
تصمیم گیری 

اخالقی 



Ethicsيونانيكلمهازethosمعنايبهcharacterآمده
واخالقيتصميمگيريكههستندراهنماهاييواصولاعمال،واست
.ميكنندهدايترافرداجتماعيرفتار

moralازبودناخالقيواقعدرmoralisيعنيشدهگرفته
فردي،اعتقاداتازمشخصچارچوبيكدرفرداينكه
.كندزندگي(manner)منشو(custom)رسوم

guideline-principle-practice
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 Ethics deals with the “rightness” or “wrongness” of 

human behavior

 Concerned with the motivation behind the behavior

خلقیاتازناشیکهاستباطنیوروحیهایویژگیازایمجموعهاخالق
فردیرفتارهایبرکهاستهاییارزشواصولشاملوباشدمیانساندرونی

حاکمیترفتاربرغلطیاودرستعنوانتحتوداشتهتأثیرافراداجتماعیو
Izadi).دارد 2012)
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 Bioethics is the application of these principles to life-

and-death issues

 اخالق زیستی

 بالینی اخالق

 اخالق پرستاری

بودهزیستیاخالقاصولمجموعةزیرواقعدرپرستاریدراخالقیاصول
انجامحیندرکهپردازدمیاخالقیمسایلازدستهآنبررسیبهو

هایتحلیلوتجزیهشاملهمچنیناند،آمدهوجودبهپرستاریهایفعالیت
.شودمینیزاخالقیداوریوقضاوتدرپرستاران
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نسبتواکنشدرکهطریقیهمانبهپرستاران
جهتارخودهایقابلیتفیزیولوژیکی،تغییراتبه

دهند،میپرورشعلمیصحیحهایاقدامارایه
ودخدرنیزرااخالقیعملیعنیتواناییاینباید

بپردازندآنپرورشبهونمودهایجاد
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تلقیضروریامریمشاغلتمامدراخالقاگرچه
ربیشتپرستاریرشتهدرآناهمیتاماشودمی

همراهبهمعنویرفتارکهزیراشود؛میاحساس

ردمؤثرینقشبیمارانباپرستارانمسئولیت
.داردآنانسالمتبازگشتووضعیتبهبود

میراستوااخالقپایهبرپرستاریحرفهبنابراین

باشد
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مناسبزمانتشخیصتوانایی:اخالقیحساسیت
هایچالشهنگامدراخالقیهایواکنشارایهبرای

(صالحذیمراجعبهپزشکیتخلفاتگزارش:مثال).اخالقی

دادننشانبرایتمایلوتوانایی:اخالقیواکنش
هبتمایل:مثال)اخالقیهایچالشبهنسبتواکنش

(کردنگزارش

وهشیازاستفادهتواناییوآگاهی:اخالقیاستدالل
درتفکرجهتعلمیوتئوریمنطقیوصحیحهای
اگرمنفعتتئوریازاستفاده:مثال).اخالقیهایچالشزمینه

(گذاریلولهدر
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شپذیربهتمایلوتوانایی:اخالقیمسئولیت
یادگیریواخالقیرفتارهایقبالدرمسئولیت

:مثال)اخالقیاعمالکارگیریبهازناشیتجارب

(داروییاشتباهپذیرش

فردبهکهخوییوخلقپرورش:اخالقیمنش
کهبرساندانجامبهراعملیدهد،میاجازه

(دادگاهدرشاهد:مثال).گیردانجامبایداستمعتقد

ایشیوهبهگذاریارزش:اخالقیگذاریارزش
منشبامنطبقکامالا کهدقیقوهوشیارانه

زاصیانت:مثال).باشداخالقیصداقتوخوباخالقی

(مراقبتدرعدالترعایتیابیمارحقوق 8



اخالقیاصولکنندهدگرگونهایجریانرهبری:
فرهنگیخلقدرمسلمتواناییوتعهدداشتن

د،کنمیتسهیلرااخالقیاعمالکارگیریبهکه
خوبیاعمالدلیلاینبهافرادآندرکهفرهنگی

انجامبرایخوباعمالفقطکهدهندمیانجام
:مثال).(2008همکاران،وتیلور)دارندوجوددادن

(داریرازسازمانیفرهنگپرورش
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مشکالتبامواجهدرپرستارانتواناییعدم
با.شودمیپرستاریحرفهترکموجباخالقی،

