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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of cultural capital dimensions on 
occupational error and professional ethics of nurses with emphasis on their biological experience.
Methods: The present research method is correlational and applied and the statistical population 
of the research is nurses working in two hospitals (Ghaem and Razavi) in Mashhad, the number 
of which is 580 people, of which 230 people were selected as a random sample. Two standard 
questionnaires (professional ethics and cultural capital) were used to collect data. the reliability of the 
questionnaires with Cronbach's alpha higher than 0.860 was evaluated as optimal and the data were 
analyzed using SPSS and smartpls2 statistical software. The theoretical approach of the research was 
also a combination of theories.
Results: According to the results, cultural capital did not show a significant relationship with the 
professional ethics of nurses. The coefficient of determination R2 for the dependent variable shows, 
also the value of 0.617 obtained from the overall fit of the GOF criterion indicates that the utility 
model has a high level.
Conclusions: Therefore, based on the results, it can be said that in order to improve the level of 
professional ethics in nurses, special attention should be paid to the component of cultural capital.
Keywords: Cultural Capital, Occupational Error, Professional Ethics, Biological Experience, Nurses.
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چکیده
مقدمــه: ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی تاثیــر ابعــاد ســرمایه هــای فرهنگــی بــر خطــای شــغلی و اخــالق حرفــه ای پرســتاران بــا تاکید 

بــر تجربــه زیســتی آنهــا انجــام گرفت.
ــاغل در دو  ــتاران ش ــق، پرس ــاری تحقی ــه آم ــوده و جامع ــردی ب ــوع کارب ــتگي و از ن ــوع همبس ــر از ن ــق حاض روش کار: روش تحقی
ــه  ــوان نمون ــه  عن ــر ب ــداد 230 نف ــه تع ــی باشــد ک ــا 580 نفرم ــداد آن ه ــه تع ــم و رضــوی( شــهر مشــهد می باشــند ک بیمارســتان )قائ
تصادفــی تعییــن شــدند. بــرای گــردآوری داده هــا از دو پرسشــنامه اســتاندارد اســتفاده شــد. پایایــی پرسشــنامه ها بــا آلفــای کرونبــاخ باالتــر 
ــاری SPSS و smartpls2 انجــام  ــزار آم ــه کمــک نرم اف ــز ب ــا نی ــل داده ه ــه و تحلی ــدو تجزی ــی گردی ــوب ارزیاب ــد مطل از 0/860 در ح

ــود.  ــا ب ــی از نظریه ه ــز به صــورت ترکیب ــق نی ــری تحقی ــرد نظ ــت. رویک گرف
یافتــه هــا: طبــق نتایــج، ســرمایه فرهنگــی رابطــه معنــاداری بــا اخــالق حرفــه ای پرســتاران نشــان نــداد. ضریــب تعییــن R2 بــرای 
متغیــر وابســته نشــان می دهــد، همچنیــن مقــدار 0/617 حاصــل از بــرازش کلــی معیــار GOF نشــان می دهــد کــه مــدل مطلوبیــت در 

ــی برخــوردار می باشــد. حــد باالی
نتیجــه گیــری: بنابرایــن و بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده مــی تــوان گفــت کــه بــرای ارتقــای ســطح اخــالق حرفــه ای در پرســتاران 

بایــد بــه مولفــه ســرمایه فرهنگــی توجــه ویــژه ای صــورت بگیــرد.
کلیدواژه ها: سرمایه فرهنگی، خطای شغلی، اخالق حرفه ای، تجربه زیستی، پرستاران.

مقدمه
توجــه بــه کارکنــان شــاغل در ســازمان هــا و ادارت مختلــف دولتــی 
ــرای توســعه نیــروی انســانی محســوب  یکــی از مباحــث مهــم ب
مــی گــردد. شــناخت مباحــث اخالقــی و بــه خصــوص در حــوزه 
ــن  ــی را در بی ــرم و صمیم ــی گ ــای ارتباط ــد فض ــی توان کاری م
اعضــا فراهــم ســازد و خروجــی فعالیــت هــا کــه رضایــت اربــاب 
ــروزه  ــد. ام ــل نمای ــت را حاص ــی هس ــات اجتماع ــوع و خدم رج
وظیفــه خطیــر هــر یــک از پرســتاران بــرای درمــان و مراقبــت بــا 
جامعــه بیمارگونــه مــی توانــد از آن جهــت مهــم و مســاله نهایــی 
ــش  ــی خوی ــف قانون ــا اجــرای وظای ــا ب ــه آنه ــردد ک محســوب گ
همــراه بــا تعهــد و وجــدان کاری بتواننــد در جهــت ارتقــای و بهبود 

بیمــاران تســریع داشــته باشــند و بخــش وســیعی از هزینــه هــای 
ســازمان را کاهــش دهنــد ]1[.

ــای  ــن کده ــا تدوی ــی را ب ــد چارچوب ــه ای می توان ــالق حرف اخ
اخالقــی ایجــاد نمایــد کــه می توانــد راهنمــای بســیاری از 
ســؤاالت و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان باشــد. از آنجــا کــه اخــالق 
حرفــه ای، مجموعــه ای از آیین نامه هــا و مقرراتــی اســت کــه عمــل 
ــرای آن حرفــه مشــخص و خــاص تعریــف می کنــد  اخالقــی را ب
و چارچوبــی بــرای عمــل و قضــاوت اخالقــی یــا غیراخالقــی هــر 
ــی  ــرد در زندگ ــی ف ــئولیت اخالق ــود. مس ــوب می ش ــه محس حرف
شــغلی و محیــط شــغلی، مناســبات جدیــدی را بــه میــان مــی آورد 
کــه شــامل ارتبــاط بــا مدیــران باالدســت، همــکاران هــم  ســطح، 
ــع انســانی زیردســت، محیط زیســت، جامــع  مدیــران و دیگــر مناب
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و ســایر افــراد و نهادهــا و مســتلزم مناســبات گوناگونــی اســت کــه 
ــیار  ــی بس ــه ای مفهوم ــالق حرف ــم. اخ ــالق کار می نامی آن را اخ

