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  مقدمه

اي از اخــالق پزشــکی  اخـالق پرســتاري شــاخه 

هاي این رشته قرار گرفتـه   است که تحت تأثیر پیشرفت

هـایی   تحوالت دنیاي کنونی دربرگیرنـده ویژگـی   .است

هاي مـرتبط بـا    در حرفه است که نیاز به رویکرد اخالق

پزشـکی را ضــرورتی انکـار ناپــذیر کــرده    هــاي رشـته 

ــاً .)1(اســت ــالق عموم ــاي دارد اخ ــراد ج . در ادراك اف

اي  امـا شـیوه حرفـه    ،اخالق یک موضوع درسـی اسـت  

آمـوزش اخـالق بایـد چیـزي بـیش از      . بودن نیز هست

پرسـتاران نیـاز   . دانش و آگـاهی در ایـن حـوزه باشـد    

یم دارند از زبان اخالق آگـاه باشـند و بـا بعضـی مفـاه     

مربوط به آن آشنا شوند، اما الزم نیست که متخصص 

آنها باید بتوانند تشخیص دهند چه زمانی . اخالق شوند

عملی غیر اخالقی انجام شده یا چه وقت شرایط ممکـن  
بـه   .)2(است حقوق انسانی یک فرد را زیر سـؤال ببـرد  

حرفه مسـتقل،   کرسمیت شناختن پرستاري به عنوان ی

قانونی نیـز پرسـتار را مسـئول و    باعث شده تا محاکم 

عدم آگاهی پرستاران از . پاسخگوي اقدامات خود بدانند

قوانین و مقررات حرفه اي، هم پرستار و هـم بیمـار را   

هفـت بعـد حیطـه    ).  3(دهـد   مـی در معرض خطر قـرار  

نامه اخالق  ینیاخالق حرفه اي در پرستاري بر اساس آ

، تهیـه  1390 ایران  سال میدر پرستاري جمهوري اسال

گذاري وزارت بهداشت،  شوراي سیاست به وسیلهشده 

                       شــــامل ابعـــــاد؛   درمــــان و آمــــوزش پزشــــکی   

احتـرام بـه حیـات     ،عدالت ،نیکوکاري ،اختیار ،رازداري

 صـداقت و  عدم ایجاد آسیب و صـدمه بـه فـرد    ،انسان

 ).4(است

ــار  ــیط ک ــتاران در مح ــت  خودپرس ــه وق روزان

کننـد و   مـی ي حـل معظـالت اخالقـی صـرف     زیادي برا

پیشـرفت تکنولـوژي،    ؛هاي متعدد اجتماعی مانند چالش

کمبود منابع، کمبـود نیـروي انسـانی و افـزایش تعـداد      

هـاي ویـژه موجـب     بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت

ایجاد سؤاالت متعدد اخالقی شده که این موضوع لزوم 

ه قادر به پاسخ در دسترس بودن پرستاران با کفایت ک

). 5(کنـد  مـی تـر   را بـیش  ،االت باشـند ئوگویی به این سـ 

پرســتاران دانــش خــود را در موضــوعات اخالقــی از  

دهند، اما با توجه به  میهاي الزم افزایش  طریق آموزش

که پرستاران در شـرایط متغیـر و پیچیـده فعالیـت      این

کننــد، آنچــه بیشــتر اهمیــت دارد نیــاز بــه افــزایش  مــی

هـاي اخالقـی اسـت     پرستاران در تصمیم گیري توانایی

هـا دقـت    که الزم اسـت بـه نحـوي در اجـراي آمـوزش     

هــاي  ســازي روش میبیشــتري مبــذول کــرد و بــه بــو

آموزش و مبتنی بر زمینه بـودن آنهـا توجـه بیشـتري     

رغـم   کنـد علـی   مـی بیـان   گوالدر همین زمینه ). 6(نمود

الق وجود کتاب، مجالت و منـابع متعـدد در زمینـه اخـ    

ــه ــه      حرف ــت ک ــورتی نیس ــه ص ــالق ب ــدریس اخ اي، ت

ــتدالل     ــوع اس ــبی از موض ــویر مناس ــجویان تص دانش

ــه    ــن درس ب ــه ای ــت آورده و در زمین ــه دس ــی ب اخالق

یـک عملکـرد نادرسـت    . )7(صالحیت کافی دست یابنـد 

تواند موجب از دست رفتن اعتماد و باور مـردم بـه    می

ــود   ــه ش ــطح جامع ــتاران در س ــوي  . پرس ــتن الگ نداش

شخص براي برنامه درسی اخالق موجب خواهد شـد  م

هایی که بایـد   ها و توانایی ها ، مهارت بسیاري از ویژگی

در برنامه درسی اخالق لحاظ شود مـورد غفلـت قـرار    
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بنــابراین در بهبـود جایگــاه اخـالق  در سیســتم   . گیـرد 

