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توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري
دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در مواجهه با
معضالت اخالقي حرفهاي
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چکیده

مقدمه :بر طبق شواهد در بسياري از كشورها ،پرستاران حتی با مدارج تحصيلی باال
در مورد مباحث اخالقی توانایی ابراز عقيده نداشته یا به نحوي كنار گذاشته میشوند .این
مطالعه به منظور تعيين توانایی استدالل اخالقی دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاري و
عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت.

روش :این مطالعه به روش توصيفی ـ همبستگی روي  233دانشجوي كارشناسی

ارشد پرستاري در دانشگاههاي علوم پزشکی تهران در سال  1331انجام شد .نمونهها با روش
 .1دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبتهاي سالمندي؛ دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .نویسنده مسؤول)
پست الکترونیکnrejeh@yahoo.com :
 .2دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبتهاي سالمندي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه اخالق پرستاري ،مركزتحقيقات اخالق و حقوق پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد
بهشتی ،تهران ،ایران.
 .4استادیار؛ دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه ،كرمانشاه ،ایران.
 .5كارشناس ارشد پرستاري؛ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.

نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت مقاله1333/1/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1333/3/23 :
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سرشماري انتخاب شدند .از پرسشنامه تعيين سطح توانایی استدالل اخالقی كه بر مبناي
تئوري  Kohlbergطراحی شده استفاده گردید.

یافتهها :در این مطالعه 22 ،دانشجو ( 11/3درصد) در سطح پيش عرفی 36 ،دانشجو

توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

( 26/2درصد) در سطح عرفی 112 ،دانشجو ( 42/6درصد) در سطح پﺲعرفی و  23نفر
( 12/1درصد) در سطح مالحظات بالينی قرار داشتند .همچنين بين سابقه كار با سطح
توانایی استدالل اخالقی دانشجویان رابطه آماري معنیدار معکوسی وجود داشت.

نتیجهگیري :نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه حدود نيمی از دانشجویان در سطح پﺲ

عرفی قرار دارند ،ولی هنوز تعداد قابل توجهی از آنان در سطوح پایينتر توانایی استدالل اخالقی
هستند .این امر نشاندهنده لزوم توجه بيشتر مسؤولين برنامهریزي دروس پرستاري به
پرورش توانایی استدالل اخالقی دانشجویان پرستاري است.

واژگان کلیدي
استدالل اخالقی ،دانشجویان پرستاري ،معضالت اخالقی
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مقدمه
استدالل اخالقی به توانایی فرد براي قضاوت و تصميمگيري صحيح و منطقی
در برخورد با مسائل روزمره اشاره دارد( .برنارد 2004 ،م ).كليه رشتههاي مرتبط با
امور سالمت به نوعی با معضالتی در مواجهه با بيماران روبرو میشوند كه حل
آنها نيازمند برخورداري از توانایی استدالل اخالقی است .این موضوع به ویژه در
نظر مدت زمان و عمق ارتباط با بيماران برقرار میكنند( .برهانی و همکاران 1363 ،ش).

تصميمگيري اخالقی و آگاهی از دالئل انتخاب یک تصميم در رابطه با تصميمهاي
دیگر جز تفکيکناپذیر كار روزمره پرستاران است( .ادوارد 2003 ،م ).پرستاران
بایستی همواره در سطحی از تکامل اخالقی قرار داشته باشند كه حقوق اساسی
بيماران را بدون به خطرانداختن وجدان اخالقی خود محترم شمارند( .اسکورتر2002 ،

م ).آنچه مسلم است پرستاران مسؤول اتخاذ تصميمات مناسب در كشمکش بين
ارزشهاي خود ،حرفه و ارزشهاي بيماران هستند ،اما اغلب آنان به دليل كمبود
توانایی استدالل اخالقی در فرآیند تصميمگيري نقش كمی دارند( .تيسن 2003 ،م).

از آنجایی كه دانشجویان پرستاري با یکسري ارزشها ،عقاید و اخالقيات شخصی
وارد دانشکدههاي پرستاري میشوند كه تعدادي از این صفات میتوانند مثبت و
تعدادي نيز میتوانند منفی باشند .اعتقادات و اعمال اخالقی مسأله مهم براي مربيان
پرستاري است ،زیرا یکی از اهداف مهم آموزش پرستاري تربيت دانشجویانی
است كه داراي استدالل اخالقی مناسبی باشند( .فاگن 2003 ،م ).دانشجویان امروز
پرستاران فردا هستند كه در مورد سالمتی و زندگی انسانها تصميم خواهند گرفت.
بنابراین ،این دانشجویان باید در طول تحصيل خود به سطح مناسبی از استدالل
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حرفه پرستاري از آن نظر اهميت مییابد كه پرستاران بيشترین ارتباط انسانی را از
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اخالقی دست یابند .دوران تحصيل در دانشگاه فرصتی براي یادگيري و رشد
اخالقی و حرفهاي دانشجویان پرستاري میباشد( .روندي و همکاران 2003 ،م).

