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هقالِ پژٍّشی

مقایسه استدالل اخالقی دانشجویان پرستاری و پرستاران شهرستان میبد در برخورد با معضالت
اخالقی
سیدُالْام فضلجَ ،1عباس عباسزادُ ،2اللِ لقواًی

3

ٌ .1ز ٜٚپزعتبری ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔیجذ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی ،یشد ،ایزاٖٛ٘( .یغٙذٔ ٜغإ)َٚ
 .2اعتبدٌ ،ز ٜٚپزعتبری داخّی خزاحی ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی ،تٟزاٖ ،ایزاٖ.
 .3اعتبدیبر ،ػنٞ ٛیأتػّٕی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ثٓ ،ثٓ ،ایزاٖ.
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یافتِّأ :یبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ ( ٚ )40/83±5/93دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری
( )46/64±6/8اس وُ ٕ٘ز 66 ٜث ٝدعت آٔذٔ .یبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ عبَ آخز
تفبٚت ٔؼٙبداری ٘غجت ث ٝعبَٞبی پبییٗتز ٘ذاؽت ( .)P≥0/05ثیٗ عبثم ٝوبر پزعتبراٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ
ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی راثئ ٝؼٙبداری ٌشارػ ؽذ ( .)P≤0/05عبیز ٚیضٌیٞبی خٕؼیتؽٙبختی
پزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ارتجبه ٔؼٙبداری ثب ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی ٘ذاؽتٙذ.
هالظحاا اخالقی :در ٔٛرد اٞذاف پضٞٚؼ ٔ ٚحزٔب٘ٝثٛدٖ اىالػبت ث ٝؽزوتوٙٙذٌبٖ تٛمیح
داد ٜؽذ  ٚرمبیت وتجی خٟت ؽزوت در پضٞٚؼ ٌزفت ٝؽذ.
ًتیجِگیری :ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ث ٝدعتآٔذ ٜاس ٔيبِؼِ ٚ ٝش ْٚثزخٛرداری پزعتبراٖ اس
تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی  ٚتٛإ٘ٙذی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری در ى َٛتحقیُ ٘یبس ث ٝثز٘بٔٝریشی
آٔٛسؽی ٔٙبعت در وٛریى ِْٛٛآٔٛسؽی دا٘ؾىذٜٞب  ٚارائ ٝراٜوبرٞبی ٔٙبعت  ٚاعتزاتضیٞبی
خبؿ تٛعو ٔذیزاٖ  ٚثز٘بٔ ٝریشاٖ ثیٕبرعتبٖ در ایٗ سٔیٔ ٝٙیثبؽذ.

تٕبٔی حمٛق ا٘تؾبر ایٗ اثزٔ ،تؼّك ثٔ ٝزوش تحمیمبت اخالق  ٚحمٛق پشؽىی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی ٔیثبؽذ.

فنُخٕٞ ٚ ٛىبراٖ

ٔدّ ٝاخالق پشؽىی ،دٚر ٜدٚاسد ،ٓٞؽٕبر ٜچُٟٚع1397 ،ْٛ

 .1هقدهِ

در ثزخٛرد ثب یه ٔؼنُ اخاللی ،لذرت آ٘بِیشوزدٖ آٖ ثب

پیؾزفت در ػّٓ پشؽىی  ٚتىِٛٛٙصی ٔٙدز ث ٝتغییزات ػٕیمی

اعتفبد ٜاس لٛا٘یٗ  ٚداؽتٗ یه تٛخیٙٔ ٝيمی ثزای ا٘تخبة

در آٔٛسػ  ٚوبر ثبِیٙی پزعتبری ٌزدیذ ٜاعت ( .)1ثٚ ٝخٛد

فٛرتٌزفت ٝدر ٔیبٖ عبیز ٌشیٞٝٙب  ٚث ٝد٘جبَ آٖ داؽتٗ

آٔذٖ تفبٚتٞبی فزٍٙٞیٔ ،غبئُ ٔزثٛه ث ٝپبیبٖ س٘ذٌی،

لذرت تقٕیٌٓیزی ٔیثبؽذ (.)3

٘مؼ ص٘تیه ،رٚػٞبی ٘ٛیٗ ثبرداری ٔٙدز ث ٝافشایؼ

دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری پظ اس فبرؽاِتحقیُؽذٖ ث ٝػٛٙاٖ یه

تنبدٞبی اخاللی ٌؾتٔ ٚ )2( ٝؾىالت ٔٙحقز ث ٝفزدی را

پزعتبر در عیغتٓ پیچیذ ٜعالٔت ،در ثبِیٗ ٔؾغ َٛث ٝارائٝ

ثزای پزعتبراٖ ثٚ ٝخٛد آٚرد ٜاعت (.)3

خذٔبت درٔب٘ی ث ٝثیٕبراٖ ٔیٌزد٘ذ ٘ ٚیبسٔٙذ داؽتٗ ا٘زصی

أزٚس ٜدر عیغتٓ عالٔت ٘یبس رٚسافش ٖٚپزعتبراٖ ثزای

ثیپبیبٖ  ٚتٛا٘بیی سیبد در حُ ٔغأِٔ ٝیثبؽٙذ .دا٘ؾدٛیبٖ

ثزخٛرداری اس ؽبیغتٍیٞبی اخاللی احغبط ٔیؽٛد.

