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  .١٣- ٢٢ صفحات ٩٤و زمستان  ييزپا دوم شماره دوم هدور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

اخالقي  يهاجنبهري از جمله علومي است كه هم در گذشته و هم در حال و آينده داراي حرفه پرستا :و هدف مقدمه

يم ايفا سيستم اين اصالح در را كليدي نقش و اندشدهشناخته بهداشتي مراقبتسيستم  وجدان عنوان بهفراواني است و 

مراقبت،  ارائه دهند. چرا كه درمي ارائهن هاي پرستاري را عاري از تبعيض و قضاوت، به همه مددجويامراقبت هاآن كنند.

 ،است. از اين رو بهداشتي مراقبت سيستم ناپذيرجدايي بخش اخالق، رعايت و هاانسان حقوق و شأن به گذاشتن احترام

اي در سيستم آموزش پرستاري و يافتن بهترين راه جهت پژوهش حاضر با هدف بررسي راهكارهاي اعتالي اخالق حرفه

  .  مر مهم اخالق پرستاري بوده استارتقاي ا

 ٣٧جستجوي كليه مقاالت، شامل اين مطالعه مروري، جهت بررسي مطالعات گذشته تاكنون انجام گرفته است.  :هاوشر

آموزش اخالق، دانشجويان پرستاري، اخالق در  هاييدواژهكلو با استفاده از  ٢٠١٦تا  ١٩٨٨سال  در طيفمطالعه، 

  اي انجام شد.قي و اخالق حرفهپرستاري، صالحيت اخال

مند در برنامه آموزش اخالق پرستاري به صورتي نظام يبررسي نتايج حاصل از مطالعات بيانگر تأثير بسزا :هايافته

هاي مختلفي جهت ارتقا آموزش اخالق در پرستاري از جمله: ارائه برنامه درسي درسي بود. همچنين در اين مطالعات روش

و متبحر در اين زمينه و... معرفي و پيشنهاد شده است. نتايج حاصل از  يدهدآموزشها، الگو بودن مربيان منظم، سخنراني

  .هاي درست اخالقي بوده استها در بهبود كيفيت مراقبت و تصميم گيرياين مطالعات حاكي از تأثير بسزاي اين روش

 براي آموزشي هايروش و ساختار نوآورانه، محتواي هتوسع براي تالش مداوم دهندهنشان نتايج نياز :گيريتيجهن

 بيشتر در شغلي ارتقاي رضايت در عوامل اين .كارشناسي هميشه وجود دارد مقطع در پرستاري اخالق آموزش هايبرنامه

اين  .است نقش بسزايي داشته بيمار از افزايش كيفيت مراقبت و پرستاري و تربيت نيروهاي بيشتر ميل به رشته پرستاران،

 مدرسان هايي بهبررسي چنين كه است شد. اميد ميسر نخواهد هماهنگ و هاي حمايتيموضوع جز با وجود سازمان

 ابزارهاي طريق از پرستاري در زمينه اخالق به خصوص خود تدريس هايشيوه مجدد بررسي در جهت پرستاري

  .كمك كند آموزشي

  اخالق، پرستاري، آموزش، مراقبت :هاكليدواژه

  : مرورينوع مقاله

  ٢٣/٥/٩٤يرش مقاله: پذ   ٢٣/٥/٩٤نهايي:  اصالح   ١٦/١٢/٩٣دريافت مقاله: 

  .٢٢- ١٣): ٢(٢؛ ١٣٩٥ي. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي آموزش پرستار يستمدر س يااخالق حرفه ياعتال يراهكارها: بستاني ساناز. ارجاع

  

  مقدمه: 

ت به عقالنيت و توان بازگشرويكرد دنياي امروز را مي

رود تا هاي مختلف مياخالق دانست. بشريت پس از طي دوره

رويكردي عقالني و اخالقي در تأمين نيازهاي مادي و معنوي 

توان اخالق را مركز و كانون مي ،خود داشته باشد. از اين جهت

هايي را تحوالت دنياي آينده دانست. اين رويكرد بيشتر رشته

ها پيشتاز د كه در ارائه خدمت به انساندهتحت تأثير قرار مي

  . )١( هستند

ماهيت خدمات سالمت كه با موضوع ارزشمند حفظ زندگي 

و ارتقا كيفيت آن و حذف يا تقليل بيماري و ناتواني سر و كار 

دارد به طور عام، و رشته پرستاري به طور خاص با اين گرايش 

نوان و به ع )٢( و ايده در مديريت خدمات سازگار است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             1 / 10

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-96-en.html


  بستاني  ساناز                                                                                                                    اي در آموزش پرستاريي اخالق حرفهراهكارهاي اعتال

١٣٩٤دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ، راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكيمجله   ١٤ 
 

اي در خط مقدم ارائه خدمات بخش از نيروهاي حرفه ترينبزرگ

ها و وظايف متعدد و درماني داراي نقش -  در سيستم بهداشتي

. همچنين ارزش رشته پرستاري تحت )٣،٤( اي استگسترده

هاي تأثير عواملي چون تغييرات فرهنگي، جهاني شدن و پيشرفت

بيشتر شناخته شده  فناوريروزمره در حيطه دارودرماني و 

اين عوامل در ارتقاي رضايت شغلي بيشتر در پرستاران،  است.

