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 مقاله پژوهشی

   تیبر مورد بر حساس یبه روش مبتن ياحرفه آموزش اخالق تأثیر
  ینیبال ییک مطالعه کارآزمای: يان پرستاریدانشجو یاخالق

  
  ٤زادهن قاسمينازآفر، ٣ياداسر مري، ٢*پاکمسلک يمعصومه همت، ١يده نمديفر

 
  06/04/1397تاریخ پذیرش  12/01/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يهاتمراقبدر  ياتيحو نقش  باشنديم مراقبت سالمت کنندهارائهن گروه يتربزرگ باشنديمنده يکه پرستاران آ يان پرستاريدانشجو: هدف و زمينهپيش
ارائه  يبرا هم ياخالق يهايستگيشا، ينيبال يهايستگيشاد در کنار يبا، شيخو ياجتماعت يو موقع يت شغليبا توجه به اهم نيبنابرا، خواهند داشت يبهداشت

ان يدانشجو يت اخالقيبر مورد بر حساس يمبتن روشآموزش اخالق به  تأثيرن ييتع باهدفن پژوهش ين منظور ايداشته باشند. بد ياحرفهمراقبت مناسب و 
  انجام گرفت. ۱۳۹۵در سال ه ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يپرستار

ا بشدند.  انتخاب يشمارتمام  صورتبه، که واحد اخالق را نگذرانده بودند يان پرستارينفر از دانشجو ۷۳، ينيبال ييکارآزما مطالعهن يادر : مواد و روش کار
از هر دو  يآزمونپيشم شدند. قبل از شروع مداخله ينفر) تقس ۳۶( يگروه سخنران نفر) و ۳۷بر مورد ( يمبتن يريادگيبه دو گروه  يتصادفاستفاده از جدول اعداد 

در هر دو گروه  يات آموزشيم انجام شد. محتويبه عمل آمد. آموزش اخالق در هر دو گروه به مدت دو ماه و ن لوتزن يت اخالقيگروه با استفاده از پرسشنامه حساس
توسط  هاداده ل شد.يتوسط دو گروه تکم مجدداً يت اخالقيحساس پرسشنامه، پس از اتمام مداخله ک ماهيبود.  يآموزش روشکسان بوده و تنها تفاوت در نوع ي

  قرار گرفت. تحليلوتجزيهدو مورد  يکاو  يزوج يت، مستقل يت يآمار يهاآزمونو  spss 16 (v. 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) يآمار افزارنرم
، بعد از مداخلهاما ، )p=۲۲/۰ن دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت (يب يت اخالقين نمره حساسيانگيم ازنظر يدارمعني يآمارقبل از مداخله تفاوت : هاافتهي
  ).p= ۰۴/۰افته بود (يش يافزا يدارمعني طوربه يسخنراننسبت به گروه بر مورد  يبتندر گروه م يت اخالقيحساس رهن نميانگيم

 يو ارتقا باشديم مؤثرتر يان پرستاريدانشجو يت اخالقيحساسء ارتقا در يسه با روش سنتيبر مورد در مقا ياخالق به روش مبتنآموزش گيري: نتيجهبحث و 
فاده است ياحرفهش در آموزش اخالق رو اين از شوديمشنهاد يپ نيبنابرا. باشديم يبهتر پرستار يهامراقبتگذار در ارائه تأثير يعامل اصل يت اخالقيحساس
  گردد.

 يپرستار، يت اخالقيحساس، اخالق، آموزش: هادواژهيکل

  .است ارشد يکارشناس نامهانيپا از برگرفته مقاله نيا
  

 ۴۲۳-۴۳۱ ص، ۱۳۹۷ شهريور، ۱۰۷درپي پي، ششمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۴۸۸۳۲۲۰۹تلفن:  ، ييو ماما يه، دانشکده پرستارياروم :آدرس مکاتبه

Email: hemmatma@yahoo.com 

  
  مقدمه

و  يدرمان، يارائه خدمات مراقبت يپرستار يرسالت اصل
حفظ و ارتقاء ، تأمينن سطح ممکن جهت يدر باالتر بخشيتوان

 يو برخوردار يت اخالق پرستاريرعا نيبنابرا باشديمسالمت جامعه 
 )۱( باشديم تيپراهمار ين حرفه بسيدر ا ياخالق ياز سطح واال

