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 ی مراقبین رسمی در مراکز سالمندیاحرفهبر اخلاق  رگذاریتأثعوامل 

 
 3الدین طبیبی، دکترسید جمال1، دکترسمیه حسام*2،  دکترسعاد محفوظ پور1غنچه صمیمی سده 

 .رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام ت،یریمد ،دانشکدهیو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد .1
 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یها، دانشگاه علوم پزشک تیاز مصدوم یریشگیو پ یمنیارتقا ا قاتیحقمرکز ت .2

 ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم تحق ،یپزشک یها یدانشکده علوم وفن آور ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد .3
 .رانیتهران، ا

 (51/3/89، تاریخ پذیرش:51/5/89تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

الخورده شدن است و بر اساس گزاار  سسرعت در حال به یادن یتجمع
 یزتمهز  جمع هزا یژگ و از یکز  3102سازمان ملل متحد در سزال 

شزمار ععزداد  یشو افزاا  زنزدگ یدام یشافاا یراخ  هادر دهه  شناخت
بزا بالزا رفزتط سز     مواز یتجمع  سالخوردگ یدهسالمندان است. پد

کزاهش بزارور  در نزرن بی زت  و   ،الا رفزتط سز   زنزدگبهداشت، ب
 (.0)شود  در جامعه ظاهر م یرومسرانجام با کاهش مرگ

 
 
 
 

 
سزال کزه در  یزاساله و بالزاعر در کزل دن 01 یتسه  جمعاساس  طیبرا

 از یش)بمیلیون نفر  صدشش و اردیلیم 7از حدود  رصدد 03حدود  3102
درصزد  0/30بزه  یکز و  ی زتنزرن ب یانه( ه تند عا منفر ونیلیم 011

   عصدیقنیبشیپید. ایط رسخواهد  نفر( ونیلیم 011 و اردیلیم 3)حدود 
 برابزر و، بیش از سه 3101ساله و بیشتر عا سال  21 تیجمعکه  کند م

  عرعیسزررشزد  هاصدسزالهمیلیون نفزر خواهزد شزد و  213به عبارع  
 رابر  ن بت به سالزززب 01با یک افاایش  هاآن و ععدادخواهند داشت 

 
 
 

 چکیده
. هدف م العه باشند ممنابع ان ان   طیعر اصلآمده و مرانبیط از  ح اببه مدت طولانمراکا سالمند  از اجاا  مه  مرانبت زمینه: 

 .است  در مراکا سالمندرسم   طیمرانب  ابر اخلاق حرفه رگذاریعأثعوامل شناخت  حاضر

شامل خبرگان آشنا با مدیریت منابع ان ان  سالمند  و  عئور  م  باشد. جامعه آمار   دنداگرآن رو  و  : نوع پژوهش کیف روش
رانب و م 00شاغل در مراکا نگهدار  زنان سالمند و محیط پژوهش مراکا نگهدار  سالمندان زن بود. از جامعه مورد نظر مرانبیط رسم  

جمع آور  اطلاعات ازمصاحبه عمیق ونیمه  خبره با رو  نمونه گیر  نظر  مبتن  بر هدف به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت 31
 خبرگان )با نظر  اوممد  ا هیمقا، عحلیلو  رو  "بیطرکوو  اوسشترا " عکنیک بادر نهایت داده ها  ساختارمند با سوالات بازاستفاده شد.

 .ورد عحلیل نرار گرفتندمفط دلف ( 

، عجربه و سالمند  فرد  مرانب ها ژگیو  از نحوه مرانبت، آگاه زیر طبقه؛ 0در  هامصاحبهاز عحلیل آمده دستبهکدها   :هاافتهی
هیت سبب   شدند که هریک ح ب مابندطبقه، سی ت  حمایت  همکاران و نحوه مدیریت و سالمندمیان مرانب  مؤثر ، میاان ارعباط بارکار

مربوط به سالمند  و عواملاصل  عوامل فرد  و عوامل کار   طبقهسه. زیر طبقات به دندیگرد مع هیل یا ممانعت در فرایند مرانبت 
   شد.بندطبقه

 یا و تسهول ایجاد با خود ماهیت بر بنابازدارنده  و گر ع هیل عوامل ؛کنندگانشرکت عجارب از حاصل  هاافتهی اساس بری: ریگجهینت
 از گر ع هیل عوامل عقویت باشند.مؤثر   عوسط مرانبیط احرفهرعایت اخلاق  چگونگ  بر عوانند م ،سالمند به مرانبتارائه  در صعوبت
  مرانبت  ها ت یس طراح  و مرانبتب تر مناسب  عمهید ، امکانات طیعأم ،مرانبت نحوه آموز  طریق از مرانبیط دانش ارعقاى طریق
 .گردد موظایف ارائه  در مرانبیط عوفیق سبب المندس دوستدار

 

