
چكیده
مقدمه: ارزش های حرفه ای، اساس عملکرد پرستاری می باشندكه اغلب به صورت غير رسمی 

آموخته می شوند. لذا ارزیابی دیدگاه دانشجویان در این حيطه اهميت دارد.
اهميت  به  نسبت  پرستاری  دانشجویان  دیدگاه  تعيين  حاضر  مطالعه  از  هدف  هدف: 
ارزش های حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک به عنوان دانشگاه هایی با برترین 

سطح خدمات آموزشی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصيفی تحليلی با بهره گيری از روش نمونه گيری خوشه ای یک 
مرحله ای به بررسی ارزش های حرفه ای 131 دانشجوی كارشناسی پرستاری نيم سال آخر در 
سه دانشگاه علوم پزشکی تيپ یک در سال 1390 پرداخت. به منظور جمع آوری اطالعات از 
پرسشنامه ای دو قسمتی متشکل از مشخصات فردی- اجتماعی و مقياس استاندارد بازنگری 
شده ارزش های حرفه ای پرستاران شانک و ویس به صورت خود گزارشی استفاده گردید. این 
ابزار متشکل از 26 مؤلفه در 5 بعد مراقبت، عمل گرایی، حرفه ای شدن، اعتماد و عدالت بوده 
و ارزش گذاری آن به صورت ليکرت پنج گزینه ای )از بی اهميت تا بسيار مهم( می باشد. 
پایایي این ابزار با محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ، 0/91 تعيين گردید. تجزیه و تحليل آماری 
با استفاده از آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار(، استنباطی ناپارامتریک )آزمون های من 
ویتنی یو، كروسکال واليس( و ضریب همبستگی اسپيرمن رو در نرم افزار SPSS نسخه 

13صورت پذیرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات ابعاد مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن، عدالت و نيز 
مجموع ابعاد با توجه به مقياس پنج گزینه ای ليکرت به ترتيب 3/52، 3/19، 3/76، 3/48 ، 
3/74 و 3/52 بود. حفظ صالحيت و شایستگی در محيط بالينی )بعد اعتماد( و حفظ اسرار 
بيمار )بعد مراقبت( به ترتيب از مهمترین و نظارت بر عملکرد همکاران )بعد حرفه ای شدن( 
و فعاليت در انجمن های پرستاری حرفه ای و امور تحقيقاتی )بعد عمل گرایی( از كم اهميت 
ترین مؤلفه ها بودند. بين جنس، شرایط اقتصادی خانواده و ميانگين كل با دیدگاه دانشجویان 

.)P >0/05( نسبت به ارزش های حرفه ای ارتباط معناداری وجود داشت
نتیجه گیري: گرچه ميانگين كل نمرات دانشجویان پرستاری در محدوده نسبتاً مهم یا مهم 
از مقياس ليکرت قرار می گرفت، اما اكثر دانشجویان در آستانه فارغ التحصيلی از اهميت برخی 
ابعاد و مؤلفه های ارزشی مرتبط با وظایف غير بالينی خود آگاهی كافی نداشتند؛ لذا به منظور 
ارتقاء همه جانبه ارزش های حرفه ای پرستاری، برنامه ریزی و به كارگيری روش های آموزشی 

مناسب ضروری به نظر می رسد.
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  مقدمه
ارزش ه��ا، آرمان ها و باورهایی هس��تند كه رفتاره��ا را ایجاد نموده 
و بني��ادی برای تصميم گي��ری و عمل فراهم می آورن��د )1، 2، 3(. 
ارزش ه��ای ش��خصی در افراد با تأثي��ر پذیری از خان��واده، فرهنگ، 
اجتماع، محيط، مذهب و قوميت توس��عه می یابند )4(. كس��ب این 
ارزش ها، فرآیندی تدریجی و تکاملی بوده كه در سراسر زندگی افراد 
رخ می دهد. ارزش های حرفه ای با عقاید شخص در ارتباط بوده و اغلب 
ریشه در ارزش های شخصی فرد دارند و به عنوان آن چيزی است كه 
برای اعضای هر حرفه، خوب یا مطلوب محس��وب می شود )5(. این 
ارزش ها، استانداردهایی برای عمل هستند كه از سوی گروه حرفه ای 
و مراقب��ت دهنده مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزش��يابی 

ارزش ها و عقاید تأثيرگذار بر رفتار فراهم می سازند )6(.
ارزش ها بخش عمده و مهم حرفه پرستاری به شمار می آیند )7(. هدف 
اصلی پرستاری، ارتقاء ارزش انسان ها و شأن تمام افرادی است كه به 
مراقبت نياز دارند )8(. فلورانس نایتينگل در قرن نوزدهم دریافت كه 
پرستاری نه تنها دربرگيرنده دانش علمی و مهارت های تکنيکی است، 
بلکه حرفه ای است كه براساس ارزش های انسانی خاص قابل تعریف 

و درک می باشد )7(.
درک چگونگی توس��عه و القاء ارزش های حرف��ه ای، در آینده حرفه 
پرستاری اهميت دارد )9(. پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات 
مراقبتی برای غلبه بر مس��ائل مراقبت اخالقی در قرن بيست و یک، 
نياز به روی آوردن به ارزش های حرفه ای دارند كه عملکرد، رفتارها و 

تصميم گيری های حرفه ای آنان را هدایت نماید )10(.
پيشرفت در تکنولوژی و گستره نقش های پرستاری، تعارضات اخالقی 
و معنوی پيچيده ای را برای پرس��تاران حرفه ای ایجاد نموده اس��ت 
)3(. تنوع بيماران، محدودیت های اقتصادی و پيچيدگی های محيط 
مراقبت نيز در ایجاد تعارضات اخالقی پرس��تاران نق��ش دارند )2(. 
پرستاران بایستی در هنگام مواجهه با تعارضات اخالقی با بهره گيری 
از ارزش های حرفه ای مورد انتظار به عنوان بخشی از فرآیند تصميم 

گيری، عکس العمل نشان دهند )5(. 
از جمله فاكتورهای مهم تأثيرگذار بر ارزش های پرس��تاری، فرهنگ 
و آم��وزش حرفه ای می باش��د )7(. به كارگي��ری فرهنگی جهانی در 
پرس��تاری به منظور عملکرد حرفه ای پرس��تاران الزامی است )11(. 
توس��عه ارزش های حرفه ای امری مس��تمر و طوالنی مدت می باشد 
كه این روند با آموزش حرفه ای پرس��تاری ش��روع شده و در سراسر 
سال های عملکرد پرستاری ادامه می یابد )12(. مطالعات صورت گرفته 

توس��ط  شانک و همکاران )2001،1996( نشان می دهد كه آموزش 
در كس��ب ارزش های حرفه ای اهمي��ت دارد )13، 12(؛ اما محتوای 
مربوط به ارزش های ضروری در عملکرد پرستاری، به طور معمول در 
برنامه های رسمی نبوده و به طور كلی به صورت غير رسمی و از طریق 

بحث های غير برنامه ریزی شده و تصادفی آموخته می شوند )14(.
دانش��جویان پرس��تاری امروز، پرس��تاران فردا هس��تند كه راجع به 
درمان های پزشکی، مداخالت، سالمت و... تصميم گيری خواهند كرد. 
دانش��جویان با مجموعه ای از اخالقيات، ارزش ها و عقاید شخصی به 
دانشکده های پرستاری وارد می شوند كه به طور مداوم در حال رشد و 
تغيير هستند )15( و در واقع همان گونه كه دانشجویان پرستاری در 
جریان فرایند اجتماعی شدن حركت می كنند، ارزش های آنان تحت 

