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مقاله مروری

چالشهای اخالقي در حرفه پرستاری
عباس حیدری ،علی مشکین یزد

*

تاريخ پذيرش96/7/15 :

تاريخ دريافت96/3/14 :

چکیده:
زمينه و هدف :تعارض بين ارزشها ،یک موقعيت یا مشکل را تبدیل به یک چالش اخالقي ميکند.
به دليل حجم کاری باال ،پرستاران بهدفعات با چالشهای اخالقي مواجهه ميشوند و با وجودداشتن
تخصصهای مختلف در مواجه با چالشهای اخالقي ناتوان هستند .مطالعه حاضر با هدف بررسي
چالشهای اخالقي در حرفه پرستاری انجام شد.
روش بررسي :این مقاله یک مطالعه مروری است که در سال  95در پایگاههای اطالعاتي
 Scopuse, Web of science, PubMed Iran medex, Sid, Magiranو  Iranpsychoبا کليدواژههای
چالش ،اخالق ،پرستاری بدون محدودیت زمان جستجو شد 27 .مقاله به مطالعه وارد شدند.
یافتهها :نتایج مطالعه در  3دسته تقسيمبندی شدند :اصول اخالقي (استقالل ،پرهيز از آسيب،
سودمندی ،برابری) ،تصميمگيری اخالقي (عدم قطعيت اخالقي ،تنگناهای اخالقي ،تنش اخالقي) و
چالشهای اخالقي (چالشهای حرفهای ،ارتباطي و آموزشي).
نتيجهگيری :حساسيت به مسائل و چالشهای اخالقي در عملکرد حرفهای پرستاری امری حياتي
است و باید در آموزش ،بالين و پژوهش پرستاری وارد گردد.
واژههای کليدی :چالشهای اخالقي ،اخالق ،حرفه پرستاری.

مقدمه:
اخالق بخش جداییناپذیر زندگی انسانها و

آن مواجه میشوند ،بحث میکند ( .)4هرچند اخالق در

شاخهای از فلسفه عملی است که به مطالعه رفتارها و

همه مشاغل ضـروری اسـت امـا در حرفه پرستاری این

روشهای ایدهآل زندگی پرداخته و در جستجوی

عامل ضرورت بيشتری دارد چراکه رفتار معنوی و توأم

درستی و نادرستی و یا تبيين خوب و بد ،مجموعهای از

با مسئوليت پرستاران با بيماران ،نقش موثری در بهبود و

رفتارها در شرایطی معين هست ( .)1به بيان دیگر اخالق

بازگشت سالمتی آنان دارد لذا حرفه پرستاری بر پایه

یک رویکرد نظامدار درک ،تحليل ،تميز و قضاوت

اخالق استوار است ( .)5بنابراین رعایت اخالق حرفهای

خوبی از بدی است ( .)2قلمرو خاص اخالق با تأکيد

در عملکردهای پرستاری از سایر موارد مراقبت

روی مشکالت اخالقی مراقبت سالمتی ،اخالق زیستی

حساستر و مهمتر میباشد (.)7،6

ناميده میشود .اخالق زیستی به بحث درباره مسائل

پرستار در هر شرایط و موقعيت تحصيلی که

مربوط به زندگی و مرگ افراد پرداخته و پزشک،

باشد ،نيازمند اخالق است؛ چراکه نتایج عمـل او بستگی

پرستار ،مددجو و خانواده را در بر میگيرد (.)3

بـه دانش اخالقی وی دارد .دانـش اخالقی ازجمله

اخالق پرستاری شاخهای از اخالق زیستی

ضرورتهای آموزش پرستاران اسـت؛ چراکه اخالقيـات

بهشمار میآید که درباره مسائلی که پرستاران در عمل با

در امـر مراقبت بهداشتی و درمانی بهعنوان یک جزء
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دانشگاه علومپزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.

عباس حیدری و همکاران

چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری

واقعيات اخالقی کارشان فاصله زیادی دارند ( )8و ليکن

اینکه پرستاران نسبت به سایر حرفههای مراقبت

گروهی از محققين پرستاری همـه عملکردهای این

بهداشتی ،ارتباط بيشتری با بيماران و همراهان آنها

حرفه را بر مبنا و رنگ اخالق میبينند و بيان میکنند

دارند و در عملکرد مراقبتی روزانه خود با موقعيتهای

عملکرد حرفهای پرستاری چنان با اخالق عجين شده

اخالقی پيچيدهای مواجهاند ،تحقيق حاضر با هدف مرور

است که میتوان گفت پرستاری یک فلسفه اخالق

چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری انجامشده است.

است (.)9
درک اصول اخالقی بخش مهمی از حرفه

روش بررسي:

پرستاری به شمار میرود که درصدد توسعه بدنه دانش

در این مطالعه مروری از نوع  Narrativeکه در

و برطرفنمودن پيچيدگیها و ابهامات دیسيپلين

سال  1395انجام شد ،مرور جامع مقاالت براساس جستجو

میباشد .هرچند اعمال پرستاری در نگاه اول صرفا

در پایگاههای اطالعاتی ،Google Scholar ،Scopus

فعاليتی بالينی و مجزا از اخالق پنداشته میشود اما عمال

 SID ،PubMedو  Magiranبا کليدواژههای چالش،

شاهد پيوستگی بين اخالق و عملکرد بالينی هستيم.