 سالمند، اصول اخلان ، مرانبیط رسم ، مراکا سالمند  :دواژگانیکل
 

 
 
 

 
 

 
 

 smahfoozpour@yahoo.comنوی ندۀ م ئول: نشان  الکترونیک : 

 

mailto:smahfoozpour@yahoo.com
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 (.3) دیرسخواهد  3101میلیون نفر در سال  2/3، به 3103
سط، سلامت افزراد  یشافااا بچالش اصل  سالمند  جامعه آن است که 

 طورچند بیمار  مامط بزه یا یککثر سالمندان از گذارد، ا رو به افول م
 بیمار و دردمند اندسالمناز  ر پرستاو  نبتامر (.2برند ) زمان رنج مه 
 تیزرعا به مملا انسالمنداز  نبیطامررا دارد و  دخو صخا خالن ا دازبعا
  تززنبامر بزمناس ح وزساز  دزننابتو باید انسالمند (.2)باشند  م هاآن
              نگیاا دازززززیجو ا ش زززززنبخاعو ،ایت زززززحم ازززززکامر طزززززعوس
و گیرند  هبهر مطو ا ان ن ا  ضاززف کززیدر   زنو روا اع زجتما  ازه

از  ،مان و در نبتامر نمکا هریززا و  سرپناه  رزززهدر  تزززناما مازززهنگ
 ،داتعتقا، اتززززمنال به امحتر: ا شامل ساس ا  هاو آزاد   بشر قحقو
 نبتامر ردمودر  عصمی ،  ذازززززعخا قزززززحو  خصوص  ندگ و ز هازنیا
 (.0باشند) رداربرخو خود دگ زنز کیفیتو  شت ابهد
  مختلف زندگ  هاعرصهدر 0  اخلان هاو ارز به نقش اخلاق عوجه  

داشت. مدیریت اخلزاق  و خواهدهمواره در طول عاریخ بشر وجود داشته 
برا  هدایت رفتارها در  هاارز   بندتیاولوعبارت است از شناسای  و 

اخلانیات  عوانند مبا ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق  هاسازمانسازمان. 
 (.0کنند )محیط کار مدیریت  را در

و اخززلاق 2بززه معنززا  اخززلاق کزار3 ادر ابتزدا مفهزوم اخزلاق حرفزه
 وهزا از کنش  ا، مجموعزه ااخزلاق حرفزه.  رفت مشزاغل بزه کار م

  اها یزا مجامع حرفهاز سزو  سازمان شدهرفتهیاخلانز  پذ  هاواکنش
مکزط را برا  اعضزا  خززود روابط اجتماع  م طیعرعزا م لوب باشد م

بزه چگونگزز    احرفه. اخلاق فراه  آورنزد  ادر اجرا  وظایزف حرفه
  ابزه مجموعه و  ارفتار، ادب و عمل شزخص هنزگام انجام کار حرفه

از اصول و اسزتانداردها  سزلوک بشزر  اشزاره دارد کزه رفتزار افززراد 
 دیزبا گزریاز طرف د(. 7) کند مععییط   اها را در سزاختار حرفهو گروه

نزرار    زیمح طیشرا ریعحت عأث عوانند م  اضافه کرد که اصول اخلان
بزر  رگزذاریعوامزل عأث (. هدف از اجرا  ایط پزژوهش شزناخت2). رندیگ

   م  باشد.در مراکا سالمند  رسم طیمرانب  ااخلاق حرفه
 

 روش

ینه ا ( است که رو  عحقیق ایط م العه کیف  گراندد عئور )نظریه زم
و  و سزاختاربرا  بررس  فرایندها  اجتماع  موجود در ععاملات ان ان  

. گراندد عئور  ، نزوع  رود مروند  که به آن منجر شده است، به کار 
(. جامعه آمار   شامل خبرگان آشنا با مدیریت 0است )عحقیق در عرصه 

نگهدار  زنزان منابع ان ان  سالمند  و مرانبیط رسم  شاغل در مراکا 
سالمند و محیط پژوهش مراکا نگهدار  سالمندان زن بزود. . از جامعزه 

خبره با رو  نمونه گیر  نظزر  مبتنز  بزر  31مرانب و  00مورد نظر 
 هدف به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

داشتط عجربه غن  از موضزوع )مرانبیط( به پژوهش؛  هانمونهمعیار ورود 
و  بیان خوب و عمایل مشزارکت در عحقیزق عوان طیو همچن قیموردعحق

عجربه کار  مرعبط حدانل دو سال بود. معیار خروج از پزژوهش شزامل 
بودنزد.  سزؤالاتعدم عمایل به شرکت در م العه، عدم پاسخ کزاف  بزه 