تأثير قرار خواهد گرفت )16(. 
مطالعات مشخص نموده اند كه دانشجویان پرستاری در ارائه عملکردی 
مبتنی بر ارزش های حرف��ه ای و ایده آل های اخالقی در محيط های 
بالينی با چالش روبرو می باش��ند )17، 18(. بنابراین به منظور ایجاد 
آمادگی كافی در دانش��جویان پرستاری و ارائه مراقبت با كيفيت باال، 
توجه به ارزش های حرفه ای در برنامه های آموزش پرس��تاری بسيار 
ضروری اس��ت )10(. با این حال، برنامه های آموزش فعلی پرستاری 
بر روی مهارت های شناختی، روانی- حركتی و مهارت های مؤثر مورد 

نياز در ارتباطات بيمار- پرستار تأكيد دارند )19(.
  توجه به ارزش های اخالقی، بومی می باشد )3(. مطالعات اختصاصی 
راجع به ارزش های حرفه ای پرس��تاری در ایران محدود می باشد و به 
طور كلی تحقيقات در مورد ارزش های حرفه ای در آس��يا نادر اس��ت 
)20(. با توجه به این امر كه كدها نش��ان دهنده ارزش های حرفه ای 
ب��وده و متخصص��ان را در رابطه ب��ا چگونگی عملکردش��ان بر پایه 
ارزش های آنان آگاه می سازد )21، 22(؛  بنابراین ارزش های حرفه ای 
و اخالق حرفه ای ارتباط نزدیکی به یکدیگر داشته كه در این راستا نيز 
مطالعات در حوزه اخالق در ایران به نس��بت كشورهای دیگر محدود 
بوده است و نتایج بررسی های موجود نيز به طور غير مستقيم حاكی 
از این مطلب اس��ت كه در زمينه توانایی پرستاران در حل موضوعات 
اخالقی، مراقبت و تصميم گيری های اخالقی نياز به توجه، اقدامات و 
تحقيقات برنامه ریزی شده بيش��تری وجود دارد )23(. همچنان كه 
نتایج مطالعات انجام شده در زمينه اخالق، حاكی از ضعف در تصميم 
گيری های اخالقی پرس��تاران اس��ت )24( و با وجود تأكيد فراوان بر 
لزوم توجه به اخالق در تمامی پدیده ها، آن چه دیده می ش��ود تردید 
در صالحيت حرفه ای پرس��تاران برای اخذ تصميم است كه بارها از 
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طریق سيس��تم سالمت و خارج از آن مورد انتقاد بوده است )23(. 
در مطالعه زیرک و همکاران )1389( كه به بررس��ی سطح تکامل 
اخالقی دانشجویان با پرسشنامه آزمون معمای پرستاری پرداختند، 
س��طح تکامل اخالقی دانشجویان در سه سطح پيش عرفی، عرفی 
و پس عرفی )براس��اس نظریه تکامل اخالقی كوهلبرگ( بررس��ی 
گردی��د؛ نتایج این مطالعه نيز مش��خص نمود ك��ه فقط در حدود 
نيمی از دانشجویان در سطح تکامل اخالقی پس عرفی قرار داشته 
و تعداد قابل توجهی از دانشجویان شركت كننده در سطوح پایين 

تکامل اخالقی قرار داشتند )25(.
ارزیابی ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان می تواند فراهم كننده 
اطالعات مفي��دی برای ارائه راهکار هایی مؤثرتر و یکپارچه س��ازی 
و ب��ه كارگيری ارزش های حرف��ه ای در عملکرد حرفه ای و یادگيری 
بالينی باشد )26(. براساس برنامه سطح بندی خدمات آموزشی، تمام 
دانش��گاه های علوم پزش��کی در ایران به سه دسته اصلی تيپ یک تا 
سه طبقه بندی می گردند )27(. رتب�ه  بن�دي مراكز آموزشی، یک�ي 
اس�ت  آموزش�ي  مراك�ز  وض�عيت  هنجاري  ارزیابي  ه�اي  روش  از 
ك�ه از س��اله����ا پ��يش در ك����شورهاي پي��شرفته جه��ان ب��ه 
ط��ور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اس�ت )28(. برای رتبه بندی 
گ��روه- رشته ها از هفت گروه معيار شامل سطح ورودی دانشجویان، 
اعضای هيئت علمی، امکانات و تجهيزات، مدیریت، سيستم حمایت و 
مشاوره، برون داد دانشجویان و برون داد اعضای هيئت علمی استفاده 
ش��ده اس��ت )29(، در این روش، ب�دون در نظ�ر گ�رفتن اس�تاندارد 
خاص��ی براي هر معيار، وضعيت موجود مراكز با یک�دیگر مقای����سه 
م��يش����وند )28(. با توجه به این كه دانشگاه های تيپ یک از نظر 
سطح بندی خدمات آموزشی در باالترین موقعيت قرار دارند؛ لذا هدف 
از  انجام این مطالعه، تعيين ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان 
پرستاری نيمسال آخر در دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به 
دانشگاه ه��ای تيپ یک به عنوان برترین دانشگاه های كشور می باشد 
و ای��ن كه آیا برنامه های آموزشی كنون��ی در این دسته از دانشگاه ها 
می توانند ارزش های دانشجویان را در جهت مطلوب هدایت نمایند؟ 
بدی��ن منظور به دنبال شناسایی ای��ن امر می باشيم كه دانشجویانی 
ك��ه در آستانه فارغ التحصيلی از برنامه ه��ای آموزشی دانشکده های 
پرستاری در این دست��ه از دانشگاه ها به عنوان بهترین دانشگاه های 
كشور )با توجه به سطح بندی خدمات آموزشی( قرار دارند چه نگرشی 
راجع به ارزش ه��ای حرفه ای دارند؟ در این راستا، در مطالعه كنونی 
سؤاالت اصل��ی پژوهش بدین قرار بود؛ دیدگاه دانشجویان پرستاری 

دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک در خصوص ارزش های حرفه ای 
در ابع��اد »مراقب��ت«، »عمل گرایی« ، »اعتم��اد«، »حرفه ای شدن« 
و »عدالت« در چه وضعيتی ق��رار دارد؟ از سؤاالت دیگر این مطالعه 
این بود كه آیا بين مشخصات فردی- اجتماعی دانشجویان پرستاری 
در دانشگاه ه��ای علوم پزشکی تيپ یک ب��ا دیدگاه آنان در خصوص 

ارزش های حرفه ای رابطه ای وجود دارد؟
  مواد و روش  ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی تحليلی است. جامعه مورد مطالعه 
كليه دانشجویان پرستاری نيم س��ال آخر )هشتم( دوره كارشناسی 
پيوسته ب��وده كه در دانشکده ه��ای پرستاری و مامای��ی وابسته به 
دانشگاه ه��ای علوم پزشکی تيپ یک در نيم سال دوم سال تحصيلی 

90-89 مشغول به تحصيل بودند. 
مشاركت كنندگان در تحقيق، دانشجویان پرستاری نيم سال هشتم 
دوره كارشناسی پيوسته بودند كه در دانشکده های پرستاری و مامایی 
وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک شامل اصفهان، تبریز 
و شي��راز در نيمسال دوم سال تحصيلی 90-89 مشغول به تحصيل 
بودند. معيارهای خ��روج از این مطالعه نيز سابقه گذراندن دوره های 
آموزش��ی مرتبط با ارزش های حرفه ای و اخالق پرستاری، دانشجوی 
مهمان یا انتقالی و همچنين سابقه اشتغال رسمی در مراكز آموزشی- 

