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Abstract
Introduction: Nursing is a caring profession and nurses need moral courage to provide safe and professional 
care to clients.
Methods: This descriptive analytical study was conducted among nurses working in the educational hospitals 
in Tehran in 2016. A sample of 360 nurses was selected by quotas and convenience sampling. Data were 
collected by self-report method using demographic questionnaire and moral courage questionnaire of nurses. 
Data analysis was done using SPSS Ver.16 software and descriptive and analytical statistics at a significance 
level of p <0.05.
Results: The most of the nurses (76 %) have the high level of moral courage (412.42 ± 42.65). Moral self-
actualization (230.85±30.74) and risk-taking (139.40±19.97). There were significant correlation between age, 
working experience, position, working shift, employee status, and participation in professional ethics courses 
with dimension of moral courage (P value ˂0.05).
Conclusions: According to the findings, participating in professional ethics courses, and the demographic and 
occupational variables should be considered in staffing and scheduling. 
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چکیده
مقدمــه: پرســتاری یــک حرفــه مراقبتــی اســت و پرســتاران بنــا بــه ماهیــت حرفــه ای، نیازمنــد شــجاعت اخالقــی هســتند تــا مراقبتــی 

ایمــن و حرفــه ای بــه مددجویــان ارایــه کننــد.
روش کار: ایــن مطالعــه مقطعــی تحلیلــی در ســال 1394 انجــام شــد. جامعــه پژوهــش کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای 
آموزشــی شــهر تهــران بودنــد. نمونــه 360 نفــری بــا روش ســهمیه ای و دردســترس انتخــاب شــد. داده هــا بــه روش خودگزارشــی و بــا 
اســتفاده از پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه شــجاعت اخالقــی پرســتاران جمــع آوری شــد. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم 
)p<0.05( و آمــار توصیفــی و تحلیلــی شــامل آزمــون کروســکال والیــس و مــن- ویتنــی در ســطح معنــاداری SPSS Ver.16 افــزار

انجــام شــد.   
یافتــه هــا: میانگیــن نمــره کل شــجاعت اخالقــی 76 درصــد پرســتاران در ســطح زیــاد )46.65± 412.42(، و نمــرات ابعــاد خطرپذیــری 
)19.97± 139.40(، خودشــکوفایی اخالقــی )30.74 ± 230.85(، و توانایــی دفــاع از حــق )7.71 ± 42.39( بــود. ابعــاد شــجاعت اخالقــی 
بــا متغیرهــای ســمت، شــرکت در دوره هــای اخــالق حرفــه ای، ســن، ســابقه کاری، وضعیــت اســتخدامی، شــیفت کاری پرســتاران ارتبــاط 

 .)p<0.05( معنــادار آمــاری داشــت
نتیجــه گیــری: براســاس یافتــه هــا، توجــه بــه عوامــل مرتبــط از جملــه شــرکت در دوره هــای اخــالق حرفــه ای، توجــه بــه متغیرهــای 

فــردی و شــغلی در چیدمــان نیــروی پرســتاری در بخــش هــا، پیشــنهاد مــی شــود. 
کلیدواژه ها: شجاعت اخالقی، پرستار، خودشکوفایی اخالقی، خطر پذیری، شجاعت اخالقی پرستاران.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ــه  ــت ب ــه مراقب پرســتاران از ارکان نظــام ســالمت و مســئول ارای
افــراد جامعــه در حــوزه هــای مختلــف از پیشــگیری تــا بازتوانــی 
هســتند )1(. مراقبــت جوهــره پرســتاری و تمرکــز اصلــی و 
انحصــاری عملکــرد پرســتاری اســت )2. 3( تــا جایی که پرســتاری 
یــک حرفــه مراقبتــی )4( بــا شــش جــزء اساســی شــفقت، اعتمــاد، 
تعهــد، صالحیــت، ارتبــاط، و شــجاعت شــناخته مــی شــود )5( و در 
ایــن میــان شــجاعت نقــش قابــل توجهــی در توانایــی پرســتاران 
در مراقبــت دارد )6( زیــرا بــا وجــودی کــه پرســتاری یــک حرفــه 
ــاران و  ــا بیم ــی ب ــی رویاروی ــود ول ــی ش ــوب نم ــجاعانه محس ش
ــی  ــی و مراقبت ــای درمان ــام روش ه ــار، انج ــال احتض ــرد در ح ف
ــتند  ــی هس ــد، وقایع ــو پدی ــای ن ــاری ه ــا بیم ــه ب ــد، مواجه جدی
ــتاران  ــه پرس ــالمتی و ازجمل ــن س ــرای مراقبی ــجاعت را ب ــه ش ک

ــد )4(.  ضــروری مــی کنن
رفتــار مبتنــی بــر شــجاعت شــامل تامــل منطقــی، تعهــد بــه ارزش 
هــا و اصــول حرفــه ای، اقــدام، و خطرپذیــری اســت )7( و انــواع 
مختلفــی دارد. شــجاعت اخالقــی توانایــی انجــام رفتــار اخالقــی را 
در انســان ایجــاد می کنــد و باعــث مــی شــود کــه فــرد بــا وجــود 
ــع، عملکــرد اخالقــی را انجــام دهــد )8(. شــجاعت اخالقــی  موان
یکــی از ویژگــی هــای ذاتــی انســان اســت کــه در رویارویــی بــا 
دشــواری هــای اخالقــی، تجلــی مــی یابــد )9( و یکــی از رفتارهای 
ــم  ــی ه ــه پاداش ــود ک ــی ش ــوب م ــه دار محس ــی و هزین اجتماع

