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Abstract 
Background and Objective: The healthcare system seeks responsible nurses, who 
are committed to professional ethics, which is a vital requirement in this area. 
Therefore, this study aimed to determine the role of in-service training courses in 
the attitude of nurses toward professional ethics and their performance in three 
educational healthcare centers of Zanjan, Iran. 
Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional research was performed 
on 400 nurses in educational healthcare centers of Zanjan, including 362 female 
(90.5%) and 38 male (99.5%) individuals, who were selected via convenience 
sampling. Data collection was carried out using the standardized questionnaire of 
ethics in nursing profession by Eun-Ja Yeun (2004) in the spring of 2018. 
Reliability of the mentioned survey was estimated at the Cronbach’s alpha of 0.76. 
Data analysis was performed in SPSS version 21 at two descriptive and inferential 
levels. 
Results: From 400 nurses assessed, 53.5% attended the educational courses on 
professional ethics. According to our findings, no significant difference was 
observed between the subjects who attended the courses and those who did not 
participate in the educational classes in terms of attitude toward professional 
ethics. Moreover, no significant association was found in the performance of 
participants who attended the mentioned classes before and after the intervention. 
Conclusion: According to the results of the study, participation in educational 
courses on professional ethics failed to make a significant difference in the attitude 
and performance of nurses. Therefore, more attention must be paid to the 
implementation of educations and place of work of nurses. 
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 مقدمه

 که پایداری و راسخ نفسانی صفات از ستا عبارت اخالق   

 موجب و داده قرار تاثیر تحت را فرد عملکرد و رفتار

 نیاز بدون و سهولت به صفات آن با متناسب افعالی شوندمی

 یکی عنوانبه اخالق. شود صادر انسان از سنجیدن و تامل به

 خاصی اهمیت دارای ایحرفه آموزش بنایی زیر موضوعات از

، در جهت های مختلفبشریت پس از طی دوره .(1) است

رویکردی عقالنی و اخالقی در تأمین نیازهای مادی و  داشتن

توان اخالق را از این جهت می رود.پیش میمعنوی خود 

تحت هایی تهرش اغلب،مرکز تحوالت دنیای آینده دانست. 

خدمت به  یکه در ارائه گیرندیقرار متاثیر این رویکرد 

های ای یکی از شعبه(. اخالق حرفه2از هستند )ها پیشتانسان

ائل ها و مسچالشبه تا کوشد جدید اخالق است که می

های گوناگون پاسخ داده و برای آن حرفهپیش روی اخالقی 

 یاحرفه اخالق از مقصود .اصول خاص متصور است

 بر و داوطلبانه افرادالزم است  که است یقواعد مجموعه

 یاحرفه کار انجام در ،شیخو فطرت و وجدان یندا اساس

 در ای باشند داشته یخارج الزام آنکه بدون، کنند تیرعا

(. 3شوند ) دچار یقانون یهامجازات به تخلف، صورت

 ،ستا پرستاری عملکرد در مبنایی مفهومی ایاخالق حرفه

 به پایبند و پذیر مسئولیت پرستاران به درمانی نظام نیاز که چرا

هرچند رعایت (. 4است ) حیاتی ینیاز ای،حرفه اخالق

اخالق در همه مشاغل با اهمیت است اما در حرفه پرستاری 

محیط پرستاری البته (. 5این موضوع ضرورت بیشتری دارد )

های اخالقی تمحدودیتاثیر از شرایطی است که تحت  مملو

مراقبت خدمات پرستاران هنگام انجام (. 6دارد )و قانونی قرار 

شوند خالقی منحصر بفردی مواجه میاز بیمار با مشکالت ا

های سریع در علم و رشد امروزه با توجه به پیشرفت(. 1)