ــب  وکار دارد ]2[. ــالق کس ــیع تر از اخ وس
خطــا جــزء الینفــک حــوزه درمان اســت. عملیــات پرخطر پزشــکي 
و خطاهــاي پزشــکي یکــي از علــل اصلــي آســیب و آســیب هــاي 
ــتي در  ــاي بهداش ــت ه ــاي مراقب ــتم ه ــاب در سیس ــل اجتن قاب
سراســر جهــان اســت.در حالیکــه متوســط هزینــه هــاي تخمیــن 
زده شــده از خطاهــاي پزشــکي 42 بیلیون دالر در ســال اســت ]3[. 
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در 38% مــوارد بروز اشــتباهات 
پزشــکي مربــوط بــه پرســتاران مــي باشــد ]4[. ایجــاد اســترس و 
تعارضــات اخالقــي در پرســتاران، و مــواردي ماننــد آســیب شــدید 
ــر  ــران ناپذی ــج جب ــد از نتای ــي توان ــرگ م ــي م ــار و حت ــه بیم ب
ــتاري  ــاي پرس ــر ]6[ خطاه ــد ]5[.  تیل ــتاري باش ــاي پرس خطاه
ــان                                                                                                ــي بی ــتانداردهاي مراقبت ــام اس ــي در انج ــي کوتاه ــه معن را ب
مــي کنــد و مبنــاي ایــن اســتانداردها را، وظایــف و مســئولیتهاي 
ــاي  ــي از خطاه ــکاران ]7[ برخ ــر و هم ــد. بن ــي دان ــه اي م حرف
عملکــردي پرســتاري را قصــور در بررســي دقیــق بیمــار و گرفتــن 
ــرات،  ــزارش تغیی ــال و گ ــرح ح ــه ش ــور در تهی ــال، قص ــرح ح ش
تعییــن هویــت بیمــاران و شناســایي بیمــار، اجــراي اشــتباه درمــان، 
قصــور در ارزشــیابي مراقبــت و ثبــت بــه موقــع، قصــور در گــزارش 
بــه موقــع بــه پزشــک، قصــور در مشــاهده کــردن و ثبــت صحیــح 
ــًا  ــه گاه ــوب ک ــص و معی ــزات ناق ــري تجهی ــاهدات، بکارگی مش
ــظ  ــدم حف ــرد، ع ــي گ ــار م ــوختگي بیم ــا س ــیب و ی ــبب آس س
اطالعــات محرمانــه بیمــاران و خطــا در ثبــت گزارشــات پرســتاري 
ــاي  ــایعترین خطاه ــکاران ]8[ ش ــري و هم ــد. چ ــرده ان ــان ک بی

پرســتاري شــناخته شــده را خطاهــاي دارویــي مــي داننــد.
مطالعــه اخــالق حرفــه ای پرســتاران در شــهر مشــهد مــی طلبــد 
ــود  ــت بهب ــه ای در جه ــغلی و حرف ــدات ش ــاظ تعه ــه لح ــه ب ک
ــی  ــکی م ــوم پزش ــازمان عل ــتاری در س ــات پرس ــاران و خدم بیم
بایســت بیــش از ســایر عوامــل بــه اخــالق حرفــه ای آنهــا توجــه 
ــردن روحیــه اخالقــی  ــاال ب نمــود. الزم اســت کــه دقــت نمــود ب
مناســب بــرای اجــرای تکالیــف پرســتاری نیازمنــد ســطح وســیعی 
ــا گــروه تحــت حمایــت و مجموعــه  از روابــط اجتماعــی پایــدار ب
ــرمایه  ــردن س ــاال ب ــود دارد. ب ــی وج ــز درمان ــتاری در مراک پرس
ــر  ــر ب هــای فرهنگــی در بیــن پرســتاران و توســعه اقدامــات موث
گســترش ســرمایه فرهنگــی مــی توانــد باعــث تقویــت روحیــه و 
اخــالق حرفــه ای پرســتاران گــردد. زمینــه هــای اعتمــاد اجتماعی 
و مشــارکت دادن افــراد در فعالیــت هــای حرفــه ای و مدیریتــی در 
مراکــز اشــتغال بــه کار مــی توانــد باعــث توســعه روابــط اجتماعــی 

گــردد و ایــن گامــی موثــر بــرای بهــره وری و پیشــرفت خدمــات 
ــوم  ــز عل ــروی انســانی در مراک ــت توســعه نی پرســتاری و در نهای

پزشــکی محســوب گــردد ]3[.
ســرمایه فرهنگــی مــی تواند بــر اخــالق حرفــه ای از آن جهــت مهم 
واساســی باشــد کــه کســب مشــروعیت از طریــق بقیــه ســرمایه ها 
منــوط بــه تبدیل شــدن آن هــا بــه ســرمایه فرهنگــی اســت. کســی 
کــه بــه  واســطه ســرمایه فرهنگــی منزلــت دارد می توانــد روایــت 
ــو  ــد. بوردی ــل کن ــر دیگــران تحمی ــای اجتماعــی را ب ــود از دنی خ
مدعــی اســت نقشــی را کــه بُعــد نهــادِی ســرمایه فرهنگــی ایفــا 
ــادی  ــرمایه اقتص ــول در س ــه پ ــت ک ــی اس ــابه نقش ــد مش می کن
ایفــا می کنــد ]4[. بدیــن ترتیــب، ســرمایه فرهنگــی و تمایزهــای 
اجتماعــی واجــد پیونــدی دیالکتیکــی هســتند: ســرمایه فرهنگــی 
موجــد تفــاوت اســت و بــه دائمــی کــردن تفکیک هــا، شــکاف ها 
و نابرابری هــای اجتماعــی کمــک می کنــد. پورتــس معتقــد اســت 
کــه می تــوان ســرمایه فرهنگــی تجســم یافته را از طریــق ارتبــاط 
ــات  ــی تحقیق ــش داد. بررس ــان افزای ــان و متخّصص ــا کارشناس ب
ــی  ــرمایه فرهنگ ــد س ــان کرده ان ــگران بی ــی پژوهش ــته برخ گذش
ــر دارد و  ــل از اســتخدام اث ــا ســطوح قب ــر عملکــرد پرســتاران ت ب
ــتان  ــال های کار در بیمارس ــالل س ــراد در خ ــه اف ــی ک قابلیت های
ــر  ــته و اث ــازی داش ــش برابرس ــد، نق ــب می کنن ــل از آن کس و قب

ــد ]5[.  ــی را می کاه ــده قبل ــی کسب ش ــرمایه فرهنگ س
مفهــوم اخــالق در دنیــای جدیــد ایجــاد نشــده اســت. ســولومون 
ــیار و در  ــای بس ــال ه ــی س ــوم، در ط ــن مفه ــت؛ ای ــد اس معتق
بیــن فرهنــگ هــای زیــاد، محــل توجــه متفکریــن بــوده اســت. 
ــه ای    ــالق حرف ــا اخ ــالق کاري ی ــادل اخ ــون مع ــی چ اصطالحات
ــان فارســي اســت.  work ethics & professional ethics در زب