                                                             
  ، ايرانهياروم، هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيجراح -يارشد داخل يکارشناس ١
  سنده مسئول)ي(نو ، ايرانهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،مادر و کودک يقات چاقيار مرکز تحقيدانش ٢
  ، ايرانهمدان، همدان يهمدان، دانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يپرستار يدکترا يدانشجو ٣
  ، ايرانهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ي، گروه اخالق دانشکده پزشکياخالق پزشک يدکترا٤

 يشتريب يبا مسائل اخالق هاحرفهو  هارشتهر ياپرستاران نسبت به س
جربه ت ينيط باليرا فقط در مح ين مسائل اخالقيمواجهه هستند که ا

د منجر به سود رساندن به يبا يپرستار يهامراقبت. )۲( کننديم
. پرستاران )۴, ۳(شود  هاآنبه  يرسانبيآساز  يريو جلوگ هاانسان

، ودخ يهاارزشن يکشمکش ب، مات مناسبيبا اتخاذ تصم اندمسئول
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 زاده قاسم نازآفرين مرادي، ياسر پاک، مسلک همتي معصومه نمدي، فريده
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، شهریور 107، شماره ششم، پی در پی شانزدهمدوره  424

ازمند ين امر هم نيکه ا )۵(مارانشان را حل کنند يب يهاارزشحرفه و 
نکه موضوع يا ليلبه د. )۶( باشديمباال  يت اخالقيداشتن حساس

 ياحرفهاخالق  يستگيشا توانيم، ص خوب از بد استياخالق تشخ
د در کنار ي. پرستاران با)۷(دانست  ياحرفه يستگيرا معادل شا

 يهم برا ياخالق يهايستگيشا، ينيبال يهايستگيشاو  هامهارت
  .)۸( داشته باشند ياحرفهارائه مراقبت مناسب و 

 رازنظران نشان داد که پرستاران يج مطالعات مختلف در اينتا 
. سخنور در )۱۱-۹(قرار دارند  يدر سطح متوسط يت اخالقيحساس

 ياصول اخالق کارگيريبهو  يزان آگاهيم، دارديممطالعه خود اظهار 
از در حد ريدر پرستاران دانشگاه ش ينيبال گيريتصميمدر مراقبت و 

کار به اجرا  يط واقعيدر مح يمطلوب نبوده است و دانش اخالق
ه نکيبا ا کنديمان يب اشمطالعهدر  ١ارتوگ .)۱۲(گذاشته نشده است 

ه ن مواجيمداوم در بال طوربه يپرستاران با مسائل و معضالت اخالق
ضمن  يهادوره اشمطالعهمورد  يدرصد از واحدها ۹/۵تنها ، هستند

در پژوهش خود  ٢گلد و همکاران. )۱۳( انددهيگذرانخدمت اخالق را 
ت ت عداليعدم رعا، پرستاران يرازداردند که عدم يجه رسين نتيبه ا

در مراقبت و  ياخالق يهاارزشعدم حفظ ، مارانيدر مراقبت از ب
 يچهار نگران يص معضالت اخالقيپرستاران در تشخ ييعدم توانا

 يامطالعهج ي. نتا)۱۴( باشديم يطه اخالقيح ازنظرپرستاران  ياصل
ان ينشان داد که دانشجو يان پرستاريدانشجو يوزلند بر رويدر ن
 جملهنم ياديز يبا مشکالت اخالق ينيط باليبا ورود به مح يارپرست

عدم حفظ ، ياصل رازدار نقض، يخودمختار نقض، مارينقض حقوق ب
و  منيناا يعملکرد مراقبت، منيناا يط کاريشرا، ماريب شأناحترام و 

 نيرابناب، شونديممواجه  ينيط باليمشکوک در مح يهاسوءاستفاده
. )۱۵(را در خود بهبود بخشند ياخالق گيريتصميم ييد توانايبا

به سمت توسعه مراقبت اخالق  يآموزش يهابرنامهالزم است  نيبنابرا
ج ينتا )۱۶(شودت يت هدايبر صالح يمبتن يکردهايرومحور و با 

که در حال حاضر آموزش  دهديمو همکاران نشان  يمطالعه برهان
 انشيهاتيصالحنه يت الزم را نداشته و پرستاران در زمياخالق کفا

از  يج حاکيالزم را ندارند و نتا يدر موضوع اخالق احساس توانمند
مناسب  يهاياستراتژو  هاروش، آن است که در آموزش اخالق

