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  پژوهشي مقاله

  پرستاران يا اخالق حرفه بر اساس زيشهر تبر يدولت يها مارستانيب يسازمان تعارض ينيب شيپ
  

  3رشکارلويم يرين جهانگينسر، 2ن زادهيه حسيمرض، *1يوياسداله خد
 

 05/03/1393رش یخ پذیتار 10/01/1393افت یخ دریتار
  

  دهيچک
ات آثـار  يـ بـه اخالق  يتوجه يبتوجه داشته باشد.  يش از مالحظات درمانيب يات مراقبتيد به اخالقياست که با يا گونه به يت پرستاريماه و هدف: نهيزم شيپ

اخالق  بر اساسز يشهر تبر يدولت يها مارستانيب يتعارض سازمان ينيب شيپ باهدفپژوهش حاضر  .شوند يم يمنف يها تعارضداشته و سبب  به دنبالرا  يمنف
  رفته است.يصورت پذ پرستاران يا حرفه
نفـر   ١٨٠٠تعـداد  ز بـه  يـ سطح شـهر تبر  يدولت يها مارستانيبپرستاران  ٔهيکلآن را  يآمار ٔجامعهبوده و  يهمبستگ -يفيروش پژوهش، توص :ها روشو  مواد
شامل دو پرسشـنامه   يريگ اندازه يق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهايو از طر ينسبت يا طبقه يبردار نمونهنفر به روش  ٢٩٧ل داده است که تعداد يتشک

 از يريگ بهرهبا  ها آن يائيو پا يو صور ييمحتوا ييروابا استفاده از  ها پرسشنامه ييروا .اند شدهن يرت تدوکيف ليه در طکاست  يو تعارض سازمان يا حرفهاخالق 
رسون و يپ يب همبستگيب از ضريترتبه  ها يهفرض آزمون يبرا محاسبه شده است. ٨٢/٠ يتعارض سازمان يو برا ٩٥/٠ يا حرفهاخالق  يکرونباخ برا يآلفا فن

  ون استفاده شده است.يرگرس
ت يـ ثيتعهـد بـه حفـظ ح    ت مراقبـت، يـ في، احترام به همکـاران، ک يشناس فهيوظ، يدانش و توانمند ي(اعتماد، انصاف، ارتقا يا حرفهن ابعاد اخالق يب :ها يافته

درصـد   ٧زان يـ پرستاران بـه م  يا حرفهابعاد اخالق  درمجموعون چندگانه نشان داد که يج رگرسيوجود دارد. نتا يدار يمعنرابطه  يو تعارض سازمان )يپرستار
  .کنند يمن ييز را تبيشهر تبر يدولت يها مارستانيب يتعارض سازمان

 ياهش تعارض سـازمان کماران استوار است لذا جهت يو مشارکت با همکاران و ب يه صداقت، همکارياست که بر پا يشغل يحرفه پرستار :يريگ جهينتبحث و 
  بهره جست. نيب شيپر يمتغ عنوان به يا حرفهتوان از اخالق  يم

  يشناس فهيوظ، يسازمانتعارض ، يا حرفهاخالق  :ها يدواژهکل
  

  314-319 ، ص1393 ریت، 57 یدرپ یپ، چهارمه، دوره دوازدهم، شماره یاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار
  

 ٠٩١٤٧٥٦٢٢٨٣تلفن:ز، يان تبريدانشگاه فرهنگ اتبه:کآدرس م
Email: khadivia@gmail.com 

 

                                                
 سنده مسئول)ينو( يزتبران يدانشگاه فرهنگ يات علميار، عضو هياستاد ۱
 زيواحد تبر يدانش آموخته دانشگاه آزاد اسالم ۲
  هياروم ييو ماما يده پرستارکارشناس آموزش دانشکز، يواحد تبر يدانشگاه آزاد اسالم يت آموزشيريارشد مد يکارشناس يدانشجو ۳

  مقدمه
و تفاوت در انديشه،  ها سازمانبا توجه به پيچيدگي روزافزون 

ناپذير زندگي  عنوان جزء اجتناب نگرش و باورهاي افراد، تعارض به
توجــه اينجاســت کــه  قابــل نکتــهســازماني امــروز مطــرح اســت. 

