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The Effect of Behavior Simulation Behavior with Addicted 
Person on Moral Sensitivity of Iranians Working in Bustan 
Psychiatric Hospital in Ahvaz

Abstract

Introduction: Addiction, as one of the present century’s health problems, has several 
underlying factors. Nurses in the clinical environment face many contradictory and 
ethical decisions that require ethical sensitivity.

Objective: The aim of the present study was to determine the effect of behavior 
simulation with the addicted person on the moral sensitivity of Iranians working in 
Bustan Psychiatric Hospital, Ahvaz, in 1399.

Materials and Methods: The present study is a randomized clinical trial. In 
this study, 50% of nurses were included by the convenience sampling method; 
Nurses were divided into two groups: experimental and control. According to the 
curriculumn, the experimental group was trained in two 2-hour sessions on two 
successive days. The previous questionnaire was completed immediately after the 
intervention and one month later. Demographic information form and MMSQ ethical 
sensitivity questionnaire were used to collect data. Cronbach’s alpha coefficient was 
0.81 for evaluating the reliability. Data were analyzed through descriptive methods, 
t-test, analysis of variance with repeated measures, Fisher’s exact test and Chi-
square (SPSS 21).

Results: There was no significant difference between the two groups regarding 
moral sensitivity before the intervention (P=0.78). However, it was significantly 
different after the intervention (P<0.001). Also, one month after the intervention, 
the moral sensitivity scores in the experimental group were significantly higher than 
those in the control group (P<0.001).

Discussion and Conclusion: The present study results show the positive impact of 
simulation training on nurses’ moral sensitivity in dealing with an addicted client. 
Therefore, executive and educational managers can improve the skills of nurses to 
maintain and promote the patients’ health by developing educational programs in a 
simulated manner in the coming years.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش شبیه سازی رفتار با فرد دارای اعتیاد بر حساسیت اخالقی 
پرستاران شاغل در بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

جاسم سیاحی1، *منیره عبادی2، سید امیر حسین پیشگویی3

چكيده
مقدمه:اعتیاد به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی قرن حاضر دارای عوامل زمینه ساز متعددی می باشد. پرستاران در محیط 
بالینی با موقعیت های متناقض و تصمیم گیری های اخالقی متعددی مواجه می شوند که مدیریت آن ها نیازمند برخورداری 

از حساسیت اخالقی است.
هدف:این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش شبیه سازی رفتار با فرد دارای اعتیاد بر حساسیت اخالقی پرستاران شاغل 

در بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز در سال 1399 انجام شد.
موادوروشها:پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. در این مطالعه 50 نفر از پرستاران به روش 

نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند؛ پرستاران به صورت تصادفي ساده به 2 گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. 
بر اساس طرح درس، طی دو جلسه دو ساعته در دو روز متوالی تحت آموزش قرار گرفتند. در دو گروه  گروه آزمون 
پرسشنامه قبل، بالفاصله بعد از اجرای مداخله و یک ماه بعد تکمیل شد. جهت گردآوری داده ها از فرم اطالعات دموگرافیک، 
پرسشنامه حساسیت اخالقی MMSQ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 0/81 جهت ارزیابی پایایی به دست آمد. داده ها 
با نرم  افزار SPSS نسخه 21 و روش های توصیفی، آزمون تی، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، تست دقیق فیشر 

و کای  اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها:بین دو گروه از نظر میزان حساسیت اخالقی قبل از مداخله هیچ گونه اختالف معنی داری وجود نداشت )P =0/78(؛ 
اما میزان حساسیت اخالقی بین دو گروه بعد از اجرای مداخله اختالف معنی دار شد )P< 0/001(. همچنین یک ماه بعد 

.)P< 0/001( از مداخله نمرات حساسیت اخالقی در گروه آزمون به شکل معنی داری بیش از نمرات در گروه کنترل بود
بحثونتيجهگيری:نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده تأثیر مثبت آموزش به شیوه شبیه سازی بر میزان حساسیت اخالقی 

پرستاران در برخورد با مددجوی دارای اعتیاد بوده است. لذا، مدیران اجرایی و آموزشی حوزه پرستاری می توانند با تدوین 
برنامه های آموزشی به شیوه شبیه سازی در سال های آتی سبب ارتقاء مهارت پرستاران جهت حفظ و ارتقای سالمت آحاد 

جامعه شوند.
کلماتکليدی:اعتیاد، پرستار، حساسیت اخالقی، شبیه سازی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 1ـ 
کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران )* نویسنده مسئول(. 2ـ 

monireh.ebadi349@gmail.com :آدرس الکترونیکی  
دکترای پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 3ـ 

مقدمه
با مواد به حالتی گفته می شود که  اختالالت اعتیادی و مرتبط 

فرد علی رغم عالئم و عواقب نامساعد ناشی از مصرف مواد، اقدام 
به ادامه مصرف ماده ای را می نماید که در فرد تغییرات خلقی یا 

