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Abstract 
Introduction: Educating nurses and nursing students about spiritual principles and values helps 
them to have a deep understanding of moral problems and ideas. However, the issue of spirituality 
is not included in the moral education content. This study aimed to investigate the effect of spiritual 
care training on moral sensitivity in nursing students.
Methods: This was a randomized controlled intervention study. A total of 58 nursing students from 7th 
semester of Tabas Nursing School and Ferdows Paramedical School affiliated to Birjand University 
of Medical Sciences entered to the study by complete enumeration method in 2020. The two schools 
were divided into two groups of intervention (29 people) and control (29 people) based on coin 
toss. The spiritual care training in the intervention group was conducted as a 5-session workshop (4 
sessions of 90 minutes and one session of 120 minutes) and then a two-month follow-up period. The 
instruments included standard moral sensitivity questionnaire and demographic information form. 
Data were analyzed using SPSS software (v. 16) using descriptive statistics like mean and standard 
deviation and inferential like Friedman and Mann-Whitney U at the significant level of P <0.05.
Results: The mean score of moral sensitivity before the intervention was not statistically different 
between the intervention (72.62± 13.37) and control (75.10± 9.72) groups (p= 0.42). The mean score 
of moral sensitivity immediately after the intervention in the intervention group (87.03±13.14) had a 
significant difference compared to control group (76.38±7.83) (p<0.001). Also, two months after the 
intervention the mean score of moral sensitivity in the intervention group (85.31 ± 9.43) showed a 
significant difference compared to control group (77.86±8.64) (p=0.003). 
Conclusions: It is suggested that the spiritual care training program to be included in educational 
programs while studying or their curriculum in order to develop the moral sensitivity of nursing 
students.
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چکیده
مقدمــه: آمــوزش پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری در مــورد اصــول و ارزش هــای معنــوی بــه درک عمیــق از مشــکالت و تصــورات 
اخالقــی در آن هــا کمــک مــی کنــد. بــا ایــن حــال، موضــوع معنویــت در محتــوای آموزشــی اخالقــی لحــاظ نشــده اســت. هــدف از انجام 

ایــن پژوهــش، بررســی تأثیــر آمــوزش مراقبــت معنــوی بــر حساســیت اخالقــی در دانشــجویان پرســتاری بــود.   
 روش کار: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش مداخلــه ای شــاهددار تصادفــی شــده بــود. تعــداد 58 نفــر از دانشــجویان تــرم 7 پرســتاری دو 
دانشــکده پرســتاری طبــس و پیراپزشــکی فــردوس وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در ســال 1399 بــه روش سرشــماری وارد 
مطالعــه گردیدنــد. دو دانشــکده براســاس پرتــاب ســکه بــه دوگــروه آزمــون )29 نفــر( و کنتــرل )29 نفــر( تقســیم شــدند. برنامــه آمــوزش 
ــه صــورت کارگاه 5 جلســه ای )4 جلســه 90 دقیقــه ای و یــک جلســه120 دقیقــه ای( و ســپس  ــه ب مراقبــت معنــوی در گــروه مداخل
یــک دوره پیگیــری دو ماهــه انجــام گردیــد. ابزارهــا شــامل پرسشــنامه اســتاندارد حساســیت اخالقــی و فــرم اطالعــات دموگرافیــک بــود.                            
داده هــا در نــرم افــزار SPSS )نســخه 16( بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ماننــد میانگیــن و انحــراف معیــار و اســتنباطی ماننــد آزمــون 

فریدمــن و مــن ویتنــی یــو در ســطح معنــاداری P>0/05 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.                   
ــرل )75/10±9/72(  ــه بیــن دو گــروه آزمــون )13/37±72/62( و کنت ــل از مداخل ــن نمــره حساســیت اخالقــی قب ــا: میانگی ــه ه یافت
تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــت )p=0/42(. میانگیــن نمــره حساســیت اخالقــی بالفاصلــه بعــد از مداخلــه در دانشــجویان گــروه آزمــون 
)13/14±87/03( نســبت بــه گــروه کنتــرل )7/83±76/38( تفــاوت معنــاداری داشــت )p>0/001(. همچنیــن، میانگیــن نمــره حساســیت 
اخالقــی دو مــاه بعــد از مداخلــه در دانشــجویان گــروه آزمــون )9/43±85/31( نســبت بــه گــروه کنتــرل )8/64±77/86( تفــاوت معنــاداری 

 .)p=0/003( نشــان داد
 نتیجــه گیــری: پیشــنهاد مــی گــردد برنامــه آمــوزش مراقبــت معنــوی در جهــت توســعه حساســیت اخالقــی دانشــجویان پرســتاری در 

برنامــه هــای آموزشــی ضمــن تحصیــل و یــا محتــوای درســی آنــان گنجانــده شــود.
کلیدواژه ها: مراقبت معنوی، حساسیت اخالقی، دانشجویان پرستاری. 

مقدمه
ــالق و  ــه اخ ــت ب ــوان بازگش ــی ت ــروز را م ــان ام ــرد جه رویک
ــای  ــردن دوره ه ــپری ک ــس از س ــر پ ــت. بش ــت دانس عقالنی
ــادی و  ــای م ــن نیازه ــرای تأمی ــی ب ــرد اخالق ــف، از رویک مختل
معنــوی خــود اســتفاده مــی کنــد. بنابرایــن، اخــالق باید بــه عنوان 
ــود ]1[.  ــناخته ش ــان ش ــده جه ــوالت آین ــه تح ــه هم ــز توج مرک
اخــالق بــه عنــوان مجموعــه ای از ارزش هــا یــا اصــول اخالقــی 

ــواع  ــرای شناســایی ان تعریــف شــده اســت کــه مبنایــی عملــی ب
اعمــال، اهــداف و انگیــزه هــا فراهــم مــی کنــد و بــر نحــوه رفتــار 
یــک شــخص یــا یــک گــروه نظــارت مــی کنــد ]2[. پرســتاری، از 
جملــه مشــاغلی اســت کــه در آن بــر اخــالق بیــش از هــر چیــز 
ــن روش  ــی بهتری ــول اخالق ــت و اص ــده اس ــد ش ــری تأکی دیگ
مراقبــت از بیمــاران را مشــخص مــی نماینــد ]3[. لــذا، پرســتاران 
در هــر ســطح از زندگــی حرفــه ای خــود کــه باشــند بــه پــرورش 
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و توســعه اخــالق نیــاز دارنــد ]Lee .]4 و همــکاران )2017( چنیــن 
بیــان مــی کننــد کــه پــرورش و آمــوزش اخــالق بــرای پرســتاران 
ــی و  ــا هــدف ایجــاد حساســیت اخالق و دانشــجویان پرســتاری ب