پزعتبری در ثذٚ ٚرٚد ث ٝعیغتٓ ثب پیچیذٌی ٔحیو وبر ر ٚثٝ

ؽبیغتٍی اخاللی پزعتبراٖ ،ؽبُٔ تقٕیٌٓیزی اخاللی،

رٔ ٚیؽ٘ٛذ و ٝثز رٚی اٍ٘یشٜٞب  ٚرمبیتٕٙذی اخاللی آ٘بٖ

حغبعیت اخاللی ،دا٘ؼ اخاللی  ٚثبستبة اخاللی ٔیثبؽذ

تأثیزٌذار اعت ( .)7دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثبیذ ٟٔبرتٞبی

(.)4

آ٘بِیش اخاللی  ٚتقٕیٌٓیزی اخاللی را در خٛد پزٚرػ  ٚارتمب

پزعتبراٖ ث ٝدِیُ ایٗو ٝدر ارتجبه ٔغتمیٓ ثب ثیٕبراٖ

دٙٞذ تب ثتٛا٘ٙذ ثب ٔؼنالت اخاللی پیؼآٔذ ٜدر ثبِیٗ ثٝ

ٔیثبؽٙذ ،ثیؾتز اس عبیز اػنبی وبدر درٔبٖ ثب ٔٛلؼیتٞبی

د٘جبَ پیؾزفت تىِٛٛٙصی  ٚا٘تظبرات اختٕبػی و ٝث ٝد٘جبَ آٖ

پیچیذ ٜدرٔبٖ ٔٛاخٔ ٝیؽ٘ٛذ .در حبَ حبمز ث٘ ٝظز ٔیرعذ

ثٚ ٝخٛد آٔذٛٔ ٜاخٌ ٝزد٘ذ ( ٚ )3ایٗ أز ٘یبسٔٙذ ثزخٛردار

پزعتبراٖ ثزای ٔٛاخ ٟٝثب تٙبلنبت اخاللی ث ٝىٛر وبُٔ

ثٛدٖ اس تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی ٔیثبؽذ .ثزای آٔبدٜوزدٖ

آٔبدٌی ٘ذار٘ذ (ِ ،)1ذا آ٘بٖ پی ث ٝإٞیت تقٕیٌٓیزی

دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثٙٔ ٝظٛر ٚرٚد ثٔ ٝحیو پیچیذ ٜثبِیٙی

اخاللی در وبر رٚسٔز ٜحزفٝای خٛد ثزدٜا٘ذ ( .)1تٛا٘بیی

٘یبس ٞغت و ٝآ٘بٖ ث ٝىٛر ػّٕی ثب چبِؼٞبی السْ ر ٚث ٝرٚ

لنبٚت فحیح  ٚتقٕیٌٓیزی اخاللی ث ٝىٛر ثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ

ٌزد٘ذ تب ػّٓ  ٚدا٘ؼ ٔٛرد ٘یبس در ایٗ سٔی ٝٙرا وغت ٕ٘بیٙذ

ٔٙدز ث ٝثبسدٞی ثیؾتز ٔٙبثغ ،ارتمبی اٞذاف عالٔتی ،عٛدرعب٘ی

و ٝؽبُٔ اعتذالَ ثبِیٙی ٟٔ ٚبرتٞبی السْ ٔیثبؽذ (.)7

ثیؾتز ث ٝثیٕبر  ٚپیؾٍیزی اس آعیت  ٚفذٌٔ ٝزدد .ثٙبثزایٗ

دا٘ؾدٛیبٖ ثبیذ در ى َٛتحقیُ خٛد ث ٝعيح ٔٙبعجی اس

عیغتٓ عالٔت ث ٝپزعتبرا٘ی ٘یبس دارد و ٝدر لنبٚت ثبِیٙی ٚ

اعتذالَ اخاللی دعت یبثٙذ ( .)8ػّیرغٓ آٔٛسػٞبی اخالق

تقٕیٌٓیزی اخاللی ؽزوت وزدٙٔ ٚ ٜدز ث ٝافشایؼ ویفیت

در دا٘ؾىذٜٞب ،تحمیمبت اخیز ٘ؾبٖ داد ٜاعت و ٝفبرؽاِتحقیالٖ

ارائ ٝخذٔبت در عیغتٓ ٌزد٘ذ ( .)5ثب ٚخٛد اىالػبت سیبد ٚ

پزعتبری و ٝث ٝػٛٙاٖ پزعتبر ث ٝعیغتٓ ٚارد ٔیؽ٘ٛذ ،اس

ثقیزت خبؿ پزعتبراٖ ٘غجت ثٚ ٝمؼیت ثیٕبراٖ ،ؽٛاٞذ

ثیٕبراٖ ٔ ٚؼنالت اخاللی پیؼآٔذ ٜثزای خٛدؽبٖ دفبع

حبوی اس آٖ اعت و ٝآ٘بٖ اغّت در فزایٙذ تقٕیٌٓیزی ٘مؼ

ٕ٘یوٙٙذ (.)9

وٕی دار٘ذ و ٝیىی اس دالیُ آٖ ٔیتٛا٘ذ وٕجٛد تٛا٘بیی

ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ داد ٜو ٝعيح اعتذالَ اخاللی در دا٘ؾدٛیبٖ

اعتذالَ اخاللی ثبؽذ (.)6

پزعتبری ٘غجت ث ٝپزعتبراٖ ثبالتز اعت .ث ٝػجبرت دیٍز

اعتذالَ اخاللی تؼییٗ  ٚا٘تخبة ٌشی ٝٙاخاللی تٛخیٝؽذ ٜدر

آٔٛسػٞبی سٔبٖ تحقیُ  ٚتدبرة سٔبٖ وبر ٞیچ وذاْ

رٚیبرٚیی ثب ٔؼنُ اخاللی ٔیثبؽذ و ٝث٘ ٝظز ٔیرعذ تٕبْ

٘تٛا٘غت ٝاعت تأثیز چؾٍٕیزی در افشایؼ لذرت اعتذالَ

ٌشیٞٝٙبی پیؼ ر ٚاس ٘ظز ثؼذ اخاللی ثب  ٓٞثزاثز ٞغتٙذ .ثٝ

اخاللی پزعتبراٖ داؽت ٝثبؽذ (ٔ .)10يبِؼ ٝدیٍز ثیبٖ وزدٜ

ػجبرت دیٍز اعتذالَ اخاللی ثٔ ٝؼٙبی تٛا٘بیی عٙدؼ  ٚتأُٔ

ٔزالجتٞبی فٛرتٌزفت ٝاس ثیٕبراٖ تٛعو پزعتبراٖ ث ٝخبی
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فنُخٕٞ ٚ ٛىبراٖ

