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Abstract
Background & Aim: Respecting the inherent dignity of humans means having respect for
their basic rights in different environments. This issue is of paramount importance in studies
and discussions related to healthcare. This study aimed to compare the viewpoints of nurses
and hospitalized patients about the inherent dignity of patients.
Materials & Methods: This descriptive and analytical research was conducted on 385
patients and 79 nurses selected from Imam Hossein Hospital of Shahroud, Iran based on the
inclusion criteria and by the census sampling. After explaining the objectives of the research
and receiving written and oral consents from the subjects, demographic characteristics
questionnaire and a researcher-made questionnaire on the inherent dignity of patients were
completed by the participants. Data analysis was performed in SPSS version 19 using
independent t-test and Pearson’s correlation coefficient. In addition, the significance level
was considered 0.05 in all tests.
Results: In this study, the mean age of the subjects was 49±18 years and 28.8±6.2 years in
the patient and nurse groups, respectively. Moreover, mean clinical work experience of the
nurses was 6.2±6.4 years, and their overtime in the ward was 91.4±57.7 hours per month.
According to the results, a significant coloration was found between age and score of the
inherent dignity of patients (r=0.144, P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, the score of the inherent dignity of patients
was lower from the perspective of patients, compared to nurses. Therefore, it is recommended
that more attention be paid to factors related to maintaining or improving the inherent dignity
of patients in the clinic and various hospital wards.
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پژوهشی

مرتضی شمسیزاده

دیدگاه پرستاران و بیماران در ارتباط با شأن ذاتی بیمار
حسین باقری ،1فاطمه تقوا ،2متین ساده ،2نفیسه شاه بیگی ،2فاطمه قادری ،2ناصر محمد قلی مزرجی ،3مرتضی
شمسی زاده*4
 -1استاديار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ،شاهرود ،ايران.
 -3دانشجوی دکتری تخصصي آمار زيستي ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران.
 -4مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران.
(نويسنده مسئول) ،تلفن5313333030 :

ايمیلmortezashamsizadeh@gmail.com :

تاریخ دریافت1331/50/23 :

تاریخ پذیرش1331/53/12 :

چکیده
زمینه و هدف :احترام به شأن ذاتي انسانها به معنای احترام به حقوق پايه آنها در محیطهای مختلف است و دارای نقش
برجسته و اهمیت ويژه در پژوهشها و بحثهای مربوط به مراقبت و سالمت است .پژوهش حاضر با هدف مقايسه ديدگاه
پرستاران و بیماران بستری در ارتباط با شأن ذاتي بیمار صورت گرفته است.
مواد و روشها :در مطالعه توصیفي -تحلیلي حاضر تعداد  330بیمار و  13پرستار بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهشگران و
به روش تمام شماری از بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود انتخاب شدند .پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب رضايت کتبي و
شفاهي نمونهها ،پرسشنامه ويژگيهای فردی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته شأن ذاتي بیمار توسط آنان تکمیل گرديد .تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای تي مستقل و ضريب همبستگي پیرسون در نرم افزار  SPSSنسخه  13صورت پذيرفت .سطح
معنيداری در تمام آزمونها  5/50در نظر گرفته شد.
یافتهها :بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،میانگین سني واحدهای مورد پژوهش در گروه بیماران  43±13سال و در گروه
پرستاران  23/3±6/2سال بود .میانگین سابقه کار بالیني در پرستاران  6/2±6/4سال و میزان اضافه کاری پرستاران در بخش
 31/4±01/1ساعت در ماه بود .بر اساس آزمون آماری پیرسون ،همبستگي معنيدار آماری بین سن با نمره شأن ذاتي وجود داشت
( p<5/50و .)r =5/144
نتیجهگیری :نمره شأن ذاتي بیماران از ديدگاه بیماران نسبت به پرستاران پائینتر بود ،لزوم توجه بیشتر به هر يک از عوامل مرتبط
با حفظ و يا ارتقاء شأن ذاتي بیماران در بالین و در بخشهای مختلف پیشنهاد ميگردد.
واژههای کلیدی :شأن ذاتي ،بیماری ،بیمار ،پرستار.

