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Abstract
Introduction: Professionalism is one of the most important determinants of the competence 
of health care providers which builds trust between the medical staff and the patient and 
the community. Nursing is a profession based on ethical values due to its nature and if this 
aspect of the profession be neglected, the efficiency of nursing care for patients will be 
seriously compromised. The aim of this study is to investigate the status of nursing students' 
knowledge toward professionalism.
Methods: This is a cross-sectional study using a valid and reliable questionnaire to 
assessment the status of nursing students' knowledge toward professionalism in 2018-2019 
at Tabriz Islamic Azad University. Sampling was done by census method (n = 270) and data 
were analyzed using descriptive statistics (Mean, Frequency, etc.) and inferential statistics 
including t test, one-way ANOVA and regression analysis.
Results:A total of 215 nursing students participated in this study (79.6% response rate). 
The mean score of professionalism knowledge was 5.83 out of 10. The highest score was 
for the first semester students and the lowest for the fifth semester students. Regression 
analysis results revealed that students’ number of semester and their previous knowledge 
with professionalism had a significant and negative relation with professionalism knowledge 
mean score, controlling for confounding variables of age and gender. 
Conclusions: The results showed that the mean score of the status of nursing students' 
knowledge toward professionalism was not in an acceptable level. Nursing students need 
continuous and effective educating on professionalism knowledge that they could treat with 
patients based on the principles of professionalism.
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چکیده
مقدمــه: تعهــد حرفــه ای از مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده ی شایســتگی افــراد ارائــه کننــده ی خدمــات ســالمت اســت کــه موجــب 
ایجــاد اعتمــاد بیــن کادر پزشــکی بــا بیمــار و جامعــه مــی شــود. پرســتاری بــا توجــه بــه ماهیــت کاری آن بــه عنــوان یــک حرفــه ی 
مبتنــی بــر ارزش هــای اخالقــی مــی باشــد و اگــر ایــن بعــد حرفــه مــورد غفلــت قــرار گیــرد کارآیــی پرســتاران در مراقبــت از بیمــاران 
ــه تعهــد حرفــه ای در بیــن  ــا وضعیــت دانــش و نگــرش ب ــر ایــن اســت ت دچــار خــالء مهمــی مــی شــود. در ایــن مطالعــه تــالش ب

دانشــجویان پرســتاری مــورد بررســی قــرار گیــرد.
روش کار: ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفی-تحلیلــی در ســال تحصیلــی 98-1397 در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز انجــام شــد. 
جهــت جمــع آوری داده از پرسشــنامه ی دانــش تعهــد حرفــه ای کــه روایــی و پایایــی آن مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت اســتفاده شــد. 
جمعیــت هــدف در ایــن مطالعــه دانشــجویان پرســتاری مشــغول بــه تحصیــل در تــرم هــای اول تــا هفتــم بــود. نمونــه گیــری بــه روش 
سرشــماری )n=270( انجــام گرفــت. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 20 و کار بــرد آمــار توصیفــی )میانگیــن، انحــراف 

معیــار، فراوانــی و...( و آمــار اســتنباطی شــامل آزمــون تــی مســتقل، one way ANOVA و رگرســیون خطــی انجــام شــد.
ــد )درصــد مشــارکت 79/6%(. میانگیــن  ــه هــا: در مجمــوع 215 نفــر از دانشــجویان پرســتاری در ایــن مطالعــه مشــارکت کردن یافت
امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای در دانشــجویان شــرکت کننــده 5.83 از 10 محاســبه گردیــد. بیشــترین امتیــاز بــرای دانشــجویان تــرم اول 
و کمتریــن امتیــاز بــرای دانشــجویان تــرم پنجــم بــود. نتایــج تحلیــل رگرســیون خطــی نشــان داد بــا کنتــرل متغیرهــای جنســیت و ســن؛ 
متغیرهــای تــرم تحصیلــی و آشــنایی قبلــی بــا واژه تعهــد حرفــه ای ارتبــاط معنــی دار و معکوســی بــا میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه 

ای دانشــجویان داشــت.
نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان داد میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای در بیــن دانشــجویان پرســتاری در ســطح قابــل قبولی 
نمــی باشــد. دانشــجویان پرســتاری نیازمنــد آمــوزش هــای مــداوم و موثــر در خصــوص دانــش تعهــد حرفــه ای هســتند کــه در ادامــه 

بتواننــد بــر اســاس اصــول تعهــد حرفــه ای بــا بیمــاران رفتــار کننــد.
کلید واژه ها: اخالق پزشکی، تعهد حرفه ای، پرستاری.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
مقدمه

ــل  ــن عوام ــه ای )Professionalism( از مهمتری ــد حرف تعه
تعییــن کننــده شایســتگی ارائــه کننــدگان خدمــات در حرفــه هــای 
پزشــکی اســت )1. 2( و مجموعــه ای از رفتارهایــی را شــامل مــی 
ــن  ــان در ارتباطــات بی ــاد و اطمین شــود کــه موجــب ایجــاد اعتم