ٔدّ ٝاخالق پشؽىی ،دٚر ٜدٚاسد ،ٓٞؽٕبر ٜچُٟٚع1397 ،ْٛ

آ٘ى ٝثز اعبط اعتذالَ ٔجتٙی ثز ػذاِت ثبؽذ ثیؾتز ثز اعبط

 .2هالظحاا اخالقی

ؽخقیت ٛٞ ٚیت افزاد ثٛد ٜاعت ( .)11دی وبعتزَ ٔيبِؼٝای

ایٗ ٔمبِ ٝحبفُ ىزح پضٞٚؾی ٔقٛة ث ٝؽٕبرٜ

ثب ٞذف تؼییٗ عيح اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ ؽبغُ در

 IR.SSU.REC.1395.208دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی یشد

ثّضیه ثب رٚػ ٔتبآ٘بِیش ا٘دبْ داد ٘ ٚؾبٖ داد و ٝاوثز

ٔیثبؽذ  .در آغبس ٔيبِؼ ،ٝدر ٔٛرد اٞذاف پضٞٚؼ ٔ ٚحزٔب٘ٝ

پزعتبراٖ در عيح ٔتٛعيی اس اعتذالَ اخاللی لزار دار٘ذ

ثٛدٖ اىالػبت ث ٝؽزوتوٙٙذٌبٖ تٛمیح داد ٜؽذ ٚ ٜرمبیت

(ٔ .)12يبِؼٝای دیٍز در وز ٜخٛٙثی ثب ٞذف تؼییٗ حغبعیت

وتجی آ٘بٖ ثزای ؽزوت در پضٞٚؼ وغت ٌزدیذ .یه ٘غخ ٝاس

 ٚاعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ٘ؾبٖ داد اعتذالَ

٘تبیح ٔيبِؼ ٝثزای ٔذیزیت ثیٕبرعتبٖ  ٚریبعت دا٘ؾىذٛٔ ٜرد

اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ در عيح ٔيّٛثی لزار دارد ( .)1ثزرعی

ٔيبِؼ ٝارعبَ ٌزدیذ.

دیٍزی تحت ػٛٙاٖ تفبٚت اعتذالَ اخاللی در دا٘ؾدٛیبٖ
پزعتبری ثب پزعتبراٖ ؽبغُ ا٘دبْ ٌزفت ٘ؾبٖ داد ٜؽذ وٝ

 .3هَاد ٍ رٍشّا

عيح اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ اس دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثبالتز

ٔيبِؼ ٝحبمز اس ٘ٛع تٛفیفی ٔميؼی اعت و ٝثز رٚی 134

اعت (.)13

٘فز اس دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری  ٚپزعتبراٖ (٘ 66فز اس دا٘ؾدٛیبٖ

ثزرعیٞبی ا٘دبْؽذ٘ ٜؾبٖ داد ٜو ٝدر راثي ٝثب ٔیشاٖ

پزعتبری ٘ 68 ٚفز اس پزعتبراٖ ؽبغُ) در ؽٟزعتبٖ ٔیجذ در

اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری در ایزاٖ

عبَ  1396ا٘دبْ ؽذ ٜاعتٌٕٝ٘ٛ٘ .یزی ث ٝؽی ٜٛعزؽٕبری

اىالػبت ٔذ٘ٚی ٚخٛد ٘ذارد  ٚتبؤ ٖٛٙيبِؼبت ٔحذٚدی در

ا٘دبْ ٌزفت .ثذیٗفٛرت و ٝاس تٕبْ دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری عبَ

راثي ٝثب اعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری  ٚپزعتبراٖ

د ،ْٚع ،ْٛچٟبرْ  ٚتٕبٔی پزعتبراٖ ؽبغُ در ثیٕبرعتبٖ أبْ

ؽبغُ ا٘دبْ ٌزفت ٝاعت (٘ .)8 ،6تبیح ٔيبِؼبت وؾٛرٞبی

خؼفز فبدق (ع) ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ؽذ .ؽزایو ٚرٚد ثٔ ٝيبِؼ ٝثزای

دیٍز در ایٗ حیي ،ٝعيح اعتذالَ اخاللی را در دا٘ؾدٛیبٖ ٚ

پزعتبراٖ داؽتٗ حذالُ ٔذرن وبرؽٙبعی پزعتبری  ٚعبثمٝ

پزعتبراٖ ثبالتز اس وؾٛر ٔب ٌشارػ ٕ٘ٛدٜا٘ذ .اس ىزفی در ٔٛرد

وبر ثبِیٙی ثیؼ اس ٔ 6ب ٜدر ثیٕبرعتبٖ ٔٛرد ٔيبِؼ ٝثٛد.

٘ح ٜٛاعتذالَ اخاللی خٟت تزثیت دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری در

پزعتبرا٘ی و ٝث ٝفٛرت ٔأٔٛریت ٔؾغ َٛث ٝوبر در ثیٕبرعتبٖ

وؾٛر ٔب اىالػبتی در دعتزط ٘یغت و ٝرإٙٞبی ٔذیزاٖ

ٔزثٛىٔ ٝیثٛد٘ذ ،اس ٔيبِؼ ٝخبرج ٌزدیذ٘ذ.