جسمي و رواني به يک مرکز درماني مراجعه ميکند
مقدمه

داراى حقوق رسمي و قانوني است ( .)2اهمیت حفظ

حفظ شأن بیمار به عنوان يکى از مسائل مهم و

شأن بیمار در بسیاری از کدهای پرستاری حرفهای در

عمده اخالق پزشکى از گذشته تا به حال در فرآيند

کشورهای مختلف مطرح گرديده است و يک اصل

درمان مطرح بوده است .اصل اول بیانیه حقوق بشر

اساسي مربوط به همهی فعالیتهای پرستاری ،احترام به

اعالم ميدارد که حفظ شأن ،از حقوق اولیه تمام افراد

ارزش ،شأن و حقوق انساني همهی افراد است (.)3

است ()1؛ بنابراين ،بیماری که در اثر آسیبهاى
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 -2کمیته تحقیقات دانشجويي ،دانشکده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ،شاهرود ،ايران.

دیدگاه پرستاران و بیماران در...

بر پايه شأن انساني که تحت عنوان شأن پايه يا شأن

ترخیص و از ديدگاه نوجوانان ،برقرارى ارتباط کالمى

ذاتي نیز از آن ياد ميشود ،همه انسانها از لحاظ شأن و

مناسب و گوش دادن با حوصله به صحبتهاى بیماران،

حقوق ،آزاد و برابر آفريده شدهاند .اين نوع شأن دارای

مهمترين اولويتها در زمینه شأن بیمار گزارش

کیفیتي معنوی بوده و برای همهی انسانها برابر است و

گرديدند (.)3

ذاتي ،يک ارزش ذاتي است که به همهی انسانها صرفاً

ديدگاه بیماران و پرستاران در ارتباط با شأن و

به خاطر انسان بودنشان تعلق دارد (.)1

فعالیتهای حفظ يا ارتقاء دهنده و تضعیفکننده شأن

اکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه شأن ذاتي

بیماران نشان داد که از ديدگاه پرستاران موضوعات

بیماران ،نشان ميدهند که شأن ذاتي بیماران در محیط-

مرتبط با شأن بیمار شامل پوشش بدني بیمار ،حريم

های درماني بهدرستي رعايت نميشود و بین ديدگاه

خصوصي بیمار ،توجه به عواطف ،تخصیص دادن

بیماران و پرستاران از نظر شأن ذاتي و عوامل مرتبط با

زمان ،در نظر گرفتن بیمار به عنوان يک انسان ،نشان

آن تفاوت وجود دارد .در اين راستا  Hendersonو

دادن احترام به بیمار ،حفظ کنترل و داشتن حق دفاع

همکاران ( )2553در يک پژوهش کیفي در ارتباط با

کردن از بیمار هستند .همچنین ،موضوعات تأثیرگذار

ديدگاه بیماران و مشاهدات از پرستاران در حین ارائه

بر شأن از ديدگاه بیماران شامل در معرض ديد قرار

مراقبت جهت حفظ شأن بیماران دريافتند که دو عامل

نگرفتن بدن بیمار ،تخصیص دادن زمان برای بیمار،

حفظ محیط فیزيکي و شیوه ارتباطي پرستار روی شأن

زمان برای تصمیمگیری ،ديده شدن به عنوان يک

تأثیرگذار است که اين دو عامل بهدرستي رعايت

انسان ،تشکر و قدرداني کردن ،توجه خاص به بیمار و

نميشود .به عنوان مثال ميتوان به مواردی چون عدم

داشتن بصیرت بودند (.)15

حفظ امنیت بیمار در هنگام انتقال بیمار ،عدم توجه به

پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف در

راحتي بیمار در مراقبتها و عدم کنترل تهويه محیط

زمینه شأن بیمار نشاندهنده اين مطلب است که مفهوم

بخش ،عدم حفظ فاصله مناسب در ارتباطات کارکنان

شأن يک نگراني جهاني برای پرستاران است و اکثراً بر