تغییرات قابل توجهی  ،های مختلفهای جدید در زمینهفناوری

های بهداشتی و درمانی دیده حرفهها از جمله در همه حرفه

های جدید و دیدگاه یمنجر به ارائه یشود. چنین تغییراتمی

های بهتر از سالمت گسترش مرزهای دانش در جهت مراقبت

که حرفه پرستاری نیز از این منظر مستثنی شود انسان می

وینسون در بین پنج عنصر معرفت شناختی و  (.3) نیست

دانش پرستاری، هنر پرستاری، بنیادی در پرستاری شامل 

دانش فردی، اخالق پرستاری و دانش اجتماعی سیاسی، 

اخالق پرستاری را استفاده از تفکر انتقادی و استدالل منطقی 

رعایت  (. 3است )ط اخالقی و فلسفی تعریف کرده شرای

معیارهای اخالق در عملکرد پرستاری از سایر موارد مراقبت 

 به و شواهد به توجه با که( 5د )باشتر میحساس تر و مهم

 که آنچنان آل، ایده طور به ما پرستاران سوی از مختلفی دالیل

 لهامس این به نسبت و شودنمی رعایت است بیماران شایسته

 مورد در ایمقایسه یمطالعه نتایج .است شده انگاری سهل

 سوئیس و چین در اخالقی مشکالت از پرستاران ادراکات

 فرهنگ بر مبتنی اخالقی هایحوزه بعضی در که دهدمی نشان

 پرستاران که این ضمن دارد، وجود هاییتفاوت، اعتقادات و

 غمگین و ناراضی عصبی، ، اغلبکار از بعد و حین در چینی

 با مناسب ارتباط عدم اخالقی مشکالت گروه دو هر اما. بودند

 (.10) بودند کرده تجربه را سنگین بارکاری از ناشی بیماران،

 ،های اصلی در آموزش پرستارانیکی از دغدغهبنابراین، 

 ایحرفه ش توانایی آنان در موضوعات اخالقی افزاینحوه

ران امروز و فردا ضروری است است. این توانایی برای پرستا

های پرستاری عالوه بر انجام های صحیح نقشالزمه(. 11)

های حقوقی و صحیح اقدامات فنی، توجه بیشتر آنان به جنبه

 یاخالقی کارشان است که این مهم با آموزش و ارائه

راهبردهای مناسب برای عملکرد اخالقی پرستاران قابل 

ت بی شک از ـن خدمـوزش ضمـآم(. 11)ت دستیابی اس

ر سازمان و افزایش ترین و مؤثرترین عوامل بهبود امومهم

 (Chiaburu &Tekleab) تکلبو  چیبرو (.12است )کارایی 

برنامه ریزی شده  یآموزش ضمن خدمت را طراحی مداخله
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 یبرنامه یک (.13دانند )ملکرد شغلی افراد میبرای افزایش ع

 بایدشده باشد،  ریزی برنامه بخوبی که خدمت ضمن موزشیآ

 هایمهارت و و اطالعات مراقبت استانداردهای به دستیابی

 را هانآ انتظارات و ساخته تسهیل راپرستاران  برای الزم

-هاند بکه بتازگی استخدام شدهی پرستاران (.14) بخشد تحقق

 یحوالت در زمینهمنظور به روز کردن آخرین تغییرات و ت

آموزش که  دارندضمن خدمت موزش آپرستاری نیاز به 

-که در سالای اهمیت فزاینده واسطههنیز باخالق در پرستاری 

های در سیستمها زشهای اخیر یافته، باید جزئی از این آمو

یکی که کنند اظهار می ینکملیش و بر  (.15-16) اشددرمانی ب

های ضمن خدمت، ضمانت کردن استقالل، از اهداف آموزش

باشد دارای گواهی می تفکر و صالحیت پرستاران مطلع به کار

ی آن برای مراقبت که قادر به ارزیابی دانش خود در بکارگیر

نشان   و همکاران  Iglesias یمطالعه (.11)نداز بیماران باش

های پرستاران اغلب نگران شرایطی بودند که درگیری داد که

ید در این زمینه سراما به نظر می ،اخالقی و حقوقی ایجاد کند

در طول دیدند. اگرچه پرستاران موزش نمیآکافی  یبه اندازه

ق زیستی ای، اخالتحصیالت دانشگاهی در مورد اخالق حرفه

ای هموزشآبه ولی دیدند آموزش میقوانین پرستاری  و

احمدی نشان داد  یمطالعه(. 6) داشتندای نیز نیاز مستمر دوره

 وضعیت از مطالعه مورد هایسازمان در ایحرفه اخالق که

 سازمانی فرا سطح سه در عواملی و نیست برخوردار مناسبی

 سطح نبود پایین بر فردی و( درونی) سازمانی ،(بیرونی)

