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  يپژوهش ي مقاله
 چكيده

انجـام   يشجاعت پرسـتاران بـرا   ،انين ميدر ا. کندجاد يا يتواند عواقب مختلفياست که م يچالش ،در پرستاران يسترس اخالقيد
 يمطالعـه . کنـد  فـا  يا يها نقـش مهمـ  آن ياخالق يجه راحتيو در نت يسترس اخالقياز د يريشگيتواند در پيم ،يم درست اخالقيتصم

پرسـتار   ۳۱۳  مطالعهن يدر ا. در پرستاران صورت گرفته است يو شجاعت اخالق يسترس اخالقين ديارتباط ب يحاضر با هدف بررس
ي و شجاعت اخالقـ  Corleyيسترس اخالقيانتخاب شده و از ابزار د ياهيطور سهمبه ياستان خراسان جنوب يآموزش يهامارستانياز ب

Sekerka ـ تجزمـورد   يلـ يو تحل يفيتوصـ  يآمار يهاتوسط آزمون يآورها پس از جمعداده .ها استفاده شدداده يآورجمع يبرا ه و ي
  . ندقرار گرفتل يتحل

ـ  ياز وجـود ارتبـاط منفـ    يج حـاک ينتـا  ،يو شجاعت اخالق يسترس اخالقين شدت ديارتباط ب ی نهيدر زم ـ  ،داريمعن ن شـدت  يب
بعد تکـرار  و در  ۷/۳±۵/۰، در بعد شدت يسترس اخالقين ديانگيم). =r= ۰۳/۰P ,-۴۴/۰( است يو شجاعت اخالق يسترس اخالقيد

  . بوده است ۳۳/۳±۴۶/۰) ۱-۵(ز در دامنه ين ين شجاعت اخالقيانگيم. بوده است )۰-۵( ي از دامنه ۸۶/۰±۵۵/۳
در  يشـجاعت اخالقـ   يجاد سطوح بـاال ياز آن است که ا يحاک ،يو شجاعت اخالق يسترس اخالقين شدت ديدار بيارتباط معن

فراهم کردن و افتن راهکارها ي، و يدر شجاعت اخالق مؤثرن عوامل ييتع. دارد يسترس اخالقيدر کنترل شدت د ينقش مهم ،پرستاران
 يسـترس اخالقـ  يشجاعانه و کنترل سـطح د  يش رفتارهايدر افزا يتواند، نقش مهميم ،ياخالق يجاد جو کاريا يمناسب برای  زمينه

  .داشته باشد
  ، پرستارانياخالق ي، راحتي، شجاعت اخالقيسترس اخالقيد :يديکل واژگان
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   مقدمه

، عملکرد پرستاران در يگسترش روز افزون علوم مراقبت
همراه  يادهيچيپ يرا با معضالت اخالق يدرمان يهاطيمح

پرستاران  يت اخالقيمسؤولتواند ين معضالت ميا. کرده است
با موارد  يشناخت و پاسخ درست در مواجه ييکه شامل توانا

ماران است را با اشکال مواجه يدر امر مراقبت از ب ياخالق
ت انجام يدر موقعکند ياحساس مپرستار هنگام ن يدر ا. سازد

در  يمعضالت اخالققرار گرفته،  يدادن و انجام ندادن امر
  ). ۱،  ۲( ابدييش ميافزا يو

 Jameton .است يسترس اخالقيد ،هان چالشياز ا يکي
ک احساس دردناک و عدم يعنوان را به ياخالقسترس يد

شود که  ايجاد می يطيدر شراکند که  يف ميتوص يتعادل روح
 يو .ننديبيناتوان م ،پرستاران خود را از انجام کار درست

عنوان موانع انجام را به يو درون يساختار يهاتيمحدود
 Millو  Harrowing). ۳( کرده است يعملکرد درست معرف

به  ي، دسترسيسترس اخالقيط ديکنند که در شرايان ميب
تواند به يفرد نم يگاهآسر نبوده و يمدنظر م ياهداف اخالق

ن يا ت بروزعلو همکاران  Schluter ).۴( شود يحل منتهراه
ت مراقبت ارائه شده، مراقبت يفيرا افت ک يچالش اخالق

). ۵( اند دانسته ير واقعيغ يو تقاضا يت ناکافيهوده، حمايب
م يطور مستقکه بهاست خطرناک  يروند ،ت مراقبتيفيافت ک

