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واژههاي كليدي :دانش ،ارتباط ،مراقبت ،موازين شرعي

به بي ماران آ موزش داده ،ضرورت
رعا يت ا ين اح كام و ا خالق و ر سيدن
به هدف غايي را به مردم نشان دهد
]7؛ چرا كه سخن پر ستار براي
بي مار ح جت ا ست و شخ صيت و رف تار
ا بر بي مار تأثري دارد و
او عمي قً
چتته ختتوب استتت در چتتن ،شتترايطي،
حتتداكثر هتترهگتتريي را در افتتزايش
حسنات خويش به عمل آورد .]1
ح فظ حرمي بي ماران و ا حرتام به
تاي
ترتم نگهداش ت ارزشهت
تد و حمت
عقايت
تي،
تعيت روحت
تود وضت
تب هبت
تا موجت
آنهت
ً در
تده ،نتيجت تا
تا شت
تاعي آنهت
اجتمت
هبتتود وضتتعيت جستتمي آنهتتا تتتأثري

مقدمه
ً ل كم ان
«ت لك حدود اهلل .ذ لك خريا
ك نتم تعل مون»« :ا ين ها اح كام و
حدود ا هليا ند .آن به خري و صالح مشا
تره،
تيد ( بقت
تاه باشت
تر آگت
تت اگت
است
779و.)712
ان سان ،ا شرف خملو قات ،جممو عهاي
از اب عاد ج سمي ،روا ني ،مذهيب و
تد او را
ته خداونت
تت كت
تاعي است
اجتمت
براي علم و آگاهي و اراده آفريده
تك
توان يت
تهعنت
تتار بت
تت  .]4پرست
است
ان سان با يد با ا طالع از ا خالق و
اح كام ا سالمي و رعا يت و ع مل به
آن ها ،به طور م ستقيم و غريم ستقيم
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چكيده
مقد مه :مذهب مهي شه مل جأ و پناه گاهي در حبران هاي ز ندگي
به مشار رف ته و راهن مايي ا ست كه ا فراد در غل به با
تنيدگي هاي ناشي از زندگي امروزي بدان نيازمندند .اغلب
بيماران در مورد مسائل معنوي و مذهيب صحبت ميكنند و آن
را موجب آرامش خود ميدانند .در اين زمينه پرستار موظف
است ضمن احرتام به عقايد بيمار در صورت امكان ،حميطي را
فراهم آورد كه بي مار بتوا ند فرايض مذهيب خود را ا جنام
دهد
روش كار :ا ين پژوهش يك مطال عه مقط عي  -تو صيفي ا ست.
جامعه مورد مطالعه ،كليه پرستاران شاغل مركز آموزشي و
در ماني ا مام مخيين ترب يز و منو نه مورد مطال عه ن يز مهان
جام عه پژوهش ا ست ،ي عين ت عداد  411ن فر پر ستار شاغل كه
به روش غريت صاديف و آ سان از م يان كل يه خبش ها به ا ستثناي
اتاق عمل انتخاب شدند.
ا بزار مجعآوري اطال عات ،پرس شنامه از پيش تن ظيم شده با
 71سؤال بود كه  2سؤال مر بوط به آ گاهي در زمي نه
چگونگي ارتباط با بيمار براساس موازين شرعي و  46سؤال
مر بوط به آ گاهي در زمي نه مراق بت از بي مار برا ساس
موازين شرعي بود.
ن تايج :با تو جه به هدف اول پژوهش كه برر سي آ گاهي در
زمي نه ارت باط با بي مار برا ساس موازين شرعي بود 22/7
درصد افراد از آگاهي متوسط و تنها  77/7درصد از آگاهي
خوب برخوردار ند .در زمي نه آ گاهي مراق بت از بي مار
برا ساس موازين شرعي  66/2در صد آ گاهي خوب و  14/9در صد
آگاهي متوسط داشتند.
نتي جه گريي :با تو جه به ضعف آ گاهي از مراق بت از بي مار
برا ساس موازين شرعي (ت نها  77در صد آ گاهي خوبي دار ند)
ن تايج ا ين پژوهش مؤ يد آن ا ست كه با يد تو سط م سئوالن
ا مر ،گام هاي ا ستوار در ج هت ارت قاي دا نش پر ستاران در
زمينه موازين شرعي برداشته شود.
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بررسي اطالعات پرستاران در مورد چگونگي برقراري ارتباط
و مراقبت از بيماران براساس موازين شرعي