درمانی بود.
جه��ت انجام پژوهش 131 نفر از دانشجوی��ان واجد شرایط انتخاب 
شدند. با توجه به مطالعه ی مقدماتی انجام شده بر روی 27 دانشجوی 
كارشناسی پرستاری نيم سال آخر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
ني��م سال اول سال تحصيلی 1390-1389؛ حجم نمونه نهایی با در 
نظر گرفتن ميانگين و انحراف معيارِ محاسبه شده از مطالعه پایلوت 
فوق بدست آمد. نمونه گيری بصورت خوشه ای یک مرحله ای صورت 
گرفت. در مرحله اول ابتدا تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 
در تي��پ یک براساس طرح سطح بن��دی خدمات آموزش پرستاری 
مشخص شدند و حجم نمونه به تناسب تعداد جمعيت كل دانشجویان 
موج��ود در دانشگاه های تيپ یک كه در نيمسال دوم سال تحصيلی 
90- 1389 فارغ التحصيل می شدند، محاسبه گردید؛ با توجه به تعداد 
نمونه های انتخابی در دانشگاه های تيپ یک، دانشگاه های علوم پزشکی 
به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ در نهایت 3 دانشگاه شيراز، تبریز و 
اصفهان انتخاب گردیدند و پرسشنامه به تمام دانشجویان حاضر در 

كارورزی داده شد.  
به منظور بررسی دیدگاه این دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای 
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از پرسشنامه ای دو قسمتی استفاده گردید. در قسمت اول، مشخصات 
ف��ردی- اجتماعی با 13 آیتم با س��ؤاالت بسته بررسی می شد كه 3 
آیتم آن به شناسایی دانشجویانی می پرداخت كه واجد شرایط شركت 
در مطالعه نبودند )دارای معيار خروج بودند( و در قسمت دوم از ابزار 
تجدی��د نظر شده ارزش های حرف��ه ای پرستاری  استفاده گردید كه 
شامل 26 آیتم برگرفته از كدهای اخالقی حرفه ای انجمن پرستاری 
امریکا بود و در برگيرنده ابعاد مراقبت )9 آیتم(، عمل گرایی )5 آیتم(، 
اعتماد )5 آیتم(، حرفه ای شدن )4 آیتم( و عدالت )3 آیتم( بود )30(. 
همچنين گزینه ها براساس مقياس پنج گزینه ای ليکرت نمره گذاری 
ش��ده بود، به این صورت كه گزینه ب��ی اهميت نمره 1، كم اهميت 
نم��ره 2، نسبتاً مهم نمره 3، مهم نمره 4 و گزینه بسيار مهم نمره 5 
را به خود اختصاص می دادند. محدوده نمره این پرسشنامه از 130-
26 می باشد كه نمره باالتر نشان دهنده آشنایی بيشتر دانشجویان با 
ارزش های حرفه ای است. تکنيک گردآوری داده های مطالعه به روش  

قلم و كاغذ و به صورت خود گزارش دهی بود.
ای��ن ابزار توسط وی��س و شانک به منظور اندازه گي��ری ارزش های 
حرف��ه ای طراحی و استاندارد ش��ده است و از روای��ی و پایایی الزم 
برخوردار است. چنانکه در ابزار استاندارد، سازندگان ابزار بيان نمودند، 
روای��ی ابزار با استفاده از یک گ��روه 5 نفری از متخصصين در حوزه 
ارزش های حرفه ای در پرست��اری كسب گردیده و در بررسی پایایی 
اب��زار نيز ضریب آلفای كرونب��اخ 0/92 مشخص شده است )30(. در 
این مطالعه نيز پرسشنامه از جهت صحت ترجمه انگليسی به فارسی 
به 3 نفر از اعضای هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و 
2 مدرس زبان انگليسی داده شد. پرسشنامه از جهت روایی صوری و 
محتوی به 7 نفر از اعضای هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 
تبریز شامل 4 نفر كارشناس ارشد پرستاری و 3 نفر دكتری پرستاری 
داده ش��د. پس از دریافت پيشنهادات و نظرات، اصالحات الزم اعمال 

گردید.
برای تعيين پایایی در پژوهش حاضر از ضریب آلفای كرونباخ استفاده 
گردید. بدین صورت كه ابتدا پرسشنامه ها توسط 27 دانشجوی ترم 
هشتم كارشناس��ی پيوسته پرستاری ك��ه در  دانشکده پرستاری و 
مامایی تبریز )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تيپ یک( مشغول به 
تحصيل بودند، تکميل گردید؛ ضری��ب آلفای كرونباخ برای مقياس 

ارزش های حرفه ای پرستاری حدود 0/91 محاسبه گردید.
پ��س از تصویب طرح و اخذ مجوز الزم از معاونت پژوهشی دانشکده 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، كميته اخالق و مسئولين ذیربط 

و هماهنگ��ی با دانشگاه های علوم پزشک��ی و دانشکده های مربوطه، 
پژوهشگر در محيط كارورزی دانشجویان حاضر گردیده و توضيحاتی 
در م��ورد پژوهش كنونی، بی نام بودن پرسشنامه ها و اطمينان دادن 
در خصوص محرمانه ماندن پاسخ ها و حفظ خلوت و رازداری شركت 
كنندگ��ان و همچنين اختياری ب��ودن مشاركت و چگونگی تکميل 
پرسشنامه داده شد و فرصتی برای رفع ابهامات و...برای دانشجویان در 
حين تکميل پرسشنامه نيز فراهم گردید. همچنين برای دانشجویان 
ب��ه صورت شفاهی و كتبی توضيح داده شد كه تکميل و بازگرداندن 
پرسشنامه به منزله رضایت از شركت در مطالعه می باشد. البته قابل 
ذكر است كه به خاطر برخ��ی محدودیت های زمانی و مکانی كه در 
روند تکميل جمع آوری برخی از داده ها در دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی شيراز وج��ود داشت، از یک دانشجوی كارشناسی پرستاری 
ترم آخر در این دانشگاه استفاده گردید كه كامالً در خصوص مفاهيم 
پرسشنامه و مطالعه توجيه شده بود و مسئوليت توزیع، جمع آوری 
پرسشنامه ها و نيز اط��الع رسانی مناسب راجع به پژوهش موجود و 
بيانيه ه��ای پرسشنامه را برای سایر ه��م كالسی های خود، بر عهده 
داش��ت. توزیع و جم��ع آوری كل پرسشنامه ها به واحدهای پژوهش 

حدود 2 ماه )اردیبهشت تا تير 1390( به طول انجاميد.
 SPSS داده ه��ا پس از جمع آوری و كد گ��ذاری در نرم افزار آماری
نسخه 13 تجزیه و تحليل شد. در این مطالعه به منظور تعيين دیدگاه 
دانشجویان راجع به ارزش های حرفه ای در ابعاد مراقبت، عمل گرایی، 
اعتماد، حرفه ای شدن و عدالت )هدف اصلی( از آمار توصيفی )ميانگين 
و انح��راف معي��ار( استفاده گردید. همچنين با توج��ه به توزیع غير 
نرم��ال داده ها ) تحليل نرمال بودن متغير ها  با استفاده از آزمون های 
كولموگروف-اسميرن��وف و شيپرو ویل��ک در سطح معنا داری 0/05 
نشانگ��ر این مطلب است.(، جهت تعيي��ن ارتباط مشخصات فردی- 
اجتماعی دانشجویان با دیدگاه آنان راجع به ارزش های حرفه ای )هدف 
فرع��ی(، از آمار استنباطی نان پارامتریک؛ )آزمون های من ویتنی یو، 
كروسکال واليس( و ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد. در این 