م پرستاران را در معرض خطر قرار يرمستقيطور غماران و بهيب
تواند يکارکنان متعداد همانند کاهش  يعلل متفاوتو  دهديم

 ياز جمله خطاها يان عواملين ميدر ا. باشد مؤثردر بروز آن 
ز ينماران ياز بينبرطرف کردن  ي، عدم فرصت برايپزشک

جاد يا يطيز شرايهوده نيمراقبت ب). ۶( مطرح شودتواند  يم
ک ياز . کند میمواجه  ياخالق کند که پرستار را با تعارضيم

گر يد يو از سو يدرمان و اقدامات مراقبت ی دهيسو عدم فا
 ي نهيد که زمنکن يجاد ميا يتعارض  پرستار يمراقبت ي فهيوظ

در پرستاران فراهم  يسترس اخالقيدجاد يا يمناسب را برا

  ). ۷( آورد يم
توان به يم يسترس اخالقيدر د مؤثرگر عوامل ياز د

ماران اشاره يبدر درمان پزشک  ير ضروريغ يعملکرد درمان
انجام  يبراها  آنو اجبار ط ين شرايپرستاران با ا يمواجه. کرد
که در مراحل  يمارانيب يخصوصاً برا ير ضروريغ ياقدام
ن يتواند پرستاران را با ايبرند، ميسر م به يزندگ ييانتها

را در  يو عواقب مختلف) ۳( مواجه ساخته يچالش اخالق
  . ها به همراه داشته باشد آن

 يمير مستقيم و غيات مستقتأثيرتواند يم يسترس اخالقيد
همانند  ياختالالت جسم. بگذارد يپرستاران برجا يرا بر رو

 يشخص يکابوس، سردرد، اضطراب و اختالل در روند زندگ
اند، گزارش بوده يسترس اخالقيکه در معرض د يپرستاران

گر از يد يکي يشغل يتيو نارضا يت کاريفيافت ک. شده است
ادامه روند . پرستاران است يده بر روين پديا يات منفتأثير
تواند يم يسترس اخالقيو عدم برطرف شدن علل د يتينارضا

با  يپرستاران در مواجه. ش دهديرا افزا ياسترس و فرسودگ
ت و تعهدشان ممکن يزان حساسيبا توجه به م ،طين شرايا

خدمت  يتفاوت شده و از ارائهيط بياست نسبت به شرا
ن يادامه خدمت در ا ييتواناحتی ا يمناسب اجتناب کنند 

  ).۸،  ۹( خود را ترک کنند ی ستم را نداشته و حرفهيس
سترس يد يجاد کنندهيط اينکته مورد توجه در شرا

ن يا. عملکرد درست است يپرستاران برا يناتوان,   ياخالق
بلکه ست ين يبه موارد اخالق ياز عدم آگاه يناش ,يناتوان
رند که از انجام يگيقرار م يتيموقعقت در يها در حق آن

ن ترس، يغلبه بر ا يبرا). ۱۰,  ۱۱( ترسند يمح يعملکرد صح
 هستند يعملکرد اخالق ينهيازمند شجاعت در زميپرستاران ن

در برابر  يستادگيبه صورت ا يشجاعت اخالق). ۱۲،  ۱۳(
ک تعهد ثابت در يف شده و مستلزم يچه درست است تعر آن
است  يارغم وجود خطرات بالقوهيعل ياصول اخالق ينهيزم

 يافراد). ۱۴،  ۱۵( کنديد ميرا تهدپرستار  يت شغليموقعکه 
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 يدانند که در ازايهستند، م يشجاعت اخالق يکه دارا
ن يا. را از دست بدهند يزيعملکرد درست ممکن است چ

طرد ب، ا، اضطريگد آبرو، شرمنديافراد ممکن است با تهد
رو  روبهو از دست دادن کار  ي، تالفشدن از جمع همکاران

 يعملکرد اخالق ياکه دار يپرستاران يبرا). ۱۶( شوند
است  هايیيتر از نگرانمهم ،مارانيشجاعانه هستند، تعهد به ب

با خطر مربوط به خودشان  يها ممکن است در رابطهکه آن
دارند  يکه شجاعت اخالق يپرستاران). ۱۶،  ۱۷( داشته باشند

ط يند و در شرايخود فائق آ يشخص يها هستند بر ترس قادر
ماران ين سود را به بيتر شيچگونه بدانند که  يموجود م
  ).۱۸(برسانند 

 Sekerka کنند که پرستاران يو همکارانش اشاره م
مواجه  يطيکنند که با شرايعمل م يبا شجاعت اخالق يهنگام