بررسي اطالعات پرستاران در مورد چگونگي برقراري ارتباط و مراقبت از بيماران براساس
موازين شرعي

ب سزايي دارد  .]1ضرورت حت صيل و
ك سب م كارم اخال قي در ت عايل ان سان
بر هيچ كس پوشيده نبوده و نيست و
ت غيري و حتول ز مان و م كان هيچ گاه
از ضتترورت آن نكاستتته و دواهتتد
كاست .رسول گرامي اسالم(ص) هدف از
بع ثت خودش را تت ميم م كارم ا خالق
م عريف فرمود ند كه الب ته هدف از
بع ثت مهه پ يامربان هم مه ،ا ست.
ا مروزه تو جه به ا خالق ا سالمي ،ي عين
ارائه خدمات به مددجويان بر اساس
اح كام شرعي ،ضروري تر و حت مي تر
شده ا ست .ا خالق ا سالمي در پر ستاري
به معناي مهارت و دانش خاص اسالمي
در پرستاري نيست ،بلكه عبارت است
از رعا يت حر مت و اعت قادات ا صيل
مردم ما در ارائه خدمات پرستاري.
متأ سفانه در حال حا ضر ،ع لير غم
تتقرار
تالمي و است
تالب است
تريوزي انقت
پت
حكومتتت استتالمي ،اختتالق استتالمي در
تاليين
تدمات بت
تتاري و خت
توزش پرست
آمت
ه نوز ح ضور جدي و مط لوب نياف ته
تي
تگر ،بررست
تذا پژوهشت
تت  .]5لت
است
چ گونگي بر قراري ارت باط با بي مار
و مراقبتتت از بيمتتار بتتر استتاس
موازين شرعي را غنيمت مشرد.

زمينه
رفتارهتتاي
ارتباط با
رفتارهتتاي
مراقبت از

مربتتوط بتته
بيمار
مربتتوط بتته
بيمار

ضريب
مهبستگي ®
2/81
2/92
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براي جتز يه و حتل يل داده ها از
روش آمتتار توصتتيفي و استتتنباطي
ته
تتيابي بت
تت دست
تد .جهت
اس تتفاده شت
ا هداف ،داده ها پس از كد گذاري با
استفاده از نرم افزار  متورد
جتزيه و حتليل قرار گرفتند.
در زمي نه هدف اول پژوهش (ت عي،
تورد
تتاران در مت
تش پرست
تزان دانت
ميت
ارتبتتاط بتتا بيمتتاران بتتر استتاس
موازين شرعي)  2سؤال چ هار جوابي
هتيه شد كه در مورد هر سؤال ،تنها
ي كي از پا سخ ها صحيح بود .براي
پا سخ هاي صحيح هر سؤال ،امت ياز
« يك» و براي پاسخ هاي غلط ،امتياز
« صفر» در نظر گرفته شد .امتيازات
مر بوط به ارت باط با بي ماران ب،
 5-2بود كه امت ياز  2-7به ع نوان
آ گاهي ضعيف ،امت ياز  2-5بهع نوان
آگتتتاهي متوستتتط و امتيتتتاز 2-2
بهع نوان آ گاهي خوب طب قهب ندي
گرد يد .در مورد هدف دوم پژوهش
(ت عي ،م يزان دا نش پر ستاران در
مورد مراق بت با بي مار برا ساس
موازين شرعي) امت ياز مراق بت از
بيمار ب 2-46 ،بود كه امتياز 2-5
آ گاهي ضعيف ،امت ياز 6-44آ گاهي
متو سط و امت ياز  47-46به ع نوان
آ گاهي خوب طب قهب ندي شدند .ن تايج
در جتتداول  1 ،7 ،4و  1گنجانتتده
شدهاند.
يافتهها
در مورد مشخ صات فردي – اجت ماعي،
اک ثر پر ستاران مؤ نث ( 89در صد)
بودنتتد 54 .درصتتد آنتتان متأهتتل،
بيش ترين گروه سين  71-12ساله،
بيش ترين گروه از ن ظر سابقه کار
( 14/9درصتتد)  5 -4ستتال ،و منبتتع
کستتب اطالعتتات  62درصتتد از طريتتق

