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 چکیده فارسی

بر اساس مطالعات  کندیم دایپ یاست که در پرستاران کودک جلوه خاص یاز پرستار یبخش مهم اخالقمقدمه و هدف: 

 مطالعه. است بهبودی و توجه نیازمندکودک  نیپرستاران به موضوع اخالق و نحوه استدالل آنان در بال تیحساس زانیم موجود

 یکارشناس انیدانشجو یاخالق تیسازی بر استدالل و حساسشبیه یی از طریقگو تیروا روشتأثیر  نییتعباهدف  حاضر

 شد. انجامتهران  یدانشگاه علوم پزشک در یپرستار

 یی پرستاررشته یکارشناس انینفر از دانشجو 60. بود آزمونپس و آزمونبا پیش ینیبال کارآزماییحاضر  مطالعهروش کار: 

شدند. از  میگروه آزمون و کنترل تقس 2به  یبلوک یساز یصورت تصادفورود به پژوهش انتخاب شدند و به یارهایبرحسب مع

 هرها استفاده شد. آوری دادهجمع یالتزن برا یاخالق تیو حساس لبرگکو یخالقو استدالل ا یشناخت تیهای جمعپرسشنامه

 لیتکم یاد داریسنجش  جهت مداخله جلسه نیآخر از بعد ماه کی و مداخله بعد و قبل نوبت 3 در را هاپرسشنامه گروه دو

 هایچالششده با مضمون  ییروا یویسنار 10اساس  برجلسه اول  2که ساعته  3جلسه  4 یکردند. مداخله پژوهش ط

 یبا مضمون معضالت اخالق ییوهایسنار نیبال طیدر مح انیدانشجوبا توجه به تجارب دیگر جلسه  2 و یدر پرستار یاخالق

، کرده بودند یاخالق یریگمیو تالش در حل معضالت و تصم تیسازی موقعدر شبیه یخود سع یوهایسنار تینوشته و با روا

 ANOVAو  شریف قیدو، دق یکا یهای آمارو با استفاده از آزمون 16نسخه  SPSSافزار توسط نرم هاداده. انجام گرفت

 .شد وتحلیلتجزیه

 داریمعنی تفاوتبود،  6.52±48.03 یریگیو پس از پبود  7.55±49.03 مداخله از بعد یاخالق تفکر نیانگیمی نمره: هاافتهی

 نمره نیب(. P<0.001نشان داده شد ) 5.57±39.56 مداخله از قبل به نسبت مداخله گروه در یاخالق تفکر نیانگیم نمره نیب

داری در گروه مداخله نسبت به تفاوت معنی 0.95±30.66 یگیریو پس از پ 4.44±29.20 مداخله از بعد  بـالینی مالحظـات

 مداخله از بعدهای مشابه دهنده با موقعیتپاسخ مواجهه نمره نیب(. P<0.001نشان داده شد ) 6.45±13.46قبل از مداخله 

نشان داده  4.8±21.33داری در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی 6.73±15.56و پس از پیگیری  15.83±6.68

نشان داده  24.55±38.24در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله  یاخالق تیداری از نظر حساس(. تفاوت معنیP<0.001شد )

 (.P<0.001شد )

 یمتنوع انواع می تواند که است یپرستار آموزش در مؤثر یروش ییگو تیروا که نتایج پژوهش نشان می دهد : یریگجهینت

 نشان یکل صورت به قیتحق نیا جینتا. گرفت قرار یبررس و استفاده مورد سازیشبیه نوع از مطالعه نیا در که باشد داشته را

توصیه .باشدمی مؤثر یپرستار انیدانشجو یاخالق تیحساس و یاخالق استدالل بر سازیشبیه قیطر از ییگو تیروا که که داد

 می شود از این روش برای آموزش مسائل اخالقی به دانشجویان پرستاری در دانشگاه ها استفاده شود.

 

 سازیشبیه ،یاخالق استدالل ،یاخالق تیحساس ،ییگو تیروا :یدیکلمات کل
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Abstract 

 
Introduction: Ethics is an important part of nursing that has a special effect on pediatric 

nurses. In this group of health care providers, based on previous studies, nurses' sensitivity to 

the issue of ethics and how they reason in the child's bed does not meet existing standards. 

The aim of this study was to determine the effect of Storytelling through Simulation on Moral 

Reasoning and Sensitivity of Uundergraduate Nursing Students of Tehran University of 

medical sciences. 
 

Methods & Materials: The present study was a clinical trial with pretest, posttest and 

follow-up period. 60 undergraduate nursing students were selected according to the inclusion 

criteria and were randomly divided into two groups of experimental and control. 

Demographic and Moral Reasoning questionnaire and moral Sensitivity questionnaire were 

used to collect data. Both groups completed the questionnaires 3 times before and after the 

intervention and one month after the last intervention session to assess retention. Research 

intervention in 4 sessions of 3 hours based on 10 narrated scenarios with the theme of moral 

problems in nursing and 2 sessions based on the experiences of students in the clinical 

environment wrote scenarios with the theme of moral problems and by narrating their 

scenarios and playing a role in the scenarios try to simulate They had made situations and 

tried to solve problems and make moral decisions. Data were analyzed by SPSS software 

version 16 using chi-square, Fisher's exact test and ANOVA. 
 

Results: The mean score of NP after the intervention was 49.03 ± 7.55 and after follow-up 

was 48.03 ± 6.52, there was a significant difference between the mean score of NP in the 

intervention group compared to before the intervention (39.56 ± 5.57). P <0.001). There was 

a significant difference between the clinical PC after the intervention of 29.20 ± 4.44 and 

after the follow-up of 30.66 ± 0.95 in the intervention group compared to before the 

intervention of 13.46 ± 6.45 (P <0.001). There was a significant difference between the 

respondent's exposure score with similar situations after the intervention of 15.83 ± 6.68 and 

after the follow-up of 15.56 ± 6.73 in the intervention group compared to before the 

intervention of 21.33 ± 4.8 (P <0.001). There was a significant difference in terms of moral 

sensitivity in the intervention group compared to before the intervention of 24.25 38 38.24 (P 

<0.001). 
 

Discussion and Conclusion: Storytelling through Simulation is effective on the moral 

reasoning and moral sensitivity of nursing students. Storytelling through Simulation can be 

an effective way to increase moral sensitivity, moral thinking, and clinical considerations. 
 
Keywords: Storytelling, Moral Sensivity, Moral Reasoning, Simulation. 
 