بــرای فــرد نــدارد )10(. 
شــجاعت اخالقــی از موضوعــات مهــم در حرفــه در پرســتاری بــا 
ــد  ــه پرســتار کمــک مــی کن ــی اســت )11( کــه ب قدمتــی طوالن
ــه  ــوب، ب ــای انســان خ ــی ه ــورداری از ویژگ ــر برخ ــالوه ب ــا ع ت
بیمــار، خانــواده، و اجتمــاع مراقبــت قابــل قبولــی ارایــه دهــد )12(. 
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پرســتاران بنــا بــه ماهیــت حرفــه ای، بــه شــجاعت اخالقــی نیــاز 
دارنــد تــا بتوانــد بــرای انجــام مراقبــت انســانی پایــداری و در انجام 
مــوارد غیــر اخالقــی مقاومــت کننــد )13(. حمایــت از بیمــار یکــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه از دالیل ــی در حرف ــای اخالق ــتورالعمل ه از دس
نیــاز پرســتاران را بــه فضیلــت شــجاعت اخالقــی ضــرورت مــی 
ــرای  ــکالتی را ب ــی مش ــجاعت اخالق ــود ش ــد.)10. 14( نب بخش
پرســتاران ایجــاد مــی کنــد. پرســتاران در موقعیــت هایــی ماننــد 
حفــظ حریــم بیمــار، دادن خبــر بــد، مراقبــت از بیمــار عفونــی، و 
مراقبــت نامناســب توســط همــکاران ناصالــح، تــالش مــی کننــد تا 
براســاس اصــول و ارزش هــای اخــالق حرفــه ای عمــل کننــد، اما 
تــرس از واکنــش منفــی همــکاران، از دســت دادن جایــگاه شــغلی، 
واکنــش هــای احساســی وســیع و خشــونت، از انجام عمــل اخالقی 
امتنــاع مــی کننــد. در نتیجــه دچــار دیســترس اخالقی، افســردگی، 
گنــاه و عصبانیــت، احســاس بــی ارزشــی و احســاس بــی قدرتــی                                                       

مــی شــوند )15.16(. 
همچنیــن پرســتاران بــرای اینکــه بتواننــد در دنیــای متغیــر کنونی، 
ــد از  ــد بای ــود را انجــام دهن ــی خ ــن و قانون عملکــرد مناســب، ام
ــان  ــرا عملکــرد آن ــه آگاه شــوند )1( زی ــی حرف ارزش هــای اخالق
ــرد )17،18(.  ــی گی ــرار م ــه ای ق ــای حرف ــر ارزش ه ــت تاثی تح
ارزش هــای حرفــه ای بــا ارزش هــا و باورهــای افــراد در ارتبــاط 
ــوند. ارزش  ــی ش ــردی م ــای ف ــعه ارزش ه ــب توس اســت و موج
هــا در حرفــه پرســتاری شــامل نــوع دوســتی، شــفقت، و همدلــی؛ 
احتــرام، اســتقالل و کرامــت انســانی؛ عدالــت و صداقــت؛ اعتمــاد، 
ــری، و پاســخگویی؛ و شــجاعت هســتند  درســتی، مســئولیت پذی

.)18(
مطالعــات مختلفــی از جملــه امینــی زاده و همــکاران )19(، 
محمــدی و همــکاران )20(، حســینی و همــکاران )21(، مهــدوی 
ــراز  ــکاران )23(، و ط ــوی و هم ــکاران )22(، موس ــت و هم سرش
ــات  ــن مطالع ــد. در ای ــده ان ــام ش ــران انج ــکاران )24( در ای و هم
ــدازه  ــف ان ــای مختل ــش ه ــتاران در بخ ــی پرس ــجاعت اخالق ش
گیــری شــدند. نتایــج نشــان داده انــد کــه شــجاعت اخالقــی بــا 
دیســترس اخالقــی ارتبــاط معکــوس دارد و بــا افزایــش شــجاعت 
اخالقــی، میــزان دیســترس اخالقــی درک شــده توســط پرســتاران 

ــد )25(.   ــی یاب ــف کاهــش م ــای مختل ــط ه در محی
ــی در  ــجاعت اخالق ــود ش ــده، نب ــام ش ــات انج ــود مطالع ــا وج ب
ــا توســعه جــرات ورزی و  ــد ب ــان پرســتاران شــایع اســت و بای می
ــه اصــول اخالقــی، شــجاعت اخالقــی را افزایــش داد  پایبنــدی ب
)25(. ارتقــای شــجاعت اخالقــی نیازمنــد انــدازه گیری و شناســایی 
عوامــل مرتبــط بــا آن اســت و الزم اســت تــا پرســتاران شــاغل در 
بیمارســتان روزانــه شــجاعت خــود را بررســی کننــد و بــرای تقویت 

آن راهکارهایــی را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد )4(. 

بــرای انــدازه گیــری شــجاعت اخالقــی، توجــه بــه ویژگــی هــای 
حرفــه و زمینــه فعالیــت حرفــه ای ضــروری اســت زیــرا اخــالق از 
موضوعــات حســاس بــه زمینــه )context-sensitive( اســت 
و عــالوه بــر اینکــه بســتری را بــرای کاربــرد اخــالق فراهــم مــی 
ــی  ــی محســوب م ــای اخالق ــی رفتاره ــرای تجل ــی ب ــد، منبع کن
شــود، بــه عبارتــی اخــالق در حــوزه هــای مختلــف از جملــه علــوم 
پزشــکی از بســتر اجتماعــی جــدا نیســت و فعــاالن حرفــه بــا توجه 
بــه ویژگــی هــای حاکــم بــر بســتر اجتماعــی موضوعــات اخالقــی 
ــد )26(. اســتفاده از ابزارهــای  ــه و عمــل مــی کنن ــه کار گرفت را ب
ــتر  ــه و در بس ــاص حرف ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک بوم
ــد ضــروری  ــه طراحــی شــده ان ــت اعضــای حرف ــی فعالی اجتماع
ــزار ســنجش  ــر، اب ــن منظــور در ســال هــای اخی ــه همی اســت. ب
شــجاعت اخالقــی پرســتاران در ایــران )27(، امریــکا )28(، و 
فنالنــد )10( طراحــی شــده اســت. مطالعــه حاضــر، اولیــن گــزارش 
ــران  ــتاران در ای ــی پرس ــجاعت اخالق ــی ش ــزار بوم ــرد اب از کارب
اســت. ایــن ابــزار حاصــل یــک مطالعــه روش شناســی اســت. ابتدا 
مفهــوم شــجاعت اخالقــی در پرســتاری براســاس مــدل هیبریــد 
ــاص  ــای خ ــی ه ــاس ویژگ ــزار براس ــپس اب ــد )9(، س ــل ش تحلی
حرفــه پرســتاری در جامعــه ایرانــی طراحــی و اعتباریابــی شــد. در 
مطالعــات قبلــی از مقیــاس شــجاعت اخالقــی حرفــه ای اســتفاده 
ــی  ــجاعت اخالق ــنجش ش ــرای س ــاس ب ــن مقی ــت. ای ــده اس ش
ــکا طراحــی شــده  ــی در امری ــط نظام ــران محی ــه ای در مدی حرف
اســت )29(. ابــزار بومــی در مقایســه بــا مقیــاس شــجاعت اخالقــی 
ــه و  ــر حرف ــم ب ــای حاک ــا ارزش ه ــی ب ــاط نزدیک ــه ای ارتب حرف
جامعــه دارد و از قابلیــت بیشــتری بــرای ارایــه اطالعــات مربــوط 
ــتاری  ــه پرس ــرا در حرف ــتاران دارد زی ــی پرس ــه شــجاعت اخالق ب
ــاوت  ــی تف ــای نظام ــط ه ــا محی ــت و ب ــت اس ــر مراقب ــز ب تمرک
قابــل توجهــی دارد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن شــجاعت 
ــی پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای آموزشــی شــهر  اخالق
تهــران و ارتبــاط آن بــا متغیــر هــای جمعیــت شــناختی بــا اســتفاده 
ــر  ــا عــالوه ب ــزار شــجاعت اخالقــی پرســتاران انجــام شــد ت از اب
شناســایی شــجاعت اخالقــی پرســتاران متغیرهــای مرتبــط بــا آن 
نیــز شناســایی شــود و در برنامــه ریــزی هــای آتــی در خصــوص 