پرســنل پزشــکی بــا بیمــار و جامعــه مــی شــود )3(. تعهــد حرفــه 
ــی  ــداف و ویژگ ــا، اه ــار ه ــه ای از رفت ــوان مجموع ــی ت ای را م
هایــی دانســت کــه بیانگــر یــک حرفــه یــا یــک شــخص حرفــه 
ای باشــد. ابعــاد اصلــی تعهــد حرفــه ای شــامل مــواردی همچــون: 
نــوع دوســتی، شــرافت و درســتکاری، احتــرام بــه دیگــران، عدالت، 
تعالــی شــغلی و وظیفــه شناســی و مســئولیت پذیــری مــی شــود. 
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ــه ای موجــب ارتقــای ســطح اعتمــاد  رعایــت اصــول تعهــد حرف
بیــن بیمــار و پرســنل درمانــی شــده کــه خــود بــه عنــوان کلیــد 
ارتبــاط موثــر بیــن بیمــار و پرســنل درمانــی در فرآینــد تشــخیص 

ــد )4. 5(. ــا می باش ــگیری از بیماری ه ــان و پیش ــح، درم صحی
همزمــان بــا درک اهمیــت آمــوزش رشــته پرســتاری بــه عنــوان 
ــارت  ــت مه ــورد اهمی ــات در م ــک، مطالع ــته ی آکادمی ــک رش ی
ــظ  ــاد و حف ــای ایج ــارت ه ــد مه ــتاران مانن ــاری پرس ــای رفت ه
ارتبــاط بــا بیمــاران و همدلــی در مراقبــت از بیمــار مــد نظــر قــرار 
گرفــت و هرچنــد ایــن مهــارت هــا از اجــزای اصلــی در مراقبــت از 
بیمــاران هســتند امــا نحــوه ی ارزیابــی دقیــق ایــن مهــارت هــا از 
جملــه مســائل مهــم در مطالعــات بــوده اســت )6(. پرســتاری بیش 
از حرفــه هــای دیگــر پیراپزشــکی بــا توجــه بــه ماهیــت کاری آن 
بــه عنــوان یــک حرفــه ی مبتنــی بــر ارزش هــای اخالقــی مــی 
باشــد و اگــر ایــن بعــد حرفــه مــورد غفلــت قــرار گیــرد کارآیــی 
پرســتاران در مراقبــت از بیمــاران دچــار خــالء مهمــی خواهــد شــد 
)3(. در برخــی مطالعــات نشــان داده شــده اســت کــه هوشــمندی 
ــژه، پیامدهــای  ــت هــای وی ــت پرســتاران بخــش مراقب و صالحی
بهتــری در مراقبــت از بیمــاران و کیفیــت ارائــه ی خدمــات دارد )7. 
8(. در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه پرســتاران 
در سیســتم بهداشــت و درمــان، مدرســین علــوم پزشــکی و 
سیاســت گــزاران سیســتم بهداشــت و درمــان در خصــوص ارزش 
ــه آن هــا پایبنــد هســتند  هایــی کــه پرســتاران در حرفــه خــود ب
ــات  ــی از مطالع ــد در برخ ــد )9(. هرچن ــته ان ــتری داش ــت بیش دق
ــی  ــه میانگیــن نمــرات متوســط دانشــجویان در ارزیاب ــا توجــه ب ب
ــای بیشــتر  ــزی ه ــه برنامه ری ــه ب ــه ای، توصی ــد حرف ــش تعه دان
بــرای بهبــود آگاهــی دانشــجویان در زمینــه ی تعهــد حرفــه ای و 

ارتقــاء عملکــرد حرفــه ای آن هــا شــده اســت )10(.
ــر تعهــد حرفــه ای در برنامــه هــای  هــدف از آمــوزش و تاکیــد ب
ــرآورده  ــرای ب ــالش ب ــکی، ت ــنل پزش ــیابی پرس ــی و ارزش آموزش
کــردن انتظــارات بیمــاران اســت چراکــه بیــن رعایــت تعهــد حرفه 
ای و نتایــج اقدامــات بالینــی رابطــه ی مســتقیم وجــود دارد و هدف 
ــی  ــی متعال ــه ای و تربیــت کادر درمان ــی، تحقــق تعهــد حرف نهای
ــک  ــا ی ــک شــیء ی ــورد ی ــان نظــر در م ــوع بی ــر ن اســت )1(. ه
فــرد یــا یــک رویــداد کــه در آن قضــاوت و ارزیابــی نهفتــه باشــد 
)مســتقل از مثبــت یــا منفــی بــودن آن( نگــرش نامیــده می شــود 
)11(. از طرفــی برقــراری ارتبــاط موثــر و خــوب بــا بیمــاران صرفــا 
ــی  ــای درون ــوده و باوره ــای الزم نب ــارت ه ــوزش مه ــد آم نیازمن
پرســتاران و نگــرش آن هــا نســبت بــه نــوع دوســتی، همدلــی بــا 
بیمــاران، حــس کمــک بــه دیگــران و اصــول اخالقــی حرفــه ای 