اخــالق حرفــه ای به منزلــه شــاخه ای از دانــش اخــالق، بــه 
بررســي تکالیــف اخالقــي در یــک حرفــه و مســائل اخالقــي آن 
ــد  ــي می دانن ــت معین ــه، آن را فعالی ــف حرف ــردازد و در تعری می پ
ــراه  ــده هم ــن  ش ــت تعیی ــه موقعی ــرد ب ــت ف ــب هدای ــه موج ک
بااخــالق خــاص اســت. اخــالق کار، متعهــد شــدن انــرژي ذهنــي 
ــده جمعــي، در جهــت  ــه ای ــا گــروه ب ــرد ی ــي و فیزیکــي ف و روان
اخــذ قــوا و اســتعداد درونــي گــروه و فــرد بــراي توســعه بــه هــر 
ــي از  ــه ای یک ــالق حرف ــر اخ ــی دیگ ــت ]6[. در دیدگاه ــو اس نح
ــائل  ــه مس ــد ب ــه می کوش ــت ک ــالق اس ــد اخ ــعبه های جدی ش
ــي  ــراي آن اصول ــخ داده و ب ــون پاس ــای گوناگ ــي حرفه ه اخالق
ــه ای  ــالق حرف ــاس اخ ــن اس ــر ای ــود ]7[. ب ــور ش ــی متص خاص
قــادر خواهــد بــود بــه مســائل و  پرســش های اخالقــي و اصــول 
ــر  و ارزش هــای اخالقــي یــک نظــام حرفــه ای بپــردازد و ناظــر ب



نفیسه عرب زاده  و همکاران

43

اخــالق در محیــط حرفــه ای باشــد. اخالقیــات بــه انصــاف، راســتی 
و درســتی مربــوط مــی گردنــد، بــه تصمیــم گیــری در خصــوص 
اینکــه چــه چیــزی خــوب اســت و چــه چیــزی بــد و بــه فعالیتهــا و 
قواعــدی کــه رفتــار پاســخگویانه را بیــن افــراد و گــروه هــا پیریزی 
مــی کنــد ]8[. اخــالق عبــارت اســت از: تمامــی صفــات نفســانی 
کــه منشــاء کارهــای پســندیده یــا ناپســند باشــد؛ چــه آن صفــات 
بــه صــورت پایــدار و راســخ باشــد و چــه ناپایــدار و زودگــذر ]9[.
ــرح  ــا ط ــی ب ــر آمریکای ــناس معاص ــون جامعه ش ــرت ک. مرت راب
ــار  ــن ب ــرای اولی ــادی(  ب ــات نه ــی(  و )الزام ــرف علم ــوم )ع مفه
ــار  ــخصی از رفت ــر مش ــا تصوی ــد ت ــدد برآم ــال 1942 درص در س
اخالقــی دانشــگاهیان در دانشــگاه نشــان دهــد. بــه  زعــم وی نهــاد 
علــم واجــد مجموعــه مشــخصی از هنجارهــا و ارزش هاســت کــه 
بنــا بــه هــدف اصلــی علــم یعنــی توســعه دانــش، تائیــد گردیــده، 
مشــروعیت یافتــه و از طریــق نظــام پــاداش و مجــازات، تقویــت 
ــق  ــی از طری ــا و ارزش های ــن هنجاره ــف می شــود. چنی ــا تضعی ی
ــی  ــای آموزش ــط گروه ه ــری( توس ــدن )جامعه پذی ــی ش اجتماع
منتقــل و مجموعــاً ابعــاد اخــالق حرفــه ای را شــکل می دهنــد. بــه 
نظــر مرتــون اخالقیــات علــم کل یــا ترکیــب موزونــی از ارزش ها و 
هنجارهــای احساســی و عاطفــی اســت کــه تعهــد و التزامــی بــرای 
ــا،  ــر، منع ه ــکل اوام ــه ش ــا ب ــد. هنجاره ــاد می کن ــمند ایج دانش
ــای  ــر مبن ــد و ب ــی می یابن ــا تجل ــات و اجازه ه ــتورها، ترجیح دس
ــا  ــد ]10[.  هنجاره ــدا می کنن ــروعیت پی ــادی مش ــای نه ارزش ه
بــه  منزلــه قانــون نیســتند و لــذا ضمانــت اجرایــی ندارند. شــیلینک 
هــر جامعــه یــا انجمــن علمــی را عامــل وضــع و ضامــن اجــرای 
ــاع علمــی  ــر اجتم ــه نظــر او ه ــد ب ــات می دان ــا و اخالقی هنجاره
آرمان هــا و شــیوه خــاص زندگــی و معیــار و خلقیــات، قراردادهــا، 
ــا و  ــود را دارد. نهاده ــه ای خ ــالق حرف ــا و اخ ــانه ها و نهاده نش
ــان و  ــد ایم ــود مانن ــه خ ــارات مخصــوص ب ــز انتش ــازمان ها نی س
اعتقــاد، ســنت و بدعــت خــود و شــیوه های مؤثــری بــرای مقابلــه 
ــال 1987  ــه ای در س ــالق حرف ــه اخ ــه ب ــت را دارد. توج ــا بدع ب
توســط راورت مطــرح  شــده بــود، همان طــور کــه در تعــداد قابــل 
ــکالت  ــی و مش ــالق علم ــا، در اخ ــاالت و کتاب ه ــی از مق  توجه
اخالقــی دیــده می شــود، مــن  جملــه در حــوزه آمــوزش  و پــرورش، 
ازجملــه آن هــا توســط دیــل )1982(، بــاکا و اســتین )1983(، شــیلز 
ــه  ــون )1985(، کان )1990، 1996(، م ــون و مولت )1984(، رابینس
)1990( و همیلتــون )2002( ایــن توجــه از عوامــل مختلفــی چــون: 
افزایــش وابســتگی نظام هــای آمــوزش عالــی بــه اقتصــاد بــازار و 
حساســیت بیشــتر اجتماعــی بــه مشــکالت بحــث  برانگیــز ناشــی 
از رونــد ایجــاد و کاربــرد علــم می توانــد نشــأت گرفته باشــد ]11[.