). ۱۷(را تهديد کند مار يباز م مراقبت يطور مستق هشوند که ب
شود شجاعت  يناتوان م ياخالق حيصحاز عملکرد  يفرد يوقت

 يبرابدون توجه به عواقب آن تا کند يکمک م يبه و ياخالق
، ين جرات اخالقيا). ۱۹( تالش کند ييبه هدف نها يابيدست
حفظ کرده و  ،ش رايفرد و چهارچوب اعتقاد يت اخالقيهو
 دارديمصون م يسترس اخالقيفرد را از عواقب دچنين،  هم

)۲۰.(  
 ،ياخالقسترس يد ی نهيمطالعات صورت گرفته در زم 
 -  ۲۳( آن در پرستاران است ياز سطح متوسط به باال يحاک
پرستاران شاغل در در  يسترس اخالقيدزان يم). ۶، ۲۱

 .)۶،  ۸(ژه، باالتر است يو يها مراقبت يها بخش
Cummings اشاره  يسترس اخالقياش به عواقب ددر مطالعه

و ترک حرفه را با آن مرتبط دانسته و  يااسترس حرفه ،کرده
از کارشان مجبور به  يتيدنبال نارضا هکند که پرستاران بيان ميب

سترس يد يز به بررسين Gallagher .)۹( شوند يمترک حرفه 
در پرستاران پرداخته و شجاعت  يو شجاعت اخالق ياخالق
از  يريشگيجهت پ يک فاکتور ضروريرا به عنوان  ياخالق

 يو. کنديم يمعرف ينيبال يهاطيدر مح ،ياخالقسترس يد

و  ييکند که اگر افراد توانا ين نکته اشاره ميبه اچنين،  هم
را داشته  ين اخالقياقدام مخالف با موازانجام شجاعت عدم 

 .)۱۴( را کمتر تجربه خواهند کرد يسترس اخالقيباشند د
Murray و Aultman با  کنند که پرستاران در مواجهيان ميب

ن يبرخوردار نبوده و ا ياز شجاعت کاف ياخالق يهاچالش
 ۲۵( در آنها است يسترس اخالقيبروز د يبرا يخود عامل

،۲۴.(  
 ياتتأثيرو  يسترس اخالقيت موضوع ديبا توجه به اهم 
ارائه شده  يها ت مراقبتيفيپرستاران و ک يتواند بر رويکه م

در ممانعت از  ينقش شجاعت اخالقتوسط آنها داشته باشد و 
  . ده استين مطالعه به انجام رسي، ايرس اخالقتسيبروز د

  کار روش
در  ۱۳۹۲حاضر در اسفند ماه سال  يارتباط ی مطالعه 

پرستاران مورد . انجام شده است ياستان خراسان جنوب
گيری در  به روش نمونهنفر بودند که  ۳۱۳شامل  ،پژوهش

،  CCU  ،ICU(های ويژه  های مراقبت دسترس و از بخش
NIJCU استان خراسان  يآموزش يهامارستانياز ب) و دياليز

بر اساس تعداد پرستاران در هر . انتخاب شدند يجنوب
انتخاب ورود به آزمون  يارهايمعدارای پرستاران  ،مارستانيب

سانس يداشتن حداقل مدرک ل. دنديشده و وارد آزمون گرد
 يهاکار در بخشک سال ي ي، سابقهي، تمام وقتيپرستار

ورود به  يارهايعنوان معبه ،ينيدر کار بال يو اشتغال فعل ينيبال
ک ياطالعات شامل  يآور ابزار جمع. مطالعه انتخاب شدند

بخش اول شامل اطالعات . بود يسه قسمت ی نامه پرسش
سن، جنس، نوع بخش محل  يهايژگيکه وبود ک يدموگراف

قرار  يخدمت، سنوات خدمت و نوع استخدام را مورد بررس
بود  يسترس اخالقيد ينامه پرسشبخش دوم شامل . دهديم

 ۱۹۹۵ در سالو همکاران  Corleyتوسط  نامه پرسشن ياکه 
د نظر قرار گرفته و شامل يمورد تجد ۲۰۰۱و در سال  يطراح
 يتيت شامل موقعاالسؤک از يهر ). ۲۶( است سؤال ۲۱
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در  نامه پرسشن يا يهانهيگز. است يسترس اخالقياز د يحاک
در  ،کرتيار ليم شده و مطابق معيدو بعد شدت و تکرار تنظ

