مقاله پژوهشی
مقایسه استدالل اخالقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و دانشجویان
پرستاری در برخورد با معضالت اخالقی
*

زهرا یساقی ،اکرم ثناگو ،ناصر بهنام پور ،حسین نصیری ،غالمرضا روشندل ،لیال جویباری

چكيده
مقدمه :پرورش مهارتهای شناختی استدالل در دانشجویان یک ضرورت حیاتی است .پرستاران بخشهای مراقبت ویژه با معضالت
اخالقی متعدد در بالین مواجه هستند .این پژوهش با هدف مقایسه استدالل اخالقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و دانشجویان پرستاری
در برخورد با معضالت اخالقی انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1400با حضور  51پرستار بخشهای مراقبت ویژه و  51دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم
پزشكی گلستان با روش نمونهگیری تصادفی با تخصیص متناسب با حجم طبقه انجام شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه استدالل اخالقی
کریشام( ، )Crishamجمعآوری شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل در سطح معناداری  0/05و ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده شد.
نتايج :آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین نمره استدالل اخالقی پرستاران ( 46/68±5/92از مجموع  66نمره) و دانشجویان
( )47/7±00/13نشان نداد ( .)P=0/405کارورزان پرستاری میانگین نمره استدالل اخالقی بیشتری از کارآموزان کسب کردند و این تفاوت
از نظر آماری معنادار بود ( .)P=0/019بین جنسیت ( ،)t=1/895 ، P=0/032وضعیت تأهل ( )t=1/993 ،P=0/026با میانگین نمره
استدالل اخالقی ارتباط معناداری مشاهده شد .بین نوع بخش ،سابقه کار و میانگین نمره استدالل اخالقی پرستاران ارتباط معناداری به
دست نیامد .بین سن ،جنسیت و وضعیت تأهل دانشجویان با میانگین نمره استدالل اخالقی ارتباط معناداری نبود.
نتيجهگيري :میانگین نمره استدالل اخالقی پرستاران و دانشجویان پرستاری تفاوت معناداری نداشت .ضروری است آموزش اصول
اخالقی ،تناقضها و سناریوهای اخالقی به طور جدیتر ،مستمر در دوران تحصیل ،بدو ورود به کار و پس از آن به منظور بهبود استدالل
اخالقی صورت گیرد.
واژههای کلیدی :اخالق ،استدالل اخالقی ،پرستاری ،بخش مراقبت ویژه ،دانشجویان پرستاری
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مقدمه

حرفه پرستاری نيازمنـد دانـش اخالقـی بـرای هـدایت

زهرا یساقی و همکاران

استدالل اخالقی

عمـل است .استدالل اخالقی در واقع نوعی کشف کردن

ارتقای توانایی دانشجویان پرستاری در مواجهه و حل

تعریف میشود که فرد به دنبال یافتن حقيقت است و این

معضالت اخالقی مفيد است(.)10

تصميمگيری صحيح اخالقی را تقویت میکند و منجر به

بخش مراقبت ویژه به دليل پيچيدگی وضعيت بالينی

انجام اقدامات پرستاری به صورت صحيح میشود(1تا.)3

بيماران ،نيازمند تصميمگيری سریع در مدت زمان اندک

پرستاران دائما در مواجهه با تعارضات اخالقی میباشند.

است .پرستاران روزانه با استداللهای اخالقی متعددی

تعارض اخالقی یک مشکل درونی است که میتواند به

روبرو میشوند( .)11اتخاذ تصميمات اخالقی ،آگاهی از

شدت تحت تأثير متغيرهای خاص و شرایط محيطی باشد

دالیل انتخاب یک تصميم ،استدالل صحيح در مواقع بحرانی

و بروز آن در نهایت فرد را ملزم به تالش برای اخذ

جزء جدایی ناپذیر کار پرستاران است(12و .)13پيچيدگی

درستترین اقدام در آن موقعيت کند .سهيم شدن

تصميمگيری با افزایش وخامت وضعيت بيمار افزایش

پرستاران در فرآیندهای تصميمگيری در مراقبت از

مییابد و تصميمگيری میتواند به طور قابل توجهی بر

بيماران بدحال عاملی برای محافظت در برابر تعارضات

اساس محيط بالينی متفاوت باشد( .)14با توجه به اهميت

اخالقی است( .)3پرستاران در مواجهه با معضالت اخالقی

مهارت استدالل اخالقی به خصوص در بخش مراقبت ویژه

بایـستی قادر به درک صحيح شرایط و انجام مراقبت

و تأثير محيط و فرهنگ بيمارستانی بر این مهارت و

اخالقی از تمامی بيمــاران باشند(2و .)4سيستم مراقبتی به

ضرورت آموزش اخالق در دانشجویان پرستاری ،پژوهش

پرسنلی با صالحيت فنی و اخالقی نياز دارد( .)5عدم

حاضر با هدف مقایسه استدالل اخالقی پرستاران بخش

تصميمگيری صحيح و به موقع ،درمان و مراقبت بيماران

مراقبت ویژه و دانشجویان پرستاری در برخورد با

را با مشکالتی مواجه میسازد( .)6از طرف دیگر

معضالت اخالقی انجام شد.