ــازات  ــات و امتی ــط، معلوم ــه ای از رواب ــی مجموع ــرمایه فرهنگ س
ــا بــه  دســت آوردن یــک  اســت کــه فــرد، بــرای حفــظ کــردن ی
ــر،  ــارت دیگ ــد. به عب ــتفاده می کن ــی از آن اس ــت اجتماع موقعّی
ســرمایه ای فرهنگــی به طوردائمــی درقلمــرو امکانــات یــک قشــر، 
گــروه، طایفــه یــا قبیلــه اســت ]12[. اصطــالح ســرمایه فرهنگــی 
در قیــاس بــا ســرمایه اقتصــادی و نظریــات، قوانیــن و تحلیل هــای 
مباحــث مربــوط بــه ســرمایه داری در اوایــل دهــه 1970 رواج یافت. 
ــع اقتصــادی  ــه موان ــن مســئله ک ــرای بررســی ای ــوم ب ــن مفه ای
ــی  ــای آموزش ــود در موفقیت ه ــای موج ــن نابرابری ه ــرای تبیی ب
ــداع  ــی نیســت، اب ــف، کاف ــات اجتماعــی مختل ــوزان طبق دانش آم
ــه  ــدون کوشــش شــخصی کســب و ب شــد. ســرمایه فرهنگــی ب
ــی،  ــی کار طوالن ــرمایه فرهنگ ــب س ــود، کس ــرده نمی ش ارث ب
می طلبــد.  را  فرهنگ پذیــری  و  یادگیــری  پی گیــر،  و  مــداوم 
کســب ســرمایه فرهنگــی زمــان می خواهــد و بــه امکانــات مالــی 
ــوی  ــت به نح ــن باب ــی از ای ــرمایه فرهنگ ــاز دارد، س ــادی نی و م
تنگاتنــگ بــه ســرمایه اقتصــادی گــره خــورده و بــه  شــکل دیگــر 

ــده اســت ]13[. آن، درآم
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــوی در تحقیق ــناس فرانس ــه  ش ــو جامع بوردی
ــرمایه  ــام داده، س ــی انج ــرمایه فرهنگ ــاوی س ــدم تس ــه ع فرضی
ــه ســه دســته تقســیم می کنــد: 1- ســرمایه بدنــی  فرهنگــی را ب
ــات  ــاری و معلوم ــی و رفت ــای تجرب ــه، مهارت ه ــردی؛ حافظ و ف
ــی و فــردی محســوب می شــوند.  کسب شــده، از ســرمایه های بدن
ایــن ســرمایه، می تــوان بــه پیوســتگی و  از مشــخصه های 
درون یافتگــی آن اشــاره کــرد. ایــن ســرمایه، دارایــی ای اســت کــه 
ــارت  ــده اســت. به عب ــدل ش ــوی وی ب ــق و خ ــه شــخص و خل ب
ــرمایه  ــن س ــده ای ــص، دارن ــن خصای ــب ای ــا، صاح ــر، تنه دیگ
ــرمایه  ــن س ــوان ای ــت نمی ت ــن جه ــه  همی ــت. ب ــی اس فرهنگ
ــروش  ــد و ف ــت و خری ــش، وراث ــق بخش ــده را از طری درونی ش
ــوع از ســرمایه  ــه دیگــری انتقــال داد. در نهایــت این کــه ایــن ن ب
فرهنگــی فانــی و میراســت، زیــرا بــه  شــکل خاصــی بــا یکتایــی 
بیولوژیکــی شــخص، گــره خــورده اســت ]14[. 2- ســرمایه 
ــی و  ــار ادب ــی فرهنگــی؛ مجموعــه میراث هــای فرهنگــی، آث عین
ــی  ــی فرهنگ ــرمایه عین ــا را س ــز این ه ــری و ج ــاهکارهای هن ش
ــته  ــک رش ــه دارای ی ــت  یافت ــی عینی ــرمایه فرهنگ ــد. س می نامن
ــرمایه  ــه س ــق رابط ــوان از طری ــا می ت ــه تنه ــت ک از ویژگی هاس
ــردی  ــی و ف ــی بدن ــرمایه فرهنگ ــا س ــه ب ــت  یافت ــی عینی فرهنگ
ــدارک  ــه ای؛ م ــادی و ضابط ــرمایه نه ــرد. 3- س ــن ک آن را معی
تحصیلــی، مــدارک حرفــه ای و کارا از نمونه هــای ســرمایه نهــادی 
و ضابطــه ای هســتند. مــدرک تحصیلــی ســند تخصــص فرهنگــی 
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اســت کــه بــه دارنــده اش ارزش قــراردادی تضمیــن شــده ای ارائــه 
ــر ایــن اعتقــاد اســت کــه ســرمایه اقتصــادی  ــو ب می دهــد. بوردی
ــاورد؛  ــو بی ــگ به وج ــرمایه فرهن ــش س ــرای صاحب ــد ب می توان
ــد  ــی توان ــود م ــرد خ ــا کارک ــز ب ــی نی ــرمایه فرهنگ ــال س متقاب

ــود آورد ]15[. ــه وج ــادی را ب ــرمایه اقتص س
بوردیو از سه گونه سرمایه فرهنگي سخن می گوید:

الــف( مضمــون ]16[، ب( عینیــت یافتــه ]17[ و ج( نهادینــه  شــده 
]18[. داللــت ســرمایه فرهنگــي ازنظــر بوردیو، بـــه مجموعــه ای از 
ــش،  ــامل دان ــي، ش ــای فرهنگ ــا و طبع ه ــا، عادت ه توانمندی ه
زبـــان، ســـلیقه یـــا ذوق و ســبک زندگــي اســت. انتقــال ســرمایه 
ــه نـــسل دیگـــر و از طریـــق ارث ومیــراث  اقتصــادي از نســلي ب
ــري  ــي ام ــرمایه فرهنگ ــال س ــه انتق ــرد، درحالی ک صــورت می گی
پیچیده تــر اســت. مفهــوم کلیــدي ایـــن فرآینــد مفهومــي اســت 
کــه بوردیــو عــادت واره قالــب ماننــدي از حساســیت ها، ارج 
شناســي هــا و کنش هــا می نامــد. عــادت واره شــامل تمایــز میــان 
ســلیقه خــوب و بــد، فرهنــگ واال و روشــنفکرانه و فرهنگ پـــست 
ــه و از ایــن قبیــل اســت. در ایــن فرآینــد، کــودکان طبقــه  عوامان
حاکــم فرامی گیــرد کــه بـــه فرهنـــگ طبقــه خویــش ارج نهنــد و 
فرهنگ عامــه پســند طبقــه کارگــري را بــه  مثابه امـــري پـــست و 
فرومایـــه بنگرنــد. افــزون بــر ایــن بازهــم بــراي نمونــه، والدیــن 
طبقــه متوســط ســعي می کننــد تــا کــودکان خــود را بــه خوانــدن 
ــون  ــای« مناســب تلویزی ــاي برنامه ه ــوب و »تماش ــای خ کتاب ه
ــوان »بررســی  ــی تحــت عن ــای ]19[ تحقیق ــد. پیم ــوق دهنـ سـ
میــزان عمــل بــه مصادیــق اخــالق حرفــه ای در پرســتاران شــاغل 
در بیمارســتان های وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم در 
ســال 1393« انجــام داد. نتایــج نشــان داد میانگیــن نمــره اخــالق 
ــدام از  ــن هیچ ک ــت. بی ــرار گرف ــوب ق ــد مطل ــه ای کل در ح حرف
ــق  ــه مصادی ــا عمــل ب ــاران ب ــت شــناختي بیم مشــخصات جمعی
ــاهده  ــاري مش ــادار آم ــاط معن ــتاران ارتب ــه ای پرس ــالق حرف اخ
ــالق  ــوان »اخ ــا عن ــی ب ــکاران ]20[ در تحقیق ــد.قنبری و هم نش
ــوزش  ــت آم ــه آن باکیفی ــی و رابط ــای هیئت علم ــه ای اعض حرف
عالــی« کــه بــه روش توصیفــی از نوع همبســتگی انجــام داد، 252 
نفــر از دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی را مــورد آزمــون علمــی 
ــتاندارد  ــت اس ــه رعای ــان داد ک ــق نش ــای تحقی ــرارداد. یافته ه ق
اخــالق حرفــه ای اســاتید از دیــدگاه دانشــجویان در ســطح مطلوبی 
ــان بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب رعایــت  هســت و ازنظــر آن
اســتانداردهای اخــالق حرفــه ای شــکاف وجــود دارد. نتایــج 
الگویابــی معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه اثــر مســتقیم اخــالق 