مطالعات در این خصوص در كشورهایی با فرهنگ غربی انجام شده است و در
توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

كشورهاي مختلف با توجه به ساختار برنامههاي آموزشی و تأثيرات فرهنگی نتایج
متفاوتی در برداشته است ،حتی در قسمتهاي مختلف یک كشور نيز با توجه به
ساختارهاي خانوادگی و سطح استدالل اخالقی افراد نتایج میتواند متفاوت از
یکدیگر باشد .در مرور منابع داخلی مطالعات معدودي كه استدالل اخالقی
دانشجویان پرستاري در مقطع كارشناسی را مورد بررسی قرار گرفته است ،ليکن
در مقطع كارشناسی ارشد پرستاري پژوهش و مطالعهاي صورت نگرفته است .باید
توجه داشت كه در كشورمان در دوره آموزش پرستاري در ایران درسی تحت
عنوان اخالق پرستاري وجود ندارد( .زیرك و همکاران 1331 ،ش ).دانشجویان
كارشناسی ارشد پرستاري در طول دوره آموزشی خود به طور جسته و گریخته با
مفاهيم اخالقی آشنا میشوند و آموزش رسمی و مدونی در این زمينه دریافت
نمینمایند .با عنایت به اینكه این گروه پﺲ از فارغالتحصيلی نسبت به فارغالتحصيالن
رشته پرستاري در مقطع كارشناسی امکان بيشتري براي جذب در بازار كار
مییابند و اكثریت نيز در حين تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد به كار نيز
مشغول میباشند و این امر لزوم تداوم تعامل و مراوده با بيماران و همجنين حل
معضالت اخالقی بيماران را بيش از پيش امکان میسازد .از طرف دیگر ،جامعهاي
ایران به عنون جامعهاي مذهبی و مقيد به اصول اخالقی شناخته میشود و بنابراین،
همواره این انتظار از افراد میرود كه بر اساس مبانی دین مبين اسالم تصميمهاي
اخالقی و انسانی اتخاذ نمایند .علیرغم این مسائل هنوز در مورد نحوه استدالل
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اخالقی دانشجویان پرستاري كه مراقبان آینده بيماران هستند اطالعاتی در دسترس
نيست كه راهنماي مدیران آموزشی در زمينه كفایت آموزش اخالقی دانشجویان باشد.
با عنایت به اهميت تصميمهاي اخالقی در پژوهشگران بر آن شدند تا در مطالعهاي
توانایی استدالل اخالقی دانشجویان كارشناسی ارشد در رشتههاي مختلف پرستاري
را تعيين نمایند و براي هرگونه برنامهریزي بعدي ارتباط بين استدالل اخالقی با

روش
این مطالعه به روش توصيفی ـ همبستگی در سال  1331در دانشگاه علوم پزشکی
شهر تهران انجام شد.
جامعه پژوهش از دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاري دانشکدههاي پرستاري
دانشگاههاي علوم پزشکی شهر تهران تشکيل میشد .در این مطالعه نمونهها با
روش سرشماري انتخاب شدند .تعداد كل دانشجویان پرستاري در مقطع كارشناسی
ارشد  230نفر بود كه در نهایت ،دادههاي  233دانشجو كارشناسی ارشد پرستاري
جمعآوري شد.

تنها معيارهاي خروج از مطالعه عدم تمایل براي شركت در مطالعه بود .جهت
گردآوري دادهها از پرسشنامه اندازهگيري توانایی استدالل اخالقی بر مبناي نظریه
اخالقی  Kohlbergاستفاده گردید .این پرسشنامه شامل دو قسمت بود ،قسمت اول
برخی مشخصات جمعيت شناختی شركتكنندگان در پژوهش شامل (سن ،جنﺲ،
ترم و سال تحصيل ،محل سکونت (خوابگاه) ،وضعيت تاهل ،شاغل بودن ،گرایش
و دانشکده محل تحصيل) دانشجویان پرستاري را بررسی میكرد ،و قسمت دوم
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برخی مشخصات دانشجویان را نيز تعيين نمایند.
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آزمون تحت عنوان معماي پرستاري ،براي سنجش سطح توانایی استدالل اخالقی
دانشجویان و بر مبناي نظریه استدالل اخالقی طراحی شده بود.
آزمون شامل  3سناریوي نوزاد داراي آنومالیهاي شدید ،اجبار دارویی ،تقاضاي
توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