ي درسـی مناسـب و   اآموزشی کشـور، انتخـاب محتـو   

. )8(تأثیرگـذار اسـت  ادغام صحیح مبانی اخالقی بسیار 

تفـاق و همکـاران نیــز بـا اســتناد بـه مطالعــه خـود بــه      

یند دادن دارو اذعـان نمـوده و   آعملکرد نامطلوب در فر

هاي مورد نیـاز و توجـه الزم بـه     مشی لزوم تدوین خط

اگر چه ). 9(اخالق را در حرفه پرستاري پیشنهاد کردند

 هـاي گذشـته در زمینـه    که در سال هایی همعدود مطالع

اي  دانش پرسـتاران ایـران از قـوانین و مقـررات حرفـه     

اند، اما   انجام شده است، کمبود این دانش را متذکر شده

هـاي محـدود بـوده و نیـز      داراي نمونـه  هـا  هاین مطالعـ 

اند آن چنان که شایسته اسـت مسـئولین را بـه     توانسته

از . اقدامات عملی براي بهبود وضـعیت ترغیـب نماینـد   

ج و اثربخشی اقدامات محـدودي کـه از   طرف دیگر نتای

هـاي آموزشـی در زمینـه آگـاه      طریق برگزاري کارگاه

اي انجـام   سازي پرستاران از قوانین و مقـررات حرفـه  

از آنجا که ابزار مناسبی ).  10(شده بررسی نشده است

که داراي قابلیت روایی و پایایی باال به منظور سـنجش  

پرسـتاري نیسـت،   اي  آگاهی پرستاران از اخالق حرفـه 

ــنجش     ــراي س ــزاري ب ــه، طراحــی اب ــن مطالع             هــدف ای

اي در پرستاري  میزان آگاهی پرستاران از اخالق حرفه
  .بود

  