حرفــه ای بــر تضمیــن کیفیــت مثبــت و معنــی دار اســت.

ــالق  ــر اخ ــی تأثی ــوان »بررس ــت عن ــی تح ــدی ]21[ تحقیق امی
حرفــه ای بــر کارایــی پرســتاران بیمارســتان امــام )ره( و مصطفــی 
خمینــی )ره( شــهر ایــالم« انجــام داد. نتیجــه ی آزمون همبســتگي 
ــودن،  ــادق ب ــئولیت پذیری، ص ــای مس ــاط مؤلفه ه ــون، ارتب پیرس
ــه  ــرام ب ــران و احت ــه دیگ ــرام ب ــاداري، احت ــت و انصــاف، وف عدال
ــي  ــام و مصطف ــتان ام ــتاران بیمارس ــي پرس ــا کارای ــا ب ارزش ه
ــادری ]22[ تحقیقــی تحــت  ــد کــرد. ق ــالم را تائی خمینی شــهر ای
عنــوان »از ســرمایه فرهنگــی بوردیــو تــا ســرمایه فرهنگــی مرتبط 
ــن در  ــاخص های نوی ــرد ش ــل: کارب ــر آب ــه تعبی ــالمت ب ــا س ب
تبییــن ســبک زندگــی ســالم« انجــام داد. نتایــج آزمــون ضریــب 
ــاری  ــی دار آم ــت و معن ــط مثب ــر رواب ــون بیانگ ــتگی پیرس همبس
بیــن ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســالمت و ابعــاد ســبک 
ــود. نجفــی؛ ملکــی؛ فرمهینــی؛ جعفــری ]23[ در  زندگــی ســالم ب
ــس  ــه ای تدری ــاد اخــالق حرف ــی ابع ــوان »ارزیاب ــا عن ــی ب تحقیق
ــدگاه دانشــجویان دانشــکده پزشــکی  اعضــای هیئت علمــی از دی
دانشــگاه شــاهد« معتقــد اســت هــر شــغلی دارای کدهــای اخالقی 
متناســب بــا ســاختار ویــژه خــود اســت کــه اخــالق حرفــه ای نــام 
دارد. در مطالعــه شــلپ  و همــکاران دوســوم از دانشــجویان اهمیت 
درس اخــالق پزشــکی را بــرای طبابــت مطلــوب بســیار مهــم یــا 
ضــروری دانســتند و تمایــل بــه دانســتن مطالــب بیشــتری در مورد 
ــدری؛ ابوالقاســمی و  مســائل مهــم اخــالق پزشــکی داشــتند. حی
محمــدی چابکــی ]24[ در تحقیقــی بــا عنــوان »شناســایی ابعــاد 
ــنجی  ــار س ــی و اعتب ــوزش عال ــس در آم ــه ای تدری ــالق حرف اخ
مؤلفه هــای آن توســط صاحب نظــران« نشــان دادنــد دانشــجویان 
ــا شــأن علــم و دانــش؛ رعایــت  مؤلفه هــای آراســتگی متناســب ب
ــجویان،  ــم دانش ــرام و تکری ــجویان؛ احت ــورد دانش ــت در م عدال
تســلط بــر موضــوع و محتــوا، تســلط بــر روش تدریس و ارزشــیابی 
ــط  ــر از متوس ــد باالت ــی را در ح ــت  علم ــای هیئ ــس اعض تدری
ــوان  ــا عن ــق ب ــد دن ]25[ در تحقی ــی الن ــد. کت ــی نمودن ارزیاب
ــه  ــم و انتظــارات« ب »اســاتید دانشــگاه و آمــوزش اخــالق: مفاهی
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه پــس  از اینکــه نقــص اخالقــی در 
ــتادان مدرســه کســب  و کار  ــرد، اس ــور ک ــی ظه شــرکت آمریکای
بــه  عنــوان بی اعتنایــی در تدریــس اســتانداردهای اخالقــی مــورد 

توجــه قــرار گرفتنــد
هلــن بــون ]26[ در تحقیقــی بــا عنــوان »آمــوزش اخــالق بــرای 
ــه از دهــه ی  ــت ک ــج دســت  یاف ــن نتای ــه ای ــت معلمــان« ب کیفی
1970 یــک »رونــق اخالقــی« روی داد آمــوزش اخــالق از 
نهادهــای عالــی غایــب بــود. تیمــو ایراکســینون ]27[ در تحقیــق 
در مــورد اخــالق حرفــه ای معتقــد اســت؛ اخــالق حرفــه ای زمینــه 



نفیسه عرب زاده  و همکاران

45

ــفاف  ــف، ش ــدف آن تعری ــه ه ــت ک ــردی اس ــالق کارب ای از اخ
ســازی و انتقــاد از کار حرفــه ای و ارزش هــای معمولــی آن اســت. 
ایــن حرفــه هــا بــه واســطه تخصــص علمــی مبتنــی بــر اعضــای 
خــود و خدمــات ایــده آل آنهــا از نظــر جامعــه شــناختی مشــخص 

مــی شــوند.
لــذا هــدف پژوهــش بررســی تاثیــر ابعــاد ســرمایه هــای فرهنگــی 
ــر  ــا تاکیــد ب ــر خطــای شــغلی و اخــالق حرفــه ای پرســتاران ب ب

تجربــه زیســتی آنهــا هســت. 

