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 مجله پرستاري و مامايي تبريز  

5-14ص) 1389 تابستان( 18شماره     

 سطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 

  )نويسنده رابط( كارشناس ارشد پرستاري: محمد زيرك

Email:mohammadzirak@gmail.com 

  كارشناس ارشد پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز :دسيانسيما مق

  كارشناس ارشد پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز :زادهفرحناز عبداهللا

 دانشكده پرستاري و مامايي تبريز ،دانشجوي دكتري در آموزش پرستاريكارشناس ارشد پرستاري،  :آزاد رحماني

  2/9/89 :پذيرش 28/7/89:دريافت

 چكيده 
  

بنابراين، . باشدگيري اخالقي ميشوند كه مستلزم تصميمهاي زيادي روبرو ميپرستاران هرروزه در محيط كار خود با موقعيت :مقدمه 

با تكامل  مطالعاتي تاكنون كه در رابطه. دانشجويان پرستاري بايد در طول دوران تحصيل خود به سطح مناسبي از تكامل اخالقي برسند

لذا، هدف اين مطالعه تعيين سطح تكامل اخالقي دانشجويان . اخالقي دانشجويان پرستاري در ايران  انجام شده است محدود است

 .باشدپرستاري مي

دانشجوي پرستاري سال  115نمونه پژوهش عبارت بود از . انجام شد 1389همبستگي در سال  -اين مطالعه توصيفي :مواد و روشها

جهت تعيين سطح تكامل اخالقي از پرسشنامه آزمون . كه با روش سرشماري انتخاب شدنددانشگاه علوم پزشكي تبريز و چهارم سوم 

NDT(معماي پرستاري 
گردد و با توجه به جواب دانشجويان سطح تكامل اخالقي آنان مي ارايهسناريو  6در اين پرسشنامه . استفاده شد )1

NP(شنامه نمره تفكر اخالقي پرستاري در اين پرس. گرددتعيين مي
كه حاصل جمع نمرات سطح پنجم و ششم تكامل اخالقي كلبرگ ) 2

PC(شاخص ديگر نمره مالحظات باليني . متغير است 66تا  18گردد كه نمره آن از است نيز محاسبه مي
است كه در نظر گرفتن قوانين ) 3

ها با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده. متغير است 36تا  6دهد و نمره آن از يگيري اخالقي را مورد بررسي قرار ماداري در تصميم

 .و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت SPSSآماري 

دانشجو  25در سطح سوم، ) درصد 7(دانشجو  8در سطح تكامل اخالقي دوم، %) 3/11(دانشجو  13ها نشان داد كه بررسي داده :ها افتهي

همچنين، بررسي نشان . قرار داشتند PCدر سطح %) 1/12(دانشجو  14و  NPدر سطح %) 8/47(دانشجو  55در سطح چهارم، %) 7/21(

بين سطح تكامل اخالقي . بود 0/20±4/4براي آنان  PCو ميانگين نمره  9/48±5/6براي دانشجويان   NPداد كه ميانگين نمره

  .ر آماري يافت نشددادانشجويان با مشخصات آنان ارتباط معني

بودند ولي هنوز تعداد قابل توجهي از  NPنتايج اين مطالعه نشان داد كه اگرچه حدود نصف دانشجويان در سطح  :گيريبحث و نتيجه

پرستاري بايد به امر تربيت اخالقي  آموزش نيمسوولدهد كه اين امر نشان مي. آنان در سطوح پايين تكامل اخالقي قرار داشتند

  . يان پرستاري توجه بيشتري داشته باشنددانشجو

  دانشجوي پرستاري /تكامل اخالقي /گيريتصميم: كليدي كلمات

 

 

 

   

 

  

                                                 
1 -Nursing dilemma test 

2 -Nursing principled thinking 

3 -Practical consideration  
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  محمد زيرك و همكاران/6

 