ناپذير بودن تعارض دال بر منفي بودن آن نيست؛ بلکه اگر  اجتناب
باشـد.   يمـ تعارض خوب مديريت شود، براي سـازمان مفيـد نيـز    

يوه شـ اسـت کـه دو وجـه مثبـت و منفـي دارد و      ي ا سکهتعارض 
کند. وقوع  برخورد با آن است که اثر آن را براي سازمان تعيين مي

ويژه در کارهاي گروهـي امـري    در هر نوع محيط کاري به تعارض
  ).۱،۲شود ( يمناپذير تلقي  طبيعي و اجتناب

تعــارض در لغــت بــه معنــاي رويــارويي، معتــرض و مــزاحم  
کـه در ايـن    نحـوي  ا هم اختالف داشتن است بـه يکديگر شدن و ب

رويارويي هر کس سعي دارد حقانيت خودش را به اثبات برساند يا 
پيروز شود. تعارض فرآيندي است کـه در آن يـک فـرد يـا گـروه      

طور عمدي و آگاهانه فرد يا گروه ديگري را از رسيدن به هدف  به
او را سـد  شـود و مسـير    يمـ ناکام و يا مانع رسيدن وي به هـدف  

ــ ــل،     يم ــه باشــد ناســازگاري، تقاب ــه ک ــه هرگون ــارض ب ــد. تع کن
باشـند   يمـ از عوامل اصلي آن  و مخالفت گيري، ناهماهنگي جبهه

)۳.( 
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نـد  يکـه بـر فرآ   يديبا توجه به تأک يعلوم رفتار پردازان هينظر
 هـاي  يـت فعال برجسـته وجـه   عنـوان  بـه و حل مشکل  يريگ ميتصم

ــازمان ــارض را   يس ــد، تع ــهدارن ــوان ب ــام  عن ــت و ناک در  يشکس
 کــه يطـور  بـه . انــد دانسـته  يريـ گ ميتصــماسـتاندارد   يسـازوکارها 

جهـت   يعمل حل راهک يا گروه به هنگام انتخاب يآن فرد  واسطه به
باعث اخـتالل   ها سازمان). تعارض در ۲( شود يماقدام دچار مشکل 

ن اسـت  ي). مهم ا۵است ( يعياما بروز آن طب گردد يم يدر همکار
اجازه داده  که نياسرکوب شود و نه  که نياکه تعارض اداره شود؛ نه 

ز پرستاران ين طور نيهمد و از کنترل خارج شود. يشود تعارض تشد
با تعارضات بالقوه  ياريبس يها روشخود به  يکار يدر طول زندگ

ان يــتعـارض در م  انـد  دادهقــات نشـان  ي). تحق۶( شـوند  يمـ روبـرو  
ـ  عنـوان  بـه پرسـتاران   و  يمراقبتــ يک موضـوع مهـم در واحـدها   ي

ج حاصل از يل است و نتايبر آن دخ يمطرح است و عوامل يبهداشت
رخواهـد  يمـار و سـالمت پرسـتاران تاث   يت مراقبـت از ب يفيآن بر ک
و  يانسـان  يهـا  ارزشگـر امـروزه توجـه بـه     يد ي). از سو۱داشت (

و  شود يممحسوب  يرقابت يک نوع برتري، يت اخالقيريمد بر هيتک
ات بـا  يـ تازه است. اخالق يط کار چالشيدر مح يت اخالق فرديرعا

 يکه در آن زندگ يات و رفتار انسان در چارچوب اجتماعياعمال، ن
ط کار منـافع  يدر مح يا اخالق حرفه، ارتباط دارد. توجه به کند يم

  ).۴دارد (ران يمد يبرا ياريبس
در سازمان حاکم گردد سطح تعـارض بـه    يا اخالق حرفهاگر  

ر سـازنده  يـ مخرب و غ يها تعارضو از  رسد يمخود  يحالت منطق
، هـا  مارسـتان يب ازجمله ها سازماناز  ياري. در بسشود يم يريجلوگ

بر عملکرد  تواند يموجود دارد و  يجد �مسئلهک ي صورت بهتعارض 
جـاد  يسازمان اثـرات نـاگوار بگـذارد و موجـب کـاهش عملکـرد و ا      

 تـرين  ياساسـ از  يکـ ي). لذا ۵گردد (کشمکش و تشنج در سازمان 
د ياست که با يپرستاران، مسائل اخالق يا حرفهمباحث در عملکرد 

ـ  عنـوان  به). پرستاران اخالق را ۶( رديگقرار  موردتوجه دقت به ک ي
در  رسـد  يمبه نظر  ي. ضرورکنند يمزانه تجربه اصل در عملکرد رو
 يا گسـترده قـات  يتحق يا حرفـه  يدر پرسـتار  يمورد مسائل اخالق

