
مقدمه 

درمحٌط کسب و کار به اخالق حرفه ای نٌاز هست 

درٌک زمٌنه تخصصی اخالق حرفه ای مطرح است 

درهٌچ تشکٌالتی ،هٌچ  اقدام ،تصمٌم وفعالٌتی نٌست که مسائل اخالقی درآن 
.نباشد

در هر تصمٌم، انبوهی از مساٌل اخالقی را می توان رصد کرد

اخالق حرفه ای موجب اٌجاد مزٌت استراتژٌک و رقابتی حرفه می شود

هر موردی که جنبه های رقابتی را در کسب و کار خدشه دار نماٌد زمٌنه های 
فساد برای هر کسی ممکن است اتفاق بٌافتد
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کلیبت اخالق                            

درباره . دانشی است که درباره افعال اختٌاری و تحت قدرت انسان بحث می کند: اخالق•
اٌنکه کدام فعل و عمل شاٌسته تحقق و انجام دادن است و کدام فعل و عمل شاٌستگی انجام 

را ندارد

مطالعه سٌستماتٌک بر روی اٌنکه چه رفتار و اعمالی شخص باٌد در ارتباط : علم اخالق•
دلٌل ٌا توضٌح خوبی برای اٌنکه چه چٌزی .  با خود، ساٌر انسانها، و محٌط داشته باشد

.درست ٌا خوب است و مطالعه اٌنکه چگونه زندگی ٌک شخص و ارتباطاتش باٌد باشد

فلسفه اخالق مدون در قرن پنجم قبل از مٌالد با سقراط آغاز می شود با اٌن :فلسفه اخالق•
سوال ٌک فرد چگونه باٌد باشد؟ حال گفته می شود ٌک فرد چه باٌد انجام دهد؟

کلهر.دانشکده پرستاری بروجرد .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 



ًظریبت هطرح در فلسفَ اخالق را هی تواى بَ سَ حوزٍ کلی تقسین 
:ًوود

و عبارت است از مطالعه و بررسى ( درباره اخالق»در لغت به معناى  (Meta ethics   :Meta Ethicsفرا اخالق یا 
هاى اخالقى مثل خوب، بد، صواب، خطا، وظٌفه، عدل،  در فرا اخالق، معنا و مفهوم گزاره. هاى اخالقى تحلٌلى درباره گزاره

هاى  مثالً گزاره. شود ها مشخص مى گٌرد و ارتباط متقابل آن ها، مور بحث و بررسى قرار مى ظلم، باٌد و نباٌد و اجزاى آن
«  خوب»وظٌفه او در اٌن قسمت، بررسى معناى . ، در نظر او مساوى است«سقط جنٌن بد است»ٌا « سقط جنٌن خوب است»
.و تحلٌل گزاره مورد بحث است« بد»و 

ارزش ”ٌا “ خوب چٌست؟”فرا اخالق منشا و محتوای مفاهٌم اخالقی می باشند فرا اخالق به بٌان دٌگر در پاسخ به سوال 
انچه هست را شرح می دهد“ چٌست؟

تعٌٌن استانداردها، اصول و قواعد اخالقی و مشخص نمودن :Normative ethicsاخالق اصولی یا دستوری •
را شرح داده و “ آنچه باٌد باشد“  ”ارزش چٌست؟”ٌا “ خوب چٌست؟”رفتار درست و غلط را بر عهده دارد در پاسخ به سوال 

“کدام فعل خوب است” تعٌٌن می کند که 

در اخالق . اخالق كاربردي به معناي نهادٌنه كردن اخالق در زندگً فردی و اجتماعی است :Applied ethicsاخالق کاربردی •
ً شود به عنوان مثال، در . كاربردي اصول، مبانً و ارزش هاي ٌك مكتب اخالقً دربارة رفتار ٌا مجموعه اي از رفتارهاي خاص به كار گرفته م

ة مطالعه پٌرامون سقط جنٌن بر اساس اصول، مبانً و ارزش هاي مكتب سودگراًٌ ٌا نظرٌة قرارداد اجتماعً ٌا نظرٌة وظٌفه گراًٌ در اٌن بار
ً آورٌم ً كنٌم و حكم اخالقً آن را به دست م . داوري م
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:مکاتب فرااخالق