ــه ای ضــروری اســت ]5[.  ــا از اخــالق حرف ــت درک آنه تقوی
حساســیت اخالقــی اســاس اخــالق در پرســتاران اســت کــه آنها را 
قــادر مــی ســازد تــا از بیمــاران خــود بــه نحــو مؤثــر مراقبــت کنند. 
ــه پرســتاران  ــن ســبب مــی شــود ک ــی همچنی حساســیت اخالق
مســائل اخالقــی را در محیــط حرفــه ای خود درک کننــد و آن ها را 
قــادر بــه تصمیــم گیــری اخالقــی بــرای بیمــاران خــود مــی ســازد 
ــایی  ــرد در شناس ــی ف ــوان توانای ــه عن ــی ب ــیت اخالق ]6[. حساس
مــوارد و معضــالت اخالقــی، و برداشــت هــای حســی و ادراکــی از 
 Ertuğ .]7[ موقعیــت هــای آســیب پذیــر افراد تعریــف شــده اســت
و همــکاران )2015( در مطالعــه ای بیــان مــی کننــد بــا ایــن کــه 
پرســتاران بــا مســائل و معضــالت اخالقــی در بالین مواجه هســتند، 
ــان دوره هــای ضمــن خدمــت اخــالق را  تنهــا تعــداد کمــی از آن
گذرانیــده انــد. پــس الزم اســت بــه دانشــجویان قبــل از ورود بــه 
حیطــه کار آمــوزش کافــی داده شــود ]8[. براســاس گــزارش هــای 
ــکاران )2017(،  ــی و هم ــکاران )2015( و بحرین Baykara و هم

ــبب  ــد س ــی توان ــی م ــیت اخالق ــای حساس ــارت ه ــوزش مه آم
ــت کار  ــود کیفی ــجویان و بهب ــی دانش ــیت اخالق ــش حساس افزای
پرســتاران گــردد. بنابرایــن، دانشــجویان پرســتاری آمــوزش دیــده 
ــاران،  ــی بیم ــکالت اخالق ــا مش ــه ب ــگام مواجه ــد هن ــی توانن م
تصمیمــات اخالقــی مناســبی اتخــاذ کننــد ]10-9[. بــا ایــن حــال، 
اثربخشــی آمــوزش بــه طــور کامــل ارزیابــی نشــده اســت. برخــی 
از مطالعــات مربــوط بــه آموزش اخــالق در دانشــجویان پرســتاری، 
ــد.  ــی را گــزارش نکردن ــن آمــوزش های ــی داری از چنی ــر معن تأثی
ــالق  ــوزش اخ ــر آم ــی تأثی ــکاران )2017( در ارزیاب Yeom و هم

بــر حساســیت اخالقــی دانشــجویان پرســتاری گــزارش کردنــد که 
آمــوزش اخالقــی بــر نمــره کلــی حساســیت اخالقــی تأثیــر نمــی 
گــذارد. از ایــن رو، پیشــنهاد شــده اســت کــه مداخــالت آمــوزش 
ــه صــورت  ــب ب ــا توســعه مطال ــد نظــر ی ــه تجدی ــاز ب اخالقــی نی
ســاختارهای خالقانــه و نوآورانــه و روش هــای آموزشــی دارد ]6[. 
ــز اهمیــت کــه بنظــر مــی رســد مــی  یکــی از برنامــه هــای حائ
توانــد در ارتقــاء حساســیت اخالقــی دانشــجویان پرســتاری تأثیــر 
داشــته باشــد، برنامــه آمــوزش معنویــت و مراقبــت معنــوی اســت. 
ــای  ــت ه ــت در مراقب ــری معنوی ــر، بکارگی ــای اخی ــال ه در س
ــه  ــت ب ــت ]11[. معنوی ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــتی رواج زی بهداش
ــت ]12[.  ــی اس ــدف در زندگ ــا و ه ــن معن ــی یافت ــای توانای معن
افــراد بــا ســطح پایبنــدی باالیــی بــه دیــن و معنویــت رفتارهــای 

ــن در  ــت و دی ــد. پــس معنوی ــی بیشــتری انجــام مــی دهن اخالق
ــراد را  ــار یکدیگــر، مفاهیــم اخالقــی و تمامــی ارزش هــای اف کن

ــوند ]14 ،13[.  ــی ش ــامل م ش
ــای  ــه ه ــه برنام ــد ک ــرده ان ــان ک ــین بی ــای پیش ــش ه پژوه
آموزشــی کنونــی دانشــجویان پرســتاری در ایــران، فرصــت هــای 
ــوی  ــت معن ــت و مراقب ــدن معنوی ــرای گنجان ــی را ب ــیار اندک بس
ــل  ــن قبی ــی از ای ــوزش مفاهیم ــت ]15[ و آم ــرده اس ــم ک فراه
تنهــا بــه برگــزاری برخــی از کارگاه هــا و یــا در خــالل آمــوزش 
ســایر واحدهــای درســی محــدود مــی گــردد ]17-15[. ایــن خــأ 
ســبب مــی شــود تــا پرســتاران آینــده جهــت مقابلــه بــا چالــش 
هــای ارائــه مراقبــت هــای معنــوی بــه بیمــاران و خانــواده هــای 
آن هــا بــه طــور مؤثــر آمــاده نگردنــد ]18 ،16[. از ســویی دیگــر، 
ــای  ــود محتواه ــتاران و وج ــاالی پرس ــم کاری ب ــل حج ــه دلی ب
ــه نظــر مــی  ــت، ب ــراوان در دوره هــای ضمــن خدم آموزشــی ف
رســد آمــوزش مفاهیمــی از قبیــل اخــالق و مراقبــت معنــوی بــه 
پرســتاران بــه انــدازه آمــوزش در دوره دانشــجویی مؤثــر نباشــد و 
ــد از ابتــدای  ــای آمــوزش مفاهیمــی از ایــن دســت بای ســنگ بن
دوره آمــوزش دانشــجویان در دانشــگاه گذاشــته شــود. بنابرایــن، 
ضــروری اســت تــا آمــوزش فعالیــت هــا و مراقبــت هــای معنــوی 
ــده شــود. در برنامــه هــای درســی دانشــجویان پرســتاری گنجان