روش كار
مطال عه حا ضر يك برر سي تو صيفي-
حتليلتتي مقطعتتي استتت كتته دانتتش
پرستتتاران را در متتورد چگتتونگي
تت از
تار و مراقبت
تا بيمت
تاط بت
ارتبت
بي مار برا ساس موازين شرعي مورد
بررستتي قتترار داده استتت .جامعتته
پژوهش كل يه پر ستاران شاغل مر كز
آموز شي در ماني ا مام مخيين دان شگاه
ع لوم پز شكي تربيز ند كه با مدرك
حت صيلي كارشنا سي و باالتر در ز مان
مطال عه در شيفت هاي صبح و ع صر و
شب در حال خدمت بودند .منونه مورد
مطالعه  411نفر پر ستار شاغل و در
واقع ،مهان جامعه پژوهش بود كه به
طور غريتصاديف به روش آسان از كليه
تيين
تام مخت
تكي امت
تز پزشت
تاي مركت
تشهت
خبت
انتخاب شدند.
ابزار مجعآوري داده ها ،پرسشنامه
تامل
تود .قستتمت اول ،شت
تميت بت
دو قست
مشخ صات فردي و اجت ماعي از قب يل
سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سابقه کار،
من بع ک سب اطال عات بود و ق سمت دوم
شامل  2سؤال چهار جوابي مربوط به
آ گاهي در زمي نه ارت باط با بي مار
بر ا ساس موازين شرعي و  46سؤال
چ هار جوابي مر بوط به آ گاهي در
زمي نه مراق بت از بي مار مي شد.
مع يار سنجش م يزان آ گاهي ،ت عداد
پا سخ هاي صحيحي ا ست كه به سؤاالت
داده شتتده و پتتس از منتترهگتتذاري،
ميزان آگاهي بر اساس امتيازات به
د ست آ مده به سه گروه خوب (25
درصد منره كل آگاهي) ،متوستط (25
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در صد –  52منره كل آ گاهي) و ضعيف
( 52درصتتد  منتتره كتتل آگتتاهي)
طبقهبندي گرديد.
ج هت ك سب پا يايي عل مي پرس شنامه
از روش آز مون جمدد ا ستفاده شد،
بدينمع نا كه پرس شنامه حتق يق در
مورد ده نفر از افراد حائز شرايط
واحد پژوهش در دو مرحله با فاصله
 42روز تكميتتتل گرديتتتد و ضتتتريب
پا يايي سؤاالت در هر زمي نه با
ا ستفاده از ضريب مهب ستگي پري سون
ت عي ،شد كه با تو جه به ن تايج
فوق ،ا بزار گردآوري داده هاي ا ين
پژوهش داراي پا يايي قا بل ق بول
است.

آذر مرادي

آ موزش ضمن خدمت بود .ارت باط ب،
سن ،و ضعيت تأ هل ،سابقه کار و
من بع ک سب اطال عات با سطح آ گاهي
ن شان داد که ف قط ب ،سابقه کار و
تورد
تاهي در مت
تا آگت
تار بت
تابقه کت
ست
موازين شرعي بتا  2/24ارتبتاط
معنتتتاداري وجتتتود دارد؛ يعتتتين
پرستاران با سابقه کار باال بيش تر
از تازهکارها در مورد مسائل شرعي
آ گاهي دا شتند .ويل ب ،و ضعيت تأ هل
تع کستتب اطالعتتات بتتا 2/6
و منبت
ارتباط معناداري يافت نشد.
در زمي نه هدف اول پژوهش (ت عي،
آگاهي در زمينه ارتباط با بيمار)
تد
ته  27/7درصت
تان داد كت
تايج نشت
نتت
ا فراد مورد پژوهش داراي آ گاهي
متوستتط و تنتتها  77/7درصتتد داراي
آگاهي خوب بودند (جدول .)7