هکاتثی کِ هعتمذًذ هفاّین اخاللی ّیچ ٍالعیتی را حکایت ًوی کٌٌذ -الف

هکاتثی کِ عزچؾوِ اخالق را در عثیعت ٍ خَاعتْای عثیعی اًغاى هی داًٌذ -ب

هی داًٌذ( هتافیشیک)هکاتثی کِ ٍالعیتْای اخاللی را دارای ریؾِ ّای فزا عثیعت  -ج
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مکاتب با ریشه ماورای طبیعی

تز اعاط ًظزیِ رٍعَ کِ عمیذُ دارد اًغاى عثیعتا خَب آفزیذُ ؽذُ ٍ در فَرتیکِ : مکتب وجدان
رّثز اًغاى در تؾخیـ ّایؼ ٍجذاى اٍعت کِ  . هاًعی تز عز راّؼ ًثاؽذ اًغاًی اخاللی خَاّذ تَد

.  ّن راّیاب اعت ٍ ّن ٍی را در فَرت تخلف تاسخَاعت هی کٌذ

برای رسٌدن به  تقوا و فضیلتکلبٌون معتقد به الزام وجود  :مکتب انسوا طلبی کلبیون 

ٌّت . خوشبختی بودند آن ها اٌن فضٌلت را دور از مواردی مانند قدرت سٌاسی، ثروت، موقع
به عقٌده اٌنان زندگی خوب و درست، . اجتماعی ٌا رعاٌت قراردادهای اجتماعی می پنداشتند

.  زندگی مبتنی بر روال طبٌعت و بی نٌازی است
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مکاتب با ریشه ماورای طبیعی:ادامه 
.  تذریظ هی کزد( رٍاق)سًَى ٍاضع ایي هکتة در ایَاى عزپَؽیذُ :مکتب زهدگرایی رواقیون

در اٌن مکتب خوب ٌا بد است، هر دو در اراده جای دارند رواقٌان اراده خوب را اراده ای 
ٌعنی ارده  ای نٌرومند و، معتقد بودند که . مٌدانستند که نسبت به حوادث بٌرونی تاثٌر ناپذٌر باشد

انسان با ارادهای تاثٌر ناپذٌر مٌتواند آزاد بماند

کوال ٍ ععادت  ها در طلب سعادتهستند  و  همه انسان :مکاتب اخالقی سقراط، افالطون و ارسطو
اًغاى را تعٌَاى ریؾِ ّوِ اخالق فاضلِ هعزفی ٍ تزخی رٍی کوال ٍ تزخی رٍی ععادت ًکیِ کزدًذ

تز اعاط کؾؼ ّای آفزیٌؼ ٍ توایالت تعذ الْی اًغاى ٍ ٍحی الْی ٍ پیاهْای خذاًٍذ  :مکتب اسالم 
.در هَرد عَاهل ععادت آفزیي یا ؽماٍت سا ٍ سًذگاًی دًیَی ٍ اخزٍی اعتَار اعت
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متن سوگند بقراط 

هي تِ آپَلَى، پشؽک آعکلیپَط، ّیضیا ٍ پاًاکیا عَگٌذ یاد هیکٌن ٍ توام خذایاى ٍ الِْ ّا را گَُ هی گیزین ”•
هي عَگٌذ ًاهِ ٍ . کِ در حذٍد لذرت ٍ تز حغة لضاٍت خَد هفاد ایي عَگٌذ ًاهِ ٍ تعْذ کتثی را اجزا ًواین

هي عَکٌذٍ یاد هیکٌن کِ ؽخقیَ را کِ تِ هي حزفِ پشؽکی خَاّذ آهَخت هاًٌذ . تعْذ کتثی را اجزا ًواین
ٍالذیي خَد فزك کٌن ٍ در فَرت کِ هحتاج تاؽذ درآهذ خَد را تا ٍی تمغین کٌن ٍ احتیاجات ٍی را هزتفع 

پغزاًؼ را هاًٌذ تزادراى خَد تذاًن ٍ در فَرتی کِ تخَاٌّذ تِ تحقیل پشؽکی تپزداسًذ تذٍى هشد یا . عاسم
.  لزاردادی حزفِ پشؽکی را تِ آًْا تیاهَسم

افَل دعتَرّای کلی، درٍط ؽفاّی ٍ توام هعلَهات پشؽکی را جش پغزاى خَد، پغزاى اعتادم ؽاگزداًی کِ •
.  عثك لاًَى پشؽکی پذیزفتِ ؽذُ ٍ عَگٌذ یاد کزدُ اًذ تِ دیگزی ًیاهَسم