مطالعــات زیــادی جهــت ارزیابــی نقــش معنویــت و تأثیــر آن بــر 
ســالمت جســمی و روانــی بیمــاران و پرســتاران انجــام گردیــده 
اســت ]20 ،19[. بــا ایــن حــال، جســتجو در پایــگاه هــای 
ــه ای  ــران مطالع ــت، در ای ــی از آن اس ــف حاک ــی مختل اطالعات
کــه بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مراقبــت معنــوی بــر حساســیت 
اخالقــی دانشــجویان پرســتاری بپــردازد، بســیار محــدود صــورت 
گرفتــه اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه نقــش اساســی حساســیت 
ــان  ــازی آن ــاده س ــزوم آم ــتاری و ل ــی در دانشــجویان پرس اخالق
ــدف  ــا ه ــر ب ــش حاض ــوی، پژوه ــت معن ــرای مراقب ــت اج جه
ــر حساســیت اخالقــی  ــر آمــوزش مراقبــت معنــوی ب تعییــن تأثی

ــد.                                                                                                                         ــی گردی ــتاری طراح ــجویان پرس دانش

روش کار
مطالعــه ی حاضــر یــک مطالعــه ی مداخلــه ای شــاهددار تصادفــی 
ــه  ــی وابســته ب ــر روی دانشــجویان دو دانشــکده دولت ــه ب ــود ک ب
ــد )دانشــکده پرســتاری طبــس و  ــوم پزشــکی بیرجن دانشــگاه عل
دانشــکده پیراپزشــکی فــردوس( در ســال 1399 انجــام گردیــد. در 
ایــن دو دانشــکده مجموعــاً 60 دانشــجوی واجــد شــرایط حضــور 
داشــتند کــه تعــداد 58 دانشــجوی دارای معیارهــای ورود بــه روش 
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ــه  ــه مطالع ــای ورود ب ــدند. معیاره ــه ش ــماری وارد مطالع سرش
شــامل: 1( دانشــجویان تــرم هفــت پرســتاری، 2( کســب رضایــت 
ــا  ــی ی ــز در کارگاه ــه و 3( هرگ ــرای شــرکت در مداخل ــه ب آگاهان
ــند،  ــرده باش ــوی شــرکت نک ــت معن ــوان مراقب ــا عن جلســه ای ب
ــروج از  ــامل 1( خ ــز ش ــه نی ــروج از مطالع ــای خ ــار ه ــود. معی ب
مطالعــه بــه هــر دلیلــی )از زمــان برگــزاری کارگاه تــا دومــاه بعــد( 
ــان کارگاه  ــاعت از زم ــک س ــش از ی ــردن در بی ــرکت نک و 2( ش

ــرم اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه  ــد، ف ــه بع ــود. در مرحل ب
اســتاندارد حساســیت اخالقــی Lutzen و همــکاران بــه روش خــود 
ــد. دو دانشــکده براســاس  ایفــا توســط دانشــجویان تکمیــل گردی
ــه دوگــروه آزمــون )29 نفــر( و کنتــرل )29 نفــر(  پرتــاب ســکه ب
تقســیم شــدند )شــکل 1(. ســپس، جلســات مراقبــت معنــوی برای 

دانشــجویان گــروه آزمــون برگــزار شــد.

شکل 1: فلوچارت مطالعه



نشریه آموزش پرستاری، دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

72

مباحــث مطــرح شــده در یــک کارگاه 5 جلســه ای در مــدت یــک 
هفتــه )4 جلســه 90 دقیقــه ای و یــک جلســه120 دقیقــه ای( بــه 
صــورت ســخنرانی، پرســش و پاســخ و نیــز کار عملــی بــه صــورت 
گروهــی آمــوزش داده شــد. ایــن کارگاه بــا حضــور یکــی از اســاتید 
گــروه معــارف، یکــی از اعضــای هیئــت علمــی گــروه پرســتاری 
ــگر  ــدا پژوهش ــه اول، ابت ــد. در جلس ــزار ش ــگر برگ ــز پژوهش و نی
بــه معرفــی خــود، بیــان اهــداف کارگاه و آشــنایی بــا دانشــجویان 
پرداخــت. ســپس، موضوعاتــی از قبیــل مفهــوم معنویــت و مراقبت 
معنــوی، نیــاز هــای معنــوی بیمــاران، آســیب شناســی معنویــت، 
ــگر  ــط پژوهش ــوی توس ــالمت معن ــوی و س ــت معن ــه مراقب رابط
مطــرح گردیــد. در جلســه دوم در زمینــه نقــش مراقبــت معنــوی 
در بالیــن بیمــار، تأثیــر مراقبــت معنــوی بــر ســایر ابعــاد ســالمتی 
و آثــار آگاهــی دانشــجویان پرســتاری از مراقبــت معنــوی آمــوزش 
داده شــد. درجلســه ســوم نیــز در رابطــه بــا نحــوه اجــرای مراقبــت 
ــامل  ــتاری ش ــد پرس ــاس فراین ــر اس ــار ب ــن بیم ــر بالی ــوی ب معن
ــرای  ــزی و اج ــه ری ــتاری، برنام مراحــل بررســی، تشــخیص پرس
مداخــالت و در نهایــت ارزشــیابی به دانشــجویان آموزش داده شــد. 
در جلســه چهــارم نیــز موضوعــات مربــوط به مزایــا و موانــع اجرای 
ــوی در بیمارســتان و راه حــل هــای آن و رابطــه ی  مراقبــت معن
معنویــت بــا اخــالق مطــرح شــد و  در جلســه پنجــم کار عملــی به 
صــورت گروهــی انجــام گردیــد. در کار عملــی، ابتــدا دانشــجویان 
بــه گــروه هــای 5-4 نفــره تقســیم گردیدنــد و بــه هــر گــروه یــک 
ســناریو داده شــد. ایــن ســناریوها بــه معرفــی یــک بیمــار فرضی و 
اشــاره بــه ســیر بیمــاری، عالئم و مشــکالت بیمــار و خانــواده و نیز 
ذکــر نتیجــه درمــان و مراقبــت مــی پرداخــت. همچنیــن در پایــان 
ــی مطــرح  ــه حساســیت اخالق ــوط ب ــدادی ســؤال مرب ســناریو تع
شــد کــه دانشــجویان در هرگــروه بــه آن هــا پاســخ مــی دادنــد. 
ــروه  ــر گ ــده ه ــط نماین ــزارش کار توس ــی گ ــان کار گروه در پای
ــای  ــخ ه ــورد پاس ــجویان در م ــین و دانش ــد و مدرس ــه گردی ارائ
ارائــه شــده بحــث و تبــادل نظــر کردنــد. همچنیــن مطالــب ارائــه 
شــده در کارگاه توســط پژوهشــگر بــه صــورت پمفلــت آموزشــی 
ــت. در  ــرار گرف ــون ق ــروه آزم ــجویان گ ــار دانش ــه و در اختی تهی
پایــان کارگاه پرسشــنامه حساســیت اخالقــی توســط دانشــجویان 
ــز در  ــرل نی ــروه کنت ــجویان گ ــد. دانش ــل ش ــون تکمی ــروه آزم گ
زمــان مشــابه پرسشــنامه حساســیت اخالقــی را تکمیــل نمودنــد. 
بــه منظــور کنتــرل و پیگیــری رعایــت نــکات آموزشــی در کارگاه، 
ــس شــده در  ــوارد تدری ــر م ــی ب چــک لســیت خودگزارشــی مبتن
کارگاه تهیــه شــد. روایــی محتــوی چــک لیســت توســط 5 نفــر از 
اســاتید عضــو هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری مامایــی بیرجنــد 