آٔٛسؽی ٔ ٚذرعیٗ لزار ٌیزدٕٞ .چٙیٗ عيح اعتذالَ

ؽزایو ٚرٚد ثٔ ٝيبِؼ ٝدا٘ؾدٛیبٖ عبَ تحقیّی دٔ ْٚیثبؽذ

اخاللی ٔیتٛا٘ذ ثب تٛخ ٝث ٝعبختبر ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی ٘ ٚمؼ

و ٝحتٕبً ثبیذ یه دٚر ٜوبرآٔٛسی را ىی وزد ٜثبؽٙذ .چٙب٘چٝ

فزٍٙٞی در لغٕتٞبی ٔختّف ٘تبیح ٔتفبٚتی داؽت ٝثبؽذ.

دا٘ؾدٛیی ث ٝفٛرت یه تزْ ٕٟٔبٖ در دا٘ؾىذٔ ٜزثٛىٝ

ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٛمٛع  ٚمزٚرت آٌبٞی اس ٚمؼیت

حنٛر داؽت ٚ ٝیب یه تزْ در دا٘ؾىذ ٜدیٍز ٕٟٔبٖ ثٛد ،ٜاس

اعتذالَ اخاللی در دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری  ٚپزعتبراٖ در عبیز

ٔيبِؼ ٝخبرج ٌزدیذ .پزعؾٙبٔٞٝبیی و ٝث ٝفٛرت ٘بلـ

٘مبه وؾٛر  ٚث ٝدعتآٚردٖ دیذٌب ٜرٚؽٗتزی اس ٚمؼیت

تىٕیُ ؽذ ٜثٛد٘ذ ،اس ٔيبِؼ ٝخبرج ٌؾتٙذ .در ٟ٘بیت 134

اعتذالَ اخاللی حبوٓ ثز وؾٛرٔبٖ ٔيبِؼ ٝحبمز ثب ٞذف

پزعؾٙبٔٚ ٝارد ٔيبِؼٌ ٝزدیذ وٛٔ 66 ٝرد ٔزثٛه ثٝ

ثزرعی تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ٚ

دا٘ؾدٛیبٖ ٛٔ 68 ٚرد ٔزثٛه ث ٝپزعتبراٖ ٔیثبؽذ.

پزعتبراٖ ؽٟزعتبٖ ٔیجذ در ثزخٛرد ثب ٔؼنالت اخاللی

اثشار خٕغآٚری دادٜٞب پزعؾٙبٔٔ ٝیثبؽذ .پزعؾٙبٔٔ ٝزثٛىٝ

ىزاحی ٌؾت ٝاعت.

ؽبُٔ  2لغٕت اعت و ٝلغٕت أ َٚزثٛه ث ٝخقٛفیبت
دٌٔٛزافیىی اس لجیُ عٗ ،خٙظ ،تأ ،ُٞتحقیالت ،عبثم ٝوبر،
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ٔدّ ٝاخالق پشؽىی ،دٚر ٜدٚاسد ،ٓٞؽٕبر ٜچُٟٚع1397 ،ْٛ

عبَ تحقیّی اعت  ٚلغٕت د ْٚپزعؾٙبٔٔ ٝؼنالت اخاللی

ٔب ٘یش در ایٗ ٔيبِؼ ٝثزای وغت رٚایی  ٚپبیبیی پزعؾٙبٔٝ

پزعتبری ( )Nursing Dilemms Testاعت و ٝدر عبَ

ٔشثٛر ثٔ ٝيبِؼ ٝثزٞب٘ی اعتٙبد ٔیوٙیٓ (.)6

 1981تٛعو وزیؾبْ ثز پبی٘ ٝظزی Kohlberg ٝتٟی ٝؽذٜ

پظ اس اخذ ٔدٛس اخالق اس وٕیت ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی

اعت .ایٗ ثخؼ اس پزعؾٙبٔ ٝاس ٌ 3ز ٜٚعإاالت تؾىیُ یبفتٝ

ؽٟیذ فذٚلی یشد پزعؾٙبٔ ٝخٟت تىٕیُ در اختیبر ؽزوت

اعتٌ .ز ٜٚا َٚؽبُٔ  6عٙبری ٛدر ٔٛرد ٔؼنالت ٔزالجت اس

وٙٙذٌبٖ لزارٌزفت ٚ ٝتٛمیحبت السْ در ٔٛرد ٘ح ٜٛتىٕیُ آٖ

ٔذدخٛیبٖ ٔیثبؽذ و ٝػٙبٚیٗ ٔؼنالت اخاللی ٔٛرد ثزرعی

داد ٜؽذ .ثزای خٕغآٚری دادٜٞب اس دا٘ؾدٛیبٖ ،در ٔٛرد

ػجبرتٙذ اس1 :ـ ٘ٛساد ٔجتال ث٘ ٝمل ػنٛ؛ 2ـ تدٛیش اخجبری

ٔيبِؼ ٚ ٝاٞذاف آٖ تٛمیح داد ٜؽذ ،عپظ پزعؾٙبٔٞٝب در

دارٚ؛ 3ـ درخٛاعت ثیٕبر ثزای پبیبٖ س٘ذٌی؛ 4ـ ٚرٚد پزعتبر

اختیبر ؽزوتوٙٙذٌبٖ لزار ٌزفت .در ٔٛرد پزعتبراٖ خٕغآٚری

خذیذ ث ٝعیغتٓ؛ 5ـ اؽتجب ٜدارٚیی؛ 6ـ ٔزالجت در ٔزاحُ

پزعؾٙبٔ ٝدر ثیٕبرعتبٖ فٛرت ٌزفت .پزعؾٙبٔٞٝب پظ اس دٚ

ا٘تٟبی س٘ذٌی .ث ٝد٘جبَ ٞز عٙبریٛ٘ 3 ٛع عإاَ ٔيزح ٔیؽٛد.