پزّیش غذایی را تز حغة تَاًایی ٍ لضاٍت خَد تِ ًفع تیواراى تجَیش خَاٌّن کزد ًِ تزای ضزر ٍ سیاى آًْا ٍ تِ •
ّوچٌیي . خَاّؼ اؽخاؿ تِ ّیچ کظ دارٍی کؾٌذُ ًخَاّن داد ٍ هثتکز تلمیي چٌیي فکزی ًخَاّن تَد

. ٍعیلِ عمظ جٌیي در اختیار ّیچ یک اس سًاى ًخَاّن گذاؽت

تیواراى عٌگ دار را عول ًخَاٌّن کزد ٍ ایي . تا پزّیشگاری ٍ تمذط سًذگی ٍحزفِ خَدر ا ًجات خَاّن داد•
در ّز خاًِ ای کِ تایذ داخل ؽَم تزای هفیذ تَدى تِ حال . عول را تِ اّل في ٍاگذار خَاّن ًوَد
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تیواراى ٍارد خَاّن ؽذ ٍ اس ّز کار سؽت ارادی ٍ آلَدُ کٌٌذُ تِ خقَؿ اعوال ًاٌّجارٍ تا •
. سًاى ٍ هزداى خَاُ آساد ٍ خَاُ تزدُ تاؽٌذٍ اجتٌاب خَاّن کزد

آًچِ در حیي اًجام دارد حزفِ خَد ٍ حتی خارج اسٍ آى درتارُ سًذگی هزدم خَاّن دیذ یا  •
خَاّن ؽٌیذ کِ ًثایذ فاػ ؽَد تِ ّیچ کظ ًخَاّن گفت سیزا ایي لثیل هغالة را تایذ تِ 

.  گٌجیٌِ اعزار عپزد
اگز توام ایي عَگٌذٍ ًاهِ را اجزا کٌن ٍ تِ آى افتخار کٌن اس ثوزات سًذگی ٍ حزفِ خَد •

تزخَردار ؽَم ٍ ّویؾِ تیي هزداى هفتخز ٍ عزتلٌذ تاؽن، ٍلی اگز آى را ًمـ کٌن ٍ تِ 
عَگٌذ عول ًکٌن اس ثوزات سًذگی ٍحزفِ خَد تْزُ ًثزم ٍ ّویؾِ تیي هزداى عزافکٌذُ ٍ 

“  .ؽزهغار یاؽن
تَعظ اًجوي پشؽکی جْاًی  1948اعالهیِ صًَ کِ پظ اس جٌگ جْاًی دٍم در عال •

(WMA) ( 18. )تْیِ گزدیذ در حمیمت عَگٌذ ًاهِ رٍسآهذ ؽذُ تمزاط هی تاؽذ
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اخالق حرفَ ای 

اخالق حرفه ای شاخه ای است که بر رٌشه اخالق روئٌده است و برای  :اخالق حرفه ای
درک درست آن اوال باٌد اخالق را شناخت و ثانٌا با توجه به شراٌط و فضای هر حرفه 

خاص، اخالق حرفه ای وٌژه آن حرفه تبٌٌن می شود

اخالق دو بعد نظری و عملی یا کاربردی دارد

در بعد نظری مبانی زٌربناٌی علم اخالق، توضٌح و تشرٌح فرضٌات اخالقی موجود و 
ارتباطات آن با فرهنگها، مذاهب و آداب و رسوم جوامع تبٌٌن می شود

در بعد عملی با تکٌه بر مبانی نظری، مسائل مشکالت و مباحث مطرح اخالقی در حٌطه 
طب و مراقبتهای بهداشتی مورد و چارچوبهای کاربردی برای تصمٌم گٌری در مواقع 

در اٌن تعرٌف اخالق پزشکی ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اخالق، )بحرانی ارائه می گردد 
(  حقوق انسانی فرد و اجتماع، قوانٌن الهی و مقررات مدنی دارد
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اخالق کبربردی                          

