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 هوش اخالقي و جايگاه اين مفهوم در حرفه پرستاري 
  

   ٢حشمتي ينحس، ١پونه يوسفي
   ، هرمزگان، بندرعباس، ايران.بندرلنگه ،پرستاري دانشكده دانشجوي پرستاري، ٢، علوم پزشكي هرمزگان، دانشگاه گروه پرستاري ،مربي ١

   .٦٥- ٧٣ صفحات ٩٤و زمستان  يزيپا دوم شماره دوم هدور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

 ها فراهم آوردتواند چهارچوبي را براي عملكرد صحيح انسانهوش اخالقي يكي از ابعاد هوش است كه مي :و هدف مقدمه

به دليل آن  .هاستانسانبراي همه  "هوش حياتي"شود. هوش اخالقي مي كننده رفتار محسوبو به عنوان يك عامل پيش بيني

كند. اين هوش شامل تركيبي از دانش، تمايل و اراده ش اخالقي، اشكال ديگر هوش را به انجام كارهاي ارزشمند هدايت ميكه هو

كنيم. نقش هوش اخالقي و اهميت آن در كنيم و عمل ميكنيم، احساس مياست و همچنين شامل روشي است كه ما فكر مي

با  ماعي به ويژه در مشاغل مرتبط با حوزه پزشكي و پرستاري كه مستقيماً تلطيف و بهسازي روابط بين فردي و مناسبات اجت

تبيين و شناسايي هر چه  ،. هدف اين مطالعههستها سر و كار دارند، از نمود و برجستگي بااليي برخوردار مردم و زندگي آن

  .باشدبيشتر مفهوم هوش اخالقي و جايگاه آن در علوم پزشكي و به طور خاص پرستاري مي

اين پژوهش يك مقاله مروري است كه نتايج مطالعات محققين ديگر را بررسي و تحت تحليل محتوا قرار داده است.  :هاوشر

اخالق، هوش اخالقي، مفهوم هوش اخالقي در پرستاري و جايگاه هوش اخالقي در  اصلي هوش، كليدواژهاز پنج  در اين مطالعه،

 Science, CINAHL,Pubmed, Ovid, SID, Magiran Direct  اطالعاتيهاي ي پرستاري در بانكدر حوزه پرستاري،

Googlr Scholar, Scopus  تا  ٢٠٠٠در محدوه زماني سال  شده چاپمقاله  ٨٠ ،جست و جو استفاده شد. بدين منظور جهت

 ٤٨تنها  شت سردبير بودند،كنون يافت شد كه در بررسي با توجه به اين معيارها و حذف مقاالتي كه به صورت چكيده يا بردا

تعاريفي از هوش اخالقي و كاربرد آن در پرستاري ارائه شده  در همه اين مقاالت، مقاله كه داراي متن كامل بودند انتخاب شد.

  قرار گرفت. دهيسازمانبود كه مورد بررسي و 

نياز اساسي در پرستاري محسوب مينتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد شناسايي هوش اخالقي يك تحول و  :هايافته

هاي باليني نيست بلكه رشد تجارب اخالقي در و مهارت وب شدن تنها وابسته به دانش نظريزيرا تبديل به يك پرستار خ .شود

پذيري اخالقي الزم و ضروري است. رعايت معيار اخالقي در عملكرد پرستاران از ساير اين دانش و مسئوليت يريكارگبه

ثري در بهبود و ؤم با مسئوليت پرستاران را عامل مأتوان رفتار اخالقي توزيرا مي .تر استتر و مهمراقبت حساسموارد م

  .بازگشت سالمت مددجويان و بيماران دانست

هاي هوش اخالقي با تغييرات اساسي كه در ديدگاه و نگرش پرستاران شناسايي و به دست آوردن مهارت :گيريتيجهن