  قدمهم

علمي است كه براي افراد تكاليفي را تعيين  1علم اخالق

كند تا در زندگي روزمره خود بر طبق آن تكاليف مي

ي خواه همچنين، در تعريف اخالق هوشيار. عمل نمايند

اخالق را مطالعه فرايندهاي  2به نقل از سيلوا) 1378(

استداللي براي تعيين بهترين عمل در انتخاب اصول 

استدالل ). 1(دانداخالقي مي اتاخالقي يا در قبال تعارض

گيري اخالقي نيز به توانايي فرد براي قضاوت و تصميم

صحيح و منطقي در برخورد با مسائل روزمره اشاره دارد 

)2 .( 

 شأنهدف اصلي حرفه پرستاري ارتقاي شخصيت و 

انساني تمامي افرادي است كه امور مراقبتي در مورد 

هاي پرستاري از طرفي، مراقبت. گيردانجام مي ها آن

بايد منجر به سود رساندن به مددجويان و جلوگيري از 

و  3گيري اخالقيبنابراين، تصميم. ديدن آنان شود آسيب

-يل انتخاب يك تصميم در رابطه با تصميمآگاهي از دال

 هاي ديگر جز تفكيك ناپذير كار روزمره پرستاران است

-پرستار شدن تنها كسب دانش و يادگيري مهارت). 3(

هاي خاص و يا اتخاذ رفتارهاي ويژه در زمينه منحصر 

به فرد بيماران نيست بلكه پرستار شدن دربرگيرنده 

ي حرفه پرستاري نيز هاها و ارزشنگرش يهمگون ساز

  ).4( باشدمي

ها، عقايد و دانشجويان پرستاري با يك سري ارزش

هاي پرستاري اخالقيات شخصي و خاص وارد دانشكده

توانند مثبت و شوند كه تعدادي از اين صفات ميمي

اعتقادات و اعمال . توانند منفي باشندتعدادي نيز مي

ري است زيرا مهم براي مربيان پرستا مسألهاخالقي يك 

يكي از اهداف مهم آموزش پرستاري تربيت دانشجوياني 

عالوه ). 5(است كه داراي تكامل اخالقي مناسبي باشند 

هاي مراقبت ارايهبر اين، بايد توجه نمود كه حيطه 

پرستاري سرشار از معضالتي است كه نيازمند اخذ 

                                                 
1 -Ethic 

Silva -2  

3 -Ethical decision making 

 

  پرستاران  ،دانشجويان امروز. باشندتصميمات اخالقي مي

ها ردا هستند كه در مورد سالمتي و زندگي انسانف

بنابراين، اين دانشجويان بايد در . تصميم خواهند گرفت

طول تحصيل خود به سطح تكامل اخالقي الزم دست 

دوران تحصيل در دانشگاه فرصتي براي يادگيري  .يابند

  ).6(اي دانشجويان پرستاري است و رشد اخالقي و حرفه

تكامل اخالقي مشخص ساخت  شش مرحله در 4كلبرگ

و  6اخالق عرفي ،5عرفي اخالق پيش: و در سه سطح

گروه بندي كرد و هر كدام از اين   7يپس عرفاخالق 

 اين مراحل سه سطح فوق داراي دو مرحله است كه

در اين مرحله كودك : گيري اطاعت و تنبيهو س )1:شامل

ال از منبع و مرجع قانون ؤانگارد كه بايد بدون سمي

از ديدگاه كودك : لذت گرايي نسبي ) 2؛اطاعت كند

قوانين ديگر ثابت و مطلق نيستند و وجوه متفاوتي در هر 

: گيري پسر خوب، دختر خوبو س )3 ؛مورد وجود دارد

كند كه اعضاي خوب جامعه تا آنجا كه كودك فرض مي

هاي فرد خالص و صادقانه باشد رفتار او را تاييد انگيزه

در اين : يداري نظم اجتماعي و قدرتپا )4 ؛كنند يم

مرحله توجه اصلي به پيروي از قانون به خاطر نظم 

جهت گزيني مبتني بر قوانين  )5 ؛اجتماعي است

در اين مرحله فرد قوانين را با انعطاف بيشتري : اجتماعي

نگرد و اعمال خود را طبق اصولي كه همگان براي مي

 جهت) 6. كند مي دانند هدايتبهزيستي جامعه الزامي مي

از  يتر روشنافراد فهم : گزيني مبتني بر اصول اخالقي

برخي اصول مجرد و جهاني كه مافوق قانون هستند 

اعمال خود را طبق اصولي كه در آن  ،به عبارتي. دارند

شود عدالت، سرافرازي و برابري ارزشمند شناخته مي

  ).7( كند تا از سرزنش خويشتن در امان باشندهدايت مي

دانشجويان  بر اساس نظريه تكامل اخالقي كلبرگ

عرفي قرار عمدتاً در سطح تكامل اخالقي عرفي و پس

                                                 
4 -Kohlberg 

5 -Preconventional 

6 -Conventional 

7- Postconventional 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  7.../سطح تكامل اخالقي د انشجويان 

 