دانشجویان پرستاری در بدو ورود به سيستم با
مهارتهای تحليل و تصميمگيری اخالقی را در خود

این مطالعه توصيفی -مقطعی سال 1400روی پرستاران

پرورش دهند تا بتوانند با معضالت اخالقی پيش آمده در

بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی و

بالين مواجه گردند و این امر نيازمند برخورداری از

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام

توانایی استدالل اخالقی است .دانشجویان باید طی

شد .حجم نمونه بر اساس نتایج حاصل از مطالعه فضلجو

سالهای تحصيلی خود به سطح مناسبی از استدالل

و همکاران( 51 ،)7پرستار و  51دانشجوی پرستاری

اخالقی دست یابند .با وجود آموزشهای اخالق در

محاسبه شد .نمونهگيری با اختصاص حجم نمونه به طور

کوریکولوم رشته پرستاری دانشآموختگانی که وارد

طبقهبندی انجام شد .معيار ورود برای پرستاران ،سابقه

سيستم درمانی مراقبتی میشوند قادر به حل درست

کار حداقل شش ماه در یکی از بخشهای  ICUو  CCUو

مسأله در برخورد با معضالت اخالقی برای خود و بيماران

برای دانشجویان ،تحصيل در ترم  8 - 4و معيار خروج

نيستند( .)7نتایج یک بررسی مروری نشان داد عالوه بر

نمونهها تکميل ناقص پرسشنامه بود.

تجربه پرستاری ،فرهنگ سازمان و بخش نيز بر

برای اندازهگيری سطح استدالل اخالقی از آزمون استدالل

تصميمگيری تأثير میگذارد( ،)8از این رو آموزش اخالق

اخالقی پرستاری ( )Test Dilemma Nursingکریشام

به تنهایی نمیتواند مؤثر باشد مگر این که دانشجویان

( )Crishamاستفاده شد( .)15این پرسشنامه شامل شش

الگوهای مناسبی داشته باشند( .)9طراحی مداخالتی برای

سناریو در مورد معضالت اخالقی رایج در حيطه
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پيچيدگیهای محيط کار روبرو میشوند از این رو باید

روشها

استدالل اخالقی

زهرا یساقی و همکاران

تجویز اجباری دارو ،درخواست بيمار برای پایان زندگی،

ليکرت است .نمره  18تا 30نشان دهنده عدم برخورد قبلی

ورود پرستار جدید به سيستم ،اشتباه دارویی و مراقبت

با این موقعيت و نمره  6تا  17نشان دهنده برخورد و

در مراحل انتهای زندگی" است .هر سناریو موقعيتی را

آشنایی پاسخ دهنده با موقعيت مشابه است .نحوه

نشان میدهد که باعث تردید در تصميمگيری برای

نمردهدهی به آزمون استدالل اخالقی بر اساس کليد پاسخ

پرستاران و دانشجویانی میشود که از بيمار مراقبت

آن برای هر یک از سناریوها متفاوت است( .)16اعتبار و

مینمایند .به دنبال هر سناریو ،دو سؤال اصلی مطرح

اعتماد پرسشنامه در مطالعه برهانی و همکاران( ،)17فضل

میگردد .سؤال اول از فرد میخواهد که انتخاب نماید اگر

جو و همکاران( )7و بدری گرگری و همکاران تأیيد

در موقعيت این سناریو قرار گيرد چه اقدامی انجام میدهد،

شد(.)18

در سؤال دوم از پاسخ دهندگان خواسته میشود تا دليل

پس از طی مراحل اداری پژوهش ،پژوهشگر برای

انتخاب خود را ذکر نمایند .در این قسمت شش بيانيه رایج

جمعآوری دادهها به بخشهای مراقبت ویژه منتخب

که بيانگر علل موجود برای اقدام انجام شده هستند ،ارائه

مراجعه و پرسشنامهها را توزیع و جمعآوری کرد .از

میگردد و از آزمودنی خواسته میشود تا به ترتيب

آنجایی که پرسشنامه به صورت سناریو و سؤاالت در سه

اولویت گزینهها را یادداشت نمایند .هر کدام از این گزینهها

بخش با نحوه پاسخدهی متفاوت بود پس از توضيح

در هر سناریو بيانگر سطح رشد  6 ،5 ،4 ،3 ،2از سطوح

پژوهشگر ،از آنان برای شرکت در مطالعه دعوت شد .برای

رشد اخالقی کلبرگ هستند .شاخص بعدی نمره تفکر

دانشجویان پرسشنامه به صورت آنالین (پرسالین)

