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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.
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چکیده
مقدمــه :ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی تاثیــر ابعــاد ســرمایه هــای فرهنگــی بــر خطــای شــغلی و اخــاق حرفــه ای پرســتاران بــا تاکید
بــر تجربــه زیســتی آنهــا انجــام گرفت.
روش کار :روش تحقيــق حاضــر از نــوع همبســتگي و از نــوع کاربــردی بــوده و جامعــه آمــاری تحقیــق ،پرســتاران شــاغل در دو
بیمارســتان (قائــم و رضــوی) شــهر مشــهد میباشــند کــه تعــداد آنهــا  580نفرمــی باشــد کــه تعــداد  230نفــر بــهعنــوان نمونــه
تصادفــی تعییــن شــدند .بــرای گــردآوری دادههــا از دو پرسشــنامه اســتاندارد اســتفاده شــد .پایایــی پرسشــنامهها بــا آلفــای کرونبــاخ باالتــر
از  0/860در حــد مطلــوب ارزیابــی گردیــدو تجزیــه و تحلیــل دادههــا نیــز بــه کمــک نرمافــزار آمــاری  SPSSو  smartpls2انجــام
گرفــت .رویکــرد نظــری تحقیــق نیــز بهصــورت ترکیبــی از نظریههــا بــود.
2
یافتــه هــا :طبــق نتایــج ،ســرمایه فرهنگــی رابطــه معنــاداری بــا اخــاق حرفـهای پرســتاران نشــان نــداد .ضریــب تعییــن  Rبــرای
متغیــر وابســته نشــان میدهــد ،همچنیــن مقــدار  0/617حاصــل از بــرازش کلــی معیــار  GOFنشــان میدهــد کــه مــدل مطلوبیــت در
حــد باالیــی برخــوردار میباشــد.
نتیجــه گیــری :بنابرایــن و بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده مــی تــوان گفــت کــه بــرای ارتقــای ســطح اخــاق حرفــه ای در پرســتاران
بایــد بــه مولفــه ســرمایه فرهنگــی توجــه ویــژه ای صــورت بگیــرد.
کلیدواژهها :سرمایه فرهنگی ،خطای شغلی ،اخالق حرفه ای ،تجربه زیستی ،پرستاران.
بیمــاران تســریع داشــته باشــند و بخــش وســیعی از هزینــه هــای
ســازمان را کاهــش دهنــد [.]1
اخــاق حرفــهای میتوانــد چارچوبــی را بــا تدویــن کدهــای
اخالقــی ایجــاد نمایــد کــه میتوانــد راهنمــای بســیاری از
ســؤاالت و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان باشــد .از آنجــا کــه اخــاق
حرفـهای ،مجموعـهای از آییننامههــا و مقرراتــی اســت کــه عمــل
اخالقــی را بــرای آن حرفــه مشــخص و خــاص تعریــف میکنــد
و چارچوبــی بــرای عمــل و قضــاوت اخالقــی یــا غیراخالقــی هــر
حرفــه محســوب میشــود .مســئولیت اخالقــی فــرد در زندگــی
شــغلی و محیــط شــغلی ،مناســبات جدیــدی را بــه میــان مـیآورد
کــه شــامل ارتبــاط بــا مدیــران باالدســت ،همــکاران هـ م ســطح،
مدیــران و دیگــر منابــع انســانی زیردســت ،محیطزیســت ،جامــع

مقدمه
توجــه بــه کارکنــان شــاغل در ســازمان هــا و ادارت مختلــف دولتــی
یکــی از مباحــث مهــم بــرای توســعه نیــروی انســانی محســوب
مــی گــردد .شــناخت مباحــث اخالقــی و بــه خصــوص در حــوزه
کاری مــی توانــد فضــای ارتباطــی گــرم و صمیمــی را در بیــن
اعضــا فراهــم ســازد و خروجــی فعالیــت هــا کــه رضایــت اربــاب
رجــوع و خدمــات اجتماعــی هســت را حاصــل نمایــد .امــروزه
وظیفــه خطیــر هــر یــک از پرســتاران بــرای درمــان و مراقبــت بــا
جامعــه بیمارگونــه مــی توانــد از آن جهــت مهــم و مســاله نهایــی
محســوب گــردد کــه آنهــا بــا اجــرای وظایــف قانونــی خویــش
همــراه بــا تعهــد و وجــدان کاری بتواننــد در جهــت ارتقــای و بهبود
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گــردد و ایــن گامــی موثــر بــرای بهــره وری و پیشــرفت خدمــات
پرســتاری و در نهایــت توســعه نیــروی انســانی در مراکــز علــوم
پزشــکی محســوب گــردد [.]3
ســرمایه فرهنگــی مــی تواند بــر اخــاق حرفـهای از آن جهــت مهم
واساســی باشــد کــه کســب مشــروعیت از طریــق بقیــه ســرمایهها
منــوط بــه تبدیلشــدن آنهــا بــه ســرمایه فرهنگــی اســت .کســی
کــه بــهواســطه ســرمایه فرهنگــی منزلــت دارد میتوانــد روایــت
خــود از دنیــای اجتماعــی را بــر دیگــران تحمیــل کنــد .بوردیــو
ـادی ســرمایه فرهنگــی ایفــا
مدعــی اســت نقشــی را کــه بُعــد نهـ ِ
میکنــد مشــابه نقشــی اســت کــه پــول در ســرمایه اقتصــادی
ایفــا میکنــد [ .]4بدیــن ترتیــب ،ســرمایه فرهنگــی و تمایزهــای