رٚس تٛعو ٔحمك خٕغآٚری ٌزدیذ .اس  150پزعؾٙبٔ144 ٝ

ٌز ٜٚا َٚعإاالت درثبرٛ٘ ٜع ٚاوٙؼ پزعتبر در آٖ ٔٛلؼیت

ػٛدت داد ٜؽذ.

فزمی ٔیثبؽذ ٘ٛع پبعخ ٔیتٛا٘ذ ث 3 ٝفٛرت درعت ،غّو،

دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار آٔبری  SPSS 18در عيح

ثذ ٖٚخٛاة تفغیز ؽٛدٌ .ز ٜٚد ْٚعإاالت  6دیذٌب ٜرایح را

ٔؼٙیداری  0/05تدشی ٚ ٝتحّیُ ؽذ٘ذ .ثزای تٛفیف دادٜٞب اس

در ارتجبه ثب عٙبریٛی ارائٝؽذ ٜثز ٔجٙبی ٔزاحُ  2تب ٘ 6ظزیٝ

ؽبخـٞبی آٔبر تٛفیفی (ٔیبٍ٘یٗ ،درفذ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر) ٚ

وئِٛجزي در رؽذ اخاللی را ٔيزح ٔیوٙذ٘ .ح ٜٛتؼییٗ ٞز

ثزای عٙدؼ ارتجبه ٚیضٌیٞبی خٕؼیتؽٙبختی ثب تٛا٘بیی

یه اس ایٗ ٌشیٞٝٙب ٘ؾبٖدٙٞذٛ٘ ٜع تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی

اعتذالَ اخاللی اس مزیت ٕٞجغتٍی پیزع ٖٛاعتفبدٌ ٜزدیذ.

پبعخدٙٞذ ٜثز ٔجٙبی ٘ظزی ٝوئِٛجزي اعت .در ٞزوذاْ اس ایٗ

ثزای ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜتٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی در

عٙبریٞٛب ٌ 2شی٘ ٝٙؾبٖدٙٞذ ٜاعتذالَ ٔٙيمی پزعتبر اعت،

دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثب پزعتبراٖ اس تی ٔغتمُ ثٟزٌ ٜزفتٝ

اٌز پبعخدٙٞذ ٜایٗ ٛٔ 2رد را در اِٚیٗ اِٛٚیتٞبی خٛد

ؽذ.

ا٘تخبة وٙذ .در یه آیتٓ ٕ٘ز ٚ 6 ٜدر دیٍزی ٕ٘ز 5 ٜرا
ٔیٌیزد .ثٙبثزایٗ حذاوثز ٕ٘ز ٜدر تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی در

 .4یافتِّا

ٞز عٙبری ٚ 11 ٛدر وُ  6عٙبری 66 ،ٛاعت  ٚحذالُ ٕ٘ز18 ٜ

ىیف عٙی پزعتبراٖ  24-48عبَ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری -29

ٔیثبؽذٌ .ز ٜٚع ْٛعإاالت ٔیشاٖ ٔٛاخ ٝپبعخدٙٞذ ٜثب

ٔ 20یثبؽذ .عبیز ٚیضٌیٞبی خٕؼیتؽٙبختی در خذ1 َٚ

ٔٛلؼیتٞبی ٔؾبث ٝثب عإاالتی اس ٘ٛع ِیىزت درثبر ٜتدزث ٝلجّی

آٚرد ٜؽذ ٜاعت .یبفتٞٝب ٘ؾبٖ داد ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ

ثزرعی ؽذ ٜاعت .وغت ٕ٘ز 18 ٜتب ٘ 30ؾبٖدٙٞذ ٜػذْ

اخاللی پزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ث ٝتزتیت (5/93

ثزخٛرد لجّی ثب ایٗ ٔٛلؼیت ٕ٘ ٚز 6 ٜتب ٘ 17ؾبٖدٙٞذٜ

 )46/64±6/8( ٚ )40/83±اس وُ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٔ 66 ٜیثبؽذ.

ثزخٛرد  ٚآؽٙبیی پزعتبر ثب ٔؼنُ ٔؾبثٔ ٝیثبؽذ .رٚایی پبیبیی

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ عبَ آخز تفبٚت

پزعؾٙبٔ ٝتٛعو ٔإِف آٖ تؼییٗ ؽذ ٚ ٜتٛعو پضٞٚؾٍزاٖ

ٔؼٙبداری ٘غجت ث ٝعبَٞبی پبییٗتز ٘ذاؽت (.)P≥0/05

سیبدی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت ٝاعت ( .)6پزعؾٙبٔ ٝدر

ثیٗ ٔیشاٖ ٔٛاخٔ ٚ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی در ٞز دٚ

ٔٛمٛع اخالق پزعتبری پزعؾٙبٔ ٝؽٙبختٝؽذٜای اعت (.)6

ٌز( ٜٚپزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری) ارتجبه ٔؼٙبداری ثٝ

در ٔيبِؼ ٝثزٞب٘ی رٚایی  ٚپبیبی اثشار ٔٛرد عٙدؼ لزار ٌزفت

دعت ٘یبٔذ (.)P≥0/05

 ٚمزیت پبیبیی  %82ثزای پزعؾٙبٔٔ ٝذوٛر ث ٝدعت آٔذ (.)6
4
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ٔدّ ٝاخالق پشؽىی ،دٚر ٜدٚاسد ،ٓٞؽٕبر ٜچُٟٚع1397 ،ْٛ

٘تبیح ٔيبِؼ ٝارتجبه ٔؼٙبداری ثیٗ عبثم ٝوبر پزعتبراٖ ثب

خٛد را حفظ ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ احتٕبَ ٔیرٚد خ ٛحبوٓ ثز

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی ٘ؾبٖ داد (.)P≤0/05

عبسٔبٖ ٔحُ خذٔت پزعتبراٖ آٖٞب را ٔدجٛر ث ٝتجؼیت اس

عبیز ٚیضٌیٞبی دٌٔٛزافیىی پزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری

دعتٛرات ٙٔ ٚبفغ عبسٔب٘ی وزد ٜثبؽذ  ٚپزعتبراٖ ث ٝدِیُ

ارتجبه ٔؼٙبداری ثب ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی ٘ذاؽتٙذ

تزط اس دعتدادٖ ٔٛلؼیت ؽغّی خٛد ٔدجٛر ث ٝسیز پبٟ٘بدٖ

(خذ.)2 َٚ

ارسػٞب  ٚاف َٛاخاللی خٛد ٌؾتٝا٘ذ .تٛا٘بیی اعتذالَ
اخاللی ٔیتٛا٘ذ تحت فز ًٙٞحبوٓ ثز ٔحیو دا٘ؾىذٜٞبٛ٘ ،ع

 .5بحث

آٔٛسػ در دا٘ؾىذٜٞب ،إٞیتدادٖ ٔزثیبٖ دا٘ؾىذ ٜثٔ ٝغأِٝ

یبفتٞٝبی ٔيبِؼ٘ ٝؾبٖ داد ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی در

اخالق ٔ ٚتٕزوشؽذٖ ثز رٚی ٔغبئُ اخاللی پیؼآٔذ ٜدر

دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثبالتز اس پزعتبراٖ ٔیثبؽذ .ا٘تظبر ٔیرٚد

وبرآٔٛسیٞب ،آؽٙبثٛدٖ  ٚآٌبٜثٛدٖ ٔزثیبٖ وبرآٔٛسی اس ٔغبئُ

آٔٛسػٞب ٟٔ ٚبرتٞبی آٔٛختٝؽذ ٜدر دٚراٖ دا٘ؾدٛیی ،در

اخاللی ثبؽذٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛا٘ذ ٘بؽی اس خ ٛحبوٓ ثز

آیٙذ ٜدر ثبِیٗ ثىبر پزعتبراٖ آیذ .سیزن در عبَ  1390در

ثیٕبرعتبٖٞب ،وبرثزد ثیٕبرعتبٖٞب (ػٕٔٛی ،تخققی ،فٛق

ٔيبِؼ ٝخٛد در تجزیش ٘تبیح یىغب٘ی را ٌشارػ ٕ٘ٛد (.)8

تخققی ،آٔٛسؽی) اختالف عّیم ٝدر ٔذیزیت ٔذیزاٖ ٚ

ثزٞب٘ی ( 1389ػ ).در دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی وزٔبٖ ٘ؾبٖ داد

رؤعبی ثیٕبرعتبٖٞبٔ ،یشاٖ آسادی ػُٕ  ٚثیبٖ دادٖ ثٝ

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ ٘غجت ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ

پزعتبراٖ تٛعو ٔذیزاٖ پزعتبری (عزپزعتبر ،عٛپزٚایشر،

پزعتبری در عيح پبییٗتزی لزار دارد ٘ ٚتبیح ٔيبِؼٔ ٝب را

ٔتز ٚ )ٖٚحٕبیت آ٘بٖ اس پزعتبراٖ ٔزثٛى ٝثبؽذٚ .احذیبٖ

تأییذ ٕ٘ٛد ( .)6ویٓ یبً٘ ع ً٘ٛدر وز ).ْ 2007( ٜدر

ػظیٕی در ٔيبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ چبِؼٞبی آٔٛسؽی در

ٔيبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ تفبٚت اعتذالَ اخاللی در دا٘ؾدٛیبٖ

تقٕیٌٓیزی اخاللی در پزعتبری در عبَ  1388ثیبٖ ٔیوٙذ

پزعتبری ثب پزعتبراٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد و ٝعيح اعتذالَ اخاللی در

تفبٚتٞبی خٛأغ ٔختّف اس ٘ظز اختٕبػی ،عیبعیٔ ،ذٞجی،

پزعتبراٖ ٘غجت ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ثبالتز ٔیثبؽذ (.)13

اػتمبدی ،ارسػٞب ،ػزفٞبی خبٔغ حبوٓ ثز خبٔؼ ،ٝتدزثیبت

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری در ٔيبِؼٝ

پزعتبراٖ ،درن آ٘بٖ اس ٘مؼٞبی خٛد ٔیتٛا٘ذ ث ٝىٛر

سیزن ( 1390ػ ).ثبالتز اس ٔيبِؼ ٝحبمز ٌشارػ ٌزدیذ (.)10

ٔغتمیٓ  ٚغیز ٔغتمیٓ ثز تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی در

ثزٞب٘ی در عبَ  1389در وزٔبٖ ٘تبیح یىغب٘ی ثب ٔيبِؼٝ

پزعتبراٖ تأثیزٌذار ثبؽذ (.)16

ٔزثٛىٌ ٝشارػ ٕ٘ٛد (ٔ .)6يبِؼ ٝدیٍزی در یشد تٛعو ثزٞب٘ی

ثیٗ عبثم ٝوبر ثب اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ راثئ ٝؼٙبداری ثٝ

در عبَ ٘ 1391ؾبٖ داد تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ

دعت ٘یبٔذ .ا٘تظبر ٔیرٚد ثب افشایؼ تدزث ٝوبرثز ٔیشاٖ تٛا٘بیی

پزعتبری ٔیجذ ٘غجت ث ٝیشد در عيح پبییٗتزی لزار دارد

اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ افشٚد ٜؽٛد٘ .تبیح اوثز ٔيبِؼبت

(ٔ .)14یبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ در ٔيبِؼٝ

٘ؾبٖ داد ٜعبثم ٝوبر ثب تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی ارتجبه ٔٙفی

