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چکیده:
مقدمه :در محیطهای درمانی جو اخالقی باعث تسهیل در تصمیمگیری اخالقی میشود .افراد مشغول به کار در بیمارستان نیز بهعنوان یک سازمان
مراقبت سالمت ،مسئول هستند که اصول اخالقی در حرفه خود را رعایت کنند .لذا این مطالعه باهدف بررسی جو اخالقی محیط اتاق عمل از دیدگاه
دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال  1397انجام پذیرفت.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال  1397در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید 101 .نفر از دانشجویان اتاق
عمل و هوشبری که سابقهی یکترم حضور بالینی در بیمارستان را داشتند ،وارد مطالعه شدند .برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک و پرسشنامه جو اخالقی  Olsonاستفاده شد .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار آماری
 spssنسخه  21صورت گرفت.
یافتهها :بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن نامطلوب گزارش گردید .مقایسه
میانگین نمره جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بر اساس ردههای مختلف سنی معنیدار بوده است ( .)p<0/05مقایسه سایر
مشخصات دموگرافیک با میانگین نمره جو اخالقی در بین دو رشته هوشبری و اتاق عمل رابطه معناداری مشاهده نشد (.)p> 0/05
نتیجهگیري :از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن نامطلوب گزارش گردید .با توجه به وجود ،جوّ اخالقی منفی در
اتاقهای عمل بیمارستانهای موردمطالعه ،توجه به علل این امر و برنامهریزی بهمنظور بهبود جوّ اخالقی موجود ضروری میباشد.
واژگان کلیدي :دانشجویان ،اتاق عمل ،هوشبری ،جو اخالقی

مقدمه:
جو اخالقی زیر بنایی روانی دارد که از مجموعه ادراکات افراد
حاصل میشود .بهعبارتدیگر ادراکات مشترک ،ثابت و معنیداری
میباشند که کارکنان درباره رویههای اخالقی و سیاستهای
موجود در سازمان در ذهن دارند؛ بنابراین جو اخالقی یک جو
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کاری است که رویهها ،سیاستها و عملکرد سازمان را با یک
نتیجه اخالقی بازتاب میدهد [ .]1افراد مشغول به کار در
بیمارستان نیز بهعنوان یک سازمان مراقبت سالمت ،مسئول
میباشند که اصول اخالقی در حرفه خود را رعایت کنند .حفظ
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بررسی جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم

بررسی جو اخالقی اتاق عمل از

به کم بودن مطالعات در خصوص نگرش دانشجویان بر جو
اخالقی اتاقهای عمل و همچنین با توجه به شرایط خاص اتاق
عمل نسبت به سایر بخشها و متفاوت بودن جوّ حاکم بر آن و
تأثیر این جوّ بر انگیزه ،رضایتمندی و بازدهی دانشجویان ،مطالعه
حاضر باهدف بررسی جو اخالقی در دانشجویان اتاق عمل و
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام پذیرفت.
روش کار:
این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1397
پس از تصویب در شورای اخالق و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
جهرم ( ،)IR.JUMS.REC.1397.051انجام گردید .جامعه مطالعه
شامل کلیه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم
پزشکی جهرم بود که تعداد  101نفر بهصورت سرشماری انتخاب
شدند .معیارهای ورود به این مطالعه شامل دانشجویانی بودند که
حداقل تجربه گذراندن یک واحد کارآموزی در اتاق عمل
بیمارستان را داشتند .دانشجویان انتقالی یا مهمان و دانشجویانی
که تمایلی به پر کردن پرسشنامهها نداشتند ،بهعنوان معیارهای
خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند .ابزار جمعآوری اطالعات در
این مطالعه شامل دو قسمت بود .قسمت اول شامل مشخصات
دموگرافیک (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،ترم تحصیلی ،وضعیت
سکونت) و قسمت دوم پرسشنامه بررسی جو اخالقی  Olsonبود.
پرسشنامهی جو اخالقی که در سال  1998توسط اولسون
تدوینشده است ،حاوی  26آیتم در پنج حیطهی ارتباط با
همکاران (آیتم های  1و  ،)23 ،18 ،10پزشکان (آیتمهای ،9 ،5
 ،)26 ،22 ،17 ،14بیماران (آیتمهای  ،)19 ،11 ،2،6بیمارستان
(آیتمهای  21 ،16 ،13 ،8 ،4و  )25و مدیران (آیتمهای ،12 ،7 ،3
 )24 ،20 ،15است .طبق این ابزار ،برداشت افراد از جو اخالقی
حاکم بر اتاقهای عمل در پنج سطح با استفاده از مقیاس لیکرت
( =1تقریباً هرگز =2 ،بهندرت =3 ،گاهی اوقات =4 ،اغلب=5 ،
تقریباً همیشه) ،اندازهگیری شدند [ 10و  .]8بدین ترتیب ،حداقل
نمره کل ممکن برای هر فرد  26و حداکثر آن  130است .این
دامنه برای هر حیطه متناسب با تعداد آیتمها متفاوت است؛
بنابراین برای مقایسه پذیری بهتر ،نمرات هر حیطه و نمرات کل
با تقسیمبر تعداد آیتمها ،استانداردشده و همگی دارای دامنههای
عدد از  1تا  5شدند [ .]11بر اساس تقسیمبندی مک دنیل ،عدد
 3/5به باال نظر مساعد پرسنل نسبت به جو اخالقی بیمارستان و
نشانگر جو مثبت (مطلوب) ،است [ 12و  .]8روایی و پایایی این
پرسشنامه در مطالعه عبداله زاده و همکاران با ضریب آلفا کرونباخ
 0.73مورد تأیید است [ .]9تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از
نرمافزار  spssنسخه  21و آزمونهای آماری توصیفی (میانگین،