جدول  7فراوا ني مط لق و در صدي حنوه پا سخ به سؤاالت آ گاهي در مورد ارت باط
با بيمار بر اساس موازين شرعي ()=411
درست
تعداد درصد
16/1
55

غلط
تعداد درصد
61/7
21

حنوه پاسخگويي

61

10/3

15

65/2

817

51/5

7

8/1

57

3/8

17

65/5

878

11/0

73

85/0

802

21/3

32

76/2

801

26/0

35

76/0

سطح آگاهي
ضعيف (-6
)0

7

موضوع سؤاالت
وظي فه پر ستار به هن گام ورود به ا تاق
بيمار
ا قدام پر ستاري منا سب در هن گام ارت باط با
بيمار
هبرت ين روش بر خورد با بي مار در هن گام سؤال
كردن بيمار از پرستار
طرز بر خورد پر ستار در ساعات پر كار در
قبال خواسته بيمار
موارد رازداري پرستار
طرز برخورد پرستار با بيمار در مواردي كه
بيمااار بااه دشيااط شاارايط خااا رفتارهاااي
ناشايسيت از خود نشان دهد
اقدام مناسب پرستاري در اجنام فرايض ديين

جدول 1فراوا ني مط لق و در صدي سطح
آ گاهي در مورد مراق بت از بي مار
براساس موازين شرعي
درصد
تعداد
فراواني
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فراواني مطلق و درصدي
جدول 4
سطح آ گاهي در مورد ارت باط با
بيمار براساس موازين شرعي
فراواني
درصد
تعداد
سطح آگاهي
6/5
1
ضعيف ()0-7
27/7
801
متوسط ()3-6
77/7
37
خوب()5-2
800
811
مجع
ت نها  15/8در صد پر ستاران ،سالم
دادن به بي مار به هن گام ورود به
اتتتاق بيمتتار را وظيفتته پرستتتار
ميدان ستند .ت نها  15/8در صد آ نان
خوا ندن بي مار با ا سم كو چك را در
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بر قراري ارت باط با بي مار منا سب
ميدانستند و تنها  11/4درصد آنان
تار
تاعات پركت
تب در ست
تورد مناست
برخت
پر ستار در ق بال خوا سته بي مار را
برآوردن خوا سته بي مار در ا سرع
و قت ميدان ستند 98/6 .در صد آ نان
دادن پاسخ درخور فهم به بيمار را
تار در
تا بيمت
تورد بت
تن روش برخت
هرتيت
هنگتتام ستتؤال بيمتتار از پرستتتار
ميدانستند(جدول .)1
در زمي نه هدف دوم پژوهش (ت عي،
آ گاهي مراق بت از بي مار) ن تايج
تراد
تد افت
ته  66/2درصت
تان داد كت
نشت
مورد پژوهش داراي آ گاهي خوب و
 14/9درصتتد آنتتان داراي آگتتاهي
متوستتط در ايتتن زمينتته بودنتتد
(جدول.)1
تنها  16/4درصد پرستاران ،تطهري
بي مار ب عد از اجا بت مزاج را جزء
و ظايف پر ستار در مورد بي ماراني
مي دان ستند كه در ختت ل گن ميگري ند
و ف قط  14/2در صد آ نان تو جه به
اعت قادات مذهيب بي مار را در ا جنام
مراقبتتتتتهتتتتاي پرستتتتتاري الزم
ميدانستند 92/7 .درصد آنان اقدام
منا سب ج هت ا جنام فر ضيه مناز در
صورت ضرر دا ش آب براي مددجو را
فراهم آوردن خاك تيمم براي بيمار
ذكر كردند 96/5 .درصد آنان توضيح
مراق بت هاي ا جنام شده براي بي مار
را در حد فهم او الزم ميدانستند.
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55/2