1399/12/27مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 3  ■  پاییز  1400  ■  شماره مسلسل 29   ■  صفحات  298-289 تاریخ دریافت:  
1400/2/15 تاریخ پذیرش:  
1400/10/19 تاریخ انتشار:  
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رفتاری ایجاد می کند و یا دچار اختالالت عصبی نشات گرفته از آن 
رفتارها می شود )1(. اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی می باشد )2(. همچنین اعتیاد، یک بیماری پیچیده است که 
فاکتورهای چندگانه ای نظیر ژنتیک، باورها و خلق  و خو به اندازه 
عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن دخیل هستند )3(. 
برخی گزارش های ارائه شده در کشور ما تعداد مصرف کنندگان 
 .)4( زده اند  نفر تخمین  میلیون  تا 3/3  بین 1/8  را  مواد مخدر 
افرادی که بیماری های روانی مداوم و شدید  از  در نیمی  تقریباً 
دارند نیز اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد دیده می شود )5(. 
طبق آمار هر ساله 100 هزار نفر در اثر استفاده از الکل و 44 هزار 
نفر بر اثر استفاده از تنباکو فوت می کنند )6(. مددجویان دارای 
اعتیاد در معرض عالئم شدید روانپزشکی هستند )4(. خصوصیات 
روانی- شخصیتی این افراد صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست، بلکه 
مددجوی دارای اعتیاد، قبل از اعتیاد دارای نارسایی های روانی و 
شخصیتی عدیده ای بوده اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب تری 
نیست،  تنها مواد مخدر  لذا، مشکل آن ها  ظاهر و تشدید شده، 
است  مطرح  اعتیاد  و  او  شخصیت  متقابل  رابطه  اصل  در  بلکه 
افراد در حیطه روانشناختی  این  از موضوعاتی که در  )7(. یکی 
مهم می باشد. نحوه تعامل با محیط، مکانیسم های انطباقی و نوع 
رفتارهای آن هاست که به نوعی در بعضی علت و در عمده آن ها 
بسیار  رفتارهایی که می تواند عواقب  است.  اعتیاد  پدیده  معلول 
ناخوشایندی را برای آن ها و یا سایر افراد جامعه رقم بزند تحت 
عنوان رفتارهای پرخطر تلقی می شوند و اقداماتی نظیر خشونت، 
خودزنی، خالکوبی، تزریق مشترك، رفتاری های جنسی محافظت 
نشده را می توان از این دسته دانست )8، 9(. برای حل این مشکل 
روانی - اجتماعی که همه گیر و شایع می باشد تاکنون مطالعات 
با تحقیقات فراگیر و همه  جانبه،  زیادی به آن پرداخته شده و 
ابعاد مختلف اعتیاد را بررسی می کنند تا بتوانند راه حل مناسب و 
قابل قبول برای آن بیابند )7(. پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه 
ارائه دهنده مراقبت در سیستم های مراقبتی - بهداشتی به علت 
ماهیت حرفه خود با چالش ها و مشکالت مختلفی مواجه هستند 
)10(. پرستاران برای ارائه مراقبت اخالقی باید به مسائل اخالقی 
آگاهی کافی داشته باشند تا تصمیمات اخالقی درست را اتخاذ 
کنند )11(. حساسیت اخالقی به عنوان اولین مؤلفه برای رعایت 

اخالق، ترکیبی از آگاهی فرد از ابعاد اخالقی نظیر تحمل، آرامش، 
مسئولیت پذیری و اهمیت دادن به مسائل اخالقی است )12( و در 
نگرانی های فرد درباره عمل برای دیگران منعکس می شود و به افراد 
کمک می کند عمل صحیح و غلط را تشخیص بدهند )13، 14(. 
وجود حساسیت اخالقی سبب ارتقاء کیفیت مراقبت و توسعه ی 
وجود حساسیت   .)17-15( می شود  پرستاری  حرفه ای  عملکرد 
 اخالقی تا حد زیادی به دانش قبلی، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
بر   .)8( دارد  بستگی  می کند،  زندگی  آن  در  فرد  که  جامعه ای 
این اساس، پرستارانی که از حساسیت اخالقی باالتری برخوردار 
هستند، مراقبت های بالینی خود را با کیفیت بهتری ارائه می دهند 
و با همکاران خود با احترام بیشتری رفتار می کنند. شواهد نشان 
می دهد حساسیت اخالقی پرستاران در مسئولیت پذیری و ارائه 
درست نقش های پرستاری اهمیت بسزایی دارد )18(. حساسیت 
اخالقی باعث می شود پرستار نسبت به انجام اقداماتی که برای 
بیمار انجام می دهد، مدیریت بهتری در محیط بالینی داشته باشد 
)19-21(. رعایت موازین اخالقی در بخش های روان که پرستاران