 يآموزش يهابرنامهاز است ي. ن)۱۷(وجود ندارد  ياشدهرفتهيپذ
 انيدر مورد گروه دانشجو يت اخالقيتوسعه حساس يبرا يمناسب

نگرش ، يت اخالقيتوسعه حساس چراکهه گردد يتوص يپرستار
 ياهمراقبتش يو موجب افزا کنديمجاد يپرستاران ا يرا برا ياهيپا

 تيرعا واسطهبه يح و اخالقيصح گيريتصميمو  مؤثر يپرستار
ماران امر يب کهييازآنجاو ، )۱۸(خواهد شد  ياخالق يارهايمع
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و  ينيقضاوت بال، اخالق ياز سه اصل اساس يامجموعهمراقبت را 
ت يش رضايموجب افزا يت اخالقيحساس يتوسعه، داننديممراقبت 

  . )۱۹(شوديم زين مارانيب
ش يدر آموزش پرستاران نحوه افزا ياصل يهادغدغهاز  يکي 
نشان داده  طالعاتم )۲۰( است يآنان در موضوعات اخالق ييتوانا

تماس با ، )۲۱( شدهيسازهيشب يهاتيموقعاست که استفاده از 
 يهاتيموقعجاد يا، لميش فينما، )۵( زينگبراچالش يهاتيموقع

 يفايا روش اي شونديمبا آن مواجه ، در عمل پرستاران آنچهمشابه 
 گيريتصميمدر  توانديممحض  ياز آموزش تئور ترشيبمار ينقش ب
  .)۲۲(باشد  مؤثر هاآنو رشد  ياخالق
ش يافعال و افز يريادگيت يکه باعث تقو ييهاياستراتژاز  يکي

بر  يمبتن يريادگيروش  گردديمان يدانشجو يقدرت تفکر انتقاد
. )۲۳(ن و دانشجو محور است ينو يهاروشاز  يکياست که  ٣مورد

توسط  ۱۸۷۰ن بار در سال ياول يبر مورد برا يمبتن يريادگي
 يسالمت يهاحرفهشد و سپس در مدارس و  يدانشکده هاروارد معرف

 مورداستفاده يمختلف دانشگاه يهارشتهن در يو همچن يو پزشک
باعث مشارکت فعال مدرس و دانشجو  CBL. روش )۱۰(قرار گرفت 

بتوانند از  يراحتبهکه  کنديمکمک  رندگانيگآموزشو به  شده
 يپرستار يهاچالشحل مشکالت و  ينه خود برايشيدانش پ

دانشکده فرد و همکاران در  يج مطالعه غفوري. نتا)۲۴(استفاده کنند 
 يريادگيسه دو روش يدر مورد مقا، )۱۳۹۲زنجان ( ييماما يپرستار

ژه در يو يهامراقبتس واحد يدر تدر يبر مورد و سخنران يمبتن
که  موافق بودند کامالًان ينشان داد که دانشجو يان پرستاريدانشجو
بر مورد در مقايسه با سخنراني باعث افزايش  يمبتن يريادگيروش 

 ماراتدر ا يامطالعهج ي. نتا)۲۵( شوديمدرک مطلب دانشجويان 
در گسترش  CBLنشان داد که روش ، )۲۰۱۱( يمتحده عرب

س ياز روش تدر يان پرستاريدانشجو يتفکر انتقاد يهامهارت
ش يموجب افزاو  )۲۶(بوده است  مؤثرترار يبس يبر سخنران يمبتن

نظر  لذا به، شوديم گيريتصميم ييش توانايو افزا يتفکر انتقاد
در  ريگيتصميم ييش توانايباعث افزا توانديمن روش يکه ا رسديم

 ن پژوهشين منظور ايز بشود. بدين يو معضالت اخالق هاکشمکش
بر مورد بر  يآموزش اخالق به روش مبتن تأثيرن ييتع باهدف
 ييماو ما يدانشکده پرستار يان پرستاريدانشجو ياخالق تيحساس

  انجام گرفت. ۱۳۹۵ه در سال ياروم
  

  مواد و روش کار

1Case based learning 
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 باليني کارآزمايي مطالعه يک: پرستاري دانشجويان اخالقي حساسيت بر مورد بر مبتني روش به ايحرفه اخالق آموزش تأثير
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ن، آزموپيشاز نوع  ينيبال ييک مطالعه کارآزمايپژوهش حاضر 
، ارشد يکارشناس نامهانيپاکه برگرفته از  باشديم آزمونپس
 با کد ينيبال يهاييدر مرکز ثبت کارآزما شدهثبت

