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 مديريت در پرستاري 

هاي مربوط به چگونگي سلوك انسان در رابطه با صحت و سقم برخي از اي از فلسفه است كه به ارزشاخالق شاخه �
 ها و نتايج اقداماتي مي پردازد. اقدامات و خوبي و بدي انگيزه

 كند(مهم).وظايف بحث مي خوبيو   بدياخالق در مورد  �

توان الاقل در حد رضايت آن جامعه و لذا نمي هايها، تعهدها و نگرشباورها، ارزشاخالق در يك جامعه مبتني بر  �
 بخش پاسخگوي نيازهاي مديران و كاركنان بهداشتي درماني اعم از پرستار، ماما و بهيار باشد. 

ها و گهداري و تثبيت فرهنگ، ارزشكه به مرور زمان توسط جوامع جهت ن نظام اجتماعيعبارتست از يك  قانون �
 گيرد. رسوم و آداب به وجود آمده و شكل مي

ها و پيشگيري از زورگويي و حل هدف اصلي در سيستم قانون گذاري برقراري نظم و كنترل رفتارهاي انسان �
 هاي بين افراد است. مشكالت و تضادها و كشمكش

 ها نظريه
 (اخالق) ديدگاه هاي مختلف نسبت به خوبي و بدي

 الف) نظريه عملي و يا تجربي 
 كمي باشد واقعيت دارد.  اندازه گيريو  قابل مشاهدهفقط هر چيزي كه  �

 شود. آنچه با تجربه و آزمايش به ثبت رسيده باشد و مورد قبول عموم قرار گيرد اخالقي محسوب مي �
 به دست آمده ارزش قائلند.  تجربهاين گروه براي آنچه كه با  �
 ها را(مهم). نمايد تا واقعيتهاي ايده آلي مسائلي را مطرح ميشتر جنبهاخالق بي �

 ب) نظريه منطقي 
 شوند و اين نگرش مبتني بر تجربه نيست.ها مشخص ميها و بدي، خوبيمنطقو بر مبناي  استداللاز طريق  �

 توان افالطون، ارسطو، فرويد و اسپينوزا را نام برد. از پيشگامان اين نظريه مي  �

نيز معمول گشته كه در اين نگرش عقيده بر آن است كه هر وضعيتي با » اخالق وضعيتي«هاي اخير در سال �
 باشد. كند كه با وضعيت و موقعيت خاص منطبق ميها حاكم ميمشخصات منحصر به فرد خود اخالقياتي را بر رفتار انسان

 هاي غيرمستدل يا حسي و ادراكي پ) نظريه
ها به طور آيد بلكه انسانهاي حاكم بر جوامع بر مبناي منطق يا تجربه به وجود نميبدي و ارزشالزاماً خوبي و  �

 دهند.خودكار خوب و بد را از يكديگر تشخيص مي

 مؤيد اين نظريه است. » قانون طبيعت«كاربرد اصطالح  �

 مشابه است مگر اينكه:هاي يكسان دارند و رفتار همگي : افراد در مورد اخالق و باورها انديشهنكته
 محيط نامساعد و نامطلوب باشد. .1

 ها حاكم باشد. هاي نامطلوب بر سازمانسياست .2

 آموزش نامساعد باشد. .3

 آموزش مذهبي نادرست ارائه شود.  .4

 ت) نظريه الهامي 
ا كاربرد شود كه باخالق ماوراء فهم و درك انسان است و خوب و بد،اصولي است كه از طرف خداوند به بشر الهام مي �

 ترين درجات خواهند رسيد. ها به عاليآن انسان

 



 

٣ 
 

فصل اول: اخالق در پرستاري و مامائي 

 اخالق در پرستاري
ها در رابطه با مسائل اخالقي و يا هاي واحد پرستاري اهم از اينكه نارسائيجوابگوي اصلي در مقابل كليه نارسائي �

 ست(مهم).رئيس خدمات پرستاري و مامائي اساير مشكالت سازمان و واحد پرستاري و مامائي باشد، 

پرستاران بايد از جوانب سياسي و اخالقي برآورده كردن نه تنها نيازهاي مراقبت بهداشتي افراد، بلكه برآورده كردن  �
 نيازهاي مراقبت بهداشتي جامعه با منابع در حال تحليل آگاه باشند. 