ساعات زیادی را با مددجویان سپری می کنند، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ زیرا حساسیت مراقبت در این بخش ها بسیار زیاد 
است و کیفیت مراقبت پایین می تواند باعث برآیندهای نامطلوب در 
بیماران شود، پرستار بخش روان باید با وجدان کاری قوی و بدون 
نیاز به نظارت ما فوق، وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد و 
در صورت بروز اشتباه، آن را فوری مطرح کند و جهت رفع آن اقدام 
نماید. موقعیت های بحرانی و اورژانسی که نیاز به تشخیص سریع و 
صحیح و تصمیم گیری فوری و اقدام به موقع دارند در این بخش ها 
فراوان است )22(. در این بخش ها معموالً تعداد پرستاران نسبت 
بیمار توسط پرستاران  بیماران کم است و کلیه مراقبت های  به 
صورت می گیرد، شرایط خاص بیماران در این بخش ها به گونه ای 
 ،11( دارد  بیشتری  اخالقی  تصمیم گیری های  به  نیاز  که  است 
23(. در بخش روان، افراد دارای اعتیاد که در جایگاه بیمار قرار 
دارند به حمایت و همدلی مراقبان سالمت نیاز دارند و پایبندی به 
اصول محرمانگی و رفع نیازهای بیماران، اساس ارتباط با بیماران 
دارای اعتیاد است که یک اصل اخالقی و پایه است )24(. برای 
اتخاذ تصمیم های درست در حرفه ی پرستاری باید ابتدا نسبت 
به موضوعات اخالقی، حساسیت کافی وجود داشته باشد )16(. 
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در بعضی از مطالعات انجام شده در زمینه اخالق، نتایج حاکی از 
ضعف در تصمیم گیری اخالقی پرستاران است )7(. نتایج مطالعه ای 
میثمیه و همکاران در ایران حاکی از این است که پرستاران اصول 
اخالقی را در تصمیم گیری های خود به درستی به کار نمی گیرند 
)25(. کورلی )Korli( در مطالعه خود اشاره می کند 25 درصد 
پرستاران که در بخش کار می کردند به دلیل عدم توانایی در حل 
را  از کارشان  استعفاء  بیمارانشان، درخواست  موضوعات اخالقی 
داده اند )6(. گلد )Geld( و همکاران در پژوهش خود چهار نگرانی 
اصلی پرستاران در زمینه مراقبت اخالقی از بیماران را، عدم رازداری 
پرستاران، عدم رعایت عدالت در مراقبت از بیماران، عدم حفظ 
ارزش های اخالقی در مراقبت، عدم توانایی پرستاران در تشخیص 
معضالت اخالقی مراقبت و نحوه تصمیم گیری درست به هنگام 
مواجه با آن ها بیان کرده اند )7(. در مطالعه اوهنیشی )Ohnishi( و 
همکاران نتایج نشان داد که پرستاران بخش روان که از حساسیت 
اخالقی باالیی برخوردارند می توانند مشکالت اخالقی بیماران را 
اما قادر به حل مشکالت نیستند )28(. این در  شناسایی کنند 
حالی است که در مطالعه فیلیپ )Filip Ova( و همکاران پرستاران 
از حساسیت اخالقی باالیی برخوردار نبودند )12(. همچنین در 
مطالعه عبدالهی و همکاران، نتایج نشان داد که 93 درصد پرستاران 
شاغل در بیمارستان های دولتی، حساسیت اخالقی در سطح باال در 
زمینه کیفیت مراقبت های پرستاری داشتند، اما رضایت بیماران از 
این کیفیت در سطح متوسط بود )26(. آموزش های شبیه سازی 
نسخه ای از برخی وسایل حقیقی یا موقعیت های کاری است که 
یا  فیزیکی  یک سیستم  رفتاری  برخی جنبه های  تا  دارد  تالش 
 .)9( دهد  نمایش  دیگری  سیستم  رفتار  وسیله ی  به  را  انتزاعی 
استین )Stein( در مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داد شبیه سازی 
است  مؤثر  پاراسمپاتیک  و عملکرد  قلب  میزان سطح ضربان  بر 
)27(. در مطالعه لی لی )Lilly( و همکاران شبیه سازی بالینی سبب 
شد که دانشجویان رفتار مناسبی در رابطه با فرد مورد خودکشی 
نشان دهند )23(. مطالعات انجام شده در زمینه حساسیت اخالقی 
پرستاران هنوز نتوانسته است ابعاد مختلف این موضوع را به خوبی 
گروه های  در  اخالقی  حساسیت  میزان  است  الزم  و  دهد  نشان 
مختلف پرستاران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه مطالعات 
اندکی در خصوص شبیه سازی و تأثیر آن بر آموزش یادگیرندگان، 

به خصوص پرستاران وجود دارد، پژوهشگر بر اساس جستجوهای 
انجام شده در راستای هدف مطالعه در داده پایگاه های معتبر قابل 
دسترس، به مطالعات مشابه با پژوهش حاضر دست نیافت. لذا، 
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش شبیه سازی بر حساسیت 
اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز 
نسبت به رفتار با فرد دارای اعتیاد انجام شده است. در این مطالعه 
و  بیمارستانی  مسئوالن  و  درمان  مدیران  که  است  شده  سعی 
مدیران رده میانی و خصوصاً پرستاران شاغل در بخش های روان 
به اهمیت نحوه ی رفتار و حساسیت اخالقی برخورد با مددجوی 

دارای اعتیاد آشنا شوند.