بالغين براي مرگ ،آشناسازي پرستار جدید ،اشتباه دارویی ،اشتباه دارویی مراحل
آخر بيماري میباشد .در این آزمون به دنبال هر سناریو دو سؤال اصلی مطرح
میگردد كه پاسخدهندگان باید به آنها جواب دهند .سؤال اول از فرد میخواهد
كه انتخاب نماید كه اگر در موقعيت این سناریو قرار گيرد چه اقدامی انجام میدهد.
هر گزینهاي انتخاب گردد تأثيري در سطح استدالل اخالقی وي ندارد ،زیرا
سطح استدالل اخالقی بر پایه قسمت دوم پرسشنامه تعيين میشود.
در سؤال دوم از پاسخدهندگان خواسته میشود تا دليل انتخاب خود را ذكر
نمایند .در این قسمت شش بيانيه رایج كه بيانگر علل موجود براي اقدام انجام شده
هستند براي فرد ارائه میشود و خواسته میشود تا به ترتيب اولویت این گزینهها
را مرتب نماید .الزم به ذكر است كه هر كدام از این گزینهها در هر سناریو
بيانگر سطح توانایی استدالل اخالقی  3 ،5 ،4 ،3 ،2از سطوح توانایی استدالل
اخالقی  Kohlbergهستند و یک گزینه نيز ميزان در نظرگرفتن قوانين مؤسسهاي
در تصميمگيري را بررسی مینمایند .با استفاده از این قسمت پرسشنامه سه
شاخص مهم براي هر دانشجو محاسبه میشد .شاخص اول سطح توانایی استدالل
اخالقی فرد بر اساس سطوح  Kohlbergرا بررسی مینماید .در این پرسشنامه این
سطح با توجه به اولين انتخاب دانشجو در هر سناریو تعيين شد (با در نظرگرفتن
اینكه هر گزینه نشاندهنده یکی از سطوح است) .در نهایت سطح توانایی استدالل
اخالقی دانشجویان در سه سطح پيش عرفی (مجموع سطح اول و دوم) ،عرفی
(مجموع سطح چهارم و پنجم) و پﺲ عرفی (سطح پنجم و ششم) تعيين میگردد.
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شاخص بعدي نمره تفکراخالقی پرستاري است كه در واقع مجموع نمرات
سطح  5و  3توانایی استدالل اخالقی  Kohlbergرا نشان میدهد .به منظور محاسبه
نمره  NPهر فرد در آزمون نمرات  NPدر هر  3سناریو جمع میشود ( 3تا  )11و
با توجه به اینكه تعداد سناریوها  3مورد میباشد ،نمرات  NPبين  16تا  33متغير
است .باید توجه نمود این بدان معنی است كه در هر سناریو دو گزینه مربوط به
نمرهاي خواهند گرفت و هر چه این گزینهها در اولویتهاي ابتداییتر دانشجویان
باشند نمره  NPاست .براي الویت اول نمره  3و براي الویتهاي بعدي بترتيب
نمرات  5،4،3،2،1داده میشود .حداقل نمره براي تفکر اخالقی در هر سناریو  3و
حداكثر نمره  11میباشد و با توجه به اینكه تعداد سناریوها  3مورد میباشد
نمرات تفکر اخالقی بين  16-33متغير خواهد بود.
شاخص بعدي نمره مالحظات بالينی ( Practical Consideration )PCاست.
این شاخص ميزان در نظر گرفتن قوانين سازمانی در تصميمگيري اخالقی و سطح
پایينتر توانایی استدالل اخالقی را بررسی مینماید .در هر سناریو یکی از  3گزینه
قسمت دوم مربوط به این قسمت است و با توجه به اینكه در هر سناریو دانشجو
چه اولویتی براي این گزینه قائل گردد به او نمرهاي تعلق خواهد گرفت .بنابراین،
در كل نمرات این شاخص بين  3و  33متغير است .در این پرسشنامه هدف اصلی
تعيين توانایی استدالل اخالقی است و پرسشنامه به گونهاي طراحی شده است كه
در آن نوع دین فرد پاسخگو تأثيري در نمره توانایی استدالل اخالقی وي ندارد و
در این مطالعه نيز دین افراد در پرسشنامه لحاظ نشده است .براي تعيين سطح
توانایی استدالل اخالقی دانشجویان پرستاري قسمت دوم پاسخ دانشجویان به هر
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 NPمیباشد كه با توجه به اینكه دانشجویان این گزینهها را چه الویتی دهند،
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سناریو تجزیه و تحليل گردید .این تجزیه و تحليل با توجه به اولين اولویت
انتخابی دانشجویان در مورد دليل اتخاذ هر تصميم صورت گرفت.
در نهایت در قسمت سوم ميزان آشنایی شركتكنندگان با معماهاي مشابه
توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

مورد پرسش قرار میگيرد كه داراي  5گزینه بصورت طيف ليکرت میباشد كه
پاسخدهندگان باید یک گزینه را انتخاب نمایند بين نمرات ( 1آشنایی خيلی زیاد)
تا ( 5عدم آشنایی) تعلق میگيرد ،لذا محدوده نمرات آشنایی قبلی بين 3-30
خواهد بود كه نمره كمتر نشاندهنده آشنایی بيشتر میباشد .نمرات ()3–12
نشاندهنده آشنایی قبلی و نمرات ( )16 -30نشاندهنده عدم آشنایی میباشد.
روایی و پایایی توسط مولف ابزار سنجش گردیده و سپﺲ توسط پژوهشگران
ایرانی براساس فرهنگ اسالمی بومیسازي ،برآورد روایی (صوري و محتوایی)
نسخه ترجمهشده توسط دو نفر در گروهی مشتمل بر  10پرستار و دانشجو و
پایایی (با روش بازآزمایی در دو نوبت با فاصله  15روز  )%35حاصل گردیده و
مورد استفاده قرار گرفته است( .برهانی و همکاران 1363 ،ش.؛ زیرك و همکاران1331 ،
ش).