  .تواند موجب ارتقاي اين حرفه گرددمي ،ندكايجاد مي شغلشانخود و  اران،نسبت به بيم

  هوش، اخالق، هوش اخالقي :هاكليدواژه

  : مرورينوع مقاله

  ١٧/٥/٩٤مقاله:  يرشپذ  ١٧/٥/٩٤نهايي:  اصالح   ١٣/٣/٩٤ريافت مقاله: د

  .٧٣- ٦٥):٢(٢؛١٣٩٥ي. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي مورد ي: بررسيپرستار مفهوم در حرفه ينا يگاهو جا يهوش اخالقونه، حشمتي حسين. پ: يوسفي ارجاع

  

  مقدمه: 

يادگيري و  به عنوان توانايي تفكر، هوش در معناي عام

شود كه داراي ظرفيت سازگاري با موقعيت جديد تعريف مي

و  )١( معنوي و اخالقي است هيجاني، ابعاد مختلف عقلي،

ن است كه فرد بتواند در برابر هوش به معني آ حالدرعين

هوش  ،به طور كلي .)٢( ها واكنش صحيح نشان دهدمحرك

هاي و توصيف ظرفيت دهيسازماناصطالحي است براي 

انساني كه با توجه به تنوع فرهنگي، توانايي و گسترش معنادار 
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  همكار يوسفي و  پونه                                                                                                                                     و جايگاه آن در حرفه پرستارياخالقي هوش 

اخالقي در  مالحظاتدر طول تاريخ همواره اخالق و  .)٣( يابدمي

اجتماعي مورد توجه بوده و خود به عنوان  هاي فردي وحوزه

يكي از مباحث علمي و فلسفي توسط پژوهشگران مختلف مورد 

ناپذير اخالق بخش تفكيك .)١( بررسي و تحقيق قرار گرفته است

اي از فلسفه عملي است كه مبتني بر زندگي انسان و زيرمجموعه

اي از رفتارهاي درست و نادرست و جست و جوي مجموعه

مفاهيم  ،. در واقع)٤( هستين خوبي و بدي در شرايط معين تبي

اخالقي بيانگر نوعي از زندگي بشر است كه در آن اعتقادات و 

   .هستهايش گيريگر انسان در تصميمها هدايتارزش

هاي اي راهبردي براي مجموعهمندي به عنوان سرمايهاخالق

آمد را يك زندگي اجتماعي كار شرطپيشافراد مطرح است و 

شك هوش و اخالق هر كدام به تنهايي . بي)٥( سازدفراهم مي

دهند و ثير قرار ميأهاي متفاوتي از زندگي انسان را تحت تجنبه

نمايد، بررسي هاي آنان را در جامعه تثبيت و تعيين ميموقعيت

متون پژوهشي در رابطه با هر يك از اين مفاهيم به طور جداگانه 

  .)٦( سازدروشن و آشكار مي مالًها را كااهميت آن

هاي اخير هوش اخالقي به عنوان يك مفهوم جديد در سال

. )٦( و مديريت رواج يافته است شناسيرواندر متون پژوهشي 

تواند چهارچوبي را اين مفهوم يكي از ابعاد هوش است كه مي

ها فراهم آورده و به عنوان يك عامل براي عملكرد صحيح انسان

  .)٧( كننده رفتار محسوب گرددبينيپيش

مفهوم هوش اخالقي براي اولين بار توسط بوربا مطرح و 

از ديدگاه ايشان هوش اخالقي ناظر ). ٧( مورد توجه قرار گرفت

بر ظرفيت و توانايي درك و فهم درست از نادرست و 

برخورداري از باورها، اعتقادات اخالقي قوي و عميق و بروز 

وي هفت اصل يا فضيلت محوري را  .)٨( رفتاري شايسته است

كند كه شامل: همدردي، هوشياري، براي هوش اخالقي مطرح مي

خودكنترلي، توجه و احترام، مهرباني، صبر و بردباري و در 

بوربا در جهت رشد هوش اخالقي  رويكرد. نهايت انصاف است

توانايي تشخيص درست و . ١ افراد مبتني بر سه مفهوم است:

تمايل براي  .٣ايجاد و حفظ اعتقادات قوي اخالقي و  .٢نادرست 

 Nikدر اين رابطه  )٩( عمل به اين اعتقادات به روشي شرافتمندانه

اصل درستكاري  ٤كنند كه هوش اخالقي شامل بيان مي Kil و

(ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن معتقديم و آنچه كه به آن عمل 

درست است و گفتن كالم  دانيمانجام آن چيزي كه مي،كنيممي

پذيري (در هوش اخالقي باال مسئوليت ها)،حقيقت در تمام زمان

همچنين  فرد مسئوليت اعمال خود و پيامدهاي آن اعمال،

پذيرد)، دلسوزي (توجه به هاي خود را مياشتباهات و شكست

و بخشش (آگاهي از عيوب و  ثير متقابل است)أديگران كه داراي ت

  .)١٠( ديگران و بخشيدن خود و ديگران) است اشتباهات خود و

براي همه انسان "هوش حياتي"به بيان ديگر هوش اخالقي 

ست به آن دليل كه هوش اخالقي ديگر اشكال هوش را در ا ها

و نيز شامل تركيبي از  )١١( كندانجام امور ارزشمند هدايت مي

 احساس و دانش، تمايل و اراده است و روشي است كه ما فكر،

بسياري از رفتارها و عملكردهاي انسان ) ١٢،١٣( كنيمعمل مي

ثر ميأهاي اخالقي دارد و از آن متريشه در اصول و ارزش

هوش اخالقي با رفتارهايي كه افراد از خودشان نشان  .)٨( شود

دهند رابطه مستقيم دارد و نظامي از اصول و قواعد را ايجاد مي

راهنمايي  ،آنچه كه صحيح است ها را در انجامكند كه انسانمي

  .)٦( كندمي

كيد دارد كه اصول اخالقي أهوش اخالقي بر اين نكته ت

گيرند كه چگونه خوب حاصل وراثت نيست بلكه افراد ياد مي

باشند، و به مثابه يك راهنما براي رفتار و اعمال انسان عمل 

اشته اي دكند كه اعمال هوشمندانه و بهينهنموده و او را ياري مي

گيري كارهاي تيمي قوي و هوش اخالقي باعث شكل .)١٤( باشد

 شودو مانع انجام اعمال مجرمانه مي )١٥( وري شدهافزايش بهره

 ها كردهگيريهاي اخالقي را وارد تصميمو دستورالعمل )١٦(

 كنداي براي ارزيابي نيازهاي اخالقي تدوين ميو نيز برنامه )١٧(

 دهدوير مثبت را در ذهن انسان شكل ميهوش اخالقي و تص )،٦(

و به وجود آمدن شناخت و حساسيت نسبت به مسائل  )١٨(

رفتارها در  دهيسازمانو باعث  )١٩( كنداخالقي كمك مي

  .)١٦( گرددها ميرويارويي با بحران

اي خود را درگير ها به صورت فزايندهامروزه بيمارستان

ها نامند، بيمارستاناخالق مي بينند كه آن را معماياي ميمسئله

در دنياي پويا و پرمخاطره امروزي براي اينكه بتواند بقاي خود 

بايد مديران و كاركنان خود را ملزم به رعايت  ،را تحكيم بخشند

چرا كه رعايت آن  اصول اخالقي و فراگيري هوش اخالقي نمايد.