و نیــز مدرســین کارگاه تأییــد شــد. ایــن چــک لیســت شــامل 10 
عبــارت بــود کــه دانشــجویان انجــام یــا عــدم انجــام آن را گــزارش 
مــی کردنــد. دانشــجویان گــروه آزمــون هــر هفتــه یــک نوبــت بــه 
مــدت دو مــاه بــا توجــه بــه نحــوه ارائــه مراقبــت معنــوی بــرای 
بیمــار خــود، چــک لیســت را تکمیــل کردنــد و در اختیار پژوهشــگر 
قــرار دادنــد. دو مــاه بعــد، پرسشــنامه حساســیت اخالقــی مجــدداً 
ــرل  ــون و کنت ــروه آزم ــجویان گ ــار دانش ــل در اختی ــرای تکمی ب
قــرار گرفــت. بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی پمفلــت تهیــه 
شــده پــس از تکمیــل پرسشــنامه هــا در آخریــن نوبــت در اختیــار 

دانشــجویان گــروه کنتــرل نیــز قــرار داده شــد.
ابــزار گــرداوری داده هــا در ایــن مطالعــه فــرم اطالعــات 
ــت  ــیت، وضعی ــن، جنس ــد س ــؤاالتی مانن ــامل س ــک ش دموگرافی
تأهــل، معــدل کل، محــل ســکونت دانشــجو، وضعیــت ســکونت 

ــود.  ــه ب ــت از حرف و رضای
ــزان نمــره حساســیت اخالقــی از پرسشــنامه  جهــت ســنجش می
 Moral Sensitivity( اخالقــی  حساســیت  اســتاندارد 
Questionnaire( تدویــن شــده توســط Lutzen و همــکاران 

)1994( اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه دارای 25 ســوال می باشــد. 
همچنیــن، ایــن پرسشــنامه دارای شــش بعــد احتــرام بــه اســتقالل 
مددجــو )ســؤاالت 10، 12 و 13(، آگاهــی از نحــوه ارتبــاط بــا بیمــار 
)ســؤاالت 1، 2، 3، 4 و 17(، دانــش حرفــه ای )ســؤاالت 16 و 
24(، تجربــه مشــکالت و کشــمکش هــای اخالقــی )ســؤاالت 9، 
ــری  ــم گی ــی در تصمی ــم اخالق ــری مفاهی ــه کار گی 11 و 15(، ب
ــت  ــد صداق ــؤاالت 6، 8، 14، 18 و 20( و بع ــی )س ــای اخالق ه
و خیرخواهــی )ســؤاالت 5، 7، 19، 21، 22، 23 و 25( اســت. 
دامنــه پاســخ هــای آن در طیــف لیکــرت پنــج گزینــه ای )کامــاًل 
ــی  ــا ب ــم=1 ت ــاًل مخالف ــم=2، کام ــم=3، مخالف ــم=4، موافق موافق
نظــر=0( متغیــر اســت. بیشــترین امتیــاز فــرد در ایــن پرسشــنامه 
ــن  ــي ای ــد ]21[. روای ــی باش ــر م ــاز آن صف ــن امتی 100 و کمتری
ــد  ــکاران تأیی ــور و هم ــه حســن پ ــران در مطالع ــنامه در ای پرسش
گشــته اســت و ضریــب پایایــی آن 0/83 گــزارش گردیــده اســت 
]22[.  در ایــن مطالعــه روایــی پرسشــنامه حساســیت اخالقــی بــا 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــر از اعض ــرات ده نف ــتفاده از نظ اس
پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد مــورد تأییــد 
قــرار گرفــت و پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرانبــاخ 

ــد.  ــت آم 0/80 بدس
ــت  ــالق )Ir.bums.REC.1398.282( جه ــد اخ ــذ ک ــس از اخ پ
ــه محیــط هــای  طــرح پیشــنهادی مطالعــه حاضــر، پژوهشــگر ب
پژوهــش مراجعــه کــرد و پــس از معرفــی خــود بــه نمونــه هــای 
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ــان، رضایــت آگاهانــه  ــه آن پژوهــش و توضیــح اهــداف مطالعــه ب
ــود.  ــد نم ــجویان اخ ــش از دانش ــرکت در پژوه ــت ش ــی جه کتب
اختیــاری بــودن شــرکت در پژوهــش و محرمانــه بــودن اطالعــات 