811

800

حبث و نتيجهگريي
تي،
تژوهش (تعت
تدف اول پت
تورد هت
در مت
آ گاهي در زمي نه ارت باط با بي مار
بر اساس موازين شرعي) نتايج نشان
ميد هد كه  27/7ا فراد مورد پژوهش
داراي آ گاهي متو سط و  77/7در صد
داراي آگتتاهي ختتوب بودنتتد .]6
تان
تود بيت
ته خت
تتاران در مطالعت
پرست
تد از
تها  12/77درصت
ته تنت
تد كت
كردنت
واحد پژوهش از احكام اسالمي آگاهي
خوبي داشتند و ضعف شناخت نسبت به
اح كام ا سالمي را م هم ترين م سأله
جامعه پژوهش خود عنوان كردند .در
مطال عه ما ف قط  12/1در صد آ نان
خوا ندن بي مار با ا سم كو چك را در
بر قراري ارت باط با بي مار منا سب
ميدانستند ،در حايل كه هرتين وسيله

جدول  1فراوا ني مط لق و در صدي حنوه پا سخ به سؤاالت آ گاهي در مورد مراق بت
با بيمار براساس موازين شرعي ()=411
حنوه پاسخگويي
موضوع سؤاالت
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 .8توضيح موارد ضروري در صورت آشودگي شباس بيمار به
جناست (ادرار ،مدفوع ،خون)...،
 .7عمل كرد پر ستار در صورت متاس بدن بي مار با ملح فه
يا شباس جنس
 .3اقدام پرستاري مناسب در صورت وجود زخم در يكي از
اعضاي وضو
 .1ا قدام منا سب ج هت ا جنام فر ضيه مناز در صورت ضرر
داشنت آب براي مددجو
 .6وظايف پرستار در ارتباط با بيمار حمتضر
 .5و ظايف پر ستار در مورد بي ماراني كه در ختت ش گن
ميگريند
 .2موارديكه پرستار منيتواند مسائط شخصي بيمار را به
ديگران بازگو كند
 .1توجه به اعتقادات مذهيب بيمار در اجنام مراقبت هاي
پرستاري
 .5حنوه توضيح مراقبتهاي اجنام شده براي بيمار
 .80رعايت احكام شرعي هنگام تعويض شباس بيمار

درست
تعد درص
د
اد
/8
888
22
/7
881
25
/7 871
25
/7 810
52
/5
10
66
/8
67
35
/3
50 830
/0
65
18
/6
55 835
/5
17
65

 .88اقدام صحيح در مواردي كه موقع درآوردن سوند فويل
يا آنژيو كت ،چ ند ق طره ادرار و يا خون روي ق سميت از
بدن بيمار رخيته شود
 .87اقدام صحيح جهت وضو در مواقعي كه صورت و دستهاي
881
بيمار در اثر زخم يا پانسمان پوشيده باشد
 .83ا قدام پر ستاري در مورد فراهم كردن م قدمات اداي
881
فرضيه مناز مددجو
 .81وظي فه پر ستار در صورت آ شودگي اع ضاي و ضو در
876
بيماراني كه قادر به راه رفنت نيستند
 .86اقدام پرستاري الزم در زمينه كمك به بيمار براي 51
51

68

/8
51
/7
25
/5
18
/1
15
/8

غلط
تعد درص
د
اد
/5
33
77
/1
30
70
/8
85
88
1

7/1

51

/1
11
/5
53

81

5/2

16

/0
65

6

3/6

57

/8
13

15

/5
38

57

30
85
85
15

/1
70
/8
81
/7
83
/5
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متوسط
()5-88
خوب(-85
)87
مجع

15

38/5

برقراري ارتباط كالمي با بيمار مه،
خوا ندن بي مار با نام ا ست .ت نها
 15/8درصد پرستاران ،سالم دادن به
بي مار به هن گام ورود به ا تاق
بيمتتتتار را وظيفتتتته پرستتتتتار
ميدان ستند ،در حايل كه از ا مام
جع فر صادق(ع) روا يت شده كه سالم
مهواره سالميت و آرا مش به ارم غان
ميآورد و لذا به هر كه بر مي
خوري سالم كن كه ن شانه توا ضع و
فروتين ا ست  .]2ت نها  11/4در صد
پر ستاران بر خورد منا سب در ساعات
تته
تال خواست
تتار در قبت
تار پرست
پركت
بي مار را برآوردن خوا سته بي مار
در ا سرع و قت ميدان ستند ،در حايل
كه پر ستار به ع نوان ع ضوي از تيم
مراق بت با يد قدرت سازش و مهاهنگي
با ساير اعضا تيم را داشته و جمري
صادق و برنا مهر يزي توا نا ج هت
تخي
تراقبيت و تشت
تاني ،مت
تور درمت
امت
بيمتتتتتار باشتتتتتد و بتوانتتتتتد