در  باعث دلگرمي كاركنان و به تبع آن افزايش كيفيت خدمات و

ها خواهد نهايت جلب رضايت بيماران و تثبيت بقاي بيمارستان

به رفتارهاي اخالقي را مهم و  التزام Pierceو Bekoff .)٢٠( شد

66 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ١٣٩٤
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  و همكاريوسفي  پونه                                                                                                                                       و جايگاه آن در حرفه پرستاري اخالقيهوش 

 ٦٧ ١٣٩٤دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ، راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكيمجله 
 

دانند و معتقدند كه رفتارهايي چون عدالت و همدلي، مند ميقاعده

صداقت به طور  ، هوش اجتماعي ودوستينوعبخشش و اعتماد، 

به طوري كه در آغاز  .قي مستتر استاي در قواعد اخالگسترده

هزاره سوم شناسايي و توسعه قواعد رفتاري درست و نادرست 

 هاي بشري تبديل شده استها به يكي از دغدغهدر ميان انسان

اي سالم . آن چه مسلم است اين است كه براي داشتن جامعه)١٩(

ن با . انسا)٢٢( )٢١( اخالقي باال نياز است باهوشهايي به انسان

استفاده از هوش اخالقي به يادگيري اعمال هوشمندانه و دست

شود و در هر بخشي از ترين عمل نزديك مييابي به مناسب

مخاطرات را به حداقل ، زندگي به بهترين اطالعات دسترسي يافته

رساند. به طوري كه افراد با هوش اخالقي باال كار درست را مي

ها و عقايدشان يوسته با ارزشها پهند. اعمال آندانجام مي

هماهنگ است، عملكرد بااليي دارند و هميشه كارها را با اصول 

. اصول اخالقي كه مدنظر صاحب)٢٣( دهنداخالقي پيوند مي

هاي دين مبين اسالم منطبق نظران هوش اخالقي است، با آموزه

بوده به طوري كه در قرآن كريم و سخنان ائمه بر اين اصول از 

 كيد شده استأپذيري و بخشش تكاري، مسئوليتدرست جمله:

نظر گرفتن اصول اخالقي نتايج مهمي اعم از توان  در. )٢٤(

ها ها و وسوسهرحميتشخيص درد و رنج ديگران، توان مهار بي

طرفانه و گوش كردن بي جويي،خير انداختن كامأدر خود، به ت

و پي بردن به  هاپيش از قضاوت كردن، پذيرش تفاوت جانبههمه

  .)٢٥( هاي گوناگون را به دنبال داردارزش

نقش هوش اخالقي و اهميت آن در تلطيف و بهسازي روابط 

بين فردي و مناسبات اجتماعي به ويژه در مشاغل مرتبط با 

ها با افراد و زندگي آن حوزه پزشكي و پرستاري كه مستقيماً

خوردار است سر و كار دارند، از نمود و برجستگي بااليي بر

)٢٦(.  

توانند با سالم و پرستاران با داشتن هوش اخالقي باال، مي

ها را ها، موقعيت و جايگاه آنسازي عملكرد بيمارستانبهينه

پرستاران با ارتقاي هوش اخالقي  ،تضمين كنند. از سوي ديگر

توانند در برقراري ارتباط با ساير همكاران و بيماران به خود مي

كيد زيادي كه بر كاربرد أخالف ت بر. )٢٧( ل نمايندثر عمؤطور م

در جستجوي  ،شودهوش اخالقي در ارتقاء مشاغل بهداشتي مي

اي كه به صورت مروري به متون فارسي در ايران مطالعه

 ،بررسي مفهوم هوش اخالقي در حوزه بهداشت پرداخته باشد

ور مطالعه حاضر به منظ ،بنابراين در اين راستا .مشاهده نشد

شناسايي مفهوم هوش اخالقي و جايگاه آن در علوم پزشكي و 

اين مفهوم در  جاگيريبا اميد به  به طور خاص حرفه پرستاري

  زمره مفاهيم پايه پرستاري انجام شده است.

