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  پرستاران دگاهياز د يپرستار يها ارائه مراقبت يو اخالقاي  حرفه يها ارزش
  

  يرضا مسعود، *يعابد يدرعليح، ييشبنم رزمجو
  

 

  چكيده
و ايجاد  ها ارزشيادگيري مفهوم اين . دهند يم ليرا تشك يبخش عمده و مهم عملكرد حرفه پرستار، يا حرفه يها ارزشمقدمه: 

 يها ارائه مراقبت يو اخالق يا حرفه يها ارزش يبررس با هدف مطالعه نيا. آنها امري ضروري است شرايطي جهت توسعه و تكامل
  . انجام شدپرستاران  دگاهياز د يپرستار
در  به صورت نمونه در دسترس رازيچمران ش ديشه مارستانينفر از پرستاران ب 150با شركت  يمقطع -يفيمطالعه توص نياها:  روش
بازنگري  اسيدموگرافيك پرستاران و مق يها اي دو قسمتي مشتمل بر ويژگي نامه پرسشاطالعات با استفاده از . شدانجام  1394سال 
اعتماد و عدالت) و ، شدناي  حرفه، اييگر عمل، در پنج بعد (مراقبت سي) شانك و وNPVS-R( پرستاري يا حرفه يها ارزش ي شده
مورد ، )اريو انحراف مع نيانگي(ميفياطالعات با استفاده از آمار توص. آوري شد مهم جمع اريستا ب تياهم بي از كرتيلاي  نهيپنج گز اسيمق

  . قرار گرفت ليو تحل هيتجز
 نيانگيعدالت با مي  همؤلفمربوط به  ازيامت نيانگيم نيتر بيشدر پرستاران اي  حرفه يها مربوط به ارزش يها همؤلف نيدر بنتايج: 

ت سؤاالكل  ازيامت نيانگمي. بودهاست 31/3±74/0 نيانگيبا م اييگر عملي  همؤلفمربوط به  ازيامت نيگانيم نيتر كم و 79/0±91/3
 بيپرستاران به ترت دگاهياز د يا حرفه يها ارزشابعاد  يبند تاولوي. بود 72/3±53/0پرستاران برابر  رداي  حرفه يها ارزش نامه پرسش

  . بود ييگرا عمل، شدن يا حرفه، اعتماد، مراقبت، شامل بعد عدالت
با شغل آنها ارتباط دارد را مهم  ميرا كه به طور مستق يپرستار يها ارزشمطالعه نشان داد پرستاران آن دسته از  نياگيري:  نتيجه

 ازيران است نپرستا ميمستق ريغ فياز وظا يكه مرتبط با برخ يا حرفه يها ارزش يها همؤلفاياز ابعاد  يبرخ تيدرك اهم نيبنابرا. شمارند يم
  . مورد توجه قرار گيرد پرستاران ي در دوران تحصيلياي و اخالق حرفه يها ارزش و الزم است آموزش تمام ابعاد ددار يتر بيش تيبه حما

  
  يپرستار يها مراقبت، پرستاران، ياخالق يها ارزش، يا حرفه يها ارزشهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

هستند كه بخش عمده و  ييو باورها ها آرمان، ها ارزش
 يو اساس هيو پا دهند يم ليرا تشك يمهم حرفه پرستار

                                                 
دانشكده ، يگروه پرستار، (استاد) يعابد يدرعليحدكتر نويسنده مسؤول: *

. رانيا، اصفهان، (خوراسگان) واحد اصفهان يدانشگاه آزاد اسالم، ييو ماما يپرستار
drabediedu@yahoo.com  

 واحد اصفهان يدانشگاه آزاد اسالم، يارشد پرستار يدانشجو، ييشبنم رزمجو
 )shabnam.r67@gmail.com(. رانيا، اصفهان، خوراسگان)(

ل اچهارمح، شهركرد يدانشگاه علوم پزشك، يگروه پرستار، )اري(استاد يمسعود رضا
  )masoodi1383@yahoo.com(. رانيا، ياريبخت

  19/7/95پذيرش:  ، تاريخ12/4/95، تاريخ اصالحيه: 2/12/94تاريخ دريافت مقاله: 

 ها ارزش نيو ا آورند يو عمل فراهم مگيري   ميتصم يبرا
، طيمح، اجتماع، فرهنگ، از خانواده يريپذتأثيردر افراد با 

 يا حرفه يها ارزش. ابندي يتوسعه م تيمذهب و قوم
 ييداشته و استانداردها يشخص يها ارزشدر  شهير

مورد  ديپرستاران با يعملكرد هستند كه از سو يبرا
و  ها ارزش يابيارزش يبرا ياريباشند تا مع رشيپذ
اساس  يا حرفه يها ارزش. )1آنان فراهم سازند(ديعقا

 تعامالت پرستاران تيضمن هدا و استعملكرد پرستاري 
و عموم مردم اي  حرفه ادساير افر، همكاران، با بيماران
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تعهد به رفاه بيمار و راهنمايي براي رفتار  يبرا چارچوبي
و مراقبت بشردوستانه  تياخالقي در جهت تدارك امن

 در خصوص يمطالعات اختصاص. )2آورد( مي فراهم
و به  است محدود رانيدر ا يپرستاراي  حرفه يها ارزش
 ايدر آساي  حرفه يها در مورد ارزش قاتيتحق يطور كل