IRCT2016071317059N9 يتمام موردمطالعهت ي. جمعباشديم 
ه که واحد اخالق را ياروم ييو ماما يان دانشکده پرستاريدانشجو

که واحد  انينفر از دانشجو ٧٣. در کل باشنديم، نگذرانده بودند
وارد مطالعه شدند  يبه روش تمام شمار، اخالق را پاس نکرده بودند

وارد  کنندگانشرکت نفر از ٣٧، يو با استفاده از جدول اعداد تصادف
 يشدند. برا ينفر وارد گروه سخنران ٣٦بر مورد و  يگروه مبتن

که  يص را از کسانيند تخصيفرآ، صياس در تخصياز با يريجلوگ
تا نقطه انتصاب  دادنديماختصاص  هاگروهرا به  کنندگانمشارکت
 يمخف، يبر مورد و سخنران يمبتن يهاگروهبه  کنندگانمشارکت

ص دهندگان در يتخص تأثيرن روش مانع از ينگه داشته شد. که ا
ش از دو جلسه يکه ب يافراد انين ميدر ا ص شد.يند تخصيفرا

ل کام طوربهرا  موردنظر يهاپرسشنامها يبت داشتند و يغ آموزشي
ر ب يک نفر در گروه مبتني پر نکرده بودند از مطالعه خارج شدند.

 يبت در جلسات آموزشيبه علت غ يمورد و دو نفر در گروه سخنران
  ل کامل پرسشنامه از مطالعه حذف شدند.يو عدم تکم

 تيبا استفاده از ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد حساس
ان يدانشجو ياز تمام يآزمونپيش گيريتصميمدر  ياخالق

از  يت اخالقيسنجش حساس يبه عمل آمد. برا کنندهشرکت
اده شد. استف گيريتصميمدر  يت اخالقيپرسشنامه استاندارد حساس

در  ٤م لوتزنين بار توسط کياول يبرا يت اخالقيپرسشنامه حساس
مل شا ي. پرسشنامه اصل)۲۷( شد نيتدو ۱۹۹۴کشور سوئد در سال 

 ۲۵ يدارا يبه زبان فارس شدهترجمهپرسشنامه  يبود ول سؤال ۳۰
پرستاران در هنگام  ياخالق گيريتصميمت ياست که وضع سؤال

ن پرسشنامه ي. در ا)۲۸( کنديم يريگاندازهرا  ينيارائه خدمات بال
از ي" موافق با امتکامالًاز کرت يبا استفاده از شاخص ل سؤالاز هر يامت
از ين امتيشتريشده است. ب ياز صفر نمره دهيمخالف با امت کامالًتا  ۴

 رذکقابل. باشديماز صفر يامت نيترکمو  ۱۰۰ن پرسشنامه يا درفرد 
و  پورحسنن نمرات استفاده شد. يانگين مطالعه از مياست که در ا

 حيصح ترجمه ازنان يبعد از اطمدر پژوهش خود  )۱۳۸۹( همکاران
 ييجهت کسب روا، يت اخالقيپرسشنامه استاندارد حساس يفارس
پرسشنامه ، حيصح يترجمهنان از يز اطميو ن ييو محتوا يصور
نفر  ۱۰ار يدر اخت يسيرا به همراه متن انگل شدهترجمهمتن  يحاو

 ييروا، هاداده يآورجمعقرار دادند و پس از  نظرصاحبد ياز اسات
رات و اصالحات ييو بعد از انجام تغ، آمدهدستبه سؤاالت تکتک

 يآلفا، ييايپا يابيارز يبراد. يگرد دييتأپرسشنامه مذکور  يشنهاديپ

                                                             
4 Kim Lutzen 

 )۱۳۹۳( و همکاران ييبقا  )۲۸(آوردند به دسترا  ۸۱/۰کرونباخ 
  .)۹(آوردند به دستآن  ييايپا يابيدر ارز ۷۷/۰کرونباخ  يز آلفاين

 يهاحوزه، ف اخالقيتعار: برنامه آموزشي اخالق پرستاري شامل
ت ياهم، يپرستار از اخالق پرستار يضرورت آگاه، مطالعه اخالق