 ماند. هميشه پاسخگو باقي ميتواند مسئوليت را تفويض كند اما يك مسئوليت اخالقي است. مدير ميپاسخگويي:  �
هايي دارد كه فرد تقبل يك اصل اخالقي كه اشاره به مسئوليت عملي كردن قول و قرارها و مسئوليت، 1پايبندي �

 كرده است. 
 باشد.افتد مبتني بر يك منطق اخالقي و قانوني مي، فرايند پاسخگويي به آنچه كه اتفاق مي2مسئوليت �
 يكي از مشخصات رئيس خدمات پرستاري و مامائي بايستي پيروي از اصول اخالقي حاكم بر حرفه و اجتماع باشد.  �
 قانون پرستاري بر طبيعت افراد، پرستاري، سالمت و جامعه تكيه دارد.  �

 باشد. ها و تسكين درد و آالم ميپرستاري اعتالء و برگرداندن سالمت، پيشگيري از بيماري �

 
 لسفي: مسائل اخالقي زيست پزشكي مباني ف

 3.وظيفه شناسي1
 ها است. مشتق شده كه تمركز آن بر وظايف و مسئوليت وظيفهوظيفه شناسي از واژه يوناني دئون به معني  �

 نمايند كه كدام اقدام درست و كدام نادرست است. چگونگي اقدامات خود مشخص مي �

 اصول و مقررات جهاني وجود دارد كه صرفنظر از نتايج آنها ذاتاً خوب و صحيح هستند.  �

 ». به قولت وفادار باش«و » قاتل نباش«، »راستگو باش:  «مثال
 4غائي شناسي.2
 .نامنداي يوناني تلوس به معني نهايت مشتق شده و آن را سودمندي نيز ميحكمت علل غائي يا تلئولوژي نيز واژه �

 بدست آمده از آن است. نتايجقضاوت درباره درستي و نادرستي اقدامي را مبتني بر   �

 است(مهم). حداكثر نفع تا حداقل ضرر به تعداد بيشتري از افرادهدف از معنويات و اخالق دستيابي به   �

 

 اصول اخالق زيست پزشكي 
 .اصل استقالل 1
هر فرد بالغ طبق قانون اكثريت كشورها مجاز است براي خود تصميم گرفته و آن طوري كه مايل است بدون  �

 محدوديت و موانعي كه بر اثر اقدامات ديگري يا به علت محدوديت جسمي و رواني خود زندگي كند. 

نجر به محدوديت او از نظر جسمي پرستاران و ماماها موظفند براي استقالل بيمار احترام قائل شده و اقداماتي كه م �
 شود انجام ندهند. يا رواني مي

                                                           
1 Fidelity 
2 Responsibilty 
3 Deontology 
4 Teotology 
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 رعايت حريم و حفظ اسرار بيمار نيز جزء اصل استقالل است (مهم). �

 
  .اصل كار بدون خط2
براي انجام اين تعهد پرستاران و ماماها نياز به دانش و مهارت كافي دارند تا بتوانند درمان و مراقبت ايمن به بيمار  �

 دهند. ارائه 

 هاي پرستاري حفظ نمايد.پرستاران بايد صالحيت و شايستگي خود را در مراقبت �

هاي جسمي و رواني، خسارات مالي، همچنين آسيب نرساندن كه جزئي از اصل كار خطا نكردن است شامل آسيب �
 باشد(مهم). درد، معلوليت و مرگ مي