و ســایر افــراد و نهادهــا و مســتلزم مناســبات گوناگونــی اســت کــه
آن را اخــاق کار مینامیــم .اخــاق حرفــهای مفهومــی بســیار
وســیعتر از اخــاق کســبوکار دارد [.]2
خطــا جــزء الينفــک حــوزه درمان اســت .عمليــات پرخطر پزشــکي
و خطاهــاي پزشــکي يکــي از علــل اصلــي آســيب و آســيب هــاي
قابــل اجتنــاب در سيســتم هــاي مراقبــت هــاي بهداشــتي در
سراســر جهــان اســت.در حاليکــه متوســط هزينــه هــاي تخميــن
زده شــده از خطاهــاي پزشــکي  42بيليون دالر در ســال اســت [.]3
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در  %38مــوارد بروز اشــتباهات
پزشــکي مربــوط بــه پرســتاران مــي باشــد [ .]4ايجــاد اســترس و
تعارضــات اخالقــي در پرســتاران ،و مــواردي ماننــد آســيب شــديد

اجتماعــی واجــد پیونــدی دیالکتیکــی هســتند :ســرمایه فرهنگــی
موجــد تفــاوت اســت و بــه دائمــی کــردن تفکیکهــا ،شــکافها
و نابرابریهــای اجتماعــی کمــک میکنــد .پورتــس معتقــد اســت
کــه میتــوان ســرمایه فرهنگــی تجس ـمیافته را از طریــق ارتبــاط
متخصصــان افزایــش داد .بررســی تحقیقــات
بــا کارشناســان و
ّ
گذشــته برخــی پژوهشــگران بیــان کردهانــد ســرمایه فرهنگــی
بــر عملکــرد پرســتاران تــا ســطوح قبــل از اســتخدام اثــر دارد و
قابلیتهایــی کــه افــراد در خــال ســالهای کار در بیمارســتان
و قبــل از آن کســب میکننــد ،نقــش برابرســازی داشــته و اثــر
ســرمایه فرهنگــی کسبشــده قبلــی را میکاهــد [.]5
مفهــوم اخــاق در دنیــای جدیــد ایجــاد نشــده اســت .ســولومون
معتقــد اســت؛ ایــن مفهــوم ،در طــی ســال هــای بســیار و در
بیــن فرهنــگ هــای زیــاد ،محــل توجــه متفكریــن بــوده اســت.
اصطالحاتــی چــون معــادل اخــاق کاري يــا اخــاق حرفــهای
 work ethics & professional ethicsدر زبــان فارســي اســت.
اخــاق حرفــهای بهمنزلــه شــاخهای از دانــش اخــاق ،بــه
بررســي تکاليــف اخالقــي در يــک حرفــه و مســائل اخالقــي آن
میپــردازد و در تعريــف حرفــه ،آن را فعاليــت معينــي میداننــد
کــه موجــب هدايــت فــرد بــه موقعيــت تعییــنشــده همــراه
بااخــاق خــاص اســت .اخــاق کار ،متعهــد شــدن انــرژي ذهنــي
و روانــي و فيزيکــي فــرد يــا گــروه بــه ايــده جمعــي ،در جهــت
اخــذ قــوا و اســتعداد درونــي گــروه و فــرد بــراي توســعه بــه هــر
نحــو اســت [ .]6در دیدگاهــی دیگــر اخــاق حرفــهای يکــي از
شــعبههای جديــد اخــاق اســت کــه میکوشــد بــه مســائل
اخالقــي حرفههــای گوناگــون پاســخ داده و بــراي آن اصولــي
خاصــی متصــور شــود [ .]7بــر ایــن اســاس اخــاق حرفــهای
قــادر خواهــد بــود بــه مســائل و پرس ـشهای اخالقــي و اصــول
و ارزشهــای اخالقــي يــک نظــام حرف ـهای بپــردازد و ناظــر بــر