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اخالق و شرافت حرفهای ازآنجهت الزم است که افراد تعهدات
خود را در قبال ارزشها و آرمانهای حرفهای سازمان بشناسند و
اجازه ندهند که این ارزشهای اخالقی به خاطر مسائل شخصی
و احساسی و مسائل دیگر درخطر قرار گیرد [ .]2در محیط بالینی
جو اخالقی به شرایطی اطالق میشود که سبب تسهیل در
تصمیمگیری اخالقی میگردد .برخی محققان معتقدند که بهبود
فضای اخالقی در مؤسسات بهداشتی درمانی باعث واکنش بهتر
پرستاران در برابر تنش اخالقی و سایر علتهای ایجادکننده
نارضایتی در محیط کاری میگردد [ .]3میتوان جو اخالقی را
توسط دیدگاه افراد موجود در سازمان موردسنجش قرارداد ،چراکه
دیدگاه یک فرد از محیط اخالقی توسط انعکاس مسائل اخالقی
مرتبط باکار بهویژه راجع به شرایط قدرت ،اطمینان ،دوستی،
بردباری ،انعطافپذیری و نقش و پرسوجو به دست میآید [.]4
یک محیط بالینی زمانی میتواند جو مناسب را برای دانشجویان به
همراه داشته باشد که در آن دانشجویان بهعنوان همکاران جوان
و عضوی از تیم پرستاری موردپذیرش واقعشده و از طرف تیم
درمانی مورد قدردانی و حمایت قرار گیرند [ .]5محیط اتاق عمل
همیشه برای دانشجویان محیطی پراسترس تلقی میشود .بر طبق
مطالعات صورت گرفته ،محیط آموزشی اتاق عمل یکی از عوامل
تأثیرگذار منفی بر نگرش کارورزان در دورهی جراحی میباشد،
بهطوریکه اکثر آنها از آن اعالم نارضایتی کردهاند [.]6
جوسازمانی نامساعد میتواند بخش عظیمی از سرمایهی سازمان
و تالشهای شایستهی کارکنان را جهت دستیابی به سطح
بهرهوری سازمانی را ضایع سازد؛ بنابراین شناخت جو اخالقی
حاکم بر سازمان و تالش برای بهبود آن در محیطی با شرایط
خاص خود ،یعنی حوزهی سالمت که از مهمترین تفاوتهای آن
با سایر سازمانها ،مشتریان خاص آن است ،اهمیت ویژهای دارد
[ .]7در مطالعهای که حشمتی و درویش پور در سال  1394با
عنوان "جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه" بر روی  105نفر
از دانشجویان اتاق عمل و هوشبری به انجام رساندند ،نتایج نشان
داد که جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و
هوشبری مثبت گزارش گردید [ .]8در مطالعه دیگری که در سال
 1393توسط عبداهللزاده و همکاران با عنوان " بررسی جوّ اخالقی
اتاقهای عمل از دیدگاه کارکنان و دانشجویان در بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز" صورت پذیرفت؛
نتایج نشان داد که اکثریت کارکنان و دانشجویان اتاق عمل
دیدگاه منفی نسبت به جوّ اخالقی حاکم بر اتاقهای عمل
بیمارستانهای آموزشی درمانی تبریز داشتهاند []9؛ بنابراین به
نظر میرسد با تو جه به اهمیت عواملی مانند فرهنگ ،زبان و دین
و  ...بر جو اخالقی حاکم بر محیطهای بالینی و همچنین با توجه