 دگاهياز د اي حرفه يها ارزش يابيارز نيبنابرا. نادر است
ارائه  يبرا يدياطالعات مف كننده  تواند فراهم مي پرستاران

گيري   و به كار سازي كپارچهيتر و مؤثر ييهاكار راه
و انجام  ينيعملكرد بال يو ارتقااي  حرفه يها ارزش
  . )1باشد( ها ارزش نياساس ا بر ها مراقبت

و شأن  تيشخصءارتقا يپرستار ي از اهداف حرفه يكي
 يپرستار يها تا مراقبت است افراد تحت مراقبتشان يانسان

 بياز آسگيري   و جلو انيمنجر به سود رساندن به مددجو
از  يو آگاه ياخالقگيري    ميتصم نيبنابرا. آنان شود دنيد

، گريد يها ميبا تصم سهير مقاد ميتصم كيانتخاب  ليدال
 هر. )3كار روزمره پرستاران است( ريناپذ كيتفك جزء

ي شخصي خود را مورد ها ارزشجدي  به طورپرستار بايد 
ي ها ارزشبا  ها ارزشبازبيني قرار دهد تا دريابد كه آيا اين 

  . )4(ريكند يا خ مي برابرياي  ضروري حرفه
از نيازهاي  يو ايمورد قبول هر فردبر باوره يها ارزش
و ، رفتارهاي مبتني بر سالمت، سالمت و بيماري، انساني

 ليبه دل. )5گذارد( مي تأثيردر برابر بيماري  يواكنش و
نمودن و  كپارچهي، پرستاران هاي متفاوت نقش

ي فردي آنان با ها مهارتدانش و ، ها ارزشسازي  همسان
وخدمت رساني به جامعه  ينيازهاي سالمت هدف رفع

الزم است كه  نيبنابرا. )6برخوردار است( ييباال تيزاهما
هاي  فعاليت، هاي مختلف ارائه خدمات پرستاران در جايگاه

مشترك بنا نهاده تا بيانگر تعهد و  ييها ارزش هيخود را بر پا
 ربه نظ. التزام آنان به حرفه پرستاري و جامعه باشد

يطي جهت و ايجاد شرا ها ارزشرسد يادگيري مفهوم اين  مي
  . )2(سعه و تكامل آنها امري ضروري استتو

را فقط در قالب ، است عملكرد و صالحيت پرستاري ممكن
ي باليني دانست و از اخالق مجزا پنداشته شود؛ در ها فعاليت

. ستندين اخالق و عملكرد باليني جدا از يكديگرالً حالي كه عم
ق ي بيمار مسؤول است و اخالها پرستار در برابرارزش

پرستاري بر انجام عملكرد صحيح و اجتناب از خطرات 
مراقبت و عملكرد پرستاري به عنوان  نيبنابرا. تمركز دارد

يك پديده پيچيده شناسايي و پيشنهاد شده است كه در 
شناختي و عاطفي در نظر ، اجزاي اخالقي، فرايند مراقبت

گرفته شوند؛ همچنين تعهد و رعايت اصول اخالقي در ارائه 
مراقبت  تراقبت به بيمار بر انجام مراقبت تقدم دارد و رعايم

در عصر . )7(است ضروري حرفه پرستاري اخالقي جزء
، در عرصه مراقبت شيحاضر تعارضات اخالقي رو به افزا

اي به  حرفه يها ارزش يساز يضرورت كسب و درون
ا و توسعه منظور برآورده ساختن انتظارات و استاندارده

 يتوسعه و القا ي) و درك چگونگ2(طرح نمودهاي را م حرفه
 تياهم حائز يپرستار ندهيدر آ اي، حرفه يها ارزش نيا

  . )8است(
، يدر پرستار يو اخالقاي  حرفه يها از ارزش استفاده

. فراموش شده است ياريبس ليموضوع مهم است كه به دال
در مطالعات مختلف  يواخالقاي  حرفه يها ارزش نيتفاوت ب
حاكم بر  يها تفاوت در جوامع از نظر ارزش ندهده نشان

. است يو مذهب ياقتصاد، ياجتماع، يفرهنگ طياساس شرا
 نيپرستاران و همچناي  حرفه يها ارزش ييشناسا ن روياز ا

و استاندارد در اي  به اخالق حرفه ياحترام بي عوامل مؤثر بر
  . )9است( يضرور ماريمراقبت از ب

در  يا حرفه يها ارزش سازي يآنجا كه كسب و درون از
منجر به ، مارانيمراقبت ب طيضمن بهبود شرا، يپرستار
توسعه آموزش  نيبنابرا، گردد مي پرستاران يشغل تيرضا
 يمهم آموزش پرستار يها از جنبه يا حرفه يها ارزش
 يپرستاراي  حرفه يها ارزش نييضمن تع ديپس با. )10است(
و  انيبه دانشجو يالقمسائل و مشكالت اخ، آن سازي يو بوم

شوراي ، راستا نيدر هم. )9پرستاران آموزش داده شود(
بر  يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت گذاري استيس