ميل به رشته پرستاري و تربيت نيروهاي بيشتر و افزايش كيفيت 

مراقبت از بيمار نقش بسزايي داشته است. اين موضوع جز با 

 . )١( هاي حمايتي و هماهنگ ميسر نخواهد شدوجود سازمان

ها در دهه گذشته، در زمينه ق پژوهشاكثريت قريب به اتفا

دهد كه پرستاران در حيطه اخالق پرستاري نشان مي

بهداشتي مدرن از هميشه بيشتر آموزش  هايمراقبت

براي  نقصبي، اما هنوز براي ارائه مراقبت خوب و اندشده آماده

بيمارانشان و كمك به مقوله گسترده مراقبت سالمت، به طور 

. همچنين گذر زمان نشان داده است كه )٥( دكامل آماده نيستن

اي نشان هاي الزم را در زمينه اخالق حرفهپرستاران شايستگي

  .)٦( اندنداده

طي مدت زماني طوالني با مديريت جامعه  ،اما با اين حال

اند كار اخالقي را جايگزين پرستاري، آنان تا حدودي توانسته

 پذيريمسئوليترسد مي عملكرد قبلي خود كنند؛ همچنين به نظر

در حوزه مراقبت سالمت و رفع نيازهاي جامعه  بااخالقاي حرفه

  . )٥( هستبه سرعت رو به ارتقا 

حرفه پرستاري از جمله علومي است كه هم در گذشته و هم 

هاي اخالقي فراوان و مثال زدني در حال و آينده داراي جنبه

ت مراقب ستمسي  (conscience)وجدان عنوان بهو  )١( است

 سيستم اين اصالح در را كليدي نقش و اندشده شناخته بهداشتي

 تبعيض ازي عار را پرستاري هايمراقبت هاآن .)٤،٧( كنندمي ايفا

  . دهندمي ارائه مددجويان همه به قضاوت، و

 و هاانسان حقوق و شأن به گذاشتن احترام مراقبت،ه ارائ در

 است بهداشتي مراقبت سيستم رپذيناجدايي بخش اخالق،ت رعاي

 نياز حساس وجدان به اخالقي عمل و ارتباط هدايت براي). ٨(

 مراقبت كنندگانهئارا براي حساس وجدان بنابراين، است

 بوده اخالق بناي سنگ واقع در وجدان .)٩( هستهم م بهداشتي

 .)١٠( دهدمي قرار تأثير تحت را ايحرفه و خصوصيگي زند و

هاي سنگ بنا و اصل اصيل در انجام مراقبت ،از طرف ديگر

پرستاري شايسته جامعه امروز و دنياي آينده تربيت پرستاراني 

 ،. به طور كلي)٢( اي داشته باشنداست كه وجدان اخالق حرفه

اي توان را معادل شايستگي حرفهاي ميشايستگي اخالق حرفه

اي اين دانست. يعني اگر پرستار بر اساس فضايل اخالقي حرفه

شايستگي و فضيلت را به دست آورد، در هنگام مواجهه با 

شرايط شغلي، خود را مقيد به انجام كار اخالقي و درست مي

داند. همين امر موجب توسعه فضايل اخالقي در حرفه مراقبت از 

  .  )١١( شودسالمت مي

انجمن پرستاران آمريكا در ارتباط با كد اخالقي پرستاران، 

، اميدوار است كه ماهيت اخالق ٢٠١٥فسيري در سال طي بيانيه ت

. چرا كه )١٢( اي در آموزش پرستاري نيز نهادينه شودحرفه

را به سمت ارائه  هاآنآموزش اخالق به دانشجويان پرستاري 

هاي اخالقي هدايت ميمراقبت بهتر، در هنگام مواجهه با چالش

در ارتقاي اين  كند. اگرچه مطالعات زيادي نقش بسزاي مربيان را

اند؛ اما امروزه اين نقش كمتر مورد توجه قرار امر مهم نشان داده

  .)١٣( دارد

هاي زيادي در بين مربيان نيز بحث هاي اخيردر سال

هاي آموزش اخالق به پرستاري در زمينه يافتن بهترين راه

ها را قادر سازد در عملكرد خود پرستاران وجود دارد؛ تا آن

قي را ارتقا دهند. اين در حالي است كه هم اكنون موازين اخال

را در  يافتهسازماناغلب دانشجويان پرستاري دروس رسمي و 

ريزي شده است و كنند؛ كه با دقت برنامهزمينه اخالق دريافت مي

  تواند در حوزه عملكرد باليني آنان منعكس شود. مي

هاي هاند كه گنجاندن چنين دورتحقيقات همچنين نشان داده

تواند آموزش رسمي در خصوص ارتقا اخالق پرستاري، مي

توانايي استدالل و حساسيت اخالق پرستاري را در آنان افزايش 

. چرا كه براي دانشجويان اين امكان وجود دارد كه به )٥،١٤( دهد

ها و مربي خود در مورد بهترين هاي خود با همكالسيتبادل ايده

مينه مسائل اخالقي و تجزيه و گيري در زراهكارهاي تصميم

. ضمن اينكه در اين روش، )١٥( تحليل پيامدهاي آن بپردازند

مربيان بايستي قادر به اعمال نظريه اخالقي به اندازه كافي در 

باشند تا بتواند  سازيشبيههاي ها و نيز آزمايشگاهبالين، كالس

ش به عنوان الگوي اخالقي براي دانشجويان پرستاري ايفاي نق

هاي ها و شايستگيكنند. عالوه بر اين، مربيان بايد از مهارت

گيري را در اخالقي برخوردار باشند تا بتوانند بهترين تصميم
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موضوعات اخالقي در بالين در جهت انعكاس به دانشجويان 