ــح داده شــد. ــان توضی ــه آن ــده از دانشــجویان ب بدســت آم
در مطالعــه ی حاضــر، جهــت تجزیــه و تحلیــل داده از نــرم افــزار 
SPSS نســخه 16 اســتفاده شــد. جهــت مقایســه توزیــع فراوانــی 

متغیرهــای دموگرافیــک شــامل جنســیت، وضعیــت تأهــل، محــل 
ســکونت، وضعیــت ســکونت و رضایــت از حرفه بین دو گــروه مورد 
مطالعــه از آزمــون کای دو و جهــت مقایســه میانگیــن متغیرهــای 
ــتفاده  ــتقل اس ــی مس ــون ت ــروه از آزم ــن دو گ ــدل بی ــن و مع س
ــی پژوهــش از  ــد. جهــت بررســی نرمالیتــی متغیرهــای اصل گردی
آزمــون کلوموگروف-اســمیرنف اســتفاده شــد. همچنیــن، تجزیــه و 

تحلیــل متغیرهــای اصلــی پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون هــای 
 P>0/05 فریدمــن و آزمــون مــن ویتنــی یــو  در ســطح معنــاداری

انجــام شــد. 

یافته ها
در پایــان مطالعــه، 29 دانشــجو در گــروه آزمــون و 29 دانشــجو در 
گــروه کنتــرل حضــور داشــتند )مجموعــاً 58 نفــر(. نتایــج مطالعــه 
حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن ســنی دانشــجویان پرســتاری در 
ــرل 22/55±0/99  ــروه کنت ــون 0/69±22/14 و در گ ــروه آزم گ
بــود. بیــن دو گــروه از نظــر متغیــر ســن اختــالف آمــاری معنــی 
داری مشــاهده نشــد )p<0/05(. ســایر متغیرهــای دموگرافیــک در 

)جــدول1( آمــده اســت. 

جدول 1: مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه

گروه
متغیر

P-value مربوط به آزمون آماری کنترلآزمون
کای دو و تیتست تعداد )درصد(تعداد )درصد(

مذکرجنسیت
مونث

)51/7( 15
)48/3( 14

)44/8( 13
)55/2( 160/60

مجردوضعیت تأهل
متاهل

)58/6( 17
)41/4( 12

)65/5( 19
)34/5( 100/59

محل سکونت
منزل شخصی
منزل اجاره ای

خوابگاه

)13/8( 4
)13/8( 4
)72/4( 21

)13/8( 4
)20/7( 6
)65/5( 19

0/92

بومیوضعیت سکونت
غیربومی

)20/7( 6
)79/3( 23

)13/8( 4
)86/2( 250/49

بلیرضایت از حرفه
خیر یا تا حدودی

)72/4( 21
)27/6( 8

)62/1( 18
)37/9( 110/40

0/990/07±0/6922/55±22/14انحراف معیار ± میانگینسن

0/720/006±1/0417/04±16/37انحراف معیار ± میانگینمعدل

ــه  ــان داد ک ــمیرنف نش ــون کلوموگروف-اس ــون آزم ــج آزم  نتای
ــع  ــه از توزی ــورد مطالع ــروه م ــدل در دو گ ــن و مع ــای س متغیره
ــی متغیرهــای حساســیت  ــد )p<0/05(. ول ــال برخــوردار بودن نرم
ــای  ــان ه ــه در زم ــورد مطالع ــروه م ــاد آن در دو گ ــی و ابع اخالق
ــه از توزیــع غیــر نرمــال  ــه بعــد و دو مــاه از مداخل قبــل، بالفاصل

.)p>0/05( ــد ــوردار بودن برخ
ــره حساســیت  ــن نم ــای )جــدول 2(، میانگی ــه ه ــر اســاس یافت ب
اخالقــی در کل و مولفــه هــای آن )بــه جــز مولفــه هــای دانــش 
حرفهــای و صداقــت و خیرخواهــی( قبــل از مداخله در دانشــجویان 
ــت  ــاداری نداش ــاری معن ــاوت آم ــرل تف ــون و کنت ــروه آزم دو گ
)p>0/05(. ولــی بالفاصلــه بعــد از مداخلــه در دانشــجویان گــروه 
ــت  ــاداری داش ــاری معن ــاوت آم ــرل تف ــه کنت ــبت ب ــون نس آزم

)p>0/05(. همچنیــن میانگیــن نمــره حساســیت اخالقــی در کل 
و مولفــه هــای احتــرام بــه اســتقالل مددجــو، تجربــه مشــکالت و 
کشــمکش هــای اخالقــی و بــه کارگیــری مفاهیــم اخالقــی دو ماه 
بعــد از مداخلــه در دانشــجویان گــروه آزمــون نســبت بــه کنتــرل 
تفــاوت آمــاری معنــاداری نشــان داد )p>0/05( ولــی ســایر مولفــه 
هــای حساســیت اخالقــی دو ماه بعــد از مداخلــه در دانشــجویان دو 

.)p<0/05( گــروه تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــتند
نتایــج نشــان داد کــه در دانشــجویان گــروه آزمــون، میانگیــن نمره 
حساســیت اخالقــی در کل و مولفــه هــای آن )بــه جــز مولفــه بــه 
ــه و  ــل، بالفاصل ــه قب ــه مرحل ــی( در س ــم اخالق ــری مفاهی کارگی
دو مــاه بعــد از مداخلــه تفــاوت آمــاری معنــی داری داشــت                                        
ــرام  ــه احت ــز در مولف ــه ج ــرل ب ــروه کنت ــی در گ )p> 0/05( ول
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بــه اســتقالل مددجــو تفــاوت آمــاری معنــاداری بــه دســت نیامــد 
ــه  ــوط ب ــادار مرب ــاوت معن ــه تف ــن اینک ــرای تعیی )p<0/05(. ب
کدامیــک از مراحــل مــی باشــد از آزمــون تعقیبــی اســتفاده شــد 
کــه نتیجــه آزمــون مذکــور نشــان داد در دانشــجویان گــروه آزمون، 
میانگیــن نمــره حساســیت اخالقــی در کل و مولفــه هــای احتــرام 
بــه اســتقالل مددجــو، دانــش حرفهــای و صداقــت و خیرخواهــی 
ــه  ــل از مداخل ــه قب ــه نســبت ب ــد از مداخل ــاه بع ــه و دو م بالفاصل
ــن  ــت )p>0/001(. میانگی ــته اس ــاداری داش ــاری معن ــاوت آم تف
نمــره آگاهــی از نحــوه ارتبــاط بــا بیمــار بالفاصلــه بعــد نســبت بــه 
قبــل و دو مــاه بعــد از مداخلــه تفــاوت آمــاری معنــادار نشــان داد 
)p>0/05(. میانگیــن نمــره تجربــه مشــکالت و کشــمکش هــای 
اخالقــی دو مــاه بعــد نســبت بــه قبــل از مداخلــه تفــاوت معنــادار 
و صداقــت و خیرخواهــی دو مــاه بعــد نســبت بــه بالفاصلــه بعــد 
ــادار داشــته اســت. در دانشــجویان  ــه تفــاوت آمــاری معن از مداخل