 مؤثر بررسی مورد هایسازمان در کارکنان ایحرفه اخالق

نتایج مطالعات قبلی، بررسی با توجه به لذا، (. 13) است بوده

 یارائه یوهـت و نحـن خدمـای ضمـهمیزان تاثیر آموزش

ای از اهمیت اران به اخالق حرفهـها در نگرش پرستآن

، به رـحاض یهـن مطالعـی برخوردار است. بنابرایـخاص

های آموزشی ضمن خدمت در نگرش نقش دوره تعیینمنظور 

طراحی و به اجرا ای پرستاران به اخالق حرفهو عملکرد 

 .درآمد

 روش بررسی

 یکلیهآماری  ی، جامعهمقطعی -ی توصیفیمطالعه در این    

در  زنجان شهر درمانی و آموزشی مراکز در شاغل پرستاران

انجام این مطالعه،  محیط .بودند نفر 300 تعداد به 1331سال 

 و عج(عصر ) ولی موسوی،آیت اهلل  درمانی-آموزشی راکزم

 نمونه ها،نمونه آوری جمع روش و زنجان شهر بهشتیشهید 

 فرمول از استفاده با نمونه تعداد. بود دسترس در گیری

 افزایش برای شد که در عمل و محاسبه نفر 334 کوکران

 از پس .گردید استفاده نمونه عنوانبه نفر 400 زا هایافته اعتبار

اخالق در پژوهش دانشگاه علوم  یتصویب طرح در کمیته

 پزشکی زنجان و دریافت کد اخالق

(IRZUMS.REC.1397.017) شرکت کنندگان  تمامی زا

 ایشان به و شد گرفته طرح اجرای رضایت آگاهانه در مورد

و نام خانوادگی  نام بدون هاپرسشنامه که شد اطمینان داده

 محرمانه صورت به آنان دموگرافیک اطالعات و خواهد بود

 پرسشنامهبرای گردآوری اطالعات از  حفظ خواهد شد.

 جایون یون پرستاری یحرفه در اخالق شده داستاندار

((Eun-Ja Yeun  پرسشگرانبدین منظور. (13)استفاده شد ، 

در  و اطالعات الزم مراجعه کرده هابیمارستان به دیده آموزش

را به شرکت کنندگان  هامورد مطالعه و روش گردآوری داده

به  پرسشنامه کردن پر برای ایهفته 2زمان  مدتارائه دادند. 

های تکمیل شده سپس پرسشنامهشرکت کنندگان داده شده و 

 نرم کمک به هادادهتوسط خود پرسشگران جمع آوری شد. 

 سطح. گرفت قرار تحلیل و زیهتج مورد 21 نسخه SPSS افزار

د و از روش گرفته ش نظر در 05/0 نیز هاآزمون در معناداری

 ها استفاده گردید.مقایسه میانگین

 بخش .است شده تشکیل بخش دو ازاستفاده شده  پرسشنامه

 کاربرد به نسبت نگرش سنجش جهت سؤال 20شامل  :اول

 عملکرد سنجش جهت سؤال 5شامل  :دوم و بخش اخالق

 بر پرسشنامه دهی یباشد. نمرهاخالق می کاربرد به نسبت

 کامالً تا( 5) موافقم کامالً از لیکرت ایگزینه 5 مقیاس اساس
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 از حاصل نمره کمترین و 125 نمره بیشترین .بود ( 1) مخالفم