خــود نیــز مهــم اســت )12(.
ــل  ــوع قاب ــا اســتفاده از ابزارهــای متن ــه ای ب ــی تعهــد حرف ارزیاب

ــامل  ــه ای ش ــد حرف ــی تعه ــای ارزیاب ــت و روش ه ــام اس انج
ــق  ــی از طری ــی هــم گروهــی، مشــاهده ی مســتقیم، ارزیاب ارزیاب
ــی  ــزار هــای ارزیاب ــد و همــکاران اب بیمــاران و... مــی شــود. آرنول
تعهــد حرفــه ی پزشــکی را در گــروه دســته بنــدی کــرده اســت به 
نحــوی کــه تعهــد حرفــه ای را بــه عنــوان بخشــی از صالحیــت 
ــوب  ــی خ ــی کیف ــای ارزیاب ــعه ی روش ه ــی دانســته و توس بالین
ــت )13(. در  ــی الزم اس ــی کم ــای ارزیاب ــت روش ه ــرای تقوی ب
ــرش  ــی نگ ــرای ارزیاب ــی ب ــای مختلف ــته ابزاره ــات گذش مطالع
دانشــجویان پرســتاری نســبت بــه اخــالق حرفــه ای مــورد 
ــه  ــرش ب ــات نگ ــی مطالع ــت و در برخ ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ــوده  ــراه ب ــا کاهــش هم ــل ب ــان تحصی ــه ای در پای ــالق حرف اخ
اســت )14(. نتایــج حاصــل از چنیــن مطالعاتــی در صــورت تاییــد 
توســط مطالعــات مشــابه، بیانگــر لــزوم تغییــرات اساســی در نحــوه 
آمــوزش تعهــد حرفــه ای دارد. یکــی از ابــزار ارزیابــی دانــش تعهــد 
حرفــه ای در بیــن دانشــجویان علــوم پزشــکی پرسشــنامه ی ارائــه 
شــده توســط ســیف فرشــد و همــکاران )15( اســت کــه در ایــن 
مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. هــدف از انجــام ایــن مطالعه، 
ارزیابــی نگــرش دانشــجویان پرســتاری بــه تعهــد حرفــه ای مــی 
ــن  ــای حاصــل از چنی ــز داده ه ــع آوری و آنالی ــا جم ــه ب باشــد ک
مطالعــه ای مــی تــوان بــا اطــالع از وضعیــت فعلــی بــرای ارتقــای 
روش هــای آمــوزش در اخــالق پزشــکی به دانشــجویان پرســتاری 
برنامــه ریــزی هــای الزم را انجــام داد و نیز لــزوم برگــزاری کارگاه 
هــا و دوره هــای آموزشــی بــرای دانشــجویان ســال هــای آخــر را 

مشــخص کــرد.

روش کار
ــه صــورت یــک مطالعــه ی توصیفی-تحلیلــی در  ایــن مطالعــه ب
ســالتحصیلی 98-1397 در بیــن دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه 
ــوان بزرگتریــن واحــد آمــوزش  ــه عن ــز ب آزاد اســالمی واحــد تبری
غیــر دولتــی علــوم پزشــکی در شــمالغرب ایــران انجــام شــد. در 
ایــن مطالعــه از پرسشــنامه ی دانــش تعهــد حرفــه ای کــه توســط 
ــی آن  ــی و پایای ــی و روای ــکاران )15( طراح ــد و هم ــیف فرش س
مــورد تاییــد قــرار گرفته اســت اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه از دو 
جــزء مهــم تشــکیل شــده اســت: بخــش اول شــامل ســواالتی بــا 
انتهــای بــاز بــرای ارزیابــی میــزان آشــنایی دانشــجویان بــا عبــارت 
تعهــد حرفــه ای طراحی شــده اســت و بخش دوم شــامل ســواالتی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــجویان در زمین ــش دانش ــی دان ــرای ارزیاب ب
تعهــد حرفــه ای مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه پرسشــنامه بــرای 
ــکی  ــجویان پزش ــن دانش ــه ای در بی ــد حرف ــش تعه ــی دان ارزیاب
طراحــی شــده بــود؛ بــا تشــکیل پانــل خبــرگان متشــکل از اســاتید 
ــرای اســتفاده در گــروه  اخــالق پزشــکی و پرســتاری، ســواالت ب
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دانشــجویان پرســتاری تعدیــل و روایــی صــوری آن مــورد تاییــد 
قــرار گرفــت. پایایــی پرسشــنامه نیــز براســاس داده هــای جمــع 
آوری شــده از 30 دانشــجو بــه عنــوان پایلــوت مــورد بررســی قــرار 
ــا 0.833 محاســبه گردیــد کــه  ــر ب گرفــت و آلفــای کرونبــاخ براب