از ک ب عوافزق لزازم )بعزد از  و پسرا یافته  موردنظر  هانمونهمحقق 

کتب ( جهت انجام  نامهتیرضاعوضی  کاف  در خصوص پژوهش و اخذ 
مصاحبه و شرکت در م العه به مصاحبه و مشاهده مشارکت  در شزرایط 

 (. 0طبیع  اندام نمود) جدول شماره
خبرگان ازمیان مدیران با حدانل عحصیلات کارشناس  ارشزد عوانبخشز  

سال  01وآشنا با مدیریت منابع ان ان  سالمند  و با سابقه کار  حدانل 
نفزر  30غیراحتمال  انتخاب شدند. ععداد انتخاب اولیه به رو  هدفمندو 

بود که پس از طز  مراحزل عوضزی  پزژوهش و اهزداف و مراحزل آن ، 
بی ت نفر موافقت نمودند که در پژوهش شرکت نمایند.) جدول شزماره 

3) 

: مشخصات دموگرافیک مراقبین رسمی 1جدول 

 در پژوهش کنندهشرکت
 درصد(تعداد )  مشخصات دموگرافیک

 سال 21عا  30 سط
 سال 20عا  20
 سال 21عا  20

 درصد( 0232) 2 
 درصد( 2232) 0
 درصد( 0232) 3

 سال 0 عا 3 سابقه کار
 سال 01 عا 0
 سال 00عا  00

 درصد( 2232) 0
 درصد( 2030) 7
 درصد( 31) 2

 ابتدای  مدرک عحصیل 
 سیکل
 دیپل 

 درصد( 31) 2
 درصد( 3030) 2
 درصد( 0232) 2

 

 

: مشخصات دموگرافیک خبرگان شرکت کننده در  2جدول 

 پژوهش
 سن وضعیت تحصیلی

 %01 01 21-20 %30 0  انسیلفوق

 %21 2 21-20 %00 2 متخصص

دکتززززززززر  
 عخصص 

 %01 3 سال و بالاعر 01 21% 2

    %31 2 پاشک عموم 

 سابقه کار نوع استخدام
 %21 2 سال 31عا  00 %00 00 رسم  ن ع 

 %21 2 سال 21عا  30 %00 2  نرارداد

 %31 2 سال 21بالاعر از  %21 0 آزاد

   
جهت جمع آور  اطلاعات ازمصاحبه عمیق ونیمه ساختارمند با سزوالات 

 بازاستفاده شد. 
عوامل محی  ، میاان عحمل، اطلاعات جهت اجرا  پژوهش با عوجه به 

 با هر فرد شرکت کننده در یک جل ه مصاحبه ؛کنندگانشرکتو عمایل 
شزما چزه رفتارهزا  »محور  مصاحبه ایط جمله بود:  سؤالانجام شد. 

عجربیات خزود بزه یزاد  را دراخلان  با بیمار دارید و چه نمودهای  از آن 
 ریزگیپ، ژرف کزاو سزؤالاتبا ها دادهبر اساس عحلیل  جیعدربهو « دارید؟

در محزل  هامصزاحبهدنیقه به طول انجامید.  01عا  01رفت و بیط  شیپ
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 صزوتضبطبا استفاده از دستگاه  هامصاحبهار مرانبیط انجام شد. عمام ک
 سینودستبلافاصله پس از اعمام مصاحبه، کلمه به کلمه پیاده و  ضبط و
  هزر مصزاحبه نبزل از هزاداده  اولیزه و کدگزذار لیوعحلهیزعجاشد. 

و دنیقه مصاحبه انجزام  0311. در کل، گرفت ممصاحبه بعد  صورت 
و بررسز   هزادادهیل دنیق نرار گرفت. همچنیط برا  عکمیزل عحل مورد

در شزرایط طبیعز ؛ علزاوه بزر مصزاحبه، از  موردنظرابعاد مختلف پدیده 

  مزداوم بزیط  هیمقا از فطمشاهده مشارکت  نیا استفاده شد. استفاده 
م زتخرج از یزادآور  و مفروضاتاستخراج طبقات نوظهور  باهدف هاداده

عزا  کرد م  دهجهتپژوهشگر  به   در عرصه،هااشتاددنوی   ها و ی
در هر طبقزه ادامزه دهزد. در  هاداده  نظر  را عا اشباع ریگنمونهفرایند 

عناصر کلید  گراندد عئور  کزه در ایزط م العزه بزدان  2جدول شماره 
 عوجه شد، آورده شده است.