  .باشدمی 25 ابزار این

که در این مطالعه  پرستاری حرفه در اخالق کاربرد پرسشنامه

سنجی شده روان نوحی و همکارانتوسط  قبالً د،استفاده ش

 توسط ابتدابه فارسی،  ترجمه از صورت که پساست. بدین

 پس و گرفت قرار کلی ارزیابی مورد پرستاری اخالق تیم یک

 فرد یک توسط نظر، مورد تیم توسط آن هایگویه تأیید از

 و شد ترجمه تخصصی صورت به انگلیسی زبان هب مسلط

 و برگردانده انگلیسی به پرسشنامه مجدداً جمهتر صحت برای

 آن اشکاالت و گرفت قرار مقایسه مورد آن اصلی ینسخه با

 روایی بررسی برای. مرتفع گردید زبان تخصص با افراد توسط

 از نفر 10 رایب پرسشنامه اجرا، از قبل ،ابزار مورد استفاده

 امیتم که گردید ارسال پرستاری مدرسان و باتجربه اساتید

 و شفافیت ،(بودن مرتبط) ویژگی هایشاخص با هاگویه

 پایایی همچنین،. گرفت قرار بررسی مورد سادگی و وضوح،

 بدست 16/0 کرونباخ، آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه

 مناسب پایایی و مطلوب درونی همسانی یدهنده نشان که آمد

موزشی آ یالزم به توضیح است که دوره .(22) بود ابزار

بصورت برای پرستاران، ای ضمن خدمت اخالق حرفه

مطلب توسط مدرس و  یبرگزاری کالس حضوری و ارائه

 در پایان دوره بوده است.پرسش و پاسخ برگزاری بخش 

 یای، نحوهاخالق حرفه یمحتوای دوره شامل تاریخچه

 یبرخورد با بیمار، روانشناسی بیمار، شناخت وظیفه، و نحوه

پرسشنامه مورد  خدمت و احترام به بیمار بوده است. یارائه

ای شامل بیمارستان محل استفاده در رابطه با اطالعات زمینه

نوع شیفت، سن، جنسیت، سطح  کار، یخدمت، سابقه

تحصیالت، بخش فعالیت در بیمارستان، سمت )پرستار، 

 باشد.میسرپرستار، سوپروایزر و مترون( 

 

 هایافته

 نفر 223ر شرکت کننده در این مطالعه، تعداد نف 400از     

 30/33) نفر 133درصد( در بیمارستان موسوی، تعداد  30/51)

درصد(  4/3) نفر 33درصد( در بیمارستان ولی عصر و تعداد 

در بیمارستان شهید بهشتی زنجان مشغول خدمت بودند و 

 یدوره سابقه شرکت دردرصد(  50/53) نفر 214تعداد 

را  در طول خدمت ای در پرستاریق حرفهاخالآموزشی 

-درصد( دارای سابقه 3/51) نفر 205تعداد داشتند.  همچنین، 

درصد(، دارای  41) نفر 164سال، تعداد  10کمتر از کار  ی

درصد(  1/1) نفر 31سال و تعداد  20تا  11بین کار  یسابقه

 .سال بودند 20کار باالتر از  ینیز دارای سابقه

 بر کنندگان شرکتو عملکرد  نگرش سنجشنتایج کلی 

 به نسبت خدمت ضمن آموزشی هایدوره در شرکت اساس

آورده شده  1در جدول  پرستاری در ایحرفه اخالق کابرد

 کاربرد به پرستارانو عملکرد  نگرش ینتایج مقایسه .است

در جدول  ایزمینه متغیرهایبرخی  بر حسب ایحرفه خالقا

 .نشان داده شده است 2

 
 ایحرفه اخالق خدمت ضمن آموزش هایدوره در شرکت حسب بر مطالعه مورد پرستاران عملکرد و نگرش مقایسه: 1 جدول

 نگرش و عملکرد پرستاران        

 

  برحسب شرکت در دوره

 Pvalue عملکرد Pvalue نگرش

انحراف  گین نمیا

 معیار

انحراف  گین نمیا

 معیار

 

 شرکت در کارگاه

  0.33 2.45 بله

 

0.4 

2.56 0.53  

 

0.3 
 0.51 2.56 0.36 2.42 خیر

 0.51 2.56 0.34 2.43 کل
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 ایای براساس برخي متغیرهای زمینههای بازآموزی اخالق حرفهمقایسه نگرش و عملکرد پرستاران شرکت کننده در دوره :8دول ج

 نگرش و عملکرد پرستاران

 
 

 ایمتغیرهای زمینه

 pvalue ملکردع pvalue نگرش

انحراف  گیننمیا

 معیار

انحراف  گیننمیا

 معیار

  36/0 43/2 موسوی محل خدمت

03/0 

55/2 53/0  

 46/0 61/2 23/0 31/2 ولی عصر 1/0

 11/0 43/2 50/0 3/2 بهشتی

 

 ی خدمتسابقه

  34/0 44/2 سال10کمتر از 

1/0 

64/2 54/0  

 53/0 52/2 33/0 46/2 سال 20-10بین  1/0

 62/0 43/2 23/0 41/2 سال 20بیش از 

 

 جنسیت

  33/0 44/2 زن

6/0 

55/2 51/0  

3/0 
 63/0 63/2 33/0 41/2 مرد

 

 سن

  33/0 40/2 30کمتر از 

5/0 

61/2 55/0  

 55/0 53/2 31/0 45/2 40-31بین  1/0

 63/0 46/2 32/0 41/2 سال 40باالی 

  32/0 50/2 ثابت  شیفت

2/0 

52/2 60/0  

 51/0 51/2 33/0 43/2 در گردش 6/0

  33/0 44/2 پرستار سمت 

01/0 

51/2 51/0  

 55/0 65/2 30/0 50/2 سرپرستار 4/0

 53/0 26/2 26/0 51/2 سوپر وایزر

  32/0 44/2 لیسانس میزان تحصیالت

03/0 

51/2 53/0  

 44/0 42/5 34/0 53/2 فوق لیسانس 2/0

 