شــجاعت اخالقــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی تحلیلــی در ســال 1394 انجــام شــد. جامعــه 
ــه  ــته ب ــای وابس ــتان ه ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــش، پرس پژوه
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی تهــران، ایــران، و شــهید بهشــتی 
بودنــد. حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و با احتســاب 
10 درصــد ریــزش 360 نفــر محاســبه شــد. بــرای نمونــه گیــری 
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ــا در  ــه هــر دانشــگاه ســهمیه ای  تخصیــص داده شــد. ب ــدا ب ابت
ــای  ــگاه ه ــک از دانش ــه هری ــاوی، ب ــبت مس ــن نس ــر گرفت نظ
علــوم پزشــکی 120 نمونــه اختصــاص یافــت. و ســپس از نمونــه 
گیــری در دســترس اســتفاده شــد. در مجمــوع هفــت بیمارســتان 
شــامل ســینا، امیرعلــم، رســول اکــرم، فیروزگــر، لقمــان حکیــم، 
ــدا  ــری انتخــاب شــدند. ابت ــه گی ــرای نمون ــدرس ب ــی، و م طالقان
مجوزهــا و معرفــی نامــه هــای الزم، اخــذ شــد. ســپس یــک نفــر 
پرسشــگر)خارج از تیــم پژوهــش( بــرای جمــع آوری داده هــا بــه 
کار گرفتــه شــد. پرسشــگر در شــیفت هــای مختلــف صبــح، عصر، 
و شــب بــه بیمارســتان هــای منتخــب مراجعــه و پــس از توضیــح 
اهــداف پژوهــش و کســب رضایــت نامــه آگاهانــه، پرسشــنامه هــا 
ــرار داد. در خصــوص زمــان جمــع آوری  ــار پرســتاران ق را در اختی
پرسشــنامه هــای تکمیــل شــده بــا پرســتاران توافــق شــد. برخــی 
از پرسشــنامه هــا در پایــان شــیفت و برخــی دیگــر در شــیفت های 
ــرداد  ــدای خ ــا از ابت ــع آوری داده ه ــد. جم ــع آوری ش ــدی جم بع
لغایــت تیــر 94 انجــام شــد. ایــن مطالعــه بخــش کمــی از یــک 
مطالعــه ترکیبــی بــزرگ و گســترده اســت کــه در مــدت دو ســال 
ــی  ــجاعت اخالق ــنجش ش ــزار س ــی اب ــی و اعتباریاب ــرای طراح ب

پرســتاران طراحــی و اجــرا شــد. 
ــدرک  ــل م ــودن حداق ــامل دارا ب ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب معیاره

ــود.  ــه ب ــرکت در مطالع ــت از ش ــتاری و رضای ــی پرس کارشناس
ابــزار جمــع آوری داده هــا شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و 
پرسشــنامه شــجاعت اخالقــی پرســتاران بــود. پرسشــنامه جمعیــت 
ــابقه کاری،  ــل، س ــت تاه ــن، وضعی ــس، س ــامل جن ــناختی ش ش
ــوع اســتخدام، شــرکت در دوره  ســمت، بخــش محــل اشــتغال، ن

ــود.  ــه ای ب اخــالق حرف
 Nurses’ Moral( ــتاران ــی پرس ــجاعت اخالق ــنامه ش پرسش
Courage Questionnaire( توســط صدوقــی و همکاران در 
ســال 1394 طراحــی و اعتباریابــی شــد )27(. ایــن پرسشــنامه ســه 
بعــد خودشــکوفایی اخالقــی )9 ســوال(، خطــر پذیــری )8 ســول(، 
ــد.  ــی کن ــری م ــدازه گی ــوال( را ان ــق )3 س ــاع از ح ــی دف و توانای
ایــن پرسشــنامه شــامل 20 گویــه در مقیــاس لیکــرت 5 گزینــه ای 
از همیشــه )نمــره 5( تــا هرگــز )نمــره 1( بــود. نمــره هــر گویــه از 
حاصــل ضــرب نمــره لیکرتــی در ارزش گویــه بــه دســت مــی آید. 
پرسشــنامه دارای حداقــل نمــره 102 و حداکثــر نمــره 510 اســت. 
بــا اســتفاده از ایــن پرسشــنامه شــجاعت اخالقــی کــم 238-102 
ــی  ــجاعت اخالق ــط 239-374 ، و ش ــی متوس ــجاعت اخالق ، ش
ــاد  ــرات ابع ــن نم ــد. همچنی ــه ش ــر گرفت ــاد 375-510 در نظ زی
ــاد دســته  ــم، متوســط، و زی ــی در ســه ســطح ک شــجاعت اخالق
ــا تعییــن شــاخص روایــی  بنــدی مــی شــوند. روایــی محتوایــی ب
ــبه  ــا محاس ــی آن ب ــانی درون ــوا )S-CVI=0.87( و همس محت