نيز كه در اياالت ) 2002( 1در مطالعه هام). 8(دارند 

متحده بر روي دانشجويان پرستاري انجام گرفت اين 

دانشجويان در سطح متوسط به باالي تكامل اخالقي 

و همكاران نيز  2العه كاليستردر مط). 9(قرار داشتند 

دانشجويان پرستاري سطح بااليي از تفكر اخالقي را 

در فنالند  )2006(مطالعه ديگري ). 10(كسب نمودند 

نشان داد كه دانشجويان پرستاري در سطح متوسطي از 

در زمينه ارتباط سطح ). 11(تكامل اخالقي قرار داشتند 

ت آنان نيز تكامل اخالقي دانشجويان با برخي مشخصا

 3براي مثال، مطالعه اوينن. مطالعاتي صورت گرفته است

در فنالند نشان داد كه ) 2004(و همكاران  3اوينن

دانشجويان سال چهارم پرستاري در سطح باالتري از 

نسبت به دانشجويان سال سوم قرار  4استدالل اخالقي

داري بين سن، جنس، سابقه داشتند و هيچ رابطه معني

اخالقي  استداللوزش والدين با سطح آموزش قبلي و آم

الزم به ذكر است كه تمامي ). 12(دانشجويان يافت نشد 

در اين مطالعات در كشورهاي غربي انجام شده است و 

مطالعات محدودي يافت مرور منابع داخلي در كشورمان 

كه سطح تكامل اخالقي پرستاران و يا دانشجويان شد 

از آن  ).13(باشد  پرستاري را مورد بررسي قرار داده

جمله مطالعه برهاني و همكاران در كرمان نشان داد كه 

دانشجويان پرستاري در سطح متوسطي از استدالل 

  ).14( اخالقي قرار دارند

با توجه به مطالب ذكر شده و در نظر گرفتن اينكه 

جامعه ايران به عنوان يك جامعه مقيد به اصول و 

في، مكتب آسماني شود و از طراخالقيات شناخته مي

اسالم و انبياء و پيشوايان ديني بر رعايت اصول اخالقي 

رسد كه مطالعات ضروري به نظر مي ،تاكيد دارند

 طرفياز . متعددي در زمينه مسائل اخالقي صورت گيرد

و كتب  در منابع اينترنتي ي وسيعجستجو از پس

مطالعات معدودي در زمينه ه مشخص شد ك پرستاري

 در ايران خالقي دانشجويان پرستاريسطح تكامل ا

                                                 
1 -Ham 

2 -Callister 

3  -Auvinen 

4 -Ethical reasoning 

صورت گرفته است، بنابراين، محققين بر آن شدند تا 

پژوهشي سطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري  طي

  . را تعيين نمايند

 

 مواد و روشها

در  1389همبستگي در سال -اين مطالعه توصيفي

هاي پرستاري تبريز و مراغه وابسته به دانشگاه دانشكده

جامعه پژوهش شامل . زشكي تبريز انجام شدعلوم پ

-تمامي دانشجويان پرستاري سال سوم و چهارم دانشكده

در  هادانشجويان انتقالي از ساير دانشكده و هاي فوق بود

در اين مطالعه به دليل كم . اين مطالعه شركت داده نشدند

با روش سرشماري به  ها آنبودن تعداد دانشجويان تمامي 

تعداد كل دانشجويان . مطالعه انتخاب شدندعنوان نمونه 

نفر و تعداد دانشجويان پرستاري تبريز  50پرستاري مراغه 

  .نفر بودند 84

اين . ها از پرسشنامه استفاده شدآوري دادهجهت جمع

قسمت اول برخي . پرسشنامه شامل دو قسمت بود

اجتماعي دانشجويان شامل سن،  - مشخصات فردي

تحصيلي و دانشكده محل  ، سالتأهلجنس، وضعيت 

 پرسشنامه قسمت دوم. نمودتحصيل را بررسي مي

براي . آزمون تعيين سطح تكامل اخالقي پرستاران بود

گيري سطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري از اندازه

استفاده شد كه بر اساس نظريه تكامل  NDTن آزمو

اين آزمون در سال . اخالقي كلبرگ طراحي شده است

هاي زياد با و بر مبناي مصاحبه 5توسط كريشام 1981

آزمون  ).9( ساخته شده است 6التحصيلپرستار فارغ 130

سناريو از معضالت اخالقي رايج در  6آزمون شامل 

اين معضالت شامل . هاي پرستاري استحيطه مراقبت

هاي شديد، اجبار دارويي، تقاضاي نوزاد داراي آنومالي

پرستار جديد، اشتباه  بالغين نسبت به مرگ، آشناسازي

هر . باشددارويي و افراد بيمار در مراحل آخر بيماري مي

دهد كه احتماالً باعث سناريو موقعيتي را نشان مي

                                                 
5 -Crisham 

6 -Registered nurse 
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  محمد زيرك و همكاران/8