مطالعه P كمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.
  يافته ها

در این پژوهش 131 دانشجوی پرستاری نيم سال هشتم در مطالعه 
شركت نمودن��د كه 36/6% آنها در دانشگ��اه علوم پزشکی اصفهان، 
22/1% در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و 41/2% نيز در دانشگاه علوم 
پزشک��ی شيراز در ح��ال گذراندن واحد كارورزی بودن��د. 65/6 % از 
دانشجویان شركت كننده در مطالعه مؤنث و ميانگين سنی دانشجویان 
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1/15±22/50 بود، 84/7% دانشجویان مجرد و 98/5% از آنها مشغول 
به تحصيل در دوره تحصيلی روزانه بودند و معدل ) انحراف معيار( كل 
دانشجویان در نيم سال های گذشته نيز )1/34( 16/36 بود. در توصيف 
شرای��ط اقتصادی خانواده در حدود 69% از دانشجویان گزینه »دخل 
با خرج برابر«، نزدیک به 17/8% از دانشجویان گزینه »دخل كمتر از 
خرج« و 13/2% مابقی گزینه »دخل بيشتر از خرج« را انتخاب نمودند. 
در بررس��ی قوميت در مطالعه حاضر، در حدود 59/2% از دانشجویان 
فارس، 26/9% ترک، 9/2% لر و 4/6% نيز كرد بودند. همچنين %74/8 

از شركت كنندگان بدون سابقه كار دانشجویی بودند.  
سؤاالت اصلی پژوهش این ب��ود كه دیدگاه دانشجویان پرستاری در 
خص��وص ارزش های حرف��ه ای در ابعاد »مراقب��ت«، »عمل گرایی«  

»اعتماد«، »حرفه ای شدن« و »عدالت« در چه وضعيتی قرار دارد؟
در ای��ن مطالعه از 9 مؤلف��ه مربوط به بعد »مراقب��ت«، دانشجویان 
پرست��اری مؤلفه های »حفظ اسرار بيمار« و »حفظ حقوق اخالقی و 
قانون��ی بيمار« را به ترتيب دارای بيشترین اهميت و »رعایت حقوق 
شركت كنندگ��ان در كار تحقيقاتی« و »برخ��ورد با كادر درمانی كه 
عملکرد مناسب��ی ندارند« را به ترتيب دارای كمترین اهميت عنوان 
نمودند به طوری ك��ه 43/5% از دانشجویان مؤلفه حفظ اسرار بيمار 
را بسيار مهم می دانستن��د و در مجموع 71/8% از دانشجویان حفظ 
حقوق اخالقی و قانونی بيمار را مهم یا بسيار مهم  دانسته و %27/7 

از دانشجویان رعایت حقوق شركت كنندگان در كار تحقيقاتی را بی 
اهميت یا كم اهميت عنوان نمودند و 26/1% از دانشجویان نيز مؤلفه 
»برخورد با كادر درمانی كه عملکرد مناسبی ندارند« را تحت عنوان » 
بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص نمودند. ميانگين كل نمرات در 
مقياس پنج گزینه ای ليکرت در این بعد، 0/68±3/52 بود )جدول 1(.
هم��ان طور كه در جدول شماره 2 نشان داده شده است، از 5 مؤلفه 
مربوط به بعد »عمل گرایی« در مطالعه حاضر، مؤلفه »ارتقاء حرفه از 
طریق شركت فعال در امور مربوط به سالمت« از مهم ترین مؤلفه های 
این بع��د بود كه اكثر دانشجویان )35/9%( این مؤلفه را تحت عنوان 
»مهم« ارزیابی نمودند و »شركت در فعاليت های انجمن های پرستاری 
حرفه ای« از كم اهميت ترین مؤلفه های ارزشی از دیدگاه دانشجویان 
بودند ك��ه 32/1% از دانشجویان این مؤلف��ه را »بی اهميت« یا »كم 
اهميت« عنوان نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج گزینه ای 

ليکرت در این بعد، 0/81±3/19 بود.
بعد »اعتماد« در مطالعه حاضر از 5 مؤلفه تشکيل شده است. مؤلفه 
»حفظ صالحيت و شایستگی در محي��ط بالينی« از دیدگاه 42% از 
دانشجوی��ان بسيار مهم بوده و »شركت در انجام خود ارزیابی به طور 
مستمر« نيز از كم اهميت ترین مؤلفه ها بودند به طوری كه %27/7 
از دانشجوی��ان این مؤلف��ه را »بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص 
نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج گزینه ای ليکرت در بعد 

جدول 1. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »مراقبت« در دانشجويان پرستاری 

میانگین± انحراف معیارالويتمؤلفه های بعد مراقبت

0/93±23/96حفظ حقوق اخالقی و قانونی بيمار

1/17±63/39عدم مشاركت در مراقبتی كه با ارزش های حرفه ایم در تضاد اخالقی باشد

0/91±73/38عمل كردن به عنوان حامی بيمار

1/07±53/42مراقبت بدون پيش داوری در مورد بيماران با سبک زندگی متفاوت

1±33/68حفظ خلوت بيماران به عنوان بخشی از حقوق آنان

1/14±83/17برخورد با كادر درمانی كه عملکرد مناسبی ندارند

1/02±93/06رعایت حقوق شركت كنندگان در كار تحقيقاتی

1/06±43/58رعایت اصول صداقت و احترام به شخص به عنوان راهنمای عملکرد

0/97±14/08حفظ اسرار بيمار

بعد مراقبت      ميانگين كل=3/52        انحراف معيار= 0/68
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»اعتماد« نيز 0/69±3/76 تعيين گردید )جدول 3(.
از ميان 4 آیتم مربوط به بعد »حرفه ای شدن«، دانشجویان آیتم های 
»حف��ظ و ارتقاء استانداردها در برنامه ه��ای یادگيری دانشجویان« و 
»مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همکاران«را به ترتيب به عنوان با 
اهميت ترین و كم اهميت ترین آیتم ها مشخص نمودند. به طوری كه 
38/9% از  دانشجویان مؤلفه »حفظ و ارتقاء استانداردها در برنامه های 
یادگي��ری دانشجویان« را »بسيار مهم« می دانستن��د و 40% از آنان 
ني��ز »مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همک��اران« را تحت عنوان 
»بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص نمودند. ميانگين كل نمرات 
در مقياس پنج گزینه ای ليکرت در بعد مذكور نيز، 0/79±3/48 بود 

)جدول 4(. 
از سه آیتم مربوط به بعد »عدالت«، »حفظ سالمت و امنيت عموم« 
به عنوان با اهميت ترین مؤلفه مطرح گردید به طوری كه در مجموع 
67/9% از دانشجویان ميزان اهميت این مؤلفه را تحت عنوان »مهم« 
یا »بسيار مهم« مشخص نمودند و »مسئوليت پذیری در رفع نيازهای 
بيماران با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی« نيز كم اهميت ترین 
مؤلفه توسط دانشجویان مشخص گردید و 10/7% از دانشجویان آن 
را »كم اهمي��ت« ارزیابی نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج 

گزینه ای ليکرت در این بعد نيز، 0/73±3/74 بود )جدول 5(.
ميانگين نمرات كل دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای در این 
مطالع��ه 16/31±90/98 بود. هنگامی كه نمرات كل ابعاد را با توجه 
به درجه بندی مقياس ليکرت بررسی می كنيم، مشاهده می گردد كه 
دیدگاه اكثر دانشجویان نسبت به ميزان اهميت مؤلفه های ارزش های 

حرفه ای در مح��دوده »نسبتاً مهم«تا »مهم« از مقياس ليکرت پنج 
گزینه ای قرار دارد.