اخالق ،پرستاری انجام شده است .مطالعات بر اساس

پرستاران پيوسته با مشکالت اخالقی مواجه میشوند لذا

اهداف مطالعه انتخاب شد .معيارهای مورد نظر برای

هنگام تصميمگيری و عمل نيازمند اصول اخالقی و

انتخاب مقاالت مطالعاتی بود که تأکيدشان بر اصول و

دستورالعملهای بنيادینی هستند که بتوانند براساس آن

چالشها اخالقی در پرستاری بود .مقاالت بینام ،تاریخی

بهترین گزینه را انتخاب کنند ( .)10امروزه کمبود

و مقاالتی که در جهت سؤال پژوهش نبوده و از کيفيت

پرستار ،بروز بيماریهای نوپدید ،استفاده از تکنولوژی

پایين برخورداربوده و همچنين مقاالت نگارش شده

مدرن در بيمارستانها ،اعالم مـرگ مغزی ،پيوند اعضا،

بهغيراز زبان انگليسی حذف شدند 27 .مقاله کامال مرتبط،

دستکاریهای ژنتيکی ،لقاح مصنوعی و دالیل بیشمار

بهطور کامل و دقيق ،مورد مطالعه و تحليل قرار گرفت.

دیگری باعث شدهاست تا پرستاران در مراقبتهای

بهمنظور استخراج و سنتز دادهها ،متن کامل مقاالت توسط

روزانه خود همـواره با سناریوی جدیدی از چالش

یکی از نویسندگان بهطور دقيق مطالعه شده و مهمترین

اخالقی مواجهباشند ( .)11بنا بر مطالعات موجود ،حدود

نکات در راستای هدف تحقيق ،خالصهسازی و استخراج

 %11از پرستاران هر روز و  %36هرچند روز یکبار با

گردید .بدینمنظور دادهها بهصورت روایتی ()Narrative

چالشها و مشکالت اخالقی روبهرو هستند (.)12

مرتب سازی و تنظيم گردید .به منظور افزایش دقت

چالشهای اخالقی باعث ایجاد مشکالت

مطالعه ،دادههای بهدستآمده بهوسيله بررسی مجدد

همانند عدم مسئوليتپذیری ،کاهش کيفيت مراقبت،

فرآیند تحليل متون توسط یک محقق دیگر کنترل و

بیاعتمادی ،احساس ناتوانی ،خشم و ناکامی شده و در

بازنگری شدهاست.

طوالنیمدت فرسودگی و نارضایتی شغلی در پرستاران
را ایجاد میکند ( .)13ازآنجاکه پرستاران بزرگترین

یافتهها:

گروه ارائهکننده خدمت در سيستم درمانی هستند و تأثير
بسزایی بر کيفيت مراقبت بهداشتی ،درمانی دارند و

 27مقاله مورد بررسی قرارگرفت .نتایج مطالعه

رعایت موازین اخالقی عاملی موثر برای بهترشدن

در  3دسته تقسيمبندی شد -1 :اصول اخالقی (استقالل،

عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کيفيت خواهد

پرهيز از آسيب ،سودمندی ،برابری) -2 ،تصميمگيری

بود ( )14و نيز با توجه به اهميت مسئله اخالق در

اخالقی (عدم قطعيت اخالقی ،تنگناهای اخالقی ،تنش
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مهم شناخته شده است .هرچند عدهای از پرستاران بـا

فعاليتهای کارکنان بخش سالمت و همچنين نظر به
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اخالقی) و  -3چالشهای اخالقی (چالشهای حرفهای،

بوده و با تغييرات جامعه و نقش حرفهای پرستاری در

ارتباطی و آموزشی).

جامعه تغيير میکنند .تکامل آینده اخالق پرستاری

بهعنوان یک حرفه اخالقی باانگيزه و هدف حفظ خوب

زیستی و نقشهای حرفهای جدید پرستاری است.

بودن انسانها ،دیسيپلين پرستاری را بهسوی تدوین

بهبياندیگر کدها نمایانگر اخالق حرفهای و راهنمای

کدهای حرفهای سوق داد ( .)15کدهای اخالقی به

عمل هم بالينیها و هم افراد آکادميک میباشند (.)18

حفظ یکپارچگی و تلفيق ارزشهای حرفهای و فردی

اخالق حرفهای که در گفتگو با جامعه شکل

کمک میکند ( .)16طرحهای اوليه درباره رفتار اخالقی

میگيرد ،در تالش برای روبروشدن با مشکالت خاص

پرستاران تحت عنوان کدهای پرستاری در سال 1953

اخالقی میباشد .بکارگيری اصول اخالق زیستی توسط

مطرح گردید ( .)15در سال  1926انجمن پرستاری

پرستاران چند مزیت مهم ازجمله تلفيق منطق اخالقی و

آمریکا به طرح کدهای مفيدی برای حل مشکالت

عمل در رویارویی با چالشهای اخالقی زیستی بهدنبال

حرفهای پرستاری عالقهمند شد و در سال  1940رهبران

دارد .باوجود تمام انتقادات مطرح ،اصول اخالق زیستی

پرستاری به اصول اخالقی و حرفهای واحدی توجه

زمينهساز پيدایش اصول اخالقی پرستاری بوده و

نمودند و سرانجام اولين کدهای اخالقی برای پرستاری

صاحبنظران بر این مبنا  4اصل خودمختاری فرد،

در کميته استانداردهای اخالقی تدوین گردید .کدهای

سودمندی ،پرهيز از آسيب و ارزشنهادن به برابری را

اوليه تغييرات بسياری کرد و نهایتا بهصورت  11بيانيه

پایه کدهای اخالقی پرستاری قراردادهاند (.)19

حرفهای پرستاری درمورد احترام به عقاید و حقوق

استقالل :خودمختاری بر پایه حفظ حریم فردی،

مددجو ،مراقبت ،قضاوت پرستاری ،مسئوليت،

خودکنترلی ،آزادی انتخاب و حقدادن به مردم بناشده

حسابرسی ،تعامل با سایر کارمنان خدمات بهداشتی

است .بيمار حق دارد از عوارض جانبی ،پيشآگهی

درمانی در سال  2001منتشر گردید.