 

 : عناصر کلیدی پژوهش3جدول 
 توصیف متد
 ، برا  ایجاد اطلاعاتطیعرمحتملسای  شنا   نظر ریگنمونه

 برا  ظهور طبقات هادادهفرایند مقای ه  مقای ه مداوم

 فرایند اولیه کدگذار  درون طبقات کدگذار  باز

 و طبقاتفرایند ارعباط کدها  کدگذار  محور 

 عوسعه عئور  از پدیده اصل  کدگذار  انتخاب 

 طبقات و ظهورمفاهی    یو عوض و ارعباطمحقق  لهیوسبه هشدنوشته  هاادداشتی یادآورها  عحلیل 

 ابدی نمظهور  هاداده  که هیچ اطلاع جدید  از امرحله اشباع نظر 

 

، عحلیلو  رو  "بیطرکوو  اوسشترا " عکنیک بادر نهایزززت داده هزززا 
 فط دلف ( مورد عحلیل نرار گرفتند. خبرگان )با نظر  اوممد  ا هیمقا
 

 یافته ها
بر  رگذاریعأثکه بیان شد هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل  گونهمانه

    مرانبیط رسم  در مراکا سالمند  بود.احرفهاخلاق 
از  برگرفتهکد اولیه  00، ععداد «ایوز» گانهادهیسپس از ط  مراحل 

در  مؤثرمربوط به حوزه عوامل  سؤالاتدر پاسخ به  و مشاهداتمصاحبه 
ر مرانبت از سالمندان ثبت شد و سپس کدهای  رعایت اصول اخلان  د

و   معن  سازواض  باهدفکه به لحاظ مفهوم  با یکدیگر مشابه بودند 
کد بیانگر مجموعه عوامل  00  شدند. ایط بندطبقهعلخیص و  محتوا

کد( بودند. عوامل ع هیل گر  30بازدارنده ) و عواملکد(  21ع هیل گر )
ر حیط انجام وظایف محوله مرانبیط منجر به رعایت اصول اخلان  د

. نمودند م رنگ برعایت ایط اصول را  بازدارندهو عوامل  شدند م
  کدها   شدند وبندطبقه  مشترک ها ژگیواساس  برکدها 

  ها ژگیاز نحوه مرانبت، و  طبقه شامل آگاه ریز 03آمده در دستبه
  ها هیکا در حمر تیریمدچگونگ   ،مرانب، عجربه بار مرانبت  فرد
و میاان  ، سازمان، فرهنگ ساعت کار  یعنظ از،یمنابع موردن طیعأم

و  طیرانبم به مشکلات خاص  دگیرسچگونگ   ،حقوقپرداخت  زمان
 عجربه میاان، سالمند  فرد  ها ژگیو  ،صورت اصولبه فیوظا  یعق 
 مندسال واب تگ  از ناش  فشارو عین   و ذهن  مرانبت  فشار و کار بار

 ای لیسبب ع ه تیح ب ماه کیشدند که هر  بندبقهطبه مرانب 
  طبقه اصلطبقات به سه ری. زدندیگرد م نبتمرا ندیممانعت در فرا

  بندو عوامل مربوط به سالمند طبقه سازمان و عوامل   عوامل فرد
)شماره   نگاره در دیاگرام عجایه وعحلیل داده ها . (0جدول شمارهشد )
 .شده است( آورده 0

 

 
 

 : دیاگرام تجزیه و تحلیل داده ها1نگاره 
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 ی در مراقبین رسمی مراکز نگهداری سالمنداناحرفهبر رعایت اخلاق  رگذاریتأثعوامل : 5جدول 
 زیر طبقه طبقه اصلی مقوله اصلی

 
 
 
  احرفهبر اخلاق  رگذاریعأثعوامل  
 مرانبیط رسم  در مراکا سالمند  

 ،مرانبت نحوه از آگاه  عوامل فرد  
 ،مرانب فرد   ها ژگیو

 عوسط مرانبعین   و ذهن  مرانبت بار عجربه

 ،ازیموردنمنابع  طیعأم  ها هیحچگونگ  مدیریت مرکا در  عوامل سازمان 
  ،سازمانفرهنگچگونگ  عنظی  ساعت کار ،  
 زمان و میاان پرداخت حقوق، 
 چگونگ  رسیدگ  به مشکلات خاص مرانبیط، 
 ونگ  عق ی  وظایفچگ 

   و روان ( سالمندج م شخصیت ،)  فرد  ها ژگیو عوامل مربوط به سالمند
 عوسط سالمندعین   و ذهن  مرانبت  فشار و بار عجربه میاان
 به مرانبسالمند  واب تگ  از ناش  فشار

 
 زیر طبقات و طبقات اصل  استنتاج شده به شرح زیر م  باشند:

 عوامل فرد 
 زیر سه بر مشتمل ،بازدارنززززززده و ع هیلگر فرد  عوامل ل اص طبقه 

 بار عجربه و مرانب فرد   هزززا ژگزززیو ،مرانبت نحوه از آگاه  طبقه
 بود. عین  و ذهن  مرانبت
 و دانش ضرورت بر دال مضامین  به مرانبت نحوه از آگاه  طبقه زیر