حاکــی از تاییــد پایایــی پرسشــنامه مــی باشــد.
قبــل از تکمیــل پرسشــنامه، اهــداف مطالعــه بــه شــرکت کننــدگان 
ــه توضیحــات ابتــدای پرسشــنامه،  ــا توجــه ب توضیــح داده شــد. ب
شــرکت در مطالعــه آزاد بــوده و دانشــجویان مــی توانســتند آزادانــه 
در هــر زمانــی پرسشــنامه را پــر نکــرده و از مطالعــه خــارج شــوند. 
ــدون  ــه و ب ــال محرمان ــا کام ــنامه ه ــل از پرسش ــات حاص اطالع
ــتای  ــط در راس ــود و فق ــده ب ــل کنن ــات تکمی ــام و اطالع درج ن
اهــداف مطالعــه اســتفاده شــد. ایــن مطالعــه در کمیتــه منطقــه ای 
ــد اخــالق:  ــت )ک ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی اخــالق در پژوهــش م

.(IR.TBZMED.REC. 1397.992
جمعیــت هــدف در ایــن مطالعــه دانشــجویان پرســتاری مشــغول 
بــه تحصیــل در تــرم هــای مختلــف تحصیلــی بــود. نمونــه گیــری 
بــه روش سرشــماری )n=270( انجــام گرفــت. پرسشــنامه پــس از 
تدویــن نهایــی، توســط یکــی از محققیــن در اختیــار دانشــجویان 
ــرار داده شــد. جمــع آوری  ــا هفتــم ق ــرم هــای اول ت پرســتاری ت
داده از دانشــجویان تــرم هــای ششــم و هفتــم بــه دلیــل حضــور 
کمتــر در دانشــکده در بیمارســتان هــای محــل کارآمــوزی انجــام 
شــد. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 20 و کار 
بــرد آمــار توصیفــی )میانگیــن، انحــراف معیــار، فراوانــی و...( و آمار 
 one way ANOVA ،اســتنباطی شــامل آزمــون تــی مســتقل

و رگرســیون خطــی انجــام گرفــت.

یافته ها
ــه  ــن مطالع ــتاری در ای ــجویان پرس ــر از دانش ــوع 215 نف در مجم
ــش از  ــارکت 79/6%(. بی ــد مش ــزان درص ــد )می ــارکت کردن مش

62% شــرکت کننــدگان خانــم بودنــد و میانگیــن ســنی مشــارکت 
کننــدگان 21.55 بــا انحــراف معیــار 2.83 بــود. دانشــجویان تــرم 
اول )21.9%( و تــرم پنجــم )21.4%( بیشــترین مشــارکت را در 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــجویان اع ــش از 63% دانش ــتند. بی ــه داش مطالع
بــا واژه تعهــد حرفــه ای )Professionalism( آشــنایی ندارنــد. 
میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای در دانشــجویان شــرکت 
ــد.  ــبه گردی ــار 1.09 محاس ــراف معی ــا انح ــده 5.83 از 10 ب کنن
بیشــترین امتیــاز بــرای دانشــجویان تــرم اول بــا 6.39 بــا انحــراف 
معیــار 0.87 و کمتریــن امتیــاز بــرای دانشــجویان تــرم پنجــم بــا 
ــجویان  ــدود 24% از دانش ــود. ح ــار 0.92 ب ــراف معی ــا انح 5.29 ب
میانگیــن امتیــاز پاییــن تــر از 5 داشــتند. نتایــج آزمــون کلموگــروف 
اســمیرنف نشــان داد توزیــع میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه 

ای نرمــال مــی باشــد. 
آزمــون تــی مســتقل، تفــاوت معنــی داری بیــن خانــم هــا 
 )mean=5.83. SD=0.97( و آقایان)mean=5.84. SD=1.16(
 .)p>0.05( در میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفه ای نشــان نــداد
ــش تعهــد  ــاز دان ــن امتی ــی داری در میانگی ــاوت معن ــن تف همچنی
حرفــه ای بیــن دانشــجویانی کــه بــا واژه تعهــد حرفــه ای آشــنایی 
ــن واژه  ــا ای ــد ب ــا دانشــجویانی کــه اعــالم کردن ــی داشــتند ب قبل
آشــنایی ندارنــد، مشــاهده نگردیــد )p>0.05(. بیــن ســن و امتیــاز 
دانــش تعهــد حرفــه ای دانشــجویان ارتبــاط معنــی داری مشــاهده 