در این مطالعه ،اصول اخالقی مورد نياز براي انجام پژوهش رعایت شد .تصویب
طرح تحقيقاتی و كسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه انجام یافت .قبل از
انجام پژوهش ،اطالعات الزم در مورد مطالعه و اهداف آن ،همچنين حقوق
شركتكنندگان در پژوهش شامل حق كنارهگيري از مطالعه و محرمانهبودن دادهها
به اطالع تمامی دانشجویان رسيد .از تمامی مشاركتكنندگان در مطالعه نيز برطبق
اصول كميته اخالق رضایت آگاهانه اخذ شد.

دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  13مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت .جهت بررسی مشخصات فردي ـ اجتماعی دانشجویان
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و توانایی استدالل اخالقی آنان از آمار توصيفی شامل تعداد ،درصد ،ميانگين،
انحراف معيار و جداول توصيفی استفاده شد .همچنين براي بررسی ارتباط توانایی
استدالل اخالقی با برخی مشخصات دانشجویان از آمار استنباطی شامل ضریب
آزمون همبستگی  Pearsonاستفاده گردید.

در نهایت با مراجعات متعدد ،از  230پرسشامه توزیعشده ،دادههاي 233
دانشجوي كارشناسی ارشد پرستاري شهر تهران جمعآوري گردید كه بدین
صورت ضریب بازگشت پرسشنامهها  30/22درصد و  24نفر از شركت در مطالعه
انصراف دادند .در این مطالعه ،ميانگين سنی  22/50±4 /61؛  164نفر ( )%26از
شركتكنندگان مؤنث بودند 143 ،نفر ( 31/63درصد) مجرد 65 ،نفر ()%33
متأهل و  5نفر ( 2/14درصد) مطلقه بودند 22 .نفر ( 15/32درصد) از شركتكنندگان
اعالم كردند كه قبال دوره آموزشی برنامهریزي در زمينه اخالق حرفهاي را
گذراندهاند .بيشترین افراد در گرایش داخلی جراحی  31نفر ( )%36و كمترین در
گرایش پرستاري سالمندي  15نفر ( 3/35درصد) مشغول به تحصيل بودند122 .
نفر ( 51/33درصد) از شركتكنندگان داراي تجریه كار بالينی و در استخدام
بودند و  114نفر ( 46/30درصد) دانشجویان بدون تجریه كار بالينی بودند ،لذا در
تقسيمبندي پاسخها دو گروه با داشتن تجربه كار بالينی یا بدون داشتن تجربه كار
بالينی لحاظ گردیدند .بيش از نيمی از افراد با تجربه كار بالينی زیر  5سال تجربه
كار بالينی داشتند ( 63/53درصد).
پاسخ دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاري به قسمت اول آزمون  NDTكه
فرد اگر در موقعيت این سناریو قرار گيرد چه اقدامی انجام میدهد در جدول 1
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تنظيم شده است .بيشتر دانشجویان گزینه صحيحی در زمينه معضالت ارائهشده
داشتهاند.

بيش از نيمی از دانشجویان در سطح ( NPسطح  5و  3تکامل اخالقی )Kohlberg

توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

قرار داشتند (جداول  2و .)3

ميانگين نمره توانایی استدالل اخالقی دانشجویان  52/22±5/25برآورد شد.
جدول  4ميانگين نمره توانایی استدالل اخالقی به تفکيک با تجربه كار بالينی و
بدون تجربه كار بالينی را نشان میدهد.
ميانگين مالحظات بالينی ( )PCدانشجویان  12/20±3/43برآورد شد .سطح
 PCبه تفکيک با تجربه كار بالينی و بدون تجربه كار بالينی در جدول  5نشان
داده شده است .همچنين آزمون همبستگی پيرسون نشان داد بين توانایی استدالل
اخالقی و مالحظات بالينی همبستگی معکوس و معنیداري وجود دارد .همبستگی
بين  NPو  PCدانشجویان به تفکيک با تجربه كار بالينی و بدون تجربه كار بالينی
به ترتيب ( )r=-0/365و ( )r=-0/201میباشد .در بررسی ارتباط سایر مشخصات
فردي ـ اجتماعی با سطح توانایی استدالل اخالقی به جز در متغيرهاي سنوات
كاري و داشتن دورههاي آموزش همبستگی معناداري یافت نگردید.
آزمون همبستگی پيرسون نشان داد بين سنوات كاري پرستاران با نمره NP

آنان ،همبستگی معکوس و معنیداري وجود دارد .نتایج نشان میدهد كه در سطح
معنیداري  0/05ضریب همبستگی پيرسون  r=0/213وجود همبستگی منفی تأیيد
گردید .در بين افرادي با تجربه كاربالينی ،افرادي با سابقه كار كمتر از  5سال به
مراتب ميانگين نمره  NPباالتري كسب نمودند ( r=0/213؛ .)p=0/05