بيماری خودآگاه شود و باید در سالمتی خویش

همزمان با ایجاد کدهای اخالقی ،جامعه اطمينان

مشارکت نماید و نيز حق دارد که از قبول درمان یا

بيشتری به پرستاران پيدا نمود که منجر به رشد پرستاری

مراقبت امتناع نماید .اصل استقالل به آگاه نمودن بيمار

و مراقبت با کيفيت بيشتر گردید .براساس این اصول،

از خطرات احتمالی و فواید همه روشها و رویههای

انسانيت و تجارب انسانی بهعنوان یک کل ارزشمند

درمانی اشاره دارد و بيان میکند که بيمار در

است و سالمتی و بيماری تجارب انسانی بهشمار

تصميمگيری آگاهانه ،آزاد و مختار میباشد (.)20

میروند .همچنين پرستاران و بيماران ارزشها و عقاید

همچنين بيمار حق پس زدن و نپذیرفتن درمان یا مداخله

مشترکی دارند که در تعامل با یکدیگر بر انتخاب

را دارد .استقالل به توانایی تصميمگيری مستقل بدون

سرویس خدمات مراقبتی ،سياستهای جامعه ،سيستم

فشارها و تحميلهای خارجی اشاره دارد (رضایت

مراقبت سالمتی و خوببودن جامعه و حرفه پرستاری اثر

آگاهانه) (.)21
پرهيز از آسيب :پرستاران نباید ضرر و زیانی به

میگذارد (.)17
ارزشها و استانداردهای حرفه پرستاری در

بيمار برسانند و همچنين بالينیها نباید بهدليل غفلت یا

کدهای اخالقی ملی و جهانی گردآوریشدهاند.

فقدان دانش و مهارت و بهعمد موجب آزار و زیان بيمار

کدهای اخالقی پرستاری ،اصول اخالقی و راهنماهای

شوند .آنها باید از بيماران ناتوان حمایت کنند و

عملی اختصاصی برای پرستاران هستند که آنها را در

سودمندی متضمن حمایت بالينیها از بيمار و پيشگيری

انجام رفتارهای اخالقی هدایت میکنند .این کدها پویا

از آسيب به وی میباشد (.)22
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 -1اصول اخالقی در پرستاری :پرستاری

نيازمند ارزیابی مجدد کدها باتوجه به اصول اخالق

عباس حیدری و همکاران

چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری

سودمندی :انجام عملی است که برای بيمار

تجارب انتظارات سایر پرستاران ،پزشکان و خانواده،

فایده دارد و وضعيت وی را بهتر میکند و همچنين وی

پيامدهای ممکن و زمينه خاص (قوانين رویهها و

را از خطرات حفظ میکند ( .)22اصل سودمندی به این

راهنماهای اختصاصی هر بخشی) هر انتخاب بستگی

مورد اشاره میکند که فراهمکنندگان خدمات سالمتی

دارد (.)24

کنند .سودمندی همچنين ارتباط نزدیکی با مهارت و

زمينه مراقبتی خاص ،از تئوریهای مختلف و اصول

صالحيت پرستار دارد (.)20

اخالقی در تصميمگيری منطقی استفاده میکنند ( .)18در

برابری :ارزش نهادن به مساوات و عدالت بدین

محيطهای جدید مراقبتی پرستاران هر روز با مشکالت و

معنا است که همه بيماران باید از دسترسی مساوی و

چالشهای اخالقی مواجه میشوند که برای روبروشدن

یکسان به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتی برخوردار

با آن به تصميمگيری منطقی اخالقی نياز دارند.

باشند .اختصاص منابع به همه بيماران بهطور مساوی نکته

تصميمگيری اخالقی به فرایند کلی تصميمگيری که از

کليدی این اصل میباشد ( 4 .)21اصل مطرحشده در

تشخيص یک مشکل اخالقی شروع و ازطریق منطق

این کدها به پرستاران ،مردم ،حرفه و همکاران توجه

اخالقی به تصميم واقعی ختم میشود ،گفتهمیشود.

دارد .اجزا این کدها چارچوبی را برای راهنمایی

پرستاران باید توانایی انجام رفتار اخالقی مبتنی بر

پرستاران و هدایت آنها فراهم میکند .ایدههای

تصميمگيری منطقی اخالقی را داشته باشند .سطوح

مشترک کدهای اخالقی بر اهميت خدمات پرستاری،

منطق اخالقی براساس تئوری کوهلبرگ ( )1976و

مراقبت از بيمار و کاهش رنج و ناراحتی وی تأکيد

کدهای اخالقی انجمن پرستاری آمریکا ( )1976بناشده

دارد .درواقع پرستاران از بيماران در یک محيط

است (.)3

غيراخالقی حمایت و حفاظت میکنند .آنها باید توجه

پرستاران روزانه مجبور به تصميمگيریهایی

داشته باشند که تمایالت فردی و سياستهای

براساس اصول اخالقی بوده و درچنين موقعيتهایی

دستگاههای درمانی نباید فراتر از بيمار قرار بگيرد.