.)p>0.05( ــد نگردی
میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای در بیــن دانشــجویان تــرم 
ــج  ــف در )نمــودار1( آورده شــده اســت. براســاس نتای هــای محتل
ــه ای  ــد حرف ــش تعه ــاز دان ــن امتی ــون ANOVA، میانگی آزم
ــاوت  ــف، تف ــی مختل ــای تحصیل ــرم ه ــجویان در ت ــن دانش در بی
معنــی داری داشــت )p<0.05(. آزمــون تعقیبــی Tukey نشــان 
داد بیــن دانشــجویان تــرم 5 بــا دانشــجویان تــرم 1و3 و همچنیــن 
دانشــجویان تــرم 6 و تــرم 1 تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت.
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نمودار 1: میانگین امتیاز دانش تعهد حرفه ای بر اساس ترم تحصیلی شرکت 
کنندگان در مطالعه

ــای  ــرل متغیره ــا کنت ــان داد ب ــی نش ــیون خط ــل رگرس تحلی
ــی  ــنایی قبل ــی و آش ــرم تحصیل ــای ت ــن؛ متغیره ــیت و س جنس

بــا واژه تعهــد حرفــه ای ارتبــاط معنــی داری بــا میانگیــن امتیــاز 
دانــش تعهــد حرفــه ای داشــت بــه نحــوی کــه رابطــه ی بیــن 
تــرم تحصیلــی و میــزان دانــش دانشــجویان رابطــه ی معکــوس 

داشــته اســت )جــدول1(.
 جدول 1: رگرسیون خطی متغیرهای موثر در دانش تعهد حرفه ای در دانشجویان پرستاری

%95 فاصله اطمینانBetaSigمتغیر

0.301- 0.269-0.160.12جنسیت
-0.06- 0.206-0.1360.000-ترم تحصیلی

0.350- - 0.923-0.6370.00-آشنایی با واژه تعهد حرفه ای
0.30- 0.071-0.200.435-سن

پاسخ شرکت کنندگان در مطالعه به سواالت در )جدول 2( ارائه شده است.
جدول2: درصد پاسخ های داده شده به سواالت پرسشنامه

نمیدانمغلطصحیحموضوعردیف

1360.926پروفشنالیسم صرفًا به ِحَرف پزشکی اختصاص دارد.1

پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( به معنی خبره بودن در حرفه است. )منظور از خبره بودن داشتن دانش و مهارت 2
542817.2است(

40.92732.1پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( روشهای عملکردی در ِحَرف پزشکی است.3
24.750.225.1پروفشنالها )حرفه ای ها( در پی کسب درآمد نمی باشند.4
40.536.723.3پروفشنال بودن مستلزم تحصیالت دانشگاهی و تخصصی است.5

فعالیت بعنوان یک پروفشن )حرفه( نیازمند وجود یک سازمان حرفه ای است. )وجود یک حرفه نیازمند یک 6
40.53326.5سازمان حرفه ای است.(

40.535.823.7حرفه ای ها خودشان اصول اخالقی کار خود را شکل میدهند.7

اصول اخالقی و کلیات حرفه ای افراد پروفشن )حرفهای( توسط سازمانی بیرون از صنف و حرفه آنها تدوین می 8
204040گردد.

43.718.138.1پروفشنالیسم )حرفهای گرایی( ریشه در » تئوری وظیفهگرایی اخالقی« دارد.9
18.660.520.9یک فرد حرفه ای، فردی است که بطور تمام وقت صرفًا به یک حرفه میپردازد.10
47.425.127.4عنصر محوری در فعالیتهای حرفه ای خدمت رسانی و سرویس دهی است.11
6016.723.3یک فرد حرفه ای در هر حال نسبت به اعمال خود پاسخگو است.12
48.419.132.6وجود کدهای اخالقی برای ساماندهی حرفه ضروری است.13
48.817.234با عدم رعایت کدهای اخالقی، فرد توسط صنف حرفه ای مورد بازخواست قرار میگیرد.14
28.822.348.8عنصر محوری در پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( » کنشگر اخالقی«  یا »فاعل اخالقی« است.15
44.719.535.8ارتباط ِحَرف پزشکی و بیمار، عنصر محوری در پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( است.16
31.23335.8تمرکز پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( بر ویژگیهای شخصیتی یک شاغل در ِحَرف پزشک است.17

تعالی شغلی )Excellence(، یکی از مهمترین تعهدات فرد حرفهای است. )منظور از تعالی شغلی آموزش 18
59.520.919.5مداوم و آشنایی به دانش روز از نظر علمی و عملی است.(

38.124.237.7پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( ریشه در تئوری فضیلت گرایی دارد.19

14.464.720.9صرفًا پزشکان و پرستاران، پروفشنال )حرفه ای( تلقی میشوند.20
19.115.365.6موضوع پروفشنالیسم )حرفه ای گرایی( در 20 سال اخیر در علوم پزشکی مطرح شده است.21

