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Abstract 

Introduction: The concept of professional ethics is one of the most important issues which in 

recent years have been highly regarded. On the other hand this concept is extremely 

important in the field of nursing so universities and educational institutions should pay 

attention to this concept. Therefore, this study aimed to the reflection of professional ethics 

in undergraduate nursing textbooks. 

Methods: This research is descriptive and the type of content analysis and with respect to the 

goal is applied research. In the present study due to the nature of the subject, categorical 

analysis is used. Statistical population consisted of six nursing textbooks that during the period 

of formal education, introduced by Professors for nursing students. Was used researcher-made 

check list to collect information. This check list has 8 main components and subcomponent 

was 32. To ensure the reliability of the check list, William Scott's formula was used. In this 

study, the unit of analysis was sentence. 

Results: According to a survey conducted on the six textbooks and the sentences of these 

books, results showed that the concept of professional ethics and its components are not 

reflected in an appropriate level. 

Conclusions: According to the findings of this study can be concluded that despite the growth 

of the conceptual issues of professional ethics in most fields of study,but in practice, nursing 

textbooks have paid little attention to this concept and attention is very superficial. 
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مقدمه

ترین و بحث اخالق و مفاهیم پیرامون آن همواره یکی از مهم

ترین مباحث مربوط به انسان است که قدمت آن به پیدایش بشر چالشی

های جانبه دنیای پیرامون ما در حوزهگردد. با توجه به رشد همهبرمی

ازپیش اهمیت پیداکرده است متعدد، موضوع اخالق و رعایت آن بیش

های علمی در حال رشد و ن حوزه همگام با سایر حوزهای که ایگونهبه

توان اشاره نمود که تحول است. در باب مفهوم شناسی این واژه می

رو دانش اخالق در لغت، جمع واژه خلق و به معنی خوی ها است، ازاین

گذاری بر خوی ها و رفتارهای آدمی، علم اخالق نامیده بررسی و ارزش

هایی است که به زبانی دیگر، اخالق شامل اصول و ارزش .[1]شود می

بر رفتارهای فردی و جمعی، تحت عنوان درست یا غلط حاکمیت دارد 

ای در های اخالقی سهم عمدهتوان گفت که اخالق و ارزشلذا می .[2]

برخی  .[3]های کار و فعالیت وی دارد دهی رفتار انسان در عرصهجهت

دوسویه با آموزش دارد. آموزش نیازمند کنند اخالق ارتباط نیز اذعان می

. [4]های آموزش نیز، ترویج اخالق است اخالق است و یکی از رسالت

های درسی در راستای تربیت درهرصورت واقعیت این است که برنامه

یش از هـر چیـز بـر مالحظـات اخالقـی استوار است. با ها بانسان

توان جهانی امـن برای زندگی کردن های اخالقی است که میانسان

برنامه درسی پرستاری نیز از این قاعده مستثنی  .[5]مهیا ساخت 

خورده شدت با مباحث اخالق گرهنیست. حوزه فعالیت پرستاری به

است. شاید امروزه دیگر تفکیک حوزه اخالق از علم پرستاری منطقی 

های آخر قرن بیستم در سطوح ای در سالاخالق حرفه به نظر نرسد.

های ای که دانشگاهگونهرد بهتوجهی پیدا کعالی آموزش، رشد قابل

های آموزشی در راستای سراسر جهان را برای ایجاد و تدوین برنامه

مفهوم اخالق  .[6]درک، بهبود و توسعه آن به تکاپو انداخته است 

ا و نبایدهایی است که شاغالن باید به آن ای دربردارنده تمام بایدهحرفه

ای هر فردی را پایبند باشند. این مفهوم قسمت مهمی از زندگی حرفه

ای نوعی تعهد اخالقی و وجدان در واقع؛ اخالق حرفه .[7]دهد شکل می

کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است. اخالقی بودن در 

 Vinson .[4]حرفه حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است 

شناختی و بنیادی در پرستاری، یعنی دانش در بین پنج عنصر معرفت

پرستاری، هنر پرستاری، دانش فردی، اخالق پرستاری و دانش 

ای پرستاری را استفاده از تفکر انتقادی اجتماعی سیاسی؛ اخالق حرفه

بدیهی  .[8]های اخالقی تعریف نموده است و تحلیل منطقی موقعیت

ها به تعالی است آشنایی با این معیارهای اخالقی و پایبندی به آن

 17/01/1396 تاریخ دریافت:

 30/03/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 ایحرفه اخالق

 درسی کتب

 پرستاری رشته

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  .است گرفته قرار توجه مورد شدت به اخیر هایسال در که است مباحثی ترینمهم از یکی ایحرفه اخالق مفهوم :مقدمه

  این به بیشتر باید آموزشی مراکز و هادانشگاه و است العاده فوق اهمیتی پرستاری حوزه در مفهوم این اهمیت هم طرفی از

  اریپرست رشته تخصصی کتب در ایحرفه اخالق به توجه میزان هدف با پژوهش این اساس؛ این بر لذا. کنند توجه مفهوم

 .است گرفته صورت کارشناسی دوره در

  هشپژو در. است کاربردی نوع از نیز هدف اساس بر و باشدمی محتوا تحلیل نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش: کار روش

  ینا آماری جامعه. است شدهاستفاده ایمقوله تحلیل یعنی محتوا تحلیل فنون از یکی از موضوع ماهیت به توجه با حاضر

  دروس برای استادان توسط کارشناسی دوره طی در که است پرستاری کارشناسی رشته تخصصی کتاب شش شامل پژوهش

  چک این. گردید استفاده ساخته -محقق لیست چک از اطالعات آوریجمع جهت. است شدهمعرفی دانشجویان به مختلف

  دگردی محاسبه مصححان پایایی ضریب ابزار، بودن پایا از اطمینان جهت. بود فرعی مؤلفه 32 و اصلی مؤلفه 8 دارای لیست

 .بود جمله وتحلیل،تجزیه واحد تحقیق، این در. آمد دست به 85/0 آن میزان که

  نای از یک هر جمالت بررسی و رشته این تخصصی کتاب شش روی بر گرفته صورت هایبررسی به توجه با ها:یافته

  سطح در آن هایمؤلفه و ایحرفه اخالق مفهوم هاکتاب این محتوای در که است این از حاکی تحقیق این نتایج ها،کتاب

 .است نکرده پیدا انعکاس مطلوبی

  مربوط مباحث مفهومی گستره توسعه رغم علی که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هاییافته به توجه با نتیجه گیری:

  مفهوم این به چندانی توجه پرستاری رشته تخصصی کتب عمل، در اما تحصیلی، هایرشته غالب در ایحرفه اخالق به

 .اندپرداخته آن به گذرا و سطحی صورت به و اندنداشته

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.03         مقاله پژوهشی

 کارشناسی دوره در پرستاری رشته درسی کتب در ایحرفه اخالق بازتاب

 1 زاده رحیم وحیده ،1 قلی یاری بهبود ،*،1 اسدیان سیروس
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تقریباً  .ای افراد شاغل در یک سازمان منجر خواهد شداخالقی و حرفه

نوعی کدهای اخالقی مربوط به خود را ا بهاند تاکثر مشاغل تالش کرده

وجه تحوزه بهداشت و درمان نیز با توجه به اهمیت آن، بی. تعریف کنند

های مختلف خود نبوده ای در بخشبه کدهای اخالقی و نیز اخالق حرفه

ها تدوین منشور اخالق پرستاری ای که ماحصل این تالشگونهاست به

ای عموماً از یک شغل به شغل دیگر حرفهاین کدهای  باشد.در کشور می

کنند. یک کد متفاوت است و حداقل کارکرد هر حرفه را مشخص می

دهد، وضعیتی که اخالقی، وضعیتی محوری از یک شغل را نشان می

 .[9]کند تر استاندارهای عملی یک شغل را معرفی میبیش

توجهی را در های قابلتیفعال [10] (ANAانجمن پرستاری آمریکا ) 

ای در حیطه پرستاری به انجام موضوع اخالق و استانداردهای حرفه

رسانیده است. آخرین ویرایش کدهای اخالق پرستاری به همراه تفاسیر 

ای، برخورد با بیمار و حدومرزهای اخالقی، مل ارتباطات حرفهآن شا

روز را های بهرازداری، پاسخگویی، مسؤولیت پذیری، ارتقاء و آموزش

 زین [11] (CANمورد تأکید قرار داده است. انجمن پرستاری کانادا )

پرستاران دارای پروانه رسمی کار را اولین ویرایش کدهای اخالقی برای 

تدوین نمود که بارها مورد تجدیدنظر قرارگرفته است.  1954در سال 

اند که این کدها هشت محور ارزشی عمده را مورد تأکید قرار داده

اند از: ارائه مراقبتی صحیح، شایسته و اخالقی؛ سالمت و رفاه عبارت

أن و کرامت افراد، حفظ حق انتخاب؛ رعایت شبیماران؛ احترام به

رازداری، عدالت، پاسخگویی و برقراری کیفیت مطلوب در محیط کار. 