بــه بيمــار و حتــي مــرگ مــي توانــد از نتايــج جبــران ناپذيــر
خطاهــاي پرســتاري باشــد [ .]5تيلــر [ ]6خطاهــاي پرســتاري
را بــه معنــي کوتاهــي در انجــام اســتانداردهاي مراقبتــي بيــان
مــي کنــد و مبنــاي ايــن اســتانداردها را ،وظايــف و مســئوليتهاي
حرفــه اي مــي دانــد .بنــر و همــکاران [ ]7برخــي از خطاهــاي
عملکــردي پرســتاري را قصــور در بررســي دقيــق بيمــار و گرفتــن
شــرح حــال ،قصــور در تهيــه شــرح حــال و گــزارش تغييــرات،
تعييــن هويــت بيمــاران و شناســايي بيمــار ،اجــراي اشــتباه درمــان،
قصــور در ارزشــيابي مراقبــت و ثبــت بــه موقــع ،قصــور در گــزارش
بــه موقــع بــه پزشــك ،قصــور در مشــاهده كــردن و ثبــت صحيــح
مشــاهدات ،بكارگيــري تجهيــزات ناقــص و معيــوب کــه گاهــ ًا
ســبب آســيب و يــا ســوختگي بيمــار مــي گــرد ،عــدم حفــظ
اطالعــات محرمانــه بيمــاران و خطــا در ثبــت گزارشــات پرســتاري
بيــان کــرده انــد .چــري و همــکاران [ ]8شــايعترين خطاهــاي
پرســتاري شــناخته شــده را خطاهــاي دارويــي مــي داننــد.
مطالعــه اخــاق حرفــه ای پرســتاران در شــهر مشــهد مــی طلبــد
کــه بــه لحــاظ تعهــدات شــغلی و حرفــه ای در جهــت بهبــود
بیمــاران و خدمــات پرســتاری در ســازمان علــوم پزشــکی مــی
بایســت بیــش از ســایر عوامــل بــه اخــاق حرفــه ای آنهــا توجــه
نمــود .الزم اســت کــه دقــت نمــود بــاال بــردن روحیــه اخالقــی
مناســب بــرای اجــرای تکالیــف پرســتاری نیازمنــد ســطح وســیعی
از روابــط اجتماعــی پایــدار بــا گــروه تحــت حمایــت و مجموعــه
پرســتاری در مراکــز درمانــی وجــود دارد .بــاال بــردن ســرمایه
هــای فرهنگــی در بیــن پرســتاران و توســعه اقدامــات موثــر بــر
گســترش ســرمایه فرهنگــی مــی توانــد باعــث تقویــت روحیــه و
اخــاق 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
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ســرمایه فرهنگــی مجموعــهای از روابــط ،معلومــات و امتیــازات
اســت کــه فــرد ،بــرای حفــظ کــردن یــا بــهدســت آوردن یــک
موقعیــت اجتماعــی از آن اســتفاده میکنــد .بهعبــارت دیگــر،
ّ
ســرمایهای فرهنگــی بهطوردائمــی درقلمــرو امکانــات یــک قشــر،
گــروه ،طایفــه یــا قبیلــه اســت [ .]12اصطــاح ســرمایه فرهنگــی
در قیــاس بــا ســرمایه اقتصــادی و نظریــات ،قوانیــن و تحلیلهــای
مباحــث مربــوط بــه ســرمایهداری در اوایــل دهــه  1970رواج یافت.
ایــن مفهــوم بــرای بررســی ایــن مســئله کــه موانــع اقتصــادی
بــرای تبییــن نابرابریهــای موجــود در موفقیتهــای آموزشــی
دانشآمــوزان طبقــات اجتماعــی مختلــف ،کافــی نیســت ،ابــداع
شــد .ســرمایه فرهنگــی بــدون کوشــش شــخصی کســب و بــه
ارث بــرده نمیشــود ،کســب ســرمایه فرهنگــی کار طوالنــی،
مــداوم و پیگیــر ،یادگیــری و فرهنگپذیــری را میطلبــد.
کســب ســرمایه فرهنگــی زمــان میخواهــد و بــه امکانــات مالــی
و مــادی نیــاز دارد ،ســرمایه فرهنگــی از ایــن بابــت بهنحــوی
تنگاتنــگ بــه ســرمایه اقتصــادی گــره خــورده و بــهشــکل دیگــر
آن ،درآمــده اســت [.]13
بوردیــو جامعــهشــناس فرانســوی در تحقیقــی کــه بــر اســاس
فرضیــه عــدم تســاوی ســرمایه فرهنگــی انجــام داده ،ســرمایه
فرهنگــی را بــه ســه دســته تقســیم میکنــد -1 :ســرمایه بدنــی
و فــردی؛ حافظــه ،مهارتهــای تجربــی و رفتــاری و معلومــات
کسبشــده ،از ســرمایههای بدنــی و فــردی محســوب میشــوند.
از مشــخصههای ایــن ســرمایه ،میتــوان بــه پیوســتگی و
درونیافتگــی آن اشــاره کــرد .ایــن ســرمایه ،دارایـیای اســت کــه
بــه شــخص و خلــق و خــوی وی بــدل شــده اســت .بهعبــارت
دیگــر ،تنهــا ،صاحــب ایــن خصایــص ،دارنــده ایــن ســرمایه
فرهنگــی اســت .بــههمیــن جهــت نمیتــوان ایــن ســرمایه
درونیشــده را از طریــق بخشــش ،وراثــت و خریــد و فــروش
بــه دیگــری انتقــال داد .در نهایــت اینکــه ایــن نــوع از ســرمایه
فرهنگــی فانــی و میراســت ،زیــرا بــهشــکل خاصــی بــا یکتایــی
بیولوژیکــی شــخص ،گــره خــورده اســت [ -2 .]14ســرمایه
عینــی فرهنگــی؛ مجموعــه میراثهــای فرهنگــی ،آثــار ادبــی و
شــاهکارهای هنــری و جــز اینهــا را ســرمایه عینــی فرهنگــی
مینامنــد .ســرمایه فرهنگــی عینیــتیافتــه دارای یــک رشــته
از ویژگیهاســت کــه تنهــا میتــوان از طریــق رابطــه ســرمایه
فرهنگــی عینیــتیافتــه بــا ســرمایه فرهنگــی بدنــی و فــردی
آنرا معیــن کــرد -3 .ســرمایه نهــادی و ضابطــهای؛ مــدارک
تحصیلــی ،مــدارک حرفـهای و کارا از نمونههــای ســرمایه نهــادی
و ضابطـهای هســتند .مــدرک تحصیلــی ســند تخصــص فرهنگــی