بحث 
حرفــه ای گرایــی مجموعــه ای اســت کــه ارزش هــا و اقداماتــی 
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ــن بیمــار و  ــر و دوســویه بی ــاط موث اســت کــه باعــث ایجــاد ارتب
ــت  ــاد و تقوی ــث ایج ــاط باع ــن ارتب ــود. ای ــی می ش ــم درمان تی
اعتمــاد بیــن بیمــاران و تیــم درمانــی، بخصــوص پرســتاران مــی 
گــردد کــه ایــن امــر رونــد درمــان بیمــاران را تســهیل مــی کنــد 
)13(. پاییــن بــودن ســطح دانــش تعهــد حرفــه ای در دانشــجویان 
پرســتاری مــی توانــد عــالوه بــر تاثیــر در ارتباطــات بیــن فــردی، 
ارتبــاط آنــان بــا بیمــاران را تحــت تاثیــر قــرار دهــد )16(. میانگیــن 
امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای در دانشــجویان شــرکت کننــده در 
ــج  ــود و نتای ــار 1.09 ب ــا انحــراف معی ــه 5.83 از 10 ب ــن مطالع ای
ایــن مطالعــه نشــان داد میانگیــن امتیــاز دانــش تعهــد حرفــه ای 
در بیــن دانشــجویان پرســتاری در ســطح قابــل قبولــی نمی باشــد. 
در مطالعــه ی پــرون و همــکاران میانگیــن نمــرات دانشــجویان ترم 
آخــر پرســتاری از ابعــاد مختلــف تعهــد حرفــه ای 92/97±13/02 
ــن  ــاد و کمتری ــد اعتم ــه بع ــره را ب ــه بیشــترین نم ــود ک از 130 ب
ــه ی  ــد )10(. در مطالع ــی داده بودن ــل گرای ــد عم ــه بع ــره را ب نم
پوراعمــا و همــکاران نیــز میانگیــن نمــرات دانشــجویان پرســتاری 
ــود  ــه ای 11/82±109/76 از 130 ب ــف تعهــد حرف ــاد مختل در ابع
ــن نمــره  ــب و کمتری ــد مراق ــه بع ــوط ب ــه بیشــترین نمــره مرب ک

مربــوط بــه بعــد عدالــت بــوده اســت )17(. 
ــا  ــان داد ب ــا نش ــل داده ه ــل از تحلی ــج حاص ــا نتای ــه م در مطالع
ــطح  ــتاری، س ــجویان پرس ــی دانش ــای تحصیل ــرم ه ــش ت افزای
ــه  ــه ای ب ــد حرف ــم تعه ــه مفاهی ــبت ب ــجویان نس ــش دانش دان
صــورت عــام کاهــش یافتــه اســت. در همیــن راســتا نتایــج یــک 
ــه ای در  ــد حرف ــه تعه ــه نگــرش نســبت ب ــه نشــان داد ک مطالع
ســطح عمومــی بــا افزایــش ســالهای تحصیلــی کاهــش می یابــد 
)18(. مطالعــه احمــد و همــکاران )14( نیــز همیــن نتایــج را داشــته 
ــابقه کاری و  ــن س ــان داد بی ــز نش ــری نی ــه ی دیگ اســت. مطالع
ــات  ــه موضوع ــبت ب ــی نس ــا آگاه ــوزی ب ــرکت در دوره بازآم ش
اخالقــی ارتبــاط معنــاداری وجــود نــدارد )19( همچنیــن در مطالعــه 
ــی  ــن نمــره اســتدالل اخالق دیگــری مشــخص شــد کــه میانگی
ــره  ــاداری از نم ــورت معن ــه ص ــتاری ب ــجویان پرس ــن دانش در بی
پرســتاران بیشــتر اســت )20(. در مطالعــه ی جوالئــی و همــکاران 
نیــز کــه بــا مشــارکت پرســتاران انجــام شــده بــود میانگیــن نمرات 
تعهــد حرفــه ای پرســتاران 86/36 از 130 بــود کــه نشــان دهنــده 
ی نمــره کمتــر تعهــد حرفــه ای پرســتاران نســبت بــه نمــره تعهــد 
ــن در  ــد )21(. همچنی ــی باش ــتاری م ــه ای دانشــجویان پرس حرف
مطالعه ی Mohamed و همکاران نشــان داده شــد دانشــجویان 
پرســتاری میانگیــن نمــرات تعهــد حرفــه ای بیشــتری نســبت بــه 

ــد )22(. پرســتاران در حــال کار کســب کــرده ان
ــه  ــد حرف ــش تعه ــجویان و دان ــن دانش ــن س ــه بی ــن مطالع در ای
ــد  )p>0.05(. در  ــاهده نگردی ــی داری مش ــاط معن ــان ارتب ای آن

مطالعــه شــوهانی و همــکاران نیــز بیــن یافتــه هــای دموگرافیــک 
شــامل ســن، جنســیت، ســطح آمــوزش، موقعیــت شــغلی، نحــوه 
ی اســتخدام و یــا عضویــت در انجمــن هــای پرســتاری بــا تعهــد 
حرفــه ای رابطــه ی معنــی داری وجــود نداشــت )23(. در مطالعــه 
Yoder و همــکاران بیــن ســن و ســابقه و تجربــه ی شــغلی بــا 

