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 در ايراى اهداي عضو یو فرهنگاخالقی  چالش هاي

 

 2، هحودرضا حيدري3هرين جديد هيالنی

 
 داًشگبُ شبّذ ، . استبدیبر، داًشكذُ پزستبری هبهبیی1
 )ًَیسٌذُ هسئَل(داًشگبُ شبّذ ، . استبدیبر، داًشكذُ پزستبری هبهبیی2

 
 در شَد. هی افشٍدُ هغشی هزگ اس پس اعضب اّذای داٍطلببى تعذاد بز رٍس ّز  ٍ است شذُ ًْبدیٌِ کشَر در اهزٍس عضَ، اّذای فزٌّگ هقدهه:

تعییي هزگ هغشی ٍ اّذای عضَ بِ طَر کبهال ًشدیكی بِ  .شَد هی اّذا عضَ ًیبسهٌذ بیوبراى بِ هغشی هزگ 444 اعضبی حذٍد سبالًِ ایزاى
 ّن ٍابستِ ٍ هزتبط ّستٌذ.

ٍ بب ّذف بزرسی دیذگبُ ّبی هختلف در سهیٌِ هسبیل اخالقی در اّذای عضَ اًجبم شذُ  ایي هطبلعِ بب بزرسی هتَى هختلف هزتبط روش:
 است.

 بِ را هغشی هزگ هَارد هَظفٌذ دٍلتی غیز ٍ دٍلتی اس اعن کشَر سطح  در ّب بیوبرستبى کلیِ ، ایزاى اسالهی جوَْری قبًَى بز بٌب يافته ها:
 در کٌٌذُ اّذا فزد خبًَادُ بب ٍ شذُ حبضز هحل در پیًَذی عضَ کٌٌذگبى ّوبٌّگ سپس. پیًَذی بزسبًٌذ اعضبی آٍری فزاّن ٍاحذ اطالع
 هیببشذ ضزٍری دم اٍلیبی رضبیت عضَ اّذای بزای جْبى کشَرّبی اکثزیت ٍ ایزاى در کزد. خَاٌّذ صحبت اّذا اخالقی ٍ قبًًَی ابعبد سهیٌِ

پس اس تبئیذ هزگ هغشی تَسط  گزفت. ًخَاّذ صَرت عضَ اّذای دم اٍلیبی رضبیت عذم صَرت در عضَ اّذای کبرت داشتي  رغن علی حتی ٍ
گزٍُ تبئیذ کٌٌذُ هزگ هغشی، هتخصصیي پششكی قبًًَی بیوبر را ٍیشیت کزدُ ٍ پس اس تبئیذ ًْبیی هزگ هغشی جلسِ تَجیْی در هحل ٍاحذ 

اّذای عضَ، هذدکبر، رٍاًشٌبس، ًوبیٌذُ پششكی قبًًَی، ّوبٌّگ کٌٌذُ ّب ٍ خبًَادُ اّذا کٌٌذُ بزگشار هی شَد ٍ  پیًَذ بب حضَر هسئَل
 کٌٌذُ اّذا فزد خبًَادُ اس رضبیت اخذ اس عضَ پیًَذ ٍ اّذا هزاحل کل ضوي تَجیِ خبًَادُ رضبیت ًْبیی بزای اّذای عضَ اس آًْب اخذ هی شَد.

 کٌٌذُ اّذا فزد خبکسپبری اًجبهذ ٍ السم است بِ خبًَادُ ّب گفتِ شَد کِ هزاسن هی بطَل سبعت 3٣ هعوَالً  عضَ ذپیًَ ٍ بزداشت پبیبى تب
خبًَادُ ّبی  فزد اّذا کٌٌذُ ٍ فزد گیزًذُ عضَ  ببیذ تَجِ داشت کِ در هزاسن خبکسپبری تقذیز بعول هی آیذ.   افتبد. خَاّذ تبخیز بِ چقذر

حبل اگز در ّزیك اس ایي هزاحل چبلشی بیي عقبیذ ٍ فزٌّگ . َّیت طزفیي هحزهبًِ خَاّذ هبًذ ًویكٌٌذ ٍ  ت پیًَذی یكذیگز را هالقب
 خبًَادُ بب قَاًیي ایجبد شَد هشكالتی را درپی خَاّذ داشت کِ در ًْبیت در رًٍذ اّذای عضَ ًقصبى ٍ تبخیزی ایجبد هی گزدد.

 جبهعِ در .افشایش آگبّی هزدم است هٌتْی شَد شبهل ّبی اخالقی ٍ فزٌّگی در جبهعِ چبلشهَاردی کِ هی تَاًذ بِ کبّش نتيجه گيري: 
 در ًظز گزفت تب افزاد ٍ خبًَادُ ّب رغبت بیشتزی جْت اّذای عضَ کسب کٌٌذ.را  کبرکزدّبیی ببیذ ًیش

 اّذای عضَ، چبلش اخالقی، چبلش فزٌّگی :ها كليدواژه
 