ن اصول يف اياصول اخالق پرستاري و تعار، ياخالق در پرستار
 يکدها، ياحرفهاخالق ، و.....) يپذير، مسئوليتيرازدار، (استقالل

ند يو فرآ ياخالق گيريتصميم يکردهايرو، ياخالق پرستار
س و بر اسا يلماخالقي توسط پژوهشگران از منابع ع گيريتصميم

د. در ين گرديه و تدوي) ته۳۹( يجانيباقر الر يکتاب اخالق پزشک
س برنامه يساعته به تدر ۲جلسه  ۶به مدت ن يمحقق يگروه سخنران

 به روش شدهنيتدو يو حل معضالت اخالق ياخالق پرستار يآموزش
  پرداختند. يسخنران
ساعته  ۲ه مدت دو جلسه ن بيمحقق، بر مورد يدر گروه مبتن 

 يبه روش سخنران ياخالق پرستار يس برنامه آموزشيبه تدر
روش  يساعته با مبان ۲ک جلسه يان در يسپس دانشجو، پرداخته

م ينفره تقس ۷-۶ يهاگروهبر مورد و مراحل آن آشنا شده و به  يمبتن
 نوزادن يتحت عناو، يمعضالت اخالق وياز شش سنار يکيشده و 

جبار از يتجو، يزندگ ييدر مراحل انتهامراقبت ، مبتال به نقص عضو
 درخواست، ستميبه س ديپرستار جدورود ، يياشتباه دارو، ييدارو

ر نظر متخصص اخالق يکه با مشورت و ز، اتيان حيپا يمار برايب
 هاهگروک از يار هر يدر اخت يکتب صورتبه بودن شده يتدو ياحرفه

د. به ين گردييک سرگروه تعيز يهر گروه ن يقرار گرفته و برا
، مورد يبر محتوا يک هفته فرصت داده شد تا با مروريان يدانشجو

اطالعات مربوط به آن  يآورجمعآن را برشمرده و به  يمسائل اخالق
 هاروهگک از يشنهادها توسط هر يپ يجلسه بعد يبپردازند. در ابتدا

، تخشنهادها پردايپ يابيبه ارز هاگروهشده و محقق با مشارکت  ارائه
 يعدب يويسنار، جلسه ي. در انتهامنتج شود حلراهک يتا به انتخاب 

 سپس وها تکرار شد.يک از سناريهر  يد و مراحل باال برايگرد ارائه
ل به عم کنندهشرکتان يدانشجو ياز تمام يآزمون، پسک ماه بعدي

ن ييجهت تعقرار گرفت.  تحليلوتجزيهج حاصل از آن مورد يآمد و نتا
ن درون يانگيم يبررس يدو و برا -ياز آزمون کا هاداده يتينرمال
ل مستق يو ت يزوج يت يهاآزموناز  ترتيببه ين گروهيو ب يگروه

 تحليلوتجزيهجهت  spss16 يآمار افزارنرمو از  د.ياستفاده گرد
  در نظر گرفته شد. ۰۵/۰ يدارمعنياستفاده شد. سطح  هاداده

  : يمالحظات اخالق
 علوم دانشگاه ياخالق تهيدرکم بيتصو پس از مطالعه نيا 
 کد با) IR.UMAU.REC.1395.204( هياروم يپزشک

IRCT2016071317059N9 نرايا ينيبال ييمرکز ثبت کارآزما در 
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 کنندگانشرکت به مطالعه اهداف، مطالعه يابتدا در. ديگرد ثبت
 شرکت در نامهرضايت کنندگانشرکت يتمام ازشد.  داده حيتوض

ان در مورد محرمانه ماندن اطالعات يه دانشجود و بيگردمطالعه اخذ 
  .نان داده شدياطم يو داوطلبانه بودن همکار

 
  هاافتهي

سن  نيانگيم ين مطالعه نشان داد که در گروه سخنرانيج اينتا
 يريادگي) و در گروه ۱۴/۱۶و  ۵۲/۲۳( ترتيببهان يو معدل دانشجو

و  ۸۸/۲۲( ترتيببهمربوطه  يرهاين متغيانگيبر مورد م يمبتن
ن يب يدارمعنيمستقل تفاوت  يت يجه آماري) بود. نت۷۱/۱۵
ان در دو گروه نشان نداد. در گروه يسن و معدل دانشجو يرهايمتغ