موادوروشها
جامعه  می باشد.  تصادفی  کنترل دار  مطالعه  یک  حاضر  پژوهش 
پژوهش، پرستاران شاغل در بیمارستان روان بوستان واقع در شهر 
اهواز در سال 1399 می باشد. محاسبه حجم نمونه بر اساس مطالعه 
حسن پور و همکاران )27( و با در نظر گرفتن خطای نوع اول 0/01 
و توان آزمون 90 درصد و با استفاده از نرم افزار G-Power نسخه 
3.0.10 به تعداد 23 نفر برای هر گروه محاسبه شد که با احتساب 

احتمال ریزش 10 درصد، تعداد 25 نمونه در هر گروه تعیین گردید. 
نمونه گیری به روش در دسترس، انجام شد و واحدهای پژوهش به 
صورت تصادفی  بلوك شده در دو گروه کنترل )25 نفر( و آزمون 
)25 نفر( قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه: داشتن مدرك 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری یا دکترا، کسب نمره کمتر 
از 70 درصد از پرسشنامه حساسیت اخالقی، اشتغال حداقل شش 
ماه در بخش روان و معیارهای خروج از مطالعه: عدم تمایل به ادامه 
همکاری، عدم شرکت در دو جلسه کارگاه آموزشی در نظر گرفته 
شد. گروه آزمون بر اساس طرح درس، طی دو جلسه دو ساعته در 
دو روز متوالی تحت آموزش قرار گرفتند. محتوا آموزشی تدریس 
شده در جلسات توسط 10 نفر از اساتید دانشکده پرستاری بررسی 
شد و در صورت نیاز تغییرات الزم اعمال گردید. در جلسه اول: 
در این جلسه سعی بر این شد که از زمان ورود مددجوی دارای 
مورد  در  ارائه شود؛  توضیح ذیل  پرستاران،  به  به بخش،  اعتیاد 
نحوه پذیرش و قبول داشتن مددجوی دارای اعتیاد به عنوان یک 
انسان بیمار که دارای منشور حقوقی می باشد و باید مورد احترام 
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و تکریم قرار بگیرد و تمامی مراقبت های پرستاری و حرفه ای با 
حفظ شأن و کرامت انسانی از او انجام شود؛ به پرسنل پرستاری در 
گروه مداخله توضیح داده شد. بعد از ورود مددجوی دارای اعتیاد 
به بخش پس از پذیرش و اطمینان دادن که تمامی اطالعات وی 
محرمانه خواهد بود، رضایت نامه آگاهانه توسط مددجوی دارای 
اعتیاد تکمیل می شود. قوانین و مقررات بخش، مجدداً به بیماران 
گوشزد شد. آموزش هایی که الزم بود؛ در بدو ورود به بیمارستان 
از جمله دارا بودن همراه درجه یک خانواده و هزینه های بستری 
و مدت زمان بستری و محدودیت های موجود و نحوه درمان به 
مددجو و خانواده گفته شد. معرفی روانپزشک، روانشناس، روان 
پرستار و مددکار و زمان مالقات و تماس تلفنی به مددجو، اطالعات 
کامل داده شد. آموزش های الزم در زمینه رعایت بهداشت فردی 
به مددجو داده شد. در هنگام آموزش دادن به پرستاران و اجرای 
مداخله، فرد شبیه سازی شده به شکل مددجوی دارای اعتیاد که 
از قبل آموزش الزم دیده بود؛ تمامی حرکات و رفتار و حاالت 
روحی و روانی یک فرد معتاد را تقلید می کرد؛ نشان دادن حالت 
بی قراری و پرخاشگری در هنگام بستری اولیه و درگیری لفظی 
و فیزیکی در بدو ورود به بخش که توسط چهار نفر نیرو کمکی 
و پژوهشگرکنترل شد. به خاطر ادامه یافتن رفتارهای بی قراری، 
پژوهشگر به دستور روانپزشک، بیمار را به تخت با مهار فیزیکی 
ثابت کرد و در ادامه برای فراگیران توضیح داده شد که در صورت 
بی قراری زیاد بایستی از داروهای تزریقی طبق دستور پزشک با 
کنترل عالئم حیاتی تزریق شود. چک کردن بیمار بعد از مالقات 
که به طور کامل و با رعایت حرمت مددجو در یک اتاق خالی، 
انجام شد. به طوری که نشان دادیم مددجو قبل از ورود به بخش 
و در هنگام مالقات، جاسازی مواد مخدر در سیگار را به صورت 
بسیار حرفه ای انجام داده است. پژوهشگر داخل پاکت سیگار و 
تمامی نخ سیگارها را چک کرد. در جلسه دوم مداخله: در این 
جلسه در مورد نحوه کنترل کردن بیمار در هنگام استفاده از دارو 
و نخوردن داروهای خوراکی خود و مخفی کردن داروها در دهان 
که این نقش توسط فرد شبیه سازی شده با ظرافت خاصی انجام 
از  خوراکی  داروهای  مصرف  از  اطمینان  پژوهشگر جهت  و  شد 
آبسالنگ داخل دهان برای چک دارو استفاده کرد. فرار از بخش 
و راه های فرار و احتمال آسیب به خود و دیگران توسط فرد شبیه 