هفت بعد ، 1390اخالق در پرستاري در سال  نامه نيياساس آ
، ارياخت، پرستاري شامل رازداري اي در اخالق حرفه
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و  بيآس جاديعدم ا ،انسان اتياحترام به ح، التعد، كوكاريين
  . )11نموده است( هيصدمه به فرد و صداقت را ته

 ميو اخالق مفاهاي  مقوالت حرفه نييتعاين كه با توجه به 
هستند و  يدر حرفه پرستار يگذارتأثيرمهم و  اريبس
آنها همواره مدنظر و مورد  قيدق نييو تب يبه واكاو ازين

 ياه ارزش يپژوهش حاضر با هدف بررس. توجه است
ديدگاه از  يپرستار يها ارائه مراقبت يو اخالق يا حرفه

  . ديگرد يطراح بيمارستان شهيد چمران شيراز پرستاران
  

  ها روش
 1394در سال  يمقطع -يفيمطالعه توص كيپژوهش اين  

 هيپژوهش كل نيمورد مطالعه در ا يجامعه آمار. بود
روش . بود چمران ديشه مارستانيپرستاران شاغل در ب

  ، نمونه در دسترس در اين مقطع زمانيگيري   ونهنم
ورود و خروج  يارهايمع بود و با اعمال )يسرشمار(

پژوهش  طيمح. ندنفر وارد مطالعه شد150تعداد نمونه 
ورود به  يارهايمع بود رازيچمران ش ديشه مارستانيب
 ماه سابقه كار6حداقل داشتن  مطالعه شامل: نيا

شركت در  يراب تيارض و مارستانيدر ب پرستاري
  . بودپژوهش 

 ليبه تكم ليخروج از مطالعه شامل عدم تما يارهايمع
 دگاهيد يبررس يبرا. بود قيو مشاركت در تحق نامه پرسش

از  يو اخالق يا حرفه يها ارزشپرستاران نسبت به 
، نامه پرسشبخش اول ، استفاده شد يدو قسمت يا نامه پرسش

 يها ارزشدوم ابزار  و در بخش ياجتماع - يمشخصات فرد
 26كه شامل  گرفتمورد پرسش قرار يپرستار يا حرفه
 يانجمن پرستار يا حرفه ياخالق يه برگرفته از كدهامؤلف
 5(ييعملگرا، )تميآ 9(ابعاد مراقبت  رندهيدر برگ بود كهكايامر
 )تميآ 3() و عدالت تميآ 4(شدن اي  حرفه، )تميآ 5(اعتماد ، )تميآ

 كرتيلاي  نهيپنج گز اسيساس مقبرا ها نهيگز. است
نمره  تياهم بي نهيصورت كه گز نيبه ا، شود گذاري مي نمره

 نهيو گز 4مهم نمره ، 3نسبتاً مهم نمره ، 2نمره  تيكم اهم، 1
محدوده نمره . دهد مي را به خود اختصاص 5مهم نمره  اريبس

 دهنده باالتر نشاني  كه نمره است 26- 130از  نامه پرسش نيا
حسيني . استاي  حرفه يها ارزشپرستاران با  تر بيش ييآشنا

 نيا Schank & Weis)( سيشانك و و و همكاران به نقل از
طراحي و اي  ي حرفهها ارزشگيري  ابزار به منظور اندازه

و با توجه به مطالعات آنها از روايي و پايايي استاندارد شده 
 ييايپا. )1)(92/0 ونباخكر يالزم برخوردار است (آلفا

اي  كرونباخ در مطالعه يآلفا بيبا استفاده از ضر نامه پرسش
، انجام شده است زيتبر يكه در دانشگاه علوم پزشك لوتيپا

مطالعه  نيدر ا نيهم چن. )2(استگزارش شده  91/0
 بندي تياولو نيانگيهر بعد بر اساس نمره م يها همؤلف
بعد  هر يها همؤلف نيانگيبر اساس جداول نمره م. ستا شده

از  نشيانگيه نمره ممؤلفصورت كه هر  نيبد. است مشخص
نسبت به  يباالتر تيباشد در اولو تر بيش گريدي  همؤلف

  . قرار داده شده است يگريد
 يطرح و اخذ مجوز الزم از معاونت پژوهش بيپس از تصو

 ربطيذ نيمسؤولاخالق و  تهيكم، رازيش يپزشك علومدانشگاه 
 طيچمران پژوهشگر در مح ديشه مارستانيبا ب يو هماهنگ

، نيمسؤولخود به  يو ضمن معرف ديپژوهش حاضر گرد
و اهداف  تيكرد و اهم يمعرف يپژوهش يها پرسنل و واحد
داده شد  نانياطم ها به نمونه. آنها شرح داد يپژوهش را برا

گر  نزد پژوهش نامه پرسشو مندرجات  يشخص تكه اطالعا
 ها به نمونه. ستيذكر نام نبه  يازيمحفوظ خواهد ماند و ن

و  نامه پرسش ليداده شد كه در هر مرحله از تكم نانياطم
و در  هستند مختار يدر مورد انصراف از ادامه همكار قيتحق

قرار داده  ارشانيپژوهش در اخت جينتا، آنان ليصورت تما
پژوهش در دو  نياز ا يكم يها داده  ليوتحل هيتجز. شدواهدخ