ــون و  ــا انجــام آزم ــات آن ب ــاخ )0.88( و ثب ــای کرونب ــب آلف ضری
ــه ای )0.87(  ــب همبســتگی درون طبق بازآمــون و محاســبه ضری

تامیــن شــد )27(. 
 SPSS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــل داده ه ــت و تحلی مدیری
ــی،  ــی و درصــد فراوان نســخه 16 و آمــار توصیفــی شــامل  فراوان
ــک شــامل مــن- ــون ناپارامتری ــار و آزم ــن و انحــراف معی میانگی
ویتنــی و کروســکال-والیس انجــام شــد. در ایــن مطالعــه ســطح 

ــد.  ــه ش ــر از 0.05 در نظــر گرفت ــاداری کمت معن
ــوز از  ــب مج ــامل کس ــه ش ــن مطالع ــی در ای ــات اخالق مالحظ
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــالق در پژوه ــه اخ کمیت
ــی  ــه کتب ــه آگاهان ــت نام ــب رضای ــد 92/130/1681، کس ــا ک ب
ــت رازداری و  ــش، رعای ــدگان در پژوه ــرکت کنن ــفاهی از ش و ش
محرمانــه بــودن اطالعــات و اجــازه خــروج آزادانــه از مطالعــه بــود. 

یافته ها
ــورد  ــد( م ــده )83 درص ــل ش ــنامه تکمی ــوع 300 پرسش در مجم
تحلیــل قــرار گرفتنــد. بیشــتر شــرکت کننــدگان در ایــن پژوهــش 
مونــث )259 نفــر، 86.3 درصــد(، بــا ســن کمتــر از 30 ســال )137 
نفــر، 49.3 درصــد(، متاهــل )168 نفــر، 56 درصــد(، دارای مــدرک 
کارشناســی )287 نفــر 95.7 درصــد(، در ســمت پرســتار )271 نفــر،  
ــا ســابقه کاری کمتــر از 5 ســال )126 نفــر، 42  90.3 درصــد( و ب
درصــد(، شــیفت در گــردش )187 نفــر، 62.3 درصــد(، بــا وضعیــت 
اســتخدامی رســمی و پیمانــی )168 نفــر، 56 درصــد( هســتند و در 
ــرکت  ــر، 51.3 درصــد( ش ــه ای )154 نف ــای اخــالق حرف دوره ه
ــد.  ــد( بودن ــژه )34.40 درص ــش وی ــاغل در بخ ــد و ش ــرده ان نک
ــابقه  ــن س ــتاران )7.16 ±( 32.56 و میانگی ــنی پرس ــن س میانگی
کاری   8.58 ) 6.77±( بــود )جدول1 و 2(. بیشــتر پرســتاران )71.1 
درصــد( از شــجاعت اخالقــی باالیــی برخــوردار بودنــد )جــدول3(. 
ــی داده  ــن نرمالیت ــرای تعیی ــمیرنوف ب ــوروف اس ــون کولموگ آزم
انجــام شــد و نشــان داد داده هــا از توزیــع نرمــال برخوردار نیســتند 

.)P>0.05(
ــاد  ــا ابع ــتاران ب ــمت پرس ــن س ــان داد بی ــی نش ــون من-ویتن آزم
شــجاعت اخالقــی )خودشــکوفایی اخالقــی، خطرپذیــری، توانایــی 
 .)P<0.05( ــود دارد ــاری وج ــادار آم ــاط معن ــق( ارتب ــاع از ح دف
ازمــون من-ویتنــی نشــان داد بیــن وضعیــت تاهــل پرســتاران فقط 
 .)P<0.05( بــا بعــد خطرپذیری ارتبــاط معنــادار آمــاری وجــود دارد
ــتاران  ــرکت پرس ــن ش ــه بی ــان داد ک ــون نش ــن آزم ــن ای همچنی
در دوره هــای اخــالق حرفــه ای و ابعــاد شــجاعت اخالقــی 
)خودشــکوفایی اخالقــی، خطرپذیــری( بــه جــز بعــد توانایــی دفــاع 
از حــق ارتبــاط معنــادار آمــاری وجــود دارد )P<0.05(. )جــدول1(
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جدول 1:  آزمون من-ویتنی بین متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی  و ابعاد شجاعت اخالقی در پرستاران
    ابعاد

شجاعت اخالقیتوانایی دفاع از حقخطرپذیریخودشکوفایی اخالقیفراوانی )درصد(متغیر

جنس
259152.40152.66147.79152.27)86.30(مونث
41138.52136.83167.61139.33)13.70(مذکر

P=0.341 P=0.277P=0.169P=0.375نتیجه آزمون

وضعیت تاهل
132145.64136.27152.98142.16)44.00(مجرد
168154.32161.68148.55157.05)56.00(متاهل

P=0.389P =0.012P=0.657P=0.140نتیجه آزمون 

مدرک تحصیلی
287150.15150.25151.84150.32)95.70(کارشناسی

13158.23157.12120.96154.54)4.30(کارشناسی ارشد
P=0.742P=0.779P=0.204P=0.864نتیجه آزمون 

سمت
271146.85145.16146.02145.06)90.30(پرستار

29183.64200.40192.36201.38)9.70(سرپرستار
P=0.030P=0.001P=0.006P=0.001نتیجه آزمون 

شرکت در دوره های اخالق حرفه ای
146168.96166.98154.99170.59)48.70(بله
154133.00134.88146.24131.45)51.30(خیر

P<0.001P<0.01P=0.377P<0.001نتیجه آزمون 

آزمــون کروســکال والیــس نشــان داد بیــن ســن پرســتاران و فقــط 
 .)P<0.05( ــاری وجــود دارد ــادار آم ــاط معن ــری ارتب بعــد خطرپذی
ــاد  ــابقه کاری و ابع ــن س ــان داد بی ــون نش ــن ازم ــن ای همچنی
خودشــکوفایی و خطرپذیــری ارتبــاط معنــادار آمــاری وجــود 
ــاد  ــیفت کاری و ابع ــن ش ــان داد بی ــون نش دارد )P<0.05(. ازم

ــاری وجــود دارد  ــادار آم ــاط معن ــری ارتب خودشــکوفایی و خطرپذی
ــاد  )P<0.05(. ازمــون نشــان داد بیــن وضعیــت اســتخدامی و ابع
ــاری وجــود دارد  ــادار آم ــاط معن ــری ارتب خودشــکوفایی و خطرپذی

)P<0.05(. )جــدول2(.