  . )١٥( داشته باشند

با توجه به اينكه دوره دانشجويي يكي از عوامل مهم شكل

اي دانشجويان، اساتيد آنان ي و حرفهدهنده شخصيت اخالق

هستند، توجه به اين موضوع بسيار ضروري است. چرا كه 

رفتار دانشجو و پرورش فضايل  دهيشكلاساتيد باليني مسئول 

  . )٤،١٦( ها هستنداخالقي در آن

هاي علوم پزشكي هاي دانشگاهبنابراين از جمله مسئوليت

آموختگي ه پس از دانشدرماني است ك كاركنانتعليم و تربيت 

اي خود و پايبندي به اصول بتوانند با انجام وظايف حرفه

 اي، در راه ارتقاي سالمت جامعه تالش كنندمشخص حرفه

هاي پرستاري همچنين بر طبق توصيه انجمن دانشگاه ).١٧،١٨(

دهندگان پرستاري كه ، نقش آموزش٢٠٠٨آمريكا در سال 

اربرد مطالب نظري در مسئوليت آموزش نظري، چگونگي ك

اي و عرصه بالين، كسب تجارب باليني و رشد يافتگي حرفه

همچنين تضمين كيفيت مراقبت پرستاري از بيمار حائز اهميت 

ها دانشگاه علميهيئتاساتيد و اعضاي  ،. از طرفي)٤،١٩،٢٠( ستا

باشند، به سبب حرفه دار آموزش باليني دانشجويان ميكه عهده

هاي اخالقي بيشتري دارند. چرا يف و مسئوليتمعلمي خود وظا

كه از يك طرف به عنوان معلم وظيفه آموزش دانشجو را به 

به عنوان درمانگر بيمار شناخته مي، و از طرف ديگر دارندعهده

  ).٤،٢٠( شوند

Cannaerts  گويد در اين راه در مطالعه خود ميو همكاران

 هاينظريهندازه كافي اه دهندگان بايستي قادر باشند بآموزش

در  هانظريهاخالقي را در موارد باليني به كار گيرند. كاربرد اين 

توانند به عنوان الگو براي سازي ميهاي شبيهكالس و آزمايشگاه

دانشجويان پرستاري به كار گرفته شوند. از طرفي 

هاي بايستي خود داراي توانايي و شايستگي دهندگانآموزش

هاي باليني باشند؛ چرا گيرينتخاب بهترين تصميمالزم در حوزه ا

تواند تأثيري عميق و طوالني بر ذهنيت و عملكرد اخالقي كه مي

  . )١٥( دانشجويان پرستاري داشته باشد

افزايش مشكالت اخالقي ناشي از داليل متعددي است اما هر 

چه باشد، در صورتي كه در دوران دانشجويي باورها و 

اي نهادينه نشود، سبب كاهش حساسيت فهرفتارهاي خاص حر

هاي اخالقي را در گيرياخالقي دانشجو شده و در نتيجه تصميم

. بنابراين نهادينه كردن اصول )٥،٢١( كندآينده براي او دشوار مي

ها براي زندگي اخالقي در بين دانشجويان و آماده كردن آن

يط اي از يك طرف و اجراي اين اصول اخالقي در مححرفه

هاي يك آموزشي باليني از طرف ديگر همگي جز مسئوليت

رسد اين روزها دانشگاه علوم پزشكي است؛ كه به نظر مي

و از حساسيتش كاسته شده است. اين كم توجهي در  باختهرنگ

تواند اثري منفي در بخش بهداشت و درمان داشته مي درازمدت

القي در اين هاي اختوجهي به حساسيتباشد؛ چرا كه ايجاد بي