و با كمك  )اريو انحراف مع نيانگيم( يفيسطح آمار توص
در قالب جدول خالصه  ها انجام و داده SPSS-22 افزار نرم
در نظر گرفته  05/0از  تر كم Pبا  مطالعه نيدر ا يمعنادار. شد
  . شد

  
  نتايج
 ديشه مارستانينفر از پرستاران ب 150پژوهش نيدر ا



  يپرستار يها ارائه مراقبت يو اخالق يا حرفه يها ارزشبررسي   شبنم رزمجويي و همكاران
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 433/  )48( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

كليه پرسشنامه ها كامل تكميل . شركت نمودند چمران
 نيدر ب. قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز  ود وشده ب

مشاهده شده مربوط به  يفراوان نيتر بيشپرستاران زن 
. بوده) نفر83درصد ( 7/57سال 30از  تر كم يسني  رده
مشاهده شده  يفراوان نيتر بيشزيمرد ن تارانپرس نيدرب

 1/48سال 31-40 يسني  مربوط به پرستاران در رده
درصد  8/48پرستاران زن  نيب در. نفر) بود13درصد (

پرستاران  نيو در ب، بودند متأهل درصد 2/51مجرد و 
در . ندودب متأهلدرصد  4/70مجرد و  درصد 6/29مرد 

درصد مجرد و  3/45كل پرستاران نمونه  نيمجموع ب
 نيتر بيش استخدام ازنظرنوع. ندبود متأهلدرصد 7/54

پرستاران  پرستاران زن مربوط به نيدر ب يفراوان عيتوز
پرستاران مرد مربوط به  نيدرصد و در ب 5/28 يقرارداد

اكثر افراد از شرح . درصد بود 7/40 يپرستاران رسم
 6/97 طوري كهبه . شتنددا يآگاه يپرستار فيوظا

درصد از پرستاران مرد و  3/96، درصد از پرستاران زن
 يپرستار فيپرستاران از شرح وظا كلدرصداز  3/97

مرتبط با  يكارگاه اي دورهافراد  اكثر .ندمطلع بود
  . ندبود  كرده ياخالق را ط اي اي حرفه يها ارزش

» مراقبت«در بعد  يا حرفه يها ارزش تيخصوص اهم در
. قرار گرفت يحوزه مورد بررس نيدر ا مؤلفه 9

 يرا دارا »ماريحفظ اسرار ب« يها پرستاران مؤلفه
در كار  گانكنند حقوق شركت تيرعا«و  تياهم نيتر بيش
ي  همؤلف. عنوان نمودند تياهم نيتر كم يرا دارا »يقاتيتحق

 اريو انحراف مع نيانگيم با »ماريحفظ اسرار ب«
 تيرعا«ي  همؤلفو  ازيامت نيانگيم نيتر بيش 91/0±43/4

و  نيانگيبا م »يقاتتحقي كار در كنندگان حقوق شركت
 را ازيامت نيانگيم نيتر كم 33/3±12/1اريانحراف مع
ت بعد مراقبت در سؤاالكل  ازيامت نيانگيم. داشته است

 بود 88/3±59/0برابر با ، كرتيل اي نهگزي پنج اسيمق
  . )1جدول(

حرفه  يارتقا«ي  همؤلف، اييگر عملبعد  يها همؤلف نيب در

با » شركت فعال در امور مربوط به سالمت قياز طر
 نيانگيم نيتر بيش 65/3±02/1 اريو انحراف مع نيانگيم

 يپرستار يها انجمن تيشركت در فعال«ي  همؤلفو  ازيامت
 نيتر كم 05/3±31/1 اريو انحراف مع نيانگيبا م »اي حرفه

پنج  اسيكل نمرات در مق نيانگيم. را داشت ازيامت نيانگيم
  . )2 جدول(بود 31/3±74/0، بعد نيدر ا كرتيلاي  نهيگز
 نيب در. مؤلفه بود 5اعتماد در مطالعه حاضر شامل بعد
و  تيحفظ صالح«ي  همؤلف، بعد اعتماد يها همؤلف
 اريو انحراف مع نيانگيبا م »ينيبال طيدر مح يستگيشا
شركت «ي  همؤلفو  ازيامت نيانگيم نيتر بيش 88/0±13/4

و  نيانگيبا م» به طور مستمر يابيدر انجام خودارز
را  ازيامت نيانگيم نيتر كم 19/3±02/1 اريانحراف مع

 اسيت بعد اعتماد در مقسؤاالكل  ازيامت نيگانيم. داشت 
  . )2جدول( بود78/3±65/0برابر با ، كرتيل اي نهگزي پنج
ي  همؤلف، »شدناي  حرفه«ه مربوط به بعد مؤلف 4 انيم از
گيري   ادي يها استانداردها در برنامهارتقاي  حفظ و«

به منظور بهبود  ييها تيفعال گذاري هيپا«و » پرستاران
 يارهايو انحراف مع نيانگيبا م بيبه ترت »ينيبال طيمح
و  ازيامت نيانگيم نيتر بيش 79/3±06/1 و 99/0±79/3

با » مشاركت در امر نظارت بر عملكرد همكاران« ي  همؤلف
 نيانگيم نيتر كم 47/3±00/1 اريو انحراف مع نيانگيم