همچنین، شورای پرستاری و مامایی انگلستان نیز در کدهای اخالقی 

های پرستاری خود استانداردهای رفتار، عملکرد و اخالق را برای گروه

ته ا باید اولین نکو مامایی بیان کرده است. بر این اساس، پرستار یا مام

موردتوجه خود را مراقبت از مردم و احترام به شأن افراد قرار دهد، 

ها به عمل آورد، با حمایت و مساعدت الزم را در ارائه مراقبت به آن

درمانی(، خانواده بیمار و سایر افراد جامعه در جهت همکاران خود )گروه

ید، در هر زمان سالمت و رفاه افراد تحت مراقبت خود همکاری نما

بهترین استانداردهای مراقبت را ارائه نماید، مهربان و صادق باشد، با 

درستی و حفظ امانت و مطابق با قوانین کشور کار کند. احترام به افراد، 

ها، رازداری در حفظ اطالعات اخذ رضایت، مساعدت و همکاری با آن

شناسایی و کاهش اعتماد بودن، ها، کسب دانش و مهارت الزم، قابلآن

ها اصول کلی هستند که یک پرستار یا ماما در خطرات متوجه آن

برخورد با بیمار یا سایر مراجعان خود باید مدنظر قرار دهد و در کدهای 

 .[12]اند ای مورد تأکید قرارگرفتهرفتار حرفه

های خدمات بهداشتی در اروپا و ها، مراقبترغم این پیشرفتاما علی

هایی روبرو بوده است. فردگرایی، ظهور سایر کشورها با چالش

های جدید، مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عواملی هستند فناوری

های جدید و که بر تفکر اخالقی تأثیرگذارند. از طرفی هم بیماری

های بهداشتی یش، سن و دسترسی به مراقبتجمعیت در حال افزا

د تنها مسائل اخالقی جدیباشند که نههایی دیگر از این مسائل مینمونه

نند. از کتر نیز میآورند بلکه این مسائل را بسیار پیچیدهرا پدید می

های بهداشتی مدرن نیاز به تحقیق و طرف دیگر هم پیچیدگی مراقبت

 .[13]دهد ر حوزه پرستاری افزایش میآموزش را در حوزه اخالق د

مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از وجود مشکالتی در 

در  [14]که سخنور طوریباشد. بهعملکرد پرستاران در این حوزه می

کارگیری اصول اخالقی در ن آگاهی و بهدارد میزامطالعه خود اظهار می

گیری بالینی در پرستاران دانشگاه شیراز در حد مراقبت و تصمیم

مطلوب نبوده و دانش اخالقی در محیط واقعی کار به اجرا گذاشته نشده 

است. نتایج برخی تحقیقات نیز حاکی از این است که هرچند در دهه 

دی برای مواجهه با موضوعات گذشته پرستاران ازنظر آموزشی تا حد زیا

کنند که توانایی روبرو اند، اما هنوز احساس میشدهجدید سالمت آماده

و فقدان  [15]شدن و حل معضالت اخالقی مربوطه را ندارند 

ست شده انوعی استرس در کار پرستاری تبدیلهای اخالقی بهصالحیت

شده بر روی دانشجویانی که در شرف . همچنین مطالعات انجام[16]

ا شدن بها در توانایی مواجهالتحصیلی هستند، نشان از تردید آنفارغ

. نتایج تحقیق دهقانی و [17]مشکالتی دارد که ماهیت اخالقی دارند 

نیز حاکی از این است که از دیدگاه بیماران در بعد  [18]همکاران 

 45درصد، در بعد ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار  40پذیری مسئولیت

ای درصد معیارهای اخالق حرفه 69درصد و در بعد احترام به بیمار 

 رعایت شده است.

