رعايت حقوق بيمار باالتر است .نصيرايي و همکاران

نصيرياني و همکاران ( )2007نيز در مطالعهاش نگرش

( )2007ارتباط بين رعايت حقوق بيمار با سالهاي خدمت را

ميداند.

معنيدار دانسته است و بيان ميکند که افزايش سالهاي

وي همچنين حق مراقبت و درمان صحيح را باالترين ميانگين

خدمت در پرستاران سبب ميشود که آنها در عملکرد خود

در بين ابعاد ميداند ( Merakou .)21و همکارانش ()2001

در مواجه با وقايع کاري محتاطتر برخورد کرده و رعايت

نيز سطح نگرش و آگاهي پرستاران نسبت به رعايت حقوق

حقوق بيمار از ديدگاه آنها بيشتر خواهد بود (.)21

ارزيابي کرده و بيان ميکند

 Schlairetو همکاران ( )2012نيز بيان ميکند که هر چه

که شکايات بيمار و خانوادههاي آنها نسبت به گروه مراقبتي

تجربهي افراد افزايش يابد آنها نسبت به حمايت از بيماران

ميتواند يك عامل مهم جهت ارتقاي کيفيت مراقبت باشد.

حساسيت بيشتري داشته و لذا پايبندي بيشتري نسبت به

وي همچنين بيان ميکند که آگاه شدن پرستاران از طريق

رعايت حقوق بيماران دارد .وي همچنين بيان ميکند که شايد

برنامهي آموزشي و ضمن خدمت از حقوق بيماران ميتواند

اين شرايط مربوط به افزايش آگاهي آنها با گذشت سالهاي

ديدگاه و نگرش آنها را نسبت به رعايت حقوق بيماران

کاري آنها باشد (.)26

پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران را مطلو

بيماران توسط پرستاران را مطلو

افزايش و شکايات مربوط به پرستاران را کاهش دهد (.)27

از محدوديتهاي اين مطالعه ميتوان به روش نمونهگيري

ارتباط بين نگرش نسبت به رعايت حقوق بيماران با

غير تصادفي آن اشاره کرد .همچنين ،با توجه به مطالعات کم

و تعداد سالهاي خدمت معنيدار بوده است.

صورت گرفته در اين زمينه الزم است مطالعات بيشتري در

متغيرهاي جن

نگرش پرستاران نسبت به ميزان رعايت حقوق بيماران در
زنان نسبت به مردان بيشتر بوده است Schlairet .در

ساير نقاط کشور نيز صورت گيرد.
نتيجهگيري

مطالعهاش ( )2012بيان ميکند که زنان نسبت به مردان

نتايج مطالعهي حاضر حاکي از آن است که حساسيت

حمايت بيشتري را از بيماران خصوصاً از نظر عاطفي ايجاد

اخالقي ارتباط معنيدار و مثبتي با نگرش پرستاران نسبت به

ميکنند ( )2010( Bry .)26نيز در مطالعهاش بيان ميکند که

رعايت حقوق بيماران دارد .بهعبارتي ديگر ،ميتوان با افزايش

زنان حمايت و همدلي بيشتري از بيماران و خانوادهي آنها

حساسيت اخالقي ،نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق

ايفا ميکنند؛ بهعبارت ديگر ،ميتوان گفت از نظر رواني

بيماران را افزايش داد .در اين زمينه الزم است با ارائهي

حمايت بيشتري از بيماران دارند و شايد به همين دليل آنها

راهکارهايي همانند آموزشهاي دورهاي و منظم و همچنين

نسبت به مردان نگرش مثبتتري نسبت به رعايت حقوق

آگاه ساختن پرستاران نسبت به مسائل اخالقي و افزايش

بيماران دارند ( )2011( Mammadov .)29در مطالعهاش

حساسيت اخالقي در آنها زمينهي بهبود نگرش پرستاران

بيان کرده است که نگرش نسبت به رعايت حقوق بيمار تحت

نسبت به رعايت حقوق بيماران را ايجاد کرد .همچنين ،بايد

تاثير جنسيت نبوده و بيشتر مربوط به سطح آگاهي و پايبندي

به اين نکته توجه شود که با توجه به اينکه حساسيت اخالقي

آنها به رعايت مسائل اخالقي و قانوني است ( .)30نگرش

و نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بيماران با افزايش

نسبت به رعايت حقوق بيماران با تعداد سالهاي خدمت

تعداد سالهاي خدمت افزايش مييابد ميتوان با قرار دادن
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افراد باتجربهتر در ساختار تيمهاي مراقبتي نقش رهبري

تشكر و قدرداني

اخالقي آنها را مدنظر قرار داده و تا حدودي دستيابي به

اين پژوهش داراي تاييديه از مرکز اخالق و حقوق

رعايت حقوق بيماران در ساير اعضاي تيم را تضمين کرد.

پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به شماره 911110
همچنين مرکز اخالق و حقوق پزشکي در زمينهي کسب
مجوزهاي الزم و حمايتهاي بيدريغشان در اجراي پژوهش
تشکر و قدرداني ميکنيم.

Website: http://ijme.tums.ac.ir

Downloaded from ijme.tums.ac.ir at 9:26 IRDT on Monday July 16th 2018

است .از تمامي پرستاران شرکتکننده در اين مطالعه و
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Abstract
Nursing is an ethical profession and nurses are responsible for patient care. In providing healthcare services,
patient right is an important issue to consider. However, not only the awareness the patient right is important
but also moral sensitivity to ethical decision-making is crucial. This study aimed to determine the
relationship between moral sensibility and attitude towards patients' rights. A descriptive-analytic study was
used and 194 nurses working in intensive care units in hospitals affiliated to medical university of South
Khorasan province were selected by convenience sampling method. The data collected through a
questionnaire consisting of three parts: 1) demographics 2) the moral sensitivity questionnaire (Korean
version), and 3) a questionnaire survey of nurses' attitudes towards the patients’ rights. Data collected by the
software SPSS version 16, and were analyzed descriptive and analytical statistical tests.
The results showed that there is a significant direct relationship between average moral sensibility and
nurses' attitudes towards patients’ rights (r= 0.6, P=0.03). The average nurse's ethical sensitivity has been
reported 3.05±0.68 0f the total score (0-4). The average attitude towards the patients’ rights was 4 ± 0.8 of
the total score (1-5). The relationship between moral sensitivity whit the years of service and age of the
participants was significant (P<0.05). There was also a significant relationship between the attitudes of
nurses towards patients' rights with gender and years of service (P<0.05). In conclusion it is necessary to
provide more moral education to increase nurse’s moral sensitivity towards patients’ rights. It should be
noted that due to the fact that moral sensitivity and attitude towards patients' rights increases with the number
of years of service the article suggests that considering more experienced nurses in the teams would result a
more morally sensitive care for the patients.
Keywords: Nursing ethics, Moral sensitivity, Patients’ rights.
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