اخالق  بهبود موجب تعارض از مؤثر و حيصح استفادهرد. يصورت گ
 اخـالق  ).۷گـردد (  يمـ  سـازمان  سـالمت  يارتقاپرستار و  يا حرفه
آن  يگوناگون پاسخ داده و برا يبه مسائل اخالق کوشد يم يا حرفه
 يا گونـه  بـه  يپرسـتار  تيـ ماه ).۹و  ۸اسـت ( خاص متصور  ياصول

توجه  يش از مالحظات درمانيب يات مراقبتيد به اخالقياست که با
معتقدنـد   نظران صاحباز  ياست که برخ ين در حاليداشته باشد. ا

و مذاکره  گفتگومواجهه با تعارضات با استفاده از  يکه پرستاران برا
 ليبه دلکه  اند کردهان يگر بيد ي، برخحال نيباا. اند شده يساز آماده

 يو عدم وجود ارتباط با گروه، پرستاران آمادگ يا حرفه يتجربگ کم
حـل  «تحت عنـوان   يقيج تحقي). نتا۱۰ندارند (مقابله با تعارض را 

 يه حرفـه پرسـتار  کـ نشـان داده اسـت   » ن پرستارانيتعارض در ب
مـاران  يو مشارکت بـا همکـاران و ب   يه همکاريت که بر پااس يشغل

بـا   يازمند آن است که پرستاران با افـراد ين شغل نياستوار است. ا
. ممکن است کنندک کار ينزد طور بهمختلف  يها فرهنگنه و يشيپ
داشته باشـند کـه بـر روابـط      يمتفاوت يها ارزشد و ين افراد عقايا

شود جاد تعارض يمنجر به ا جهيدرنتبگذارد و  يرتأثگران يبا د ها آن
ن يـ بـه ا  ييپژوهش حاضر درصـدد پاسـخگو   تيدرنها ).۱۲و  ۱۱(

پرسـتاران و ابعـاد آن بـا     يا اخـالق حرفـه  ن يا بـ ياست که آ سؤال
ز رابطـه وجـود   يشهر تبر يدولت يها مارستانيبدر  يتعارض سازمان

  ر؟يا خيدارد 
  

  مواد و روش کار
مطالعـه را   ي، جامعه آمـار يهمبستگ -يفيق توصين تحقيدر ا

نفر  ۱۸۰۰تعداد ز به يشهر تبر يمارستان دولتيه پرستاران ده بيکل
ران نمونه پـژوهش بـه   کوکل داده است. با استفاده از فرمول يتشک

ــرآورد گرد ۲۹۷تعــداد  ــنفــر ب ــا  د.ي ــه ب از روش  يريــگ بهــرهنمون
 يپرستار ادرک يليتحص کبا لحاظ مدر ينسبت يا طبقه يريگ نمونه

ورود بـه مطالعـه    طيشـرا  انتخاب شده اسـت.  ها مارستانيبو سهم 
 يارشناسـ کالت يو داشتن حداقل تحصـ  ياشتغال در حرفه پرستار

 يپژوهش در مرخص يه در طول اجراک يبوده و پرستاران يپرستار
اشـتغال داشـتند از مطالعـه خـارج شـدند.       يگريا در مشاغل ديو 

ــا ــن يابزاره ــژوهش را دو پرسش ــالق پ ــهامه اخ ــارض  يا حرف و تع
شـامل ابعـاد    يا حرفهل داده است. پرسشنامه اخالق يکتش يسازمان

، يشناسـ  فـه يوظ، ارتقـاء دانـش،   يصداقت، اعتمـاد، انصـاف، رازدار  
ت، مراقبـت و حفـظ   يـ فيکدرمان، ارتقـاء   گروهاران کاحترام به هم

باشـد.   يه مـ يـ شـش گو  يدارا هرکـدام ه کـ اسـت   يثت پرستاريح
 يگـذار  نمره يه است. برايگو ۱۳ يدارا يتعارض سازمان پرسشنامه

رت اسـتفاده شـده   کـ يل يا درجه ۵اس ياز مق ها پرسشنامه سؤاالت
 يليو خ ۴=اديز ،۳=يحد تا ،۲=کم ،۱م=ک يليخ صورت بهه کاست 

و  ييمحتـوا  يـي رواابزارهـا از   يـي رواخصـوص   در .باشد يم ۵اد=يز
ار يـ در اخت هـا  پرسشـنامه ن منظـور  ياستفاده شده است. بد يصور