 اي حرفه ت بعدسؤاالكل  ازيامت نيانگيم. را داشت ازيامت
 68/3±69/0برابر با ، كرتيل يا نهگزي پنج اسيشدن در مق

  . )3 جدول(بود
حفظ سالمت «ي  همؤلف، »عدالت«مربوط به بعد  تميسه آ از

 09/4±02/1 اريو انحراف مع نيانگيبا م» عموم تيو امن
بهبود سطح «ي  همؤلفو  ازيامت نيانگيم نيتر بيش

 به طورو سالمت  يپرستار يها به مراقبت يدسترس
 اريو انحراف مع نيانگيبا م» مومع يبرا كساني

 نيانگيم. را داشت ازيامت نيانگيم نيتر كم 07/1±81/3
 اي نهگزي پنج اسيت بعد عدالت در مقسؤاالكل  ازيامت
  . )3 جدول(بود 91/3±79/0برابر با ، كرتيل
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  در پرستاران»مراقبت«بعد  يها همؤلف بندي تيو اولو ارمعي انحراف، نيانگيم :1جدول
  اولويت  ميانگين و انحراف معيار اي بعد مراقبتههمؤلف

11/4 حفظ حقوق اخالقي و قانوني بيمار ±1 3  
68/3 در تضاد اخالق باشدايحرفهيهاارزشعدم مشاركت در مراقبتي كه با  ± 24/1  6  
92/3 عمل كردن به عنوان حامي بيمار ± 94/0  5  

65/3 متفاوتداوري در مورد بيماران با سبك زندگي مراقبت بدون پيش ± 08/1  8  
15/4 حفظ خلوت بيماران به عنوان بخشي از حقوق آنان ± 89/0  2  
68/3 برخورد با كادر درماني كه عملكرد مناسبي ندارند ± 01/1  7  

33/3 كنندگان در كار تحقيقاتيرعايت حقوق شركت ± 12/1  9  
95/3 رعايت اصول صداقت و احترام به شخص به عنوان راهنماي عملكرد ± 00/1  4  

43/4  حفظ اسرار بيمار ± 91/0  1  
88/3  ميانگين و انحراف معيار كل ± 59/    

  
  بعد اعتماد در پرستاران يها همؤلفو  »اييگر عمل«بعد  يها هؤلفم بندي تيو اولو ارمعي انحراف، نيانگيم :2جدول

  اولويت  ميانگين و انحراف معيار گراييهاي بعد عملهمؤلف
37/3 .گذار استتأثيره بر توزيع منابعهايي كگيريمشاركت در تصميم ± 16/1  2  

65/3 حرفه از طريق شركت فعال در امور مربوط به سالمتارتقاي ± 02/1  1  
17/3 هاي مراقبت سالمتسياستگيريايي در شكلهاي پرستاري حرفهدرنظرگرفتن نقش انجمن ± 12/1  4  

30/3 مناسب در بالينشركت در تحقيقات پرستاري و يا بكار بردن نتايج تحقيقات ± 03/1  3  
05/3 اييهاي پرستاري حرفهشركت در فعاليت انجمن ± 31/1  5  

31/3  معياركل وانحرافميانگين ± 74/0    
     هاي بعد اعتمادمؤلفه

19/3 شركت در انجام خودارزيابي به طور مستمر ± 02/1  5  
59/3 يماردرخواست مشاوره يا همكاري در صورت عدم توانايي در رفع نيازهاي ب ± 08/1  4  

94/3 هامهارتمنظور به روز كردن دانش وتر به بيشتالش براي كسب آموزش ± 91/0  3  
03/4 پذيري و جوابگويي در قبال عملكرد خودمسؤوليت ± 92/0  2  

13/4 حفظ صالحيت و شايستگي در محيط باليني ± 88/0  1  
78/3  معياركل وانحرافميانگين ± 65/0    

  
  در پرستاران» عدالت«بعد  يها همؤلفو » شدن ايي حرفه«بعد  يها همؤلف بندي تيو اولو ارمعي انحراف، نيانگي: م3جدول 

  اولويت  ميانگين و انحراف معيار اي شدنهاي بعد حرفهمؤلفه
  4 00/1±47/3 مشاركت در امر نظارت بر عملكرد همكاران

  3  90/0±66/3 گذاري استانداردهايي به عنوان راهنما براي عملكردپايه
  1  99/0±79/3 گيري پرستارانهاي يادحفظ و ارتقاي استانداردها در برنامه

  2 06/1±79/3 هايي به منظور بهبود محيط بالينيگذاري فعاليتپايه
    69/0±68/3  ميانگين وانحراف معياركل

      هاي بعد عدالتمؤلفه
  1  09/4±02/1  حفظ سالمت و امنيت عموم

  3  81/3±07/1 هاي پرستاري و سالمت به طور يكسان براي عمومبه مراقبتبهبود سطح دسترسي 
  2  84/3±11/1 هاي فرهنگيپذيري در رفع نيازهاي بيماران با درنظر گرفتن تفاوتمسؤوليت

    91/3±79/0  ميانگين وانحراف معياركل
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  بحث
ارائه  يو اخالق يا حرفه يها ارزشمطالعه  نيدر ا

. ديگرد يپرستاران بررس دگاهيزدا يپرستار يها مراقبت
 تيدوم اهم تيمطالعه نشان داد بعد مراقبت در اولو جينتا