و بیماران ،صدای زياد بخش ،عدم حفظ حريم

نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر جهت شناسايي عوامل

خصوصي بیمار در ارتباطات کارکنان با بیماران اشاره

حفظ و يا ارتقاء دهنده شأن در بخشها و بیماران

نمود ( .)3نتايج پژوهش کريمي و همکاران ()1331

مختلف بیمارستان تأکید کردهاند ( .)12-15اگر شأن

نشان داد که بین ديدگاه پرستاران و نوجوانان در زمینه

بیمار حفظ شود ،احساس توانمندى و تصوير مثبت از

اهمیت و رعايت حريم بیمار اختالف آمارى معنىدارى

خود به وجود مىآيد .در اين حالت ممکن است

وجود دارد .بهطوریکه از ديدگاه پرستاران ،اقدام

شخص احساس با ارزش بودن کرده ،عزتنفس در او

فورى در صورت نیاز بیمار به کمک و از ديدگاه

افزايش يافته و احترام بیشترى براى خود و ديگران

نوجوانان ،صدا کردن بیمار با نام مورد عالقه وی

قائل شود .در مقابل ،اگر شأن او حفظ نشود ،افسرده

بیشترين اهمیت را دارد.

ميگردد .حفظ شأن بیمار باعث کاهش تنش در بیمار،

همچنین ،در زمینه تعامل پرستار و بیمار از ديدگاه

افزايش اعتماد او به خدمات مراقبتى ،رضايت از

پرستاران ،توضیح مراقبتهاى پیگیری مورد نیاز بعد از

مراقبتهاى پرستارى ،کاهش مدت زمان بسترى در
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اکتسابي يا از دست دادني نیست ( .)4-6شأن انساني يا

پژوهش  Walshو  )2552( Kowankoنیز در زمینه

مرتضی شمسیزاده

بیمارستان و افزايش پیامدهاى مراقبت از بیمار مىشود

معرفينامه از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم

(.)12

پزشکي شاهرود و با انجام هماهنگي الزم با مسئولین

مسئولیتي همگانى و مهم است .خداوند متعال در قرآن

شاهرود) ،نمونهگیری پژوهش خود را آغاز نمود .در

مجید صحبت از آفرينش انسان مينمايد که بعد از

اين پژوهش نمونهگیری پرستاران به صورت تمام

ساخته و پرداخته کردن او ،روح خدايى در آن دمیده

شماری و شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام

ميشود .چنین موقعى است که انسان کرامت پیدا

حسین (ع) شاهرود که دارای مشخصات مورد نظر

ميکند ،عنصرى ملکوتى و الهى ميشود .لذا

پژوهشگر باشند ،بودند و نمونهگیری بیماران به صورت

تصمیمگیرىهاى درمانى و مراقبتى بايد به گونهاى

غیر تصادفي و بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهشگر

باشد که اين کرامت و حرمت پايدار بماند (.)13 ،12

بود که با استفاده از فرمول زير تعداد  330بیمار

تالش برای مطرح کردن هرچه بیشتر اين بحث در
جامعه ،ميتواند مسئولین را در جهت توجه به منشور

( α=5/50 ،P=5/0و  )14( )d=5/50از میان جامعه
پژوهش انتخاب شد.

حقوق بیماران رهنمون ساخته و در نهايت بیماران را
بیش از پیش در جهت دريافت مراقبتي باکیفیت باال و
اخالقي و مبتني بر حقوق انساني ترغیب نمايد .با توجه
به خأل اطالعاتي موجود در ايران در زمینه شأن بیمار و
عوامل مرتبط با آن در بیماران مختلف ،انجام پژوهش
حاضر ،به عنوان يک ضرورت در نظر گرفته شد و با
هدف مقايسه ديدگاه پرستاران و بیماران بستری در
ارتباط با شأن ذاتي بیمار در بیمارستان امام حسین (ع)
شاهرود انجام شد.