و  هـا  آن يمحتـوا  دربـاره ن قرار داده شد تـا  يشش نفر از متخصص
ند. آنگـاه  يپژوهش قضاوت نما هاي يهفرضتناسب محتوا با اهداف و 

توافق  ها آنن بر يه همه متخصصکرا  ييها سؤالاخذ و  ها آننظرات 
 در دنـد. يو اصـالح گرد  ينيب ينيبازب يشد و مابق يداشتند نگهدار

زان آن يـ د کـه م يکرونباخ استفاده گرد يآلفا فناز  يائيخصوص پا
آمـد.   به دست ۸۲/۰ يسازمان و تعارض ۹۵/۰ يا حرفهاخالق  يبرا
ـ   يبررسـ  يبرا  يب همبسـتگ يرهـا از آزمـون ضـر   ين متغيروابـط ب
 يون استفاده شده است. پس از اخـذ مجـوز بـرا   يرگرس رسون ويپ

 يهـا  مارسـتان يببـه   اجعـه مرپژوهش، پژوهشگر با  يابزارها ياجرا
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 زاده، نسرين جهانگيري ميرشکارلو اسداله خديوي، مرضيه حسين
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ت يرعا منظور بهنموده است.  ها پرسشنامهع يز اقدام به توزيشهر تبر
افـراد از آنـان خواسـته     يم خصوصيت حريو رعا يمالحظات اخالق

نان ين اطميند و اينما يخوددار يه از نوشتن مشخصات فردکشد 
  .باشند يمه اطالعات محرمانه کبه آنان داده شد 

  ها يافته
و ابعاد آن با تعارض  پرستاران يا حرفهاخالق ن ياول: به يفرض

  ز رابطه وجود دارد.يشهر تبر يدولت يها مارستانيبدر  يسازمان

  
 رسونيپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا ):۱جدول (

يتعارض سازمان يرهامتغ  

 يا حرفهاخالق 
P=-۰/۲۶ 
R= ۰۰۰/۰  

 صداقت
P=-۰/۰۹ 

R=۰/۱۲ 

 اعتماد
P=-/۲۱ 

R=۰/۰۰۰ 

  انصاف
P=-۰/۱۷ 
R=۰/۰۰۲ 

 يرازدار
P=-۰/۰۸ 
R=۰/۱۳ 

 يدانش و توانمند يارتقا
P=-۰/۱۷ 
R=۰/۰۰۴ 

 يشناس فهيوظ
P=-۰/۲۲ 
R=۰/۰۰۰ 

 احترام
P=-۰/۲۶ 
R=۰/۰۰۰ 

 ت مراقبتيفيک
P=-۰/۱۸ 
R=۰/۰۰۱ 

 تيثيتعهد به حفظ ح
P=-۰/۲۵ 
R=۰/۰۰۰ 

  
ب يکـه بــا توجـه بــه ضــرا   دهــد يمــنشـان   ۱جـدول شــماره  

جه گرفـت  ينت توان يم يدار يمعنو سطوح  شده محاسبه يهمبستگ
 و  دانـش  يارتقـا  ،انصـاف  ،اعتمـاد  يرهـا ين متغيب بـ يـ ه بـه ترت ک

مراقبت، تعهد بـه حفـظ    تيفيک ،احترام ،يشناس فهيوظ ،يتوانمند
 يپرســتاران بــا تعــارض ســازمان    يا حرفــهت و اخــالق يــثيح
وجـود   يدار يمعنز رابطه معکوس يشهر تبر يدولت يها مارستانيب

  ۰دارد 

زان يـ ه با توجه به مکاز آن است  يکج جدول حاين نتايهمچن
 يرهـا ين متغيب يو سطوح معنادار شده محاسبه يب همبستگيضرا

 يهـا  مارسـتان يب يپرستاران بـا تعـارض سـازمان    يصداقت و رازدار
  وجود ندارد. يدار يمعنز رابطه يشهر تبر يدولت

تعــارض  ينــيب شيپــدر  يا حرفــهه دوم: ابعــاد اخــالق يفرضــ
  نقش دارند. يسازمان

  
  زيشهر تبر يدولت هاي يمارستانبدر  يتعارض سازمان يچندگانه برا يب همبستگيضر ):۲جدول (