  روش بررسی

تحلیلی پس از طراحی  ـ این مطالعه، توصیفیدر 

پرسشــنامه بــه منظــور بررســی روایــی، بــه ترتیــب از 

آزمون  زا نیزو براي پایایی  یایصوري و محتووایی ر

و ضـــریب همبســـتگی پیرســـون کودرریچاردســـون 

  .استفاده شد

در ابتداي کار دامنه محتوایی پرسشنامه تعیـین  

کنـد دامنـه محتـوایی ابـزار،      میپیشنهاد  الوشی. گردید

قبــل از تعیــین روایــی و قابلیــت اعتمــاد آن شناســایی  

 تعیـین روایـی   منظـور  به مختلفی هاي روش .)11(شود

 از روایـی  عبـارت  هـا  روش این ،شود می استفاده ابزار

 و روایی پیشـبین  زمان، هم روایی محتوا، روایی ظاهر،

اهـداف   بـا  کدام هر ها روش این  .باشند می سازه روایی

بررسی  جهت ظاهر روایی. شوند می استفاده مشخصی

محتـوایی   تطـابق  منظـور  به محتوا روایی ابزار، ظاهري

استانداردي  شنامهپرس که میهنگا زمان هم روایی ابزار،

اي  پدیده بینی پیش جهت پیشبین روایی باشد، اختیار در

با  ابزار ساختاري انطباق جهت سازه روایی و آینده در

طراحـی   در معموالً). 11(رود می کاره ب قبلی هاي نظریه

دامنـه   تعیین و ظاهري انطباق جهت ابتدا در پرسشنامه،

 روایـی  و ظـاهر  روایـی  روش از پرسشـنامه  محتوایی

 کـه  آنجـا  از مطالعـه  ایـن  در .شـود  مـی  محتوا استفاده

سـنجش   بـراي  اختصاصـی  پرسشـنامه  هدف، طراحـی 

 از روایی اي پرستاري بود حرفه میزان آگاهی از اخالق

   .و صوري استفاده شد محتوا

بـه   هایی همطالع تعیین محتواي پرسشنامهجهت 

صورت مفصل و گسترده انجام شـد تـا ابعـاد مختلـف     

اي در حیطه پرستاري بررسی و شناسایی  حرفه اخالق

  .گردد

واالت براي سنجش ئاختصاصی کردن س جهت 
 ،پرسشـنامه اولیـه   اي در پرستاري و تهیـه  اخالق حرفه
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هاي مختلفی با اساتید متخصص در امر اخـالق   نشست