است با مروری اجمالی بر نتایج تحقیقاتی که در باال مورد اشاره واقعیت این 

به ویژه در حوزه حرفه  یاکه حوزه اخالق حرفه شودیقرار گرفت، مشخص م

پرستاری نیازمند توجه بیشتری است. آموزش دانشجویان این رشته یکی از 

در زمان اندک و با صرف حداقل  تواندیاست که م ییهاراه نیترمطمئن

ها، به اهداف مورد نظر رسید. بنابراین اینجاست انرژی در قیاس با سایر روش

. ندکیدرسی و کتب درسی دانشجویان اهمیت پیدا م یهاکه نقش برنامه

درسی به عنوان موتور محرکه نظام آوزشی هر کشوری به حساب  یهابرنامه

موزشی ما این مفهوم گسترده به نوعی در کتب و متاسفانه در نظام آ ندیآیم

لذا بر این اساس جهت بررسی کم و کیف  شودیدرسی خالصه و جستجو م

برنامه درسی در هر رشته تحصیلی، ناگزیر باید به سوی کتب درسی آن 

رشته معطوف شد. بر این اساس نگارندگان این مقاله یکی از چالش اصلی 

الزم در این بعد  یهاا کافی نبودن آموزشدانش آموختگان این رشته مهم ر

و به همین دلیل تمرکز خود را معطوف به کتب درسی این رشته  دانندیم

های دقیق و منسجمی ریزیاند. بنابراین آموزش اخالق نیازمند برنامهنموده

نمود  ایاست تا بتوان دانشجویان را ازنظر کیفی قادر به رعایت اخالق حرفه

که  ای باشدگونههای درسی دانشجویان باید بهدیگر، برنامهعبارت. به[19]

 شند اهداف این رشته را پوششبتواند متخصصانی را تربیت کرد که قادر با

یش از دانش  بدیهی است که آمـوزش اخـالق. [20]دهند  بایـد چیـزی ـب

و آگـاهی در ایـن حـوزه باشـد. پرسـتاران نیـاز دارند از زبان اخالق آگـاه 

د ها باید بتواننباشـند و بـا بعضـی مفـاهیم مربوط به آن آشنا شوند، آن

شده یا چه وقت شرایط تشخیص دهند چه زمانی عملی غیراخالقی انجام

مطالعات اخیر . [21]را زیر سـؤال ببـرد  ممکـن است حقوق انسانی یک فرد

 گیری اخالقی در میانحاکی از اهمیت نقش منابع درسی در توسعه تصمیم

های درسی لذا جهت اطمینان از کیفیت برنامه. [22]ان است دانشجوی

، مدام موجود و همچنین کتب تخصصی آنان در بخش آموزش پرستاری

باید موردبررسی و ارزشیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف احتمالی آنان شناسایی 

های آموزشی، زمینه تقویت هر چه گردد و از طرفی هم با تقویت این برنامه

آموختگان این رشته ای در بین دانشبیشتر اخالق و همچنین اخالق حرفه

 فراهم آید.

 کارروش 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل  با توجه به ماهیت تحقیق، روش

در پژوهش  باشد و بر اساس هدف نیز از نوع کاربردی است.محتوا می
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حاضر با توجه به ماهیت موضوع از یکی از فنون تحلیل محتوا یعنی 

رش ای بر پایه عملیات بشده است. تحلیل مقولهای استفادهتحلیل مقوله

هایی ن واحدها در مقولهبندی ایمتن در واحدهای مشخص، سپس طبقه

تحلیل محتوا ازجمله  اند قرار دارد.شدهبندیکه برحسب مشابهت گروه

ها، فنونی است که عموماً برای تحلیل منابع مکتوب از قبیل کتاب

گر . یک تحلیل[23]رود ها و منابع حقوقی به کار میتارنماها، نقاشی

 تواندریز درسی با استفاده از تحلیل محتوا میمحتوا یا یک برنامه

های درسی را های ساده و یا متون کتابهای نهفته در داستانپیام

های پنهان و داریها و جانبوسیله گرایشمطالعه قرار داده و بدین

رو تحلیل محتوای . ازاین[24]آشکار در متون برنامه را تعیین کند 

های کمی، عینی و عنوان کاربرد روشتوان بههای درسی را میکتاب

ان تأثیرگذاری آن دار برای توصیف رسانه آموزشی و آگاهی از میزنظام

های اجتماعی دانست یادگیری و شناخت واقعیت-در فرایند یاددهی

جامعه آماری این پژوهش شامل شش کتاب درسی رشته  .[25]