همچنين آزمون همبستگی پيرسون نشان داد بين داشتن دورههاي آموزش با
نمره  NPآنان ،همبستگی مستقيم و معنیداري وجود دارد .افرادي كه دورههاي
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آموزش در زمينه اخالق داشتهاند ،به مراتب نمرات  NPباالتري كسب نمودهاند
( r=0/624؛  .)p=0/05همچنين آزمون همبستگی پيرسون نشان داد بين استدالل
اخالقی با سنوات كاري معکوس و معنیداري وجود دارد (.)r=-0/153
نتایج حاصل از تجزیه و تحليل قسمت سوم پرسشنامه ،تجربه قبلی با مشکل
مطرحشده در سناریوها به تفکيک با تجربه كار بالينی و بدون تجربه كار بالينی و
شده است.
ﺑﺤﺚ
نتایج این مطالعه نشان داد اكثریت دانشجویان در سطح عرفی قرار دارند.
ميانگين نمره  NPافراد با فقدان سابقه كار بالينی بيشتر از افراد در داشتن سابقه
كار بالينی است .به طوري كه در مجموع درصد از  %52نمونهها در رویارویی با
سناریوهاي مطرحشده ،بيانيههاي مربوط به اخالق سطح عرفی و پﺲعرفی را به
عنوان باالترین الویت خود انتخاب نمودهاند و ميانگين نمره  NPبراي آنها
 52/22±5/25بوده است .با توجه به تفاوت افراد در داشتن یا فقدان سابقه كار
بالينی ،توانایی استدالل اخالقی با هم تفاوت معناداري نشان داد .برهانی و همکاران
( 1363ش ).نيز به این مطلب پی برد كه افراد با داشتن سابقه كار بالينی بيشتر
ميانگين نمره  NPكمتري داشتند ) .برهانی و همکاران 1363 ،ش)

همچنين در تجریه و تحليل دادهها مشخص گردید كه ميان افراد در گروه با
داشتن سابقه كار بالينی نمونههایی كه تجربه كار كمتر از  5سال داشتند به مراتب
ميانگين نمره  NPباالتري داشتند .در مطالعه زیرك و همکاران ( 1330ش ).نيز
مؤید این امر است و پرستاران شاغل با سنوات زیادتر نمره كمتري از این شاخص
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كسب كردند .این امر ممکن است مؤید این امر باشد كه با افزایش سابقه بالينی
پرستاران شاغل اهداف سازمانی را به منافع بيماران ترجيح میدهند .زیرك به نقل
از  Mayberryابراز میدارد كه ممکن است عوامل محيطی مانند فضاي حاكم بر
توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

محيط كار بر توانایی استدالل اخالقی پرستاران مجرب كه اهداف سازمانی را
پذیرفتهاند ،تأثير میگذارند .همچنين فرسودگی شغلی ناشی از شيفتهاي مختلف
منجر به كاهش روند تکاملی توانایی استدالل اخالقی شاغلين این حرفه گشته
است( .زیرك و همکاران 1331 ،ش).

از طرفی بیتوجهی به امرآموزش در زمينههاي اخالقی سبب گردیده است كه
مسائل اخالقی نيز به مرور فراموش شده و افراد خود را فقط ملزم به رعایت و
پيروي از دستورالعملها و مالحظات بالينی بدانند و توانایی تصميمگيري اخالقی را
تکامل نبخشند .همچنين با افزایش ميزان و تعداد دورههاي آموزش در زمينه
مفاهيم و چالشهاي اخالقی ،سطح توانایی استدالل اخالقی دانشجویان نيز به طور
معنیداري افزایش مییابد .این مطلب توسط دیگر محققان نيز تأیيد گردیده است.
(گوتالﺲ و همکاران 2010 ،م).

همچنين زیرك به نقل از  Cadyهمبستگی بين روند توانایی استدالل اخالقی با
ميزان دورههاي آموزش در خصوص اخالق را تأیيد نموده است( .زیرك و
همکاران 1331 ،ش).

در این پژوهش دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاري بدون تجریه كار بالينی
از نظر توانایی استدالل اخالقی اكثرا در سطح عرفی و پﺲعرفی قرار داشتند .در
مطالعهاي در بلژیک بيش از  %35توانایی استدالل اخالقی دانشجویان پرستاري در
سطح عرفی و در بررسی به عملآمده (كاليستر و همکاران 2003 ،م ).در ایاالت متحده
بيش از  %62در سطح عرفی و پﺲ عرفی قرار داشتند( .بارگر 2000 ،م ).این تفاوت
با مطالعات در داخل ایران ممکن است به دليل محيطهاي فرهنگی و آموزشی
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متفاوت و تأثيرات آنها بر روند شکلگيري توانایی استدالل اخالقی باشد .شایان
ذكر است كه طبق نظریه  Kohlbergدانشجویان پرستاري باید در سطح پﺲ عرفی
قرار داشته باشند.