هاي  پرستاري و امر آموزش شکل گرفت و پس از بحث

طراحی شد کـه  گویه  21فراوان پرسشنامه اولیه شامل 

اي در  بعـد در حیطـه اخـالق حرفـه     هفـت در بر دارنده 

نامـه اخـالق در پرسـتاري     و بر اساس آئـین پرستاري 

 به وسیله، تهیه شده 1390 ایران سال میجمهوري اسال

ــان و   شــوراي سیاســت گــذاري وزارت بهداشــت، درم

، اختیـار ، رازداري؛ بود که شامل ابعادآموزش پزشکی 

عـدم ایجـاد   ، احترام به حیات انسان، عدالت، نیکوکاري

 .می باشد صداقتو  آسیب و صدمه به فرد

 هـاي  روش از ییروایی محتـوا  تعیین منظور به

ــنهادي ــک پیش ــاران و چادوی ــی و همک ــتفاده الوش  اس

 کـه  کننـد  می پیشنهاد همکاران و چادویک .)12و13(شد

 نظــر در کـه  دارد کـاربرد  زمـانی  محتـوا  روایـی  روش

 هـاي  پیـام  حـاوي  کـه  اطالعـات  بـادل وسیله ت یک باشد

 صـورت  بـه  و معرفـی  ،اسـت  واستنباطی واضح نسبتاً

 عقیـده  ایـن  بـر  الوشـی  چنین هم. تبیین گردد کاربردي

 در ییبـاال  بیـنش  و انتزاعـی  سطح که هنگامی که است

 دامنــه کـه  حــالتی در و اسـت  نیــاز قضـاوت  بــا رابطـه 

 اسـت،  گسـترده  پیـام  یک پیرامون و محتوا در استنباط

ــان ــی محقق ــ م ــرد از دبای ــی رویک ــورت   روای ــه ص ب

 روایـی  مـدلی بـراي تعیـین   الوشـی   .کننـد  استفاده میک

 در پرسشـنامه  کـه  ترتیب این به ،کردند محتوایی ابداع

 راهنمـایی  آن نقـش  کـه  گیرد می قرار گروه پانل اختیار

 قضـاوت  امکـان  کـه  طوريه ب است گروه پانل اعضاي

 یـا  مـدل (ابـزار  اجـزاي  ضرورت بر اساس اعضا دقیق

 شـود  مـی  خواسته آنها از و آورد میفراهم ) پرسشنامه

 قضـاوتی  یـاس مق در گزینـه  درباره هر را خود نظر که

 بـه  اعضـا  پاسـخ . نماینـد  لحـاظ  ،اسـت  شـده  تعیین که

غیــر ضــروري و  غیــر امــا مفیــد ضــروري، صــورت؛

  .شود کد گذاري می ضروري

نل نیاز بـود کـه   اپ يشناسایی اعضادر مرحله 

 تعـداد  ،اسـت  معتقـد  کـه لـین   شودنل انتخاب ااء پاعض

 محتواي مورد در قضاوت براي نیاز مورد متخصصین

 اکثـر  حد و نفر 5 اقل حد اما است، اختیاري کامالً ابزار

بـه ایـن    .نمایند نظر اظهار خصوص این در دبای نفر 10

 5پـنج دکتـراي تخصصـی پرسـتاري و      ،نفـر   10 دلیل

محتــرم  ياز  اعضــا کــه کارشناسـی ارشــد پرســتاري 

در بوشـهر بودنـد و   دانشگاه علوم پزشکی   میهیئت عل

خصــوص ابــزار ســازي تخصــص داشــتند بــه عنــوان 

نـل در خصـوص   اپ ياعضـا  .نل انتخاب شدندااعضاء پ

محتواي پرسشنامه اولیه پس از بحث گروهی به اتفـاق  

 10ها به صورت حضوري بـه   پرسشنامه .نظر رسیدند

 10 میو تمـا  بررسی داده شد نل جهتاپ ياز اعضا نفر

  .پرسشنامه برگشت داده شدند

افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   تجزیه و تحلیل داده

نل کـه بـه گزینـه    اآراي اعضاء گروه پ .اکسل انجام شد

ضــروري تعلــق گرفتــه اســت از طریــق نســبت روایــی 

  . .سازي شدند  میک )CVR(محتوایی

 نحوه پذیرش و یا رد سئواالت بـر اسـاس نسـبت   

سـوال   CVRصـورتی کـه   بود که در   (CVR)روایی 

، سئوال بدون قیـد  باشد 75/0مساوي یا بیشتر از 

   .شد و شرط پذیرفته می

                                                             
1-Content Validity Ratio (CVR) 
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آن  CVRوال در صـورتی کـه مقـدار    ئپذیرش س