سازی شده ایفای نقش شد. رفتارهای مددجوی دارای اعتیاد مثل 
بی قراری و پرخاشگری اجرا شد. آشنایی فراگیران با عالئم ترك 
مواد توسط پژوهشگر توضیح داده شد و توسط فرد شبیه سازی 
شده به صورت خماری، درد، تغییرات خلقی، خمیازه کشیدن و 
بی قراری اجرا شد. آموزش های الزم بعد از ترخیص در صورت نیاز 
به کمک، توسط پژوهشگر به مددجوی دارای اعتیاد توضیح داده 
شد و مددجو با پرسش و پاسخ، در اجرای این برنامه ها مشارکت 
فعال داشت. همچنین سیستم پرسش و پاسخ برای پرستاران مهیا 
بود که در صورت نیاز سؤال کنند. برای پرستاران گروه کنترل در 
این مدت، مداخله ای صورت نگرفت. ترتیب پر کردن پرسشنامه ها 
برای دو گروه در سه مرحله انجام شد؛ که در دو گروه پرسشنامه 
قبل و بالفاصله بعد از اجرای مداخله و یک ماه بعد تکمیل شد، 
برای جلوگیری از تبادل اطالعات، ابتدا به توجیه نمونه ها پرداخته 
شد، سپس بخش های گروه آزمون و کنترل رو به صورت تصادفی 
انتخاب کردیم و پرسشنامه ها نیز توسط دو گروه به صورت همزمان 
پر شدند. همچنین بعد از اتمام پژوهش تمهیداتي جهت برگزاری 
و طی یک جلسه سه  انجام شد  کنترل  گروه  برای  شبیه سازی 
ساعته تمام محتوای آموزشی که به گروه آزمون داده شده بود 
در اختیار پرستاران گروه کنترل قرار گرفت. قابل ذکر است هیچ 
پرستاری از مطالعه با توجه به معیارهای خروج حذف نشد. ابزار 
جمعیت شناختی  پرسشنامه  مطالعه  این  در  اطالعات  گردآوری 
)سن، جنس، تأهل، سابقه کاری( و پرسشنامه استاندارد حساسیت 
اخالقی MMSQ (Moral Sensitivity Questionnaire) پرستاران 
برای  تصمیم گیری  در  پرسشنامه حساسیت  اخالقی  است.  بوده 
اولین بار توسط لوتزن )Lutzen( در کشور سوئد در سال 1994 
تدوین و در پژوهشی در آمریکا در سال 1997 توسط لوین کاری 
)Levin Curry( و در سال 2003 توسط کومی )Komi( استفاده 
پرسشنامه   .)28( آمد  دست  به  درصد   76 آن  پایایی  که  شد 
MMSQ، دارای 25 سؤال است که وضعیت  حساسیت اخالقی 
تصمیم گیری اخالقی پرستاران در هنگام ارائه ی خدمات بالینی 
را اندازه گیری نموده و امتیاز هر سؤال به روش لیکرت 5 حالتی 
نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای 25 گویه در 3 بعد 
احترام به بیمار، مسئولیت پذیری حرفهای و رفتار اخالقي است. 
هرگویه با مقیاس 5 درجهای از کاماًل موافق تا کاماًل مخالف و از 
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0 تا 4 نمره گذاری شده است. میانگین نمرات گویهها در هر بعد و 
در کل سؤاالت به عنوان نمره حساسیت اخالقي در نظر گرفته شده 
است نمره گذاری پرسشنامه به صورت 5=کاماًل موافق، 4= نسبتاً 
موافق، 3= بی نظر، 2= نسبتاً مخالف و 1=کاماًل مخالف می باشد. 
تصمیم گیری  در  پرستاران  اخالقی  حساسیت  میزان  نهایت  در 
بر اساس نمرات به چهار طبقه تقسیم بندی شدند: نمره 0-24 
خیلی کم، 49-25 کم، 74-50 متوسط، 100-75 زیاد. این ابزار 
 Back Ward در ایران نیز توسط حسن پور و همکاران به روش
ترجمه و پایایی و روایی آن در کرمان انجام شده است؛ که پس از 
گردآوری و بررسی همسانی درونی پرسشنامه تحلیل آن با ضریب 
آلفای کرونباخ محاسبه شد که 0/81 تأیید شد )29(. در یک روز 
مشخص از تمامی پرستاران شرکت کننده خواسته شد تا با حضور 
در سالن آموزش این بیمارستان اقدام به تکمیل پرسشنامه های 
حساسیت اخالقی نمایند. پس از جمع آوری داده ها و با استفاده 
از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های تی ، تحلیل واریانس با 
اندازه گیری های مکرر، تست دقیق فیشر و کای  اسکوئر به تجزیه 
و تحلیل داده ها پرداخته شد. در کلیه آزمون ها سطح معناداری 
0/05 در نظر گرفته شد. قبل از انجام آزمون ها توزیع نرمال داده ها 
با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تائید قرار گرفت و 
داده ها از توزیع نرمالی برخوردار بودند. پژوهشگر، پس از تصویب 
طرح پژوهش در شورای پژوهشي دانشکده پرستاری دانشگاه علوم 
 IR.AJAUMS.REC.1398.252 پزشکی ارتش و اخذ کد اخالق
از این دانشگاه و هماهنگی با مرکز پژوهش دانشگاه علوم پزشکي 
از  کتبی  رضایت  اخذ  نمود.  خود  مطالعه  انجام  به  اقدام  اهواز 
واحدهای پژوهش، اطمینان بخشی به بیماران در مورد محفوظ 
ماندن اطالعات شخصی، حق خروج از مطالعه توسط واحدهای و 
سایر مفاد بیانیه هلسینکی و اصول اخالق نشرکوپ )COPE( از 