با توجه به ميانگين و انحراف معيارهای مشخص گردیده در هر كدام 
از ابعاد ارزش های حرفه ای، دانشجویان پرستاری نمرات باالتری را به 
بعد »اعتماد« و نمرات پایين تری را به بعد »عمل گرایی« داده اند یا 
به عبارتی دانشجویان مؤلفه های مطرح شده در بعد »اعتماد« را حائز 
اهمي��ت بيشتر دانسته و در مقابل اهميت كمت��ری را به مؤلفه های 

مطرح شده در بعد »عمل گرایی« داده اند.
سؤال دیگر این مطالعه این بود كه آیا بين مشخصات فردی- اجتماعی 
دانشجوی��ان پرستاری با دیدگاه آنان در خصوص ارزش های حرفه ای 

رابطه ای وجود دارد؟
آزم��ون من ویتنی یو رابطه معن��ا داری را بين جنسيت دانشجویان 
 پرست��اری ب��ا دیدگ��اه آن��ان نسب��ت ب��ه ارزش ه��ای حرف��ه ای

(P= 0/05( نش��ان نمی ده��د )ج��دول 6(. بدین ترتي��ب، دیدگاه 
دانشجویان زن در خصوص ارزش های حرفه ای نسبت به دانشجویان 

مرد تفاوتی نداشت. 
آزمون كراسکال واليس نمایانگر وجود ارتباط معناداری بين »شرایط 
اقتص��ادی خان��واده« و دیدگ��اه دانشجویان نسبت ب��ه »ارزش های 
حرفه  ای« می باشد (P= 0/001( )جدول 6(. بين دیدگاه دانشجویانی 
كه شرایط اقتص��ادی خانواده را تحت عنوان »دخ��ل با خرج برابر« 
معرف��ی نمودند با آنهایی كه شرایط اقتصادی خانواده را تحت عنوان 
»دخل كمتر از خرج« ذكر كردند، تفاوت معناداری وجود دارد به این 
صورت كه دانشجویانی ك��ه شرایط اقتصادی خانواده را تحت عنوان 

جدول 2. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه  های بعد »عمل گرايی« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد عمل گرايی
انحراف معیار

1/13±33/12مشاركت در تصميم گيری هایی كه بر روی توزیع منابع )نيروی انسانی، بودجه و...( تأثيرگذار است.

1/05±13/48ارتقاء حرفه از طریق شركت فعال در امور مربوط به سالمت

1/27±23/23در نظر گرفتن نقش انجمن های پرستاری حرفه ای در شکل گيری سياست های مراقبت سالمت

1/06±43/06شركت در تحقيقات پرستاری و یا به كار بردن نتایج تحقيقات مناسب در بالين

1/09±53/04شركت در فعاليت انجمن های پرستاری حرفه ای

بعد  عمل گرایی              ميانگين كل=3/19       انحراف معيار= 0/81
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»دخ��ل با خرج برابر« معرفی نم��وده اند نسبت به دانشجویان گروه 
دیگر، اهميت بيشتری را برای ارزش های حرفه ای قائل بودند. 

و در نهای��ت در بررس��ی ارتباط بي��ن متغيرهای ف��ردی اجتماعی 
دانشجویان و ابعاد ارزش های حرفه ای، ضریب همبستگی اسپيرمن، 
همبستگ��ی كوچک مثبت ولی معن��ا داری را بين »معدل كل نيم 
سال های گذشته« و دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای 
نش��ان می دهد (r = 0/19 , P= 0/03( بدین صورت كه هر چقدر 
معدل كل دانشجوی��ان در نيم سال های قبل باالتر بود، آنها اهميت 

بيشتری برای  ارزش های حرفه ای قائل بودند.
یافته ه��ای پژوهش نشان می دهد كه بي��ن سایر متغيرهای فردی- 
اجتماع��ی دانشجویان با دیدگاه آنان نسبت ب��ه ارزش های حرفه ای 

ارتباط معناداری وجود ندارد (P< 0/05( )جدول6(.
  بحث

در این مطالعه دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی 
تي��پ یک در خصوص ارزش های حرفه ای در پنج بعد مهم حرفه ای 
بررسی گردید و ارتباط بين دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزش های 

حرفه ای با برخی از متغيرهای دموگرافيک مشخص گردید.
 NPVS-R باید در نظر گرفت كه با توجه به این كه ابزار استاندارد
در س��ال 2005 با بازبينی ابزار اولي��ه NPVS تدوین شده است و 
نيز این كه بيانيه ه��ای ابزار NPVS-R در س��ال 2009 با ارزیابی 
دقيق سازندگان ابزار به 5 بعد مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای 
شدن و عدالت تفکيک شده است )30(. در حال حاضر مطالعات كافی 
با در نظر گرفت��ن این ابعاد صورت نگرفته و مطالعات بسيار محدود 
موجود با استفاده از ابزار NPVS-R بدون در نظر گرفتن ابعاد تعيين 
شده صورت پذیرفته است. لذا در بررسی پژوهش های مرتبط در این 

قسمت به ناچار بيشتر به ذكر بيانيه های مرتبط با ابعاد مذكور اكتفا 
نمودیم.

در بررس��ی ابعاد ارزش های حرف��ه ای در این مطالع��ه، دانشجویان 
پرستاری نمرات باالتری را به بعد »اعتماد« و نمرات پایين تری را به 
بعد »عمل گرایی« از ارزش های حرفه ای دادند یا به عبارتی دانشجویان 
مؤلفه های مطرح شده در بعد »اعتماد« را حائز اهميت بيشتر دانسته 
و در مقاب��ل اهمي��ت كمت��ری را به مؤلفه های مطرح ش��ده در بعد 

»عمل گرایی« دادند. 
مراقبت از بيماران بر مبنای یک رفتار حرفه ای، محور اصلی كدهای 
اخالقی برای پرست��اران است )31(. از پرست��اران انتظار می رود كه 
مراقبتی احترام آميز، با كفایت و بدون پيش داوری نسبت به بيماران 
ارائ��ه نمایند )4(. تحقيقات نشان داده اند كه پرستاران و دانشجویان 
برای مفاهيمی همچون احترام، خلوت، حفظ اسرار، حمایت و مراقبت 
ب��ا كيفيت باال، ارزش زیادی قائلند كه همگی به بعد مراقبت مربوط 
می باشد )12، 3، 10(. در مطالعه ای كه توسط لين و همکاران )2010( 
در تای��وان صورت پذیرفت، بعد مراقبت هم در زمان ورود و هم فارغ 
التحصيلی باالترین ميانگين نم��ره را داشت )9(. مطالعات دیگر نيز 
مشخ��ص نموده اند كه دانشجویان از ارزش های مربوط به مراقبت از 
بيمار استقبال می كنند )5،10، 32(. مراقبت از بيمار یک بخش غالب 
آموزش پرستاری است كه دانشجویان باید برای فارغ التحصيل شدن 
در آن مهارت كافی را كسب نمایند )5(؛ بنابراین طبيعی است كه در 
اكثر مطالعات نيز دانشجویان این ارزش های مراقبتی را از مهم ترین 
ارزش ه��ای حرفه ای در نظر گرفته اند. ب��ا این وجود در این مطالعه، 
ميانگي��ن كل نمرات مربوط به بعد مراقبت از دیدگاه دانشجویان در 
اولویت سوم قرار داشت كه می تواند ضرورت بررسی سيستم گزینش 