تمامي پرستاران زن و مرد عالقمند وارد پژوهش
شدند .معیارهای ورود به مطالعه در بیماران عبارت بود
از :حداقل يک روز بستری در يکي از بخشهای
داخلي يا جراحي بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود،
محدوده سني  35تا  60سال و قدرت پاسخگويي به
سوأالت پرسشنامه .پس از توضیح هدف از انجام
پژوهش و جلب رضايت کتبي و شفاهي نمونهها،
پرسشنامه ويژگيهای فردی پرستاران (شامل سن،
جنس ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان ،نوبتکاری و

مواد و روشها
پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفي -تحلیلي است
که به منظور مقايسه ديدگاه پرستاران و بیماران بستری
در ارتباط با شأن ذاتي بیمار در بیمارستان امام حسین
(ع) شاهرود صورت پذيرفت .جامعه پژوهش شامل
کلیه پرستاران فارغالتحصیل مقطع کارشناسي شاغل در
بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود و کلیه بیماران
بستری در بخشهای عمومي و جراحي اين بیمارستان
است .پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانهای و
کسب آمادگي الزم برای انجام تحقیق و اخذ

سابقه کار بالیني) ،پرسشنامه ويژگيهای فردی بیماران
(شامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شغل ،سطح
تحصیالت ،تعداد فرزندان ،درآمد متوسط ماهانه
خانواده ،محل سکونت) و همچنین پرسشنامه پژوهشگر
ساخته شأن ذاتي بیمار ،به روش خودگزارشدهي و
توسط نمونههای پژوهش تکمیل شد .بدين ترتیب که
پرسشنامه در شیفت کاری پرستاران و در زمان
استراحت آنان در ايستگاه پرستاری بخش مربوطه،
جهت تکمیل ،در اختیارشان قرار گرفت.
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انسان خالصه و ثمره هستى است و حفظ سالمتى او

محترم محیط پژوهش (بیمارستان امام حسین (ع)

دیدگاه پرستاران و بیماران در...

پرسشنامه پژوهشگر ساخته شأن ذاتي بیمار شامل

یافتهها

موافقم ،موافقم ،نسبتاً موافقم ،نسبتاً مخالفم ،مخالفم،

سني واحدهای مورد پژوهش در گروه بیماران 43±13

کامالً مخالفم) است که بر اساس مروری بر متون،

سال و در گروه پرستاران  23/3±6/2سال به دست آمد.

پژوهشهای انجام شده و ابزارهای طراحي شده در

میزان سابقه کار بالیني در پرستاران  6/2±6/4سال و

زمینه موضوع پژوهش طراحي گرديد .در اين

میزان اضافهکاری پرستاران در بخش 31/4±01/1

پرسشنامه ،دامنه نمرات از  1تا  6در هر عبارت متغیر

ساعت در ماه بود .بر اساس نتايج بهدستآمده از

ميباشد .همه عبارات دارای امتیازدهي مثبت هستند

پژوهش حاضر ،میانگین نمره شأن در گروه بیماران

بهطوریکه امتیاز  1برای کامالً مخالفم تا  6برای گزينه

 4/3±5/6و در گروه پرستاران  0/1±5/4بود.

کامالً موافقم منظور گرديده است .میانگین نمره

میانگین سن (انحراف معیار) بیماران و پرستاران

عبارات پرسشنامه ،نمره کل پرسشنامه محسوب ميشود

مورد مطالعه به ترتیب ( 43)13و ( 23/3)6/2و همچنین

و نمره باالتر نشاندهنده شأن ذاتي باالتر است .در اين

میانگین نمره شأن بیمار (انحراف معیار) در بیماران

پرسشنامه دامنه نمرات از  35الي  135متغیر است.

( 4/3)5/6و در پرستاران ( 0/1)5/4بود .آزمون آماری

به منظور تعیین روايي (اعتبار علمي) پرسشنامه شأن

تي مستقل با  ،P<5/50اختالف آماری معنيداری از

ذاتي بیمار از روايي صوری و روايي محتوا استفاده شد

لحاظ میانگین سني و نمره شأن ذاتي در دو گروه

و ابزار در اختیار  15نفر از اعضاء هیئتعلمي دانشگاه و

بیماران ( )330و پرستاران ( )13نشان داد ()p<5/551؛

صاحبنظر در زمینه موضوع پژوهش (پرستاری و

به طوری که پرستاران نسبت به بیماران از میانگین سني

آموزش بهداشت) قرار گرفت و نهايتاً جهت تعیین

و نمره شأن باالتری برخوردار بودند.