جدول 2: آزمون کروسکال والیس بین متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی و ابعاد شجاعت اخالقی در پرستاران 
    ابعاد

شجاعت اخالقیتوانایی دفاع از حقخطرپذیریخودشکوفایی اخالقیفراوانی )درصد(متغیر

سن 
میانگین و انحراف معیار 

  32.56  )± 7.16(

120138.01130.83154.11133.97 )40.00(کمتر از 30 سال
30-40)45.70( 137159.69164.18152.47162.70

43156.08164.98134.14157.76 )14.30(بیشتر از 40
P=0.122P=0.006P=0.397P=0.025نتیجه آزمون 

سابقه کاری
میانگین و انحراف معیار   

)±6.77 (8.58

126138.95130.49156.56135.49 )42.00(کمتر از 5 سال
76141.97151.49134.03142.01 )25.30(10-5 سال
44184.69180.64169.42189.00 )14.70(15-10 سال
33163.53163.68137.98164.73 )11.00(20-15 سال

21158.55183.64153.79168.26 )7.00(بیشتر از 20 سال
P=0.030P=0.003P=0.177P=0.005نتیجه آزمون 

شیفت کاری
66173.02182.45165.45182.92 )22.00(صبح ثابت

47136.64132.29146.26132.40 )15.70(شب / عصر و شب
146.04143.80146.29143.60  187)62.30(شیفت در گردش

P=0.046P=0.002P=0.277P=0.002نتیجه آزمون 
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وضعیت استخدامی
51120.25136.80162.26127.40 )17.00(طرحی

168160.35167.38145.27164.00)56.00(رسمی و پیمانی
81149.11124.11153.94137.05 )27.00(قراردادی و شرکتی

P=0.015P=0.001P=0.424P=0.008نتیجه آزمون 

بخش

88139.86143.56141.56137.56 )29.30(بخش داخلی
84153.88153.46164.36158.55 )28.00(بخش جراحی
بخش ویژه

 ICU – CCU 
– دیالیز- 

NICU-اتاق عمل

)34.30( 103158.10155.98150.15157.26

سایر بخش ها

روان -درمانگاه-
اورژانس- کودکان

)8.3(25145.20142.42136.86141.12

P= 0.506P=0.285P=0.731P=0.308نتیجه آزمون 

تحلیل داده ها نشان می دهد بیشتر پرستاران )76.00 درصد( دارای شجاعت اخالقی زیاد می باشند )جدول 3(.

 جدول3: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمره شجاعت اخالقی و ابعاد آن در پرستاران شرکت کننده در پژوهش
زیادمتوسطکممیانگین و انحراف معیار ابعاد شجاعت اخالقی

243 )81.30(   56 )18.70(30.520.0± 230.62خودشکوفایی اخالقی  
180 )60.00( 119 )39.70( 1 )0.3(19.97± 139.40خطرپذیری

175 )58.30(  117)39.00(8 )2.70(7.71 ±42.39توانایی دفاع از حق  
228 )76.00(72 )24.00(46.650.0 ±412.42شجاعت اخالقی   

 بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن شــجاعت اخالقــی و ارتبــاط آن بــا 
متغیــر هــای جمعیــت شــناختی و شــغلی پرســتاران انجــام شــد. 
براســاس تحلیــل دادهــا، بیشــتر پرســتاران شــرکت کننــدگان در 
ایــن مطالعــه از میانگیــن نمــره شــجاعت اخالقــی زیــاد برخــوردار 
بودنــد. نتایــج مطالعــه موســوی و همــکاران )30(، مهــدوی 
سرشــت و همــکاران )31(، موســوی و احمــدی )32(، نیــز میانگیــن 
شــجاعت اخالقــی پرســتاران را زیــاد گــزارش کردنــد. درحالیکــه 
ــکاران  ــی زاده و هم ــکاران )25(، و امین ــدی و هم ــه محم مطالع
)33( میانگیــن شــجاعت اخالقــی را متوســط گــزارش کردنــد. ایــن 
ــتفاده در  ــورد اس ــزار م ــاوت در اب ــی از تف ــد ناش ــی توان ــاوت م تف
ــی  ــه فارس ــده از ترجم ــاره ش ــات اش ــد. در مطالع ــه باش دو مطالع
ابــزار شــجاعت اخالقــی حرفــه ای ســکرکا اســتفاده شــده اســت 
ــنامه  ــر، پرسش ــه حاض ــتفاده در مطالع ــورد اس ــزار م ــه اب در حالیک
ــده  ــی ش ــران طراح ــه ای ــتاران در جامع ــی پرس ــجاعت اخالق ش

اســت. 
ــی و  ــای درون ــی ه ــی از ویژگ ــجاعت اخالق ــه ش ــه اینک ــر ب نظ
ارزشــمند انســان اســت کــه از جهــات انســانی، اخالقــی و حرفــه 

ــاظ  ــه لح ــتاران ب ــود )9( و پرس ــی ش ــوب م ــت محس ای، فضیل
ــاندن  ــر رس ــه حداکث ــا و ب ــت، ارتق ــی حمای ــه معن ــه ای ب حرف
ــهیل  ــه، تس ــاری و صدم ــگیری از بیم ــی، پیش ــالمتی و توانای س
ــان  ــخیص و درم ــق تش ــج از طری ــکین درد و رن ــودی، تس بهب
پاســخ هــای انســان، و حمایــت در مراقبــت از افــراد، خانــواده هــا، 
گــروه هــا، جوامــع، و جمعیــت هــا تعریــف شــده اســت )34(، لــذا 
از پرســتاران انتظــار مــی رود در انجــام تعهــد حرفــه ای و تامیــن 
ــه فضیلتــی ماننــد شــجاعت اخالقــی  نیازهــای مراقبتــی بیمــار ب
آراســته باشــند تــا بتواننــد ایــن امــر را بــه خوبــی مدیریــت کننــد. 
از ســویی شــجاعت اخالقــی یــک فضیلــت اساســی بــرای انســان 
هــا معرفــی شــده اســت و همــه انســان هــا در خــود دارای چنیــن 
ــا شــرایط و موقعیــت هــا  ویژگــی هایــی هســتند کــه متناســب ب