فنُخ ٛدر عبَ  ،)15( 1395سیزن در عبَ  ،1391ثزٞب٘ی

ٔؼٙبداری دارد ،ثذیٗفٛرت و ٝثب ٌذؽت سٔبٖ اس ٔیشاٖ تٛا٘بیی

در عبَ  1389ثبالتز اس ٔيبِؼ ٝحبمز ٌشارػ ؽذ ٜاعت (،6

اعتذالَ اخاللی پزعتبراٖ وبعت ٝؽذ ٜاعت ( .)17فنُخ ٛدر

 .)8پبییٗتزثٛدٖ تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی در پزعتبراٖ ٔیتٛا٘ذ

یشد ٘ؾبٖ داد تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی ثب افشایؼ عبثم ٝوبر

٘بؽی اس ٟ٘بدی٘ٝٙؾذٖ آٔٛسػٞبی السْ در دٚراٖ تحقیّی ثٛدٜ

دعتخٛػ تغییزات ٕ٘یٌزدد ( .)15در یه ٔيبِؼ ٝعیغتٕبتیه

ثبؽذ ،ث ٝىٛری و٘ ٝتٛا٘غت ٝاس ارسػٞبی آ٘بٖ ثب ٌذؽت سٔبٖ

و ٝثز رٚی  1592پزعتبر فٛرت ٌزفت٘ ،ٝؾبٖ داد تدزثٝ

حٕبیت ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝد٘جبَ فؾبرٞبی ٘بؽی اس ٔحیو وبر پبیذاری

پزعتبراٖ در ثبِیٗ ٔب٘ؼی ثزای ا٘دبْ وبر ثبِیٙی ث ٝفٛرت
5
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اخاللی ٔیثبؽذ  ٚپزعتبراٖ اس اعتذالَ عٙتی خٛد ثٟزٜ

(٘ .)19تبیح ٔيبِؼ ٝدیٍز تٛعو ٘ ).ْ 2013( Natherؾبٖ داد

ٔیثز٘ذ ( .)12ایٗو ٝثب ٌذؽت سٔبٖ  ٚافشایؼ تدزثیبت،

عيح تحقیالت ثب ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی راثيٝ

ٕٞچٙبٖ پزعتبراٖ تٛا٘بیی یىغب٘ی در ٔٛاخ ٝثب دٚراٞیٞبی

ٔؼٙبداری ٘ذارد ( ).ْ 2011( Park .)20در ٔيبِؼٝای و ٝثز

اخاللی اس خٛد ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ ،تأُٔثزاٍ٘یش اعت .ایٗ احتٕبَ

رٚی  506دا٘ؾدٛی عبَ ا 440 ٚ َٚدا٘ؾدٛی عبَ آخز

ٚخٛد دارد و ٝفز ًٙٞعبسٔبٖ ،ثٔٛیثٛدٖ ثیٕبرعتبٖ ٘ ٚحٜٛ

پزعتبری فٛرت ٌزفت٘ ،ٝؾبٖ داد تفبٚت ٔؼٙبداری در اعتذالَ

ٔذیزیت  ٚعیبعتٍذاری ٔغإِٚیٗ ثٌٝ٘ٛ ٝای ثٛد ٜو ٝؽزایو

اخاللی دا٘ؾدٛیبٖ ٚخٛد ٘ذاردٞ ،زچٙذ و ٝدا٘ؾدٛیبٖ عبَ

السْ خٟت تمٛیت  ٚتٛإ٘ٙذعبسی ٟٔبرتٞبی السْ در سٔیٝٙ

آخز ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی ثبالتزی داؽتٙذ ( .)1تأثیز٘ذاؽتٗ

اعتذالَ اخاللی را اس آ٘بٖ ٌزفت ٝثبؽذ .تفبٚت در ٘تبیح

ٚیضٌیٞبی فزدی ثز رٚی تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی ٔیتٛا٘ذ

ٔیتٛا٘ذ ٘بؽی اس ٘ٛع ثیٕبراٖ ثغتزی (ؽزایو ثحزا٘ی،

٘مؼ آٔٛسػ را ثزای ارتمبی اعتذالَ اخاللی در دا٘ؾىذٜٞب ٚ

ثذخیٕیٞب ،اػٕبَ خزاحی اِىتی ،ٛاػٕبَ خزاحی اٚرصا٘غی) در

ثیٕبرعتبٖٞب پزرً٘تز وزد .ثب تذٚیٗ وٛریىِْٞٛٛبی آٔٛسؽی

ثیٕبرعتبٖٞبی ٔٛرد ٔيبِؼ ٝثبؽذٕٞ .چٙیٗ احتٕبَ ایٗوٝ

ٔٙغدٓ در عزاعز وؾٛر ٔ ٚذأٚت آٔٛسػ در ثیٕبرعتبٖٞب در

پزعتبراٖ ثب وذٞبی اخاللی آؽٙبیی ٘ذار٘ذ  ٚثب تٛخ ٝثٝ

حیٗ خذٔت احتٕبَ آ٘ى ٝثتٛاٖ ٟٔبرتٞبی اخاللی ٌزٜٚ

ارسػٞبی فزدی  ٚعّیمٝای خٛد ثب ٔؼنالت اخاللی پیؼآٔذٜ

پزعتبراٖ را ارتمب داد ،افشایؼ ٔییبثذ.