آذر مرادي

اداي مناز در مواقعي كه بي مار قادر به اي ستادن يا
نشسنت نيست
 .85وظيفه شرعي پرستار در مورد بيمار در حال احتضار 805

36

/3
71

55
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 ]8نشان ميدهد در  12/22درصد از
موارد در بال ،بي مار حمت ضر قرآن
منيخوان ند و در  65/55در صد موارد
تال،
تر بت
تاني بت
ترد روحت
تور فت
از حضت
بي مار ا ستفاده مني شود .مه چن ،در
 422درصد موارد روحاني در حميط هاي
در ماني و جود ندارد و در 82در صد
موارد اظ هار ميكن ند به بي مار
اجتتازه صتتحبت در متتورد تتترس و
نگرا ني هايش داده مني شود .از كل
تد
تورد بررستتي  56/66درصت
تراد مت
افت
شهادت ،و ا قرار به دوازده ا مام
را بر بال ،بي مار منيخواند ند.
 21/11در صد ا قرار كرد ند كه ف ضاي
كايف ج هت رو به قب له قرار دادن
بيمار در خبش را ندارند.
در مطال عه حا ضر ف قط  14در صد
پر ستاران تو جه به اعت قادات مذهيب
را وظيفه پرستار ميدانستند و فقط
 56/9درصتتد رعايتتت احكتتام شتترعي
هنگام تعويض لباس بيمار را ضروري
ميدان ستند .ن تايج مطال عه ناجي
 ]9ن شان ميد هد كه ت نها  52در صد
پر ستاران شاغل ا جراي اح كام شرعي
ال ضتتروري متتيدانستتتند و
را كتتامض
م يانگ ،امت ياز اطال عات آ نان 14
درصد بود.
بررستتي افضتتلي فتترد  ]42ضتتعف
آ گاهي پر سنل در ماني را ي كي از
علل مهم عدم رعايت احكام شرعي در
بيش از  54در صد موارد در مرا كز
آموزشي و درماني تربيز ذكر كرد.
در مطال عه حا ضر در بيش از 22
در صد موارد پر ستاران از مناز و
اصتتول آن و اقتتدامات مناستتب در
موارد ضرر دا ش آب براي مددجو
تايف
تورد وظت
تتند .در مت
تاهي داشت
آگت
پر ستار در مورد بي ماراني كه در
ختتتت لگتتن متتيگرينتتد  16/4درصتتد
پرستتتاران ،تطهتتري بيمتتار را از
و ظايف خود ميدان ستند .مطال عات
هارلو و صمدزاده  ]44در ا هواز
نشان داد كه  84/75درصد پرستاران
شاغل ،امكا نات الزم را در اخت يار
بي ماران قرار ميده ند و  25در صد
پرستتتاران بتته نيازهتتاي متتذهيب
بي ماران تو جه كايف دار ند .ن تايج
نشان داد كه  18/25درصد از خبش هاي
مورد مطالعه فاقد خاك تيمم بودند
و حملي براي خواندن مناز نداشتند و
در  15در صد از موارد د ستورالعمل
ترعي در
توازين شت
تورد مت
تي در مت
خاصت
ته
ترار نگرفتت
تتاران قت
تار پرست
اختيت
است.
در مطال عه حا ضر ت نها  75در صد
واحتتدهاي متتورد پتتژوهش در متتورد
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هستتته مركتتزي ايتتن تتتيم و منبتتع
ته
تت مهت
تئن جهت
توي و مطمت
تاتي قت
اطالعت
اع ضاي تيم با شد تا ا مور چ ند
جان به بي مار با مهاهنگي و بدون
ً اجنتتام
تتتداخل و تكتترار ستتريعا
پذيرد .]1
از آن جا كه پر ستاري يك رف تار
اخال قي ا ست با يد ا خالق پر ستار در
چارچوب مك تب ت عايل خبش ا سالم كه
آر مان  98در صد مردم ك شور ما ا ست
شكل ب گريد  ]5كه نگر شي مث بت به
بي مار به ع نوان يك ان سان دا شته
با شد .چن ،نگر شي م ستلزم ارت باطي
گرم و مط لوب ،توأم با تو جه و
احرتام ،درك مهدالنه ،صرب و شكيبايي،
تروتين
تع و فت
تداقت ،تواضت
تيت و صت
درست
است .پرستار با آگاهي و عنايت به
ا ين ا صول ميتوا ند يك حميط منا سب
تيط
تار ،حمت
تا بيمت
تد تت
تراهم كنت
را فت
در مان را مط لوب ،آرام و فارغ از
تد و
تت ببينت
ترس و وحشت
ته تت
تر گونت
هت
بهرا حيت بتوا ند به پر ستار اعت ماد
كرده ،مسائل و مشكالتش را براي او
بازگو كند .مه ،عوامل موجبات تغيري
و رف تار و ر شد و شكوفايي را در
بيمار فراهم ميآورد .]6
 81درصتتد بتته لتتزوم رازداري در
پرستتتاري آگتتاهي داشتتتند و 21/1
در صد پر ستاران از طرز بر خورد با
بيمتتار در موقتتع بتتروز رفتتتار
ناشاي ست تو سط او مط لع بود ند ،ويل
براي راه جويي به ك مال اخال قي،
گذ شته از آ گاهي ها ،توف يق ا هلي،
پايش درو ني و پند پذيري پيو سته
ضروري است تا در سايه آن ها ،صفات
حستتنه و مكتتارم اخالقتتي بتته جتتاي
و صله هاي عارييت با سر شت آد مي
آميخ ته شود و جن به هاي مث بت و
صفات ك مال رو حي در ان سان پرورش
يابد .]1
در مورد هدف دوم پژوهش (ت عي،
آگاهي در زمينه مراقبت از بيمار)
تد
ته  66/2درصت
تان داد كت
تايج نشت
نتت
ا فراد مورد پژوهش داراي آ گاهي
ختتوب و  14/9درصتتد داراي آگتتاهي
متو سط در ا ين زمي نها ند .ت نها
 55/6درصتتد پرستتتاران از وظتتايف
پر ستار در ارت باط با بي مار حمت ضر
آگتتاهي داشتتتند .هتتر چنتتد كتته
پر ستاران وظي فه دار ند حيتاالم كان
مرگ را به تأخري اندازند يا از آن
جلوگريي كنند ،ويل بايد وظايف خاصي
را نيز اجنام دهند .در مورد آگاهي
به م سائل شرعي و صيت ،تل ق ،،غ سل،
مس م يت ،ام كان مال قات با خانواده
و غري به ،مطال عه فرمه ند و مه كاران