اخــاق در محيــط حرفـهای 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 [ .]8اخــاق 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
رابــرت ک .مرتــون جامعهشــناس معاصــر آمریکایــی بــا طــرح
مفهــوم (عــرف علمــی) و (الزامــات نهــادی) بــرای اولیــن بــار
در ســال  1942درصــدد برآمــد تــا تصویــر مشــخصی از رفتــار
اخالقــی دانشــگاهیان در دانشــگاه نشــان دهــد .بـ ه زعــم وی نهــاد
علــم واجــد مجموعــه مشــخصی از هنجارهــا و ارزشهاســت کــه
بنــا بــه هــدف اصلــی علــم یعنــی توســعه دانــش ،تائیــد گردیــده،
مشــروعیت یافتــه و از طریــق نظــام پــاداش و مجــازات ،تقویــت
یــا تضعیــف میشــود .چنیــن هنجارهــا و ارزشهایــی از طریــق
اجتماعــی شــدن (جامعهپذیــری) توســط گروههــای آموزشــی
منتقــل و مجموعـ ًا ابعــاد اخــاق حرفـهای را شــکل میدهنــد .بــه
نظــر مرتــون اخالقیــات علــم کل یــا ترکیــب موزونــی از ارزشها و
هنجارهــای احساســی و عاطفــی اســت کــه تعهــد و التزامــی بــرای
دانشــمند ایجــاد میکنــد .هنجارهــا بــه شــکل اوامــر ،منعهــا،
دســتورها ،ترجیحــات و اجازههــا تجلــی مییابنــد و بــر مبنــای
ارزشهــای نهــادی مشــروعیت پیــدا میکننــد [ .]10هنجارهــا
بــهمنزلــه قانــون نیســتند و لــذا ضمانــت اجرایــی ندارند .شــیلینک
هــر جامعــه یــا انجمــن علمــی را عامــل وضــع و ضامــن اجــرای
هنجارهــا و اخالقیــات میدانــد بــه نظــر او هــر اجتمــاع علمــی
آرمانهــا و شــیوه خــاص زندگــی و معیــار و خلقیــات ،قراردادهــا،
نشــانهها و نهادهــا و اخــاق حرفــهای خــود را دارد .نهادهــا و
ســازمانها نیــز انتشــارات مخصــوص بــه خــود ماننــد ایمــان و
اعتقــاد ،ســنت و بدعــت خــود و شــیوههای مؤثــری بــرای مقابلــه
بــا بدعــت را دارد .توجــه بــه اخــاق حرفــهای در ســال 1987
توســط راورت مطــرحشــده بــود ،همانطــور کــه در تعــداد قابــل
توجهــی از مقــاالت و کتابهــا ،در اخــاق علمــی و مشــکالت
اخالقــی دیــده میشــود ،مــنجملــه در حــوزه آمــوزشو پــرورش،
ازجملــه آنهــا توســط دیــل ( ،)1982بــاکا و اســتین ( ،)1983شــیلز
( ،)1984رابینســون و مولتــون ( ،)1985کان ( ،)1996 ،1990مــه
( )1990و همیلتــون ( )2002ایــن توجــه از عوامــل مختلفــی چــون:
افزایــش وابســتگی نظامهــای آمــوزش عالــی بــه اقتصــاد بــازار و
حساســیت بیشــتر اجتماعــی بــه مشــکالت بحــثبرانگیــز ناشــی
از رونــد ایجــاد و کاربــرد علــم میتوانــد نشــأتگرفته باشــد [.]11
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امیــدی [ ]21تحقیقــی تحــت عنــوان «بررســی تأثیــر اخــاق
حرفـهای بــر كارایــی پرســتاران بیمارســتان امــام (ره) و مصطفــی
خمینــی (ره) شــهر ایــام» انجــام داد .نتیجـهی آزمون همبســتگي
پیرســون ،ارتبــاط مؤلفههــای مســئولیتپذیری ،صــادق بــودن،
عدالــت و انصــاف ،وفــاداري ،احتــرام بــه ديگــران و احتــرام بــه
ارزشهــا بــا كارايــي پرســتاران بيمارســتان امــام و مصطفــي
خمینیشــهر ايــام را تائیــد كــرد .قــادری [ ]22تحقیقــی تحــت
عنــوان «از ســرمایه فرهنگــی بوردیــو تــا ســرمایه فرهنگــی مرتبط
بــا ســامت بــه تعبیــر آبــل :کاربــرد شــاخصهای نویــن در
تبییــن ســبک زندگــی ســالم» انجــام داد .نتایــج آزمــون ضریــب
همبســتگی پیرســون بیانگــر روابــط مثبــت و معنــیدار آمــاری

اســت کــه بــه دارنــدهاش ارزش قــراردادی تضمیــن شــدهای ارائــه
میدهــد .بوردیــو بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه ســرمایه اقتصــادی
میتوانــد بــرای صاحبــش ســرمایه فرهنــگ بهوجــو بیــاورد؛
متقابــا ســرمایه فرهنگــی نیــز بــا کارکــرد خــود مــی توانــد
ســرمایه اقتصــادی را بــه وجــود آورد [.]15
بورديو از سه گونه سرمايه فرهنگي سخن میگوید:
الــف) مضمــون [ ،]16ب) عينيــت يافتــه [ ]17و ج) نهادینـ ه شــده
[ .]18داللــت ســرمايه فرهنگــي ازنظــر بورديو ،بـــه مجموعـهای از
توانمندیهــا ،عادتهــا و طبعهــای فرهنگــي ،شــامل دانــش،
زبـــان ،ســـليقه يـــا ذوق و ســبک زندگــي اســت .انتقــال ســرمايه
اقتصــادي از نســلي بــه نـــسل ديگـــر و از طريـــق ارثومیــراث