نهتنها نيازمند مهارتهای بالينی و علمی هستند بلکه به

اگرچه فرصتهای محيطهای مراقبتی در انحصار

توانایی انعکاس انتقادی درمورد جنبههای اخالقی هم

پرستاری نيست ،پرستارانی که وارد حرفه میشوند باید

نياز دارند ( .)25ارزشها مهمترین بخش اخالقيات فرد

با این اصول اخالقی موافق باشند (.)22

را تشکيل میدهند و روی تصميمگيری اخالقی تأثير

 -2تصميمگيری اخالقی :منطق اخالقی به معنی

میگذارند؛ بنابراین در فرآیند تصميمگيری به تعيين

تصميمگيری درباره بایدها و عمل به آنها است که

ارزشهای افراد نياز داریم .البته احساسات و منطق نيز

قلمرو کار پرستاران بهشدت به آن وابسته است .منطق

نقش کليدی در تصميمگيری اخالقی دارند .حل

اخالقی در پرستاری بيشتر بر پای مراقبت و نياز به

مشکالت اخالقی هم مشابه فرآیند پرستاری و تحقيق

ارتباطات بين فردی بناشده و تلفيقی از ارزشهای

علمی دارای مراحل تعریف مشکل ،جمعآوری دادهها،

حرفهای و منطق اخالقی است ( .)23عملکرد اخالقی

کشف راهبردها ،اجرا و ارزشيابی پيامد است.

پرستاری یک فرایند پيچيده ترکيبی از فرآیندهای

تصميمگيری اخالقی نيازمند ارزشيابی مداوم،

منطقی اخالقی و رفتار اخالقی میباشد .عوامل فردی و

کسب اطالعات ،بازبينی مجدد مراحل است .این فرآیند

زمينهای در فرایند تصميمگيری منطقی اخالقی نقش

بهدليل تغيير در عقاید ،نتایج غيرمنتظره یک فرآیند پویا

دارند .تصميمگيری منطقی به عواملی نظير تکامل

است که با گذشت زمان دستخوش تغيير میشود .قبل از

اخالقی ،دانش پزشکی ،ارزشهای فردی ،اعتقادات،

حل یک مشکل باید توانایی دستهبندی تعيين آنها را
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باید به بهترین نحو ممکن هماهنگ با عالقه بيمار عمل

پرستاران در مشاهده ،تحليل و قضاوت روی یک
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داشته باشيم .در برخورد با مشکالت رایج با درنظر گرفتن

احساسات ناخوشایندی را تجربه کرده که منجر به تنش

وظيفه ،ترجيحات ،اقتصاد و اثربخشی تفکر کرده و

اخالقی میشود (.)29

روند متفاوتی دارد ( .)26درواقع مشکالت اخالقی

هستند که حتی توسط پرستار درک نمیشوند.

روایات انسانی هستند که با واژههای ارزشی نظير خوبی و

تنگناهای اخالقی هميشه در سيستمهای بهداشتی مطرح

بدی ،باید و نباید ،درست و نادرست آنها را توصيف

بوده و هستند ( .)25پرستاران هر روزه از مهارت تفکر

میکنيم .آنها پيچيده ،پویا ،نامطمئن و همراه با تعارضات

انتقادی خود در پاسخ به بسياری از این تصميمات

هستند ( .)27انواع مختلفی از مشکالت اخالقی وجود

استفاده میکنند .در یک تصميمگيری اخالقی

دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.

ارزشها اصول حرفهای ،فردی و تئوریها متغيرهایی

عدم قطعيت اخالقی :زمانی رخ میدهد که ما

هستند که باید درنظرگرفتهشوند .پرستاران میتوانند

حس میکنيم یک مشکل اخالقی وجود دارد اما نسبت به

بهطور موثر در برخورد با تصميمگيری اخالقی عمل

عمل اخالقی درست مطمئن نيستيم .در این شرایط نمیتوان

کنند اما متأسفانه بسياری از پرستاران برای مشارکت در

مشخص نمود که شرایط اخالقی پيشآمده چيست؟ یا

تصميمگيری اخالقی از آمادگی الزم را برخوردار

کدام اصول اخالقی را باید بهکاربرد؟ اما صرفا این حس

نيستند (.)30
 -3چالشهای اخالقی :تعارض بين ارزشها،

وجوددارد که چيزی در این ميان درست نيست و در این

یک موقعيت یا مشکل را تبدیل به یک چالش اخالقی

احساس آسودگی نمیکنيم (.)28
تنگناهای اخالقی :یک تنگنای اخالقی موقعيتی

میکند؛ همچنين زمانی که انتخاب روشنی بين اصول در

است که پرستار مجبور به انتخاب بين دو گزینه میشود

تعارض وجود نداشته باشد ،چالش اخالقی رخ میدهد.

که درمورد درستی و نادرستی آن مطمئن نيست و

پرستاران باید توانایی تميز چالشهای اخالقی را کسب

قطعيتی وجود ندارد و نيازمند انتخاب بين دو گزینه

نمایند ( .)31هرچند پرستاران بهدليل دامنه کاری وسيع

نامطلوب یکسان است .در این شرایط پرستار باید

خود بهکرات با چالشهای اخالقی روبرومیشوند ،با

انتخابی را برگزیند که کمترین زیان را درپیداشته باشد.

وجود داشتن تخصصهای مختلف در مواجه با چالشهای

مشکالت اخالقی یا تنگناهای عملی باید بين تنگناهای

اخالقی ناتوان هستند .اگرچه بحث درمورد مسائل

اخالقی و عملی افتراق قائل شویم .موارد اخالقی و

اخالقی پيشرو مراقبت سالمتی از چند دهه گذشته

غيراخالقی در رقابت با یکدیگر خود را نشان میدهند.