محمدصادق صنیع جهرمی و همکران

بررسی جو اخالقی اتاق عمل از

درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل و انالیز واریانس
یکطرفه) در سطح معنیداری  p< 0/05صورت گرفت.

شواهد آماری جهت اظهار اینکه میانگین نمره سایر حیطهها و جو
کلی بهطور معنیداری کمتر از حد مطلوب است ،یافت نشد
(.)p>0/05
در موردنظر کلیه دانشجویان شرکتکننده در تحقیق ،مالحظه
میشود که تنها در مورد جو بیماران شواهدی مبنی بر اینکه
میانگین نمرات آن بهطور معنیداری کمتر از سطح مطلوب باشد،
یافت نشده است ( ،)p>0/05ولی در سایر موارد میانگینهای
مربوط بهطور معنیداری کمتر از سطح مطلوب هستند (.)p<0/05
دراینبین جو پزشکان با توجه به کمتر بودن میانگین و مقدار p
نسبت به بقیه نامساعدتر ارزیابی میگردد.
جدول  3نشانگر میانگین و انحراف معیار نمره جو اخالقی اتاق
عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بر اساس
مشخصات دموگرافیک میباشد .جهت بررسی معنیداری
تفاوتهای مشاهدهشده بین میانگین نمرات ،از آزمونهای t
مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفادهشده است .مالحظه
میشود تنها تفاوت معنیدار مشاهدهشده متعلق به میانگین نمرات
نظر دانشجویان اتاق عمل نسبت به جو اخالقی حاکم بر اتاق
عمل بر اساس ردههای مختلف سنی است ( .)p<0/05مالحظه
میشود که میانگین نمرات نظر دانشجویان رشته اتاق عمل که
در رده سنی  22تا  24سال قرار دارند کمترین مقدار و رده سنی
 25و باالتر بیشترین مقدار را دارد.
میانگین نظر دانشجویان رشته اتاق عمل نسبت به جو اخالقی
حاکم ،برحسب سایر متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنیداری
ندارد ( .)p>0/05همچنین میانگین نمرات نظر دانشجویان رشته
هوشبری به جو اخالقی اتاق عمل برحسب هیچیک از متغیرهای
دموگرافیک تفاوت معنی ندارد (.)p<0/05
جدول  4نشانگر میانگین نمرات نظر دانشجویان رشتههای
هوشبری و اتاق عمل به جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن
است .با استفاده از آزمون  tبرای نمونههای مستقل برای مقایسه
میانگین نمرات نظر دانشجویان هوشبری و دانشجویان رشته اتاق
عمل ،مالحظه میشود که تفاوت معنیداری بین نظرات
دانشجویان این دو رشته نسبت به جو اخالقی اتاق عمل و
حیطههای آن وجود ندارد (.)p>0/05
هرچند با توجه به نتایج آزمون  tتفاوتهای مشاهدهشده به لحاظ
آماری معنیدار نیستند ،اما به لحاظ آمار توصیفی ،طبق این جدول
مالحظه میشود که در مورد جو کلی اتاق عمل نظر دانشجویان
رشته هوشبری با نمره  3.35ازنظر دانشجویان رشته اتاق عمل با
نمره  3.27مساعدتر است .همچنین در مورد حیطههای این متغیر،
نمرات دانشجویان رشته هوشبری به متغیرهای جو بیمارستان ،جو
بیماران و جو مدیران بیشتر از دانشجویان رشته اتاق عمل است؛
اما در مورد جو همکاران و جو پزشکان نمره دانشجویان اتاق عمل
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یافتهها:
افراد شرکتکننده در این تحقیق تعداد  101نفر از دانشجویان
رشتههای هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم
بودند .از میان افراد پاسخگو 58 ،درصد زن و  89.7درصد مجرد
بودند و اکثریت افراد ( 56.7درصد) در رده سنی  21سال و کمتر
قرار داشتند .این افراد دارای میانگین سنی تقریباً  21.5سال و
انحراف معیار  1.76سال بودند .همچنین کمترین سن در بین این
افراد  18و بیشترین سن  27سال بود .رشته  47.5درصد از
پاسخگویان هوشبری و  52.5درصد بقیه اتاق عمل بود .به لحاظ
سال تحصیلی ،اکثریت پاسخگویان ( 42.2درصد) در سال دوم
دوره تحصیلی قرار داشتند .درنهایت  72.2درصد وضعیت خود را
غیربومی و  77.7درصد محل سکونت خود را خوابگاه دانشجویی
اظهار نموده بودند .فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب
شاخصهای دموگرافیک در جدول  1ارائهشده است.
جدول  2نشاندهنده میانگین و انحراف معیار و همچنین نتایج
حاصل از انجام آزمون  tتک متغیره برای بررسی و تعیین سطح
جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن از دیدگاه دانشجویان اتاق
عمل و هوشبری میباشد .ازآنجاکه بر اساس تقسیمبندی مک
دنیل ،عدد  3.5به باال نشانگر نظر مساعد پرسنل نسبت به جو
اخالقی بیمارستان و نشانگر جو مثبت (مطلوب) است ،در آزمون
مذکور مقدار مورد مقایسه  3.5در نظر گرفته شد.
با توجه به ستون میانگین متغیرها در جدول  2مشخص میگردد
که میانگین نمره دادهشده به سطح جو اخالقی اتاق عمل و
حیطههای آن همگی کمتر از مقدار  3.5است .لذا از دید تمامی
دانشجویان وضعیت جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن
مطلوب نمیباشد .برای بررسی معنیداری آماری نتایج از آزمون
 tتک نمونهای با مقدار آزمون  3.5استفاده شد.
مالحظه میشود که بر اساس نظر دانشجویان اتاق عمل اختالف
میانگین سطح جو همکاران و بیماران با میانگین مطلوب 3.5
معنیدار نیست ( ،)p>0/05ولی میانگین نمره جو پزشکان ،جو
بیمارستان ،جو مدیران و جو کلی بهطور معنیداری پایینتر از
سطح مطلوب میباشد ( .)p<0/05طبق نظر این دانشجویان
پایینترین نمره را جو بیمارستان با میانگین  3.23به خود
اختصاص داده است.
اما دید دانشجویان رشته هوشبری نسبت به جو اخالقی حاکم،
نسبت به دانشجویان اتاق عمل درمجموع مساعدتر است .طبق
نظر این دانشجویان ،تنها میانگین نمره جو پزشکان بهطور
معنیداری پایینتر از سطح مطلوب میباشد ( ،)p<0/05ولی
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 )0.01و بیشترین اختالفنظر را در مورد جو بیمارستان (با اختالف
نمره  )0.21دارند.