بیــن ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و ابعــاد ســبک
زندگــی ســالم بــود .نجفــی؛ ملکــی؛ فرمهینــی؛ جعفــری [ ]23در
تحقیقــی بــا عنــوان «ارزیابــی ابعــاد اخــاق حرفــهای تدریــس
اعضــای هیئتعلمــی از دیــدگاه دانشــجویان دانشــکده پزشــکی
دانشــگاه شــاهد» معتقــد اســت هــر شــغلی دارای کدهــای اخالقی
متناســب بــا ســاختار ویــژه خــود اســت کــه اخــاق حرفـهای نــام
دارد .در مطالعــه شــلپ و همــکاران دوســوم از دانشــجویان اهمیت
درس اخــاق پزشــکی را بــرای طبابــت مطلــوب بســیار مهــم یــا
ضــروری دانســتند و تمایــل بــه دانســتن مطالــب بیشــتری در مورد
مســائل مهــم اخــاق پزشــکی داشــتند .حیــدری؛ ابوالقاســمی و
محمــدی چابکــی [ ]24در تحقیقــی بــا عنــوان «شناســایی ابعــاد
اخــاق حرفــهای تدریــس در آمــوزش عالــی و اعتبــار ســنجی
مؤلفههــای آن توســط صاحبنظــران» نشــان دادنــد دانشــجویان
مؤلفههــای آراســتگی متناســب بــا شــأن علــم و دانــش؛ رعایــت
عدالــت در مــورد دانشــجویان؛ احتــرام و تکریــم دانشــجویان،
تســلط بــر موضــوع و محتــوا ،تســلط بــر روش تدریس و ارزشــیابی
تدریــس اعضــای هیئــتعلمــی را در حــد باالتــر از متوســط
ارزیابــی نمودنــد .کتــی النــد دن [ ]25در تحقیــق بــا عنــوان
«اســاتید دانشــگاه و آمــوزش اخــاق :مفاهیــم و انتظــارات» بــه
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه پــساز اینکــه نقــص اخالقــی در
شــرکت آمریکایــی ظهــور کــرد ،اســتادان مدرســه کســبو کار
ب ـ ه عنــوان بیاعتنایــی در تدریــس اســتانداردهای اخالقــی مــورد
توجــه قــرار گرفتنــد
هلــن بــون [ ]26در تحقیقــی بــا عنــوان «آمــوزش اخــاق بــرای
کیفیــت معلمــان» بــه ایــن نتایــج دســتیافــت کــه از ده ـهی
 1970یــک «رونــق اخالقــی» روی داد آمــوزش اخــاق از
نهادهــای عالــی غایــب بــود .تیمــو ایراکســینون [ ]27در تحقیــق
در مــورد اخــاق حرفــه ای معتقــد اســت؛ اخــاق حرفــه ای زمینــه

صــورت میگیــرد ،درحالیکــه انتقــال ســرمايه فرهنگــي امــري
پیچیدهتــر اســت .مفهــوم كليــدي ايـــن فرآينــد مفهومــي اســت
كــه بورديــو عــادت واره قالــب ماننــدي از حساســیتها ،ارج
شناســي هــا و کنشهــا مینامــد .عــادت واره شــامل تمايــز ميــان
ســليقه خــوب و بــد ،فرهنــگ واال و روشــنفكرانه و فرهنگ پـــست
عوامانــه و از ايــن قبيــل اســت .در ايــن فرآينــد ،كــودكان طبقــه
حاكــم فرامیگیــرد كــه بـــه فرهنـــگ طبقــه خويــش ارج نهنــد و
فرهنگعامــه پســند طبقــه كارگــري را بــهمثابه امـــري پـــست و
فرومايـــه بنگرنــد .افــزون بــر ايــن بازهــم بــراي نمونــه ،والديــن
طبقــه متوســط ســعي میکننــد تــا كــودكان خــود را بــه خوانــدن
کتابهــای خــوب و «تماشــاي برنامههــای» مناســب تلويزيــون
ســـوق دهنـــد .پیمــای [ ]19تحقیقــی تحــت عنــوان «بررســی
میــزان عمــل بــه مصادیــق اخــاق حرفـهای در پرســتاران شــاغل
در بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــكی جهــرم در
ســال  »1393انجــام داد .نتایــج نشــان داد ميانگيــن نمــره اخــاق
حرفــهای كل در حــد مطلــوب قــرار گرفــت .بيــن هیچکــدام از
مشــخصات جمعيــت شــناختي بيمــاران بــا عمــل بــه مصاديــق
اخــاق حرفــهای پرســتاران ارتبــاط معنــادار آمــاري مشــاهده
نشــد.قنبری و همــکاران [ ]20در تحقیقــی بــا عنــوان «اخــاق
حرفــهای اعضــای هیئتعلمــی و رابطــه آن باکیفیــت آمــوزش
عالــی» کــه بــه روش توصیفــی از نوع همبســتگی انجــام داد252 ،
نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را مــورد آزمــون علمــی
قــرارداد .یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه رعایــت اســتاندارد
اخــاق حرفـهای اســاتید از دیــدگاه دانشــجویان در ســطح مطلوبی
هســت و ازنظــر آنــان بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب رعایــت
اســتانداردهای اخــاق حرفــهای شــکاف وجــود دارد .نتایــج
الگویابــی معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه اثــر مســتقیم اخــاق
حرف ـهای بــر تضمیــن کیفیــت مثبــت و معن ـیدار اســت.
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ایشــان و راهنمایــی اســتاد راهنمــا و مشــاور روایــی پرسشــنامه
مــورد تائیــد قــرار بگیــرد .میــزان آلفــای کرونبــاخ متغیــر اخــاق
حرفــه ای پرســتاران ،بــه  0/85و ســرمایه فرهنگــی پرســتاران
 0/86گــزارش گردیــده اســت .بــرای انجــام ایــن تحلیلهــا از
نرمافــزار pls2 smart ،و  SPSSاســتفاده گردیــد.