شروع شده است .محققين صرفا روی اخالقيات مراقبت

ادعای اخالقی معموال وزن بيشتری نسبت به ادعاهای

از مددجو تأکيددارند ( .)32از زمان تأکيد روی

غيراخالقی دارد و آنها بيشتر نوعی ادعاهای غيراخالقی

مفاهيمی نظير خوببودن و سالمت جامعه ،دیدگاه

و نوعی عالقه فردی هستند .سؤاالتی نظير چه چيزی

فردی به اخالقيات در بهترین شرایط ناکافی و در

برای بيمار خوب است که انجام شود ،هميشه در عمل

بدترین شرایط غيرمفيد تشخيص دادهشده است.
به نظر برهانی و همکاران مراقبين سالمتی ازطریق

مطرح است (.)23
تنش اخالقی :زمانی به وقوع میپيوندد که

برقراری تعادل بين اصول آسيب و سودمندی به چالشهای

پرستار میداند عملکرد درست و انتخاب مناسب کدام

اخالقی توجه نشانمیدهد ( .)31اصول اخالقی پرستاری

است اما قيدوبندها و محدودیتهای تعيينشده از سوی

تنها یک موضوع نظری نبوده بلکه در ارتباط با کل

سازمان اجرای آن را غيرممکن میسازد .در مواردی که

دیسيپلين پرستاری قرارمیگيرد که دامنه آن از نگاه انتقادی

پرستاران برای مهار هيجانات خود تالش میکنند،

به تئوریها و کدهای اخالقی بهعنوان راهنمای حرفهای،
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تصميم میگيریم .درحالیکه مواجهه با مشکالت اخالقی

بسياری مواقع مشکالت اخالقی آنقدر شایع

عباس حیدری و همکاران

چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری

توسعه اخالق در پژوهشهای پرستاری تا بخشی از

فردی و هنجارهای خود بهکرات با تصميمگيریهای

برنامههای درسی پرستاری گسترده است که به برخی از

اخالقی مواجه میشوند ( .)34چالش اخالقی دیگری

مهمترین چالشهای اخالقی پرستاری اشاره میشود (.)33

که به آن کمتر توجه میشود ،آزادی پرستار در انتخاب

پرستاری که توانایی مراقبت اخالقی را برای پرستاران

درست یا گفتن حقيقت مشکل است و پرستاران

فراهمکرده ،اساس مسئوليتهای حرفهای پرستاران را

برخالف ارزشهای خود و پيشبينی نتایج اخالقی به

شکل میدهد ( .)34حرفه پرستاری شامل ارزشهای

یک عمل غيراخالقی مثل پوشش خطای همکاران دست

اختصاصی نظير مهارت ،خودمختاری ،اقتدار ،حسابرسی

میزنند (.)33

و یکپارچگی است .ارزشهای فردی پرستاران نيز،

پرستاران از غيرممکن بودن انجام اعمال روزانه

مستقل از ارزشهای اجتماعی نبوده و از تغييرات زمان،

براساس ارزشهای اخالقی یا جنبههای اخالقی تيمی

افراد ،ارزشهای خانواده ،مدرسه ،مذهب و الگوها

شاکی بوده و بهدليل قبول قوانين نانوشته و رویههای

متأثر میشود .تقابل ارزشهای فردی ،حرفهای و

روتين ،توان انجام عملکرد براساس ایدههای اخالقی

اجتماعیشدن موجب بروز چالشهای حرفهای میشود.

خود را نداشته و احساس تهدید میکنند .همچنين زمانی

پرستاران نياز دارند که در همراهی ارزشهای خود با

که آنها درمورد یک مشکل اخالقی قضاوت یا

ارزشهای حرفهای آسودهخاطر باشند .تعارض اخالقی

تصميمگيری نموده اما اجازه اجرای آن را نداشتهباشند،

بين ارزشهای فردی و حرفهای بهکرات اتفاق

دچار تنش میشوند .پرستاران به تنشهای اخالقی

میافتد (.)18

بهصورت توجه و مراقبت کمتر به مددجو ،رضایت

ارزشهای حرفهای در برابر ارزشهای سازمانی:

شغلی کمتر ،برخورد بين پرسنل و فرسودگی شغلی

در سيستمهای بهداشتی اغلب ارزشهای فردی و

واکنش نشانمیدهند ( .)18بهبياندیگر پرستارانی که

حرفهای درمقابل ارزشهای سازمانی قرارگرفته و تبدیل

نتوانند بين ارزشها و هنجارهای خود با اعمال روزانه

به یک چالش جدی برای پرستاری میشود .زمانی که

تعادل ایجاد کنند ،دچار ناراحتی اخالقیشده که نتيجه

پرستاران وادار به انجام عملی برخالف ارزشهای خود

آن مراقبت نامناسب از مددجو و فرسودگی شغلی

گردند ،دچار رنج و ناراحتی میشوند ( .)35پرستاران

خواهدبود (.)2

اغلب درباره مسئوليتهای خود در برخورد با چالشهای

تعارض اصول اخالقی عملکرد پرستاری و

اخالقی سردرگم بوده ،بخصوص تعارض بين تعهد

محيطهای بالينی بهگونهای است که در بسياری موارد

سازمانی و مسئوليتهای حرفهای پرستاران در فرایند

اصول اخالقی را در تعارض با یکدیگر قرارمیدهد.

تصميمگيری مشکالتی را برای آنها به وجود میآورد.