 ،و در بعد تکرار) اديار زيبس( ۵تا ) اصالً( از صفر ،بعد شدت
 نامه پرسشن يا. افته استيش يآرا) مکرراً( تا) هرگز( از صفر

و همکارانش در سال  Merghati Khoieeز توسط يران نيدر ا
شده است  يساز يقرار گرفته و بوم يابيمورد ارز ۲۰۰۸

زاده و عباس يدر مطالعه نامه پرسشن يا ييايپا). ۲۲(
 CVI١ آن به روش ييو روا ۹۳/۰کرونباخ  يهمکاران با آلفا

شامل  ،بخش سوم). ۲۳( درصد گزارش شده است ۸۸ معادل
و  Sekerkaکه توسط بود  يشجاعت اخالق ينامه پرسش

ن يا). ۱۷( شده است يطراح ۲۰۰۹همکارانش در سال 
، يعامل اخالقي طهيدر پنج ح سؤال ۱۵شامل  نامه پرسش
و  يت اخالقيد، حساسيچندگانه، تحمل تهد يهاارزش

ه در يشامل پنج گو نامه پرسشن يا. است ياهداف اخالق
مرتب ) ۵( شهيتا هم )۱( کرت است که از هرگزياس ليمق

 يسيبه روش دوطرفه از انگل نامه پرسشن يابتدا ا. شده است
سپس  ؛ترجمه شده يسيبه انگل يو سپس از فارس يبه فارس

د متخصص در ينفر از اسات ۱۰توسط  يين رواييجهت تع
، مربوط ها نهيگز از نظر شفاف بودن ،ياخالق پزشک ي نهيزم

آن  CVIقرار گرفته و  يبررسمورد ها،  آنبودن و ساده بودن 
 ۳۰ز با حجم نمونه يآن ن ييايپا. درصد محاسبه شده است ۸۱
 ۸۵/۰) کرونباخ يآلفا( از پرستاران مورد پژوهش ينفر

  . ه استمحاسبه شد
الزم توسط  يپس از کسب مجوزها ،نامه پرسشن يا

قبل از . ع شديپژوهش توز يهاطيدر مح ،همکار پژوهشگر
کسب شده  يشفاه ی نامهتيا از افراد رضاهنامه پرسشع يتوز

بدون  نامه پرسشن يها خاطر نشان شد که اطالعات او به آن
 يبرا کنندگان شرکت يچنين، تمام همنام و محرمانه بوده و 
 يدر طچنين،  هم. کامل دارند يآزاد ،ورود و خروج از مطالعه

                                                
1 Contact validity index 

ک از يهر  يحات الزم برايتوض، نامه پرسشل يروند تکم
 ۳۴۰از کل . مورد پژوهش داده شد يت به واحدهاسؤاال

ن ياز ا. شد يآورجمع نامه پرسش ۳۱۸ ،ع شدهيتوز نامه پرسش
قابل استفاده  ييگول نقص در پاسخيدلبه نامه پرسش ۵تعداد 

ک يها نامه پرسش يآورجمع. نبوده و از مطالعه حذف شدند
توسط نرم افزار  يآورها پس از جمعداده. ديماه به طول انجام

SPSS ي فيتوص يآمار يهاو توسط آزمون ۱۶ ويرايش
ي ليو تحل) ارين، انحراف معيانگي، مي، درصد فراوانيفراوان(
)T-testانس، يز واري، آنالPearson Correlation test  و

Chi-square (ل قرار گرفتنديه و تحليمورد تجز.  
  جينتا

، در ۳۷±۴۶/۲ يسنن يانگيپرستار، با م ۳۱۳ن مطالعه يدر ا
ن يتر شين و بيتر کم. سال شرکت داشتند ۲۵-۵۳ ي دامنه
ن سنوات خدمت يانگيسال و م ۲۶و  ۲ب يکار به ترت ي سابقه
 ۴پرستاران در  ،زياز نظر نوع بخش ن. بوده است ۳۲/۱±۱۲

پرستاران به  ،زين يت استخدامياز نظر وضع. گرفتند يگروه جا
جدول . م شدنديتقس يو قرارداد ي، طرحيسه گروه رسم

مورد پژوهش  يک واحدهايدموگراف يهايژگيوک ي يشماره
  .دهديرا نشان م

و  ۷/۳±۵/۰) ۰-۵( ي در دامنه يسترس اخالقين ديانگيم 
 ين شجاعت اخالقيانگيم. بوده است ۵۵/۳±۸۶/۰آن،  يفراوان