 نبین مرا. داشت دیعأک سالمند از مرانبت مختلف ابعاد چگونگ  از آگاه 
 خود سالمند از مرانبت نحوه و بهداشت  مشکالت با مختلف طرق به که
  هزادوره. مرانبینز  کزه کردنزد م عجربه را کمتر  سخت  بودند آشنا

سزیار کمتزر  در حزیط 2آموز  ضمط خدمت را گذرانده بودند استرس 
 .کردند مکار اح اس 

آموزشز  رفتزه   هزادورهاگزر »گفت:  (0 کنندهمثال )مشارکتعنوانبه 
 «.کردم م  کار عرراحتبا خیال و وجدان  م مئناًبودم 
بعضز  ونتزا شزبا از شزدت » دیگر  بیزان داشزت: کنندهمشارکت ایو 

میشز  عزا  نسزالمندا ونیو مزداسترس اینکه کارم رو درست بلد نی ت  
 «به  یاد نداده صب  خواب  نم  بره یعن  ک  

 عوان ،متعهدبودن و صبور نندما مرانب شخصیت  و فرد   هززا ژگززیو
مذهب   باورها  ژهیوبه مرانب باورها  و اعتقادات ،روان  عوان ،ج م 
 شخصیت   هزا ژگزیوبودنزد.  مزؤثراخلاق در فرایند مرانبت  تیدر رعا
مرانبیط  موارد از ،حوصله وداشزززتط صززززبر  ،0اخالن  ععهد مانند مثبت
 بود. عربااخلاق

ل عحم بیشتر است.ام حوصزلهبچه  بقیه نمیا در : »مط7 کنندهمشارکت 
دل سزالمندا مز   و دردحرفا  بهباحوصله  مط. است ک  همکاربعض  از 

 «عون  گو  کن 
به اح اسات مرانب   بار ذهن   ؛نیو ع  بار درک شده ذهن در زیر طبقه

 رد،یزگ  شود و مشکلات روان  را دربرم  ارائه مرانبت مربوط م طیدر ح
مرانبت  طیکه مرانب ح  یدادهایها و رو تیبه فعال  نیکه بار ع  درحال

در  رییزعغ ، ج زمان  یعلزا ریزنظ  دگردد و موار  کند، بازم  عجربه م
شود.   را شامل م  یو زمان عفر  کار طیدر شرا رییعغ ، روابط خانوادگ

مرانزب بزه نقزش   جانیبازعاب نگر  و واکنش ه  بار ذهن قت،یدرحق

و اختلالات است  راتییاز عغ  مجموعه ا  نیعکه بار   خود است، درحال
فشار مرانبت را به  .رخ داده است بمران  و خانوادگ  فرد  که در زندگ

مرانب برا  ارائزه   و روان  ج م رمعمولیاز حد و غ شیعنوان علا  ب
 فیزمرانبت و عنش عجربه شده ناش  از ارائه مرانبت عوسط مرانزب، ععر

متعزدد و هز   فیرورت پاسخ ده  به عکزالفشار بر اثر ض طیکنند. ا  م
 طیدر حز ارک  شود و به اح اس سخت  م جادیمرانبت ا ندیزمان در فرا

  (.00)نقش مرانبت اشاره دارد  فایا
از خونه با زخ  ب تر میاند. مزونع   نبعض  سالمندا:» 0مشارکت کننده 

 "که پرستارا پان مان سالمند رو عوض م  کنند حال  خیل  بد میشه
بعص  ونتا ونت  خونه هز  ه زت  حوصزله کزار  :» 0شارکت کننده م

ندارم ، حوصله خونواده رو ندارم . )مکث ..( .یجور  شده دل  نم  خواد 
 «عا سر کوچه م برم، اف رده شدم

خیل  عوض شدم، شبا عو خواب  دارم لگط میدم و :» 00مشارکت کننده 
 «پوشک عوض م  کن 

نه ام بعض  ونتا فکزر میکزن  صزدا  مط عو  خو: » 2مشارکت کننده 
 «رو م  شنوم نسالمندا

 عوامل مربوط به سالمند
. بود مرانبت درمززؤثر  عواملازجملززه  مرانب به سالمند واب تگ  میاان
عزدم عزوان مشزارکت و  در مرانبزت و ج م  و روان  سالمند  ناعوان 

. ودبعر سززخت و بیشتر مرانبت معن  به سالمند بیشتر واب تگ  ازخززود و
عر ارائززه آسززان را مرانبت کردنززد مزز عجربه کمتر  فشار که مرانبینزز 

 .  نمودند م
فزرد سزالمند در ع زهیل یززا    و روانزز ج زم خصوصزیات شخصزیت ،
 بود.  رگذاریعأث  احرفهبازدارندگ  رعایت اخلاق 
  عوسزط سزالمند، نزیو ع  بزار درک شزده ذهنز همچنیط در زیر طبقه
انبت بیشتر  داشتند با عوجه به استراحت کمتر ، سالمندان  که نیاز به مر

واب تگ  بیشتر و بدخلق  در حیط انجام مرانبت، انجام وظلیف مزرانبیط 
 را سخت عر م  کردند. 