زمانیکه بيمار قادر به تصميمگيری درست نبوده و

برخی از این چالشها از ساختار بروکراتيک سازمانهای

تصميمگيری بر عهده کادر پزشکی گذاشته میشود.

پرستاری و برخی از گفتن حقيقت و ارائه مراقبت اخالقی

در این ميان چالش عدم توجه به استقالل فردی مطرح

ناشی میشود (.)2

میشود .درواقع انجام مراقبت پرستاری به شيوه

ارزشهای حرفهای که پرستاران در طول

پدرساالری از مددجویانی که قادر به رفتار مستقل

تحصيل با آن آشنا میشوند فقط در صورت موافقت

نبوده و برای مراقبت به دیگران وابسته هستند (افراد

سازمانها قابلاجرا هستند ( .)35رعایت جنبههای

ناتوان ،سالمندان ،بيماران روانی) نوعی مداخله در

اخالقی مراقبت در محيط کار پيچيده و تنشزا پرستاری

استقالل فردی تلقی میشود ( .)34هرچند افراد زیادی

بسيار مشکل است و پرستاران در تعارض با ارزشهای

سيستم مراقبتی را مسئول تصميمگيری خود میدانند،
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چالشهای حرفهای :ارزشهای دیسيپلين

عمل غيراخالقی است .برخی اوقات انجام یک عمل
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زمانی که افراد از شایستگی الزم برای تصميمگيری

تخلفهای محيط بهداشتی -درمانی فقدان این نياز

برخوردار نباشند ،پرستار بهعنوان وکيل مدافع یا

مطرح میشود (.)37

مورد تهدید قرارمیدهد ( .)35همچنين مواردی نظير

نوعی ارتباط درون یک جامعه است .با وجودی که

تصميمگيری در مورد پيوند اعضا یا مراقبت از نوزادان

حرفه پرستاری نيازمند اجرای مداخالت استاندارد و

نارس به دليل محدودیت منابع مراقبت سالمتی و تعيين

همکاری گروهی است .در برخی موارد پرستاران در

اولویتها در دریافت خدمات با اصل برابری در

چالش با گزارش هر نوع عمل غيراخالقی همکاران خود

تعارض است یا مواردی که مخفیکردن اطالعات از

قرارگرفته و اگرچه کنترل سایر پرستاران بهمنظور

بيمار اصل سودمندی و استقالل را در برابر هم

اطمينان از سالمت اجرای استانداردها یکی از وظایف

قرارمیدهد یا تئوریهای سودمندگرایی بر مبنای

آنهاست .این موضوع با استقالل حرفهای پرستاری در

بيشترین فایده برای بيشترین افراد با اصل استقالل در

تعارض است (.)33
ارتباط بين پزشک و پرستار :پزشکی و پرستاری

تضاد خواهدبود (.)30
در برخورد با چالشهای حرفهای پرستاران قویا

با ارزشهای متفاوت درمان و مراقبت روبرو هستند.

به رهبری اخالقی نياز دارند .رهبران پرستاری از

البته نه به این معنی که پرستاران نقشی در درمان نداشته

شایستگی اخالقی و مهارت برخورد با تغييرات و

یا پزشکان به مراقبت توجهی ندارند .اگر انتخاب بين

چالشها برخوردار بوده و میتوانند با درنظرگرفتن

درمان و مراقبت در تصميمگيری مطرح باشد،

مددجو ،خانواده ،کارکنان و سازمان مسئوليت راهنمایی

دستگاههایی که از هردو به یک اندازه حمایت میکند

اصول اخالقی را در یک محيط کاری پرفشار بهعهده

ازنظر مردم مقبولتر است .چالش همکاری بين پزشک

گيرند .همچنين بهدليل گستردگی دامنه کاری ،پرستاران

و پرستار مسئله آشنای حال و آینده است .یکی از

بهراحتی میتوانند دامنه کاری خود را مناسب با

روشهای برخورد با این چالش وجود شرح وظایف و

ارزشهای خود انتخاب کرده ،بهطوریکه از تعارض

تعاریف مراقبت پرستاری است ( .)34همکاری کم

بين ارزشهای خود و سازمان و ایجاد چالشهای

پزشکان توانایی بحث در مشکالت اخالقی را کمکرده

اخالقی اجتناب کنند (.)34

و عدماحترام به توانایی حرفهای پرستاری آنها را از

چالشهای ارتباطی :باتوجه به این حقيقت که

انجام رفتارهای اخالقی دلسرد میکند .هرچند پرستاران

ارزشها از زمينههای مختلف فردی و اجتماعی برمیآید،

ماهر توانایی اجرای تصميمات اخالقی زیادی را دارند

بروز اختالف در محيطهای کاری اجتنابناپذیر است.

آنها اغلب خودشان را در فاصله بين پزشک و بيمار

هرچند پرستاران ارزشهای فردی را با خود به محيط

میبينند که تقابل ارزشها و انتظارات اغلب به تنش و

کاری میآورند ،آنها یاد میگيرند به ارزشهای

تعارض در ارائه مراقبت ختم میشود ( .)18محققين در

بيماران حتی اگر موافق با ارزشهای خود نباشد احترام

مقالهای به توصيف ارتباط پرستار و پزشک براساس

بگذارند .چالشهای اخالقی ممکن است در اثر تعارض

سلسله مراتب ارتباطی که پزشک را در موقعيت باالتر

بين پرستاران یا سایر همکاران ،سازمان ،بيمار و خانواده

قرارمیدهد ،پرداختند .به نظر محققين یک عدم توافق

بهوجودآید (.)36

بين دیسپلينی در این بين وجود دارد .در بيشتر موارد

ارتباط بين پرستار و بيمار :ازنظر بيماران خدمات

نظرات پرستاران در مراقبت از بيمار مورد قبول پزشکان

ارائهشده باید همراه با برقراری ارتباط پرستاران با

نبوده و منجر به بروز تعارض میشود و این تعارض تنها

ایشان باشد و علت عمد اکثر شکایات ،نارضایتیها و

زمانی قابلاجتناب است که پرستار با تجربه ،نظر خود را
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جانشين بيمار عملکرده که اصل استقالل مددجو را