ای از اخــاق کاربــردی اســت کــه هــدف آن تعریــف ،شــفاف
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
بــر خطــای شــغلی و اخــاق حرفــه ای پرســتاران بــا تاکیــد بــر
تجربــه زیســتی آنهــا هســت.

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

روش کار
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر توصیفــی -پیمایشــی از نــوع
همبســتگی اســت و از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر رمــان
مقطعــی مــی باشــد .جامعــه آمــاری تحقیــق پرســتاران شــاغل در
دو بیمارســتان شــهر مشــهد مــی باشــند کــه تعــداد آنهــا  580نفــر
مــی باشــد؛ کــه از بیــن  25بیمارســتان دولتــی و  7بیمارســتان
خصوصــی بــه قیــد قرعــه دو خوشــه انتخــاب شــدند؛ کــه بــر
اســاس تعییــن حجــم نمونــه در مــدل مــورگان تعــداد  230نفــر
تعییــن گردیــد .در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری داده هــا از دو
پرسشــنامه اســتفاده شــد؛ پرسشــنامه نخســت بــرای ســنجش
متغیــر اخــاق حرفــه ای پرســتاران تنظیــم شــده اســت .ایــن
پرسشــنامه بــر اســاس پرسشــنامه اخــاق حرفــه ای کادوزیــر
[ ]28در تحقیــق ای وارد ،جــی.ا ]29[ .ترجمــه ایــزدی [ ]30تهیــه
شــده اســت .در پرسشــنامه دوم بــرای ســنجش متغیــر ســرمایه
فرهنگــی پرســتاران تنظیــم شــده اســت .پرسشــنامه حاضــر بــر
مبنــای رویکــرد نظریــه پیــر بوردیــو در تحقیــق گرامــی [ ]31تهیــه
شــده اســت .بــه منظــور ســنجش روایــی محتوایــی پرسشــنامه بـه
گونـهای اســت کــه پرسشــنامه در اختیــار خبــرگان و متخصصیــن
و کارشناســان قــرار گرفتــه شــود و از آنهــا خواســته شــد نظــرات
خــود را در ایــن مــورد بیــان نماینــد ،آنــگاه بــا بررســی نظــرات

جدول .1نتایج شاخصهای مرکزی و پراکندگی
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

اخالق حرفه ای

125/88

124

21/78

474/57

سرمایه فرهنگی

59/42

60

11/43

130/79

جدول .2نتايج نرمال بودن متغیرهاي اصلی در پژوهش
متغیرها

ضريب کشیدگی

كلموگروف اسمیرنف

ضريب چولگی

طبق قضیه حد مرکزی

نتیجه آزمون

نرمال
نرمال

مقدار آماره

خطای استاندارد

مقدار آماره

خطای استاندارد

آماره

سطح معناداری

اخالق حرفه ای

-0/23

0/16

-0/81

0/32

1/06

0/210

باالی  30نفر

سرمایه فرهنگی

-0/089

0/16

-0/42

0/32

2/51

0/001

باالی  30نفر
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کــه ادعــا مــی کــرد اگــر حجــم نمونــه آمــاری بــاال رود (بــاالی
 30نفــر) توزیــع داده هــای آن متغیــر بــه توزیــع نرمــال نزدیکتــر
خواهــد شــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه توزیــع داده هــای تمامی
متغیرهــا نرمــال یــا حداقــل نزدیــک بــه نرمــال مــی باشــد.
بیــن ســرمایه فرهنگــی بــا اخــاق حرفــهای پرســتاران
تأثیرمعنــاداری دارد»؛ لــذا بــر مبنــای شــاخصهای بــهدســت
آمــده از نرمافــزار  SMARTPLSو (جــدول )3میتــوان در مــورد
بــرازش مــدل پژوهــش قضــاوت نمــود .در مــورد معنــادار بــودن
اعــداد بــ ه دســتآمــدهی مــدل میتــوان گفــت ،از آنجاییکــه
آزمــون فرضیــه هــا در ســطح اطمینــان  %95انجــام میشــود،
ضرایــب معنــاداری بایــد از  1.96بیشــتر باشــد .در غیــر ایــن
صــورت معنــادار نخواهــد بــود.