پايايي پرسشنامه از روشهای آلفای کرونباخ و دونیمه

بر اساس نتايج آزمون آماری پیرسون بین سن با

کردن پرسشنامهها استفاده گرديد .شاخص روايي محتوا

نمره شأن ذاتي ارتباط مثبت و معنيداری وجود داشت

برای هر آيتم ) (I-CVIو برای مقیاس ) (S-CVIاندازه

()r= 5/144 ،P<5/50؛ به عبارت ديگر ،با افزايش سن

گیری شد و نتايج نشان دادند که آيتمها و مقیاس از

نمره شأن ذاتي آنان نیز افزايش و با کاهش سن ،نمره

روايي محتوا در سطح عالي برخوردار هستند .پايايي

شأن ذاتي هم کاهش مييافت .نمودار پراکنش و شیب

پرسشنامه شأن ذاتي بیمار در پژوهش حاضر ،با استفاده

خط ارتباط بین دو متغیر سن افراد و نمره شأن ذاتي

از ضريب آلفای کرونباخ  5/33و با روش دونیمه کردن

آنها در شکل  1رسم شده است .همانطور که در

 5/31بود .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون

نمودار نشان داده شده است نحوه پراکندگيها و شیب

های آماری توصیفي و استنباطي در سطح معنيداری

خط ،ارتباط نسبتاً ضعیف و مستقیم را تائید ميکند.

 5/50و در نرمافزار  SPSSنسخه  13صورت پذيرفت.

ساير آزمونهای آماری ،رابطه معنيداری بین میانگین
نمره شأن ذاتي در واحدهای پژوهش در گروه بیماران
و پرستاران با ساير ويژگيهای فردی آنان نشان ندادند.
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 35سؤال و در مقیاس ششدرجهای لیکرت (کامالً

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،میانگین

مرتضی شمسیزاده

بحث و نتیجهگیری

يکي از علل اين تفاوت در نتايج ،ميتواند نوع

در پژوهش حاضر ،با توجه به نتايج به دست آمده،

جامعه پژوهش باشد که در پژوهش حاضر جامعه

بیماران از شأن ذاتي خوبي برخوردار بودند (میانگین

پژوهش بیماران با بیماریهای مختلف از بخشهای

نمره  4/3از )6؛ به عبارت ديگر ،با توجه به اينکه

متفاوت بودهاند ولي در پژوهش  Chochinovو

حداکثر میانگین نمره قابل اکتساب از پرسشنامه شأن

همکاران ( ،)2556جامعه پژوهش بیماران مبتال به

ذاتي ،نمره  6بود ،میانگین نمره شأن کسب شده در

سرطان در مرحله انتهايي ،است .نکته ديگر اينکه ،ابعاد

سطح خوب ارزيابي گرديد .در اين زمینه ،باقری و

«سیاهه شأن بیمار» در پژوهش  Chochinovو همکاران

همکاران ( 1331و  )1334نیز در پژوهش خود ،سطح

( )2556شامل :جسمي ،رواني ،اجتماعي و وجودی

خوبي از شأن ذاتي ( 4/6از  )6را برای بیماران مبتال به

است و در پژوهش حاضر از پرسشنامه شأن ذاتي برای

نارسايي قلبي گزارش نمودند (.)16 ،10

سنجش شأن بیماران استفاده شده است.

همچنین  Chochinovو همکاران ( )2556با انجام

از طرف ديگر ،علت باال بودن نمره شأن در بیماران

پژوهشي مشابه بر روی  211بیمار باالی  13سال و مبتال

پژوهش حاضر ،شايد اين نکته باشد که در فرهنگهای

به سرطان و بهکارگیری «سیاهه شأن بیمار» ،میزان

اسالمي مانند ايران ،به سالمتي و بیماری به عنوان يک

تهديد شأن بیماران را در  4بعد جسمي ،رواني،

موهبت الهي نگاه ميشود و همچنین ،به بعد وجودی

اجتماعي و وجودی بررسي نمودند .میانگین نمره

انسان يا شأن ذاتي افراد اهمیت خاص داده ميشود .بر

کسب شده در آن مطالعه  16از  22بود؛ به عبارت

اساس پژوهشهای صورت گرفته ،در موقعیتهايي

ديگر شأن بیماران در سطح ضعیف قرار داشت (.)11

مانند بیماری ،ارتباطات ،احترام و حمايتهای خانواده

نتايج پژوهش حاضر با پژوهش  Chochinovو

بیشتر ميگردد و وجود اين فرهنگ ارتقاء شأن و

همکاران ( )2556منطبق نیست.