.برای بکارگٌری تئوری اخالقی هنجار در مسائل هرروزه به اخالق کاربردی نٌاز است

.آن حرفه بر می خٌزد( دلٌل وجود)تئوری اخالقی هنجار برای هر حرفه از مقصود 

ارزشها و هنجارهای  ٌک حرفه بنابر پاٌه و فٌلتری که برای تصمٌم های اخالقی باٌد 
.گرفته شوند را فراهم می کند
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َ اي ویژگي ُبي اخالق حرف
ً پذٌرد؛ :مسئولیت پذیري• در اٌن مورد فرد پاسخ گوست و مسئولٌت تصمٌم ها و پٌامدهاي آن را م

سرمشق دٌگران است؛ حساس و اخالق مند است؛ به درستکاري و خوشنامً در کارش اهمٌت 
ً گٌرد، با تمام  ً دهد؛ براي اداي تمام مسئولٌت هاي خوٌش کوشاست و مسئولٌتً را که به عهده م م

ً دهد .توان و خلوص نٌت انجام م

ً کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت :برتري جویي و رقابت  طلبي• در تمام موارد سعً م
ً کند؛ جدي و پرکار است؛ به موقعٌت فعلً خود راضً نٌست و از  باالًٌ در حرفه خود دست پٌدا م

ً کند به هر طرٌقً در رقابت برنده باشد .طرق شاٌسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعً نم

ً دهد؛ در همه حال :صادق بودن• مخالف رٌاکاري و دوروًٌ است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا م
ً كند؛ شجاع و با شهامت است .به شرافت مندي توجه م

ً گذارد؛ خوش قول و :احترام به دیگران• ً گذارد؛ به نظر دٌگران احترام م به حقوق دٌگران احترام م
ً داند ً دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نم .وقت شناس است؛ به دٌگران حق تصمٌم گٌري م
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َ اي( اداهَ) ویژگي ُبي اخالق حرف

براي ارزش هاي اجتماعً احترام :رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي•
ً گذارد؛ در  ً کند؛ به قوانٌن اجتماعً احترام م قائل است؛ در فعالٌت هاي اجتماعً مشارکت م

ً کند .برخورد با فرهنگ هاي دٌگر متعصبانه عمل نم

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بٌن افراد از لحاظ فرهنگً، :عدالت و انصاف•
ً شود .طبقه اجتماعً و اقتصادي، نژاد و قومٌت تبعٌض قائل نم

ً شود و از آنان حماٌت :همدردي با دیگران• دلسوز و رحٌم است؛ در مصائب دٌگران شرٌک م
ً داند ً کند؛ مشکالت دٌگران را مشکل خود م ً کند؛ به احساسات دٌگران توجه م .م

.به وظاٌف خود متعهد است؛ رازدار دٌگران است؛ معتمد دٌگران است:وفاداري•
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استراتژی اخالق حرفَ ای 

استراتژی اخالق حرفه ای ، در حال پوٌش و زاٌش است •

شٌوه هاٌی برای آموزش اخالق حرفه ای وجود دارد •

راٌج ترٌن شٌوه آموزش، ٌاد گٌری مستقٌم است که کاراٌی الزم را نداشته است•

روش های غٌر مستقٌم در حٌن عمل، آموزش های اجتماعی و فرهنگی کاراٌی بٌشتری •
را از خود نشان داده اند

چنانچه بذر مناسب اخالق حرفه ای به درستی پاشٌده شود می تواند به عادت تبدٌل و در •
نهاٌت فرهنگ تولٌد نماٌد
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ای حرفه اخالق مالحظات
   ؽًَذ رعایت تایذ کِ اعت ضَاتغی دارای ای ّزحزفِ•
گزدد هی هحزٍهیت تِ هٌجز ضَاتظ اسایي تخغی•
گزدد هی اعتخزج افَلی اعاط، تز ضَاتظ ایي•
گیزد هی لزار تیٌی تاس هَرد هختلف ّای سهاى عی افَل ایي•
اعت هزتثظ لَاًیي تَععِ ٍ رؽذ ای، حزفِ اخالق ٍظیفِ هْوتزیي•
گزدد هی اتالغ ّا هذیزیت تِ اخاللی ّای ًاهِ ًظام عزیك اس ای حزفِ اخالق لَاًیي•
ًوایٌذ الذام لَاًیي  آى رعایت تِ ًغثت تایذ  حزفِ آى فاحثاى•
گزدًذ هی عشل حزفِ اس لاًًَی تزخَردّای تا رعایت، عذم فَرت در•
  ٍ حمَق تِ احتزام ای، حزفِ هغؤلیت فذالت، فالحیت، ؽاهل ای حزفِ اخالق کلی افَل•