 
 .اصل نيكوكاري 3
 منطقي منطبق دانست(مهم).توان با نظريه نيكوكاري را مي �

شوند، ولي همان تشخيص خوبي از بدي و در نظر ها مشخص ميها و بدهيبه وسيله استدالل و منطق خوبي  �
 اي نيست. ها متفاوت كار سادهها و نگرشگرفتن ديدگاه

گرچه اين اصل و اصل آسيب نرساندن هر دو در دو انتهاي يك طيف قرار دارند، ولي در اين اصل خوبي كردن و  �
را نيز شامل  از بين بردن خطرات، مهرباني و كارهاي خيرو  پيشگيريخيرخواهي بيمار را در نظر گرفتن نكات مهمي همچون 

 شود. مي

انسان و فرديت افراد را در نظر گرفته و خدمات خود را به نحوه  پرستار در ارائه خدمات پرستاري بايستي حرمت �
 مطلوب ارائه دهد. 

 نكته مهم: در دستورات اخالقي پرستاران گفته شده كه تحت هيچ شرايطي پرستار مجاز به ترك بيمار نيست. 
 
 .اصل عدالت 4
 مفهوم هستند.انصاف، عدالت يا به عبارت ديگر به هر كسي حق او را دادن همگي داراي يك  �

ها تحصيل حق دارند چنين : صدور پروانه كار براي يك پرستار يا ماما رعايت انصاف و عدالت است؛ زيرا آنها پس از سالمثال
 مدركي را دريافت نمايند. 

تقسيم كار بين پرسنل واحد پرستاري، تعيين نوبت كاري، دادن پاداش اعم از مادي و معنوي همگي بايد بر اصل  �
 عدالت استوار باشد.انصاف 

يكي از تعهداتي كه ما نسبت به حرفه و جامعه داديم تبعيض قائل نشدن است، تبعيض برابر است با سقوط انصاف و   �
 عدالت(مهم). 

 
 وظايف رئيس خدمات پرستاري و مامائي در رابطه با اخالق زيست پزشكي 

 هاي ايمن، و مبتني بر اصول علمي .تامين مراقبت1
هاي پرسنل دقت كرده و مراقبت جابجاييو  انتصاب كار گيري،رئيس خدمات پرستاري مامائي موظف است در به  �

هاي مختلف تقسيم كند كه هر يك بتوانند وظايف محوله را به خوبي و با رعايت اصول علمي پرستاري را به ترتيبي بين رده
 انجام دهند. 
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هاي دقيق، آموزش مستمر به ايت و راهنمائي پرسنل و تدوين خط مشيرئيس خدمات پرستاري مامائي به وسيله هد �
 هاي ايمن شود. پرسنل و بيماران را سر لوحه اقدامات خود قرار دهد تا بدين ترتيب موفق به ارائه مراقبت

 
 هاي نامطلوب .پيشگيري از مراقبت2
ترويج دهد و از ارائه خدمات نامطلوب كه  هاي ايمن را در واحد خودرئيس خدمات پرستاري مامائي بايستي مراقبت �

 شود پيشگيري نمايد. سبب بروز خطراتي از هر نوع براي بيماران مي

 
 .حمايت از استقالل كاركنان و بيماران 3
اگر رئيس خدمات پرستاري مامائي داراي بلوغ اجتماعي و كاري بوده و به اصول مديريت آشنا باشد، حس استقالل را  �

 در زير دستان پرورش داده و حامي آنان باشد. 

 
 هاي اخالقي تصميم گيري جنبه

 شود.موفقيت سازمان مبتني بر كيفيت تصميماتي است كه توسط مديران گرفته مي �

 شود. يكي از اصول مهم اخالقي، وجداني و اداري مديران محسوب مي ميم گيريدقت در تص  �
 در فرايند تصميم گيري مدير بايد از تجاوز به حقوق ديگران اعم از فرادست و زيردست اجتناب كند. �

محدود نمايد كه اين خود نيز  هاي سازمانچهارچوب قوانين، مقررات و آئين نامهمدير تصميمات خود را بايد به  �
 شود.پيروي از اصول اخالقي محسوب مي