 يدر حال. پرستاران قرار دارد يو اخالق اي حرفه يها ارزش
پرستاري مراقبت از  كدهاي اخالقترين  مهمكه يكي از 
رود كه رفتاري توأم  مي لذا از پرستاران انتظار. بيمار است

ون پيش داوري نسبت به بيمار داشته با احترام و بد
و همكاران در  نيكه توسط لاي  در مطالعه. )12باشند(

بعد مراقبت هم در زمان ورود و ، رفتيصورت پذ وانيتا
اول) را  تينمره(اولو نيانگيم نيباالتر يالتحصيل فارغهم 

و همكاران نشان داد كه  ينيپژوهش حس جينتا. )8(داشت
، يپرستار انيدانشجو يا حرفه يها ارزش يدر بررس

 دگاهياز د» مراقبت«كل نمرات مربوط به بعد  نيانگيم
 تواند يسوم قرار داشت كه م تيدر اولو انيدانشجو

 يپرستار انيدانشجو نشيگز ستميس يضرورت بررس
آموزش  يها ) و برنامهرفهدانشجو با ح يتي(تناسب شخص

 اين كهبا توجه به . را در كشور مشخص سازد يپرستار
، است يپرستاري  واساس حرفه هياول تيمسؤولمراقبت 

و آموزش  يزير برنامه قيپرستاران از طر يآگاه شيافزا
  . است يبعد الزام نينسبت به ا

، »ماريحفظ اسرار ب«ه بعد مراقبتمؤلف نيتر مهمرابطه با  در
بود كه موضوع  نيا انگريمطالعه افشار و همكاران ب

گويي و رازداري از جمله  قتحقي، ي اخالقيها گيري تصميم
به همين دليل است كه آيين اخالق . مسائل اساسي هستند

كند كه اطالعات به دست آمده در  مي پرستاري تصريح
از بيمار بايد راز تلقي شده و بدون رضايت  راقبتحين م

  . )13بيمار در اختيار ديگران قرار نگيرد(
درصد  5/42و همكاران نشان داد  يشابورين پژوهش

بيماران اظهار داشتند كه دادن اطمينان به بيمار جهت حفظ 
 87. گرفت مي اسرار آنها به ندرت ازجانب پرستاران انجام

درصد پرستاران اعتقاد داشتند در بيشتر اوقات در حفظ  
  . )14دهند( مي اسرار بيماران به آنان اطمينان خاطر

ي  همؤلف، بعد مراقبت يها همؤلف نيمطالعه حاضر در ب در
در . است تيپاسخ اهم نيتر بيش يدارا »ماريحفظ اسرار ب«

از آن است  يحاك مطلب مطالعه آلفرد و همكاران نيا تأييد
مربوط به بعد مراقبت از  يها مؤلفه يوانيتا انيكه دانشجو

 تيرعا«، »ماريحفظ خلوت ب«، »ماريحفظ اسرار ب« ليقب
 يترام به شخص به عنوان راهنمااصول صداقت و اح

بعد مراقبت نام  يها مؤلفه نيتر مهمرا به عنوان » عملكرد
 دگاهيبعد از د نيا يها مؤلفه نيتر مهم نيبردند و همچن

، »ماريب يكردن به عنوان حام عمل«، ييكايامر انيدانشجو
» ماريب يو قانون يحفظ حقوق اخالق« و »ماريحفظ اسرار ب«

  . )15بود(
 تيدر رتبه سوم اهم پرستاران دگاهيتماد از داع بعد

 طيدر مح يستگيو شا تيحفظ صالح«ي  همؤلفقراردارد و 
. مهم را داشته است اريپاسخ مهم و بس نيتر بيش»ينيبال

است كه از ديدگاه  نيراستا مطالعه كالرك نشانگر ا نيدر ا
مؤلفه در مقياس 26ين مؤلفه در ميان تر مهمدانشجويان 

حفظ صالحيت و «پرستاري مؤلفه اي  رفهح يها ارزش
) كه با مطالعه حاضر 16بود( »يشايستگي در محيط بالين

  . ي داشتخوان هم
در پرستاران  اي حرفه يها ارزش يها همؤلف نيب در
از  نيبنابرا. عدالت بود همؤلف به مربوط 91/3±79/0نيانگيم
ابعاد  ريبا سا سهيبعد در مقا نيپرستاران ا دگاهيد

شناخته  تياهم تياولو نيبه عنوان اول اي حرفه ياه ارزش
عواملي چون صداقت و اين كه با توجه به . شده است

ي  جويي و وجدان كاري الزمه عدالت، صبر، استگويير
خود  نيا، شخصيتي پرستار براي مراقبت از بيمار است

 يپرستاران دارا دگاهيدهد كه حفظ عدالت از د مي نشان
بعد عدالت  يها همؤلفترين  تيبا اهم از. است اريبس تياهم
با » عموم تيسالمت و امن حفظ« ي همؤلفمطالعه  نيدر ا
كه هم راستا با  است مهم اريپاسخ مهم و بس نيتر بيش

مطالعه پرون و همكاران است كه نشان داد از سه  جهينت
حفظ سالمت و امنيت «، »عدالت« مؤلفه مربوط به بعد