یکی از تفاوتهاي بارز بين تحقيقات داخل كشور با دیگر كشورها در این
پژوهش این بود كه در قسمت اول آزمون  NDTكه بيشتر بر دالئل تصميمگيري
اخالق اسالمی و حاكم بر جامعه ایران تصميمات اخالق اتخاد كرده بودند .دليل
آن میتواند فرهنگ حاكم یر جوامع باشد و در جوامعی كه الگوهاي تصميمگيري
اخالقی میتواند نسبی یا مطلق باشد ،اما در جامعه ایران كه با فرهنگ اسالمی و
باورهاي مذهبی عجين است اصول احالقی مطلق در نظر گرفته میشود و نسبيتگرایی
در اخالق جایگاهی ندارد ،لذا در این شرایط تصميمگيري اخالقی مشخص بوده و
تا حدود زیادي تحت تأثير آموزههاي دین و احکام مقدس اسالم قرار دارد.
در بررسی ارتباط مشخصات فردي ـ اجتماعی با سطح توانایی استدالل اخالقی
همبستگی معناداري یافت نگردید .در مطالعه  Faganدر ایاالت متحده مشخص
نمود كه تفاوت معنیداري یين توانایی استدالل اخالقی دانشجویان در ترمهاي
مختلف وجود ندارد (فاگن 2003 ،م ).كه با توجه به تفاوت ساختاري بين برنامههاي
آموزشی در كشورهاي متفاوت این امر قابل توجيه است .مطالعه ما مشخص نمود
كه سالهاي تحصيلی تأثيري بر توانایی استدالل اخالقی نداشته است .ضعف در
ارائه واحدهاي اخالقی و عدم كاربرد مطالب اخالقی در آموزش بالينی علوم
پزشکی میباشد ضرورت توجه بيشتر به این امر را نمایانگر میسازد .تعداد قابل
توجهی از تبعيت محض از قوانين ( )PCرا گزینه اولیتر را انتخاب نموده و خود
را درگير تصميمگيري اخالقی در سطوح باال نمیكنند .از آنجا كه این گروه از
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دانشجویان در زمان تحصيل و بالفاصله بعد از اتمام تحصيالت به طور مستقيم به
مراقبت از بيماران اقدام مینمایند باید در شرایط پيچيده اخالقی توانایی استدالل
اخالقی داشته و قادر به تصميمگيري اخالقی باشند ،لذا آشنایی هرچه بيشتر با
توانايي استدالل اخالقي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران...

مفاهيم اخالقی ،بکارگيري اصول اخالق حرفهاي مبتنی بر آموزههاي دینی و
فرهنگ جامعه میتواند نقش مهمی در ارتقا و تکامل توانایی استدالل اخالقی
دانشجویان فراهم نماید.
پيشنهاد میگردد مطالعات مشابه با نمونههاي بيشتر و در سطح كشور انجام
پذیرد تا نتایج با دادهها بيشتر مورد تأیيد قرار گيرند .همچنين با استفاده از
مطالعات كيفی و تلفيقی تجارب دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتراي پرستاري
در رویارویی با معضالت اخالقی و توانایی استدالل اخالقی را بررسی نمود.
همچنين با انجام تحقيق به روش طولی در طی سالهاي تحصيل روند تکاملی
توانایی استدالل اخالقی را مطالعه و به طور كاملتر ارتباط برخی نمود .بکارگيري
این ابزار در بين دانشجویان سایر گروههاي پزشکی میتواتند اطالعات كاملتري
براي اقدامات مؤثر در مراقبت مبتنی بر اخالق از بيماران حاصل گردد .اميد است
این پژوهش بتواند درجهت توسعه پژوهشها در زمينه تصميمگيريهاي اخالقی
در بالين در برنامهریزيهاي درمانی كشور مؤثر واقع شود.
مﺤدودیتهاي پژوهش
این مطالعه داراي محدودیتهایی است كه كاربرد یافتههاي آن را محدود
میسازد ،اگرچه تالش گردید تمامی دانشجویان كارشناسی ارشد رشتههاي مختلف
پرستاري شهر تهران در سال  31در مطالعه وارد شوند ،اما تعداد نمونهها كم و
قابليت تعميمپذیري یافتهها را تحت تأثير قرار میدهد .بومینبودن ابزارها از دیگر
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محدودیتها بود .با توجه به تأثير روش خودگزارشی ممکن است دادههاي واقعی
گزارش نشده باشد .نوع مطالعه مقطعی بود كه به طور دقيق نمیتوان ارتباط سطح
توانایی استدالل اخالقی با برخی مشخصات دموگرافيک نمونهها را بررسی نمود.
سپاسگزاري
الزم میدانند از تمامی دانشجویان شركتكننده در این مطالعه كمال تشکر را داشته
باشند .این مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتی به شماره  152642از دانشگاه شاهد
میباشد.

ناهيد رژه ،مجيده هروي كريموي ،فريبا برهاني ،عليرضا خاتوني ،محمد زيرك
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ﺟدول  :1پاسخ دانشجویان کارشناسي ارشد پرستاري دانشگاههاي شهر تهران ﺑه ﻗسﻤت اول
سناریوهاي آزمون NDT
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سناریو

گزینههاي سناریو

احيا نوزاد با

نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت.

كل پاسخها

افراد بدون سابقه افراد با سابقه
كار بالينی

كار بالينی

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
13 13/53

11/4

15/52 13

نقص عضوهاي

باید نوزاد را احيا كرد.

33 31/44 145

30/53

32/23 23

زیاد و متعدد

نباید نوزاد را احيا كرد.

53

25

32

26/02

22/14 22

23

3/25

14

12/26

3

2/36

به بيمار با

نباید دارو را به زور تزریق كرد.

33

32 41/35

54/33

30/33 22

سوءظن

باید دارو را به زور تزریق كرد.

36 46/30 114

33/33

32/23 23

4

3/51

4/11

تزریق دارویی نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت.

قطع تنفﺲ در نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت.

32

3

3/61

5

مراحل انتهایی باید به برقراري تنفﺲ بيمار كمک كرد.