جدول 3. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد "اعتماد" در دانشجويان پرستاری

میانگین± انحراف معیارالويتمؤلفه های بعد اعتماد

1/02±53/16شركت در انجام خود ارزیابی به طور مستمر

0/88±43/65درخواست مشاوره یا همکاری در صورت عدم توانایی در رفع نيازهای بيمار

1/02±33/94تالش برای كسب آموزش بيشتر به منظور به روز كردن دانش و مهارت ها

0/90±23/97مسئوليت پذیری و جوابگویی در قبال عملکرد خود

0/93±14/10حفظ صالحيت و شایستگی در محيط بالينی

بعد اعتماد                   ميانگين كل=3/76        انحراف معيار= 0/69
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دانشجویان پرستاری )تناسب شخصيتی دانشجو با حرفه( و برنامه های 
آموزش پرستاری در كشور را مشخص سازد.

در مطالعه آلفرد و همکاران )2011( كه به مقایسه ارزش های حرفه ای 
دانشجویان پرستاری تایوانی و امریکایی پرداخت. دانشجویان تایوانی 
مؤلفه های مربوط به بعد مراقبت از قبيل »حفظ اسرار بيمار«، »حفظ 
خلوت بيمار« و »رعایت اصول صداقت و احترام به شخص به عنوان 
راهنم��ای عملکرد« را به عنوان مهم ترین مؤلفه های بعد مراقبت نام 
بردند و همچنين مهم ترین مؤلفه های این بعد از دیدگاه دانشجویان 
امریکایی، »عمل كردن به عنوان حامی بيمار«، »حفظ اسرار بيمار« و 

»حفظ حقوق اخالقی و قانونی بيمار« بود )33(.
همانند مطالعه حاضر، در بيشتر مطالعات صورت گرفته، بعد عمل گرایی 
و مؤلفه های مربوط به آن، پایين ترین ميانگين نمرات و اولویت ارزشی 
را از دیدگاه دانشجویان پرستاری یا پرستاران داشته اند )5، 9، 12(. 
نتایج نشان می دهد كه اكثر پرستاران آن دسته از ارزش های پرستاری 
را مهم می شمارند كه به طور مستقيم با شغل آنها در ارتباط است )5(، 
سایر ارزش ها كه ممکن است نياز به مشاركت خارج از محدوده زمانی 
ك��اری داشته باشد، از نظر آنها ارزش باالیی نداشته است. تحقيقات 
نشان داده كه برنامه آموزشی مناسب می تواند دیدگاه دانشجویان را 
نسبت به این بعد ارتقا دهد )9(. انگيزش برای شركت در این دسته از 
فعاليت ها می تواند به واسطه پایه گذاری ارزش های حرفه ای، تشویق 
از جان��ب مربيان یا همکاران و... بيشتر گردد. به طور مشابه ارزش ها 
شامل بعد عاطفی نيز می گردن��د )34(. اگر یک ارزش فقط در یکی 
دو مرحله اول از یادگيری عاطفی در طی آموزش رسمی تکامل یابد، 
ممکن است در صورتی كه مورد تشویق واقع نگردد یا اهميت به آن 

نش��ان داده نشود؛ از اهميت درک شده آن كاسته شده و در نهایت 
این احتمال وجود دارد كه ارزش های مربوط به ارتقاء حرفه توسط 
پرستاران در زمان دانشجویی كاماًل تلفيق و پذیرفته نشود )36(. 

در رابطه با بعد »اعتماد«، مطالعه كالرک )2009( نيز نشان داد كه 
از دیدگاه دانشجویان، مهم ترین مؤلفه در ميان 26 مؤلفه در مقياس 
ارزش ه��ای حرفه پرستاری مؤلفه»حفظ صالحيت و شایستگی در 
محيط بالينی« بود كه با مطالعه حاضر همخوانی داشت. همچنين 
هيچ كدام از مؤلفه های بعد اعتماد در ميان 6 آیتم كم اهميت قرار 
نگرفتند كه نشان دهنده این است كه دانشجویان، ارزش باالیی را 

به مؤلفه های موجود در این بعد اختصاص دادند )5(.
در مطالعه آلفرد و همکاران )2011( دانشجویان پرستاری امریکایی 
ني��ز مؤلفه »حفظ صالحيت و شایستگ��ی در محيط بالينی« را از 
مهم تری��ن مؤلفه های بع��د اعتماد مطرح نمودند؛ گ��ر چه در این 
مطالعه دانشجویان تایوانی مؤلفه »تالش برای كسب آموزش بيشتر 
به منظور ب��ه روز كردن دانش و مهارت ها« را به عنوان مهم ترین 
مؤلفه این بعد مطرح نمودند كه در این رابطه می توان به تفاوت های 

فرهنگی در ميان دو گروه مورد مطالعه اشاره نمود )33(.
همانند مطالعه جاری، مطالعات ص��ورت گرفته نيز »مشاركت در 
ام��ر نظارت بر عملکرد همکاران« را از كم اهميت ترین مؤلفه های 
ذك��ر شده در ميان تمام مؤلفه ه��ا و نيز بعد حرفه ای شدن تعيين 
نمودن��د )5، 10(. ای��ن احتمال وج��ود دارد كه آگاه��ی ناكافی و 
برداشت نادرست دانشجویان و یا سایر همکاران از نظارت و ارزیابی 
ب��ر عملکرد حرفه ای یکدیگر و ترس از ایج��اد جو نامناسب كاری 

باعث كم اهميت شمردن آن از جانب دانشجویان شود.

جدول 4. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »حرفه ای شدن« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد حرفه ای شدن
انحراف معیار

0/87±42/75مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همکاران

1/11±33/55پایه گذاری استانداردهایی بعنوان راهنما برای عملکرد

1/15±13/85حفظ و ارتقاء استانداردها در برنامه های یادگيری دانشجویان

1/01±23/78پایه گذاری فعاليت هایی به منظور بهبود محيط بالينی

بعد حرفه ای شدن              ميانگين كل=3/48       انحراف معيار= 0/79
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در خصوص بررسی بعد »عدالت« نيز مطالعه هایس)2006( مشخص 
نم��ود كه دانشجویان، مؤلفه »حف��ظ سالمت و امنيت عموم« را با 
اهميت می دانستند )36(. در مطالعات كالرک و همچنين آلفرد و 
همکاران، مؤلفه »حفظ سالمت و امنيت عموم« در ميان آیتم هایی 
قرار می گيرد كه از نظر دانشجویان بيشترین اهميت را داشته و یا 
ب��ه عبارتی مهم ترین مؤلفه در بعد عدالت محسوب می گردد كه با 

یافته های مطالعه كنونی مشابهت دارد )5، 33(.
در مطالع��ات ص��ورت گرفته در خصوص ارزش ه��ای حرفه ای نيز 
دامنه ميانگين كل نمرات دانشجوی��ان پرستاری براساس مقياس 
 ليکرت پنج گزینه ای در محدوده نسبتاً مهم یا مهم قرار می گرفت

)9، 36( ك��ه با مطالعه حاضر همخوانی دارد. با این وجود ميانگين 
كل نمرات دانشجویان شركت كننده در مطالعه حاضر در مقایسه با 