 يريادگيپژوهش مرد و در گروه  يواحدهادرصد  ۹/۵۲ يسخنران
 يکا يآزمون آماربا توجه به ، مرد بودند درصد ۲/۴۷بر مورد  يمبتن

وجود نداشت.  تيجنس ازنظرن دو گروه يدر ب يدارمعنيدو تفاوت 
  .)۱(جدول 

  
و  يت در دو گروه سخنرانيجنس برحسبمورد پژوهش  يواحدها يمطلق و نسب يع فراوانيسن و معدل و توز نيانگيسه ميمقا ):١(دول ج

  بر مورد يمبتن

  ير مورد بررسيمتغ
  بر مورد يمبتن يريادگي  يسخنران 

  مستقل يآزمون ت
  ارين و انحراف معيانگيم  ارين و انحراف معيانگيم

  ٤٦/١ ± ٨٨/٢٢  ٦٥/١ ± ٥٢/٢٣  سن
٧٠/١ = t  
٦٨ = df  
٠٩/٠= p 

  ٩٧/٠ ± ٧١/١٥  ٢٦/١ ± ١٤/١٦  معدل
٦١/١ t =  
٦١= df  
١١/٠ p = 

  دو يجه آزمون کاينت  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تيجنس

  ٨/٥٢  ١٩  ١/٤٧  ١٦  مؤنث
٣٢٥/٠ =2X 
١= df  

٩٨٩/٠= P 
  ٢/٤٧  ١٧  ٩/٥٢  ١٨  مذکر

  ١٠٠  ٣٦  ١٠٠  ٣٤  کل

  
نمرات  نيانگين مياز آن بود که ب يمستقل حاک يآزمون تج ينتا
ر مورد ب يمبتن يريادگيو  ين گروه سخنرانيدر ب يت اخالقيحساس

) وجود دارد p= ۰۴/۰( يدارمعنيتفاوت  يآمار ازنظربعد از مداخله 
  ).۲(جدول 

  
  بر مورد يو مبتن يگروه سخنرانن و درون يب يت اخالقيحساس نيانگيسه ميمقا ):٢(دول ج

  ياخالق تيحساس

 مستقل يجه آزمون تينت  هاگروه
  بر مورد يمبتن  يسخنران

درجه   tمقدار 
ن و انحراف يانگيم  P value  يآزاد

  اريمع
ن و انحراف يانگيم

  اريمع

  ٨٣/٦٧ ± ١٧/٧  ٢٠/٦٥ ± ٤٤/١٠  قبل از مداخله
٢٣/

٢٢/٠  ٦٨  ١  

/٠٦  ٣٦/٧١ ± ٦٦/٩  ٨٥/٦٦ ± ٤٧/٨  بعد از مداخله
٠٤/٠  ٦٨  ٢  

  يزوج يج آزمون تينتا
٤٦/٠ = p 

٧٤٢/٠ = t 
٣٣= df 

٠٨/٠ = p 
٧٦٥/١ = t 

٣٥= df 
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ن نمرات يانگين مينشان داد که ب يزوج يج آزمون تينتا
تفاوت ، قبل و بعد از مداخله يدر گروه سخنران يت اخالقيحساس

ن نمرات يانگين مياما ب، ) وجود نداردp= ۴۶/۰( يدارمعني يآمار
بر مورد قبل و بعد از  يمبتن يريادگيدر گروه  يت اخالقيحساس

وجود ندارد  (p=۰۸/۰( ياز لحاظ آمار يدارمعنيمداخله تفاوت 
  .)۲(جدول 

  
  بحث

 يريادگيج مطالعه حاضر نشان داد آموزش اخالق به روش ينتا
در  يت اخالقين نمره حساسيانگيش ميبر مورد موجب افزا يمبتن

، العهن مطيا يهاافتهي يدر راستاده است. يگرد يان پرستاريدانشجو
 با سهيمقا را در CBL از يتوجهقابل مثبت اثرات متعدد مطالعات

 انيدانشجو يليتحل يهامهارت و ارتباطات در يسخنران روش
 گيريتصميم )۲۶( پرستاران يانتقاد تفکر يهامهارت )۲۹( يپزشک

 انيدانشجو شتريب تيرضا )۳۰(ژه يپرستاران مراقبت و ينيبال
 يهانيتکنسو نگرش  ين اگاهيانگيم )۳۱( يريادگي از يپرستار