میخزوام  با وجودیکه مجردم ودسزتم  خالیزه بریزدم»: 3 کنندهمشارکت
 «استعفا بدم دیگه فکر میکن  داره حقونم  حروم میشه
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 ،خود انگاشتط نادیده ،روان  و روح  فشار مانند ن مضامی طبقه ایط در
 نرار داشت.مال   مشکالت ، دیناام ،خ تگ 
دیگه مثل دوسال پیش نی ت  حوصله خودم  ندارم، : »0 کنندهمشارکت

 .«خیل  کار شون زیاده.همش نیاز به رسیدگ  دارند ن بعض  سالمندا
  کننزد و خیلز  بزد دهنز  مز نبعض  از سزالمندا: »0مشارکت کننده 

موانزع  نجزوریعوا بعضیا خیل  سنگینند، کار بعضیاشون ه  خیل  زیزاده.
 «میبرم

مززط رو  پززدر مززادرم خیلزز  ح اسزز  بعضزز  از » :7مشززارکت کننززده 
مونع مرانبت به  م  ریاند فحش بزه پزدر مزادر میدنزد، چزه  نسالمندا

 «انتظار  دارید؟
ز حموم بدشزون   که انسع  میکن  بو  عط سالمندا»: 0 کنندهمشارکت

 «میاد رو  مط اثرنذاره
 عوامل سازمان 

، عنظزی  ازیزموردنمنزابع  طیعأم  ها هیحعدم مدیریت درست مرکا در 
 ، عزدم ناکزاف  ضزعیف، حقزوق سزازمانفرهنگساعت کار  مناسزب، 

 صزورتبهرسیدگ  به مشکلات خاص مزرانبیط، عزدم عق زی  وظزایف 
از   کز. یآمزد مزر کار بشمار اصول  از عوامل بازدارنده رعایت اخلاق د

کار  آنان است کزه  اخلاق کزه در ععهزد کارکنزان مزؤثر اسزت  عوامل
عملکرد  .ردیگ نرار م0 شغل تیرضاماننزد   عوامزل مختلفز ریعحت عأث

سزازمان  بزا وفزادار  زیاد به اصول اخلان  و از طریق رضایت کارکنان 

 .بهبود خواهزد یافت
چند بار به مدیرمون گفت  اگزر حقزون  را سزرونت »: 01 کنندهمشارکت

نگیرم، ک  میارم، اعصاب  به  میریاه، حوصله خودم  ندارم چه برسه به 
 «سالمند
 32کم  پرسنل،  به خاطرماه پیش : »دیگو مدیگر   کنندهمشارکتیا 

برم حوصله  خواست  مآخر   ون مبساعت مداوم مجبورم کردند سرکار 
 «ب به سالمند بدم نداشت اینکه یه لیوان آ

عا  7مونع عق ی  سالمندا یونت میبین  هر »گفت:  03 کنندهمشارکتیا 
سالمند خیل  مشکل دارن. مط چ ور م  عون  یه عنه ه  کار کزن  هز  

 «حواس  به اخلاق باشه
مدیرمون خیل  فهمیده است. بعضز  ونتزا خزود  :» 0مشارکت کننده 

 "ارهمیاد کمکمون میکنه.غرور الک  ند
 

 بحث
  هادر مرانبت  احرفه قالزخا لوزصا ا رزجا نعامو، م العه یطدر ا

و   و عوامل کار  عوامل فرد  طبقه اصلدر سه سالمندانبالین  
 نددبو معتقد مرانبیط. گرفت ارنر  عوامل مربوط به سالمند موردبررس

 مرانب و افاایش بارکار  ازکارکنان  دوزکمب، دیریت زم حی ةدر  هزک
در ت. زسا  احرفه قالزخا لصوا ا جردر ا مدیریت  انعوزم طیعرمه 

 طعبادر ار کهداده  ننشا  خوببه نیا عرصه داخل  م العه پژوهشگران
 لزماعواز  یک عنوان به منابع ان ان  دکمبوکارکنان،  مدیریت  بعد ازب

 گردد معلق   بالیطدر  قخالا  احرفه لصوا  ریکارگبه معددر   زمه
(00.) 
، عنظی  ازیموردنمنابع  طیعأم  ها هیحعدم مدیریت درست مرکا در  

 ، عدم ناکاف  ضعیف، حقوق سازمانفرهنگساعت کار  مناسب، 
رسیدگ  به مشکلات خاص مرانبیط، عدم عق ی  وظایف عامل کاهش 

کزه در ععهزد کارکنزان   از عوامل  ک. یآمد مرضایت شغل  به شمار 
  عوامزل مختلفز ریکار  آنان است که عحت عأث اخلاق مزؤثر اسزت