دهـد کـه بـیش از     نشـان مـی   ،باشـد  75/0بین صفر و 

نـل گزینـه ضـروري را انتخـاب     ااز افراد اعضاء پ مینی

کمتـر از صـفر   سـئوال   CVR هو در صورتی ک کرده اند

از افـراد گزینـه    مـی است که کمتر از نیا معنود به این ب

  ). 11(اند ضروري را انتخاب کرده

نمـایش   )CVI)1شاخص روایی محتوایی کـه بـا   

هــاي  شــود نشــان دهنــده جامعیــت قضــاوت  مــیداده 

مربوط به روایی یا قابلیت اجراي مدل، آزمون یا ابزار 

ایـی محتـوایی نهـایی بـاالتر     هر چقـدر رو . نهایی است

کند و بـرعکس   میمیل  99/0به سمت  CVIباشد، مقدار 

  .این قضیه نیز صادق است

 از تقســیم تعــداد ،)CVI(شــاخص روایــی محتــوا

اند برتعداد  داده 4یا  3متخصصینی که به گویه، امتیاز 

نمره اینـدکس روایـی   . آید میدست ه کل متخصصین ب

ــوا  ــاالتر از  )CVI(محت ــب تشــخیص داده   79/0ب مناس

تـا   7/0بـین   )CVI(نمره ایندکس روایی محتـوا  . شود می

سئوال بر انگیـز بـوده و بـه اصـالح و بـازنگري       79/0

منظور از پایایی یا سازگاري این اسـت  ). 12(نیاز دارد

گیري در شرایط یکسـان تـا چـه انـدازه      هکه ابزار انداز

بــه عبــارت دیگــر . دهــد مــینتــایج یکســانی بــه دســت 

از نمـرات و مجموعـه    اي ستگی میان یک مجموعـه همب

دیگري از نمرات در یک آزمون معادل که بـه صـورت   

دسـت آمـده اسـت    ه مستقل  بر یک گروه آزمـودنی بـ  

گیـري   به عبارت ساده تر، اگر ابزار انـدازه . چقدر است

بـه یـک گـروه     ردر یک فاصله زمانی کوتاه چنـدین بـا  

واحدي از افراد داده شود، نتایج حاصل تا چـه انـدازه   

بـراي انـدازگیري پایـایی از    . باشـند  مـی به هم نزدیـک  

دامنـه  . کنیم میشاخصی به نام ضریب پایایی استفاده 

ضریب پایایی صـفر  . است 1ضریب پایایی از صفر تا 

معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معـرف پایـایی   

سازگاري درونی پرسشنامه با استفاده از . کامل است

هـا جهـت تعیـین     پرسشـنامه . آلفاي کرونباخ تعیین شد

 8نفــر از دانشــجویان تــرم  20ســازگاري درونــی بــه 

ــه و   پرســتاري داده و پــس از تکمیــل، اطالعــات تجزی

  . .تحلیل شدند

بــه منظــور آزمــون تکرارپــذیري، پرسشــنامه  

داده شد تا با روز به افراد قبلی  7طراحی شده پس از 

استفاده از روش باز آزمایی، تکرارپذیري پرسشـنامه  

در ایـــن مطالعـــه پـــس از تکمیـــل . هـــا چـــک شـــود

همان نفرات قبلـی ، بعـد از یـک     به وسیلهها  پرسشنامه

ــه از روش ضــریب همبســتگی پیرســون و کــودر   هفت

  .ون استفاده شدسریچارد
  

  یافته ها

وه گـر  يها از اعضا آوري پرسشنامه پس از جمع

 CVR نل و ورود اطالعات به نرم افزار اکسل، مقـادیر اپ

واالت و نیز براي کـل پرسشـنامه   ئبراي هر کدام از س

آمـده   2بود و در جـدول   73/0محاسبه شد که معادل 

  .است

هــیچ کــدام از  CVIپــس از بررســی نهــایی مقــدار 

سواالت رد نشدند و فقـط تغییراتـی در روش نگـارش    

کـل سـه    CVIقـدار نهـایی   چند سوال صورت گرفت و م

                                                             
1-Content Validity Index (CVI)  
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 CVIمقـدار  . درصـد محاسـبه شـد     33/90حیطه معادل 

، درصـد اسـت    90/0براي حیطه سـاده بـودن معـادل    

و بـراي حیطـه   درصد  91/0براي حیطه مربوط بودن 

  . دست آمده بدرصد  90/0واضح بودن معادل 

 به وسیلهدر این مطالعه پس از تکمیل پرسشنامه 

ــجویان، مقـــ   20 ــر از دانشـ ــریب کـــودر  نفـ دار ضـ

  .دست آمده بدرصد   65/0ریچاردسون معادل 

ورد تکـرار پـذیري از روش   آبه منظور بـر 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد کـه مقـدار   

دار  دسـت آمـد و نتیجـه حـاکی از معنـی     ه بـ  73/0

ــ  ــین ســـ ــاط بـــ ــودن ارتبـــ ــودئبـــ                            .واالت بـــ

  : 1جدول 

  

  بحث

بایـد بـر    شـود  مـی انجـام   اقدام پرستاریی کههر 

 حسب اخالقیات مورد مالحظه قرار گیرد، به دلیل ایـن 

               کــه ایــن اعمــال بــا دیگــران، بــراي آنهــا و بــه ســمت  

             چگـونگی انجـام ایـن اعمـال، مـا      . شـود  مـی آنها انجام 

را به عنوان موجوداتی اخالقی یا غیر اخالقی، خوب یا 

ــط       ــا غل ــت ی ــورت درس ــه ص ــان را ب ــد و کارهایم               ب

ــف  ــیتعری ــد م ــی   . )14(کن ــه، طراح ــن مطالع ــدف ای                         ه

ــا     ــزان آگ ــنجش می ــراي س ــزاري ب ــتاران اب                       هی پرس

  .بوداي در پرستاري  از اخالق حرفه

رغم وجود کتاب، مجالت و منابع متعدد  علی

ــه   ــالق حرف ــه اخ ــه    در زمین ــالق ب ــوزش اخ اي، آم

صورتی نیست که دانشجویان تصـویر مناسـبی از   

و  )15(موضوع اسـتدالل اخالقـی بـه دسـت آورنـد     

 ،نامه با هـدف همین موضوع دلیلی شد تا این پرسش

میزان آگاهی پرستاران از اخالق و ارزیابی سنجش 

در ایـن مطالعـه   . در حرفه پرستاري طراحـی شـود  

ابتدا با بهره گیري از مطالعات گذشته، ابعاد اخـالق  

ــه   حرفــه اي در پرســتاري بررســی و شــناخته و ب

عنوان دامنه محتوایی شناخته و سعی شد سواالتی 

 ياز متخصصـین اعضـا   گیري در این زمینه با بهره

سوال   21
  پرسشنامه

 جمع نهایی  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  پرسش ها

CVR  4/15  1  8/0  4/0  6/0  6/0  8/0  1  1  6/0  8/0  1  2/0  8/0  8/0  6/0  8/0  4/0  1  8/0  6/0  8/0  کل  
٢١=٧٣/٠ :۴/١۵  

ضرورتی ندارد 
  آیتم 21 کل

  1                1                1  1      4  

مفید است ولی 
  آیتم 21 کل... 