  .است )۳۳/۳±۴۶/۰() ۱-۵( ی در دامنه
و شجاعت  يسترس اخالقيدن يارتباط ب يبررسدر 

ن يب ،داريمعن ياز وجود ارتباط منف يحاک، جينتا ،ياخالق
 =r , ۴۴/۰( است يو شجاعت اخالق يسترس اخالقيشدت د

- ۰۳/۰P= .(و شجاعت  يسترس اخالقين تکرار ديارتباط ب
  ).<۰۵/۰P( دار نبوده استيمعن ياخالق
 ،کيدموگراف يهايژگيو و يسترس اخالقين ديارتباط ب 
 ي سابقهسن، و  يسترس اخالقين ديدار بياز ارتباط معن يحاک

 ين شجاعت اخالقيارتباط ب. کار و بخش محل خدمت است
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 ). ۱ يجدول شماره(. دار بوده است يز معنيکار، سن و نوع استخدام ن ي و سابقه

  ک در پرستارانيدموگراف يرهايبر حسب متغ يو شجاعت اخالق يسترس اخالقين ديانگيم -  ۱ ي شماره جدول
  یسترس اخالقید  یدرصد فراوان  یفراوان  ریمتغ

SD)±Mean(  
  یسترس اخالقیتکرار د

SD)±Mean(  
  یشجاعت اخالق

SD)±Mean(  

ش
 بخ

وع
ن

  

ICU 162  75/51  88/0±2/4  68/0±9/3  4/0±3/3  
CCU 76  3/24  56/0±1/3  16/0±8/2  66/0±1/4  
NICU 45  37/14  43/0±18/3  2/1±3  46/0±55/2  

  7/3±56/0  11/3±77/0  44/2±66/0  58/9  30  زیالید
       100  313  کل

 P 04/0=P 7/0=P=03/0      دار یسطح معن

س
جن

  

  75/3±2/1  51/3±1/1  22/3±51/0  67/76  240  زن
  12/3±62/0  96/2±58/0  2/4±61/0  33/23  73  مرد
        100  313  کل
 P 1/0=P 23/0=P=1/0      دار یسطح معن

دام
ستخ

ع ا
نو

  

  8/3±38/0  2/3±65/0  76/3±8/0  1/59  185  یرسم
  2/3±9/0  3±66/0  5/3±77/0  6/24  77  يقرارداد
  3±69/0  88/2±5/0  4±9/0  26/16  51  یطرح
        100  313  کل
 P 12/0=P 02/0=P=1/0      دار یسطح معن

ICU= Intensive Care Unit; CCU= Cardiac Care Unit ; NICU= Neonatal Intensive Care Unit 
  

  
و شجاعت  يسترس اخالقين ديارتباط ب -  ۲ ي شمارهجدول 
  خدمت در پرستاران يهابا سن و تعداد سال ياخالق

  شجاعت اخالقي  ديسترس اخالقي  متغير

  سن
۰۳/۰ P=  ۳/۰ - r=  
۰۳/۰P=  ۱۵/۰ r=  

  هايتعداد سال
  خدمت

۰۴/۰ P=  ۴/۰ - r=  

۰۴/۰ P=  ۱۴/۰ r=  
  

  بحث
سترس ين ديبدار  ي، نشانگر ارتباط معنحاضر يمطالعه

سترس ين شدت ديب. بوده است يو شجاعت اخالق ياخالق
وجود  يدار و منفيمعن يرابطه يبا شجاعت اخالق ياخالق

است که هر چه سطح شجاعت  ين بدان معنيا. داشته است
در  يسترس اخالقيابد، شدت ديش يدر پرستاران افزا ياخالق
 يفراوانو  ين شجاعت اخالقياما ب. ابدييها کاهش مآن
. مشاهده نشده است يداريمعن يرابطه يسترس اخالقيد

LaSala  وBjarnason از  يحاک يطيجاد محيشان ادر مطالعه
 مؤثر ياخالق يهارا در کاهش چالش يشجاعت اخالق
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در  يوجود شجاعت اخالق ،زين Gallagher ).۱۸( انددانسته
 يسترس اخالقيمهم در کاهش د يعنوان عامل پرستاران را به

شجاعانه پرستاران  يريگميکند که تصميان ميکرده و ب يمعرف
تواند باعث حفظ يم ياخالق يهابا چالش يدر مواجه
ها  آن ياخالق يشده و از آشفتگ ياخالق يهاچهارچوب