 

گيري براي پرستاران و دانشجوياني تصميم سردرگمي در

. نمايندشود كه از بيماران و خانواده آنان مراقبت ميمي

ال اصلي مطرح ؤدو سدر اين آزمون به دنبال هر سناريو 

. جواب دهند ها آندهندگان بايستي به گردد كه پاسخمي

خواهد كه انتخاب نمايد كه اگر در فرد مي ال اول ازؤس

، دهدموقعيت اين سناريو قرار گيرد چه اقدامي انجام مي

ال مطرح شده است كه يكي از ؤسه پاسخ براي اين س

سخي غير پا ها پاسخپاسخي اخالقي، يكي از  ها پاسخ

عبارت از ناتواني در موقعيت فوق تلقي  اخالقي و سومي

شود تا دهندگان خواسته ميال دوم از پاسخؤدر س .شد يم

در اين قسمت شش . دليل انتخاب خود را ذكر نمايند

بيانيه رايج كه بيانگر علل موجود براي اقدام انجام شده 

به شود تا شود و خواسته ميمي ارايههستند براي فرد 

الزم به ذكر . ها را مرتب نمايدترتيب اولويت اين گزينه

ها در هر سناريو بيانگر است كه هركدام از اين گزينه

از سطوح تكامل اخالقي  6و  5، 4، 3، 2سطح تكامل 

كلبرگ هستند و يك گزينه نيز ميزان در نظر گرفتن 

. نمايندگيري را بررسي مياي در تصميمقوانين موسسه

ده از اين پرسشنامه سه شاخص مهم براي هر با استفا

شاخص اول سطح تكامل . شددانشجو محاسبه مي

. نمايداخالقي فرد بر اساس سطوح كلبرگ را بررسي مي

در اين پرسشنامه اين سطح با توجه به اولين انتخاب 

با در نظر گرفتن اينكه (دانشجو در هر سناريو تعيين شد 

شاخص ). طوح استهر گزينه نشان دهنده يكي از س

NPبعدي نمره 
است كه در واقع مجموع نمرات سطح  1

به منظور . دهدتكامل اخالقي كلبرگ را نشان مي 6و  5

 6در هر  NPهر فرد در آزمون نمرات  NPمحاسبه نمره 

و با توجه به اينكه تعداد ) 11تا  3(شود سناريو جمع مي

 66تا  18بين  NPباشد نمرات مورد مي 6سناريوها 

بايد توجه نمود اين بدان معني است . متغير خواهد بود

باشد كه با يم NPه كه در هر سناريو دو گزينه مربوط ب

ها را چه اولويتي توجه به اينكه دانشجويان اين گزينه

  ها در اي خواهند گرفت و هرچه اين گزينهدهند نمره

  