حمايت از بیمار ،باعث توسعه شأن بیمار ميگردد (،13
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شکل  :1نمودار پراکنش و شیب خط ارتباط بین سن و نمره شأن ذاتی ).(n=464

دیدگاه پرستاران و بیماران در...

 )11و در نظر نگرفتن افراد به عنوان يک انسان و دفاع

نوجوانان ،برقرارى ارتباط کالمى مناسب و گوش دادن

نکردن از آنها ميتوانند باعث تضعیف شأن شود (.)3

با حوصله به صحبتهاى بیماران ،مهمترين اولويتها

«مقیاس شأن نسبت داده شده» شامل  23عبارت در سه

اهمیت ايجاد فرصت براى تصمیمگیرى بیمار ،از

بعد :خودارزشي ،رفتار احترام به خود و رفتار احترام به

ديدگاه پرستاران ،مشارکت دادن بیمار در امر مراقبت و

ديگران و انجام آزمون مقدماتي ،درک  13نفر از

از ديدگاه نوجوانان ،حضور فرد مورد عالقه به عنوان

سالمندان باالی  60سال را از شأن خود بررسي نمودند.

همراه ،با اهمیتترين موضوعات در ارتباط با شأن بیمار

میانگین نمره شأن کسب شده در اين پژوهش 33 ،از

بیان شد (.)3

 110و در سطح خوب گزارش گرديد ( .)13نتايج

قهرمانیان و همکاران ( )1331نیز به نتايجي مشابه

پژوهش حاضر با نتايج پژوهش  Jacelonو همکاران

دست يافتند و به اين نتیجه رسیدند که بین ديدگاه

( )2553مورد تأيید قرار ميگیرد .اگرچه جامعه

پرستاران و بیماران در زمینه میزان رعايت خلوت بیمار

پژوهش در پژوهش حاضر با پژوهش  Jacelonو

تفاوت معنىدارى وجود دارد ( .)21در پژوهش حاضر،

همکاران ( )2553متفاوت است ولي ابعاد مقیاس شأن

يکي از داليل اين تفاوت ميتواند ناشي از تفاوت

نسبت داده شده در ابعاد خودارزشي و رفتار احترام به

ديدگاه بیماران و پرستاران در ارتباط با میزان اهمیت

خود تا حدی با نتیجه حاصل از ابزار اندازهگیری شأن

هر يک از عوامل مرتبط با شأن ذاتي باشد .از طرف

در پژوهش حاضر ،همپوشاني دارند .بیماران دوست

ديگر تفاوت حجم نمونه در دو گروه بیماران (330

دارند که ارزشهايشان حفظ گردد و با آنها به عنوان

نفر) و پرستاران ( 13نفر) نیز ميتواند در اين ارتباط

يک انسان کامل و نه يک بیمار رفتار شود (.)25

تأثیرگذار بوده باشد.