در پذيري   تيمسؤول«و ترين   به عنوان با اهميت» عموم
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 »يفرهنگ يها بيماران با در نظر گرفتن تفاوت يرفع نيازها
  . )2مؤلفه مطرح گرديد(ترين  ميتنيز كم اه

و  )Alfred( آلفرد نيو همچن )Clark( مطالعات كالرك در
 انيدر م »عموم تيحفظ سالمت و امن«مؤلفه ، نهمكارا

 نيتر بيش انيجوكه از نظر دانش رديگ مي قرار ييها تميآ
مؤلفه در بعد  نيتر مهم يبه عبارت ايرا داشته و  تياهم

 يمطالعه كنون يها افتهيگردد كه با  مي محسوب» عدالت«
  . )16و15(اردمشابهت د

پرستاران در  دگاهيشدن از داي  مطالعه بعد حرفه نيا در
و  حفظ« ي همؤلفقرار گفته است و  تيرتبه چهارم اهم

» پرستارانگيري   ادي يها ا در برنامهاستاندارده يارتقا
مشاركت در امر نظارت «و  تيپاسخ اهم نيتر بيش يدارا

  . است تياهم نيتر كم يدارا» بر عملكرد همكاران
پرون و همكاران نشان داد كه از  يبررس جينتا نيبنابرا
دانشجويان ، »شدناي  حرفه«مؤلفه مربوط به بعد 4ميان
ي يادگيري ها ردها در برنامهاستانداارتقاي  حفظ و«مؤلفه

 ي همؤلفدانستند و  مي »بسيار مهم«را » دانشجويان
را تحت  »مشاركت در امر نظارت بر عملكرد همكاران«

  . )2نمودند( مشخص »تياهم كم« اي »هميتبي ا« عنوان
مشاركت در امر نظارت بر عملكرد «در رابطه با  نيچن هم

 يدر پژوهش يو محمدخان كرمانشاه يدهقان» همكاران
درصد از پرستاران بيان نمودند در  53نشان دادند كه 

در مراقبت از ، صورتي كه عملكرد غير اخالقي از همكاران
العمل  فقط گاهي اوقات نسبت به آن عكس، بيمار سر بزند

ي اخالقي بسيار ها در حالي كه يكي از جنبه، دهند مي نشان
مكاران مهم احساس مسؤوليت در برابر خطاي اخالقي ه

مطالعه كالرك نشان داد كه از . )7(است در مراقبت از بيمار
دانشجويان ، »شدناي  حرفه«مؤلفه مربوط به بعد  4ميان
ي ها استانداردها در برنامهارتقاي  حفظ و« يها مؤلفه

مشاركت در امر نظارت بر «و  »انيدانشجو رييادگي
كم «و  »ترين با اهميت«به ترتيب به عنوان » عملكرد همكاران

مطاله با  نيا جينتا. )16عنوان نمودند( ها مؤلفه» اهميت ترين
و محمدخان  يمطالعات پرون و همكاران و كالرك و دهقان

  . هستند هم راستا كه قبل ذكر شد، يكرمانشاه
در  اي حرفه يها مربوط به ارزش يها همؤلف نيب در

 همؤلف به مربوط31/3±74/0 ازيامت نيانگيم پرستاران
 تر بيشدر ، همانند مطالعه حاضر. بوده است اييرگ عمل

مربوط به  يها همؤلفو  يياگر عملبعد ، مطالعات انجام شده
را از  يارزش تياولو نينمره و پنجم نيانگيم نيتر نييآن پا

رسد شناخت  مي به نظر. )2و1اند( پرستاران داشته دگاهيد
مل عوا ايو  يا حرفه يها ارزش تياز اهم ناكافي پرستاران

ممكن است ، و محيط اجتماعي يآموزش، يفرهنگ
 تيبودن اولو نييآنان در خصوص پا دگاهيدهنده د شكل
 كه پرستار يا به گونه. باشد» اييگر عمل«بعد  يارزش
از اهميت چنداني اي  حرفه فياين دسته از وظا هپندارد ك مي

برخي  نتايج. ستيوي برخوردار ناي  در عملكرد حرفه
كه قبال ذكر  و همكاران نيل، مطالعه كالرك محققين (مانند

بود كه اكثر پرستاران آن دسته از  نيا انگريبشد) 
شمارند كه به طور مستقيم  مي ي پرستاري را مهمها ارزش

به مشاركت  زيي كه نياها ارزشبا شغل آنها ارتباط دارد و 
را داشته باشد از نظر آنها از ارزش  يكار خارج از زمان

بعد  يها همؤلف نيدر ب. )8و1(ستيدار نبرخور بااليي
 يها انجمن تيشركت در فعال« يها همؤلف يياگر عمل

 يها گرفتن نقش انجمن نظر در«و  »اي حرفه يپرستار
مراقبت  يها  استيسگيري    در شكل اي حرفه يپرستار

. اند را داشته تيو كم اهم تياهم بي پاسخ نيتر بيش»متسال
 زيو همكاران ن )Cheng(چنگ مطالعه  هاييافته نيهم چن

، يا حرفه يها ارزشه مؤلف 26 انينشان داد كه از م
و  "يپرستار يا حرفه يها انجمن يها تيشركت در فعال"
در شكل دادن به  يپرستار يا نقش انجمن حرفه صيتشخ"
 نيرا ب تياهم نيتر كم " يبهداشت يها مراقبت يها استيس