ــد )27(.  ــدا مــی کن ــروز پی ظهــور و ب
ــیفت  ــتخدامی، ش ــت اس ــابقه کاری، وضعی ــن، س ــای س متغیره
کاری، ســمت، و شــرکت در دوره اخــالق حرفــه ای بــا شــجاعت 
اخالقــی و ابعــاد خودشــکوفایی اخالقــی و خطرپذیــری پرســتاران 
ارتبــاط داشــت ولــی بعــد توانایــی دفــاع از حــق بــا هیــچ کدامیــک 

از متغیرهــا ارتبــاط معنــادار نداشــت. 
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متغیــر ســن و ســابقه کاری واحدهــای مــورد پژوهــش با شــجاعت 
اخالقــی ارتبــاط معنــادار آمــاری داشــتند. نتایــج مطالعــه محمــدی 
و همــکاران )1393( مطالعــه موســوی و همــکاران )30(، و مهــدوی 
ــج  ــز نتای ــکاران )35( نی ــدی و هم ــکاران )31(، نم ــت و هم سرش
مشــابهی را نشــان دادنــد )25(. همچنین پرســتارانی که  در شــیفت 
کاری صبــح فعالیــت داشــتند شــجاعت اخالقــی بیشــتری نســبت 
بــه همــکاران ســایر شــیفتها داشــتند کــه معنــادار بــود. پرســتارانی 
کــه در شــیفت صبــح فعالیــت مــی کننــد معمــوال از ســابقه کاری 
باالتــری برخــوردار هســتند و در همیــن رابطــه مــوری )2010( و 
گاالگــر )2010( مــی نویســند شــجاعت اخالقــی بــا افزایــش ســن 
و ســابقه کاری افزایــش مــی یابــد زیــرا افــراد بــا شــرایط ســازمان 
آشــنا مــی شــوند و رفتارهــای شــجاعانه را از دیگــران مــی آموزنــد 
)15،36(. همچنیــن تجــارب قبلــی فــرد، کســب صالحیــت هــای 
ــش دارد  ــجاعانه نق ــری رفتارش ــکل گی ــه ای درش ــی و حرف علم
ــرد از موقعیــت  ــه ف ــا افزایــش ســن و ســابقه کاری، تجرب )9( و ب
هــای حرفــه ای افزایــش مــی یابــد )37(. نمــره بعد خودشــکوفایی 
ــت. در  ــش داش ــابقه کاری افزای ــن و س ــش س ــا افزای ــی ب اخالق
ــل  ــد عام ــا بع ــزدی ســن و ســابقه کاری ب ــه موســوی و ای مطالع
ــی در  ــت ول ــادار داش ــاط معن ــتاری ارتب ــران پرس ــی در مدی اخالق

پرســتاران ارتبــاط معنــادار نداشــت )32(. 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد شــیفت کاری و وضعیت اســتخدامی 
ــت.  ــادار داش ــاط معن ــان ارتب ــی آن ــجاعت اخالق ــا ش ــتاران ب پرس
پرســتاران شــاغل در شــیفت صبــح و وضعیــت اســتخدامی پیمانــی 
ــی  ــجاعت اخالق ــکاران ش ــایر هم ــا س ــه ب ــمی در مقایس و رس
بیشــتری داشــتند. در مطالعــات قبلــی، بــه ارتبــاط بیــن دو متغیــر 
ــده  ــاره نش ــتاران اش ــتخدامی پرس ــت اس ــیفت کاری و وضعی ش
ــا ســازمان و  اســت. وضعیــت اســتخدامی، ارتبــاط شــغلی افــراد ب
ــی  ــازمان را نشــان م ــراد و س ــع آن وابســتگی دوســویه اف ــه تب ب
ــه لحــاظ شــغلی  دهــد و در روابــط کاری طوالنــی مــدت افــراد ب
ــه از  ــرادی ک ــت، اف ــد داش ــت خواهن ــت و حمای ــاس امنی احس
حمایــت ســازمانی برخــوردار هســتند رفتارهای شــجاعانه بیشــتری 
از خــود نشــان مــی دهنــد درحالیکــه ناامنــی شــغلی مانعــی بــرای 

ــی شــود )38(.  رفتارهــای شــجاعانه محســوب م
ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــی انس ــای عال ــی ه ــکوفایی از ویژگ خودش
دســتیابی بــه ســطح رضایــت بخــش در هریــک از اســتعداد هــای 
ــد  ــی کــه خودشــکوفایی در بع ــردی حاصــل مــی شــود، و زمان ف
ــر  ــی تعبی ــکوفایی اخالق ــه خودش ــد از آن ب ــی ده ــی رخ م اخالق
ــه حــد اعــالی اخــالق  ــی دیگــر دســتیابی ب ــه بیان مــی شــود، ب
اســت کــه از طریــق آن فــرد بــه رضایتمنــدی اخالقــی مــی رســد 

)39(. خودشــکوفایی،  میــل فــردی بــه بهتــر و بهتــر شــدن نســبت 
ــطه  ــه، بواس ــت ک ــدی اس ــد رش ــع فراین ــت. در واق ــل اس ــه قب ب
آن، وابســتگی بــه دیگــران، کــم کاری و کمرویــی کنــار گذاشــته 
ــق  ــی و تحق ــرات آفرین ــول، ج ــای معق ــی ه ــود و ارزیاب ــی ش م
ــرد )40(.  ــکل می گی ــا ش ــی ه ــتعدادها و توانای ــه اس ــیدن ب بخش
حضــور پرســتار در حرفــه پرســتاری موجــب رشــد ویژگــی هایــی 
منحصــری در وی مــی شــود کــه برگفتــه از تجــارب حرفــه ای و 
ــا موقعیــت هــای خــاص در مراقبــت از بیمــاران  ــی وی ب رویاروی
ــاد  ــت انســانی پرســتار در توســعه ابع ــن ماهی ــی شــود. همچنی م
خودشــکوفایی و از جملــه خودشــکوفایی اخالقــی اثرگــذار اســت. 
بعــد عامــل اخالقــی در مطالعــه موســوی و همــکاران در پرســتاران 
بیشــترین نمــره را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن بعــد، آمادگــی و تمایــل قلبــی فــرد بــرای پرداختــن و 
ــه  ــل ب ــی و در نتیجــه تمای ــایل اخالق ــل مس ــدن و ح ــه ش مواج
ــد   ــا بع ــد ب ــی توان ــد، م ــی ده ــی را نشــان م ــار اخالق انجــام رفت