بیشتر است (نظر مساعدتری دارند) .همچنین دانشجویان این دو
رشته کمترین اختالفنظر را در مورد جو پزشکان (با اختالف نمره

جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب شاخصهای دموگرافیک
ردهها

سن (برحسب سال)
وضعیت تأهل
رشته
سال تحصیلی
بومی بودن
محل سکونت
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مشخصه
جنسیت

مرد
زن
 21و کمتر
 22تا 24
 25و باالتر
متأهل
مجرد
هوشبری
اتاق عمل
سال اول
سال دوم
سال سوم و باالتر
بومی
غیربومی
خوابگاه
منزل پدری
منزل استیجاری

تعداد
42
58
55
35
7
10
87
47
52
21
38
31
27
70
73
13
8

درصد
42
58
56/7
36/1
7/2
10/3
89/7
47/5
52/5
23/3
42/2
34/4
27/8
72/2
77/7
13/8
8/5

جدول  :2بررسی سطح جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری (مقدار آزمون=)3.5
پاسخگویان

دانشجویان اتاق عمل

دانشجویان هوشبری

کل پاسخگویان

متغیر
جو همکاران
جو پزشکان
جو بیماران
جو بیمارستان
جو مدیران
جو اخالقی اتاق عمل (کل)
جو همکاران
جو پزشکان
جو بیماران
جو بیمارستان
جو مدیران
جو اخالقی اتاق عمل (کل)
جو همکاران
جو پزشکان
جو بیماران
جو بیمارستان
جو مدیران
جو اخالقی اتاق عمل (کل)

میانگین
3/35
3/25
3/28
3/23
3/28
3/27
3/28
3/24
3/47
3/44
3/35
3/35
3/30
3/23
3/37
3/33
3/31
3/30

انحراف معیار
0/72
0/62
0/76
0/85
0/71
0/70
0/83
0/62
0/67
0/72
0/71
0/64
0/77
0/62
0/72
0/79
0/70
0/67

آمارهt
-1/425
-2/780
-1/991
-2/276
-2/188
-2/272
-1/780
-2/799
-0/216
-0/494
-1/391
-1/495
-2/490
-4/196
-1/783
-2/152
-2/645
-2/864

درجه آزادی
51
51
51
51
51
51
46
46
46
46
46
46
100
100
100
100
100
100

p
0/160
0/008
0/052
0/027
0/033
0/027
0/082
0/007
0/830
0/624
0/171
0/142
0/014
0/000
0/078
0/034
0/009
0/005
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جدول  :3مقایسه میانگین نمره جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری به تفکیک متغیرهای دموگرافیک
مشخصه
میانگین

0/495

3/18
3/34
3/53
2/91
3/76
4/05
3/24
3/52
3/24
3/62
3/06
3/32
3/21
3/59
3/50

0/324

0/865
0/424

0/070
0/365

0/422
0/003

0/120
0/201

0/290
0/531

جدول :4مقایسه دیدگاه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل ازلحاظ نمره جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن
متغیر
جو همکاران
جو پزشکان
جو بیماران
جو بیمارستان
جو مدیران
جو اخالقی اتاق عمل (کل)

میانگین نمرات نظر
دانشجویان هوشبری
3/28
3/24
3/47
3/44
3/35
3/35

بحث:
در محیطهای درمانی جو اخالقی به شرایطی گفته میشود که
باعث تسهیل در تصمیمگیری اخالقی میشود .برخی محققان بر
این باورند که بهبود بخشیدن به فضای اخالقی در مؤسسات
بهداشتی درمانی باعث واکنش بهتر پرستاران در برابر تنش
اخالقی و سایر علل ایجادکننده نارضایتی در محیط کاری خواهد
شد [ .]3لذا این مطالعه باهدف بررسی جو اخالقی محیط اتاق
عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم
پزشکی جهرم در سال  1397انجام پذیرفت .میانگین سنی
دانشجویان شرکتکننده در این مطالعه تقریباً  25/5سال و
انحراف معیار  1/76سال گزارش گردید .بر اساس نتایج حاصل از
این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخالقی اتاق

میانگین نمرات نظر
دانشجویان اتاق عمل
3/35
3/25
3/28
3/23
3/28
3/27

آماره t
-0/468
-0/092
1/303
1/358
0/497
0/599

درجه
آزادی
97
97
97
97
97
97

p
0/641
0/927
0/196
0/178
0/620
0/550

عمل و حیطههای آن نامطلوب گزارش گردید .در مطالعه هانگ و
پارک گزارششده است که جو اخالقی افراد موردمطالعه در سطح
متوسط قرار داشته است [ .]13نخعی و همکاران در مطالعه خود
دیدگاه پرستاران بیمارستانهای کرمان را نسبت به جو اخالقی
مطلوب گزارش کردند [ ]14که با نتایج حاصل از این مطالعه
همخوانی ندارد .عبداهلل زاده و همکاران در مطالعه خود نشان دادند
که اکثر کارکنان و دانشجویان اتاق عمل دیدگاه منفی نسبت به
جو اخالقی حاکم بر اتاق عمل دارند [ .]9جوالیی و همکاران در
مطالعه خود با بررسی پرستاران در بخشهای منتخب مراکز
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دیدگاه آنها نسبت
به جو اخالقی بخشهای موردمطالعه را منفی گزارش کردند []10
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جنسیت*
مرد
زن
 21و کمتر
سن (برحسب
سال)**
 22تا 24
 25و باالتر
وضعیت تأهل*
متأهل
مجرد
سال تحصیلی**
سال اول
سال دوم
سال سوم و باالتر
بومی بودن*
بومی
غیربومی
محل سکونت**
خوابگاه
منزل پدری
منزل استیجاری
* برای مقایسه از آزمون  tمستقل استفادهشده است.
** برای مقایسه از آنالیز واریانس یکطرفه استفادهشده است.