  

  :هاروش

اين پژوهش به صورت مروري با استفاده از نتايج مطالعات 

  م شده است. ها انجاپژوهشي محققين ديگر و تحليل محتواي آن

مفهوم هوش اخالقي و جايگاه آن  شناسايي ،هدف از مطالعه

ثير آن بر أت و در علوم پزشكي و به طور خاص حرفه پرستاري

  براي مطالعات آينده است. هاپيشنهادهاي مختلف آن و ارائه جنبه

اصلي هوش، اخالق، هوش  كليدواژهاز پنج  در اين مطالعه،

در پرستاري و جايگاه هوش اخالقي، مفهوم هوش اخالقي 

هاي ي پرستاري در بانكدر حوزه اخالقي در پرستاري،

 ,science Direct, CINAHL, pubmed،cvid, SIDاطالعاتي 

 Magiran, Googlr Scholar, scopus  جست و جو  جهت

  .استفاده شده است

تا كنون مورد  ٢٠٠٠از سال  شدهچاپمقاله  ٨٠ ،بدين منظور

  اند:ت كه بر اساس معيارهايي عبارتبررسي قرار گرف

  .مقاالتي كه به زبان فارسي يا انگليسي باشند .١

هوش، اخالق، هوش اخالقي، مفهوم هوش  هايكليدواژه. ٢

 اخالقي در پرستاري، جايگاه هوش اخالقي در پرستاري در

عنوان، متن و كلمات كليدي مقاالت موجود باشد. اين مقاالت 

و نيز حذف  ذكرشدهر اساس معيارهاي بررسي مجدد گرديد و ب

 ٤٨تنها  مقاالتي كه به صورت چكيده يا برداشت سردبير بودند،

مورد تجزيه و تحليل  ،اي كه با متن كامل دريافت شدندمقاله

تعاريفي از هوش اخالقي  در همه اين مقاالت،. محتوا قرار گرفتند

كه و كاربرد آن در پرستاري و علوم پزشكي ارائه شده بود 

  قرار گرفت. دهيسازمانمورد بررسي و 
  

  

  :هايافته

سسات تحقيقي ؤامروزه در دنيا مطالعات بسياري از طرف م

شود كه گيرد و تالش مييباليني در مورد اخالق صورت م

  .)٢٨( ريزي و اجرا گرددمسائل باليني بر پايه اخالقيات برنامه
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در ميان مشاغل گوناگون علوم پزشكي و بهداشتي، 

  . )٢٩( تواند نمود واضحي از عملكرد اخالقي باشدرستاري ميپ

اي شدن امروزه در تمامي جوامع، پرستاري به سوي حرفه

اي ترين مباحث در عملكرد حرفهرود و يكي از اساسيپيش مي

پرستاران مسائل اخالقي است كه بايد به دقت مورد توجه قرار 

وابسته به دانش ار خوب تنها . تربيت يك پرست)٣٠،٣١( گيرد

هاي باليني نيست بلكه رشد تجارب اخالقي در به و مهارت نظري

پذيري اخالقي از ضروريات اين كارگيري اين دانش و مسئوليت

ها و مسائل اخالقي از جمله اولين نگراني .)٢٨( حرفه است

موضوعات مهم در انجام مراقبت روزانه پرستاران محسوب مي

ان همواره سعي در حفظ و رعايت شود، به طوري كه پرستار

 تر به بيماران را دارندجهت ارائه مراقبت بهتر و اصولي هاآن

)٣٢( .  