ٔٛاخٔ ٝیؽ٘ٛذٚ ،خٛد داردِ ،ذا ٌذؽت سٔبٖ تأثیزی ثز وغت
ٟٔبرتٞبی السْ  ٚیب اس دعتدادٖ آٖ ٘ذاؽت ٝاعت .اس ىزف

ً .6تیجِگیری

دیٍز ٕٔىٗ اعت پزعتبراٖ ثب حمٛق ثیٕبراٖ در ر٘ٚذ درٔب٘ی

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ث ٝدعتآٔذ ٜاس ٔيبِؼِ ٚ ٝش ْٚثزخٛرداری

خٛد آؽٙب ٘جٛد ٚ ٜتقٕیٌٓیزی در ر٘ٚذ درٔبٖ ثیٕبر را اغّت اس

پزعتبراٖ اس تٛا٘بیی اعتذالَ اخاللی  ٚتٛإ٘ٙذی دا٘ؾدٛیبٖ

حمٛق پشؽه ٔؼبِح دا٘غت ٚ ٝیب خٛد ثب اٍِٞٛبی اس

پزعتبری در ى َٛتحقیُ ٘یبس ث ٝثز٘بٔٝریشی آٔٛسؽی ٔٙبعت

پیؼتؼییٗؽذ ٜدر عبسٔبٖ یب ثخؼ ٔحُ خذٔت ثزای ثیٕبر

در وٛریى ِْٛٛآٔٛسؽی دا٘ؾىذٜٞب  ٚارائ ٝراٜوبرٞبی ٔٙبعت ٚ

تقٕیٌٓیزی وزد ٜثبؽذٔ .یتٛاٖ احتٕبَ وٕجٛد دٚرٜٞبی

اعتزاتضیٞبی خبؿ تٛعو ٔذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ ثیٕبرعتبٖ

آٔٛسؽی السْ در حیٗ خذٔت در سٔی ٝٙاف َٛاخاللی را ٓٞ

در ایٗ سٔیٔ ٝٙیثبؽذ .پیؾٟٙبد ٔیٌزدد ٔيبِؼبت ویفی در

داد.

ایٗ سٔی ٝٙتٛعو عبیز ٔحممیٗ فٛرت ٌیزد.

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی در ٔیبٖ دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری

اس ٔحذٚدیتٞبی ایٗ ٔيبِؼ ٝوٓثٛدٖ تؼذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚاعتفبدٜ

در تزْٞبی ٔختّف تفبٚت ٔؼٙبداری ثب یىذیٍز ٘ذاؽتٙذ ،اٌزچٝ

اس رٚػ عزؽٕبری ثزای خٕغآٚری دادٜٞب ٔیتٛاٖ اؽبرٕٛ٘ ٜد.

ٕ٘ز ٜاعتذالَ اخاللی در دا٘ؾدٛیبٖ تزْ آخز ثبالتز اس ثمیٝ
ٌزٜٞٚب ثٛدٞ .یچوذاْ اس ٚیضٌیٞبی دٌٔٛزافیىی پزعتبراٖ ٚ

 .7تقدیر ٍ تشکر

دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری ارتجبه ٔؼٙبداری ثب تٛا٘بیی اعتذالَ

ثذیٗٚعیّ ٝاس ٔؼب٘ٚت تحمیمبت  ٚفٙبٚری ،دا٘ؾٍب ٜػّْٛ

اخاللی آ٘بٖ ٘ذاؽت .رص ،)18( ٜفنُخ ٚ ٛثزٞب٘ی ٘تبیح یىغب٘ی

پشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد ث ٝخبىز حٕبیت ٔبِی اس ایٗ ىزح ٚ

را در ٔيبِؼبت خٛد ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ (ٔ .)15-14يبِؼ ٝو ٝدر

ٕٞچٙیٗ اس تٕبٔی پزعتبراٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ دا٘ؾىذ ٜپزعتبری

فٙال٘ذ تٛعو  Auvinenثز رٚی  104دا٘ؾد ٛپزعتبری ا٘دبْ

ٔیجذ ؤ ٝب را در ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ یبری ٕ٘ٛد٘ذ ،لذردا٘ی

داد٘ ،ؾبٖ داد و ٝتفبٚت ٔؼٙبداری درعيح اعتذالَ اخاللی

ٔیٌزدد.

دا٘ؾدٛیبٖ عبَ ثبال ٘غجت ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ عبَ اٚ َٚخٛد دارد
6
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 .8سْن ًَیسٌدگاى
٘ٛیغٙذ ٜاٛ٘ :َٚؽتٗ ٔمبِ ٚ ٝپبعخٍٛیی ثٔ ٝمبِٝ؛
٘ٛیغٙذ ٜدٛ٘ :ْٚؽتٗ ٔمبِ ٚ ٝتدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب؛
٘ٛیغٙذ ٜع :ْٛخٕغآٚری دادٜٞب ٚ ٚرٚد ث.SPSS ٝ
 .9تضاد هٌافع
تؼبرك ٔٙبفغ ٚخٛد دارد.
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ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Background and Aim: The health system requires nurses to participate
in ethical decision-making and increase the quality of service provision
in the system. Nursing students need to learn ethical analysis skills to
be able to deal with the ethical issues in the clinical setting. Therefore,
this study was designed with the aim of Comparison of moral reasoning
of nursing students and nurses in Meybod city in Facing with dilemmas.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study and
census sampling was conducted on 134 nursing students (66 nurses)
and nurses (68 students) in Meybod city in 2017. Data were collected by
using Nursing Dilemma Test questionnaire . Spss software version 18
was applied to analyze the data.
Findings: The mean score of the nurses' moral reasoning was
(40/83±5/93) and the nursing students’ moral reasoning was
(64/46±6/8). There was a significant relationship between the work
experience of nurses and the mean score of moral reasoning (P≤0/05).
There was no statistically significant relationship between the mean
score of moral reasoning and other demographic characteristics
(P≥0.05).
Ethical Considerations: The aims of the study and confidentiality of
the data were explained to the participants and their written consent for
participation in the study was obtained.
Conclusion: According to the findings of the study and the need for
nurses to be able to substantiate their moral reasoning and the ability of
nursing students during their education requires proper educational
planning in educational curriculum of colleges and the provision of
appropriate strategies and strategies by hospital managers and
planners.
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