روش کار
ــوع  ــی از ن ــی- پیمایش ــر توصیف ــش حاض ــق پژوه روش تحقی
ــان  ــر رم ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــت و از نظ ــتگی اس همبس
مقطعــی مــی باشــد. جامعــه آمــاری تحقیــق پرســتاران شــاغل در 
دو بیمارســتان شــهر مشــهد مــی باشــند کــه تعــداد آنهــا 580 نفــر 
ــتان  ــی و 7 بیمارس ــتان دولت ــن 25 بیمارس ــه از بی ــد؛ ک ــی باش م
ــر  ــه ب ــدند؛ ک ــاب ش ــه انتخ ــه دو خوش ــد قرع ــه قی ــی ب خصوص
ــه در مــدل مــورگان تعــداد 230 نفــر  اســاس تعییــن حجــم نمون
ــرای گــردآوری داده هــا از دو  ــن پژوهــش ب ــد. در ای ــن گردی تعیی
ــنجش  ــرای س ــت ب ــنامه نخس ــد؛ پرسش ــتفاده ش ــنامه اس پرسش
ــن  ــت. ای ــده اس ــم ش ــتاران تنظی ــه ای پرس ــالق حرف ــر اخ متغی
ــر  ــه ای کادوزی ــالق حرف ــنامه اخ ــاس پرسش ــر اس ــنامه ب پرسش
]28[ در تحقیــق ای وارد، جــی.ا. ]29[ ترجمــه ایــزدی ]30[ تهیــه 
ــرمایه  ــر س ــرای ســنجش متغی ــده اســت. در پرسشــنامه دوم ب ش
ــر  ــم شــده اســت. پرسشــنامه حاضــر ب فرهنگــی پرســتاران تنظی
مبنــای رویکــرد نظریــه پیــر بوردیــو در تحقیــق گرامــی ]31[ تهیــه 
شــده اســت. بــه منظــور ســنجش روایــی محتوایــی پرسشــنامه بــه  
گونــه ای اســت کــه پرسشــنامه در اختیــار خبــرگان و متخصصیــن 
و کارشناســان قــرار گرفتــه شــود و از آن هــا خواســته شــد نظــرات 
ــا بررســی نظــرات  ــگاه ب ــد، آن ــان نماین ــورد بی ــن م خــود را در ای

ــنامه  ــی پرسش ــاور روای ــا و مش ــتاد راهنم ــی اس ــان و راهنمای ایش
مــورد تائیــد قــرار بگیــرد. میــزان آلفــای کرونبــاخ متغیــر اخــالق 
ــتاران  ــی پرس ــرمایه فرهنگ ــه 0/85 و س ــتاران، ب ــه ای پرس حرف
ــا از  ــن تحلیل ه ــام ای ــرای انج ــت. ب ــده اس ــزارش گردی 0/86 گ

نرم افــزار، pls2 smart و SPSS اســتفاده گردیــد.

یافته ها
توزیــع پاســخگویان بــر حســب جنــس: از بیــن 230 نفــر مجمــوع 
مشــارکت کننــدگان، تعــداد 138 نفــر معــادل 60 درصــد از 
ــادل 40 درصــد مــرد مــی باشــند.  ــر مع پاســخگویان زن و 92 نف
توزیــع پاســخگویان بــر حســب ســن: از بیــن 230 نفــر مجمــوع 
مشــارکت کننــدگان، تعــداد 88 نفــر معــادل 38.3 درصـــد از 
پاســخگویان بیــن 22 تــا 32 ســـال، 109 نفر معادل 47.4 درصـــد 
بیــن گــروه ســنی 34 تــا 43 ســال و 33 نفــر معــادل 14.3 درصــد 
بیــن 44 تــا 53 ســال قــرار دارنــد. توزیــع پاســخگویان بــر حســب 
میــزان تحصیــالت: از بیــن 230 نفــر مجمــوع مشــارکت کنندگان، 
16 درصــــد از افراد دارای تحصــــیالت دیپلم، 25.2 درصـد دارای 
تحصـــیالت فوق دیپلم، 65.7 درصـــد دارای تحصـــیالت لیسانس 
و 3 درصــد دارای تحصیــالت فــوق لیســانس و باالتــر مــی باشــند. 
ــر حســب وضعیــت اســتخدام: از بیــن 230  توزیــع پاســخگویان ب
نفــر مجمــوع مشــارکت کننــدگان، 102 نفر معــادل 44.3 درصــــد 
از افــراد در وضعیــت اســتخدام قــرار دادی و تعــداد 128 نفــر معادل 
55.7 درصــد آز آنــان در اســتخدام رســمی بودنــد. همان گونــه کــه 
در ایــن جــدول مشــاهده می گــردد میانگیــن هــر دو متغیــر اصلــی 
تحقیــق یعنــی ســرمایه فرهنگــی و اخــالق حرفــه ای پرســتاران 
پرسشــنامه می باشــد و در ایــن میــان بیشــترین مقــدار مربــوط بــه 
اخــالق حرفــه ای و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه ســرمایه فرهنگــی 

می باشــد. 

جدول1. نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی

واریانسانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیر

125/8812421/78474/57اخالق حرفه ای
59/426011/43130/79سرمایه فرهنگی

جدول2. نتایج نرمال بودن متغیرهاي اصلی در پژوهش

متغیرها
کلموگروف اسمیرنفضریب چولگیضریب کشیدگی

نتیجه آزمونطبق قضیه حد مرکزی
سطح معناداریآمارهخطای استانداردمقدار آمارهخطای استانداردمقدار آماره

نرمالباالی 30 نفر0/810/321/060/210-0/230/16-اخالق حرفه ای
نرمالباالی 30 نفر0/420/322/510/001-0/0890/16-سرمایه فرهنگی
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ــطح  ــون سـ ــت، چ ــخص اسـ ــدول2( مشـ ــه در )ج ــور ک همانط
ــرمایه فرهنگــی  ــز س ــه ج ــه ای ب ــر اخــالق حرف ــاداری متغی معن
ــروف  ــون کلموگ ــق آزم ــت طب ــده اس ــت آم ــر از 0.05 بدسـ کمت
ــن متغیرهــا )بجــز اخــالق  ــع داده هــای ای ــد گفــت کــه توزی بای
حرفــه ای( نرمــال نمــی باشــند امــا از آنجــا کــه آزمــون کلموگروف 
ــم                         ــد و در حج ــی باشـ ــختگیرانه م ــون سـ ــک آزم ــمیرنف ی اس
ــخیص         ــال تشـ ــر نرم ــا را غی ــوال داده ه ــاال معم ــای ب ــه ه نمون
مــی دهــد به ضـــریب چولگــی و کشـــیدگی متغیرها و قضـــیه حد 
مرکــزی اســتناد شــده اســت. مقــدار ضریــب چولگــی و کشــیدگی 
ــرار  ــازه امــن )3 +و 3(- ق تمامــی متغیرهــای مــورد مطالعــه در ب
ــی و  ــب چولگ ــتاندارد ضری ــای اس ــدار خط ــن مق دارد و همچنی
کشـــیدگی در بــازه امــن )2 +و 2(- قــرار گرفته اســـت و نشـــان از 
نرمــال بــودن داده هــا اســت. همچنیــن طبــق قضیــه حــد مرکزی 