سایر مطالعات مشابه )5، 33( تا حدودی پایين تر می باشد.
در بررس��ی ارتباط بي��ن متغيرهای ف��ردی اجتماعی ب��ا دیدگاه 
دانشجوی��ان نسبت به ارزش ه��ای حرفه ای، برخ��ی از ارتباطات 
معن��ادار وجود داشت. مطالع��ه ادی )1989( مشخص نمود كه با 
توج��ه به ارزش های اصل��ی تعيين شده در انجم��ن دانشکده های 
پرست��اری امریکا، ارزش های نوع دوست��ی، صداقت و شأن انسانی 
در دانشجوی��ان مرد به طور معن��ا داری پایين تر از دانشجویان زن 
ب��ود )37(. در اكثر تحقيقات انجام شده نيز بين جنسيت و نمرات 
دانشجوی��ان در مورد ارزش های حرف��ه ای رابطه وجود دارد؛ بدین 
ص��ورت كه ميانگين نمرات زنان باالت��ر از مردان بود )3، 35، 38( 
و یا حداقل بدون وج��ود تفاوت معناداری بين ارزش های حرفه ای 
دانشجویان پرستاری زن و مرد، ميانگين كل نمرات برای دانشجویان 
پرستاری زن بيش از مردان بود )36(. در برخی از مطالعات همانند 
مطالعه حاضر نيز مشخص گردید كه ارتباط معناداری بين جنسيت 

 و نم��رات دانشجوی��ان در م��ورد ارزش های حرف��ه ای وجود ندارد
)9، 39(. از جمل��ه دالیل ع��دم مشابه��ت در یافته های مطالعات 
گوناگون، می توان به یکسان نبودن متدولوژی و محيط پژوهش در 

این مطالعات اشاره نمود. 
در خصوص وجود ارتباط معنادار بين »شرایط اقتصادی خانواده«و 
»دیدگ��اه دانشجویان نسب��ت به ارزش های حرف��ه ای«در مطالعه 
جاری،  این احتمال وجود دارد كه داشتن رفاه اقتصادی و یا شرایط 
متوسط اقتص��ادی منجر به عملکردی بهتر و بی دغدغه در عرصه 
حرفه ای گردد. لينينگر )1995( تأثير فاكتورهای حقوقی-سياسی، 
ط��رز زندگی و فاكتورهای اقتصادی را ب��ر روی انتظارات، الگوها و 

عملکردهای مراقبتی مشخص نمود )40(. 
در این مطالعه، همبستگی معنادار بين »معدل كل دانشجویان« و 
»دیدگاه آنان نسبت به ارزش های حرفه ای« وجود داشت. به طور 
رایج، یکی از مالک های بررسی پيشرفت علمی دانشجویان، بررسی 
مع��دل آنها می باشد و این گونه فرض می گردد كه دانشجویانی كه 
از معدل خوبی برخوردارند، از نظر علمی در عملکرد حرفه ای خود 
اف��رادی دارای صالحيت هستند و بدیهی اس��ت كه به ارزش های 
حرفه ای رشته خود به عنوان شاخصی مهم از صالحيت حرفه ای، 

اهميت بيشتری می دهند.  
از آنجا كه آموزش نقش عمده ای بر دیدگاه دانشجویان در خصوص 
ارزش های حرفه ای دارد، در این مطالعه با بررسی دیدگاه دانشجویان 
نسبت به ارزش های حرفه ای به نحوی به بررسی و برجسته نمودن 
نيازهای آموزشی دانشجوی��ان در این دسته از دانشگاه های كشور 
ني��ز پرداخته شد و در این راستا مهم ترین و كم اهميت ترین ابعاد 
و مؤلفه های ارزشی در دانشجویان دانشگاه های تيپ یک به عنوان 
برترین دانشگاه ها از لحاظ سطح خدمات آموزشی و معيارهای رتبه 

جدول5. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »عدالت« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد عدالت
انحراف معیار

0/87±13/86حفظ سالمت و امنيت عموم

1/03±23/72بهبود سطح دسترسی به مراقبت های پرستاری و سالمت به طور یکسان برای عموم

1/07±33/64مسئوليت پذیری در رفع نيازهای بيماران با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی

بعد عدالت                        ميانگين كل=3/74      انحراف معيار= 0/73
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بن��دی مشخص گردید. شناخت دقيق وضعي��ت و سطوح كمی و 
كيف��ي ارائه خدمات آموزش��ي در دانشکده ها و دانشگاه هاي علوم 
پزشکي كشور در مقایسه با ه��م به عنوان اولين قدم برنامه ریزي 
مط��رح می باش��د )41(. در این مطالعه نيز بای��د توجه داشت كه 
گرچه دانشجویان به طور كلی دیدگاه مثبتی نسبت به ارزش های 
حرف��ه ای رشته خود داشتند ولی نياز به توجه و حمایت بيشتر در 
خص��وص حيطه های مختلف وظایف حرف��ه ای و ارتقاء آگاهی در 
زمينه اهميت برخی از ارزش  های حرفه ای در برنامه آموزشی آنها 

احساس می گردد. 
از نق��اط قوت این مطالعه می توان به بررسی ارزش های حرفه ای با 
توجه ب��ه تيپ دانشگاهی دانشجویان، در نظر گرفتن تأثير تجارب 

كاری بر دیدگاه دانشجویان و استفاده از ابزار مناسب و استاندارد با 
توجه به كدهای اخالقی برای پرستاران نام برد.

در ای��ن مطالع��ه برخ��ی از محدودیت ه��ا نيز مشخ��ص گردید. 
دانشجوی��ان نيم س��ال آخر فقط ب��ه گذراندن واحده��ای بالينی 
)عرصه( در بيمارستان ها مشغول هستند و پرسشنامه ها در ساعات 
ك��ارورزی توزیع و سپس جمع آوری می گردی��د. با وجود این كه 
سعی گردی��د كه توزیع پرسشنامه ها ب��ا هماهنگی و كسب اجازه 
از مربي��ان مربوطه صورت پذیرد، ام��ا برخی محدودیت های ناشی 
از حيطه وسي��ع وظایف دانشجویان در كارورزی می تواند منجر به 
ع��دم دقت كافی در پاسخ گویی ب��ه سؤاالت شده كه ممکن است 
بر نتایج تأثيرگذار باشد كه به علت شرایط خاص و محدودیت های 

جدول 6. ارتباط بین مشخصات فردی- اجتماعی طبقه ندی شده با ديدگاه دانشجويان نسبت به ارزش های حرفه ای