                                                 
1 -Nursing principled thinking   

بيشتر  NPتر دانشجويان باشند نمره هاي ابتدايياولويت

PCه شاخص بعدي نمر. خواهد بود
2

اين شاخص . است 

گيري ميزان در نظر گرفتن قوانين اداري در تصميم

 6در هر سناريو يكي از . نمايداخالقي را بررسي مي

گزينه قسمت دوم مربوط به اين قسمت است و با توجه 

به اينكه در هر سناريو دانشجو چه اولويتي براي اين 

. اي تعلق خواهد گرفتنمرهگزينه قايل گردد به او 

متغير  36و  6بنابراين، در كل نمرات اين شاخص بين 

بيشتر نشان  NPاست كه نمره  به ذكرالزم . خواهد بود

 PCباشد و نمره دهنده سطح تكامل اخالقي باالتر مي

گيري باالتر نشانه توجه بيشتر به قوانين اداري در تصميم

اين آزمون . قي استتر تكامل اخالاخالقي و سطح پايين

پس از ترجمه دقيق به فارسي، توسط ده نفر از اعضاي 

علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از نظر روايي  أتيه

محتوا و صوري مورد بررسي قرار گرفت و بر مبناي 

شده تغييرات الزم در پرسشنامه اعمال  ارايهنظرات 

به . آزمايي تعيين شدز پايايي آزمون نيز با روش با. گرديد

 15اين منظور پرسشنامه در دو نوبت به فاصله ده روز به 

 NPشد و ضريب همبستگي بين دو نمره  ارايهدانشجو 

  .بود 95/0محاسبه شد كه برابر 

ها مجوز اين كار از رياست آوري دادهجهت جمع

دانشكده پرستاري تبريز و مراغه اخذ شد و سپس، 

مطالعه از دانشجويان پرستاري واجد شركت در اسامي 

براي توزيع . هاي مورد نظر گرفته شدآموزش دانشكده

هاي پرسشنامه به دانشجويان سال سوم در اتمام كالس

-درسي به دانشجويان مراجعه شده و از آنان خواسته مي

در . شد تا پرسشنامه را به دقت مطالعه و تكميل نمايند

هاي باليني مورد دانشجويان سال چهارم به محيط

شده و پرسشنامه در اختيار دانشجويان قرار داده  مراجعه

شد ولي چون در محيط بالين جايي براي پر كردن مي

چون تكميل نمودن  ،ها نبود و همچنينپرسشنامه

 ها آن به نياز به تمركز و دقت زيادي داشت ها پرسشنامه

  شد تا پرسشنامه را به منزل برده و پس از مي اجازه داده

  

                                                 
2 -Practical consideration 
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  9.../سطح تكامل اخالقي د انشجويان 

 

 بعد كارورزي به پژوهشگران تحويلتكميل در روز 

الزم به ذكر است كه با توجه به ساختار خاص . دهند

مطالعه در مورد نحوه تكميل پرسشنامه به دانشجويان 

پرسشنامه  134در كل . شداطالعات كافي داده مي

پرسشنامه تكميل شده عودت داده  115توزيع شد كه 

ضريب (. دنفر از شركت در مطالعه انصراف دادن 19و شد 

  ).درصد 8/85بازگشت 

در اين مطالعه اصول اخالقي مورد نياز براي انجام 

طرح . انساني رعايت شدهاي پژوهش بر روي سوژه

اي اخالق در تحقيقاتي و ابزار آن به تاييد كميته منطقه

قبل از انجام . پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تبريز رسيد

و اهداف آن و  مطالعه اطالعات الزم در مورد مطالعه

كنندگان در مطالعه شامل حق همچنين، حقوق شركت

ها به اطالع گيري از مطالعه و محرمانه بودن دادهكناره

از تمامي دانشجويان شركت . تمامي دانشجويان رسيد

كننده در مطالعه، بر طبق اصول كميته اخالق، رضايت 

  . آگاهانه اخذ شد

ز نـرم افـزار آمـاري    آوري شده با استفاده اهاي جمعداده

SPSS/ver17 جهـت  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

اجتماعي دانشجويان و سـطح   -بررسي مشخصات فردي

تكامل اخالقي آنان از آمار توصيفي شامل تعداد، درصـد،  

. ميانگين، انحراف معيار و جداول توصـيفي اسـتفاده شـد   

همچنين، براي بررسي ارتباط سطح تكامـل اخالقـي بـا    

اسـتفاده   مشخصات دانشجويان از آمار اسـتنباطي  برخي

ــين   tاز آزمــون  .شــد ــاط ب ــراي بررســي ارتب مســتقل ب

اجتماعي و تفكر اخالقي پرسـتاري و از   -مشخصات فر دي

ــين  آزمــون همبســتگي پيرســون  ــاط ب ــراي بررســي ارتب ب

 يو تفكر اخالقي پرستار يسن و مالحظات بالين يمتغيرها

  . استفاده گرديد

  

  ها افتهي

بررسي مشخصات دانشجويان مورد مطالعـه نشـان داد كـه    

نفـر   83. سـال بـود   5/22 ± 3/2ميانگين سن دانشجويان 

%) 1/59(نفــر  69بودنــد و  مؤنــثاز دانشــجويان %) 2/72(

از %) 80(نفـر   93. دانشجوي سال چهـارم پرسـتاري بودنـد   

ــد و  دانشــجوي %) 3/58(نفــر  67دانشــجويان مجــرد بودن

  .بريز بودنددانشكده پرستاري ت

بررسـي   NDTپاسخ دانشجويان به قسمت اول آزمـون  

اين نتايج كه شامل تعداد و درصد پاسخ دانشجويان . شد

. شـده اسـت   ارايـه  1ها است در جدول گزينه تك كتبه 

شـود بيشـتر   كـه در ايـن جـدول ديـده مـي      گونـه  همان

دانشجويان تصميم اخالقي صحيحي در زمينه معضالت 

اند ولي با اين وجود تعداد قابـل تـوجهي   شده داشته ارايه

  . اندنيز تصميمات مناسبي اخذ نكرده

براي تعيين سطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري 

قسمت دوم پاسخ دانشجويان به هر سناريو تجزيه و 

و تحليل با توجه به اولين  اين تجزيه. تحليل گرديد

هر اولويت انتخابي دانشجويان در مورد دليل اتخاذ 

نتايج اين تجزيه و تحليل در . تصميم صورت گرفت

  .ه شده استيارا 2جدول 
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  محمد زيرك و همكاران/10