 شود. حفظ شئونات منافع سازمان و خوبي كردن و پيشگيري از آسيب جزء دستورات اخالقي پرستاران محسوب مي  �
 تواماً مورد بررسي قرار گيرند. هدفو  وسيلههاي اخالقي بايستي در تصميم گيري �

 داوري در مورد رابطه وسيله و هدف(مهم). اخالق عبارتست از علم  �

اند ارائه خدمت ها كه به عنوان هدف تعيين شدهاخالق هنري است براي كنترل وسيله به طوري كه بتوان به انسان  �
 نمود. 
 . بر ما است هاي حاكممبنتي بر ارزشاي از بين شقوق انتخاب كرد، انتخاب ما توان گزينه: در موقع بروز تضاد مينكته

هاي قانوني مدون و مشخص است؛ ولي ممكن است جنبه اخالقي نداشته باشد و زماني به مسئله و فاجعه نكته: گرچه مسئوليت
 هاي مورد استفاده همگي نتايج نامطلوب داشته باشند. -اخالقي و معنوي منجر خواهد شد كه گزينه

 
 نگرش اخالقي سودمندي 

گيرد و ترجيح ديدگاه نتايج حاصله از هر فعاليت و عملكردي مورد توجه قرار مينگر است كه در اين ديدگاهي جامعه �
 شود كه افراد جامعه به حداكثر خوبي و خرسندي دست يافته و حداقل صدمه و آسيب را تحمل كنند. داده مي

 

 نگرش اگوئيسم يا خود محوري 
ع را به دست آورد و به گفته ديگر فقط خوشي شود كه شخص بيشترين نفحلي در نظر گرفته ميدر اين ديدگاه راه �

 خود را تامين نمايد. 
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 فورماليسم
 شود.هاي فردي و نتايج كار توجه نميبررسي شده و به نگرش طبيعت عمل و اصول مربوطه به آندر اين نوع نگرش، فقط 

 ».قانون طالئي را فراموش نكن«و » صادق باش: «مثال
 

 باشد. مقررات در اصول اخالقي مطرح مي: مقررات؛ پيروي از نكته
ها بايستي با توجه به كساني كه : انصاف و عدالت يكي از اصول مهم اخالقي است. در اين اصل تقسيم منافع و مسئوليتنكته

 شود. ترين اساس و پايه اين اصل محسوب ميضعيف حفظ منافعكمترين امكانات را دارند مطرح گردد. 
 

 الگوهاي مارينر
 الگوي كشيش وار .1
هاي ديگران داشته و تصميات را در هر رابطه بدون مشاركت و در نظر گرفتن ارزشرفتاري پدرانه در اين الگو مدير  �

 نمايد. اتخاذ مي

 در رهبري استبدادي ممكن است از الكوي كشيش وار استفاده شود.  �
 الگوي مهندسي.2
را به ديگري ارائه داده با كنار گذاشتن عقايد اخالقي خود آنچه را شود كه فردي اطالعات و آگاهي الزم پيشنهاد مي �

 دهد.خواهد انجام ميكه ديگري مي

 هستند ممكن است از اين روش استفاده نمايند(مهم).  صف كاركناني كه داراي اختيارات �
 .الگوي قراردادي3
-ين قرارداد يا افراد بيشتري مشخص ميها و منافع طرفگردد كه در آن مسئوليتدر اين الگو قراردادي تنظيم مي �

 گردد. 