 یمیانگین نمره، 1 نشان داده شده در جدول جنتایبراساس 

ای پرستاران با پرستاران شرکت کننده در کارگاه اخالق حرفه

به  هبا توج . بود افرادی که شرکت نداشتند تقریبا یکسان

نتایج سنجش نگرش و عملکرد شرکت کنندگان که  2جدول 

ای هآموزشی را بر اساس برخی متغیرهای زمین یدر دوره

شرکت کنندگان محل خدمت  یمیانگین نمرهدهد، نشان می

های ولی عصر و باالتر از بیمارستاندر بیمارستان موسوی 

ای های حرفهمیانگین آموزش نیهمچن (.(p=0/009 بودبهشتی 

 یسابقهاز قبیل ای سایر متغیرهای زمینهپرستاری از نظر 

معناداری ارتباط و سمت فت کاری شی ،خدمت، جنسیت، سن

 .(p>0.05)نداشتند 

 

 بحث

نگرش و  ینمره میانگین آمده، بدست نتایج براساس   

 با ایحرفه اخالق کارگاه در کننده شرکت پرستارانعملکرد 

 چنین لذا. بود یکسان تقریبا نداشتند شرکت که پرستارانی

 اخالق آموزشی هایدوره در شرکتکه  گرددمی استنباط

 تفاوت پرستارانو عملکرد  نگرش در تاس نتوانسته ایحرفه
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ها برای با توجه به اینکه محتوای این کارگاه .کند ایجاد

نگرش و علکرد شرکت  و با هدف تغییر  افزایش آگاهی

ژوهش ، پبرنامه ریزی شده بودای به اخالق حرفهکنندگان 

 یگراند و ساداتی کالته پژوهش حاضر تا حدودی با نتایج

 که داد نشان یگراند و ساداتی کالته ی. مطالعهبودهمسو 

 اخالق به نسبت رشـنگ ارتقاء در توجهی قابل تغییرات

 با تحصیل ابتدای پرستاری دانشجویان) گروه دو در ایحرفه

 ( وجودمامایی و پرستاری یدانشکده آخر سال دانشجویان

 کاهش تحصیل پایان گروه در نگرش که طوری به نداشت

که در حالی (.4نبود ) دار معنی دچن هر، بود کرده پیدا

 کردند که پیشنهاد در پژوهش خودهمکاران  و ( (Doddددا

 آموزش به باید سالمت، تیم در نراپرستا قدرت افزایش برای

از  کرد. بیشتری توجه ضرورت یک عنوانبه ایحرفه اخالق

 انجام بر عالوه پرستاری هاینقش صحیح هایالزمه هانظر آن

 و حقوقی هایجنبه به آنان بیشتر توجه فنی، تاقداما صحیح

 یارائه و آموزش با مهم این که است کارشان اخالقی

 قابل پرستاران اخالقی عملکرد برای مناسب راهبردهای

ای که انجام در مطالعه گراندتین(. 20)است  توسعه و دستیابی

 و مناسب اخالقی گیری تصمیم در پرستاران توانایی عدمداد، 

 کمبود تـرا به عل منسجم الگویی از هاآن پیروی عدم

 بیان کرد اخالقی موضوعات یزمینه در الزم هایآموزش

، پرستاران هـاگرچنیز  همکارانو  Iglesia به نظر(. 21)