ــی شــباهت داشــته باشــد )30(. خودشــکوفایی اخالق
در مطالعــه حاضــر میانگیــن نمــره خطــر پذیــری بــا افزایــش ســن 
و ســابقه کاری افزایــش معنــاداری داشــت در حالیکــه در مطالعــه 
موســوی و همــکاران میانگیــن بعــد تحمــل تهدیــد کمتــر بــود و 
ارتبــاط معنــاداری بــا ســن و ســابقه کاری نداشــت. خطــر بخــش 
جدایــی ناپذیــر زندگی بشــر اســت و بــدون مواجــه با آن پیشــرفتی 
حاصــل نخواهــد شــد )16(. هرچنــد اولیــن تصویــری کــه از خطــر 
ــی  در ذهــن انســان شــکل مــی گیــرد خطــر فیزیکــی اســت، ول
خطــر مــی توانــد بــه شــکل هــای زیســتی، شــیمیایی، فیزیکــی، 
ــط  ــر در محی ــف خط ــکال مختل ــود. اش ــی درک ش روانی-اجتماع
هــای کاری پرســتاران مشــاهده مــی شــود و پرســتاران بــا حمایــت 
ــری  ــد )41(. خطرپذی ــی کنن ــت م ــاران مراقب ــیاری از بیم و هوش
ــادی، و  ــتی، اقتص ــای زیس ــه ه ــف از جنب ــنین مختل ــراد در س اف
انســان شناســی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. افزایــش ســن 
ــرل شــناختی، احساســی و انگیزشــی انســان  ــی در کنت ــا تغییرات ب
همــراه اســت و مــی توانــد بــر میــزان خطــر پذیــری آنهــا تاثیــر 
گــذارد. درحالیکــه مطالعــات متعــدد بیانگــر کاهــش خطرپذیــری 
افــراد در ســنین بــاال در موقعیــت هــای اقتصــادی و زیســتی اســت 
نتایــج متاانالیــز مطالعــات مرتبــط بــا خطرپذیــری نشــان داد کــه 
ــوع  ــا ن ــراد در ســنین مختلــف متناســب ب الگــوی خطرپذیــری اف
ــه  ــده ای ک ــی ش ــش بین ــوی پی ــد و از الگ ــی کن ــر م ــر تغیی خط
ــد )42(.  ــی کن ــروی نم ــده، پی ــف ش ــن توصی ــط متخصصی توس
مطالعــه حاضــر نیــز نشــان داد بــا افزایــش ســن، خطرپذیــری در 
موقعیــت هــای اخالقــی افزایــش مــی باشــد. ایــن ویژگــی بــه فرد 
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کمــک مــی کنــد تــا در مواجــه بــا خطــر، از آن اســتقبال کنــد.
ــل در  ــتاران متاه ــان داد پرس ــا نش ــه ه ــل یافت ــن تحلی همچنی
مقایســه بــا پرســتاران مجــرد خطرپذیــری بیشــتری دارنــد و ایــن 
تفــاوت معنــادار اســت، در حالیکــه شــجاعت اخالقــی و ســایر ابعــاد 
ــه  ــداد. در مطالع ــان ن ــل نش ــرد و متاه ــراد مج ــی در اف آن تفاوت
ــاد شــجاعت اخالقــی  مهــدوی سرشــت و موســوی )30، 31(، ابع
بــا وضعیــت تاهــل افــراد ارتبــاط معنــادار نداشــت. افــراد متاهــل 
ــد و  ــته ان ــی را داش ــای زندگ ــترس ه ــا اس ــی ب ــه رویاروی تجرب
بهتــر مــی تواننــد آنهــا را مدیریــت کننــد لــذا بــه اســتقبال خطــر                                                                                                
ــامل درک  ــل ش ــراد، دو عام ــری اف ــد )33(. در خطرپذی ــی رون م
ــوی  ــی از س ــرایط تحمیل ــا، و ش ــت ه ــراد از موقعی ــخصی اف ش
ــذا تفســیر و تحلیــل  اجتمــاع یــا محیــط کار نقــش دارنــد )43(، ل
متفــاوت افــراد متاهــل از وضعیــت هــای مشــابه نســبت بــه افــراد 
مجــرد مــی توانــد در عملکردشــان تاثیــر گــذار باشــد. همچنیــن 
شــرایطی کــه بــرای افــراد متاهــل در محیــط کار در نظــر گرفتــه 
مــی شــود در پاســخ آنهــا بــه خطــر درک شــده متفــاوت خواهــد 

بــود.  
یافتــه دیگــر ایــن مطالعــه ارتبــاط معنــادار بیــن ســمت واحدهــای 
ــود. در  ــی ب ــجاعت اخالق ــره ش ــن نم ــش و میانگی ــورد پژوه م
ایــن مطالعــه میانگیــن نمــره شــجاعت اخالقــی سرپرســتاران در 
مقایســه بــا پرســتاران باالتــر بــود. ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه 
ــوی و  ــه موس ــود )10(. در مطالع ــو ب ــکاران همس ــن و هم نومین
ــتاری  ــران پرس ــی مدی ــجاعت اخالق ــره ش ــن نم ــزدی میانگی ای
کمــی بیشــتر از پرســتاران بــود ولــی تفــاوت معنــادار نبــود )32(. 
سرپرســتاری یکــی از ســطوح مدیریتــی در حرفــه پرســتاری 
محســوب مــی شــود و بــرای انتصــاب آنــان بــه مهــارت هایــی از 
جملــه اعتمــاد بــه نفــس، قاطعیــت، خالقیــت، خطرپذیــری، هوش 
هیجانــی، تمامیــت شــخصی، مشــکل گشــایی و تصمیــم گیــری، 
تفکــر انتقــادی، آینــده نگــری، رعایــت اخــالق حرفــه ای، توجــه 
خــاص مــی شــود تــا بتواننــد فعالیــت هــای مدیریتــی و رهبــری 
خــود را بــه نحــوه اثربخشــی انجــام دهنــد )44،45(، بنابرایــن بــاال 
ــاری  ــه دور از انتظ ــتاران یافت ــی سرپرس ــجاعت اخالق ــودن ش ب