  تاؽذ هی ...ٍ افزاد ؽاى
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کد اخالق

• کد اخالق از آٌٌن و ارزش های اخالقی و مسئولٌت هاٌی تشکٌل شده است که هرصنف  
اٌن کد به . باٌستی رعاٌت کرده و حماٌت نماٌند و نسبت به آنها مسئول و پاسخگو هستند

دو شٌوه عمل می کند

راهنمای عملی در عملکرد حرفه و تصمٌم گٌری در تمامی سطوح و حوزه های فعالٌتی •
اٌن قشر

آگاه سازی عموم از ارزش های اخالقی و تعهدات و مسئولٌت های هرقشرصنفی،اٌنکه •
.چه تعهدی نسبت به جامعه دارند مٌباشد
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مقرارت کلی اخالق حرفه ای 

:ارزش ها•

کار با دٌگران برای بهبود ظرفٌت قانونی  ⇐ مشارکت •

انجام کار درست برای دلٌل درست  ⇐ کمال •

قبول مسئولٌت اعمال خود  ⇐ پاسخگوٌی •

رسٌدن به برترٌن برآٌندها  ⇐ فضٌلت •

نماٌش بی پرده بودن و وضوح جوابگوٌی  ⇐ شفافٌت •
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تکریم به شان و حقوق ذاتی مددجویان، همکاران

در اٌن کد ٌا آٌٌن نامه پرستاران کارشناس بالٌنی سنگ بنای پنج اصل قانونی است •
اٌن اصول در عٌن متماٌز و مجزا بودن، به هم مرتبط هستند و . گنجانده شده است

:عبارتند از

مسئولٌت نسبت به عموم•

مسئولٌت نسبت به مددجوٌان•

مسئولٌن نسبت به حرفه•

مسئولٌت نسبت به همکاران•

مسئولٌت نسبت به خود•
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هسئولیت ًسبت بَ عووم: 1اصل 

پرستاران کارشناس بالٌنی به عنوان پرستاران حرفه ای شاغل در حٌطه های بالٌنی متعهد هستند که مراقبت اخالقی 
.اٌمن، موثر، دلسوزانه را به کلٌه اقشار ملت و فرد فرد جامعه ارائه نماٌند

مسئولیت های اخالقی

:پرستاران کارشناس بالٌنی

.استاندارد حرفه ای، قابلٌت و رفتار حرفه ای خود را رعاٌت و حفظ می کنند 1-1

از کسانی مراقبت می کنند که مطابق با تحصٌالت و تجربه خود صالحٌت مراقبت از آنها را دارند 2-1

درک خود از اٌنکه جامعه، اجتماع و محٌط از عوامل مهم موثر در سالمت هر فرد مددجو است را نشان می  3-1
دهند

به حقوق تمامی مردم صرفنظر از تنوع و تفاوت ارزش ها، عقاٌد و فرهنگ ها احترام می گذارند 4-1

مراقبت را با هدف قرار دادن سالمت و رفاه و بهزٌستی شخص، خانواده و جامعه ارائه می کنند 5-1

و همکاران ( تا حد مناسب و با رعاٌت حق مددجو به محرمانه ماندن اطالعات)با مددجوٌان و خانواده ها  6-1
می  *مراقبت بهداشتی در راستای ارتقاء سالمت و بهزٌستی افراد، خانواده ها و عموم تشرٌک مساعی و همکاری

کنند
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هسئولیت ًسبت بَ هددجویبى: 2اصل 

به حقوق مددجوٌان و مسئولٌت خوٌش نسبت به مددجوٌان در رابطه با آگاه سازی و گرفتن -1
.تصمٌمات آگاهانه نسبت به مراقبت بهداشتی و سالمتی خود احترام می گذارند

به انتخاب های مددجو احترام گذاشته و حماٌت می کنند.