عملکرد سزازمان  بزا وفزادار  زیاد  .ردیگ نرار م  شغل تیرضاماننزد 

 .به اصول اخلان  و از طریق رضایت کارکنان بهبود خواهزد یافت
که  کننده آن است دیعائپژوهشگران نیا  برخ  دیگر از م العه  هافتهیا

دارد.   و چندبعد دهیچیپ  المندان، روندس  در سرا  عملکرد مرانبت
انجام  ، روان  و روح  عوجه به مشکلات سالمندان در ابعاد ج م
 ازین ،گروه  صورت( و به مرانبت عوسط مشاغل مختلف )چند عخصص

 تلفوجود مشکلات مخ دارد. طیسالمندان و مرانب طیبه ععامل مثبت ب
و ضعف   منابع مال و کمبود ااتیعجه ، ان ان  روینکمبود مانند 
ایط  بر اساس .روند ه تند طیبودن ا دهیچیاز پ ی هانشانه  تیریمد

 صل ا اهشاهر که نکته یطنظر گرفتط ا در باو م العات دیگر  پژوهش
 ستا  احرفه قخالا لصوا عایتر7 احرفه شای تگ  به ستیاب د

  احرفه شای تگ  دیجاا جهتدر  مانع را  مرانبکارکنان  دکمبو
و  کارکنان  کار  زیاد، کمبود امکانات و ععداد ک  هافتیش .دانند م

 (.07) دیآ م  به شمار احرفهکمبود دستماد جاء موارد بازدارنده اخلاق 
 عوان ،بودن، متعهد و صبور مانند مرانب شخصیت  و فرد   ها ژگیو

 مذهب  باورها  ژهیوبه مرانب باورها  و اعتقادات ،روان  عوان ،ج م 
 شخصیت   ها ژگیو بودند. مؤثراخلاق در فرایند مرانبت  تیدر رعا
 موارد از 2و صدانتحوصله  وداشتط صبر  ،اخالن  ععهد مانند مثبت

نیا ذکر گردیده  ها  دیگر پژوهشگران  افتهیدر بود. عربااخلاقمرانبیط 
که از عوامل    استچندبعد  اسازهاست که سازه ارزیاب  مرانبت، 

  که مرانبت در اجامعه  و اجتماع  فرهنگ  ها ژگیوون مختلف  چ
نظر   دارد. با در و منفو ابعاد مثبت  ردیپذ م ریعأث افتد مآن اعفاق 
به درک بهتر و درنهایت، ارزیاب   عوان مایط مفهوم  جانبههمه گرفتط
عر  را برا  ارعقا مؤثر  از وضعیت مرانبان پرداخت و مداخلات عرجامع

 (.07)کار گرفتسالمندان به سلامت 
 و دانش ضرورت بر دال مضامین  به مرانبت نحوه از آگاه  طبقه زیر

 مرانبین . داشت دیعأک سالمند از مرانبت مختلف ابعاد چگونگ  از آگاه 
 مشکالت  آموزش  ضمط خدمت با هاازجمله دوره مختلف طرق به که

 اریب استرس  ،بودند آشنا خود سالمند از مرانبت نحوه و بهداشت 
خارج  نیا برخ   در عرصه.  کردند م عجربهدر حیط کار  را  کمتر

 لطودر  نناآ  هازنیا نمواپیر ان،سالمند هیدگاد عبییطبه  پژوهشگران
 هزئاراوبه ایط نتیجه دست یافتند که  ندپرداخت نستاربیمادر   ب تر

 ی تگ شا  ازعقار ا بر زمال مینهز ،نبتامر وهگر به زمال  هاآموز 
 نجویادمد بیشترو  بهتردرک  ،مددجو محور تخدما ئهدر ارا رانپرستا
 یطا بیشتر کترمشا نیاو  نناآ  ازهزنیا هزب ی گوو پاسخ سالمند
 (.02م  نماید )فراه   عوان را م تزنبامر مردر ا نجویادمد
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 بود شدهانجامکه با رویکرد فرا عحلیل  پژوهش محققیط ایران  جینتزا
که عوامل ایجاد کننده عنش شغل  کیفیت مرانبت را کاهش  نشان داد
 (.0) م  دهد
رسم  نبل و ضمط    آموزش هادورهکه برگاار   گردد مپیشنهاد 
از  و درماناز طریق سازمان بهای ت  و وزارت بهداشت  خدمت

ضروریات استخدام مرانبیط رسم  نرار گیرد. همچنیط نظارت دنیق بر 
  هادوره  ناظر با هادستگاهیط رسم  از سو  نحوه بکارگیر  مرانب

 و عوسط ناظریط باعجربه عر استاندارد و با استفاده از اباار  عرکوعاهارزیاب  
پذیرد. همچنیط عوصیه م  گردد که  صورت 0جهت مشارکت در مرانبت