کند يان مياش بز در مطالعهين Murray ).۱۴( کند يريجلوگ
 يريشگيدر پ يتواند نقش مهم يم يشجاعت اخالقت يتقوکه 

طور داشته باشد که به ياخالق يها از عواقب نامطلوب چالش
 يريگ ميتصم .نديآ يموجود  به يدرمان يها طيدر محمعمول 

 ,  يبه اهداف اخالق يابيبه منظور دستشجاعانه پرستاران 
 ).۲۵( کند يريجلوگ يتعارضات اخالقجاد ياتواند از  يم

ن نکته ياز ا يحاک ، ج مطالعه حاضر با مطالعات قبليسه نتايمقا
با  ياست که رفتار شجاعانه پرستاران در هنگام مواجه

کرده  يريشگيها پ سترس در آنيجاد دياز ا ،يتعارضات اخالق
  گريبه عبارت د. شود يمها در آن ياخالق يو باعث راحت
و  يرغم وجود موانع ذهنيعل  اتياخالق ياجرادر شجاع بودن 

را در پرستاران  يتعارضات اخالق يرات منفيتأث ، يسازمان
  . شود يم يبه اهداف اخالق يابيکاهش داده و باعث دست

ش از حد يبدر پرستاران معموالً  يسترس اخالقيزان ديم
 يسترس اخالقيسطح د ،يا در مطالعه Corley. متوسط است

ز ين Cummings). ۶( است در پرستاران را باال گزارش کرده
در پرستاران  يسترس اخالقيده ديوع پديشخود  یدر مطالعه

جاد ترک حرفه در پرستاران يده را در اين پديرا باال دانسته و ا
ن يز سطح ايزاده و همکارانش نعباس). ۹( کنديم يمعرف مؤثر
 يط کاريمح يع دانسته و جو اخالقياشدر پرستاران را ده يپد

و  Schluter ).۲۳(اند  کرده يابيارزجاد آن مهم يرا در ا
سترس يد يبه بررس ،در مرور متون گسترده ،زيهمکارانش ن

ع گزارش يشا يدرمان يها طيپرداخته و آن را در مح ياخالق
در  يسترس اخالقيد ،توان گفت يم يطور کلبه). ۵(اند  کرده
زان آن يش از حد متوسط بوده که البته ميب يدرمان يهاطيمح

  . دارد يمراقبت يها طيبه نوع مح يبستگ

در حد  ،ن مطالعهيپرستاران در ا يسطح شجاعت اخالق
ان ياش بدر مطالعه Aultman .شده است يابيارزمتوسط 

ع ين افراد، شايدر ب يامروزه فقدان شجاعت اخالق که کند يم
به  يبنديو پا يورز مانند جرأت يد عوامليلذا با. شده است

ت يج داد تا در نهايرا ترو) ياخالق يدرستکار( ياصول اخالق
زان يم ،اشدر مطالعه Day .)۲۴(ابد يش يافزا يشجاعت اخالق
ن ييپا را يدرمان - يبهداشت يهاطيدر مح يشجاعت اخالق

را از جمله  ينان شغليعدم اطممانند  يرايدانسته و عوامل بس
 ).۱۱( داند يشجاعانه م يش پرستاران به رفتارهايموانع گرا
Kidder يبهداشت يهاستميموجود در س يز معضالت اخالقين 

دانسته  يت اخالقيو حساس يل عدم شجاعت اخالقيدلرا به
تواند يم ،سالم يجو اخالق کند کهيان ميبچنين،  هم يو. است

 داشته باشد ياخالق يهااز چالش يريشگيدر پ ينقش مهم
 يدهند که شجاعت اخالقيمطالعات مرور شده نشان م). ۱۲(

از جمله  يعوامل متفاوتتوان  و می ،در پرستاران باال نبوده
عنوان علل آن را به يو سازمان يتيريمد يهاتيمحدود
ش به يگرادر عمل، پرستاران  تر بيشقت يدر حق. برشمرد
 يو ذهن يمواقع، موانع واقع تر بيشدر  يدارند، ول يدرستکار
کند که ي، فرد را وادار ميتيريمد يهاستمياز جمله س ،موجود

ل به انجام آن را سرکوب ي، تمايعمل اخالق يقبل از اجرا
  . آن مصون بماند يات منفتأثيرح دهد از يکرده و ترج
 يا کار، رابطه ي سابقهبا سن و  يسترس اخالقين ديارتباط ب