3/27
3/41
3/27
3/58
3/22
3/39
3/35
3/12
3/33
3/49
3/14
3/51
3/42
3/08
3/43

دانشجویان هوشبری
آماره آزمون
انحراف
معیار
-0/688
0/60
0/67
1/157
0/76
0/44
0/40
0/171
0/28
0/70
0/878
0/42
0/73
0/69
-1/855
0/51
0/68
1/033
0/65
0/62
0/61

P

میانگین

دانشجویان اتاق عمل
آماره آزمون
انحراف
معیار
-0/809
0/71
0/70
6/474
0/60
0/66
0/32
1/583
0/081
0/72
1/666
0/64
0/68
0/43
-1/070
0/80
0/68
0/641
0/75
0/69
0/50

P

بررسی جو اخالقی اتاق عمل از

کنند .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه میانگین نمره
جو اخالقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
بر اساس مشخصات دموگرافیک تنها تفاوت معنیدار مشاهدهشده
متعلق به میانگین نمرات نظر دانشجویان اتاق عمل نسبت به جو
اخالقی حاکم بر اتاق عمل بر اساس ردههای مختلف سنی بوده
است ( .)p<0/05میانگین نمرات نظر دانشجویان رشته اتاق عمل
که در رده سنی  22تا  24سال قرار دارند ،کمترین مقدار و رده
سنی  25و باالتر ،بیشترین مقدار را دارا بوده است .فیلپیوا در سال
 2007با بررسی  347پرستار کلمبیایی نشان داد که رابطه
معناداری میان هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک با دیدگاه
پرستاران در مورد جو اخالقی دیده نشده است [ .]18در این مطالعه
دیدگاه دانشجویان رشته اتاق عمل نسبت به جو اخالقی حاکم،
برحسب سایر متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنیداری نداشت
( .)p>0/05در مطالعه جوالیی و همکاران هیچکدام از خصوصیات
دموگرفیک پرستاران با دیدگاه آنها نسبت به جو اخالقی رابطه
معناداری نداشتند [ .]10در مطالعه حاضر نیز میانگین نمرات نظر
دانشجویان رشته هوشبری به جو اخالقی اتاق عمل برحسب
هیچیک از متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنیداری نداشت
(.)p>0/05
نتیجهگیري:
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید دانشجویان اتاق عمل
و هوشبری وضعیت جو اخالقی اتاق عمل و حیطههای آن مطلوب
نمیباشد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت حاکم در بیمارستانهای
آموزشی درمانی و بهبود هرچه بهتر خدمات و افزایش انگیزه
دانشجویان نیاز به برنامهریزیهای دقیقتر در خصوص اصالح
وضعیت حاکم بهشدت احساس میشود .برای بررسی راهکارهای
مناسب در جهت بهبود وضعیت جو اتاق عمل نیاز به بررسیهای
بیشتر و شناسایی عوامل کارامد در این زمینه میباشد.
تشکر و قدردانی:
از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی
پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم بابت تأمین
تسهیالت الزم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر میشود.
تعارض منافع:
در این مطالعه هیچگونه تعارض منافع وجود ندارد.
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که با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی دارد .با توجه به اینکه
جو اخالقی در این مطالعه در سطح نامطلوب بود و ازآنجاییکه
دانشجویان این رشتهها ،پرسنل و کادر درمان آینده ما خواهند بود
و ازآنجاییکه روزبهروز نیازمند به کادر درمانی با توان علمی و
عملی باالیی هستیم؛ پیشنهاد میشود مسئولین با برگزاری
جلسات هماندیشی سعی در ایجاد جوی آرام و بدون تنش برای
دانشجویان نمایند تا دانشجویان بدون دغدغه جو اخالقی ،بتوانند
آموزشهای الزم را در محیط بیمارستان و بهویژه اتاق عمل کسب
نمایند تا در آینده شاهد کادر درمان کارآمد و کارا باشیم [.]8
در مطالعهی حاضر ،در میان حیطههای جو اخالقی بر اساس نظر
دانشجویان اتاق عمل؛ میانگین نمره جو پزشکان ،جو بیمارستان،
جو مدیران و جو کلی بهطور معنیداری پایینتر از سطح مطلوب
بوده است ،اما طبق نظر دانشجویان هوشبری ،تنها میانگین نمره
جو پزشکان بهطور معنیداری پایینتر از سطح مطلوب گزارش
گردیده است .در مطالعه عبداهلل زاده حیطه مربوط به پزشکان
بهعنوان منفیترین حیطه جو اخالقی از دیدگاه دانشجویان اتاق