  به مددجو در تصمٌم گٌری در مورد سالمت و بهزٌستی خوٌش کمک کرده و همٌاری می کنند، زمانٌکه
.عواملی مطابق با قوانٌن و مقررات حقوقی موجب کاهش تواناٌی آنها برای تصمٌم گٌری می شود

  برای بررسی و شناخت ظرفٌت مددجو و تعٌٌن جانشٌن وی برای تصمٌم گٌری در زمان دادن رضاٌت
نامه آگاهانه برای مراقبت به قوانٌن حقوقی کشوری و محلی احترام گذاشته و تبعٌت می کنند؛ زمانٌکه 

.مددجو قادر به دادن رضاٌت نامه آگاهانه نٌست

 با همکاری ساٌر متخصصان مراقبت بهداشتی و جانشٌن مددجو در تصمٌم گٌری باالترٌن منافع را برای
مددجو در نظر گرفته و هر گونه خواست و وصٌت مشخص مددجو که در موقعٌت قابل اعمال است را 

.لحاظ می کنند؛ زمانٌکه مددجو قادر به دادن رضاٌت نامه آگاهانه نٌست
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هسئولیت ًسبت بَ هددجویبى: 2اداهَ اصل 

وکٌل مددجو برای دسترسی منصفانه و متکی بر قاعده به خدمات و منابع مراقبت بهداشتی مورد نٌاز و -2 •
.منطقی هستند

به حرٌم و خلوت مددجو حرمت گذاشته و حفظ می کنند، اطالعات محرمانه را فاش نکرده مگر استثناٌی وجود  •
.داشته باشد که در آٌٌن نامه و قوانٌن حقوقی رشته کاری خود جزء استثناهای تعٌٌن شده باشد

در جمع آوری، ذخٌره، استفاده و افشاء بهداشتی و شخصی مددجو مراقب بوده و از قوانٌن حقوقی مربوطه و سٌاست های  -1
.موسسه کاری خود تبعٌت می کند

هر گونه موقعٌتی که در آن اطالعات خصوصی ٌا محرمانه بدون رضاٌت شاٌسته ٌا دستور حقوقی مورد استفاده قرار گرفته  -2
.ٌا افشا شده است، چه عمدی ٌا از سر قصور را مطابق قوانٌن موسسه کاری خود گزارش می کند

با احترام بوده و ( کالمی، مکتوب ٌا الکترونٌک)اطمٌنان حاصل می کنند که هر گونه بحث ٌا تبادل اطالعات مددجو  -3
.مشخصات مددجو افشا نشود مگر اٌنکه صالحٌت و تناسب وجود داشته باشد

.مرزها و حدود حرفه ای خود را در استفاده از رسانه های الکترونٌک حفظ می کنند -4
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هسئولیت ًسبت بَ هددجویبى: 2اداهَ اصل 

در واکنش به موقعٌت ها و شراٌط زٌانبار از جمله افشای مسائل اٌمنی به مسئولٌن مربوطه با فورٌت و  -3
.متناسب عمل می کنند

 برای اطمٌنان از اٌمنی مددجو و کٌفٌت مراقبت درٌافت شده وی، اگر به مراقبت غٌر اخالقی ٌا بدون
.**قابلٌت و تواناٌی مشکوک باشد؛ به مسئولٌن ذٌربط گزارش داده و به موقع وارد عمل می شود

 از تمامی مددجوٌان با تکرٌم و رعاٌت فردٌت آنها و رعاٌت حق انتخاب آنها مراقبت می کنند.

 ارتباط بر حسب اعتماد و درمانی با مددجوٌان برقرار می کنند در حالٌکه مرزها و حدود حرفه ای خود
.را رعاٌت می کنند

برای هداٌت تصمٌمات پرستاری خود از شواهد و قضاوت استفاده می کنند

رٌسک های موجود برای مددجوٌان را شناساٌی و کمٌنه می کنند.

 دانش، فناوری و پٌشرفت های علمی جدٌد را با تروٌج و رعاٌت اٌمنی، رضاٌت و بهزٌستی و رفاه
.مددجوٌان استفاده و اعمال می کنند
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هسئولیت ًسبت بَ حرفَ: 3اصل 

  استانداردهای حرفه ای و آٌٌن رفتار حرفه ای را به شٌوه ای حفظ و رعاٌت می کنند که
تمامٌت و اعتبار حرفه ای خود را حفظ و تقوٌت می کنند

  در فعالٌت هاٌی شرکت می کنند که امکان تجلی و کمال حرفه خود را فراهم کرده و
نٌازهای مراقبت بهداشتی نو ظهور را نٌاز لحاظ می کند

  به شٌوه ای کار می کنند که با امتٌازات و مسئولٌت های نظارت بر خود و خودگردانی
هماهنگی دارد