بهپرستارانازدرصد25،اولریچمطالعهبهتوجه
اهجایگتغییرخواستار،اخالقیدیسترسدلیل
24رویبرمایلتمطالعهنتایج.باشندمیخود

دلیلبهپرستارانازدرصد50دادنشانپرستار
خواستاراخالقیمعضالتبارویاییدرناتوانی
(Ulrich(بودندخودشغلتعویض
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اصولبرمبتنیشیوهدوازاغلبپرستاران
اخالقیهایگیریتصمیمدرمراقبتواخالقی

ولاصبرمبتنیشیوه.کنندمیاستفادهخود
عملیاختصاصیهایراهنماییشاملاخالقی

وبیوچمپاخالقیاصولبرمبتنیشیوه.است
مشخصراکلیدیاصلچهار،(2001)چایلدرس

،رسانیآسیبعدم،عملآزادیکند؛می
یوفادارپرستارانازبسیاری.عدالتونیکوکاری

دافزاینمیفهرستاینبهنیزراراستگوییو
Beauchamp-childress
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میمواجههاییموقعیتباروزانهپرستاران
برعملوایحرفهقضاوتبهنیازکهشوند

سایرهاتصمیموقضاوتهااین.دارندآناساس
دیگروهاخانوادهبیماران،شامل؛درگیرافراد

یمبردرنیزرابهداشتیمراقبتهایمتخصصین
.(2007بالک،وچیتی)گیرد
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مهارتهایازتحلیلوتجزیهدربایدپرستاران
ایجادمشکالتحلبرایوبودهبرخوردارکافی
اخالقی،دیسترسواخالقیتنگناهایدرشده

پرستاریهر.باشندداشتهاستداللتوانایی
امهنگاخالقیهایفرایندکارگیریبهجهتباید

)دباشمندبهرهکافیاطمینانازگیریتصمیم
.(2008همکاران،وتیلور
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درايحرفهوشخصيخصوصيات:معتقداستاسميتكاترين
،اعتقاداتها،ارزش،افكار)دارندنقشاخالقيهايتصميماتخاذ
وجدان،تجربه،دانش،مذهب،اخالقي،استداللواخالقياصول

(بيمارخانوادهباروابطواحساسات
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 دو اصل اخالقی کامالا : تنگناهای اخالقی
مشخص یا بیشتر قابل اجرا هستند، حمایت از
هر دو آنها سبب بروز تناقض در عملکردها می 

(اصل عدالت با اصل عدم اسیب رسان در موقعیت های بحرانی: مثال).گردد

ه زمانی به وقوع می پیوندد ک: دیسترس اخالقی
پرستار می داند عملکرد صحیح کدام است، اما 
قید و بندها و محدودیتهای تعیین شده از سوی
مؤسسات، اجرای آن را تقریباا غیر ممکن می 

؛ کوزییر و همکاران ، 2008تیلور و همکاران،)سازد 
(حضور همراهان در بخش ویژه: مثال)(.2004
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سدیسترجیمتوناندروباراولینبرای1984سالدر
موازنهعدمیادردناکاحساس"صورتبهرااخالقی

وظایفدادنانجامدرفردناتوانیازناشیروانی
خودشخصیواخالقیهایارزشبرمنطبقمحوله،

تعریفخارجیوداخلیهایمحدودیتوجوددلیلبه
.کرد

مفهومتوسعهبهاقدام(1987)ویلکینسون
"صورتبهراآنتعریفونموداخالقیدیسترس

دلیلبهکهروانیتعادلعدمومنفیاحساسوجود
هایگیریتصمیمدرآوردناجرابهدرفردناتوانیعدم

درانسانینیرویکمبود:مثال).دادارائه"شودمیایجاداخالقی

اهایخطپرستار،وپزشکتوسطشدهارائههایمراقبتنامناسبکیفیتبالینی،هایمحیط
(کرداشارهدرمانیگروهبینتعارضاتهمکاران،صالحیتعدمها،انگاریسهلوپزشکی
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ازاجتنابدرعاملیرااخالقیدیسترس(2002)کورلی
تاسکردهبیانمراقبتارائهدرکیفیتافتوبیماربامواجه

رابیماربارویاروییازترسنیز(2008)همکارانوکارتیمک
خطرناکعارضهیکعنوانبهاخالقیدیسترسشرایطدر

دانسته

معنیارتباطکهدادندنشان(1391)همکارانوزادهعباس

بهداردوجوداخالقیدیسترسوخدمتمحلبخشبینداری
درشاغلپرستاراندردیسترسمیزانبیشترینکهایگونه