ــه اســتقالل مددجــو دو  ــرام ب ــن نمــره احت ــرل، میانگی گــروه کنت
ــاوت  ــه تف ــد از مداخل ــه بع ــل و بالفاصل ــه قب ــد نســبت ب ــاه بع م

.)p>0/05( ــته اســت ــاداری داش ــاری معن آم
میانگیــن تغییــرات نمــره حساســیت اخالقــی در کل و مولفــه هــای 
احتــرام بــه اســتقالل مددجــو، آگاهــی از نحــوه ارتبــاط و صداقت و 
خیرخواهــی قبــل و بالفاصلــه بعــد از مداخلــه در دانشــجویان گروه 
ــاوت داشــت  ــاداری تف ــرز معن ــه ط ــرل ب ــه کنت ــون نســبت ب آزم
)p>0/01(. همچنیــن میانگیــن تغییــرات نمــره حساســیت اخالقی 
در کل و مولفــه هــای دانــش حرفــه ای و صداقــت و خیرخواهــی 
ــه  ــبت ب ــون نس ــروه آزم ــجویان گ ــد در دانش ــاه بع ــل و دوم قب
ــی  ــادار داشــت )p> 0/01( ول ــاری معن ــاوت آم ــرل تف ــروه کنت گ
میانگیــن تغییــرات نمــره حساســیت اخالقــی در کل و مولفــه هــای 
ــروه  ــه در دانشــجویان دو گ ــد از مداخل ــاه بع ــه و دو م آن بالفاصل

آزمــون و کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــت )جــدول3(.

 جدول 2: مقایسه میانگین نمره حساسیت اخالقی در کل و مولفه های آن قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله در دانشجویان دو گروه آزمون و کنترل و به تفکیک در دو 
گروه

متغیر
مرحله

گروه

P-value دو ماه بعدبالفاصله بعدقبل از مداخله
فریدمن  انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

احترام به استقالل 
مددجو

*** 0/001<1/75±2/6310/69±2/3110/17±8/14آزمون

*** 0/001<2/20±1/379/24±1/707/79±7/44کنترل

 P-value0/25 *>0/001 *0/009 *-

آگاهی از نحوه ارتباط 
با بیمار

*** 3/250/003±3/4617/86±4/4319/55±16/38آزمون

*** 2/610/09±2/0516/62±1/4316/52±17/59کنترل

 P-value0/88 *>0/001 *0/10 *-

دانش حرفه ای
*** 1/920/005±2/706/24±1/956/21±4/62آزمون

*** 1/820/11±1/956/03±1/656/62±5/83کنترل

 P-value0/005 *0/59 *0/61 *-

تجربه مشکالت و 
کشمکش های اخالقی

*** 1/780/004±2/6411/55±2/6410/79±9/24آزمون

*** 2/970/22±2/219/59±2/118/69±8/59کنترل

 P-value0/20 *0/003 *0/01 *-

به کارگیری مفاهیم 
اخالقی

*** 2/460/11±4/2017/34±4/5816/66±15/07آزمون

*** 2/870/06±1/8314/79±2/4814/86±13/62کنترل

 P-value0/12 *0/01 *0/001 *-

صداقت و خیرخواهی
*** 0/001<3/54±4/5821/62±3/6923/66±19/17آزمون

*** 5/010/86±3/8621/59±3/4021/90±22/03کنترل

 P-value0/003 *0/12 *0/98 *-

حساسیت اخالقی 
در کل

*** 0/001<9/43±13/1485/31±13/3787/03±72/62آزمون

*** 8/640/38±7/8377/86±9/7276/38±75/10کنترل

 P-value0/42 *>0/001 *0/003 *-
*: من ویتنی یو             ***: فریدمن        
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جدول 3: مقایسه میانگین تغییرات نمره حساسیت اخالقی در کل و مولفه های آن قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله در دانشجویان دو گروه آزمون و کنترل

مرحلهمتغیر
گروه

بالفاصله و دو ماه بعدقبل و دو ماه بعدقبل و بالفاصله بعد

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

احترام به استقالل مددجو
2/91±2/680/51±2/882/55±2/03آزمون
0/70±2/501/45±1/631/79±0/34کنترل

 P-value0/002 *0/34 *0/17 *

آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار
3/76±1/69-4/82±5/441/48±3/17آزمون
3/39±2/730/10±0/97-2/15±1/07-کنترل

 P-value0/001 *0/06 *0/06 *

دانش حرفه ای
3/31±2/430/03±2/911/62±1/59آزمون
2/21±0/59-1/88±2/110/21±0/79کنترل

 P-value0/54 *0/01 *0/53 *

تجربه مشکالت و 
کشمکش های اخالقی

2/42±3/770/76±4/422/31±1/55آزمون
3/32±3/670/90±3/071/00±0/10کنترل

 P-value0/34 *0/34 *0/91 *

به کارگیری مفاهیم اخالقی
4/95±5/480/69±6/842/28±1/59آزمون
3/32±0/07-3/07±2/501/17±1/24کنترل

 P-value0/84 *0/40 *0/42 *

صداقت و خیرخواهی
5/01±2/03-4/15±5/932/45±4/48آزمون
5/12±0/31-5/06±0/45-3/03±0/14-کنترل

 P-value<0/001 *0/02 *0/20 *

حساسیت اخالقی در کل
14/40±1/72-16/24±21/8212/69±14/41آزمون
10/67±11/041/48±9/902/76±1/28کنترل