  ،اقدامات و سٌاست های محل کار که تسهٌل کننده فعالٌت حرفه ای آنها مطابق با اصول
استانداردها، قوانٌن و مقرراتی که نسبت به آنها پاسخگو هستند، است را اجرا و تروٌج 

.می کنند
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هسئولیت ًسبت بَ ُوکبراى: 4اصل 

پرستاران کارشناس بالٌنی رابطه مثبت و تشرٌک مساعی با همکاران پرستار و ساٌر رشته های 
.مراقبت بهداشتی برقرار و حفظ می کنند

 اقدام الزم برای تبٌٌن رفتار غٌر حرفه ای ساٌر اعضای تٌم بٌن بخشی را بعمل می آورند

 ،با همکاران به شٌوه ای مشارکتی، سازنده و محترمانه با هدف فراهم کردن مراقبت اٌمن
.توانمند، اخالقی و شاٌسته به افراد، خانواده ها و جوامع تشرٌک مساعی می کنند

  از فرصت های پٌش آمده برای معرفی و تثبٌت نقش و قابلٌت های کارشناس پرستاری بالٌنی
.استفاده می کنند

 ،به نقش همکاران و همٌاری منحصری که می توانند با تٌم مراقبتی بٌن بخشی داشته باشند
احترام و تقدٌر می کنند

تخصص همکاران را محترم شمرده و تخصص و دانش خود را به اشتراک می گذارند.
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هسئولیت ًسبت بَ خود: 5اصل 
پرستاران کارشناس بالٌنی در حٌطه توانمندٌها و قابلٌت ها و سٌستم ارزشی شخصی و حرفه ای تعٌٌن و کار می •

.کنند

صداقت، کمال و قابل اعتماد بودن خود را در تمامی تعامالت به نماٌش می گذارند

  قابلٌت ها و محدودٌت های خود را شناخته و تنها در حٌطه ای از حرفه پرستاری کار می کنند که جزء شرح
.وظاٌف حرفه ای آنها است و دانش، مهارت و قضاوت الزم را کسب کرده اند

 مسئولٌت دانستن و عمل کردن مطابق با اصول، استانداردها، قوانٌن و مقررات حرفه ای خود که نسبت به آنها
.مسئول هستند، را می پذٌرند

 هر گونه تضاد بالقوه ٌا موجود شخصی ٌا حقوقی که ممکن است مشارکت در ٌک مداخله خاص را مشکل کند، به
.ناظر ٌا کارفرمای خود اطالع می دهند

در صورتی که قادر به فعالٌت به شٌوه ای اٌمن، توانمند ٌا اخالقی نباشند به مسئولٌن ذٌربط گزارش می دهند.

 در فرصت های ٌادگٌری عمرانه برای توسعه حرفه ای قابلٌت های الزم برای لحاظ ملزومات حقوقی و اخالقی
رشته خود مشارکت می کنند

موقعٌت های تضاد منافع را پٌشگٌری ٌا مدٌرٌت می کنند

 سالمت جسمی و روانی خود که برای اٌفای مسئولٌت های نقش خود الزم است را اٌجاد و حفظ و نگهداری می
.کنند

کلهر.دانشکده پرستاری بروجرد .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 



هواًع اخالق حرفَ ای

• در حیطه مدیریتی

• در حیطه محیطی

• در حیطه فردی ومراقبتی
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هواًع اخالق حرفَ ای در پرستبری در حیطَ هدیریتی

عدم توجه به تواناًٌ ومهارت پرسنل حٌن تقسٌم کار•

عدم کنترل نظارت مؤثر توسط مدٌران•

عدم توجه به نٌازهاي آموزشً پرسنل وبرنامه رٌزی در راستای رفع نٌازها •

فقدان كدهاي اخالقً در حرفه•

مدٌرٌت غٌر مؤثر بحران•

شٌفتهاي نامناسب كاري•

کمبود پرسنل •

ساعات کاری طوالنی•
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هواًع اخالق حرفَ ای در حیطَ هدیریتی