اورژانسبخشپرستاراندرآنکمترینوکودکانبخش
.شدمشاهده
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تنگناهای ناشی از سیستم های ارزشی فرد

ه تنگناهای در برگیرنده رفتار همکاران و افراد حرف
ای دیگر 

 تنگناهای مربوط به حقوق بیمار

 تنگناهای ایجاد شده به وسیله مؤسسات و
جامعه

انتنگناهای ناشی از دسترسی به اطالعات بیمار

 چیتی و ) تنگناهای ناشی از مباحث جهانی
(.2007بالک، 
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Define the problem

Ethical review

Consider the options

Investigate outcomes

Decide on action

Evaluate the results

DECIDE
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چه چیزی در حال رخداد است؟

 چه کسانی مستقیم و غیر مستقیم درگیر
هستند

چه نیازهای اساسی انسانی دخیل هستند؟

 تعریف شده؟کسی برای مشخصی  آیا وظیفه

آیا مشکل آزادی فردی است؟

چه کسی و چگونه و چه مدت رنج برده است؟

.........
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چهچيزيبايدانجامشود؟
رخودمانرادرنظوظيفهچهچيزياتفاقخواهدافتاداگرمافقط

بگيريم؟
احتماالتكوتاهمدتوبلندمدتچيست؟
چهكسانيبايدموردمشورتقراربگيرند؟
احتمالهرنتيجهچقدراست؟

21



تبديلتئوريبهعملمشكلترينبخشكاراست
تصميمبايددرمراقبتيترينشكلممكنانجامشود
مناسبترينفردبامناسبترينشيوهآنراانجامدهد
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آياتصميمگرفتهشدهمشكلراحلكردهاست؟
آيااينتصميممناسببودهاست؟

كدامجنبهاخالقييااصلاخالقيسودمندترينبودهاست؟
آياهيچفردياروابطيآسيبديدهاند؟
آياافرادديگرينيزازتصميماوليهسودبردهاند؟
بااينتصميمچهچيزيبدستآمدهاست؟
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موقعیتی:(هادادهآوریجمع)موقعیتبررسی
وشناساییشدهاخالقیمشکلبروزموجبکه

:کردتوجهزیرمسایلبهوکردهتشریح

هستنددرگیرمشکلایندرکهاصلیافراد(
.(آنهاتمایالتودیدگاهها

وپزشکیپرستاری،نظرازبیمارکلیموقعیت
اجتماعی

وقانونیمسایلوکارکنانبهمربوطمالحظات
اداری
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 :یح موقعیت را به نحوی کامالا واضح و روشن توض
رد و ارتباط خود را با امر تصمیم گیری تعیین ک. داد

پارامترهای زمانی را شناسایی نمود
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عواقبوکردهشناساییراموجودهایانتخاب
.کردبررسیرایکهرمدتکوتاهومدتبلند

توانبکهعملکردیبارابطهدرگیریتصمیمبرای
هایاستداللازنمود،توجیهاخالقینظرازراآن

.کرداستفادهاخالقی

وانبتکهکردگیریتصمیمعملکردیبارابطهدر
.کردحمایتآنازنحوبهترینبه

رتدبیباهمکارانازیکیبامشاورهمرحلهایندر
تمعضالرفعمسئولکمیتةبایااحترامقابلو

.استسودمندمؤسسهدراخالقی
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تصمیم را به مرحله: اجرای تصمیم گرفته شده
ر اجرا گذاشته، نتایج عمل را با آنچه از قبل در نظ

.داشته و به آن امیدوار بوده مقایسه کرد
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هکشدهمسایلیچهفراگیریبهمنجرجریاناین
درچطورکند؟کمکپرستاربهبتواندآیندهدر

واستداللقدرتتوانستخواهدپرستارآینده
ویلورت)بخشدبهبودوتقویتراخودگیریتصمیم

.(2008همکاران،

28



 روشن کردن تنگنا اخالقی و جمع آوری اطالعات
اضافی 

 (راه حل ها ) تعیین موارد

تصمیم گیری

 عمل کردن

5-(2007چیتی و بالک، )ارزیابی
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مدل تصمیم گیری اخالقی

روشن کردن تنگنا اخالقی

جمع آوری اطالعات اضافی

(راه حلها) تعیین موارد 

تصمیم گیری

عمل 

ارزیابی

فرایند پرستاری

بررسی 

تشخیص پرستاری

برنامه ریزی 

اجرا

ارزیابی 
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