درك فرآيند حساست اخالقي از اهميت زيادي برخوردار 

است. حساس بودن نسبت به مسائل اخالقي يكي از معيارهاي 

. به همين )٣٣( شوداي پرستاران محسوب ميصالحيت حرفه

هاي خود ريزيهاي آموزش پرستاري در برنامهانسازم ،دليل

عملكرد پرستاران در بطن  .)٣٤( كنندبه اين هدف مهم توجه مي

تا  شده ارائهخود امري ارزشي و انساني بوده و كيفيت مراقبت 

ميزان زيادي به نحوه عملكرد پرستاران بستگي دارد. رعايت 

موارد مراقبت معيارهاي اخالقي در عملكرد پرستاران از ساير 

م با أتوان رفتار اخالقي تو. زيرا مي)٣٥( تر استتر و مهمحساس

ثري در بهبود و بازگشت سالمت ؤمسئوليت پرستاران را عامل م

به طوري كه رعايت ضوابط  ).٣٦( مددجويان و بيماران دانست

اخالقي در كار پرستاري به بهبود خدمات پرستاري منجر مي

ثير به سزايي در ارتقا أر پرستاران، تشود و بهبود كيفيت كا

  .)٣٧( فرآيند بهبودي بيماران دارد

موظف شدن پرستاران به رعايت اصول اخالقي سبب مي

هاي شود كه مددجو با اطمينان و اعتماد بيشتري مراقبت

گونه خلل در رعايت  پرستاري را دريافت كند در اين راستا هر

ترين و بهترين واند علميتموازين اخالقي از سوي پرستاران مي

در نگاهي فراتر،  ).٣٨( الشعاع قرار دهدمراقبت پرستاري را تحت

طبيعت درماني ارتباط ميان بيمار و پرستار بر پايه اخالق بنا 

پذيري اخالقي كه پاسخگويي و مسئوليت به طوري .شده است

ها و وظايف در عملكرد و قضاوت فردي، محور ساير نقش

رستاراني كه مقيد به فعاليت با حفظ تماميت پرستار است. پ

تر نسبت به خود و عملشان داراي احساس قوي ،اخالقي هستند

بوده در انتخاب راهكار مناسب براي انجام عملكرد صحيح و 

بررسي هوش اخالقي  ،در اين خصوص .)٣٩( ترندبهتر موفق

تواند آزموني مناسب براي هايي است كه مييكي از مقوله

توانايي اخالقي پرستاران در جهت كسب نتايج بهتر سنجش 

باشد. زيرا هوش اخالقي، توانايي درك درست، داشتن اعتقادات 

ها بوده و برخورداري از سطح هوش قوي اخالقي و عمل به آن

اخالقي باال، انجام درست كارها و هماهنگي پيوسته بين اعمال با 

 Donkor. مطالعه )٤٠( ها را به دنبال خواهد داشتعقايد و ارزش

) نشان داد كه آموزش اخالق و هوش ٢٠١١( Andrewsو 

اخالقي در پرستاران باعث بهبود خدمات (آموزشي و درماني) 

هاي كشور غنا شد و همچنين به بيماران در بيمارستان شدهارائه

پرستاران را نسبت به بيماران افزايش  نواييهمميزان همدلي و 

و همكاران نشان داد كه  Rani يمطالعه ،استادر همين ر .)٣٧( داد

تقويت هوش اخالقي و معنوي پرستاران كشور مالزي در دوره 

 فعاليتشانها در دوره دانشجويي باعث بهبود عملكرد شغلي آن

پرستار از  ٤٠٠) روي ٢٠١٣( پژوهش محمدي .)٣٨( شودمي

 هاي آموزشي استان خراسان جنوبي نشانگر آن بودبيمارستان

كه همه ابعاد هوش اخالقي در پرستاران شرق ايران در سطح 

. بر خالف اين مطالعه در پژوهش ديگري )٦( مطلوبي قرار دارد

سخنور با عنوان ارزيابي دانش اخالقي پرستاران دانشكده 

پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تصميمات باليني 

اصول اخالقي  كند كه ميزان رعايتگزارش مي انجام داده است،

هاي باليني مطلوب نبوده و پرستاران توانايي گيريدر تصميم

هاي واقعي باليني هوش و دانش اخالقي را در محيط كارگيريبه

   .)٣٩( ندارند

دهد كه بسياري از هم نشان مي Woodsپژوهش 

از قدرت و  شناسند اما عمالًكدهاي اخالقي را مي پرستاران،

هاي مناسب برخوردار العملان دادن عكسپشتوانه كافي براي نش

. )٤٠( دانند كه انجام چه كاري صحيح استنبوده و اغلب نمي

Weaver  توجه و حساسيت پرستاران نسبت به مالحظات و

 داندوري آنان ميهاي اخالقي را باعث افزايش توان و بهرهدغدغه

و  كيد كرد كه مستندات مختلف، نقشأبايد بر اين نكته ت .)٤١(

جايگاه هوش اخالقي و مسائل مرتبط بدان را در حرفه پرستاري 

68 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ١٣٩٤
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دهد، كه در واقع در عملكرد پرستاران به خاطر ماهيت نشان مي