د که با نکنيان ميبو همکاران  Corley. است يدار و منف يمعن
کاهش  يسترس اخالقيدر پرستاران، دکار  ي سابقهش يافزا
که سن و  ياحتماالً پرستاراند نکنيان ميبچنين،  همها  آن. ابدي يم

 تر بيشداشتن تجربه  واسطهبهدارند،  يتر شيب يکار ي سابقه
تر دچار تعارض کم ،ياخالق يهابا چالش ياوالً در مواجه

ها از ن چالشيبا ا ياً در مواجهيو ثان شوند يم ياخالق
ط موجود يات شراتأثيرکنند که  ياستفاده م يانطباق يهازميمکان

و همکاران  Lazzarin). ۱(رساند  يمها به حداقل را در آن
در پرستاران را کار  ي سابقهبا  يسترس اخالقين ديارتباط ب
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ل عدم يدلبهکار،  ، کارکنان تازهندمعتقددار دانسته و يمعن
قرار  تأثيرتحت  تر بيشط، يمح يهاط و چالشيبا شرا ييآشنا

زاده و عباس). ۸(شوند  يمسترس يگرفته و دچار استرس و د
با  ياخالقسترس ين ديارتباط ب انشدر مطالعه ،زيهمکاران ن

ش سن يبا افزا ندمعتقددار دانسته و يمعنکار را  ي سابقهسن و 
با حوادث مختلف، پرستاران  ييارويکار، پس از رو ي و سابقه

  ).۲۳(شوند  يم ياخالق يتر دچار آشفتگ کم
ز يبخش محل خدمت نو  يسترس اخالقين ديارتباط ب

در  يسترس اخالقيد يفراوانشدت . دار استيمعن يارابطه
و  Corley. ها باالتر است ر بخشينسبت به سا ICUبخش 

و  ياخالق يها زان چالشيمی خود  در مطالعههمکاران 
ژه نسبت به يو يها مراقبت سترس را در پرستاران بخشيد
ط حاد ين مطالعه شرايدر اها  آن. دانند يتر م شيبها ر بخشيسا

  ). ۱( اند ذکر کردهن تفاوت يها را عامل ان بخشيا يمراقبت
Harrowing  وMill سترس يد ،خود يفيک يدر مطالعه

ماران مبتال به يبمسؤول مراقبت از که  يدر پرستاران ،ياخالق
هستند را باال دانسته و  )HIV( ياکتسابايمنی روس نقص يو

د ندان يم يمراقبت يها طين محيا يذات يها يژگيعلت آن را، و
)۴ .(Janvier پرستاران  يسترس اخالقيد ،نيز و همکاران

 دنکنيان ميژه نوزادان را باال دانسته و بيو يها مراقبت بخش
 يها به مراقبتاز يکه ن يمارانيپرستاران با ب ييارويروکه 
جاد يا ينهيزمهستند،  يط بحرانيدارند و در شرا يدتريشد

طور به). ۷(کند  يد ميدر پرستاران را تشد ياخالق يهاچالش
 يها مراقبت يها بر بخشکه  يگفت جو خاصتوان يم یکل
 يبرا ياتيح يها يريم گيو لزوم تصمژه حاکم است يو
رو  روبه ياخالق يها تر با چالش شيپرستاران را ب  ،مارانيب
  . سازد يم

ز يکار ن ي با سن و سابقه ين شجاعت اخالقيب ي رابطه
 ي ش سن و سابقهيبا افزا  از آن است که يدار بوده و حاک يمعن

. ابدي يش ميدر پرستاران افزا يکار سطح شجاعت اخالق
Murray هر چه تجربه و سابقه  کند که يان مياش ب در مطالعه

ط ير موانع موجود در محيابد، تأثي يش ميکار در پرستاران افزا
 يافته و شجاعت اخالقيدر عملکرد پرستاران کاهش  يکار
جاعت شکه معتقد است  Aultman). ۲۵(ابد ي يش ميافزا

 ی شجاعانه يرفتارها ي با گذشت زمان و مشاهده ياخالق
 ي ش تجربهيکند با افزا يان ميب يو. شود يگران، آموخته ميد

 ي، بروز رفتارهايدرمان يها مکرر با چالش ييارويو رو يکار
ان يب Gallagher). ۲۴(شود  ياد ميشجاعانه در پرستاران ز

اد، يز ي پرستاران بدون داشتن سن و تجربه يبعضکه کند  يم
عموماً باال رفتن  يول. دهند ياز خود نشان م يشجاعت اخالق
اد شدن يو ز يط کاريجو محبا  ييآشناو کار  ي سن و سابقه