 

    

 NDTآزمون  سناريوهايپاسخ دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز به قسمت اول : 1جدول 

 

 هاپاسخ هاي سناريوگزينه سناريو

 عدادت )درصد(

   هاي شديدنوزاد با آنومالي

 ن در موقعيت مذكور تصميم گرفتتوانمي

 بايد نوزاد را احيا كرد

 نبايد نوزاد را احيا كرد

  

)3/11 (13  

)9/60 (70  

)8/27 (32 

   اجبار دارويي

 توان در موقعيت مذكور تصميم گرفتنمي

 نبايد دارو را به زور تزريق كرد

 بايد دارو را به زور تزريق كرد

  

)2/12 (14  

)8/54 (63  

)33 (38 

   ي بالغين براي مردنتقاضا

 توان در موقعيت مذكور تصميم گرفتنمي

 بايد به برقراري تنفس بيمار كمك كرد

 نبايد به برقراري تنفس بيمار كمك كرد

  

)5/3 (4  

 )6/89 (103  

)7 (8 

   آشناسازي پرستار جديد

 توان در موقعيت مذكور تصميم گرفتنمي

 اص دادبايد زمان را براي آشناسازي پرستار جديد اختص

 نبايد زمان را براي آشناسازي پرستار جديد اختصاص داد

  

)4/17 (20  

)1/39 (45  

)5/43 (50 

   اشتباه دارويي

 توان در موقعيت مذكور تصميم گرفتنمي

 بايد اشتباه دارويي را گزارش نمود

 نبايد اشتباه دارويي را گزارش كرد

  

)4/10 (12  

)8/74 (86  

)8/14 (17 

   شديد بالغين با بيماري 

 توان در موقعيت مذكور تصميم گرفتنمي

 االت بيمار در مورد سالمتي پاسخ دادؤبايد به س

 االت بيمار در مورد سالمتي پاسخ دادؤنبايد به س

  

)5/23 (27  

)47 (54  

)6/29 (34 

  

  
  NDTسطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر اساس آزمون : 2جدول 

  

 عدادت )درصد( وح رشد اخالقيسط

 دوم

  سوم

  هارمچ

NP 

PC 

)3/11 (13  

)7 (8  

)7/21 (25  

)8/47 (55  

)1/12 (14 
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  11.../سطح تكامل اخالقي د انشجويان 

 

بيشتر دانشجويان  گردد،مالحظه ميكه در اين جدول  گونه همان

همچنين، بررسي . قرار داشتند) كلبرگ 6و  5سطح ( NPدر سطح 

و  9/48±5/6براي دانشجويان   NPهنشان داد كه ميانگين نمر

  . بود 0/20±4/4براي دانشجويان  PCميانگين نمره 

 براي بررسي ارتباط برخي مشخصات دانشجويان با نمره

 

 

NP كه در اين جدول  گونه همان. رسم شد 3جدول  ها آن

 -با مشخصات فردي NPشود ارتباطي بين نمره ديده مي

همچنين، آزمون . اجتماعي دانشجويان وجود ندارد

ون نشان داد كه متغير سن رابطه آماري همبستگي پيرس

  ).r ،49/0 =P= 07/0(ندارد  NPداري با نمره معني

 

  NPارتباط برخي از مشخصات دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز با نمره : 3جدول 

 
هاي آماريشاخص ميانگين ±انحراف معيار  عدادت )درصد(  هاگروه   متغير 

 

t= /1  23 , df=113 , P= /0  21 

 

t= /0  26 , df=113, P= /0  79 

 

t= /0  98 , df=113 , P= /0  32 

 

t= /0  09 , df= 113 , p= /0  92 

 

9/4 ± 6/47  

9/6 ± 3/49  

 

9/6 ± 8/48  

6/6 ± 2/49  

 

8/5 ± 3/48  

3/7 ± 6/49  

 

5/6 ± 8/48  

5/6 ± 9/48  

  

)8/27 (32  

 )2/72 (83  

  

)8/80 (93  

 )2/19 (22  

  

)2/58 (67  

 )8/41 (48  

  

)40 (46  

 )60 (69  

 

ذكرم  

 مؤنث

 

 مجرد

 متأهل

 

 تبريز

 مراغه

 

 سال سوم

 سال چهارم

 جنس

 

  

 تأهلوضعيت 

  

 

 محل تحصيل

 
 سال تحصيلي

 

 

 