نشان  )٣٣(ان يدانشجو ييمحاسبات دارو ييتوانا )۳۲(اورژانس 
 يريادگيبر مورد جهت  يان روش مبتنيدانشجو ازنظر .اندداده

مطالب در  يادداريو  يريادگيو  باشديم يد روش جالبيمطالب جد
، شده يه سازيو شب يت واقعيبا موقع يياروين روش به علت رويا

نشان داد  جينتا زين در مطالعه حاضر .)۳۴( باشديم ترآسانار يبس
 توانديمبود که علل آن  ياز سخنران مؤثرتربر مورد  يمبتن که روش

 ييبر مورد و کارآ يمبتن يريادگيان به روش يدانشجو يعالقه مند
 يوهايده و ارائه سناريچيپ يهاتيموقعن روش در درک يا يباال

  ت باشد.يبر واقع يمبتن
اخالق به روش  آموزش داد که نشان نيهمچن ما يهاافتهي
 ياخالق تيحساس يرو بر يدارمعني تأثير بر مورد يمبتن

 پورحسنمطالعه حاضر مطالعه  يدر راستادارد.  يپرستار انيدانشجو
بر  يآموزش اصول اخالق پرستار ينهيزمدر  )۲۰۱۱همکاران (و 

 در يت اخالقين حساسيانگيان مينشان داد م يت اخالقيحساس
قبل و بعد از مداخله  آزمونپرستاران در گروه  يهاگيريتصميم

دن گذار بو تأثير دهندهنشانج يمشاهده شد و نتا يدارمعنياختالف 
 ريگيتصميمدر  يت اخالقيبر حساس يآموزش اصول اخالق پرستار

که استفاده از روش  کنديمز گزارش ين ١وي. ما)۳۵(پرستاران بود 
سه يان شده و در مقايدر دانشجو يتفکر انتقاد عثبر مورد با يمبتن

مقدم  يج مطالعه شهرکينتا .)۳۶(است  يمؤثرترروش ، يبا سخنران
آموزش به دو روش  تأثيرسه يمقا باهدف) که ۲۰۱۵( و همکاران

پرستاران  ينيبال گيريتصميمبر  يبر مورد و سخنران يمبتن يريادگي
                                                             

 
Hough 1  

نشان داد روش ، ژه انجام دادنديمراقبت و يهابخششاغل در 
در ارتقاء  يبر مورد نسبت به سخنران يمبتن يريادگي يآموزش

 ٢هوگ کهحالي. در)۳۰(بود  مؤثرترپرستاران  ينيبال گيريتصميم
اندک  ياخالق گيريتصميمت در يتجربه و آموزش را بر حساس تأثير

الت مشک يکه بعض کنديمان ين گونه بيل آن را بديدل يو دانديم
 ريگيتصميمو پرستار را از  شونديمپرستار  يجيباعث گ ياخالق

ج يانت، جه مطالعه هوگيدر مقابل نت، )۳۷( دارنديمد باز يمف
که آموزش اخالق با استفاده از  دهديمگر نشان يمطالعات د

 )۳۹, ۳۸(ينيبال يه سازيشب جملهمن ين آموزشينو يهاروش
و  يت اخالقيدر بهبود حساس )۴۰(يريگيو پ يآموزش کارگاه

و  ٣کارا يبا  ج مطالعهينتا .باشديم مؤثر ينيبال گيريتصميم يارتقا
ود در بهب يمثبت تأثيرز نشان داد آموزش اخالق ي) ن۲۰۱۴( همکاران

ان يدانشجو يمعضالت اخالق ييشناسا ييو توانا يت اخالقيحساس
ن يز در مطالعه خود به ايو همکاران ن ينيحس .)۴۱(داشته است 

از  يقياخالق که تلف يزشيافتند که برنامه انگيجه دست ينت
نقش بود در بهبود  يفايلم و ايش فينما، يبحث گروه، يسخنران
ز ي. در مطالعه حاضر ن)۲۲(بود  مؤثرپرستاران  يت اخالقيحساس

بر  بر مورد يمبتن ين آموزشيمثبت روش نو تأثيراز  يج حاکينتا
 يت اخالقيکه متعاقب بهبود حساس، بود يت اخالقيحساس

و  يبهتر پرستار يهامراقبتشاهد ارائه  ميتوانيم، انيدانشجو
   .ميماران باشيت بيش رضايافزا

 از يکي يمورد پژوهش به همکار ياز واحدها يل برخيعدم تما
شرکت در  ازآنجاکه؛ خصوصاً بودن پژوهش ياجراي ا يها تيمحدو