هاي اساسي در درمان محسوب ميقشر در واقع تخريب پايه

كنندگان خدمات آموزشي شود. دانشجويان نيز به عنوان دريافت

يند، بهترين منبع براي آو ارتباط مستقيم و بدون واسطه با اين فر

 .)٤،٥،١٨( شناسايي مشكالت آموزش باليني هستند

ه در ساير كشورهاي اين موضوع نه تنها در كشور ما بلك

هاي پيشرفته هم مطرح است. ترديدي نيست كه دانشكده

هاي پرستاري نقش مهمي در توسعه و تربيت صالحيت

اي دارند. اما پرستاران هم از نظر فني و هم از نظر اخالق حرفه

فرا روي نظام آموزش پرستاري اين است كه با چه  سؤال

ر اين زمينه به دست توان بهترين بازده را درويكردهايي مي

وظيفه آموزشي اين نهادها چيست و اين  ،آورد. يا به عبارت ديگر

پذيرد. لذا هدف از انجام اين پژوهش، وظيفه چگونه صورت مي

اي در نظام آموزش مروري بر اهميت آموزش اخالق حرفه

هاي الزم در تربيت دانشجويان ها و ضرورتپرستاري، چالش

اي در امر خطير مراقب از بيمار هواجد صالحيت اخالق حرف

  است.

  

  :هاروش

به منظور يافتن مطالعات و منابع مرتبط با آموزش 

حرفه بااخالقاخالق در حرفه پرستاري و تربيت نيرويي 

هاي اطالعاتي اي، از پايگاهاي، عالوه بر مطالعات كتابخانه

 PubMed ،Thomson Reuters مختلفي از جمله

lsevier  وGoogle book  گرديده است. استفاده  

و با استفاده  ٢٠١٦تا  ١٩٨٨جستجوي كليه مقاالت از سال 

آموزش اخالق، دانشجويان پرستاري، اخالق  هايكليدواژهاز 

اي انجام شد. اين در پرستاري، صالحيت اخالقي و اخالق حرفه

ها اغلب به صورت جداگانه و در مواردي هم به صورت واژه
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عنوان پيدا شد كه  ٢٠٠استفاده شد. حدود  باهمواژه  تركيب دو

سعي شد عناوين تكراري تا حد امكان حذف گردد. معيارهاي 

عبارت بودند از مطالعات مروري و تجربي كه  نظر مورد

تأكيدشان بر آموزش اخالق بود. مقاالت غيرمرتبط، تاريخي، 

ده غيرعلمي و نيز مقاالتي كه غير از زبان انگليسي نگارش ش

مقاله جهت مرور  ٣٧بودند، از مطالعه خارج شدند. در نهايت 

متون در زمينه آموزش اخالق در سيستم آموزش پرستاري 

  مورد بررسي قرار گرفته است.

  

  :هايافته

به بررسي نتايج حاصل از مطالعات  ،در اين پژوهش

در زمينه آموزش اخالق پرستاري پرداخته شده است.  شدهانجام

توان مورد بررسي و هاي مختلف ميطالعات را از جنبهبا اينكه م

تحليل قرار داد، ليكن با توجه به هدف اين مطالعه، كليه اين 

ها به بررسي موضوع آموزش اخالق و ارتقاي پژوهش

  اند.صالحيت اخالقي دانشجويان پرستاري پرداخته

در مطالعات زير به ارائه برخي از اين نتايج پرداخته شده 

  است:

Auvinen  در بررسي نحوه قضاوت اخالقي و همكاران

دانشجويان پرستاري سال اول و آخر پرستاري فنالند و تأثير 

آموزش اخالق بر توانايي قضاوت اخالقي آنان نتيجه گرفت 

دانشجوياني كه در آموزش اخالق، با معضالت اخالقي به 

صورت عملي مواجه شده بودند، قدرت قضاوت بهتري نسبت به 

معضالت مواجه نشده بودند.  گونهاينشجوياني داشتند كه با دان

در اين بررسي دانشجويان سال آخر به نسبت دانشجويان سال 

اول قدرت قضاوت بهتري را نشان دادند و تفاوت آماري دو 

دار بود. اين مطالعه نشان داده بود كه آموزش يگروه معن

ثر ؤجويان متواند بر قضاوت اخالقي دانشكاربردي اخالق مي

  .)٢٢( باشد

هاي فردي و حاكي از اين است كه ارزش Duquetteمطالعه 

اي دانشجويان با گذشت زمان و با آموزش رسمي حرفه

شود. اين تغيير تحت تأثير عوامل زيادي تغييراتي مي خوشدست

سخنراني رسمي در زمينه اخالق  ،گيرد. به طور مثالقرار مي

گيرد. با وجود ه دانش اخالقي قرار ميمبناي اين تحوالت در زمين

تأثير تجربه باليني در محيط مراقبت سالمت، تأثير الگوپذيري از 

اساتيد و پرستاران نيز مدنظر بوده است. شناخت هماهنگ و 

ي پرستاران تحت تأثير اين عوامل اهاي حرفهيكپارچه ارزش

  .)٢٣( اي آنان شده استبوده و باعث ايجاد هويت حرفه

هاي در نتايج پژوهش خود در ارتباط با چالش الحاني

كند كه مربيان هاي اخالقي، پيشنهاد ميگيريآموزشي در تصميم

هاي مداوم اخالقي و دانشجويان پرستاري بايستي تحت آموزش

گرايي به صورت نهادينه در جامعه اجرا ايهقرار گيرند تا حرف

  .)٢٤( گردد

Wehrwein د است كه آموزش اخالق در ارتقا آگاهي معتق

ها در محيط كار دانشجويان از موضوعات اخالقي و كاربرد آن

گيري اخالقي در ثر است. عالوه بر اين، توانايي تصميمؤم

دانشجوياني كه درس اخالق را گذرانده بودند، بيشتر از كساني 

  .)٢٥( بود كه اين درس را نگذرانده بودند

Savage  وFavret اي تحت عنوان درك در مطالعه

دانشجويان پرستاري از رفتار اخالقي، عنوان كرد كه بايستي 

اي را به دانشجويان حين انجام مربي رعايت اخالق حرفه

راهنمايي گونهاينمداخالت پرستاري، گوشزد نمايد. ضمن اينكه 

هاي اخالقي از سوي دانشكده نيز مدنظر قرار گيرد. چرا كه در 

صورت دانشجويان به داليل مختلف نژادي، جنسيتي و  غير اين

  .)٢٦( آورندرا براي بيمار به عمل نمي اخالق با... مراقبت توأم 

در مطالعه برهاني و همكاران، در مورد تجربيات دانشجويان 

اي، پرستاري در خصوص نقش مربيان در ارتقاي اخالق حرفه

خالق، به عنوان  نشان داد كه مربيان عالوه بر تسهيل يادگيري

  .)١٣( كندثر عمل ميؤاي ميك مدل و الگوي حرفه

اي كيفي در آمريكا كه بر روي دانشجويان پرستاري، مطالعه

التحصيل شده بودند؛ نشان داد كه يادگيري تجربي كه تازه فارغ

و آموزش اخالق در دانشكده بر استدالل اخالقي و عملكرد 

ها عنوان كرده بودند ين نمونهاي دارد. همچنپرستاران نقش عمده

كه آموزش اخالق در هنگام تحصيل، نحوه مقابله با معضالت 

اخالقي و تفكر منتقدانه در موضوع اخالقيات را به آنان ياد داده 

است. از نتايج ديگر اين مطالعه اين بود كه اكثر پرستاران ارزش

ر خود هاي اخالقي را كه به آنان آموزش داده شده بود، مبناي كا

كند كه برنامه قرار داده بودند. اين بررسي بر اين ديدگاه تأكيد مي

درسي پرستاري بايستي بر اساس چارچوب مراقبت اخالق 

 .)٢٧( گيري اخالقي طراحي شودمحور و تصميم
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Rodmell و Kusserow دهي ثر بر شكلؤاز عوامل م يكي

سي و نگرش افراد در زمينه موضوعات اخالقي را برنامه در

  ).٢٨،٢٩( داندافزايش دانش اخالقي كافي مي

با هدف بررسي تجربه دانشجويان  Kellyدر پژوهشي كه 

اي و پايبند بودن به آن انجام هاي حرفهاز دروني شدن ارزش

دهي ها تأثيرگذارترين نيرو در شكلداد؛ نتيجه گرفت كه دانشكده

  . )٣٠( اخالق دانشجويان هستند

نيز كه با هدف درك مدرسين  Homannدر مطالعه 

پرستاري از آموزش اخالق به دانشجويان پرستاري، سه بعد از 

آموزش اخالق مورد بررسي قرار گرفت: چگونگي 

مورد  راهبُردهايفلسفه اخالق در برنامه درسي،  سازييكپارچه

استفاده در اين زمينه و تأثيرات مديريت آموزشي در آموزش 

زير  هايمايهدرونستاد دانشگاه، ا ٥اخالق. ضمن مصاحبه با 

استخراج شد: توجه به فرهنگ در مراقبت اخالقي، استفاده از 

اي، بحث گروهي و رشتهو درون ايرشتهبينهاي آموزش روش

گيري اخالقي. همچنين موانعي هم هاي تصميماستفاده از مدل

هاي تصميمبراي آموزش اخالق متذكر شد از جمله كمبود مدل

خالقي، تأكيد زياد بر فرهنگ غربي و ناديده گرفتن فرهنگ گيري ا

  .)٣١( غير غربي

Holland در بررسي تجربه دانشجويان پرستاري از  نيز

گيري اخالقي در محيط باليني به مواجهه با اولين مورد تصميم

هاي مشابه آن چه اين نتيجه رسيد كه نمايش فيلم، ايجاد موقعيت

ي نقش شوند يا روش ايفامواجه ميدر عمل پرستاران با آن 

گيري اخالقي تواند در تصميممي نظريبسيار بيشتر از آموزش 

  .)٣٢( ثر باشدؤدانشجو م

Petrozella دارد كه كمبود نيز در مطالعه خود عنوان مي

هاي گذشته بيشتر به چشم ميآموزش رسمي اخالق در دهه

 هايروشا و كند كه تغيير در محتوهمچنين پيشنهاد مي خورد.

