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 پوست 3913

 پرستار یاخالق فهیوظ کنندهنییتع یمحورها
 شحنه * ینیحس اکبر یعل دیسگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 
 hosseini_shehneh@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
ها، دارد که در ارزیابی کیفیت رفتار باا دیگاران  معیار نهایی انسان مطلوب درتمامی عرصه عنوانبهمرجعیت  اخالق دعوی عمق و: مقدمه

گیرد. در این میان شناسایی مختصات )ازجمله پرستار نسبت به بیمار( با سه معیار میزان عاقالنه بودن، سودمندی و خیرخواهی، صورت می
ی یا غیراخالقی بودن نوع رفتار و اقدامات را روشن سازد. نگارناده باا اخالق تواندمیبر آن است که  بیمار و پرستار و روابط ساختاری حاکم

استنتاجی و با توجه به مشاهده وظایف پرستاران و با استفاده از منابع دینی، اخالق کاربردی و فلسفه اخالق باه محورهاای  -روش تحلیلی
 .پردازد تعیین کننده وظایف اخالقی پرستاری می

 استنتاجی -تحلیلیروش تحقیق: 

دارد کاه نیااز دیگاران را در نظار  نوعان خود برخوردار است و میل غریزی او را وادار می باهمانسان ذاتاً از موهبت ارتباط ارگانیک نتایج: 
 رفتار حمایت آمیز از بیمار باشد. تواندمیکه نمونه بارز آن  گیرد

معموالً در وضعیتی است که دامنه انتخابش محدود است و به همان تناسب ظرفیت استقالل و اقتدار اخالقای  بیمارِ در اختیار کادر درمانی
ترین عنصر اخالقای یعنای خیرخاواهی غیار خواهاناه، قارار  را در مرکزیت کلیدی بیمار وی در معرض تهدید است، این وضعیت شکننده،

کناد، در ماورد بیماار، محادود باه مناافع  فع و حق کنترل بر انتخاب انسان ایفا مای، به عالوه حق که نقش دوگانه حفاظت از منادهدمی
که موجاب  گیردمیو حق کنترلِ مختص وی، در اختیار کادر درمانی قرار  یابدمی، تقلیل هاآن. لذا، حق بیمار به حفاظت از منافع شودمی

عالوه بر وظیفه، فرصت برای لطف نمودن و عمل نیکی است که حضرت علای . به این ترتیب، خدمت به بیمار شودمی هاآنوظیفه مضاعف 
واحسانوا ان اهلل »مصاداق  ؛ وداناد و برترین منعفت می نیمت، برترین ایمان، برترین شرف، راس ایمان، زینت اسالم)علیه السالم( آن را غ

 است. – 022بقره / -« یحب المحسنین
نیااز دارد کاه  نوعان خود برخوردار اسات و میال غریازی او را وادار مای باهمانسان ذاتاً از موهبت ارتباط ارگانیک : گیرینتیجهبحث و 

 رفتار حمایت آمیز از بیمار باشد. تواندمیکه نمونه بارز آن  دیگران را در نظر گیرد
د است و به همان تناسب ظرفیت استقالل و اقتدار اخالقای بیمارِ در اختیار کادر درمانی معموالً در وضعیتی است که دامنه انتخابش محدو

ترین عنصر اخالقای یعنای خیرخاواهی غیار خواهاناه، قارار  را در مرکزیت کلیدی بیمار وی در معرض تهدید است، این وضعیت شکننده،
کناد، در ماورد بیماار، محادود باه مناافع  ، به عالوه حق که نقش دوگانه حفاظت از منافع و حق کنترل بر انتخاب انسان ایفا مایدهدمی
که موجاب  گیردمیلِ مختص وی، در اختیار کادر درمانی قرار و حق کنتر یابدمی، تقلیل هاآن. لذا، حق بیمار به حفاظت از منافع شودمی

نیکی است که حضرت علای . به این ترتیب، خدمت به بیمار عالوه بر وظیفه، فرصت برای لطف نمودن و عمل شودمی هاآنوظیفه مضاعف 
واحسانوا ان اهلل »مصاداق  ؛ وداناد منعفت میو برترین  )علیه السالم( آن را غنیمت، برترین ایمان، برترین شرف، راس ایمان، زینت اسالم

 است. – 022بقره / -« یحب المحسنین
پرستار مار،یاخالق، ب کلمات کلیدی:
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