ش يها را افزا آن يقاطعانه پرستاران، شجاعت اخالق يرفتارها
  ). ١٤(دهد  يم

شجاعت  نين مطالعه نشان داده شده است که بيدر ا
وجود  يدار يمعن ي و نوع استخدام پرستاران، رابطه ياخالق
دارند،  يهستند و ثبات شغل يکه کارمند رسم يافراد. ددار

 ن نظريا. دهند ياز خود نشان م يادتريشجاعانه ز يرفتارها
). ۱۴،  ۱۸( د شده استييز تأين LaSalaو  Gallagher توسط

حفظ  يپرستاران براتوان گفت، ممکن است که  يتاً مينها
از  ياخالق يها ش، در مواجه با چالشيخو يت شغليموقع

، يجاد ثبات شغليکنند لذا با ا يح خودداريانجام عملکرد صح
  . ش داديرا در پرستاران افزا يتوان شجاعت اخالق يم

  يريگ جهينت 
سترس ين ديارتباط ب يحاضر با هدف بررس ی مطالعه 
. در پرستاران صورت گرفته است يو شجاعت اخالق ياخالق

و  يسترس اخالقين شدت دياز آن است که ب يج حاکينتا
 .داردوجود  يداريمعن يمنف يرابطه ،يشجاعت اخالق

در  يو شجاعت اخالق يسترس اخالقيسطح دچنين،  هم
ج نشان ين نتايا. برخوردار است يمتوسطحد پرستاران از 

 يها چالش با ي شجاعانه پرستاران در مواجهه يرفتارهادهد  يم
   .دهد يها کاهش م را در آن يرس اخالقتسيشدت د ياخالق

 ي سابقهبا سن و  ين که شجاعت اخالقيبا توجه به ا
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توان يم ،داشته است ،داريمعن ياو نوع استخدام رابطه يکار
 ،تجربهدر پرستاران با  ياخالق ی شجاعانه يگفت رفتارها

 ين رفتارهايگسترش ا يدر راستا. دارد يتر شيب يفراوان
پرستاران از  يتوان گفت که باال بردن سطح آگاه يشجاعانه م

، برداشتن موانع يت اخالقيش حساسيو افزا ياصول اخالق
و شجاعانه،  يخاطر رفتارها ه و اخراج بهيمانند تنب يسازمان
ق پرستاران به انجام بحث باز در مورد مسائل و يتشو
در گسترش  يتواند نقش مؤثر يم ياخالق يها شچال

  . شجاعانه پرستاران داشته باشد يرفتارها
 يريگتوان به نمونهين مطالعه ميا يها تيمحدوداز 

ن مطالعه اشاره کرد يکار رفته در ابه) ياهيسهم(ي رتصادفيغ
  . قرار دهد تأثيرج را تحت ينتا يريم پذيتواند تعميکه م

  ر و تشکريتقد
ن مطالعه و يپرستاران شرکت کننده در ا ي هياز کل 
مراحل پژوهش شرکت داشتند  يکه در اجرا يافرادچنين،  هم

  .شوديم يقدردان
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Abstract 
In the nursing profession, moral distress is a challenge thatc an have different consequences. The nurses’ 
moral courage to make the right decision can play an important role in the prevention of moral distress, and 
thus promote moral comfort. The present study examined the relationship between moral distress and moral 
courage in nurses. In this study, 313 nurses from hospitals in southern Khorasan Province were selected 
through quota sampling, and Corley’s Moral Distress Scale and the Professional Moral Courage Scale by 
Sekerka, et al. were used for data collection. The collected data were analyzed by descriptive and analytical 
statistics. The findings showed a significant relationship between the intensity of moral distress and moral 
courage (P = 0.03, r = - 0.44). From a range of 0 - 5, the mean of moral distress was 3.7 ± 0.5 in terms of 
intensity, and 3.55 ± 0.86 in terms of frequency. The mean score of moral courage was calculated at 3.33 ±  
0.46 from a range of 1 - 5. 
The significant correlation between moral distress and moral courage strongly suggests that high levels of 
moral courage in nurses can play an important role in controlling moral distress. Determining the factors that 
create moral courage and developing strategies and circumstances such as promoting an appropriate moral 
climate could play a major role in encouraging moral behavior and controlling moral distress. 
Keywords: moral distress, moral courage, moral comfort, nurses 
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