شان از اهميت و جايگاه خاصي انساني و اخالقي حرفه

به اصول اخالقي عالوه  هاآنبرخوردار است و چه بسا پايبندي 

ودي عملكرد سازماني هم ها، موجب بهببر ارتقاء كيفيت مراقبت

   .)٧( شودمي

در زمينه هوش اخالقي پرستاران نشان Updegraff  مطالعه

داد كه پايبندي پرستاران و ساير كاركنان مراكز بهداشتي و 

 درماني به اخالقيات باعث بهتر شدن خدمات (آموزشي و درمان)

 .)٤٢( شودكنندگان ميها به بيماران و ساير مراجعهآن

تواند از طريق نظم هوش اخالقي در محيط كاري مي يريكارگبه

بخشيدن به روابط متقابل، كاهش اختالفات و تعارضات، افزايش 

هاي ناشي از كنترل جو تفاهم و همكاري و همچنين كاهش هزينه

   .)٤٣( سزايي داشته باشده ثير بأعملكردهاي كاركنان، ت

  

يي هادر اين خصوص بررسي هوش اخالقي يكي از مقوله

تواند آزموني مناسب براي سنجش توانايي اخالقي است كه مي

دهنده خدمات بهداشتي در جهت كسب نتايج بهتر كاركنان ارائه

باشد. زيرا هوش اخالقي، توانايي درك درست، داشتن اعتقادات 

ها بوده و برخورداري از سطح هوش اخالقي قوي و عمل به آن

يح امور و هماهنگي پيوسته اعمال با عقايد اخالقي باال، انجام صح

خالصه مطالعات انجام  .)٤٠( ها را به دنبال خواهد داشتو ارزش

  ارائه شده است.  ١شده در گذشته در جدول 
  

  

  در گذشته شدهانجامخالصه نتايج مطالعات  - ١جدول 

  جواد محمدي و همكاران  بتول تحرير و همكاران  محمدامين و همكاران  نويسنده

محمدمحسن دهقاني 

فيروزآبادي و 

  همكاران

سميه محمدي و 

  همكاران

  ١٣٩٢  ١٣٩٣  ١٣٩٣  ١٣٩٣  ١٣٩٤  سال انجام كار

  ايران  ايران  ايران  ايران  ايران  كشور

  مقطعي –توصيفي   همبستگي –توصيفي   همبستگي) –مقطعي (توصيفي   ايمقايسه –توصيفي   مقطعي –توصيفي   نوع مطالعه