اری است که در طی دوره کارشناسی توسط استادان کارشناسی پرست

شده است. مشخصات هر یک برای دروس مختلف به دانشجویان معرفی

آورده شده است. الزم به ذکر است که این کتب  1جدول ها در از کتاب

گیری هدفمند و با توجه به میزان سنخیت آنان با مفهوم با روش نمونه

شده است. الزم به ذکر است که عنوان نمونه انتخابای بهحرفهاخالق 

با بررسی مقدماتی و سؤال از استادان و همچنین طیفی از دانشجویان 

رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز فهرست کتبی را 

توسط استادان محترم برای دروس تخصصی این رشته به دانشجویان 

گیری هدفمند برخی از ه دست آمد سپس با نمونهنمایند، بمعرفی می

عنوان ای سنخیت بیشتری داشتند بهاین کتب که با حوزه اخالق حرفه

نمونه انتخاب گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین الزم به ذکر 

 Cadozier [26]یف است که تحلیل این کتب تخصصی بر اساس تعر

هایی همچون ای صورت گرفت که شامل ویژگیاز اخالق حرفه

)رقابت سازنده(، صادق  یطلببتجویی و رقاپذیری، برتریمسئولیت

ها و هنجارهای بودن، احترام به دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش

باشد. جهت اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری می

ساخته استفاده گردید. این  -آوری اطالعات از چک لیست محققجمع

ای و از اخالق حرفه Cadozier [26]چک لیست بر اساس تعریف 

شاره گردید، طراحی شد. تر به آن اکه پیشهشت مؤلفه فرعی آن

مؤلفه فرعی بود. الزم به  32مؤلفه اصلی و  8بنابراین این سیاهه دارای 

ذکر است جهت اطمینان از پایا بودن ابزار، ضریب پایایی مصححان 

به دست آمد. در این تحقیق، واحد  85/0محاسبه گردید که میزان آن 

ه وانی جمالتی کوتحلیل جمله انتخاب گردید، بر این اساس فراتجزیه

ر ها( درباره هطور مستقیم یا غیرمستقیم )مفهوم آنها بهدر متن کتاب

شده بود، محاسبه گردید. ای به آن اشارههای اخالق حرفهیک از مؤلفه

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش حاضر تحلیل داده

فراوانی، هایی همچون انجام گرفت. درروش آمار توصیفی از شاخص

درصد، میانگین، انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون 

 .ای استفاده شددوجمله

 هایافته

های استنباطی مربوط به سؤاالت در ابتدا قبل از ورود به بحث تحلیل

ا هپژوهش، با استفاده از آزمون کلمگروف اسمیرنف از نرمال بودن داده

های مربوط آمده، دادهدستهای بهادهاطمینان حاصل شد که بر اساس د

های این تحقیق دارای توزیع نرمال بوده و به هرکدام از خرده مقیاس

توان از آمار پارامتریک برای تحلیل سؤاالت پژوهش استفاده نمود. می

ای در محتوای آیا اخالق حرفه منظور پاسخ به این سؤال کهدر ادامه به

دروس تخصصی دانشجویان رشته پرستاری انعکاس پیداکرده است؟ 

ها در دستور کار قرار های موردنظر و محاسبه فراوانی آنجمالت کتاب

 آمده است: 2جدول گرفت که نتایج آن در 

 

 های منتخب تخصصی رشته پرستاریکتاب :1جدول 

تعداد صفحات  مؤلفین و مترجمین هاکتاب

 کل کتاب

شده تعداد جمالت انتخاب

 برای تحلیل نمونه

تعداد جمالت 

 نمونه

ایروان مسعود اصل با همکاری دکتر علی  اصول مدیریت خدمات پرستاری

 ابرازه

229 424 168 

دکترید اله جنتی، سید جواد حسینی، دکتر  بهداشت روان

حمیده عظیمی لوتی، دکتر قهرمان محمودی 

 عالمی

120 325 108 

جانیس آل. هینکل، کری اچ، چیوبر، مترجم  مفاهیم پایه پرستاری

 شاهرخ علی نیا

95 230 62 

های جامع پرستاری در مراقبت

 های ویژهبخش

مترجمان مالحت نیک بورلی ویتردوگاس، 

 روان مفرد و همکاران

855 505 89 

مترجم احمدعلی نوقابی  شاربوت الیو پولوس، پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 و همکاران