30/12 110 63/42 102 63/63 212
15/24

نباید به برقراري تنفﺲ بيمار كمک كرد.

15

3/33

6

2/02

2

زندگی

نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت.

35

20 14/63

12/54

12/23 15

آشناسازي باید زمان را براي آشناسازي پرستار جدید 63

45 35/12

33/42

31/15 36

پرستار

اختصاص داد.

جدیدالورود

نباید زمان را براي آشناسازي پرستار

116

50

43

42/33

52/53 33

جدید اختصاص داد.
12 12/23

10/53

13/33 12

باید اشتباه دارویی را گزارش نمود.

65 25/42 126

24/53

23/33 33

نباید اشتباه دارویی را گزارشكرد.

23

12 12/23

14/31

12

3/64

51

22 21/31

23/36

13/32 24

بيمار با تشخيص باید به سؤاالت بيمار در مورد سالمتی پاسخ داد.

53 42/43 112

43/43

46/33 53

نباید به سؤاالت بيمار در مورد سالمتی پاسخ داد.

34 30/33

23/63

31/32 33

گزارش تجویز
اشتباه دارویی

نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت23 .

عدم اطالع به نمیتوان در موقعيت مذكور تصميم گرفت.
بدخيمی

23
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ﺟدول  :2سﻄﺢ توانایي استدالل اخالﻗي دانشجویان کارشناسي ارشد پرستاري در هر سناریو
در سﻄوح پیشﻋرفي ،ﻋرفي ،پﺲﻋرفي و مالﺣﻈات ﺑالیني
اﺣیا نوزاد ﺑا نقص ﻋضوهاي زیاد

تزریق دارویي ﺑه ﺑیﻤار ﺑا سوءظن

ﻗﻄع تنفﺲ در مراﺣل انتهایي زندگي

آشناسازي پرستار ﺟدیدالورود

گزارش تجویز اشتباه دارویي

ﻋدم اطالع ﺑه ﺑیﻤار ﺑا تشخیص ﺑدخیﻤي

درصد

13/36

3/33

1/22

0/65

5/33

2/54

تعداد

10

0

0

4

36

11

درصد

4/24

0/0

0/0

1/33

26/62

4/33

تعداد

3

60

33

33

52

33

درصد

1/22

33/63

13/33

15/25

22/04

23/33

تعداد

124

143

134

153

33

133

درصد

23/23

31/62

62/20

34/63

41/34

52/34

تعداد

13

2

3

41

3

20

درصد

3/26

0/65

2/54

12/36

1/22

6/42

سﻄوح

سﻄﺢ 2
سﻄﺢ 3
سﻄﺢ 1
سﻄﺢ  5و 6
سﻄﺢ مالﺣﻈات
ﺑالیني

ناهيد رژه ،مجيده هروي كريموي ،فريبا برهاني ،عليرضا خاتوني ،محمد زيرك

تعداد

33

8

3

2

11

6

سناریوها
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ﺟدول  :3سﻄﺢ توانایي استدالل اخالﻗي دانشجویان کارشناسي ارشد پرستاري و در سﻄوح پیشﻋرفي،
ﻋرفي ،پﺲﻋرفي و مالﺣﻈات ﺑالیني ﺑه تفکیک ﺑا ساﺑقه کار ﺑالیني
و ﺑدون ساﺑقه کار ﺑالیني
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اﺣیا نوزاد ﺑا نقص ﻋضوهاي زیاد

سطح  5و 3

(3)2/33( 10)6/22( 0)0/0

با سابقه كار بالينی (3)2/43( 4)3/22( 2)1/33( 1)0/64( 2)1/33( 15)13/23
بدون سابقه كار بالينی (2)3/14

(0)0/0

(0)0/0

(6)2/01( 40)35/06( 2)1/25

(3)3/45

(0)0/0

(0)0/0

(3)2/43( 26)22/35( 2)1/33

با سابقه كار بالينی

بدون تجریه كار بالينی (23)22/62( 22)23/36( 20)12/53( 12)10/54( 35 )30/20( 0)0/0
با سابقه كار بالينی

(32)30/33( 25)20/43( 13)13/14( 21)12/21( 45)33/66( 3)2/45

بدون سابقه كار بالينی (22)32/54( 32)32/42( 25)35/26( 36)65/33( 23)34/04( 63)22/62
با سابقه كار بالينی (53)46/33( 33)50/64( 26)33/33( 33)26/36( 23)53/63( 31)24/53

سطح مالحظات بدون سابقه كار بالينی (3)5/23
بالينی

تزریق دارویي ﺑه ﺑیﻤار ﺑا سوءظن

سطح4

ﻗﻄع تنفﺲ در مراﺣل انتهایي زندگي

سطح3

آشناسازي پرستار ﺟدیدالورود

سطح2

بدون سابقه كار بالينی (2)1/25( 3)5/23( 16)5/26

گزارش تجویز اشتباه دارویي

سﻄوح

ﻋدم اطالع ﺑه ﺑیﻤار ﺑا تشخیص ﺑدخیﻤي

سناریوها

(0)0/0

(0)0/0( 12)14/31( 2)1/25

(0)0/0

با سابقه كار بالينی (20)13/33( 3)2/45( 24)13/32( 4)3/22( 2)1/33( 10)6/22
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ﺟدول  :1سﻄﺢ  NPدانشجویان ﺑه تفکیک ﺑا ساﺑقه کار ﺑالیني و ﺑدون ساﺑقه کار ﺑالیني
آزمون آماره