  ٤٠٠  ١٥٠  ١٨٦  ٣١٥  ١٩٦  حجم نمونه

  هابيمارستانپرستار از   پرستاران بيمارستان  نمونه پژوهش
كليه پرستاران شاغل در 

  هابيمارستان

 بخشيتوانكاركنان 

  سازمان بهزيستي
  پرستاران بيمارستان

  استان خراسان جنوبي  يزد  تبريز  تهران و كرمان هاياستان  كاشان  محل اجرا

  هدف
يمارستان تعيين هوش اخالقي پرستاران ب

  شهر كاشان

بررسي و مقايسه وضعيت 

هوش اخالقي پرستاران نظامي 

  و غيرنظامي

بررسي رابطه هوش اخالقي 

زندگي كاري پرستاران  باكيفيت

  بيمارستان

تعيين همبستگي هوش 

اخالقي و تعهد سازماني 

كاركنان مراكز 

  بخشيتوان

بررسي هوش اخالقي 

پرستاران در شرق 

  ايران

  هايافته

ين مؤلفه هوش اخالقي باالتر از حد ميانگ

متوسط است و بين هوش اخالقي پرستاران 

بر حسب جنسيت، ميزان تحصيالت، سابقه 

خدمت و وضعيت استخدامي تفاوت 

  معناداري وجود ندارد

هوش اخالقي بيشتر پرستاران 

در سطح متوسط بود و بين 

سطح هوش اخالقي پرستاران 

نظامي و غيرنظامي تفاوت 

  آماري وجود داشتمعنادار 

هوش اخالقي با كيفيت زندگي 

خانگي، كيفيت زمينه  –كاري 

كاري و كيفيت دنياي كاري 

پرستاران ارتباط مثبت و 

معناداري دارد اما بين هوش 

اخالقي با كيفيت برنامه كاري 

  رابطه معناداري مشاهده نشد

بين هوش اخالقي و تعهد 

سازماني در كاركنان 

 بخشيتوانمراكز 

تگي مثبت و همبس

  معناداري وجود دارد.

بين هوش اخالقي و 

متغيرهاي سن و تعداد 

خدمت رابطه  ايساله

مثبت و معناداري 

  وجود دارد.

  

  گيري:بحث و نتيجه

هاي اخير مورد توجه زيادي قرار هوش اخالقي در طي سال

هاي بيشتري رسد كه همچنان پژوهشگرفته است و به نظر مي

د نياز باشد. تجزيه و تحليل نتايج مطالعات در اين زمينه مور

دهد كه شناسايي و به دست آوردن مهارتنشان مي شدهانجام

هاي هوش اخالقي با تغييرات اساسي كه در ديدگاه و نگرش 

تواند مي ،كندپرستار نسبت به بيمار، خود و شغلش ايجاد مي

 امروزه كسب دانش ،موجب ارتقاي اين حرفه گردد. از اين رو

اخالقي و توانايي پرورش هوش اخالقي در پرستاران، از 

  . هستضروريات اين حرفه 
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هاي انجام اين مطالعه از آنجايي كه يكي از محدوديت

خالقي ژوهشي مرتبط با هوش اقاالت پتعداد كم م

 شود مطالعات آتي با هدفپيشنهاد مي ،پرستاران بود

ت آن پرورش هوش اخالقي در پرستاران و بررسي اثرا

بر ميزان رضايت شغلي ايشان و رضايتمندي بيماران از 

  .خدمات پرستاري صورت گيرد
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Review Article  
 
Abstract 

 

Introduction: Moral intelligence is one of the aspects of intelligence which can provide a 
framework for proper performance of the humans, which is known as a forecaster factor of 
behavior. MI is a vital intelligence for humans owing to guidance of other shapes of 
intelligence toward valuable tasks. It is a combination of knowledge, interest and resolve, also 
includes the method of thinking, feeding and acting. The role and importance of MI is 
outstanding because of making balance and improvement in individual's interactions and 
social terms, especially in occupations related to medical and nursing field which directly deals 
with people's life. The goal of this study is the definition and identification of MI and its 
application in medical science, especially nursing. 

Methods: This research is a retrospective article in which other researchers' study has been 
investigated and analyzed. Therefore, three main keywords; intelligence, morality, MI, has 
been searched in different nursing field databases such as SID, CVID, PUBMED, CINAHL, 
SCIENCE, MAGIRAN DIRECT, GOOGLE SCHOLAR and SCOPUS. Hence, based on 
these criteria, published articles from 2000 up to the present has been found and abstracted or 
editors interpretation ones eliminated. Only full text articles have been used. Definitions and 
applications of MI in nursing, presented in articles has been organized and revised in this 
article. 

Results: The results showed that MI education is a revolution and essential requirement in 
nursing, since changing to a descent nurse not only depends on theoretical knowledge and 
clinical skills but also needs applying moral knowledge and responsibility. Following moral 
criterion in nurse's performance is more important than other care issues as moral behavior 
accompany nurses' responsibility can be an effective factor in patients' remission and recovery.  

Conclusion: Achievement of MI skills leads to nursing profession advancement by basic 
changes in nurse's vision toward patients, themselves and their job. 
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