
 

 

 

 ( س) الزهرا مارستانیب ژهیو مراقبتی هابخش پرستارانی اخالقی شانیپر بری اخالقی توانمندساز برنامه کی ریتأثی بررس عنوان طرح پژوهشي

 6931 سال در

 350693 كد طرح

 دکتر سمیه غفاری نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
های مامایی ، مرکز تحقیقات مراقبت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، دانشکده پرستاری و دانشكده/مركز تحقيقاتي

 پرستاری و مامایی
 

هايي هستند كه بتوانند )منظور از مخاطب افراد يا گروهه کساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمايند(از نتايج طرح به طور مستقيم 

 (1بيماران مبتال به ديابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقيقأ مشخص كنيد.)مخ گیرندگان خدمات سالمتالف. 

 ژهيو مراقبت بخش بيماران

 (بهداشتي تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بيمارستان، دمديرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست ومدیرانب. 

 ويژه هايبخش خصوصبه هابخش در كارگيريبه براي هابيمارستان روساي و درمان معاونت حوزه پرستاري، مديران

 مراقبت كيفيت ارتقاء و پرستاران اخالقي پريشاني كاهش جهت در

 

 (پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غيره)مثالً  کنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 ژهيو مراقبت بخش پرستاران

 )مثالً كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهيزات پزشكي و غيره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 
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................................................................................................................................................................................... 
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 (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خيرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 
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 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲ )فرم های پژوهشيکاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام کار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

 عنوانبه و است پرستاري حرفـه در مطـرح اخالقـي يهاچالش از يكي اخالقي پريشاني :الف. اهمیت موضوع

 شدت شوديم الزم دانـش بـودن دارا علـيرغـم افراد، اخالقي صحيح عملكرد از مانع كه شوديم شناخته اي پديده

 بــدحال مــارانيب ازدر مراقبت  آنـان تيمسـئول شيو افزا يپرسـتار فيوظـا شـدن يتخصصـ بـا ياخالقـ يشانيپر

 و خانواده و بيمار پرستار، خود بر تواندمي پيامدها اين كه دارد بسياري پيامدهاي اخالقي پريشاني. ابدييم شيافــزا

 .شود مهمي عواقب به منجر و باشد تأثيرگذار بهداشتي سيستم

 دو قبل، يامرحله سه و يدوگروه صورتبه كه  است باليني كارازمايي نوع از مطالعه ينا کار:ب. خالصه روش

الزهرا)س( دانشگاه  يآموزش يمارستانب يو يس يآ يهاپرستار شاغل در بخش 06 بر مداخله از بعد ماه يک و بعد هفته

 آوريجمع 2612 کيهامر ياخالق يشانيپر استاندارد پرسشنامه از استفاده با اطالعات.شد انجاماصفهان  يعلوم پزشك

 .شد ليتحل 22 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با و گرديد

 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشپیام ج.

 است اخالق بر يمبتن شغل و تعهد کي يپرستار شغل 1شماره پیام 

 است رگذاريتأث پرستاران ياحرفه عملكرد بر ماًيمستق كه است يعوامل از ياخالق يشانيپر ۲شماره پیام 

 3شماره پیام 
 افــزايش بــدحال بيمــاران از مراقبت در آنـان مسـئوليت افزايش و پرسـتاري وظـايف شـدن تخصصـي بـا اخالقـي پريشاني شدت

 يابدمي

 4شماره پیام 
 حساب تئوري از استفاده شودمي اخالقي پريشاني با رويارويي جهت پرستاران اخالقي توانمندسازي باعث كه هايياستراتژي از يكي

 است ناتانيل آلويتا اخالقي

 9شماره پیام 
ي مناسب براي مقابله با پريشاني اخالقي از طريق ارائه برنامه در قالب يک كارگاه هاروش بردن كارتقويت پرستاران در به 

 است. صورت گرفته و موثر بودهناتانيل  آلويتا اخالقي حساب تئوري از استفادهو با  اخالقيي توانمندساز

  0پیام شماره 

 

 



 

 

 

 توانيد چندين مورد را انتخاب كنيد()مي پیشنهاد شما برای کاربست نتایج پژوهش چیست؟د. 

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكيل جلسه با *

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي *

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي *

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه*

 ها و سمينارهاي داخليارائه در كنفرانس*

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس*

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته 

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال *

 كنندگان بالقوهسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين غيرهتهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و *

 سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(انجام اقدامات الزم براي تجاري 

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(*

 برگزاري كارگاههاي توانمندسازي اخالقي بصورت دوره اي در زمان اشتغال جهت پرستاران  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
 مراقبتي هابخش پرستاراني اخالقي شانيپر بري اخالقي توانمندساز برنامه کي ريتأثي بررس

 ( س) الزهرا مارستانيب ژهيو

 350693 كد طرح 1930 سال در

  سمیه غفاریدکتر  نام و نام خانوادگي مجري طرح

 دانشكده/مركز تحقيقاتي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان ، دانشکده پرستاری 

 های پرستاری و مامایيمامایي ، مرکز تحقیقات مراقبت و

 

 افراد، اخالقي صحيح عملكرد از مانع اخالقي پريشاني( كلمه بنويسيد 26و هدف پژوهش را حداكثر در )مقدمه  زمینه:

مطالعه هدف  .دارد بهداشتي سيستم و خانواده و بيمار پرستار، خود بر بسياري پيامدهايو  شوديم الزم دانـش بـودن دارا علـيرغـم

 .بود ژهيو يهابخش در شاغل پرستاران در ياخالق يشانيپر بر ياخالق يتوانمندساز برنامه کي ريتاث نييتع

 صورتبه كه  است باليني كارازمايي نوع از مطالعه ينا( كلمه بنويسد 06حداكثر در روش انجام پژوهش را ) روش اجرا:

 يمارستانب يو يس يآ يهاپرستار شاغل در بخش 06 بر مداخله از بعد ماه يک و بعد هفته دو قبل، يامرحله سه و يدوگروه

 کيهامر ياخالق يشانيپر استاندارد پرسشنامه از استفاده با اطالعات.شد انجاماصفهان  يالزهرا)س( دانشگاه علوم پزشك يآموزش

 .شد ليتحل 22 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با و گرديد آوريجمع 2612

 بر اخالقي توانمندسازي برنامه مطالعه اين در( كلمه بنويسد 06نتيجه و پيام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداكثر در ) نتیچه:

 معاونت حوزه پرستاري، مديران به توانمندسازي برنامه اجراي بنابراين .است بوده مؤثر اخالقي پريشاني نمره ميانگين كاهش

 پرستاران اخالقي پريشاني كاهش جهت در ويژه هايبخش خصوصبه هابخش در كارگيريبه براي هابيمارستان روساي و درمان

 .شوديم شنهاديپ مراقبت كيفيت ارتقاء و

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  