608 155 56 

پاتریشیا آی پاتر، آن گریفین پری، مترجم  های پرستاریاصول و مهارت

 احمدعلی نوقابی و همکاران

527 445 124 
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 ای در محتوای کتب تخصصی دانشجویان رشته پرستاریهای انعکاس اخالق حرفهآماره: 2جدول 

 کل جمالت نمونه ایهای اخالق حرفهجمالت مربوط به مؤلفه هاکتاب

 424 168 اصول مدیریت خدمات پرستاری

 325 108 بهداشت روان

 230 62 مفاهیم پایه پرستاری

 505 89 ویژههای های جامع پرستاری در بخشمراقبت

 155 56 آموزش بزرگساالن/ سالمندان

 445 124 های پرستاریاصول و مهارت

 

 در محتوای کتب تخصصیای های اخالق حرفهوضعیت مؤلفه: 3جدول 

 هاکل جمالت مربوط به هر یک از مؤلفه کلای بههای اخالق حرفهمؤلفهجمالت نسبت  ایهای اخالق حرفهمؤلفه

 136 44/16 پذیریمسئولیت

 28 59/4 طلبیجویی و رقابتبرتری

 31 61/9 صادق بودن

 117 84/18 احترام به دیگران

ها و هنجارهای رعایت و احترام نسبت به ارزش

 75 75/12 اجتماعی

 27 15/7 عدالت و انصاف

 160 60/20 همدردی با دیگران

 48 30/10 وفاداری

 

 ایبا استفاده از آزمون دوجمله تخصصی در محتوای کتبای بررسی انعکاس اخالق حرفه: 4جدول 

 سطح معناداری احتمال مورد آزمون شدهاحتماالت مشاهده گروه

 016/0 05/0  یکتب تخصص یدر محتوا یاانعکاس اخالق حرفه

1 08/0   

0 92/0   

 

 

کتاب اصول مدیریت ها نشان داد نتایج حاصل از بررسی جمالت کتاب

 325جمله، کتاب بهداشت روان از  168جمله  424خدمات پرستاری از 

جمله،  62جمله  230جمله، کتاب مفاهیم پایه پرستاری از  108جمله 

 89جمله  505های ویژه از های جامع پرستاری در بخشکتاب مراقبت

 جمله و کتاب اصول 56جمله  155جمله، کتاب آموزش بزرگساالن از 

جمله مربوط به اخالق  124جمله  445های پرستاری از و مهارت

های باشد. با توجه به تعداد جمالت و کل جمالت، کتابای میحرفه

اصول مدیریت خدمات پرستاری، بهداشت روان و آموزش بزرگساالن/ 

ها در ای نسبت به دیگر کتابسالمندان ازنظر انعکاس اخالق حرفه

های رند. در ادامه وضعیت هر یک از مؤلفهوضعیت مطلوبی قرار دا

ای در محتوای کتب موردنظر و نسبت هر یک گانه اخالق حرفههشت

 ای( موردبررسی قرارگرفته است:کل )اخالق حرفهها بهاز آن

شود، بررسی فراوانی محتوای مشاهده می 3جدول طور که در همان

پذیری، درصد به مؤلفه مسئولیت 44/16که ها نشان داد جمالت کتاب

درصد به صادق بودن،  61/9طلبی، جویی و رقابتدرصد به برتری 59/4

رعایت و احترام درصد  75/12درصد به احترام به دیگران،  84/18

درصد مربوط به عدالت  15/7، ها و هنجارهای اجتماعینسبت به ارزش

درصد به  30/10درصد به همدردی با دیگران و  60/20و انصاف،

منظور پاسخ نهایی به این سؤال به در ادامه یافته است.وفاداری اختصاص

 صورت زیر بوده است:ای استفاده شد که نتایج بهاز آزمون دوجمله

درصد  95در سطح اطمینان  شود،اهده میمش 4جدول طور که در همان

مقایسه شده، با توجه به  05/0آمده با مقدار دستسطح معناداری به

باشد، ( می05/0اینکه این مقدار کمتر از ضریب خطای موردنظر )