اع ا مجوز به افراد جهت راه انداز  مراکا سالمند  با دنت و ح اسیت 
آنان  00و حفظ شان و منالت 01عا عکری  سالمندان دبیشتر  صورت پذیر
 .در اولویت نرار گیرد

 مرانبیط بزجانکمبود ونت از  حاضر م العة  هاتیمحدود جملهاز
ها در مصاحبه یددگر سع  ستارا طزیدر ا هزک دبو مصاحبه مجدد جهت

   فرد انجام گیرد.بارکارزمان کاهش 
 

 گیرینتیجه
هد و اعتقزادات مزذهب   و عزوان ج زم  همچون عع گر ع هیل عوامل

مانند بار کزار  زیزاد و عزدم آشزنای  کامزل  بازدارنده عواملو مرانبیط 
 ماهیت بر بنا مرانبیط با  اصول مرانبت استاندارد وصحی  از سزالمندان، 

 بر عواننزززد مززز ، مرانبتارائزززه  در صعوبت یا و سهولت ایجاد با خود
 اساس بر باشند.مزؤثر  مزرانبیط   عوسزطاحرفهرعایت اخلاق  چگونگ 

 از گر ع هیل عوامل عقویتکنندگان شزرکت عجارب از حاصل  هاافتهی
درک  ،مرانبت نحوه آموز  طریق از مرانبیط دانش ارعقاى طریق

 ،02و افاایش کیفیزت زنزدگ  کزار  کاهش بارکار ، 03مبتن  بر همدل 
 طراح  و مرانبتب زززتر مناسزززب  عمهید ،ع هیالت و امکانات طیعزززأم
 مرانبیط بیشتر عوفیق سبب سالمند دوستدارکارآمزد  مرانبت   ها ت یس
عزنش  و کزاهش سزاکط در مراکزا سزالمند  سالمند به مرانبتارائه  در

 .مح وب م  شود 00و نوع  مایت رنابت  گردد م 02شغل 
 

 های اخلاقیملاحظه
 هزاداده لیزو عحل هزاداده  آورجمزعملاحظات اخلان  در هردو مرحلزه 

امر  یطم ئول  پژوهش برا یتهدف و ماه  یعشر .نرار گرفت موردعوجه
 کنندگانمشزارکتدادن بزه  نانیاطم ،کنندگان در پژوهششرکت یهو کل

هزدف   یعوض  ،نام ب و حفظ شدهطرحمحرمانه ماندن م الب  در مورد
 ضزبط گفتگوهزا، و اجزازه کنندگانمشارکتبه  صوتضبطاز استفاده از 

اعلام انصراف  امکانو  در پژوهشاختیار  بودن شرکت  مورد درعوضی  
  برا  شزرکت در و شفاهک ب رضایت کتب   در هر مرحله از م العه،

  اسام  افراد، جابه، استفاده از کدها  عدد  هاصحبت و ضبطم العه 
نزرار دادن شزماره  اریدر اخت ،هاافتهی و ارائه هاداده لیوعحلهیعجا درروند
از  و اطلزاعجهت عماس  کنندگانمشارکتپ ت الکترونیک  به  همراه و

شززده از اطلاعزات ک ب یزهمحرمانزه بزودن کل یطعضزمنتزایج م العزه، 
کنندگان در آگاهانه شرکت یتارائه فرم رضا، کنندگان در پژوهششرکت

کننده در آن و امضاء آن عوسط پژوهشزگر و مشزارکت یلپژوهش و عکم
  هاکنندگان در مصزاحبهمشزارکت یزر گداشتط حق کنزارهو  پژوهش

از ملاحظزات اخلزان   از مشارکت در پژوهش درزمان دلخواه آنزان یف ک
 .باشد م
 

 سپاسگزاری
خزود را از م زئولیط و  و عشزکرمراعزب عقزدیر  لهیوسزطیبدنوی ندگان 

  که امکزان انجزام ندرگرانمرانبیط محترم مراکا سالمند  و خبرگان 
 .دارند مآوردند ابراز ایط پژوهش را فراه  

 

 هنام واژه
 Moral value .1 ارز  اخلان  

 Professional ethics .2 اخلاق کار

 Work ethics .3 ا اخلاق حرفه

 Stress .4 استرس

 Ethical commitment .5 ععهد اخلان 

 Job satisfaction .6 رضایت شغل 

 Professional merit .7 شای تگ  حرفه ا 

     Honesty .8 صدانت

 Participation in care .9 مشارکت در مرانبت

 Revered elderly .10 عکری  سالمند

 Maintaining dignity .11 حفظ شان و منالت

 Understanding empathy .12 درک مبتن  بر همدل 

                                                                                         Quality of working life .13 کیفیت زندگ  کار 

 Job tension .14 عنش شغل 

 Competitive advantage .15 مایت رنابت  
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