  . )17اند( داشته يا  حرفه يها ارزش يها همؤلف
 يها ارزش يتوان به بررس مي مطالعه نينقاط قوت ا از

 دگاهياز د يپرستار يها ارائه مراقبت يو اخالق اي حرفه
مطالعه در جهت  نيحاصل از ا جينتا ياثرگذار، پرستاران
و نيز اصالح آموزش دانشجويان  نيبال طيبهبود مح
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وجه و استفاده از ابزار مناسب و استاندارد با ت پرستاري
از . پرستاران نام برد يبرا ياخالق يبه كدها
، كنندگان شركت يمطالعه اشتغاالت فكر نيا يها تيمحدود

 ال كه دهيا يها اريالت بر حسب معؤاپاسخ دادن به س
  . باشد اشاره كرد گذارتأثير نامه پرسش ليتواند در تكم مي

  
  گيري نتيجه

دارد كه  ازيناي  امروز به پرستاران حرفه يمراقبت طيمح
. را داشته باشد دهيچيپ ياخالق يتضادها تيريمد ييتوانا
اي  حرفه يها به ارزش ازيپرستاران در مورد ن يآگاه
بر  ماريمراقبت از ب تيريمد نهيدر زم يآمادگ يبرا يقو

 نيا. است يضروراي  و حرفه ياخالق يها اساس روش
 يا حرفه يها ابعاد ارزش يبند تاولوي كهداد  نشان لعهمطا
شامل بعد عدالت، مراقبت،  بيپرستاران به ترت دگاهياز د

پرستاران در . بود ييگرا شدن، عمل يا اعتماد، حرفه
 يرا برا يتر نييپا تياولواي  حرفه يها بعد ارزش 5انيم

 ييها همؤلف، قائل بودند شدناي  و حرفه يياگر عملابعاد 
، اي حرفه يپرستار يها انجمن تيشامل شركت در فعال

شركت در ، اركت در امر نظارت بر عملكرد همكارانمش
 اي حرفه يپرستار يها و نقش انجمن يقاتيتحق يها تيفعال

 اي تياهم بي مراقبت سالمت را يها استيسگيري    در شكل

 يتواند برا مي بندي تياولو نيا. ندكرد نييتع تيكم اهم
مناسب  يآموزش يها وهيو ش ها ياستفاده از استراتژ

 يضرور يو اخالقاي  حرفه يها ارزشارتقاي ا و ابق يبرا
كه پرستاران  به كار رود يريتدب ديبا نيبنابرا. اشدب مؤثر

 يو اخالقاي  حرفه يها با ابعاد ارزش شياز پ شيب
و با ضرورت  وندآشنا ش يپرستار يها مراقبت
آنان اي  عملكرد حرفه يو ارتقا ها ارزش نيا سازي يدرون

 يبه اجرا اي، حرفه يها طهياز ح يعيدر گستره وس
 بيترغ ها ارزش نيا ساسبر ا يپرستار يها مراقبت
و  ها شود كه در برنامه مي شنهاديپ نيبنابرا. شوند

حاصل  جيو نتاها  ازارزش پرستاران يآموزش يها وهيش
  . پژوهش استفاده شود نياز ا

  
  قدرداني

نامه  انيو پا يقاتياز طرح تحق يمقاله حاصل بخش نيا
. است (خوراسگان) واحد اصفهان ياه آزاد اسالمدانشگ

محترم دانشگاه  نيمسؤولطرح از  انيمجر لهيوس نيبد
دانشگاه  زيواحد اصفهان(خوراسگان) و ن يآزاد اسالم
 نيا يكه در اجرا يپرستاران يو تمام رازيش يعلوم پزشك
 يتشكر و قدردان، مشاركت نمودند يقاتيطرح تحق

  . شود مي
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Professional and Ethical Values in Providing Nursing Care: The 
Perspective of Nurses 
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Abstract 
 
Introduction: Professional values comprise a significant part of the nursing profession. Learning the 
concept of these values and creating conditions for developing and completing them are necessary. The aim 
of this study was to examine the professional and ethical values in providing nursing care from the nurses’ 
perspective.  
Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on 150 nurses in Shiraz’s Shahid Chamran 
Hospital who were selected by convenience sampling in 2015. The data was collected through a two-part 
questionnaire comprised of the nurses’ demographic information and Shank and Weise’s Nursing 
Professional Values Scale-Revised (NPVS-R) which measured five aspects (caring, activism, 
professionalism, trust and justice) in a five-point Likert scale (from unimportant to highly important). The 
collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation).  
Results: Among the components of nursing professional values, the highest mean score was related to 
“justice” at 3. 91±0. 79 and the lowest mean score was related to “activism” at 3. 31±0. 74. The total mean 
score of the questionnaire was 3. 72±0. 53. The aspects of the professional values were prioritized from the 
nurses’ perspective as justice, caring, trust, professionalism and activism respectively.  
Conclusion: The results show that nurses consider those nursing values important which directly relate to 
their job. Therefore, understanding the importance of certain aspects of the professional values which are 
related to the nurses’ indirect tasks requires further support, and it is necessary that all of the aspects of 
professional and ethical values should be taught during the nursing education.  
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