میانگین ± انحراف دامنه نمراتطبقه بندیمتغیر فردی- اجتماعی
معیار

آماره
pآزمون آماری

مؤنثجنس
مذكر

48-122
51-130

92/99±15/44
87/13±17/38U=15300/05

مجردوضعيت تأهل
متأهل

48-122
49-130

91/58±15/34
87/65±21/06U =9310/25

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
تبریز
شيراز

49-117
66-110
48-130

90/42±17/01
92/31±12/08
90/76±17/81

=0/140/93

روزانهدوره تحصيلی
شبانه

48-130
80-110

90/91±16/32
95±21/21U =1130/76

شرایط اقتصادی خانواده
دخل با خرج برابر
دخل كمتر از خرج
دخل بيشتر از خرج

48-130
54-122
61-118

94/03±15/65
80/26±16/22
90/59±14/89

=14/880/001*

قوميت

ترک
فارس
كرد
لر

48-110
49-130
60-104
76-115

90/77±15/34
90/22±17/15
88/17±16/59
95/67±12/87

=1/0830/78

بلیسابقه كار دانشجویی
خير

61-130
48-122

90/30±12/86
91/20±17/37U =1410/50/27

*ارتباط آماری معنادار وجود دارد.
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زمان��ی و مکانی موجود در روند جم��ع آوری اطالعات تا حدودی 
خ��ارج از كنت��رل محقق بود. همچنين این احتم��ال وجود داشت 
ك��ه به علت نوع��ی گرایش به انتخاب دامنه ب��االی نمرات ليکرت 
در ابزار NPVS-R یا نگران��ی از تأثيرگذار بودن بررسی ارزش ها 
و پاسخ ه��ای آنها بر ارزیابی دانشکده یا مدرسان، دانشجویان پاسخ 
گوی��ی غير واقعی به سؤاالت داشته باشن��د، لذا با توضيح در مورد 
پرسشنامه، پژوهش كنونی و چگونگ��ی روند تکميل پرسشنامه و 
ای��ن كه محت��وی پرسشنامه كاماًل محرمانه ب��وده و نيازی به ذكر 
ن��ام و نام خانوادگی نمی باشد و ب��ا اطمينان بخشی به دانشجویان 
كه تم��ام فعاليت های انجام گرفته فقط مبنی بر یک كار پژوهشی 
می باش��د، سع��ی در كنترل این مورد شد. غير قاب��ل اعتماد بودن 
شيوه سنجش معدل و وضعيت اقتصادي خانوادگی دانشجویان نيز 

از دیگر محدودیت های مطالعه حاضر می باشد.
پيشنهاد می گردد كه در مطالعات بعدی تأثير فعاليت ها و روش های 
آموزش��ی بر روی ارزش های حرف��ه ای در دانشجویان و سایر افراد 
شاغل در حرفه پرستاری فراهم گردد و صالحيت آموزش دهندگان 

نيز در این خصوص بررسی گردد.
  نتیجه گیري

ارزش های حرفه ای، اساس عملکرد پرستاری هستند. این مطالعه 
نش��ان می دهد ك��ه دانشجویانی كه در آستانه ف��ارغ التحصيلی از 
برنامه ه��ای آموزشی در برترین دانشگاه ه��ای كشور از نظر سطح 
خدمات آموزش��ی و ورود به عرصه پرستاری ق��رار دارند، با وجود 
ای��ن كه ميانگين كل نم��رات آنان در ابعاد مختل��ف و در مجموع 
ابع��اد در محدوده نسبتاً مهم یا مهم ق��رار می گرفت؛ اما آن دسته 
از ارزش ه��ای پرستاری را مهم می شمارن��د كه به طور مستقيم با 
شغ��ل آنها ارتباط دارد و در زمينه درک اهميت برخی از ابعاد و یا 
مؤلفه ه��ای ارزش های حرفه ای كه مرتب��ط با برخی از وظایف غير 
بالينی آنها همانند ارزیابی و نظارت همکاران، شركت در انجمن های 

حرفه ای و فعاليت های تحقيقاتی می باشند، نياز به حمایت بيشتری 
دارند. با توجه ب��ه مشابهت برنامه های آموزشی مدون و رسمی در 
دانشگاه ه��ای سراسر كشور، بدیهی است كاربرد نتایج بدست آمده 
از ای��ن مطالعه می تواند تا حدودی قابل تعميم به دانشجویان سایر 
دانشگاه ها نيز باشد و می تواند در زمينه برنامه ریزی های آموزشی و 

پژوهشی مورد استفاده قرار گيرد. 
توسعه ارزش های حرفه ای از طریق اجتماعی شدن حرفه ای تسهيل 
شده است. توسعه این ارزش ها هنگامی كه دانشجویان در دانشکده 
شروع به تحصيل می نمایند آغ��از شده و تا زمانی كه پرستاران به 
انج��ام وظایف خود در محيط كار اشتغال دارند، ادامه می یابد )4(. 
فاكتوره��ای اصلی سهيم در توسعه و یادگيری ارزش های حرفه ای 
دانشجویان، اساتيد، دانشک��ده، تجارب بالينی، سخنرانی ها، تجربه 
مراقبت از بيمار و همچنين ارزش های شخصی می باشند )5(؛ لذا به 
منظور ارتقاء پيشبرد حرفه و تبدیل دانشجویان امروز به پرستارانی 
توانمند در آینده كه عالوه بر وظایف مربوط به مراقبت مستقيم از 
بيمار قادر به انجام طيف وسيعی از فعاليت ها و نقش های پرستاری 
باشند، تدوین برنامه ریزی ها و روش های آموزشی متناسب با شرایط 
و امکانات موجود و همچنين در نظر گرفتن نواحی قوت و ضعف در 

حيطه ارزش های حرفه ای الزامی است. 
  تشكر و قدراني

این مقاله حاص��ل بخشی از طرح تحقيقات��ی و پایان نامه مصوب 
دانشگ��اه علوم پزشکی تبریز به شماره 286 می باشد بدین وسيله 
مجریان طرح از مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و نيز 
دانشگ��اه های علوم پزشکی اصفهان و شيراز و تمامی دانشجویانی 
كه در اجرای این طرح تحقيقاتی مشاركت نمودند، تشکر و قدردانی 

می شود.
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Professional values of the nursing students’
perspective in type 1 universities of medical sciences 

Introduction: Professional values  are fundamental elements of 
nursing practice that often are taught informally. Therefore it is im-
portant to assess the students’ perspective in this area. 
Aim: Purpose of the present study was to determine the perspective 
of nursing students about the importance of nurses’ professional val-
ues in medical universities of type 1 as institutions with the highest 
level of educational service.
Method: This analytical- descriptive research utilized a one-stage 
cluster sampling method to investigate the professional values of 131 
graduated nursing students in three medical universities of type 1 in 
their last semester in 2011. For data collection, a two-part, self- re-
port questionnaire was used which included demographic variables 
and the standard tool of Nursing Professional Values Scale- Revised 
(NPVS-R) developed by Weis and Schank. This instrument con-
sisted 26-item in the five dimensions (caring, activism, trust, profes-
sionalism and justice) at five- point Likert-Scale format (from not 
important to very important). Internal consistency reliability (Cron-
bach’s alpha) was (α= 0.92). Statistical analysis was performed using 
descriptive statistics (mean and standard deviation), inferential non-
parametric statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests) and 
Spearman’s rho correlation coefficient in SPSS 13.
Results: Mean scores of caring, activism, trust, professionalism, 
justice and overall dimensions according to five- point Likert-Scale 
was 3.52, 3.19, 3.76, 3.48, 3.74 and 3.52 respectively. Two of the top 
NPVS-R statements in the students were “Maintain competency in 
area of practice” (trust dimension) and “Maintain confidentiality of 
patient”(caring dimension). Additionally, the students rated “Partici-
pate in peer review”(professionalism dimension) and “Participate in 
activities of professional nursing associations and research” (activ-
ism dimension) in the lowest statements. There was significant rela-
tionship between gender, economic conditions of family and the total 
average with student’s perspective on professional values (p<0.05).
Conclusion: Although the total mean scores of nursing students were 
in the range of ‘fairly important’ to ‘important’ in the Likert Scale, 
but the most graduating students are not aware about the importance 
of some  values’ dimensions and statements related to their non-clin-
ical tasks. However, appropriate planning and teaching methods is 
required to enhance the overall area of nursing professional values.
Key words: nursing values, nursing students, professional values
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