ارتباط پرستار با پرستار :ارتباط بين دو پرستار

عباس حیدری و همکاران

چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری

جهت سالمتی و خوبی بيمار ،خانواده ،گروهها و جامعه

کارشناسیارشد ،ارزشيابی اجزا اخالقی محيط کار،

با یکدیگر همکاری نمایند .زمانی که مشکالت اخالقی

توسعه راهبرهای حمایت و پاداش اعمال اخالقی،

بين پزشک و پرستار باال میگيرد ،این بيماران هستند که

مشارکت در تحقيق با تأکيد بر درک بهتر اعمال اخالقی

بيشترین آسيب را میبينند (.)38

را گنجاند.

چالشهای آموزشی :باتوجه به اینکه پرستاران

شکلگيری اخالقيات در دانشجو و آشنایی با

بهطور روزانه و مکرر با مشکالت اخالقی در کار خود

قوانين حرفهای ،هنجارها و وظایف مشخص ،با  6سطح

مواجه میشوند ،باید بتوانند مشکالت و مسائل اخالقی

مراحل تکامل اخالقی کوهلبرگ همخوانی دارد؛

را شناسایی کنند ،اصول اخالقی را در ارائه مراقبتهای

همچنين ارتباط معنیداری بين آموزش و رفتار اخالقی

خود درنظربگيرند و این توانمندی هنگامی ایجاد میشود

وجوددارد .بدینصورت که رفتار اخالقی با باالتررفتن

که پرستاران در حين تحصيل خود ،مفاهيم نظری مربوط

سطح آموزش افزایش مییافت ( .)31همچنين بحث

به اصول اخالقی را فراگرفته باشند (.)39

گروهی با همکاران درمورد یک چالش اخالقی یک

اگرچه پرستاران در محيطهای کاری خود

منبع مطمئن کمک به تصميمگيری بهشمارمیرود.

بهکرات با چالشهای اخالقی مواجه میشوند ،از

بزرگترین نشان رشد تصميمگيری اخالقی ،استفاده از

آموزش کافی برای مقابله با آن برخوردار نيستند (.)5

مدل یا چارچوب اخالقی مشخص در تصميمگيری

هدف از آموزش اصول اخالقی ،تربيت پرستارانی با

میباشد .یافتههای مطالعه محققين نشانداد که بهتر است

مسئوليت حرفهای و توانایی مراقبت با کيفيت باال است.

رویکردهای آموزش سنتی اخالق جای خود را به

درک و پاسخ دانشجویان به مشکالت اخالقی متأثر از

آموزش مشارکتی مبتنی بر گفتگو بدهد .همچنين توجه

نگرش آنها به تصميمگيری اخالقی و نقش پرستار در

به روشهای واقعیتر آموزش اخالق بهجای روشهای

تصميمگيری میباشد .با وجود اهميت بکارگيری اصول

رایج سخنرانی مورد تأکيد است .همانطور که اندیشمندان

اخالقی مشخص نيست که یادگيری و آموزش این

علم اخالق پيشنهاد کردهاند ،مسائل و اصول اخالقی

اصول چگونه باید باشد (.)40

بهتر است بهصورت مشارکتی آموزش داده شود (.)5

هرچند آموزش اخالق در سالهای اخير روبه

بحث:

رشدبوده و بهمنظور مشارکت در تصميمگيریهای
اخالقی ،مدلهای جدیدتر آموزش اخالقی در برنامههای

پيشرفتهای علمی ،فناوری ،واقعيتهای اقتصادی،

آموزش دنيا واردشده ،متأسفانه بهنظرمیرسد رویکردهای

جهان بينیهای مختلف و ارتباطات جهانی ،بیتوجهی

رایج آموزش اخالق در برنامههای آموزش پرستاری

به مشکالت اخالقی در جامعه ،زندگی شخصی ،کار در

بخصوص در ایران وجودندارد؛ چراکه تنها درس

محيطهای بالينی را برای پرستاران مشکل ساختهاست.

موجود در این زمينه تاریخ پرستاری است که آن هم

همچنانکه بحث و مشکالت حساس اخالقی تداوم

پاسخگوی نياز پرستاران نمیباشد .محتوی درسی

مییابد ،چالشهایی را در پرستاری و سایر حرفههای

نيازمند تغيير است اما میتوان با درنظرگرفتن مقطع

مراقبتی ایجاد میکند .به همين دليل نيز بسياری از

آموزشی دانشجویان ،آن را سطحبندی نمود .در مقطع

حرفهها ازجمله پرستاری شروع به توسعه فلسفه و

کارشناسی میتوان دروسی نظير شناخت تئوریهای

دیدگاههای مختلف اخالقی کردهاند ( .)41محدودیتهای

متناسب با اصول اخالقی و کاربردی ،توسعه مهارتهای

اقتصادی ،افزایش فناوری و محدودیت منابع موجب

تصميمگيری ،توسعه مسئوليتپذیری حرفهای و

چالشهای شدید اخالقی میگردد .پرستاران اغلب
91

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 12:29 +0430 on Monday July 30th 2018