 اخالق ای،حرفه اخالق مورد در دانشگاهیهای آموزش

 هایآموزش بهاند، ولی را گذرانده پرستاری قوانین و زیستی

 که است معتقد Wehrwein(.6) دارند نیاز نیز ایدوره مستمر

 از دانشجویان آگاهی ارتقاء درای حرفه اخالق آموزش

. است موثر کار محیط در هاآن کاربرد و اخالقی موضوعات

 که دانشجویانی در اخالقی گیری تصمیم توانایی این، بر عالوه

 که بودتر از دانشجویانی بیش بودند، گذرانده را اخالق درس

 گواه پژوهش این هاییافته .بودند نگذرانده را درس این

 افزایش بر آن مثبت تاثیر و اخالق آموزش اهمیت بر دیگری

حال (. 11است ) پرستاری دانشجویان اخالقی قضاوت قدرت

 نگرش در نقشی آموزشی هایآنکه در پژوهش حاضر، دوره

 اب همسو و نداشت ایحرفه اخالق به نسبت پرستاران

 ایحرفه هایآموزش میانگین. نبود های ذکر شدهپژوهش

 کاری شیفت و سن جنسیت، خدمت، یسابقه نظر از پرستاری

 یزن یگراند و عضدی یدر مطالعه. نداشتند معناداری ارتباط

در مورد کدهای  آگاهی میزان شناختی، جمعیت عوامل بین

 جودو داری معنی آماری ارتباط خطا بروز میزان و اخالقی

 متغیرهایکه  نشان داد Yoder که مطالعهدر حالی (.1) نداشت

 داری معنی رابطه کاری یتجربه و کاری یزمینه پیش سن،

 پژوهش همچنین، نتایج (.22) داشتند سازی ایحرفه با

 هایشیفت که پژوهش این برخالف نیز دیگران و دهقانی

 که داد نشان ه،نکرد ایحاد پرستاران نگرش در تفاوتی کاری

 در پرستاران نظرات و مشارکت با کاری هاینوبت تعیین

البته در (. 5) است بوده مؤثر ایحرفه اخالق رعایت ارتقای

 ایحرفه به پرستاران نگرش زنی زاده زمان و شوهانی یمطالعه

 نسبت پرستاران نگرش بین ارتباط و بود میانه حد در سازی

 هایدوره در شرکت و یتجرب کار متغیرهای سازی ایحرفه به

 اهمیت قابل آماری نظر از فردی توانمندسازی برای آموزشی

 عوامل بینمعتقدند  نیز همکاران و والی(. 23) باشدمی

 ریزی برنامه عوامل بین نیز و جنسیت و ایحرفه و سازمانی

 یرابطه پرستاران، کاری یسابقه و سنی گروه متغیر دو با

ها نشان آن یمطالعه همچنین. شودمی دیده داری معنی آماری

 برنامه در زیادی بسیار اهمیت از ایحرفه عوامل به توجهداد 

 در پرستاران برای خدمت ضمن آموزشی هایدوره ریزی

 خاص توجه مورد باید و بوده برخوردار بیمارستانی مراکز

 .گیرد قرار

 اخالق به نگرش نظر از خدمت محلحاضر،  یمطالعه در

نگرش پرستاران به اخالق که . بطوریبود دار معنی ایحرفه

نسبت به  موسوی اله آیت درمانی آموزشی مرکزدر ای حرفه

به  احتماالًتوان را می. که دلیل آنباالتر بوددو مرکز دیگر 
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های آموزشی در آن برگزاری دوره ینحوه انسجام بیشتر در

  درمانی ذکر کرد. -مرکز آموزشی

 حین آموزش پرستاری، یحرفه یتوسعه و پیشرفت منظور به

اش شغلی جاری نیازهای با شخص ساختن آشنا خدمت جهت

 پرستاران آمادگی به منجر عمل این رسد.می نظر به ضروری

 هایمراقبت کیفیت ارتقاء همچنین و جدید اطالعات کسب به

 در را خود دانش پرستاران گردد. در واقع،می پرستاری

 توانند افزایشمی الزم هایآموزش زطریقا اخالقی موضوعات

 دقت اـهوزشـآم اجرای یوهـنح به است الزم اما دهند،

  شود. تریبیش

 

 نتیجه گیری

 ینحوه به است الزم حاضر،  یبا توجه به نتایج مطالعه    

ضمن  هایدورهو  دهش تری بیش دقت هاآموزش اجرای

، طراحی ه باشدداشت بیشتریعلمی  غنایخدمتی که کارآیی و 

عدم تاثیر مناسب  عللدر مورد رسد به نظر می .و اجرا شود

پرستاران به  و عملکرد های آموزشی در افزایش نگرشدوره

  باید مطالعات بیشتری انجام شود.ای، مباحث اخالق حرفه

 

 تشکر تقدیر و

 با عنوان بررسیHSR این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی    

 و عملکرد نگرش در خدمت ضمن وزشیآم هایدوره نقش

 شهر درمانی-آموزشی مراکز در ای،حرفه اخالق به پرستاران

تحت و ( IRZUMS.REC.1397.017) کد اخالقنجان با ز

زنجان انجام گرفته است.  پزشکی حمایت مالی دانشگاه علوم

دانند از معاونت محترم تحقیقات پژوهشگران بر خود الزم می

درمانی و  –محترم مراکز آموزشی  و فناوری، مسوولین

و دفتر ی ـدرمان –ی ـپرستاران شاغل در مراکز آموزش

زنجان صمیمانه تقدیر و تشکر  دانشگاه علوم پزشکیپرستاری 

 نمایند.
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