 P-value0/005 *0/009 *0/34 *

*: من ویتنی یو            

بحث
مطالعــه ی حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیر آمــوزش مراقبــت معنوی 
بــر حساســیت اخالقــی در دانشــجویان پرســتاری انجام شــد. نتایج 
نشــان داد کــه آمــوزش مراقبــت معنــوی توانســت ســبب بهبــود 
حساســیت اخالقــی دانشــجویان پرســتاری گــروه آزمــون نســبت 
بــه گــروه کنتــرل گــردد. همچنیــن، نتایــج حاکــی از آن بــود که در 
دانشــجویان گــروه آزمــون، حساســیت اخالقــی در زمــان بالفاصله 
و دو مــاه بعــد از مداخلــه نســبت بــه زمــان قبــل از مداخلــه افزایش 
ــی کل  ــرات نمــره حساســیت اخالق ــن تغیی داشــته اســت. میانگی
ــه  ــل از مداخل ــه قب ــه نســبت ب ــد از مداخل ــه بع ــان بالفاصل در زم
ــود.  ــتر ب ــرل بیش ــه کنت ــبت ب ــون نس ــروه آزم ــجویان گ در دانش
ــه مراقبــت معنــوی  ــر بخشــی مداخل ایــن یافتــه هــا حاکــی از اث
بــر بهبــود حساســیت اخالقــی پرســتاران مــورد مطالعــه بــود. ایــن 

نتایــج بــا یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه ی جلیلــی و همــکاران 
)2020( بــا عنــوان تأثیــر آمــوزش معنویــت بــر حساســیت اخالقــی 
ــا  ــوم پزشــکی کاشــان کــه ب دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل
مشــارکت 60 دانشــجوی پرســتاری انجــام شــد، هســمو بــود ]23[. 
ــر و  ــی ف ــه ی اکرام ــه مطالع ــوان ب ــج همســو مــی ت از دیگــر نتای
همــکاران )2018( بــا عنــوان تأثیــر آمــوزش معنــوی بر حساســیت 
ــران  ــوم پزشــکی ای ــی دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل اخالق
ــج  ــرد. نتای ــا مشــارکت 70 دانشــجو انجــام شــد، اشــاره ک ــه ب ک
بــه دســت آمــده حاکــی از آن بــود کــه نمــره حساســیت اخالقــی 
ــه  ــش یافت ــت افزای ــوزش معنوی ــد از آم دانشــجویان پرســتاری بع
بــود ]24[. در تضــاد بــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر، نتایــج مطالعه 
Yeom و همــکاران )2017( کــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش 

اخــالق بــر حساســیت اخالقــی در دانشــجویان پرســتاری در کــره 
بــا مشــارکت 70 دانشــجوی کارشناســی انجــام شــد، نشــان داد که 
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کــه پــس از آمــوزش تغییــری در نمــره کلــی حساســیت اخالقــی 
مالحظــه نشــده اســت. آنــان علــت عــدم تغییــر در نمره حساســیت 
اخالقــی را هنجارهــای خانوادگــی، فرهنگــی و کــم بــودن زمــان 
ــد  ــه کــرده ان ــن توصی ــان همچنی ــد. آن ــوان کــرده ان آمــوزش عن
کــه مداخــالت آمــوزش اخالقــی نیــاز بــه تجدیــد نظــر یــا توســعه 
مطالــب بــه صــورت ســاختارهای خالقانــه و نوآورانــه و روش های 
آموزشــی ویــژه دارد ]6[. علــت عــدم همخوانــی ایــن مطالعــه بــا 
مطالعــه ی حاضــر را شــاید بتــوان بــه علــت تفاوهــای مذهبــی و 
ــش در  ــاوت دو پژوه ــزار متف ــن اب ــور و همچنی ــی دو کش فرهنگ

ســنجش حساســیت اخالقــی دانســت. 
ــر  ــوی ب ــوزش معن ــه آم ــی برنام ــر بخش ــه اث ــتای توجی در راس
حساســیت اخالقــی مــی تــوان گفــت کــه معنویــت و اخــالق بــا 
یکدیگــر رابطــه تنگاتنگــی دارنــد و رشــد معنــوی افــراد در پرتــو 
اخــالق حاصــل مــی گــردد. قالونــدی )1395( چنیــن بیــان مــی 
ــود و  ــه معنویــت پایبنــد ب کنــد کــه نمــی تــوان همزمــان هــم ب
هــم اخالقیــات را زیــر پــا گذاشــت ]25[. افــراد بــا ســطح پایبنــدی 
باالیــی بــه دیــن و معنویــت رفتارهــای اخالقــی بیشــتری انجــام 
ــم  ــر، مفاهی ــار یکدیگ ــن در کن ــت و دی ــس معنوی ــد. پ ــی دهن م
ــی شــوند ]14  ــراد را شــامل م ــای اف ــی ارزش ه ــی و تمام اخالق

.]13،
ــن نمــره مؤلفــه هــای  ــد کــه میانگی ــج نشــان دادن ــه نتای در ادام
ــی در  ــم اخالق ــری مفاهی ــه اســتقالل مددجــو و بکارگی ــرام ب احت
زمــان بالفاصلــه بعــد از مداخلــه و دو مــاه بعــد از مداخلــه و مؤلفــه 
میــزان آگاهــی از نحــوه ارتبــاط بــا بیمــار در زمــان بالفاصلــه بعــد 
ــش  ــرل افزای ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــون نس ــروه آزم ــه درگ از مداخل
یافتــه بــود. میانگیــن تغییــرات نمــره مؤلفــه صداقــت و خیرخواهی 
در زمــان بالفاصلــه بعــد و دومــاه بعــد از مداخلــه نســبت بــه قبــل 
از مداخلــه در دانشــجویان گــروه آزمــون نســبت بــه کنتــرل بیشــتر 
ــره  ــن نم ــه میانگی ــان داد ک ــج نش ــن، نتای ــد. همچنی ــت آم بدس
مؤلفــه هــای دانــش حرفــه ای و تجربــه مشــکالت و کشــمکش 
هــای اخالقــی در طــول زمــان در گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه 
ــه  ــل از مطالع ــج حاص ــا نتای ــج ی ــن نتای ــود. ای ــتر ب ــرل بیش کنت