مالحظات اخالقی مورد توجه در مطالعه حاضر بودند.

یافتهها
در مطالعه حاضر همه افراد تا پایان مطالعه حضور داشتند. بر اساس 
نتایج به دست آمده، میانگین سنی 6/35±32/74 است. جنس 
افراد شرکت  از  نفر )84 درصد(  اکثریت واحدهای پژوهش 42 
کننده مرد بوده است و 46 نفر )92 درصد( متأهل بوده اند. هیچ 
کدام از شرکت کنندگان سابقه شرکت در سمینارهای حساسیت 
اخالقی را نداشتند. همه واحدهای پژوهش دارای مدرك تحصیالت 
کارشناسی رشته پرستاری را داشتند. دو گروه از حیث مشخصات 

دموگرافیک همگن بودند. )جدول 1(
نتایج جدول شماره 2 نشان می دهد بین نمرات حساسیت اخالقی 
دو گروه آزمون و کنترل قبل از انجام آزمون تفاوت معناداری وجود 
ندارد )P> 0/05( ولی در زمان های پس از آزمون و یک ماه پس از 

  ()درصد متغیر
 فراوانی 

آزمون و سطح  
 معناداری 

 =P 494/0 4 ( 8)  مؤنث جنس
59/0=2X  46 ( 92)  مذکر 

 تحصیالت 
 0( 0)  دیپلم 

 50( 100)  کارشناسی  -
 0( 0)  ارشد

سابقه 
 سمینار 

 0( 0)  بله
 50( 100)  خیر -

 =P 310/0 4( 8)  مجرد تأهل 
08/1=2X   46( 92)  متأهل 

 ±35/6 سن 
74/32  658/0 P= 

24/0 t = 
 

جدول1-فراوانیودرصدمتغيرهایجمعيتشناختی

 داریی معن  و سطح  آزمون انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  میانگین حساسیت اخالقی  میزان

F = 63/633 76/8 35/65 57/6 72/82 46/7 44/52 مداخله  

P< 001/0  31/6 96/51 5/5 8/50 42/5 42/49 کنترل 

 مستقل  تینتیجه آزمون 
t = 79/1  

df = 48 

P = 78/0  

t = 61/18  

df = 48 

P< 001/0  

t = 86/18  

df = 48 

P < 001/0  

 
 

 

جدول2-توزیعميانگينوانحرافمعيارنمرهحساسيتاخالقیواحدهایموردپژوهشدوگروهآزمونوکنترل
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مداخله نمرات حساسیت اخالقی در گروه آزمون به میزان معناداری 
از نمرات گروه کنترل می باشد )P< 0/05(. جهت مقایسه  باالتر 
روند تغییرات نمرات قبل، بعد و یک ماه پس از آزمون در بین دو 
گروه آزمون آنوای اندازه های تکراری نشان داد. روند تغییر نمرات 
در گروه آزمون به شکل معناداری بیش از روند تغییر نمرات در 

گروه کنترل می باشد. )جدول 2(

بحثونتيجهگيری
نتایج این مطالعه که با هدف تعیین تأثیر میزان حساسیت اخالقی 
پرستاران بیمارستان روان اهواز انجام شد، نشان داد که پرستاران 
بعد از انجام مداخله از سطح باالیی از حساسیت اخالقی نسبت 
به پرستاران گروه کنترل برخوردار هستند، به طوری که میانگین 
نمره حساسیت اخالقی پرستاری در گروه آزمون به طور معناداری 