...(عدم اعتماد و)ارتباط نامناسب مسئولٌن با پرسنل •

کمبود دوره های باز آموزی برنامه هاي آموزشً در خصوص معٌارهاي اخالق حرفها•

فقدان سٌاست ٌا استاندارد كتبً قوانٌن مرتبط با حرفه•

تجربه ناكافً مربٌان آموزش دهنده مسائل اخالقً وحقوقی در دوره کارشناسی•

کمبود آموزش های الزم در زمٌنه موضوعات اخالقً در دوره تحصٌل•

حماٌت اخالقی وحقوقً ناكافً مدٌران ارشد از پرسنل حرفه•
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هواًع اخالق حرفَ ای در حیطَ هحیطی 

کمبود امکانات و فقدان ٌا خرابً دستگاهها وتجهٌزات مناسب در محٌط کار•

تغٌٌرات بٌولوژٌك بدن در شٌفت كاري مختلف•

حجم کار باال•

شفٌت کاری •

توقع نابجای از پرسنل•
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هواًع اخالق حرفَ ای در پرستبری در حیطَ فردی وهراقبتی  

كمبود دانش وآگاهً در مورد معٌارهاي اخالق حرفه ای•

کمبود وقت •

انجام وظاٌف کامال جدٌد که فرد برای اولٌن بار آنها را انجام می دهد و آگاهی و مهارت •
کافی در مورد آن ندارد 

عدم توجه ودقت كافً پرسنل به دالٌل حجم كاري باال•

رفتارهاي نامناسب همکاران با هم •

نگرش منفً نسبت به معٌارهاي اخالق حرفه ای •
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هواًع اخالق حرفَ ای در حیطَ فردی وهراقبتی 

بً انگٌزگی وبی عالقگً به حرفه در پرسنل•

عدم ارضاي نٌازهاي پاٌه مانند كفاٌت درآمد وٌااستراحت کافی در پرسنل •

عدم رضاٌت از محل خدمت•

کمبود مهارت فنی در فرد •

کمبود توان تفکر انتقادی وٌا توان تصمٌم گٌری اخالقی افراد •

نقص در برقراری ارتباط موثر و مناسب بادٌگران•

ضعف اعتقادی نسبت به موارد اخالقی •
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  ای حرفه های بداخالقی شناسی آسیب
 .ًذارد جایگاّی ٍهذیزاى ای حزفِ اخالق عاختاری ًظز اس اخاللی تذ

-3ًخَاعتي-2 ًذاًغتي-1 اعت عاهل عِ ای حزفِ اخاللی تذ ریؾِ

  ًتَاًغتي

:کزد تٌذی تمغین دعتِ عِ در هیتَاى را درًٍوایِ ایي :ندانستن (الف

 اخاللی، کوثَدآگاّی

تخققی، داًؼ کوثَد

 .لاًَى اس آگاّی کوثَد 
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اداهَ آسیب شٌبسی بداخالقی ُبی حرفَ ای 
                                 

بازخوردهاي مخرب وعادي شدن نقض : اٌن درونماٌه با دو زٌر طبقه بٌان شد: نخواستن 
اخالق شركت كنندگان بٌان كردند وقتً در مقابل عمل اخالقً،بازخوردي نامناسب صورت 

( ٌعنً اخالقً باشً)اگه بري و تذكر بدي كه اٌنجا حقً از كسً ضاٌع شده »:مٌگٌرد مانند
اٌن بازخوردها سبب سخت شدن رعاٌت اخالق و كاهش انگٌزه فرد « !كه بٌچاره ات مٌكنند

.براي اخالقً ماندن خواهد شد

زٌادبودن باركاري و امكانات ناكافً، : اٌن درونماٌه با سه زٌرمجموعه بٌان شد: نتوانستن
ارتباطات غٌرحماٌتً، تعارض اخالق و قانون شركت كنندگان درمطالعه بٌان كردند
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توسعَ رعبیت هوازیي اخالق حرفَ ای 

رعاٌت كدهاي حٌطه ارائه خدمات

معرفی کردن خود

توجه بدون تبعٌض

جلب اعتماد

رضاٌت خدمات گٌرنده

آموزش

گزارش اعتراض کننده به مسؤولٌن رده باالتر

پرهٌز از زٌر پا گذاشتن اخالقٌات
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اداهَ توسعَ رعبیت هوازیي اخالق حرفَ ای 

احترا م گذاشتن به مراجعه کننده•

محرم و راز دار بودن•

احترام گذاشتن به حرٌم خصوصی دٌگران  •

اٌجاد محٌط امن برای مراجعٌن •

صداقت داشتن•

حفظ شأن و منزلت خود •
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