ای در محتوای کتب تخصصی اخالق حرفهدهنده عدم انعکاس نشان

 باشد.می

 بحث

در محتوای  یاانعکاس اخالق حرفهاین پژوهش به منظور بررسی میزان 

کتب درسی رشته پرستاری انجام شد. نتایج حاصل از بعد انعکاس اخالق 

 ذکر هاافتهیآن در بخش  یهادر محتوای کتب تخصصی که آماره یاحرفه

باشد که با ای به میزان مطلوب میشد نشانگر عدم انعکاس اخالق حرفه

که در پژوهش  باشدیهمسو م [27]و همکاران  Borhaniنتایج تحقیق 

خود به این نتیجه رسیده است که در برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته 

کنده صورت پراهای اخالقی حرفه پرستاری بهپرستاری گرچه برخی بایسته

ای درسی زیادی برای اخالق حرفه یشود، اما هیچ گونه واحدهادیده می

رشته باید به ای در محتوای این نشده است. مباحث اخالق حرفهتدوین

نحوی به دانشجویان آموزش داده شود که بتوانند همراه با تعهد علمی و 



و همکاران اسدیان  

20 

 گیریخود، تصمیم یاهای حرفهپایبندی به عقاید اخالقی و مسئولیت

درستی انجام دهند. در حقیقت ضروری است که محتوای اخالق اخالق 

ترتیب  بدینپرستاری مطابق با نیازهای دانشجویان تنظیم گردد تا  یاحرفه

که در آینده با آن  یادانشجویان از نحوه برخورد صحیح یا مسائل حرفه

 یهابه انعکاس مولفه یتوجهمواجه خواهند شد، اطالع حاصل نمایند. کم

برنامه درسی رشته پرستاری منجر به مشکالتی  یدر محتوا یااخالق حرفه

زم در برخورد با برای فارغ التحصیالن این رشته از جمله عدم توانایی ال

متعدد با همکاران  یها، همچنین مواجه با چالشیابیماران به صورت حرفه

تحت  Grundsteinو سایر پرسنل درمانی خواهد شد. نتایج مطالعات 

عنوان فرایندهای تصمیم گیری اخالقی مورد استفاده به وسیله فراهم 

پزشکان و کنندگان مراقبت بهداشتی نشان دهنده نوعی عدم توانایی 

پرستاران در تصمیم گیری اخالقی مناسب و عدم پیروی آنها از الگویی 

الزم در  یهامنسجم در این مورد است که علت آن را عمدتاً کمبود آموزش

. نتایج مطالعه [28]اند زمینه موضوعات اخالقی بیان کرده

Vahedianazimi  وAlhani  نیز در ارتباط با آموزش مداوم اخالق

برای پرستاران بعد از فارغ التحصیلی نشانگر اهمیت این حوزه برنامه  یاحرفه

وجود واحدهای  رغمیدر برنامه درسی پرستاری ایران عل .[29]درسی است 

نامه منسجمی برای آموزش موضوعات ، بریادرسی در ارتباط با اخالق حرفه

اخالقی و نحوه برخورد دانشجویان با معضالت اخالقی به شدت احساس نیاز 

و برای تکمیل اقدامات پرستاری نیاز است که این مهم توسط دست  شودیم

اندرکاران و برنامه ریزان مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه مناسب برای ازتقاء 

 .[30]فراهم شود  یاصالحیت اخالق حرفه

 گیرینتیجه

نتیجه گرفت که علی رغم  توانیاین پژوهش م یهاافتهیبا توجه به 

در غالب  یاتوسعه گستره مفهومی مباحث مربوط به اخالق حرفه

تحصیلی، اما در عمل، کتب تخصصی رشته پرستاری توجه  یهارشته

اند و به صورت سطحی و گذرا به آن چندانی به این مفهوم نداشته

 اند.پرداخته

 سپاسگزاری

م کنیثار تمامی کسانی میدر پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را ن

ویژه از رسان ما بودند. در این راستا بهکه در انجام این تحقیق یاری

استادانی که در فرایند انتخاب کتب تخصصی کمک شایان توجهی 

 .گرددنمودند، قدردانی می

 تأییدیه اخالقی

در این پژوهش تالش شده است تمامی معیارهای روش شناسی تحقیق 

 مورد توجه قرار گیرد.و اخالق پژوهش 

 تعارض منافع

 .گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود نداردهیچ

 منابع مالی

شده های اجرای این پژوهش توسط نویسندگان پرداختتمام هزینه

است

.
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