  .)٣٣( تدريس دروس اخالق الزم است

 Graceكتاب  وو همكاران  Yeom،Park  در مطالعات

كنند كه طراحي برنامه درسي مبتني بر آموزش پيشنهاد مي

اي آنان اخالق در دانشجويان پرستاري در ارتقاي اخالق حرفه

  ).٤،١٤،١٨( ثر استؤم

مطالعه بين  ١٥و همكاران در بررسي  Cannaertsمطالعه 

، در مورد درك دانشجويان پرستاري و ٢٠١٢تا  ١٩٩٢ هايسال

مربيان در ارتباط با سهم آموزش اخالق در صالحيت و 

شايستگي اخالقي دانشجويان پرستاري، نتيجه گرفت كه 

هاي آموزش اخالق درك اخالقي دانشجويان پرستاري و مهارت

  .)٦( دهدتجزيه و تحليل را در اين زمينه افزايش مي

 هايارزشدوكوئت در مطالعه خود نيز نتيجه گرفت كه 

هاي اي و فردي دانشجويان با گذشت زمان و آموزشحرفه

شود. همچنين تجربيان باليني، الگورسمي مداوم دچار تغيير مي

درماني و همچنين سخنراني كاركنانپذيري از رفتار اساتيد و 

مبناي تحوالت  اي همگيهاي رسمي در مورد اخالق حرفه

اند. در اين ميان نيز اي بودهفردي در زمينه اخالق حرفه

 كنندرا ايفا مي تريمهمهاي تجربيات باليني و الگوپذيري نقش

)٢٣(.  

و همكاران در مورد  Cannaertsدر مطالعه ديگري از 

سازي شده به عنوان يك ها و آزمايشگاه شبيهتأثيرات كالس

قابليت اخالقي دانشجويان پرستاري را ، راهبُرديمحيط ايمن و 

  .)١٥( دهدبراي شناسايي موضوعات روزمره اخالقي افزايش مي

عنوان كرد كه آموزش اخالق و همكاران  Yeom در مطالعه

كره جنوبي، در ارائه مراقبت بيمار  به دانشجويان پرستاري در

محور و ايجاد تفكر انتقادي و برانگيختن حس كنجكاوي در 

  ).١٤( ثر بوده استؤدانشجويان تا حد زيادي م

هاي در مورد كاربرد نظريه Monteverdeدر مطالعه 

اخالقي بر عملكرد اخالقي دانشجويان، در نتايج خود اذعان 

، دانشجويان را قادر ميگراعمليري داشت كه الهام از نظريه يادگ

در عملكرد باليني روزانه و نيز كاربرد انعطاف هاآنسازد تا به 

هاي هاي اخالقي كمك كند؛ به اين معني كه اين نظريهپذيري

اخالقي را به عنوان يك چارچوب آموزشي در زمينه اخالقي به 

  كار گيرند. 

في نيست؛. اما مياز آنجا كه يك نظريه اخالقي به تنهايي كا

هاي تواند اثربخشي آموزش اخالق، تفكر انتقادي و حساسيت

هاي بهداشتي افزايش فرهنگي را در اين زمينه در ارائه مراقبت

   ).٣٤( دهد
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  گيري:بحث و نتيجه

اين مطالعه با هدف بررسي راهكارهاي اعتالي اخالق حرفه

  اي در سيستم آموزش پرستاري انجام گرفته است. 

اين  شناختيروش هايمحدوديتبه طور كلي با وجود 

مطالعه، نتايج به دست آمده اهميت شناخته شدن موضوع اخالق 

و ارتباط متقابل آن با رشته پرستاري و همچنين چگونگي ارائه 

تر نموده است. بررسي نتايج حاصل از آموزش اخالق را روشن

ري به مطالعات بيانگر تأثير بسزاي آموزش اخالق پرستا

مند و جزئي از برنامه درسي در طول دوران صورتي نظام

هاي مختلفي جهت آموزش بود. همچنين در اين مطالعات روش

ارتقا آموزش اخالق در پرستاري از جمله: ارائه برنامه درسي 

و متبحر در  ديدهآموزشها، الگو بودن مربيان منظم، سخنراني

  است. اين زمينه و... معرفي و پيشنهاد شده 

دهد كه ارائه هاي حاصل از اين بررسي نشان مييافته

هاي مختلف، به افزايش درك اي به شيوهآموزش اخالق حرفه

دانشجويان و مربيان در زمينه ديدگاه اخالقي، انعكاس در عمل 

گيري و همچنين صالحيت و هاي تصميممراقبت بهتر، مهارت

  شايستگي منجر شده است.  