نسبت به گروه کنترل افزایش چشم گیری داشته است.
در این راستا نتایج مطالعه حسینی و همکاران که به تأثیر برنامه 
در  شاغل  پرستار   20 اخالقی  حساسیت  بر  اخالق  انگیزشی 
بیمارستان نظامی پرداخته شده بود. نشان داد که بین میانگین 
و گروه  آزمون  از مداخله در گروه  قبل  اخالقی  نمره حساسیت 
کنترل اختالف آماری معناداری وجود ندارد، اما بعد از مداخله 
نمره حساسیت اخالقی در گروه آزمون بالفاصله پس از مداخله 
افزایش یافته است که اختالف معنی دار بین دو گروه مشاهده شد 
)30(. همچنین نتایج مطالعه هی )Hye-A Yeom( که به بررسی 
تأثیر آموزش بر تفکر انتقادی و حساسیت اخالقی 70 دانشجوی 
پرستاری پرداخته شده بود؛ نشان داد که قبل از آموزش تفاوت 
معناداری بین حساسیت اخالقی و تفکر انتقادی دانشجویان در دو 
گروه آزمون و شاهد وجود ندارد، اما بعد از مداخله از نظر حساسیت 
اخالقی این تفاوت معنادار شده است )31(. نتایج مطالعه حسینی و 
مطالعه هی از نظر تأثیر مثبت آموزش بر میزان حساسیت اخالقی 
پرستاران و دانشجوهای پرستاری با نتایج مطالعه حاضر همسو 
می باشد اما از نظر روش آموزشی متفاوت بوده است به طوری که 
در مطالعه حاضر از روش شبیه سازی رفتار برای آموزش استفاده 
شده است اما در مطالعات مذکور از روش کارگاه به همراه سخنرانی 

استفاده شده است.
همچنین در زمینه تأثیر این روش آموزشی در بخش روان می توان 

به مطالعه چوی )Choi( اشاره کرد که نتایج این مطالعه با افزایش 
معناداری در سطح اعتماد به نفس و برقراری ارتباط با بیمار در 
11 دانشجوی مقطع کارشناسی پرستاری همراه بوده است )32(. 
نتایج مطالعه حاضر از نظر تأثیر این روش آموزشی همسو می باشد 
این مطالعه از نظر روش آموزشی به شیوه شبیه سازی با مطالعه 
حاضر همسو می باشد ولیکن از نظر متغیرهای مورد بررسی مشابه 

نمی باشند.
آموزش  تأثیر  بررسی  به  که  همکاران  و  حسن پور  مطالعه  در 
شاغل  پرستار   80 اخالقی  بر حساسیت  پرستاری  اخالق  اصول 
بیمارستان های تأمین اجتماعی استان کرمان پرداخته شده بود. 
گروه  دو  اخالقی  حساسیت  نمرات  میانگین  بین  که  داد  نشان 
آزمون و کنترل بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود ندارد که 
با نتایج مطالعه حاضر از نظر نتایج بعد از مداخله مشابه نیست 
)27(. در مطالعه بارتلی )Bartley( نیز نتایج نشان داد که آموزش 
در  افکار خودکشی  با کاهش  با مدل ها،  شبیه سازی تحت وب 
افراد عموم در گروه آزمون نسبت به کنترل شده است )33(. در 
مطالعه داویسون )Davison( نیز آموزش به شیوه شبیه سازی با یک 
مدل بیمار اقدام به خودکشی منجر به کاهش اضطراب و افزایش 
اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و آشنا شدن با عوامل خطر 
در این بیماران در بخش روان شده است )34(. در مقایسه نتایج 
مطالعات ذکر شده می توان این چنین بیان کرد که نتیجه مطالعه 
تأثیر  نشان دهنده  همکاران  و  پور  حسن  مطالعه  همانند  حاضر 
بوده است  بر میزان حساسیت اخالقی پرستاران  مثبت آموزش 
اما تفاوت این دو مطالعه در روش آموزشی بوده است. همچنین 
را می توان  به شیوه شبیه سازی  آموزشی  این روش  تأثیر مثبت 
در مطالعه براجی و مطالعه داویسون نیز دید که با مطالعه حاضر 
همسو می باشد. در مطالعه حاضر مشخص شد که میزان حساسیت 
اخالقی پرستاران یک ماه بعد از اجرای مداخله آموزشی نیز به 
با افزایش میزان حساسیت اخالقی در پرستاران  طور معناداری 
در  راستا  در همین  است.  بوده  مداخله همراه  از  قبل  به  نسبت 
تأثیر  نشان دهنده  نتایج  نیز  همکاران،  و   )Cros( کراس  مطالعه 
به  اقدام  زمینه  در  ماه  از یک  بعد  به شیوه شبیه سازی  آموزش 
خودکشی، ارزیابی خطر خودکشی و مدیریت و مداخله آن )35( 
که با مطالعه ما مبنی بر تأثیر آموزش به صورت شبیه سازی بعد 
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از یک ماه، هم راستا می باشد. این در حالی است که نتایج مطالعه 
استین )Stain( و همکاران حاکی از عدم تأثیر آموزش شبیه سازی 
شده بر میزان اضطراب و استرس دانش آموزان مراجعه کننده به 
بخش اورژانس جهت مراقبت می باشد در این مطالعه مشخص شد 
که آموزش می تواند باعث کنترل بهتر اضطراب شود اما نسبت به 
گروه کنترل معنادار نشده است. پیگیری از نظر ضربان قلب در این 
دانش آموزان در زمان های متعدد نیز عدم تأثیر این روش را نشان 
می دهد )36(؛ که با نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر شبیه سازی 
همسو نمی باشد و نشان دهنده این می باشد که فعالیت های که به 
صورت ذهنی فرد را درگیر می کند با تأثیر بر اعصاب سمپاتیک 
و پاراسمپاتیک همراه است که آموزش می تواند در مدیریت این 