نیســت. 
ــره  ــادار نم ــش معن ــه، افزای ــن مطالع ــای ای ــه ه ــر یافت از دیگ
شــجاعت اخالقــی پرســتاران شــرکت کننــده در دوره هــای 
ــن و  ــه نومین ــای مطالع ــه ه ــا یافت ــه ب ــود ک ــه ای ب اخــالق حرف
همــکاران همســو بــود )10( ولــی بــا یافتــه هــای مطالعه موســوی 
و همــکاران متفــاوت بــود )30(. هرچــه دانــش اخالقــی از ســطح 
عالــی تــری برخــوردار باشــد، میــزان شــجاعت اخالقــی افزایــش 

بیشــتری مــی یابــد. اخــالق حرفــه ای از مفاهیــم بنیــادی در حرفه 
پرســتاری محســوب مــی شــود زیــرا پرســتاران در موقعیــت هــای 
ــی مواجــه مــی شــوند و عملکــرد  ــا موضوعــات اخالق ــف ب مختل
ــی  ــش اخالق ــت )37(. دان ــی اس ــش اخالق ــد دان ــی نیازمن اخالق
ــا  ــه ب ــتاران در مواجه ــی پرس ــیت اخالق ــود حساس ــب بهب موج
موضوعــات اخالقــی در محیــط حرفــه ای مــی شــود و در تصمیــم 
گیــری اخالقــی آنهــا را توانمنــد مــی ســازد )46(. دانــش پرســتاری 
تحــت تاثیــر فلســفه حرفــه اســت و ســهم عمــده ای در عملکــرد 
ــه پرســتاری دارد. توســعه و گســترش آن، موجــب پیشــرفت  حرف
حرفــه ای مــی شــود، لــذا توســعه بنیــان هــای اخالقــی مــی توانــد 

عملکــرد اعضــای حرفــه را بهبــود بخشــد )47(. 
ــه هــای مطالعــه حاضــر در حــوزه هــای مختلــف پرســتاری  یافت
ــرد دارد. در ایــن مطالعــه ارتبــاط آمــوزش اخــالق حرفــه ای  کارب
و شــجاعت اخالقــی آشــکار شــد. بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود در 
آمــوزش پرســتاری عــالوه بــر تاکیــد بــر آمــوزش اخــالق حرفــه 
ای، بــه محتــوای برنامــه هــای آموزشــی و راهکارهــای آموزشــی 
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــنامه م ــن از پرسش ــود. همچنی ــه ش توج
مطالعــه بــرای بررســی اثربخشــی شــیوه هــای مختلــف آموزشــی 
ــرای  ــه ای را ب ــر پای ــه حاض ــای مطالع ــه ه ــود. یافت ــتفاده ش اس
طراحــی و اجــرای پژوهــش هــای آتــی فراهــم مــی کنــد و عــالوه 
ــود.  ــتفاده ش ــات اس ــایر مطالع ــه حاضــر در س ــزار مطالع ــر آن اب ب
ــا  ــه متغیره ــوان ب ــی ت ــدی م ــات بع ــن در طراحــی مطالع همچنی
ــا را  ــا انجــام مداخــالت رابطــه متغیره ــرد و ب ــه بیشــتری ک توج
مطالعــه کــرد. مدیــران پرســتاری در تصمیــم گیــری هــای خــود 
مــی تواننــد از نتایــج مطالعــات مشــابه اســتفاده کــرده و در برنامــه 
هــای خــود توجــه کننــد. اســتفاده از پرســتاران باتجربــه در ترکیــب 

پرســنل بخــش هــا توصیــه مــی شــود. 
مطالعــه حاضــر دارای محدودیــت هایــی شــامل مــوارد زیــر اســت. 
در ایــن مطالعــه شــجاعت اخالقــی مــورد ســنجش قــرار گرفــت 
ــای  ــر معیاره ــتر ب ــی بیش ــم اخالق ــه مفاهی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــد در  ــی توان ــذا م ــد ل ــز دارن ــی تمرک ــی، و درون ــخصی، ذهن ش
پاســخگویی افــراد بــه ســواالت تاثیــر داشــته باشــد. ابــزار جمــع 
آوری داده هــا در ایــن مطالعــه پرسشــنامه بــود و محدودیــت هــای 
ــن  ــی در ای ــه روش خودگزارش ــنامه ب ــل پرسش ــه تکمی ــوط ب مرب
بخــش اجتنــاب ناپذیــر بــود. در ایــن مطالعــه از نمونــه گیــری در 
دســترس در شــهر تهــران اســتفاده شــد و توصیــه مــی شــود بــا 

ــر و وســعت بیشــتری انجــام شــود.    ــه بزرگت حجــم نمون
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سپاسگزاری
ــزرگ  ــی ب ــه ترکیب ــک مطالع ــی از ی ــه حاضــر بخــش کم مطالع
اســت کــه در قالــب رســاله دکتــری تخصصــی پرســتاری نویســنده   
ــا 1394  ــوم پزشــکی تهــران از ســال 1392 ت دوم در دانشــگاه عل

ــی  ــجاعت اخالق ــنجش ش ــزار س ــی اب ــی و اعتباریاب ــرای طراح ب
ــی آن  ــت پژوهش ــذا از معاون ــت، ل ــده اس ــام ش ــتاران  انج پرس
ــی و از پرســتاران شــرکت  ــه دلیــل حمایــت هــای مال دانشــگاه ب

ــی مــی شــود.  ــه تشــکر و قدردان ــده در مطالع کنن
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