همانطــور کــه در (جــدول )2مشـــخص اســـت ،چــون ســـطح
معنــاداری متغیــر اخــاق حرفــه ای بــه جــز ســرمایه فرهنگــی
کمتــر از  0.05بدســـت آمــده اســت طبــق آزمــون کلموگــروف
بایــد گفــت کــه توزیــع داده هــای ایــن متغیرهــا (بجــز اخــاق
حرفــه ای) نرمــال نمــی باشــند امــا از آنجــا کــه آزمــون کلموگروف
اســمیرنف یــک آزمــون ســـختگیرانه مــی باشـــد و در حجــم
نمونــه هــای بــاال معمــوال داده هــا را غیــر نرمــال تشـــخیص
مــی دهــد به ضـــریب چولگــی و کشـــیدگی متغیرها و قضـــیه حد
مرکــزی اســتناد شــده اســت .مقــدار ضریــب چولگــی و کشــیدگی
تمامــی متغیرهــای مــورد مطالعــه در بــازه امــن (+ 3و  -)3قــرار
دارد و همچنیــن مقــدار خطــای اســتاندارد ضریــب چولگــی و
کشـــیدگی در بــازه امــن (+ 2و  -)2قــرار گرفته اســـت و نشـــان از
نرمــال بــودن داده هــا اســت .همچنیــن طبــق قضیــه حــد مرکزی

جدول .3نتایج تحلیل فرضیه اصلی
مسیر مستقیم

ضریب پیرسون

سطح معناداری

آماره t-value

بار عاملی

نتیجه آزمون

سرمایه فرهنگی اخالق حرفه ای

-0/069

0/15

1/44

-0/17

عدم تایید

اصلــی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت .فرضیــه فرعــی اول پژوهــش،
چنیــن مطــرح شــده بــود؛ «بیــن ســرمایه تجســم یافتــه بــه عنوان
یکــی از مولفــه هــای ســرمایه فرهنگــی بــا اخــاق حرف ـهای در
بیــن پرســتاران شــهر مشــهد رابطــه معنــاداری وجــود دارد» .همان
طــور کــه در (جــدول  )4مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه تجســم
یافتــه و اخــاق حرفــه ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن
میــزان همبســتگی کمتــر از  - 0.034نشــان داده شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج (جــدول )3پــس از تأییــد بــرازش مدلهــای
اندازهگیــری ،مــدل ســاختاری و مــدل کلــی ،بــا اســتفاده از
ضرایــب معنــاداری  tو بررســی ضرایــب مســیر اســتاندارد مربــوط
بــه مســیرهای هریــک از ســازههای اصلــی فرضیــه اصلــی دوم
بررســی شــد .همانطــور کــه در جــدول مشــخص مــی گــردد،
ضرایــب مســیر مســتقیم متغیــر ( )- 0.17بــا ســطح معنــاداری
( )1.448کمتــر از  1.96نشــان مــی دهــد و همچنیــن مقــدار
ضریــب پیرســون نیــز معنــادار نبــوده اســت .بنابــر ایــن فرضیــه

جدول .4همبستگی بین سرمایه تجسم یافته و اخالق حرفه ای

متغیر مستقل

سرمایه تجسم یافته

مقادیر

اخالق حرفه ای

ضریب پیرسون

-0/034

سطح معناداری

0/38

تعداد

230

مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه عینیــت یافتــه و اخــاق حرفــه
ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن میــزان همبســتگی کمتــر
از  - 0.02نشــان داده شــده اســت.

فرضیــه فرعــی دوم پژوهــش ،چنیــن مطــرح شــده بــود؛ «بیــن
ســرمایه عینیــت یافتــه بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای ســرمایه
فرهنگــی بــا اخــاق حرف ـهای در بیــن پرســتاران شــهر مشــهد
رابطــه معنــاداری وجــود دارد» .همــان طــور کــه در (جــدول)5

جدول .5همبستگی بین سرمایه عینیت یافته و اخالق حرفه ای

متغیر مستقل

سرمایه عینیت یافته

مقادیر

اخالق حرفه ای

ضریب پیرسون

-0/02

سطح معناداری

0/384

تعداد

230
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مالحظــه مــی شــود بیــن ســرمایه نهادینــه شــده و اخــاق حرفــه
ای رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن میــزان همبســتگی کمتــر
از  - 0.09نشــان داده شــده اســت.

فرضیــه فرعــی ســوم پژوهــش ،چنیــن مطــرح شــده بــود؛ «بیــن
ســرمایه نهادینــه شــده بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای ســرمایه
فرهنگــی بــا اخــاق حرف ـهای در بیــن پرســتاران شــهر مشــهد
رابطــه معنــاداری وجــود دارد» .همــان طــور کــه در (جــدول)6