تعداد

()M±SD

طیف

کل شرکتکنندگان

236

52/22±5/25

32-61

ﺑا ساﺑقه کار ﺑالیني

122

53/22±5/36

32-63

p=0/02

ﺑدون ساﺑقه کار ﺑالیني

111

51/20±5/9

10-61

(α= 0/05

سﻄﺢ معناداري
)F[1/235]=2/333

آزمون آماره سﻄﺢ

No

()M±SD

()Max-Min

كل شركتكنندگان

233

12/20±3/43

3-33

با سابقه كار بالينی

122

16/32±3/30

14-32

p=0/02

بدون سابقه كار بالينی

114

15/26±3/23

12-20

(α= 0/05

معناداري

)F[1/235]=2/333

ﺟدول  :6هﻤبستگي ﺑین استدالل اخالﻗي ﺑا تجرﺑه ﻗبلي ﺑا سناریو
تعداد

تجرﺑه ﻗبلي ﺑا سناریو

هﻤبستگي ﺑا سﻄﺢ

سﻄﺢ

معناداري

()M±SD

r=NP

با سابقه كار بالينی

122

12/65±3/35

0/042

0/342

بدون سابقه كار بالينی

114

12/53±2/33

0/162

0/055

كل شركتكنندگان

233

15/21±2/65

α=0/05

ناهيد رژه ،مجيده هروي كريموي ،فريبا برهاني ،عليرضا خاتوني ،محمد زيرك

ﺟدول  :5سﻄﺢ  PCدانشجویان ﺑه تفکیک ﺑا ساﺑقه کار ﺑالیني و ﺑدون ساﺑقه کار ﺑالیني
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ﺟدول  :2تجرﺑه ﻗبلي ﺑا مشکل مﻄرح شده در سناریو ها

سناریو

گزینههاي سناریو

کل پاسخها

افراد ﺑدون کار
ﺑالیني

افراد ﺑا ساﺑقه
کار ﺑالیني
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

احيا نوزاد با

عدم تجربه یا امکان آن

213

32/60

106

45/60

111

42/00

نقص عضوهاي

تجربه شخصی

4

1/2

1

1/2

3

1/3

زیاد و متعدد

تجربه توسط دیگران

13

5/5

13

5/5

0

0/0

تزریق دارویی

عدم تجربه یا امکان آن

33

33/40

33

23/20

30

12/20

به بيمار با

تجربه شخصی

22

32/3

51

21/3

22

32/30

سوءظن

تجربه توسط دیگران

33

26

14

46/3

15

3/4

قطع تنفﺲ در

عدم تجربه یا امکان آن

140

53/30

34

33/60

43

13/50

مراحل انتهایی

تجربه شخصی

10

4/2

0

6/5

10

4/2

زندگی

تجربه توسط دیگران

63

33/4

20

46/3

33

26/0

آشناسازي

عدم تجربه یا امکان آن

112

43/30

102

43/20

15

3/40

پرستار

تجربه شخصی

32

26/4

12

5/1

32

26/4

جدیدالورود

تجربه توسط دیگران

52

22/0

114

46/3

40

13/30

عدم تجربه یا امکان آن

30

36/10

60

33/30

11

3/0

تجربه شخصی

45

13/10

3

1/3

42

34/4

تجربه توسط دیگران

101

42/6

31

13/1

33

53/3

عدم تجربه یا امکان آن

133

52/30

35

22/30

41

33/3

تجربه شخصی

10

4/20

13

15/3

10

6/2

تجربه توسط دیگران

30

36/10

114

33/4

21

56/2

گزارش تجویز
اشتباه دارویی
عدم اطالع به
بيمار با
تشخيص
بدخيمی
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Master of Science Nursing Students’ Reasoning Abilities in
Tehran Medical Science Universities in dealing with ethical
dilemmas
N.Rejeh
M.Heravi Karimavi
F.borhani
AR.Khatooni
M.Zirak
Abstract
Introduction and propose: According to some evidence in most
countries. Nurses with high educational qualifications, are not
qualified to express their ideas.
Methods: This study aims to determine the level of Master of Science
nursing students’ ethical reasoning and its related factors. This
descriptive correlation study was conducted in Tehran, 2012. Samples
of the study consisted of 236 master nursing students. The instrument
used in it was nursing dilemma test (NDT) questionnaire which was
based on Kohlberg theory of ethical development.
Results: In this study, 27 nursing students (11.3%) pre-conventional
level, 68 students (28.7%) in conventional and 112 nursing students
(47.8%) in the post-conventional and 29 (12.1%) nursing students
were within the clinical considerations. Also, the experience level of
nursing students ' moral reasoning was significant negative correlation
was found.
Conclusion: This study showed that although about half of the
nursing students in the post-conventional stage of moral development
were acceptable, but still a significant number of them are in the lower
level of moral development. This shows the need for greater attention
to moral education nursing students in planning nursing courses.
Keywords
Moral Reasoning, Moral Dilemmas, Nursing Students