عمل گزارش گردید [ .]9خزنی و همکاران نیز در مطالعه خود
حیطه مربوط به پزشکان را بهعنوان منفیترین حیطه جو اخالقی
گزارش کردند [ ]15که با نتایج حاصل از دیدگاه دانشجویان رشته
هوشبری در این مطالعه همخوانی دارد .پائولی و همکاران در
مطالعه خود حیطه بیمارستان را بهعنوان منفیترین حیطه از
دیدگاه پرستاران گزارش کردند [ ]16با توجه به جایگاه جو اخالقی
در ارائهی مراقبت ایمن و باکیفیت باید از استراتژیهایی که
رابطهی دانشجویان و پزشکان را بهبود میبخشد ،استفاده کرد.
اولریچ در مطالعه خود بیان کرد که کمترین نمره در بین
حیطههای جو اخالقی مربوط به بیمارستان میباشد [ .]17در
مطالعه حاضر بر اساس نظر دانشجویان اتاق عمل پایینترین نمره
را جو بیمارستان را به خود اختصاص داده بود .بهطورکلی در
مطالعه حاضر دید دانشجویان رشته هوشبری نسبت به جو اخالقی
حاکم ،نسبت به دانشجویان اتاق عمل درمجموع مساعدتر
گزارششده است( .نظر دانشجویان رشته هوشبری با نمره 3/35
ازنظر دانشجویان رشته اتاق عمل با نمره  3/27مساعدتر بوده
است) .منفی بودن جو اخالقی از دیدگاه دانشجویان در حیطههای
گزارششده نیازمند تقویت و بهبود این حیطهها میباشد ،چراکه
بهبود این حیطهها سبب افزایش انگیزه در بین دانشجویان و
تمایل بیشتر به یادگیری در آنان میشود؛ بنابراین به نظر میرسد
مدیر گروههای هر دو رشته اتاق عمل و هوشبری میتوانند نقش
مهمی را در بهبود هرچه بیشتر جو اخالقی دانشجویان خود ایفا
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Abstract:
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Introduction:
In the medical environment, ethical atmosphere facilitates moral decision-making. Persons working in
a hospital as well as a health care organization are responsible for complying with their professional
ethics. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the ethical atmosphere of the
operating room environment from the viewpoint of the operating room and anesthesiology students of
Jahrom University of Medical Sciences in 2018.
Methods:
This descriptive cross-sectional study was conducted at Jahrom University of Medical Sciences in 2018.
A total of 101 operative and anesthetic students with one-semester clinical presence in the hospital were
enrolled in the study. Data were gathered using two questionnaires of demographic information and
Olson's ethical atmosphere questionnaire. Data analysis was performed using descriptive and inferential
statistics using SPSS 21 software.
Results:
Based on the results of this study, from the viewpoint of all students, the ethical situation of the
operating room and its areas were undesirable. Comparison of the average score of the operating room's
ethical atmosphere was significant from the viewpoint of students of the operating room and anesthesia
based on different age groups. (p <0.05). Comparison of other demographic characteristics with the
mean score of moral barrier between the two fields of anesthesia and operating room did not show a
significant relationship (p> 0.05).
Conclusion:
From the viewpoint of all students, the ethical atmosphere of the operating room and its areas were
undesirable. Due to the presence of a negative ethical atmosphere in the operating rooms of the hospitals
in question, considering the causes of this and planning to improve the existing ethical atmosphere is
essential.
Keywords: students, operating room, anesthetics, ethical atmosphere
* Corresponding author Email: navidkalani@ymail.com

33