 باشد. اين قرارداد حاوي معنويات هر دو طرف مي �

 تواند مفيد واقع شود(مهم). اين الگو براي برقراري مناسبات بين فرادستان و زيردستان مي �
 .مدل كالجي4
ه بحث و گفتگو و كسب اكثريت آراء در اين الگو افراد از مقاصد مشترك استفاده كرده و به تصميم مورد نظر به وسيل �

 يابند.دست مي

هاي مشابه و مشترك باشند تضادها به يكي از مزاياي اين الگو اين است كه اگر شركت كنندگان داراي ارزش  �
 آيد. حداقل رسيده و تيم به وجود مي

 
 استدالل اخالقي 

 سطوح مختلف معنويات و اخالق 
شود كه رفتار بر اثر محركات زيستي يا اجتماعي بدون توجه به قوانين و مي سطح ماقبل اخالق كه مربوط به زماني .1

 شود. مقررات برانگيخته مي

سطح سنتي، اين زماني است كه افراد استانداردهاي گروهي را بدون نگرشي انتقادي پذيرفته و از مقررات به طور  .2
 . كردندظاهري و صبورانه پيروي كرده و نسبت به آن احساس تعهد مي
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فصل اول: اخالق در پرستاري و مامائي 

نمايد و مقصود و نتايج سطح مستقل، زماني كه فرد شخصاً فكر و قضاوت كرده و شخصاً درباره آن داوري مي .3
پذيرد كه شخصاً بررسي كرده و پذيرفته باشد و مقاصد مقررات و نتايج حاصله مقررات و استانداردهاي گروهي را در صورتي مي
شمارد. به عبارت ديگر بدون تفكر انتقادي استانداردهاي گروهي را مردود مياز آن را در نظر گرفته و سپس آن را قبول كند، 

 ها يك يا دو ارزش يا چند ارزش كه با يكديگر در تضادند انتخاب نمايد. شود كه از بين ارزشزماني گزينش اخالقي محسوب مي
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 مديريت در پرستاري 

 نكات تكميلي فصل اول
هاي رهبران را تشكيل و تامين امكانات آموزشي و حمايت از كاركنان بخشي از مسئوليتها مشي، روشتدوين خط �
 دهد. مي
 كنند لذا رفع نيازهاي جسمي مقدم بر رفع نياز به خوديابي است. فوريت كارها را الزامي مي �
 ب ارجحيت دارد.بايستي قبل از اتخاذ نتايج آن در نظر گرفته شود، يك نتايجه منفي بر يك نتيجه احتمالي خو �

 ، عبارتند از اعتقادات و طرز فكر در مورد حقيقت، زيبائي يا بهاي هر فكر، شيئي و يا رفتار .ارزش ها �
ها آرزومندند با آنها بمانند و براي آنها ها عبارتست از چيزهايي كه به قدري براي انسان مهم است كه انسانارزش �

 بميرند. 
ها، تعهدات و ايمان و تقوي دروني او دي است كه از معتقدات، ارزشاخالق شامل خصوصيات رفتاري هر فر �

 نمايد. ها و ارزشي كه براي آنان قائل است روشن ميسرچشمه گرفته و نگرش او را به انسان
 نمايند. مديران اخالق را مقررات و استانداردهاي حاكم بر سلوك اعضاء سازمان و حرفه مديريت تعريف مي �
هائي كه دارد، تعهداتي از تجزيه و تحليل منظم، درستي و يا نادرستي اقدامات فرد مبتني بر نقشاخالق عبارتست  �

 اي از آنچه ذكر شد. كه پذيرفته، نتايج كاري كه انتخاب كرده و فعاليت آنها بر زندگي و سالمت ديگران، يا مجموعه
معنويات عبارتست از سازش بين گزينه خاص يا اقدام فرد در رابطه با احساس و درك او در مورد ارزش معنويات و  �

 هنجارهاي اخالقي. 
ها، به طوري كه به اخالق علمي است براي داوري در مورد ارتباط وسيله و هدف و هنري است براي كنترل وسيله �

 اهداف انساني بتوان دست يافت.
 نمايد. را الزامي مي» آسيب نرساندن«نكردن يا خطا نكردن اصلي است كه كار غلط  �
نيكي كردن در طيف خطا نكردن قرار دارد با اين تفاوت كه در اين اصل پرستار يا ماما فعاالنه در جهت آسايش و  �

 نمايد. رفاه بيمار يا مددجو دخالت مي
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 نظريه هاي مديريت : دومفصل 
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