اکرامــی فــر و همــکاران )2018( همســو مــی باشــد ]24[. 
برخــی مطالعــات بــه نقــش مثبــت آمــوزش بــر حساســیت اخالقی 
پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری تأکیــد کــرده انــد ]24 ،23 ،6[. 
ــدف  ــا ه ــه ب ــه ای ک ــکاران )2015( در مطالع Baykara  و هم

ــی و  ــات اخالق ــر آمــوزش اخــالق در شناســایی تخلف ــن تأثی تعیی
ایجــاد حساســیت اخالقــی دانشــجویان انجــام دادنــد، نشــان دادنــد 
کــه آمــوزش اخالقــی آگاهــی دانشــجویان را از اصــول اخالقــی 

افزایــش مــی دهــد. آن هــا معتقدنــد کــه تجربــه دانشــجویان در 
رابطــه بــا آمــوزش اخالقــی مــی توانــد تأثیــر عاطفــی و شــناختی 
ــم اخالقــی داشــته باشــد  ــر درک دانشــجویان از مفاهی وســیعی ب
ــر  ــوی ب ــت معن ــت و مراقب ــوزش معنوی ــر آم ]9[. در راســتای تأثی
حساســیت اخالقــی پرســتاران بایــد گفــت کــه در حرفه پرســتاری، 
معنویــت مفهــوم گســترده تــری نســبت بــه دیــن دارد ]26 ،23[. 
ــول  ــا و اص ــه ارزش ه ــد ک McGhee  و Grant )2008( معتقدن

معنــوی بــه درونی ســازی مفاهیــم اخالقــی و فراهــم آوردن درکی 
ــد ]27[. آمــوزش  عمیــق از مشــکالت اخالقــی کمــک مــی نمای
ــت  ــش درک اهمی ــبب افزای ــت س ــد معنوی ــاختاری و هدفمن س
ــود ]28[.  ــی ش ــی م ــکی و بالین ــای پزش ــط ه ــت در محی معنوی
ــرای  ــی ب ــای زندگ ــه ه ــب زمین ــن در اغل ــت و دی ــه معنوی اگرچ
بیشــتر افــراد مهــم اســت، امــا آمــوزش رســمی، هدفمنــد و حرفــه 
ای مــی توانــد حساســیت دانشــجویان و پرســتاران را نســبت بــه 
مســائل اخالقــی افزایــش دهــد. از ایــن رو دانشــجویان پرســتاری 
ــر بررســی نیازهــای جســمانی و روانــی بیمــاران، جنبــه  عــالوه ب
هــای معنــوی آن هــا را نیــز در نظــر مــی گیرنــد و مــی تواننــد بــر 
اســاس آمــوزه هــای معنــوی، اخالقــی و کرامــت انســانی هنــگام 
مواجهــه بــا مشــکالت و تعارضــات اخالقــی تصمیــم بگیرنــد ]23[. 
ــه اســتقالل مددجــو هــم در  ــرام ب ــن نمــره احت همچنیــن میانگی
ــان افزایــش  ــرل در طــول زم ــون و هــم در گــروه کنت ــروه آزم گ
معنــاداری داشــت. ایــن یافتــه شــاید بــه دلیــل تکــرار پاســخ دهــی 

بــه پرسشــنامه در طــول زمــان باشــد.
ایــن مطالعــه دارای محدودیــت هایــی بــود. اواًل اینکــه از بیــن دو 
ــه گــروه  دانشــکده مــورد مطالعــه، دانشــجویان یــک دانشــکده ب
کنتــرل و دانشــجویان دانشــکده دیگــر بــه گــروه آزمــون تخصیص 
یافتــه بودنــد. لــذا، ممکــن اســت بــه علــت تفــاوت هــای احتمالــی 
موجــود بیــن دو دانشــکده کــه از کنتــرل پژوهشــگران خــارج بــود، 
قابلیــت تعمیــم نتایــج بــه ســایر مــوارد مشــابه کاهــش یابــد. دومــًا 
در ایــن مطالعــه از روش نمونــه گیــری غیــر تصادفی )سرشــماری( 
اســتفاده گردیــد کــه در صــورت انجــام نمونــه گیــری تصادفــی، 
نمونــه اخــذ شــده مــی توانســت معــرف بهتــری از جامعــه هــدف 

 . شد با
ــا  ــابه ب ــات مش ــه مطالع ــد ک ــی کنن ــنهاد م ــگران پیش پژوهش
مطالعــه حاضــر در جوامــع آمــاری مختلــف و ســایر رشــته هــای 
ــه بیشــتر و نیــز جلســات مداخلــه  ــا حجــم نمون علــوم پزشــکی ب
طوالنــی تــر انجــام گــردد. هچنیــن، مطالعــات آینــده مــی تواننــد 
بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مراقبــت هــای معنــوی بــر متغیرهایــی 
ماننــد ارتبــاط بــا بیمــار و خانــواده، توانمنــدی روانشــناختی 
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ــد. ــره بپردازن ــتاران و غی پرس

نتیجه گیری
ــوی      ــه حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش مراقبــت معن ــج مطالع نتای
ــی دانشــجویان پرســتاری  ــاء حساســیت اخالق ــد در ارتق مــی توان
مؤثــر واقــع گــردد. لــذا، بکارگیــری روش هــای مختلــف آمــوزش 
مراقبــت معنــوی در راســتای بهبــود ارزش هــای اخالقــی 
ــه  ــتاری ب ــجویان پرس ــتاران و دانش ــی پرس ــیت اخالق و  حساس
مدیــران، برنامــه ریــزان و مربیــان پرســتاری توصیــه مــی گــردد. 

سپاسگزاری 
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامه مصــوب در شــورای تخصصی 

ــالق  ــه اخ ــد و کمیت ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش پژوه
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد مــورخ 1398/9/18 بــه 
کــد اخــالق شــماره Ir.bums.REC.1398.282 مــی باشــد. بدیــن  
وســیله از کلیــه دانشــجویان پرســتاری شــرکت کننــده در مطالعــه 
حاضــر و تمامــی عزیزانــی کــه بــه هــر نحــوی مــا را در اجــرای 

ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، سپاســگزاری مــی نماییــم.  

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد.
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