افزايش يافته  ايمالحظهقابلرستاري به طور با اينكه دانش پ

هاي فني جانبه و صالحيتاست و تأكيد زيادي هم بر مراقبت همه

پرستاران شده است، اما موضوع صالحيت اخالقي در 

اي به گرفته است. اهميت اخالق حرفه پرستاران مورد غفلت قرار

ري هاي فني كادر پرستاري نيز برتبر جنبه حدي است كه بعضاً

موضوعي  يابد. اين نكته فقط يك برداشت ساده نيست، بلكهمي

منطقي است و تمايل طبيعي انسان به حسن خلق است. زيرا 

توجه به مسائل اخالقي در امر مراقبت الزام به يادگيري مداوم آن 

  .)٥( را نيز به دنبال خواهد داشت

اي گذاري در زمينه اعتالي اخالق حرفهبنابراين سرمايه

رستاران، راهي براي ارتقا كيفيت خدمات پرستاران آينده است. پ

گيرد توسعه اخالق پرستاري هنگامي بهتر صورت مي ،از طرفي

. به همين دليل طراحي و اجراي )٤( كه در آن نهادينه شده باشد

ها و ساختارهاي آموزشي متنوعي براي اين امر نياز روش

   . )١٤( م آموزشي استهاي اصلي نظا؛ و اين يكي از دغدغههست

هاي زيادي در زمينه يافتن نيز بحث اخير هايسالدر 

ها هاي آموزش اخالق به پرستاران وجود دارد؛ تا آنبهترين راه

  را قادر سازد در عملكرد خود موازين اخالقي را ارتقا دهند. 

اين در حالي است كه هم اكنون اغلب دانشجويان پرستاري 

را در زمينه اخالق دريافت مي يافتهسازماندروس رسمي و 

تواند در حوزه ريزي شده است و ميكنند؛ كه با دقت برنامه

  .)٥،١٤( عملكرد باليني آنان منعكس شود

مفاهيم اخالقي براي دانشجويان پرستاري  ،به طور كلي

گيري درست اخالقي در . اما تصميماندارزشمفاهيمي با 

فاهيم اخالقي، دانستن شرايط واقعي جز با شناخت دقيق م

هاي مشابه اي در موقعيتها و مشاهده عملكرد حرفهارزش آن

  . )٣٢( نيستمقدور 

اند كه بنابراين تحقيقات مختلف در سراسر جهان نشان داده

هاي آموزش رسمي در خصوص ارتقا گنجاندن چنين دوره

تواند توانايي استدالل و حساسيت اخالق اخالق پرستاري، مي

 هايارزشچرا كه  .)٥،١٤( ي را در آنان افزايش دهدپرستار

 هايآموزشاي و فردي دانشجويان با گذشت زمان و حرفه

شود. همچنين بر طبق نتايج رسمي مداوم دچار تغيير مي

حاصل از مطالعات، تجربيات باليني، الگوپذيري از رفتار اساتيد 

د هاي رسمي در موردرماني و همچنين سخنراني كاركنانو 

اي همگي مبناي تحوالت فردي در زمينه اخالق اخالق حرفه

   .)٢٣( انداي بودهحرفه

با توجه به اينكه دانشجويان پرستاري قرار است در آينده در 

محيط پيچيده و متغير فعاليت داشته باشند؛ لذا آنچه بيشتر اهميت 

ها براي دارد، اين است كه ترتيبي اتخاذ شود تا توانايي آن

   .)٣٥( ويي با معضالت اخالقي افزايش يابدرويار

كند عليرغم وجود كتاب، بيان مي Gaulدر همين زمينه 

اي، تدريس اخالق به مجالت و منابع متعدد در زمينه اخالق حرفه

تنهايي، به صورتي نيست كه دانشجويان تصوير مناسبي از 

موضوع استدالل اخالقي به دست آورده و در اين زمينه به 

  . )٣٦( ت كافي برسندصالحي

Wood نويسد اگرچه اكثريت نيز بر همين اساس مي

ه دانشجويان در دوران تحصيل خود، درس اخالق را ب

ها گذرانند، ليكن عملكرد آنعنوان برنامه درسي خود مي
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ها در دهنده عدم كفايت آنهاي باليني نشاندر محيط

  ).٥( هاي اخالقي استگيريتصميم

 هايروشدر مطالعات مختلف ساير بر همين اساس 

آموزش اخالق نيز مورد بررسي قرار گرفته است. از 

، تأثير الگوپذيري دانشجويان از مربيان هاروشجمله اين 

شده،  سازيشبيههاي محيط باليني، محيط و اساتيد در

هاي گروهي در زمينه اخالق و ... ميهاي رسمي، بحثسخنراني

  باشند.