کــه ادعــا مــی کــرد اگــر حجــم نمونــه آمــاری بــاال رود )بــاالی 
30 نفــر( توزیــع داده هــای آن متغیــر بــه توزیــع نرمــال نزدیکتــر 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه توزیــع داده هــای تمامی 

ــه نرمــال مــی باشــد. متغیرهــا نرمــال یــا حداقــل نزدیــک ب
پرســتاران  حرفــه ای  اخــالق  بــا  فرهنگــی  ســرمایه  بیــن 
ــت  ــه  دس ــاخص های ب ــای ش ــر مبن ــذا ب ــاداری دارد«؛ ل تأثیرمعن
 آمــده از نرم افــزار SMARTPLS و )جــدول3( می تــوان در مــورد 
ــودن  ــادار ب ــرازش مــدل پژوهــش قضــاوت نمــود. در مــورد معن ب
ــه  ــت، از آنجایی ک ــوان گف ــدل می ت ــده ی م ــت  آم ــه  دس ــداد ب اع
ــود،  ــام می ش ــان 95% انج ــطح اطمین ــا در س ــه ه ــون فرضی آزم
ــن  ــر ای ــد. در غی ــتر باش ــد از 1.96 بیش ــاداری بای ــب معن ضرای

ــود. ــد ب ــادار نخواه ــورت معن ص

جدول3. نتایج تحلیل فرضیه اصلی

نتیجه آزمونبار عاملیآماره t-valueسطح معناداریضریب پیرسونمسیر مستقیم

عدم تایید0/17-0/0690/151/44-سرمایه فرهنگی اخالق حرفه ای

بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول3( پــس از تأییــد بــرازش مدل هــای 
اندازه گیــری، مــدل ســاختاری و مــدل کلــی، بــا اســتفاده از 
ضرایــب معنــاداری t و بررســی ضرایــب مســیر اســتاندارد مربــوط 
ــی دوم  ــه اصل ــی فرضی ــک از ســازه های اصل ــه مســیرهای هری ب
ــردد،  ــی گ ــدول مشــخص م ــه در ج ــور ک ــد. همان ط بررســی ش
ــاداری  ــطح معن ــا س ــر )0.17 -( ب ــتقیم متغی ــیر مس ــب مس ضرای
)1.448( کمتــر از 1.96 نشــان مــی دهــد و همچنیــن مقــدار 
ــه  ــر ایــن فرضی ــوده اســت. بناب ــادار نب ــز معن ضریــب پیرســون نی

اصلــی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت. فرضیــه فرعــی اول پژوهــش، 
چنیــن مطــرح شــده بــود؛ »بیــن ســرمایه تجســم یافتــه بــه عنوان 
ــه ای در  ــا اخــالق حرف یکــی از مولفــه هــای ســرمایه فرهنگــی ب
بیــن پرســتاران شــهر مشــهد رابطــه معنــاداری وجــود دارد«. همان 
طــور کــه در )جــدول 4( مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه تجســم 
یافتــه و اخــالق حرفــه ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن 

ــر از 0.034 - نشــان داده شــده اســت. ــزان همبســتگی کمت می

جدول4. همبستگی بین سرمایه تجسم یافته و اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ایمقادیرمتغیر مستقل

سرمایه تجسم یافته
0/034-ضریب پیرسون
0/38سطح معناداری

230تعداد

ــن  ــود؛ »بی ــن مطــرح شــده ب ــه فرعــی دوم پژوهــش، چنی فرضی
ســرمایه عینیــت یافتــه بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای ســرمایه 
ــن پرســتاران شــهر مشــهد  ــه ای در بی ــا اخــالق حرف فرهنگــی ب
ــدول5( ــه در )ج ــور ک ــان ط ــود دارد«. هم ــاداری وج ــه معن رابط

مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه عینیــت یافتــه و اخــالق حرفــه 
ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن میــزان همبســتگی کمتــر 

از 0.02 - نشــان داده شــده اســت.

جدول5. همبستگی بین سرمایه عینیت یافته و اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ایمقادیرمتغیر مستقل

سرمایه عینیت یافته
0/02-ضریب پیرسون
0/384سطح معناداری

230تعداد
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فرضیــه فرعــی ســوم پژوهــش، چنیــن مطــرح شــده بــود؛ »بیــن 
ســرمایه نهادینــه شــده بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای ســرمایه 
ــن پرســتاران شــهر مشــهد  ــه ای در بی ــا اخــالق حرف فرهنگــی ب
ــدول6( ــه در )ج ــور ک ــان ط ــود دارد«. هم ــاداری وج ــه معن رابط

مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه نهادینــه شــده و اخــالق حرفــه 
ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن میــزان همبســتگی کمتــر 

از 0.09 - نشــان داده شــده اســت.

جدول6. همبستگی بین سرمایه نهادینه شده و اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ایمقادیرمتغیر مستقل