موارد بی تأثیر باشد.
بر  سازی  شبیه  آموزش  که  پژوهش  فرضیه  حاضر،  مطالعه  در 
حساسیت اخالقی پرستاران شاغل بیمارستان روانپزشکی بوستان 
اهواز نسبت به رفتار با فرد دارای اعتیاد بود تائید شد. نتایج نشان 
داد که بعد از مداخله و یک ماه پس از اجرای آموزش شبیه سازی، 
افزایش معنادار آماری در میزان حساسیت اخالقی پرستاران در 
 .)P< 0/001( است  کنترل مشاهده شده  به  نسبت  آزمون  گروه 
همچنین این افزایش حساسیت اخالقی در مقایسه قبل و بعد از 
مداخله تنها در گروه آزمون دیده شده است. بدین ترتیب فرضیه 
قابل قبول است. در مطالعه حاضر نتایج نشان داد نمره حساسیت 
اخالقی پرستاران در دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوتی 
با  از اجرای روش آموزشی شبیه سازی شده رفتار  اما بعد  ندارد 
مددجوی دارای اعتیاد و پیگیری آن در پرستاران، مشخص شد 
که آموزش با افزایش نمره حساسیت اخالقی پرستاران در گروه 
آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله و یک ماه بعد از آن 

همراه بوده است.
با توجه به اینکه مسائل اخالقی در جوامع پزشکی بسیار مطرح 
را  پایه  العمل و نگرش  است توسعه ی حساسیت اخالقی عکس 
برای پرستاران ایجاد می کند تا بتوانند مراقبت مؤثر و اخالقی از 
بیماران به عمل آورند و از طرفی توجه به تأثیرگذاری آداب و رسوم 
و قومیت ها و تفاوت های فرهنگی در حساسیت اخالقی پرستاران 

میزان  بهبود  و  ارتقاء  جهت  بومی  برنامه ریزی های  در  می تواند 
اعمال اخالق در فرایند های بالینی درمانی بیماران بسیار کار آمد 
باشد با توجه به توسعه ی وظایف پرستاری در عرصه های مختلف 
آموزشی، مدیریتی، پژوهشی و درمان، یافته های این تحقیق را 
می توان در بخش های ذیل بکار برد. ایجاد برنامه هایی برای اجرای 
این روش آموزشی جهت مدیریت، مراقبت پرستاری و آشنایی با 
سایر اختالالت بخش روان و کمپ های ترك اعتیاد مورد استفاده 
قرار گیرد. همچنین نتایج پژوهش می تواند در حل مشکالت مرتبط 
با سالمت به منظور ارتقاء سطح آموزش و پژوهش، انتشار یافته های 
پژوهشی و تسهیل دسترسی مدیران و مسئوالن به یافته های مذکور 
برای ارائه خدمات بهتر در بیمارستان های روان و کمپ های ترك 
عدم  به  می توان  پژوهش  محدودیت های  جمله  از  باشد.  اعتیاد 
دسترسی به حجم نمونه باال، در ارتباط بودن پرستاران گروه مداخله 
با گروه کنترل خارج از زمان اجرای پژوهش اشاره کرد. در راستای 
نتایج حاصل از این مطالعه؛ انجام مطالعات تکمیلی با حجم نمونه  
حساسیت  سطح  مقایسه  طوالنی تر،  پیگیری  فواصل  با  بزرگ تر 
اخالقی پرستاران و رضایت بیماران در بخش های روان، همچنین 
مقایسه تأثیر روش آموزش شبیه سازی رفتار با مددجوی دارای 
اعتیاد با روش های دیگر آموزش مانند مبتنی بر وب، چندرسانه ای، 

سخنرانی پیشنهاد می شود.

تشكروقدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری 
با شماره ثبت 599687 در تاریخ 1399/12/4 می باشد. از کلیه 
پرستاران شرکت کننده در پژوهش، مدیران و مسئولین محترم 
دانشکده پرستاری و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی آجا و بیمارستان  روانپزشکی اهواز در این مطالعه 

کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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