 ار برآورديمع يخطا ن خالصييب تبيضر نييتبب يضر چندگانه يب همبستگيضر لکش

۱ ۳۲/۰ ۱۰۶/۰ ۰۷/۰ ۸۲/۵ 
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  نتريبه روش ا يونيل رگرسکرها در شيب متغيضرا ):۳جدول (

  يرهايب ورود متغيترت
 لکمستقل در ش

 ب استانداردشدهيضرا ب خاميضرا
t 

B اريمع يخطا  Beta 

 ۷۶/۱۴  ۰۶/۳ ۲۷/۴۵ مقدار ثابت

  صداقت
  اعتماد
  انصاف
  يرازدار

  يدانش و توانمند يارتقا
  يشناس فهيوظ

  درمان گروهاحترام به همکاران 
  ت مراقبتيفيک يارتقا

 يت پرستاريثيتعهد به حفظ ح

۰۸/۰  
۱۴/۰-  
۰۲/۰  
۲۶/۰  
۰۳/۰  
۱۷/۰-  
۲۵/۰-  
۰۱/۰-  
۱۳/۰- 

۰۹/۰  
۱۱/۰  
۱۲/۰  
۱۳/۰  
۱۱/۰  
۱۲/۰  
۱۲/۰  
۱۳/۰  
۰۷/۰ 

۰۶۵/۰  
۱/۰- 

۰۱۹/۰  
۱۴۶/۰  
۰۲۱/۰  
۱۲۴/۰-  
۱۸۷/۰-  
۰۰۹/۰- 

۱۲۷/۰ 

۹۱/۰  
۱۹/۱-  
۲۲/۰  
۹۴/۱  
۲۹/۰  
۴/۱-  

۰۸/۲-  
۱۱/۰-  
۶۸/۱- 

  
ــاف)   ــاد)۰۱۹/۰(انص ــداقت)  - ۱/۰+ (اعتم ــارض  ۰۶۵/۰(ص = تع

 : معادله خطها مارستانيب يسازمان
ــا -۱۲۴/۰) يشناســ فــهيوظ(  +۰۲۱/۰)يدانــش و توانمنــد ي(ارتق

  +۱۴۶/۰) ي(رازدار
درمان)  گروه+ (احترام به همکاران ۰۰۹/۰ت مراقبت) يفيک ي(ارتقا
۱۸۷/۰-  

 -۱۲۷/۰) يت پرستاريثي(تعهد به حفظ ح
در  يا حرفـه انگر مجموع ابعـاد اخـالق   يب ۳و  ۲جداول شماره 

بـا   هـا  آنچندگانـه   يب همبسـتگ ياست کـه ضـر   يونيشکل رگرس
 R=۳۲/۰ز برابـر  يشهر تبر يدولت يها مارستانيب يتعارض سازمان

ن خــالص برابــر يــيب تعيو ضــر 2R=۱/۰ن برابــر يــيب تعيو ضــر
۰۷/۰=2

R ۷ زانيبه م يا حرفهابعاد اخالق  و مجموع شده محاسبه 
ن يـي ز را تبيشهر تبر يدولت يها مارستانيب يدرصد تعارض سازمان

  .کنند يم
  

  يريگ جهينتبحث و 
پرسـتاران و   يا حرفـه ن اخـالق  يق نشان داد که بيج تحقينتا 

ز رابطــه يــشــهر تبر يدولتـ  يهــا مارســتانيبدر  يتعـارض ســازمان 
 ياعتماد، انصاف، ارتقا يها مؤلفهن ين بيمعکوس وجود دارد. همچن

ت دانـش،  يـ فيک ي، احترام به همکاران، ارتقـا يشناس فهيوظدانش، 
رابطـه   يتعـارض سـازمان  ز بـا  يـ ن يت پرسـتار يثيتعهد به حفظ ح

 يبا تعارض سـازمان  ين صداقت و رازداريمعکوس مشاهده شد اما ب
سـان   -ن در و کـائو يـ مشاهده نشـد. زهنرونـگ،    يدار يمعنرابطه 

ت يرير صداقت بـا مـد  ينظ يم و ارتباطات ارزشين مفاهيمعتقدند ب

 طـور  بـه تعـارض   ١يد رائـو د يـ د از ).۱۳دارد (تعارض رابطه وجود 
 ٢يتـ يق چيج تحقي). نتا۱۴دارد (معکوس با ادراک از اعتماد رابطه 

ـ     يط کـار يپرسـتاران در محـ   ين فـرد ينشان داد کـه تعارضـات ب
 يگـر يق ديـ ج تحقي). نتا۱۵باشد (از کاهش اعتماد  يناش تواند يم