سرمایه نهادینه شده
0/09-ضریب پیرسون
0/088سطح معناداری

230تعداد

بحث
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه ســرمایه فرهنگــی و ابعــاد آن ارتباط 
ــن  ــت. در ای ــداده اس ــان ن ــه ای نش ــالق حرف ــا اخ ــاداری ب معن
خصــوص مــی تــوان بــه کمرنگ بــودن مصــارف فرهنگــی در بین 
مشــارکت کننــدگان تحقیــق اشــاره نمــود کــه بــه طــور واقعــی بــه 
دلیــل مشــغله کاری و بــی توجهــی ســازمان هــای تابعــه و مراکــز 
بهداشــت و درمانــی نتوانســته انــد بــه نحــو مطلوبــی از آن برخوردار 
باشــند. هرچنــد تاثیــر بســیاری از تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 
ســرمایه هــای فرهنگــی مــی تواننــد در بهبــود و اصــالح و تقویــت 
ــن  ــد. ای ــته باش ــری داش ــش موث ــان نق ــه ای کارکن ــالق حرف اخ
اتفــاق مــی توانــد در جابجــا شــدن ســهم ســرمایه هــای نمادیــن 
و حتــی ســرمایه اقتصــادی در ارتبــاط بــا ســرمایه فرهنگــی باشــد. 
ــای  ــرمایه ه ــهمی از س ــرد س ــر ف ــه ه ــت ک ــد اس ــو معتق بوردی
ــف در  ــرایط مختل ــورداری در ش ــزان برخ ــن می ــف دارد و ای مختل
بیــن افــراد مختلــف جابجــا مــی گــردد. پرســتاران بــه عنــوان یکی 
از فعــاالن حــوزه خدمــات درمانــی و بهداشــتی در مراکــز درمانــی 
و بیمارســتانی مــی تواننــد ســهم بســزایی در مــداوا و کمــک بــه 
درمــان ســریع بیمــاران داشــته باشــند بــه شــرط آن کــه هــر کــدام 
ــند.  ــود وادار باش ــی خ ــی و اخالق ــه قانون ــه وظیف ــتاران ب از پرس
همچنیــن در مــورد ابعــاد ســرمایه فرهنگــی ســرمایه تجســم یافته 
تاثیــر منفــی و معنــاداری بــر ســرمایه ارتباطــی داشــته اســت. نتایج 
محاســبات آمــاری نشــان داد کــه بیــن ســرمایه فرهنگــی و اخالق 
حرفــه ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر تحقیقات 
داخلــی برعکــس نشــان داد کــه اخــالق حرفــه ای بــا رفتارهــای 
ــا در  ــی آنه ــای فرهنگ ــرمایه ه ــه س ــه ب ــد توج ــهروندی مانن ش
ــوده  ــو ب ــر همس ــادی ]14[ غی ــن آب ــاس زادگان و زی ــق عب تحقی
اســت. همچنیــن در مقایســه وضــع فعلــی و مطلــوب اخــالق حرفه 
ــی ]22[ تحــت  ــتی زای ــادی و ناس ــق جناب ــه در تحقی ای در جامع
ــا مولفــه  تاثیــر عوامــل نهادینــه شــده در جامعــه قــرار دارد کــه ب

ســرمایه فرهنگــی نهــادی تحقیــق همســوی را نشــان نمــی دهــد. 
بعــالوه مولفــه هــای ســرمایه فرهنگــی )ســرمایه فرهنگی تجســم 
یافتــه و ســرمایه فرهنگــی عینیــت یافته و نهادینه شــده( نتوانســت 
تبییــن کننــده مناســب بــرای اخــالق حرفــه ای پرســتاران باشــد 
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق، ســهم تاثیرگــذاری غیرمســتقیم ابعــاد 
ســرمایه فرهنگــی؛ ایــن مهــم را ســبب مــی گــردد تــا بــا توجــه 
بــه ظرفیــت هــای نهــادی شــده از ســرمایه هــای فرهنگــی بتــوان 
بــر کارایــی و اخــالق انســانی و حرفــه ای پرســتاران افــزود. فراهــم 
نمــودن برنامــه هــای فرهنگــی در بیمارســتان هــا یــا مراکــز درمانی 
و اختصــاص بودجــه مناســب بــرای بازســازی روحیــه پرســتاران از 
شــدت و اضطــراب بــا بیمــاران کاســت تــا آنها بــا خاطری آســوده و 
ضریــب هــای اعتمــاد و اطمینــان بیشــتر بتواننــد در جهــت خدمات 
ــل برداشــت. از ســویی  ــی بدی ــروی هــای ب ــن نی ــر ای رســانی بهت
بایــد اذعــان نمــود بــرای کاهــش هزینــه هــای مدیریــت و نظارت 
و کنتــرل نیــروی انســانی و جلوگیــری از ناکارآمــدی نیــروی هــای 
انســانی موجــود مــی تــوان بــا توســعه بخــش هــا مختلــف اخــالق 
ــت  ــره وری و کیفی ــای به ــه ه ــا زمین ــود ت ــالش نم ــه ای ت حرف
بخشــی بیشــتر کارکنــان را فراهــم ســاخت. نتایــج تحقیــق تابلــی 
و کوثــری ]18[  مویــد ایــن مطلــب مــی باشــد کــه بــا بــاال بــردن 
میــزان اخــالق حرفــه ای پرســتاران مــی تــوان میــزان وفــاداری 
ــش داد. در  ــاران افزای ــه بیم ــب ب ــات مناس ــه خدم ــا را در ارائ آنه
حقیقــت میــزان عمــل افــراد بــه مصادیــق اخــالق حرفــه ای آنهــا 
وابســته اســت و ایــن روحیــه بایــد بــا عوامــل ترغیــب و پــاداش به 

نیــروی هــای پرتــالش اصــالح و تقویــت گــردد.

نتیجه گیري
بــه طــور کلــی و بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه حاضــر                                                                                  
مــی تــوان گفــت کــه ابعــاد ســرمایه هــای فرهنگــی بــر خطــای 
شــغلی و اخــالق حرفــه ای پرســتاران بــا تاکیــد بــر تجربه زیســتی 
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آنهــا اثــری معنــادار مــی گذارنــد بــه گونــه ای کــه مشــخص شــد 
پرســتاران دارای ســرمایه فرهنگــی توســعه یافتــه تــر هــم اخــالق 
حرفــه ای بهتــر و مطلــوب تــری دارنــد و هــم کمتــر دچــار خطای 
کاری و شــغلی مــی شــوند. از طرفــی بایــد گفــت کــه بــروز خطاي 
انســاني امــري اجتنــاب ناپذیــر اســت و حوزه ســالمت و پرســتاران 
ــي  ــت کادر درمان ــند. اکثری ــي باش ــتثني نم ــر مس ــن ام ــز از ای نی
مرتکــب ایــن خطاهــا مــي شــوند کــه بخــش قابــل مالحظــه اي 
ــا  ــه  ب ــد ک ــي دهن ــتاري رخ م ــط کادر پرس ــا توس ــن خطاه از ای
وجــود پیشــرفت هــاي قابــل توجــه در تکنولــوژي و مهــارت هــاي 
مراقبتــي، همچنــان بســیاري از بیمــاران در اثراینگونــه از خطاهــا 
ــن  ــاي ای ــت ه ــوند. از محدودی ــي ش ــرگ م ــا م ــیب ی ــار آس دچ
پژوهــش مــي تــوان بــه ایــن مــورد اشــاره نمــود کــه ایــن مطالعــه 
در مشــهد و بــر اســاس تجــارب زیســته ي پرســتاران ایــن شــهر 
انجــام شــده اســت و تجــارب زیســته ي پرســتاران ســایر شــهرهای 

ــنهاد             ــن پیش ــت. همچنی ــده اس ــه نش ــر گرفت ــر در آن در نظ دیگ
ــن  ــه مقایســه بی ــي خــود ب ــات آت ــان در تحقیق ــي شــود محقق م

تجربــه زیســته پرســتاران زن و مــرد بپردازنــد. 
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