تعهــد حرفــه ای رابطــه ی معنــی داری وجــود داشــت )24(. 
وجــود پرســتارانی کــه نســبت بــه تعهــد حرفــه ای دانــش کافــی 
داشــته باشــند و همچنیــن رویکــرد مناســب حرفــه ای در تعامــالت 
بــا بیمــاران داشــته باشــند از نیازهــای حیاتــی هــر نظــام خدمــات 
درمانــی اســت )14(. افزایــش انگیــزه و رضایــت شــغلی پرســتاران، 
جلــب رضایــت بیمــاران، اعتمــاد بیمــار بــه پرســتار، تبعیت بیمــار از 
دســتورات درمانــی و در نهایــت افزایــش پیامدهــای مثبــت خدمات 
مراقبتــی و درمانــی از جملــه اثــرات رفتــار حرفــه ای پرســتاران در 
محیــط بیمارســتان مــی باشــد )25. 26(. در مطالعــه ای نشــان داده 
شــد کــه ارتبــاط معکــوس معنــاداری بیــن وقــوع ســقوط بیمــار و 
ــه  ــن در مطالع ــود دارد )27(. همچنی ــتار وج ــه ای پرس ــد حرف تعه
ــن  ــاداری بی ــاط معکــوس و معن ــد ارتب ــر مشــخص گردی ای دیگ
ــه بیمــاران و تعهــد حرفــه ای  ــی ب ــه ی مراقبــت هــای درمان ارائ

پرســتاران وجــود دارد )28(.
آمــوزش دانــش و مهــارت هــای تعهــد حرفــه ای در دوره 
دانشــجویی بــه پرســتاران ارائــه مــی گــردد. از طرفــی بــا توجــه به 
اینکــه آمــوزش مهــارت هــای پرســتاری بــه صــورت همزمــان در 
بالیــن بیمــاران و همــراه بــا تعامــل دانشــجویان بــا بیمــاران انجــام 
مــی گیــرد، مــی توانــد بــه عنــوان بســتر مناســبی بــرای آمــوزش 
عملــی رفتــار حرفــه ای در محیــط کار مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
)29(. توجــه بــه شــرایط و تفــاوت هــای فرهنگــی و اجتماعــی از 
جملــه موضوعاتــی اســت کــه در رفتــار حرفــه ای افــراد تاثیــر گذار 
هســت. ایــن موضــوع همچنیــن بــر ارزش هــا و هنجارهــای مــورد 
قبــول در جامعــه و بالتبــع محیــط هــای حرفــه ای نیــز تاثیــر مــی 
گــذارد کــه موجــب تفــاوت در اصــول حرفــه ای در جوامــع مختلف 
مــی شــود. شــناخت ایــن تفــاوت هــا و ابعــاد مختلــف تعهــد حرفــه 
ای یکــی از موضوعــات اساســی اســت کــه دانشــجوبان پرســتاری 
ــار  ــده و در رفت ــن خصــوص دی ــای الزم را در ای ــوزش ه ــد آم بای

فــردی خــود بــروز دهنــد )30(.
اســتمرار ارتقــای دانــش و نگــرش دانشــجویان در خصــوص 
تعهــد حرفــه ای در طــول تحصیــل، یکــی از ابزارهــای ضــروری 
در نهادینــه ســازی فرهنــگ تعهــد حرفــه ای مــی باشــد. تدویــن 
ــه  ــد حرف ــم تعه ــوزش مفاهی ــجم در آم ــی منس ــای درس برنامه ه
ــی بســیار مهــم اســت  ــف تحصیل ــرم هــای مختل ای در طــول ت
چــرا کــه مطالعــات مختلــف نشــان مــی دهــد کــه برنامــه هــای 
درســی در آمــوزش ابعــاد مختلــف تعهــد حرفــه ای جامــع و کافــی 
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نیســتند یــا گاهــاً دانــش محــدودی را انتقــال مــی دهنــد را داشــته 
اســت )20(. 

بــه نظــر می رســد عــدم آمــوزش کافــی تئــوری و عملــی در طــول 
دوره تحصیلــی و همچنیــن عــدم کفایــت برنامه هــای آموزشــی در 
ــران  ــه باشــد. در ای ــن یافت ــل ای ــه شــده یکــی از دالی نظــر گرفت
بــرای دانشــجویان کارشناســی پرســتاری درســی بــا نــام اخــالق 
حرفــه پرســتاری بصــورت ادغــام شــده بــا ســایر ســرفصل هــای 
اخــالق کاربــردی پزشــکی وجــود دارد کــه ایــن مــی توانــد دلیلــی 
بــرای پاییــن بــودن میــزان توجــه بــه اصــول تعهــد حرفــه ای در 
 Castero بیــن دانشــجویان پرســتاری باشــد )19(. در مطالعــه ی
ــژه  ــه گواهــی وی ــه پرســتارانی ک و همــکاران نشــان داده شــد ک
ی کار در بخــش مراقبــت هــای ویــژه را کســب کــرده انــد الزامــا 