ي در نظر داشت، در زمينه آموزش ضمن اينكه بايست

در  شده پيشنهادهاي موضوعات اخالقي با استفاده از روش

نيز دقت بيشتري  هاآموزشمتون، الزم است به نحوه اجراي 

  .)٣٧( مبذول كرد

هاي درسي ايران نيز، هر چند كه موضوعات در برنامه

اخالقي به نوعي در برنامه درسي گنجانيده شده است، با اين 

ود برنامه منسجمي براي آموزش موضوعات اخالقي و وج

نحوه برخورد دانشجويان با معضالت اخالقي نياز است. حتي 

اي در برنامه هاي اخير شاهد حذف درس اخالق حرفهدر سال

براي تكميل اقدامات پرستاري كه  كهدرحاليدرسي هستيم، 

امر مهم  شود، نياز است كه اينتر ميتر و پيچيدهعلمي روزروزبه

ريزان نظام آموزشي مورد توجه اندركاران و برنامهتوسط دست

  و بررسي قرار گيرد. 

اند رشته پرستاري به اين توافق رسيده نظرانصاحباكثر 

اي براي ارائه يك برنامه هاي اخالق حرفهكه ارتقاي صالحيت

  ).١٣( مراقبتي بدون نقص و اخالق مدارانه نياز است

نيز بيانگر آن است كه تحقيقات در آينده بايد نتايج مطالعات 

دهندگان پرستاري، مربيان باليني، همكاري بين بر آموزش

و اقدامات باليني و نيز  كاركنانباليني، - موسسات آموزشي

دانشجويان پرستاري به عنوان نيروهاي جايگزين در آينده نه 

ق چندان دور تمركز كند. همچنين تأثير آموزش مداوم در اخال

مورد توجه ويژه قرار گيرد. عوامل سازماني، محيطي و زمينه

گيري اخالقي بايد در هاي متفاوت مربوط به آموزش تصميم

 ).٤( آينده مورد بحث و جستجو قرار گيرد

رشته پرستاري به عنوان يك حرفه مقدس كه در شرايط 

 خودكند، سخت ناتواني و بيماري خدمات ارزشمندي را ارائه مي

احساس خدمت و تعهد اخالقي را در پرستاران القا مي ودخ به

كند. حقيقت اين است كه بسياري از دانشجويان پرستاري 

انجام خدمت به ديگران و پيشگيري از ناتواني و درد  باانگيزه

هاي شوند. اما به ظاهر در اين ميان فقط انگيزهوارد اين رشته مي

در عمل شرايط شود. چون ها نميخوب موجب توسعه خوبي

آيد كه تمايز خوب و بد نياز به توانايي مي وجود بهزيادي 

گيري دارد. انجام اعمال استدالل منطقي، قضاوت و تصميم

فردي، تأثير نامطلوب برون فردي و  آثار برعالوه  غيراخالقي

اي دارد. بنابراين مجموعه نظام آموزش پرستاري به عنوان حرفه

ست راهكاري را براي حل اين مشكل باييك سيستم هماهنگ مي

هاي جامع توسعه بيابد. بنابراين مراكز آموزشي با تدوين برنامه

بايست به توانند و ميهاي اخالقي ميعملكردها و صالحيت

هاي ارزشمند اخالقي سمت تربيت پرستاراني گام بردارند كه ايده

اين موارد را به عملكرد سودمند اخالقي تبديل كنند. در نهايت كليه 

در ارتقاي رضايت شغلي بيشتر در پرستاران، ميل به رشته 

پرستاري و تربيت نيروهاي بيشتر و افزايش كيفيت مراقبت از 

بيمار نقش بسزايي داشته است. اين موضوع جز با وجود 

  هاي حمايتي و هماهنگ ميسر نخواهد شد.سازمان

نه، همچنين نياز مداوم تالش براي توسعه محتواي نوآورا

هاي آموزش اخالق آموزشي براي برنامه هايروشساختار و 

اميد است كه  پرستاري در مقطع كارشناسي هميشه وجود دارد.

هايي به عنوان يك كاتاليزور به مدرسان پرستاري چنين بررسي

هاي تدريس خود به خصوص در بررسي مجدد شيوه در جهت

   .ي كمك كندابزارهاي آموزش زمينه اخالق پرستاري از طريق
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Abstract 

 
Introduction: Nursing profession, including science has always been known as the 
conscience of the health care system. They provide nursing without any discrimination and 
judgment toward the clients. Because providing cares to respect the dignity and rights of 
human beings and ethics, is an integral part of the health care system. The present study aims 
at promoting professional ethics in nursing education system so finding the best way to 
promote nursing ethics is important. 

Methods: The literature review of previous studies has been conducted. searching all articles, 
including 37 studies, between 1988 to 2016 and using the keywords such as moral education, 
nursing students, nursing ethics, moral authority and professional ethics was part of the 
conducted task. 

Results: The results represent a tremendous impact of the studies for systematic training of 
nursing ethics in the curriculum. Providing regular curriculum, lectures, role model of 
instructors  trained and skilled instructors in order to promote education and thereby improving 
the quality of care in nursing ethics and moral right decisions have been effective. 

Conclusion: Results indicate continued efforts to develop the content, structure and 
innovative teaching methods in undergraduate nursing ethics education program. It will not be 
possible unless thereare coordinating and supporting organizations. It is hoped that such 
studies on nurse educators to help improvement of the quality of their teaching practices 
through the training methods. 
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