  گيريبحث و نتيجه

اين مطالعه با هدف تعيين سطح تكامل اخالقي 

 -دانشجويان پرستاري و بررسي ارتباط مشخصات فردي

قي آنان انجام اجتماعي دانشجويان و سطح تكامل اخال

درصد از دانشجويان  8/47نشان داد كه  ها افتهيشد و 

هاي پرستاري در رويايي با سناريوهاي مطرح شده، بيانيه

را به عنوان باالترين الويت خود انتخاب  NPمربوط به 

. بود 9/48±5/6 ها آنبراي  NPنمودند و ميانگين نمره 

امل اخالقي اين مطالعه دانشجويان پرستاري از نظر تك در

 

 

 

  قرار ) عرفي سطح عرفي و پس(در سطح متوسط به باال 

  ، چنين مشخص شد كه سطح تحصيالتهم. داشتند

، محل تحصيل و سن با سطح تأهلجنس، وضعيت 

داري تكامل اخالقي دانشجويان ارتباط آماري معني

  . نداشت

در اياالت متحده صورت گرفت ) 2002(در مطالعه هام 

دانشجويان پرستاري از نظر تكامل مشخص شد كه 

  اخالقي در سطح متوسط به باال قرار داشتند و ميانگين 
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  محمد زيرك و همكاران/12

 

مطالعه . )9(بود  7/53±36/5 براي دانشجويان NPنمره 

نشان داد كه اكثر ه در اياالت متحد) 2000( 1ريسك

تكامل اخالقي قرار  5و  4دانشجويان پرستاري در سطح 

كه در فنالند ) 2007( 2ندر مطالعه نامين). 15(داشتند 

اكثر دانشجويان در كه  نتايج حاكي از آن بود گرفتانجام 

مطالعه  نتايج ).11( دارندعرفي قرار سطح عرفي يا پس

كه اكثر  داد ننيز نشادر بلژيك ) 1996( 3كاسترل

دانشجويان پرستاري در سطح چهارم تكامل اخالقي قرار 

 ).16(داشتند 

ن مطالعه نيز همانند بسياري از بايد توجه داشت كه در اي

مطالعات انجام شده در ديگر كشورها مشخص گرديد كه 

از نظر تكامل دانشجويان پرستاري در سطح متوسطي 

اخالقي قرار داشتند ولي يافته جالب به اين است كه 

ميانگين نمره استدالل اخالقي دانشجويان در اين مطالعه 

تري قرار پاييندر مقايسه با مطالعات خارجي در سطح 

آداب و  تواند ناشي از فرهنگ،دارد كه اين تفاوت مي

اي كه در البته نكته .رسوم يا نوع آموزش متفاوت باشد

رسد و در مطالعات اين مطالعه بيشتر مهم به نظر مي

خارجي كمتر به آن توجه شده است اين است كه در 

قسمت اول پرسشنامه مشخص شد كه اگرچه بيشتر 

گيري ن در مورد هر معضل اخالقي تصميمدانشجويا

تعداد قابل توجهي نيز تصميم  اخالقي دارند ولي

گيري نبودند غيراخالقي اتخاذ نموده و يا قادر به تصميم

  ). 1جدول (

بايد توجه داشت كه در كشورهاي ديگر قسمت اول 

پرسشنامه زياد مورد توجه نبوده است كه دليل آن نيز 

ه است كه اجازه هر الگوي فرهنگ خاص كشورها بود

دهد و بيشتر را مي) نسبي يا مطلق(گيري اخالقي تصميم

ولي بايد توجه نمود در . بر داليل تصميم تاكيد شده است

جامعه ايران كه اسالمي و مذهبي است اصول اخالقي 

                                                 
1 -Riesch 

2 -Numminen 

3 -Casterle 

 

 