به  يآن جزء واحد درس ين محتواي آموزشين مطالعه و همچنيا
 مينک تيريمد را تيمحدود نيا ميکرد يسع ما البته .آمدينمحساب 

 الوهعم. يکن قيا تشويهدا يبرخ ارائه با را مطالعه در آنها مشارکت و
تحت نظر قرار دادن  ييمطالعه به علت عدم توانا يهاداده، نيا بر

 يگزارش خود پرسشنامه قيطر از، نيط باليان در محيدانشجو
 نايدانشجو تمام تقريباً چه اگر، نيا بر عالوه شده است. يآورجمع
. بود کم ما يمطالعه نمونه، شدند وارد مطالعه نيا در طيشرا واجد

 ليبه دل آزمونپس جينتا يابيارز و مداخالت نيب يزمان فاصله
 نيرابناب و بود کوتاه، انيدانشجو يشدن برخ التحصيلفارغاحتمال 
بر  CBL درازمدت اثرات مورد در ياطالعات گونههيچ مطالعه
 يهانمونه در مطالعه نيا لذا تکرار. نداد ارائه يت اخالقيحساس
  .گردديم هيتوص تريطوالن يريگيپ فواصل با تربزرگ
 يپرستار اخالق آموزش که دهديم نشان مطالعه نيا يهاافتهي

 در ياخالق تيحساس بهبود يبرا مؤثر راهبرد کي CBL قيطر از
جو دانش که يش آموزشروازايناستفاده  و. است يپرستار انيدانشجو
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 و مؤثر يريادگيجاد يدارد در ا يريادگيند يرا در فرآ ينقش فعال
 ت مراقبتيفيو بهبود ک گيريتصميم ييجاد توانايماندگار و ا

 قاخال آموزش يبرا يروش آموزش نيا نيبنابرا. است مؤثر يپرستار
 ديبا مشابه مطالعات، البته. شوديم هيتوص يپرستار انيدانشجو به
 يبردارنمونه يتصادف يهاروشو با  يپرستار يهادانشکده ريسا در
ر د ين روش آموزشيدر مورد اثرات ا تريقوبه شواهد  يابيدست يبرا
 شود. نه آموزش اخالق انجاميزم

  تشکر و قدرداني
ارشد در رشته  يکارشناس نامهانيپان مطالعه بر گرفته از يا

 از تا داننديم الزم خود بر است لذا پژوهشگران يآموزش پرستار

ان محترم دانشكده يمرب و نين مسئوليهمچن، مسؤولين دانشگاه
 .تشكر نمايد کنندهشرکتپرستاري  دانشجويان، مامايي و پرستاري
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Background & Aim: Nursing students whose future nurses, are the largest provider of health services 
and will have a critical role in health care. Therefore, with regard to the profession's importance and 
social status, Nurses, along with clinical competencies, should have ethical competencies to provide 
appropriate and professional care. Therefore the present study was conducted to determine the effect of 
teaching professional ethics through case-based method on moral sensitivity of nursing students at 
Urmia nursing and midwifery faculty in 2016. 
Materials & Methods: In this clinical trial study, 73 nursing students who had not passed the ethic 
course were recruited to the study through the census method. Using a table of random numbers, 
participants were randomly assigned to a 37‑person CBL group and a 36‑person lecture group. Using 
the Lutzen moral sensitivity questionnaire a pre-test was performed of both groups before the 
intervention. Ethics education was done in both groups for two months and a half. Educational contents 
were the same in both groups and the only difference was the type of educational method. One month 
after the intervention, the moral sensitivity questionnaire was completed again by the two groups. Data 
were analyzed by SPSS 16 (v. 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) statistical software, independent t-
test, paired t-test and Chi-square test. 
Results: No statistically significant difference was found between the intervention and the control 
groups regarding the pretest mean score of moral sensitivity (p = 0.22), But after the intervention, the 
mean score of moral sensitivity in the case-based  group were significantly increased compared to the 
lecture group (p = 0.04). 
Conclusions: A case-based approach to ethics education is more effective than the routine method in 
promoting nursing students’ moral sensitivity and promoting moral sensitivity is a major contributor to 
providing better nursing care. It is, therefore, recommended that this method be used while imparting 
professional ethics education. 
Key words: education, ethics, moral sensitivity, nursing 
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