نمــره تعهــد حرفــه ای باالیــی نداشــتند )8(.
از طرفــی بــا توجــه بــه افزایــش حجــم دروس تخصصــی 
پرســتاری در تــرم هــای تحصیلــی باالتــر و هــم چنیــن آمــوزش 
ــای  ــه ه ــه مولف ــه ب ــان؛ توج ــورت همزم ــه ص ــتان ب در بیمارس
دانــش و نگــرش حرفــه ای در بیــن دانشــجویان پرســتاری کاهش 
مــی یابــد. ایــن موضــوع ضــرورت توجــه همزمــان بــه رشــد فنــی، 
تخصصــی و حرفــه ای پرســتاران در طراحــی کوریکولــوم آموزشــی 
و همچنیــن دوره ی دانشــجویی را مشــخص مــی کنــد. بــا وجــود 
اینکــه در طــول دوره هــای آموزشــی پرســتاری یــک واحــد درســی 
بــه عنــوان اخــالق پرســتاری بــه صــورت تئــوری تدریــس مــی 
شــود، امــا بــه نظــر می رســد ایــن ســطح از آمــوزش بــه تنهایــی 
نمــی توانــد در افزایــش آگاهــی و نگــرش دانشــجویان بــه مفاهیــم 
ــات  ــای مطالع ــد )31. 32(. یافته ه ــر باش ــه ای موث ــی حرف اخالق
ــن  ــای نوی ــیوه ه ــتفاده از ش ــد اس ــی ده ــان م ــز نش ــف نی مختل
ــای  ــل ه ــال، تقاب ــوزش فع ــد آم ــه ای مانن ــوزش اخــالق حرف آم
گروهــی مشــارکت فــردی و رویکــرد مبتنــی بــر مســئله مــی تواند 

ــر باشــد )33(.  در آمــوزش بهتــر اخــالق حرفــه ای موث

نتیجه گیری
ــه ای  ــد حرف ــش تعه ــطح دان ــان داد س ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای

ــا  در دانشــجویان پرســتاری در حــد قابــل قبولــی نمــی باشــد و ب
ــه ای  ــد حرف ــش تعه ــطح دان ــی س ــای تحصیل ــرم ه ــش ت افزای
کاهــش مــی باشــد کــه مــی توانــد نشــان دهنــده ی نارســا بــودن 
روش هــای فعلــی آمــوزش اخــالق حرفــه ای پرســتاری و ناشــی از 
عــدم آمــوزش کافــی تئــوری و عملــی در طــول دوره ی تحصیلــی 

ــای آموزشــی باشــد. ــت برنامه ه ــدم کفای ــن ع و همچنی
پیشنهادات

ــجویان  ــه ای در دانش ــد حرف ــش تعه ــطح دان ــودن س ــن ب پایی
پرســتاری مــی توانــد تاثیــرات منفــی در روابــط فــردی و همچنیــن 
ارتبــاط آنــان بــا بیمــاران در فراینــد آمــوزش و همچنیــن در محیط 
کار گــردد. دانشــجویان پرســتاری نیازمنــد آمــوزش هــای مــداوم و 
موثــر در خصــوص دانــش تعهــد حرفــه ای هســتند کــه در ادامــه 
ــار  ــاران رفت ــا بیم ــه ای ب ــد حرف ــول تعه ــاس اص ــر اس ــد ب بتوانن
ــوزش مســتمر در طــول  ــه ی آم ــی رســد ارائ ــه نظــر م ــد. ب کنن
تحصیــل و همچنیــن آمــوزش از طریــق کوریکولــوم پنهــان )عمل 
بــه اصــول حرفــه ای توســط مربیــان و اســاتید در محیــط کار( مــی 
توانــد بــه عنــوان راهکارهــای موثــر و مفیــد در ارتقــای دانــش و 

نگــرش حرفــه ای پرســتاران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
مالحظات اخالقی

در مطالعــه ی حاضــر اطالعــات حاصــل از پرسشــنامه هــا کامــال 
محرمانــه و بــدون درج نــام و اطالعــات تکمیــل کننــده بــود و در 
متــن ابتــدای پرسشــنامه توضیحــات الزم بــرای کلیــه ی شــرکت 
کننــدگان در خصــوص آزادانــه بــودن تکمیــل پرسشــنامه و امــکان 

امتنــاع از شــرکت در مطالعــه توضیــح داده شــده بــود.

سپاسگزاری
بدیــن وســیله از کلیــه ی اســاتید و دانشــجویانی کــه مــا را در انجام 
ایــن مطالعــه یــاری نمودنــد تقدیــر مــی گــردد. همچنیــن از آقــای 
دکتــر ســیف فرشــد بابــت همــکاری در تهیــه ی پرسشــنامه کمال 

تقدیــر و تشــکر را داریــم.
 

تضاد منافع
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