بـا   يتگريحمـا  هيـ روح، ي، همدلين رازداريه بکاز آن است  يکحا
 هيروح، نيب نيدراوجود دارد و  يردا يمعنتعارضات پرستاران رابطه 

ا يـ ). مطالعـه فرزادن ۵( کنـد  يمفاء يرا ا يتر مهمنقش  يت گريحما
ط کـار اجتنـاب   ينشان داد که پرسـتاران اغلـب از تعـارض در محـ    

. شـود  يمـ مشـاهده   وضـوح  بـه امـا تعـارض در کـار آنـان      ورزند يم
 يهـا  مهـارت اداره شود و  مؤثر طور بهد ياحساسات و عواطف آنان با

ن صـورت  يـ ر ايـ ابـد، در غ يت تعارض آنان توسـعه و بهبـود   يريمد
روبـرو خواهنـد شـد.     يو مسائل جد ها چالشبا  يدرمان يها طيمح

حفظ و ادامـه ارتباطـات و حـل     يبرا يضرور يها مهارتد يآنان با
 يگـر يق ديـ ج تحقي). نتـا ۱۶( رنـد يفراگط کار را يتعارضات در مح

پرستاران در سـبک   يدانش و توانمند يه ارتقاکاز آن است  يکحا
ن اگـر  يداشته است. بنابرا يرتأثت تعارض و تعارض پرستاران يريمد

آمـوزش ضـمن    يها برنامهپرستاران در  يآموزش دانش و توانمند
ط کـار  يرد؛ موجـب کـاهش سـطح تعـارض در محـ     يخدمت قرار گ

ق حاضـر  يـ تحق هـاي  يافتـه به مطالعـات و   با توجه). ۱۷( گردد يم
از  يا حرفـه ات يـ ن عنوان نمود که؛ بهبود نظـام اخالق يچن توان يم

ت يـ موقع ازلحاظ يو تساو گرانه تيحمامناسب  يجاد فضايق ايطر
ند نسبت بـه خـود و طـرف مقابـل     ي، حس خوشايو شغل ياجتماع

 يا حرفـه خـالق  ا. در کـاهش تعارضـات مـؤثر واقـع شـود      تواند يم
تعـارض و   اخـتالف و  کـاهش  م بهتر روابط،يتنظ قيطراز  تواند يم

                                                
1 Rau, D 
2 Chitty 
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 زاده، نسرين جهانگيري ميرشکارلو اسداله خديوي، مرضيه حسين
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از  يناشـ  هـاي  ينـه هزز کـاهش  يـ ن و يتفـاهم و همکـار   جو شيافزا
ش تعهـد و  يافـزا  و سـبب  قرار دهـد  يرتأث تحتکنترل، عملکرد را 

 و يفـرد  ييشده، به بهبـود کـارا   پرستارانشتر يب يريپذ تيمسئول
  .انجامديب يگروه
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Abstract 
Background & aims:  The nature of nursing necessitates attention to be devoted to caring concerns 
more than remedial concerns. Inadvertency to care-related issues can bring about negative outcomes 
and in turn lead to contradictory conflicts.  
Materials & Methods:  The present study is an attempt to provide an explanation and prediction of the 
observed conflicts in the Professional Ethics of nurses in public hospitals of Tabriz city . 
The statistical community includes all nurses of all government hospitals in the city of Tabriz which 
includes 1800 people, 297 people were selected by stratified sampling method and the Cochrane 
formula. The validity of the instruments was examined through the face validity component and the 
Cronbach’s Alpha reliability which was turned out to be 0.95 for the Professional Ethics variable, and 
0.82 for the organizational conflict variable. 
Results: The results of correlation analysis show that there is a significant negative relationship 
between the Professional Ethics in general along with its specific components of trust, equity, 
enhancement of knowledge and ability, loyalty, respect to colleagues, care quality and commitment to 
the reserve of nursing reverence in particular with the amount of conflict in general. Moreover, the 
results of multiple regression analysis indicate that the components of Professional Ethics of nurses in 
general predict 7 percent of the conflict degrees in general hospitals of Tabriz.  
Conclusion: Professional nursing practice is based on honesty, cooperation and collaboration with 
colleagues and patients. Therefore, to reduce organizational conflict, the professional ethics as a 
predictive variable can be utilized. 
Key words: Professional ethics, Organizational Conflict, fealty 
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