جدول .6همبستگی بین سرمایه نهادینه شده و اخالق حرفه ای
متغیر مستقل

سرمایه نهادینه شده

مقادیر

اخالق حرفه ای

ضریب پیرسون

-0/09

سطح معناداری

0/088

تعداد

230

ســرمایه فرهنگــی نهــادی تحقیــق همســوی را نشــان نمــی دهــد.
بعــاوه مولفــه هــای ســرمایه فرهنگــی (ســرمایه فرهنگی تجســم
یافتــه و ســرمایه فرهنگــی عینیــت یافته و نهادینه شــده) نتوانســت
تبییــن کننــده مناســب بــرای اخــاق 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 اخــاق 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
رســانی بهتــر ایــن نیــروی هــای بــی بدیــل برداشــت .از ســویی
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 اخــاق
حرفــه ای تــاش نمــود تــا زمینــه هــای بهــره وری و کیفیــت
بخشــی بیشــتر کارکنــان را فراهــم ســاخت .نتایــج تحقیــق تابلــی
و کوثــری [ ]18مویــد ایــن مطلــب مــی باشــد کــه بــا بــاال بــردن
میــزان اخــاق حرفــه ای پرســتاران مــی تــوان میــزان وفــاداری
آنهــا را در ارائــه خدمــات مناســب بــه بیمــاران افزایــش داد .در
حقیقــت میــزان عمــل افــراد بــه مصادیــق اخــاق حرفــه ای آنهــا
وابســته اســت و ایــن روحیــه بایــد بــا عوامــل ترغیــب و پــاداش به
نیــروی هــای پرتــاش اصــاح و تقویــت گــردد.

بحث
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه ســرمایه فرهنگــی و ابعــاد آن ارتباط
معنــاداری بــا اخــاق حرفــه ای نشــان نــداده اســت .در ایــن
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 اصــاح و تقویــت
اخــاق حرفــه ای کارکنــان نقــش موثــری داشــته باشــد .ایــن
اتفــاق مــی توانــد در جابجــا شــدن ســهم ســرمایه هــای نمادیــن
و حتــی ســرمایه اقتصــادی در ارتبــاط بــا ســرمایه فرهنگــی باشــد.
بوردیــو معتقــد اســت کــه هــر فــرد ســهمی از ســرمایه هــای
مختلــف دارد و ایــن میــزان برخــورداری در شــرایط مختلــف در
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
از پرســتاران بــه وظیفــه قانونــی و اخالقــی خــود وادار باشــند.
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 اخــاق حرفــه ای بــا رفتارهــای
شــهروندی ماننــد توجــه بــه ســرمایه هــای فرهنگــی آنهــا در
تحقیــق عبــاس زادگان و زیــن آبــادی [ ]14غیــر همســو بــوده
اســت .همچنیــن در مقایســه وضــع فعلــی و مطلــوب اخــاق حرفه
ای در جامعــه در تحقیــق جنابــادی و ناســتی زایــی [ ]22تحــت
تاثیــر عوامــل نهادینــه شــده در جامعــه قــرار دارد کــه بــا مولفــه

نتيجه گيري
بــه طــور کلــی و بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه حاضــر
مــی تــوان گفــت کــه ابعــاد ســرمایه هــای فرهنگــی بــر خطــای
شــغلی و اخــاق حرفــه ای پرســتاران بــا تاکیــد بــر تجربه زیســتی
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 همچنيــن پيشــنهاد.ديگــر در آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت
مــي شــود محققــان در تحقيقــات آتــي خــود بــه مقایســه بیــن
.تجربــه زیســته پرســتاران زن و مــرد بپردازنــد
مالحظات اخالقی
ایــن مقالــه برگرفتــه موضــوع رســاله دکتــرا دانشــجو نفیســه عرب
زاده بــا راهنمایــی دکتــر محمــد مهــدی نــادری در دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد آزا شــهر مــی باشــد کــه بــا کــد مصــوب ایــران
IR.AUMS.REC.1398.011  و شناســه اخــاق1400526 داک
.مصــوب گرديــده اســت

آنهــا اثــری معنــادار مــی گذارنــد بــه گونــه ای کــه مشــخص شــد
پرســتاران دارای ســرمایه فرهنگــی توســعه یافتــه تــر هــم اخــاق
حرفــه ای بهتــر و مطلــوب تــری دارنــد و هــم کمتــر دچــار خطای
 از طرفــی بایــد گفــت کــه بــروز خطاي.کاری و شــغلی مــی شــوند
انســاني امــري اجتنــاب ناپذيــر اســت و حوزه ســامت و پرســتاران
 اکثريــت کادر درمانــي.نيــز از ايــن امــر مســتثني نمــي باشــند
مرتکــب ايــن خطاهــا مــي شــوند کــه بخــش قابــل مالحظــه اي
از ايــن خطاهــا توســط کادر پرســتاري رخ مــي دهنــد کــه بــا
وجــود پيشــرفت هــاي قابــل توجــه در تکنولــوژي و مهــارت هــاي
 همچنــان بســياري از بيمــاران در اثراينگونــه از خطاهــا،مراقبتــي
 از محدوديــت هــاي ايــن.دچــار آســيب يــا مــرگ مــي شــوند

سپاسگزاری
بدينوســيله نويســندگان ايــن مقالــه از کليــه پرســتاراني کــه
در راســتاي انجــام ايــن تحقيــق همــکاري هــاي الزم را بعمــل
. قدردانــي و تشــکر مــي نماينــد،آورده انــد

پژوهــش مــي تــوان بــه ايــن مــورد اشــاره نمــود کــه ايــن مطالعــه
در مشــهد و بــر اســاس تجــارب زيســته ي پرســتاران ايــن شــهر
انجــام شــده اســت و تجــارب زيســته ي پرســتاران ســایر شــهرهای
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