گرايي در اخالق شود و نسبيتمطلق در نظر گرفته مي

اخالقي  پاسخن شرايط بنابراين، در اي ).17( جايگاهي ندارد

 نهاي ديآميزه ريتأثمشخص بوده و تا حدود زيادي تحت 

مقدس اسالم و احكام اسالمي قرار دارد ولي در اين 

اخالقي  پاسخ درصد قابل توجهي از دانشجويان نيز شرايط

  . اند كه جاي توجه فراوان داردمناسبي را اتخاذ ننموده

اجتماعي با  -همچنين، در بررسي ارتباط مشخصات فردي

سطح تكامل اخالقي دانشجويان پرستاري نتايج مطالعات 

 ريمتغسال تحصيلي دانشجويان  ريتأثبه ويژه در زمينه 

مشخص ه در اياالت متحد) 2006( 4مطالعه فاگان. است

اري بين اعتقادات اخالقي دينمود كه تفاوت معن

دانشجويان پرستاري ترم يك و ترم شش وجود نداشت 

در كانادا ) 2003(و همكارانش  5مطالعه پاتنوددر ). 5(

روي دانشجويان پزشكي صورت گرفت مشخص نمود 

مابين سال  ليتحصدر طي دوره  يكه تغييرات اخالق

در ). 18(اول و سال سوم از نظر آماري معنادار نيست 

كه در اياالت متحده ) 1997( 6مطالعه طولي داكت

قي مشخص شد كه سطح تكامل اخالانجام گرفت 

دانشجويان در طول دوره آموزش پرستاري بهبود پيدا 

كه در ) 1998( 7در مطالعه آريانگ هارل). 19(كند مي

اياالت متحده انجام شد مشخص ساخت كه بين اعتماد 

به نفس دانشجويان و سطح تكامل اخالقي دانشجويان 

داري وجود داشت و توانايي تكامل رابطه آماري معني

داري با افزايش آموزش پرستاري نياخالقي به طرز مع

در انگليس ) 2002( 8مطالعه نوالن). 20(يابد افزايش مي

اي، تفكر نشان داد كه به مرور تكامل شخصي و حرفه

هاي اول و اخالقي دانشجويان پرستاري ما بين سال

  ). 21(يابد داري افزايش ميچهارم به طرز معني

ت به ويژه در كه مشخص است نتايج مطالعا گونه همان

زمينه ارتباط دوره تحصيلي و سال تحصيلي با سطح 

                                                 
4 -Fagan 

5 -Patenaude 

6 -Duckett 

7 -Arangie-Harrell 

8 -Nolan 
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  13.../سطح تكامل اخالقي د انشجويان 

 

ها اين تفاوت. تكامل دانشجويان اخالقي متفاوت است

هاي آموزشي مختلف و تواند بيشتر ناشي از دورهمي

بايد توجه نمود كه آموزش . هاي آموزشي باشدروش

مسائل اخالقي به دانشجويان به ويژه با استفاده از 

زيادي در سطح تكامل  ريتأثتواند اسب ميالگوهاي من

در هر . اخالقي و پيشرفت اخالقي دانشجويان داشته باشد

به  صورت بايد توجه داشت در دوره كارشناسي پرستاري

و تنها در برخي  شود ينماخالق پرستاري توجه كافي 

دروس به صورت جسته و گريخته به اين مبحث پرداخته 

گشاي تواند گرهدروس نمي يهاراهرچند كه تنها . شودمي

تواند سبب همه مشكالت باشد ولي در هر صورت مي

آگاهي بيشتر دانشجويان به ويژه در زمينه معضالت و 

  . مشكالت اخالقي باشد

باشد كه كاربرد مي ييها تديدوحماين پژوهش داراي 

اول اينكه در اين . سازدهاي آن را محدود مييافته

روش سرشماري انتخاب  هكنندگان بشركتپژوهش 

دوم اينكه در اين مطالعه اطالعات با روش . شدند

-ميتصمپرسشنامه تكميل شد و اين امكان وجود دارد كه 

. انجام شده توسط دانشجويان واقعي نباشد يها يريگ

شود در اين زمينه مطالعاتي با حجم بنابراين، توصيه مي

. م گيردتر انجاگيري مناسبنمونه باالتر و روش نمونه

همچنين، بهتر است اين مطالعه در بين دانشجويان ساير 

هاي علوم پزشكي به ويژه دانشجويان پزشكي نيز رشته 

  . انجام گيرد

   

  گيري نتيجه

نتايج اين مطالعه نشان داد دانشجويان پرستاري دانشگاه 

علوم پزشكي بيشتر در سطح عرفي و پس عرفي از 

البته در پاسخ به . ر دارندسطوح تكامل اخالقي كلبرگ قرا

توجهي از شده تعداد قابل ارايهمعضالت اخالقي 

همچنين، ارتباطي بين . اخالقي نداشتند پاسخدانشجويان 

مشخصات دانشجويان با سطح تكامل اخالقي آنان يافت 

با توجه به محدوديت مطالعات داخلي در زمينه . نشد

ر در اين شجويان انجام مطالعات بيشتنتكامل اخالقي دا

  .گرددزمينه توصيه مي

  

 تقدير و تشكر

اين مقاله از نتايج پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري در 

محققين بر . باشددانشكده پرستاري و مامايي تبريز مي

دانند از تمامي دانشجويان شركت كننده در خود الزم مي

و همچنين معاونت پژوهشي دانشكده اين مطالعه 

 يها دانشكدهيي تبريز و اداره آموزش پرستاري و ماما

كمال تشكر را داشته پرستاري و مامايي تبريز و مراغه 

  .باشند
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