51
/2
26

38

بررسي اطالعات پرستاران در مورد چگونگي برقراري ارتباط و مراقبت از بيماران براساس
موازين شرعي

تتاري،
تالق در پرستت
تري اختت
سراستت
نشرمركز حتقيقات و مطالعات اخالق
پزشكي ،هتران.4121 ،ص .22-28
 .2مجعي از اساتيد حوزه و دانشگاه:
اخالق پزشكي ،هتران :معاونت امور
فرهن گي وزارت هدا شت و در مان و
آموزش پزشكي4121 ،
 .8فرمهندي ،نرجس ،هارلو و صمدزاده
و مهكتتتاران :بررستتتي ميتتتزان
به كارگريي مراق بت ها و ا قدامات
تال
تتاري در حت
تالمي پرست
تالق است
اخت
احت ضار در مرا كز در ماني هدا شيت
دان شگاه ع لومپز شكي ا هواز تو سط
پر ستاران شاغل .جممو عه م قاالت
تتاري و
تالق در پرستت
تار اختت
مسينتت
مامايي ،4125 ،ص .445-471
تع
تي موانت
تيدعلي :بررست
تاجي ،ست
 .9نت
تدمات
ترعي در خت
تام شت
تراي احكت
اجت
تتاران
تدگاه پرست
تتاري از ديت
پرست
شاغل در بيمار ستان هاي منت خب
دوليت/اصتتفهان ،مقتتاالت كنگتتره
تران:
تتاري هتت
تالق پرست
تري اخت
سراست
.17-15 ،4121