نتايج پژوهش حاضر اگرچه نشان دهنده خوب

در پژوهش حاضر ،آزمون آماری پیرسون ،ارتباط

بودن نمره شأن بیمار از ديدگاه بیماران و پرستاران بود

مثبت و معنيداری بین سن بیماران و شأن ذاتي آنان

ولي میانگین نمره شأن بیمار در دو گروه بیماران و

نشان داد؛ به عبارت ديگر ،با افزايش سن بیماران ،شأن

پرستاران تفاوت معنيدار داشت .به طوری که نمره

ذاتي بیماران نیز افزايش مييابد .نتايج پژوهش حاضر با

شأن بیمار از ديدگاه بیماران نسبت به پرستاران پايینتر

نتايج ساير مطالعات انجام شده در اين زمینه ،مغايرت

محاسبه گرديد .در اين راستا ،نتايج پژوهش کريمي و

دارد .باقری و همکاران ( )1334در پژوهش خود،

همکاران ( )1331نیز بین ديدگاه پرستاران و نوجوانان

ارتباط آماری منفي و معنيداری بین نمره شأن ذاتي

در زمینه اهمیت و رعايت حريم بیمار اختالف آمارى

بیماران با سن آنان به دست آورد .به عبارت ديگر،

معنىدارى نشان داد .بهطوریکه از ديدگاه پرستاران،

بیماران مسنتر نسبت به بیماران جوانتر ،از شأن ذاتي

اقدام فورى در صورت نیاز بیمار به کمک و از ديدگاه

پائینتری

(.)22

نوجوانان ،صدا کردن بیمار با نام مورد عالقه وی

 Chochinovو همکاران ( )2556نیز در پژوهش خود

بیشترين اهمیت را دارا بود .همچنین ،در زمینه تعامل

نتیجه گرفتند که هر چه سن بیماران باالتر ميرود،

پرستار و بیمار از ديدگاه پرستاران ،توضیح مراقبتهاى

نگراني آنان از عدم رعايت حريم خصوصي آنان نیز

پیگیری مورد نیاز بعد از ترخیص و از ديدگاه

بیشتر ميشود که اين خود ميتواند بر روی شأن آنان
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 Jacelonو همکاران ( )2553نیز با استفاده از

در زمینه شأن بیمار گزارش گرديدند .در ارتباط با

مرتضی شمسیزاده

تأثیر منفي داشته باشد ( .)6در پژوهش حاضر ،بیماران

مراقبت و درمان بیماران بیشتر از قبل آن را مورد توجه

از بخشهای مختلف با بیماریهای متفاوت بودند ولي

قرار دهند (.)12

 )2556( Chochinovبه ترتیب ،بیماران مبتال به

بیمار مخصوصاً شأن ذاتي بیمار ،در داخل و خارج از

نارسايي قلبي و بیماران مبتال به سرطان بودهاند .همچنین

ايران بسیار اندک است و اين نکته ،از محدوديتهای

پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش حاضر با

مطالعه حاضر محسوب ميگردد .بااينوجود تالش شد

پرسشنامه مطالعه باقری ( )1334و )2556( Chochinov

که از پژوهشهای موجود هر چند در ساير بیماران ،نیز

متفاوت است که اين خود ميتواند از علل تفاوت نتايج

جهت مقايسه نتايج حاصل از پژوهش حاضر با ساير

پژوهش حاضر با مطالعات ذکر شده باشد .از طرف

مطالعات انجام شده ،استفاده گردد.

ديگر ،از لحاظ فرهنگي در کشور ما ،به افراد مسنتر

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر که نشان

اهمیت خاص داده ميشود و مخصوصاً در

داد نمره شأن ذاتي بیمار از ديدگاه بیماران نسبت به

موقعیتهايي مانند بیماری ،ارتباطات ،احترام و حمايت

پرستاران پايینتر است ،لزوم توجه بیشتر به هر يک از

از آنان در خانواده ،جامعه و محیطهای درماني بیشتر

عوامل مرتبط با حفظ و يا ارتقاء شأن ذاتي بیماران در

ميگردد و اين فرهنگ در توسعه شأن ذاتي بیماران و

بالین و در بخشهای مختلف ،پیشنهاد ميگردد.

دفاع از حقوق پايه آنان تأثیرگذار است.
احترام به شأن افراد گامى در جهت افزايش رضايت
آنها از خدمات ارائه شده توسط کارکنان ميگردد و
تبعاتى چون ارتباط مطلوب بین مددجو و کارکنان،
احساس امنیت ،کاهش مدت اقامت در بیمارستان ناشى
از کاهش مشکالت روانى ،کاهش هزينهها و افزايش
انگیزه کارکنان جهت ارائه خدمات بهتر را به همراه
خواهد داشت .ضرورى است کادر درمانى به خصوص
پرستاران با مفهوم شأن انسان آشنايى پیدا کرده و هنگام

تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتي مصوب کمیته
تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود با کد
 3313و با کد اخالق  335/ 61است .بر خود واجب
ميدانیم ،مراتب تشکر و قدرداني خود را از معاونت محترم
پژوهشي به دلیل حمايت مالي ،از مسئوالن محترم بیمارستان
امام حسین (ع) شاهرود و مخصوصاً پرسنل پرستاری و
سرپرستاران محترم بخشهای مورد پژوهش و تمامي
بیماران محترم که در اين طرح ما را ياری فرمودند ،اعالم
نمايیم.
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