1  1  1    3  1  2  1  1  3    1  2      1  2  1  2  1    24  

 21 ضروري کل
  آیتم

9  8  9  10  7  9  8  9  9  6  10  9  8  10  10  9  8  8  7  9  10  182  
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اعتبـار ابـزار   سبب افزایش ریزي گردد تا  نل طرحاپ

گویی ابزار روایی  جهت مقیاس پاسخ. سنجش گردد

اي الوشـه   نمـره  3از مقیاس  سنجی در این مطالعه 

براي حیطـه سـاده بـودن     CVIاستفاده شد که مقدار 

 91/0، براي حیطه مربوط بـودن  درصد  9/0معادل 

 9/0واضــح بــودن معــادل و بــراي حیطــه  درصــد

مطالعـه   CVIمقـدار میـانگین    .دسـت آمـد  ه بـ درصد 

دست آمد که در مقایسه با ه ب 33/90حاضر، مقدار 

در خصـوص  زاده رنگـی و همکـاران    مطالعه حسـن 

از مقــدار هــاي شــغلی  ســاخت پرسشــنامه شکســت

مقـدار ضـریب کـودر    امـا   ،باالتري برخوردار بـود 

 دست آمده ب 65/0معادل  مطالعه فعلی ریچاردسون

که در مقایسه با مطالعـه ذکـر شـده فـوق از مقـدار      

ــایین ــود  پ ــوردار ب ــري برخ ــریب   ).16(ت ــدار ض مق

حـاکی از  دست آمد که ه ب 73/0همبستگی پیرسون 

ه هـاي بـ   ل قبول و مورد رضایت بودن شـاخص قاب

مـده از پایـایی پرسشـنامه بودنـد و همگـی      آدسـت  

ــودن ا     ــتفاده ب ــل اس ــاي قاب ــده ادع ــات کنن ــن اثب ی

پرسشنامه براي تعیـین سـنجش و ارزیـابی اخـالق     

  .بودحرفه اي در پرستاري 

از دیگــر اقــداماتی کــه در ایــن مطالعــه بــراي  

گیـري از   تـوان بـه بهـره    مـی افزایش روایی انجام شـد  

در . متخصصین ابزارسازي در پرستاري اشاره کـرد 

هـاي روایـی    این مطالعـه از یکـی از معتبرتـرین روش   

در . اســتفاده شــد CVIو  CVRاســبه محتــوایی یعنــی مح

مطالعه اخیر به منظور تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه 

طراحی شده، سازگاري درونـی و تکـرار پـذیري ایـن     

دانشــجویان  بــه وســیلهابــزار در محــیط دانشــکده و 

  . صورت گرفت

  

   گیري نتیجه

اي در پرستاري باید  براي سنجش اخالق حرفه

د استفاده نمود که منعکس شنامه قابل اعتمااز یک پرس

کننـده دقیــق و قابــل اسـتناد میــزان آگــاهی از اخــالق   

دسـت  ه با توجه به نتایج باي پرستاري باشد که  حرفه

ابـزار   حاصـل شـده،  آمده از این مطالعـه، پرسشـنامه   

اي در پرسـتاري   مناسبی براي سـنجش اخـالق حرفـه   

  .باشد می
  

  ر و تشکریتقد

ارشناسـی ارشـد   مطالعه حاصل پایـان نامـه ک  این 

پرستاري مصوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که 

  .با حمایت مالی معاونت پژوهشی این دانشگاه انجام شد
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Abstract 
 
Background and aim: Promoting the principles of professional practice through ethical principles 
education is one of the paramount means to enhance public trust in nurses. The purpose of this 
study was to develop an instrument to measure self-awareness of ethics in nurses. 
  
Methods: In the present cross-sectional study, the initial list of 21 questions was prepared to 
design a genuine questionnaire of awareness of professional ethics in nursing. In order to check 
the the content validity and reliability, the Pearson and Kuder Richardson test was used.   Data 
were analyzed using the SPSS software version 20. 
 
Results: The results indicated that the initial list of 21 questions had high content validity and none 
were rejected. Content validity of the questionnaire was calculated to be 0.90. The final results 
disclosed that the final questionnaire was reliable with a Cronbach's alpha of 0.65. 
 
Conclusions:  To assess the professional ethics in nursing, a reliable questionnaire should be 
used. The questionnaire designed in the present study may be a useful tool for evaluation of ethics 
in nursing. 
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