منابع
توزش
تزوم آمت
تده :لت
تاري ،فريت
 .4خبتيت
اح كام در موازين شرعي در حر فه
پرستتتاري ،اولتت ،كنگتتره اختتالق
پر ستاري ،ن شر مر كز حتقي قات و
مطال عات پز شكي ،4121 ،ص -445
.441

 .42اف ضلي فرد ،جب يب؛ كارآموز،
جم يد :ت عي ،و ضعيت انط باق ا مور
ترعي،
توازين شت
تا مت
تكي بت
تين پزشت
فت
پاياننامه جهت اخذ دكرتي پزشكي،
دانشتتگاه علتتوم پزشتتكي تربيتتز،
دانشكده پزشكي.4125 ،

 .7متتترادي ،آذر :رعايتتتت ا تتتين
مددجويان برا ساس موازين شرعي،
خال صه م قاالت او ل ،مهايش سرا سري
تكي
توم پزشت
تگاه علت
تددجو ،دانشت
مت
تربيز4182 ،
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 .44هتتارلو صتتمدزاده ،ناهيتتد؛
تع
تي موانت
ته :بررست
تي ،فاطمت
پارست
كاربرد اح كام شرعي در خدمات
تتاران
تدگاه پرست
تتاري از ديت
پرست
شاغل در ا هواز ،جممو عه م قاالت
تتاري و
تالق در پرستت
تار اختت
مسينتت
مامايي  .6-44 ،4125

تالق در
ترا :اختت
توادزاده ،زهتت
 .1جتت
پرستتتاري ،خالصتته مقتتاالت اولتت،
كنگره سراسري اخالق در پرستاري،
نشرمركز حتقيقات و مطالعات اخالق
پزشكي ،هتران.4121 ،ص .9-47
 .1حم مدي ،عي سي :ا خالق در پر ستاري،
خال صه م قاالت او ل ،كن گره سرا سري
اختتالق در پرستتتاري ،نشتترمركز
حتقي قات و مطال عات ا خالق پز شكي،
هتران.4121 ،ص .47-41

 .47مع ،موسوي ،بي بي صديق؛ اهلي،
تع و
تي موانتتت
ترين :بررستتت
نستتت
نارستتاييهتتاي موجتتود در رائتته
خدمات در ماني برا ساس موازين
شتترعي از ديتتدگاه پرستتتاران و
پز شكان در دان شگاه ع لوم پز شكي
اهواز .جمموعه مقاالت مسينار اخالق
در پرستاري و مامايي .4125 ،ص
.15-19

 .5خاقانيزاده ،مرتضي :نكات اخالقي
در پر ستاري از بي ماران روا ني.
خال صه م قاالت او ل ،كن گره سرا سري
اختتالق در پرستتتاري ،نشتترمركز
حتقي قات و مطال عات ا خالق پز شكي،
هتران.4121 ،ص .46-42
 .6اصفهاني ،حممد مهدي :راهجويي به
ا هداف ترب يت ا خالق در آ موزش و
ختتدمات پرستتتاري اولتت ،كنگتتره

22
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تام
تب پرستتتاري در اجنت
تدام مناست
اقت
فرائض د يين آ گاهي دا شتند و بق يه
ا فراد از آ گاهي منا سيب بر خوردار
بود ند .در مطال عه مو سوي و ا هلي
 21/1در صد ،آ موزش م ستمر و ضمانت
اجرا يي را در مورد ا جراي خدمات
در ماني بر ا ساس ا صول و موازين
شرعي الزم ميدان ستند 81/1 .در صد
اعت قادات مذهيب را عاملي م هم در
رعا يت ا صول شرعي در حميط كار مي
مشردند .]47
لذا پژوه شگر بررسي ميزان آگاهي
پرستتتاران را در زمينتته برقتتراري
تت از
تار و مراقبت
تا بيمت
تاط بت
ارتبت
بيمار ضروري دانست .اميد است اين
پژوهش ،مقد مهاي بر ساير برر سي ها
در بتتاب مستتائل شتترعي در مراكتتز
آموزشي -درماني باشد.