با احتياط با پزشک مطرح کند .پرستار و پزشک باید در
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درک درستی از نقش خود در اصول اخالقی نداشته و

مواجه میباشند .این تصور که پرستاربودن موجب

در این موارد احساس ضعف میکنند (.)42

میشود تا فرد از توانایی خودبهخود و آموزشداده نشده

عبارت بودند از :هزینه ،تصميمگيری برای ادامه یا خاتمه

باشد ،نادرست است و پرستاران باید نسبت به تئوریهای

زندگی ،عدم شایستگی در اداره درد ،پذیرفتن بيماری

اخالقی تعيينکننده و تأیيدکننده رفتارهای شغلی،

ایدز و فراهمکردن مراقبت از بيماران عفونی .هرچند

آگاهی داشتهباشند؛ با اصول و ضوابط اخالقی شغلی،

بسياری از این چالشها نظير پذیرفتن ایدز امروزه تغيير

استانداردهای عملی و قوانين مربوط به حقوق بيمار آشنا

کرده اما هزینههای مراقبت هنوز بهعنوان چالش پيشرو

باشند .آشنایی با چگونگی شناخت مشکالت اخالقی و

درزمينهی توليدمثل و

پرستاری است .امروزه چالشهایی

تفاوت قائلشدن بين مشکالت اخالقی و مسائل قانونی،

ژنتيک بيشتر مطرح میباشد .اجرای اعمال روتين ،عدم

دانستن اصول اخالقی و آگاهی از فرایند تصميمگيری،

شایستگی همکاران ،مددجویان دردمند ،ضرورت

مواردی هستند که در داشتن پرستارانی توانمند ،بااخالق

مراقبت در منزل و گفتن حقيقت به خانواده از

و ارائهدهنده مراقبت شایسته مفيد و موثر است.

چالشهای دیگر پيشرو پرستاری میباشند (.)4
اگرچه که کدهای اخالقی چارچوبی را برای

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

تفکر انتقادی و آشنایی با اصول اخالقی فراهم میکند،

باتوجه به اهميت کاربرد اخالق در عملکرد

اجرای آنها در اعمال روزانه پرستاران محدود است

بالينی پرستاران ،مهمترین اقدام اثربخش برقراری

چراکه برخی از چالشها موقعيتی و اغلب متأثر از

دورههای آموزش اخالق برای دانشجویان و دورههای

عوامل متعددی نظير سياست موسسه ،ارزشهای بيماران،

آموزش مداوم اخالق برای پرستاران شاغل است؛

پویایی خانواده ،فرهنگ سازمانی و پيامدهای بيماران

همچنين کدهای اخالقی همراه با مفاهيم و مباحثی چون

میباشد ( .)31راهنماهای اخالقی اغلب آنقدر واضح

تصميمگيری اخالقی ،معضالت اخالقی ،پریشانی

نيستند که مردم صرفا از روی عقاید شخصی مستدل به

اخالقی جزء موضوعات اساسی تدریس همراه باشند و

آن عملکنند .بااینوجود ،اگر پرستاران وارد گفتمان

موارد دشوار اخالقی همراه با موقعيتهای حساس ازنظر

جهانی اخالق نشوند ،بيشتر از انجام عمل اخالقی بهآسانی

تصميمگيری اخالقی همراه با آموزش بالينی برای

براساس عقاید شخصی ،شهود و عقاید آزمایشنشده

دانشجویان تشریح گردد .همچنين مدیران پرستاری نيز

مبتنی بر گفتههای دیگران عمل خواهندکرد .برای پرستار

میتوانند با درنظرگرفتن این عوامل تأثيرگذار و

مهم است که درک روشنی از مفاهيم مختلف ،تئوریها،

اولویتبندی آنها در جهت رفع و ایجاد زمينهسازی

رویکردها و اصول مورد استفاده در بحثهای اخالقی را

برای دستيابی به آن ،به سمت رضایتمندی بيشتر از امور

بهمنظور تعيين و تحليل چالشهای اخالقی و مشکالت

بالينی و بيمارستانی و تسهيل رعایت اخالق حرفهای

مربوط به پرستاری را در قرن حاضر داشتهباشد.

گام بردارند.

نتیجهگیری:

تشکروقدرداني:

دانش اخالقی و رعایت الزامات اخالق حرفهای

بدینوسيله نویسندگان مراتب تقدیروتشکر خود

جزء جداییناپذیر حرفه پرستاری است و پرستاران در

را از کليه افرادی که در نگارش و ارائه این مقاله

مراقبتهای روزانه خود همواره با چالشهای اخالقی

همکاری و مساعدت نمودند ،مینمایند.
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Background and aims: The conflict between values transforms a situation or problem into an
ethical challenge. Due to high workload, nurses are frequently confronted with the ethical
challenges and despite having different specialities, they are incapable of confronting ethical
challenges. The aim of this study was to investigate ethical challenges in nursing profession.
Methods: This is a review article that was done in 2016, data were collected by searching
through online databases such as Scopus,web of science, PubMed, Iran medex, iranpsycho
Magiran and SID with the keywords challenge, ethics, nursing with no time limit. 27 articles
were included in the present study.
Results: The results of the study were categorized into three categories: Ethics fundamental
(autonomy, avoidance of Damage, Usefulness, equality), moral decision making (moral
uncertainty, Moral distress, ethical tension), and ethical challenges (professional, communication
and educational challenges).
Conclusion: Sensitivity to ethical issues and challenges in the professional practice of nursing
practice is vital and must be entered in training,clinincal and nursing research.
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