
  

  

  تهرانو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي 
  دانشكده پرستاري و مامايي

 بــستري ، از شــأن و منزلــت بيمــار در بيمــاربررســي مقايــسه اي درك پرســتاران و نوجوانــان 
  1386بيمارستانهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 

  
  جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد پرستاريپايان نامه 

  )گرايش بهداشت كودك و خانواده(  
  

  سركار خانم رقيه كريمي: استاد راهنما 
  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  

  سركار خانم  دكتر ناهيد دهقان نيري ، سركار خانم زهرا دانشور عامري:اساتيد مشاور 
  نشگاه علوم پزشكي تهراناعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دا

  

  جناب آقاي عباس مهران:استاد مشاور آمار 
  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
  تابنده صادقي: دانشجو

  1387مهرماه 
  

  

  

 



  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  چكيده

       اظهـار  ) 2005( پرستاري    المللي انجمن بين .  اساس و بنياد مراقبت پرستاري احترام به شأن افراد است            :زمينه  
جزء تفكيك ناپذير در پرستاري احترام به زندگي ، شأن و حقوق انسانها است كه تحت تاثير مليـت ،    : مي دارد   

پرسـتاران بـا درك      .نژاد ، مذهب ، رنگ پوست ، سن ، جنس يا وضعيتهاي سياسي اجتماعي قرار نمي گيـرد                   
يمارستان مي توانند خدمات جامع تري را ارائه دهند ، از طرف ديگر با توجـه                ديدگاههاي نوجوانان بستري در ب    

به نقش مهمي كه در ارتباط با بيمار و ارائه مراقبتهاي درماني دارند بررسـي درك آنـان نيـز مهـم و ضـروري                         

 



ر اين پژوهش با هدف مقايسه درك پرسـتاران و نوجوانـان بيمـار بـستري ، از شـأن و منزلـت بيمـار د                        . است  
  .   صورت پذيرفت 1386بيمارستانهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 

  
 پرستار و 175براي انجام آن . اين تحقيق ، يك مطالعه پيمايشي ، از نوع مقطعي مي باشد: روش پژوهش

كه خصوصيات الزم جهت نمونه گيري را دارا بودند به روش نمونه گيري ) سال12-18( نوجوان بستري 180
در سه بعد حريم ، تعامالت پرستار و بيمار و ايجاد (ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه . آسان انتخاب شدند

تجزيه و تحليل داده ها . و روش گردآوري داده ها خودگزارشي بوده است ) فرصت جهت تصميم گيري بيمار
طي نظير آزمون من ويتني يو  و  و به كارگيري آمار توصيفي و آمار استنباspssبه كمك نرم افزار آماري 

  . كروسكال واليس صورت گرفت
   

يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه بين درك پرستاران و نوجوانان بستري در زمينه اهميت حـريم                  : يافته ها   
)001/0< P (     رعايت حريم ،)001/0 < p (           اهميت تعـامالت پرسـتار و نوجـوان ، )019/0 = p (    رعايـت ،

در زمينـه اهميـت و رعايـت        . ، تفاوت آماري معني داري وجود دارد         ) p > 001/0(ستار و نوجوان    تعامالت پر 
ايجاد فرصت جهت تصميم گيري نوجوان تفاوت آماري معني داري بين درك پرسـتاران و نوجوانـان بـستري                   

: ن شد و نتايج نـشان داد         در اين مطالعه اولويتهاي اهميت نيز از ديدگاه پرستاران و نوجوانان تعيي            .وجود ندارد   
برقراري ارتباط كالمي و غير كالمي مناسب ، صرف وقت براي فراهم كردن نيازهاي نوجوانان در بيمارستان ،                  
بستري در اتاق مشترك با هم ساالن خود و انتخاب محل تخت و اتاق با نظـر نوجـوان ، از ديـدگاه نوجوانـان          

  .اهميت زيادي دارد
  

ده از يافته هاي اين پژوهش و با توجه به اولويتهاي اهميت از ديدگاه نوجوانان مي توان                 با استفا : نتيجه گيري   
  .پرستاران را راهنمايي نمود تا مراقبتي با كيفيت باالتر به اين گروه سني ارائه دهند

  
 ،  حريم ، تعامل پرستار و بيمار ، ايجاد فرصت جهت تـصميم گيـري بيمـار                شأن و منزلت ،    :واژه هاي كليدي    

   نوجوانان
 