اصولی ( )Nursing Principled Thinkingیا  NPبه

طراحی شد و لينک آن از طریق نماینده هر کالس در اختيار

معنای تفکر اخالقی مجموع نمرات سطح  5و  6تکامل

دانشجویان قرار گرفت .توضيحات الزم برای دانشجویان

اخالقی کلبرگ را نشان میدهد .برای محاسبه نمره  NPهر

هم به صورت متنی و هم به صورت فایل صوتی در اختيار

فرد ،نمرات  NPدر هر  6سناریو جمع میشود(3تا )11و

آنان قرار گرفت.

نمرات  NPبين  18تا  66متغير خواهد بود ،در هر سناریو

با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی واریانسها،

دو گزینه مربوط به  NPاست و با توجه به این که

برای مقایسه ميانگين در دو گروه از آزمون  tمستقل

پرستاران و دانشجویان این گزینهها را چه اولویتی بدهند،

استفاده گردید .به منظور تعيين همبستگی بين دو متغير که

نمره خواهند گرفت و هر چه این گزینهها در اولویتهای

توزیع در یکی از آنها نرمال نبود از ضریب همبستگی

ابتداییتر شرکت کنندگان باشند نمره  NPبيشتر خواهد

اسپيرمن شد (الزم به ذکر است در مواردی که دادهها از

بود .نمره  NPبيشتر نشان دهنده سطح استدالل اخالقی

توزیع نرمال برخوردار بودند از آزمون تی مستقل استفاده

باالتر است .در هر سناریو در پاسخ به قسمت ب (هر

شد) .برای تحليل دادهها از نرمافزار SPSS-18

سناریو سه قسمت الف ،ب ،ج دارد) پاسخ دهنده باید

) (IBM,Armonk,NY, USAدر سطح معناداری 0/05

گزینهها را بر اساس اولویت از  1تا  6مشخص کند .هر

استفاده شد.

اولویت بر اساس جدول نمرهدهی فوق نمره خاصی به خود

کليه اصول اخالق در پژوهش از جمله حفظ محرمانگی

اختصاص میدهد .مجموع نمرات انتخاب اول و دوم فرد

افراد و رضایت آگاهانه در این مطالعه رعایت شد .این

نمره استدالل اخالقی پاسخ دهنده به آن سناریو را تعيين

مطالعه با کد اخالق  IR.GOUMS.REC.1400.002در

میکند .بخش سوم سؤاالت هر سناریو ميزان مواجهه

کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأیيد گردید.
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مراقبتهای پرستاری شامل "نوزاد مبتال به نقص عضو،

پاسخ دهنده با موقعيتهای مشابه با پاسخهای از نوع

زهرا یساقی و همکاران

استدالل اخالقی

پرستاران با سن ( ،)P=0/785نوع بخش ( )P=0/680و

نتايج

سابقه کار ( ،)P=0/055ارتباط معناداری دیده نشد.

در این مطالعه  51پرستار و  51دانشجوی پرستاری با

در گروه دانشجویان ،بين کارآموزان با ميانگين نمره

ميانگين سنی به ترتيب ( )33/33±6/98و ()23/41±1/24

استدالل اخالقی ( )45/48±7/11و کارورزان با ميانگين

شرکت کردند .پاسخدهی مشارکتکنندگان کامل و

نمره استدالل اخالقی ( )49/77±6/45بر اساس آزمون تی

صدرصد بود .ميانگين نمره استدالل اخالقی پرستاران

مستقل ،تفاوت معناداری وجود داشت (،P=0/019

( )46/5±68/92و دانشجویان پرستاری ()47/00±7/13

 )t=2/126بين جنسيت و ميانگين نمره استدالل اخالقی

بود و بر اساس آزمون تی مستقل ،تفاوت معناداری بين

تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P=0/405

ميانگين نمرات استدالل اخالقی پرستاران و دانشجویان

در خصوص پاسخ پرستاران و دانشجویان پرستاری به

پرستاری وجود نداشت (.)P=0/405

گویههای اقدام پرستار در مواجهه با سناریوهای اخالقی،

در گروه پرستاران بر اساس آزمون تی مستقل بين جنس

نتایج نشان داد بجز در سناریوی اجباری دارویی

( )t=1/895 ،P=0/032و وضعيت تأهل (،P=0/026

(سناریوی  ،)2در سایر سناریوها (احيای نوزاد با آنومالی

 )t=1/993با ميانگين نمره استدالل اخالقی ارتباط معنادار

متعدد ،تقاضای بالغين برای عدم احيا ،آشناسازی پرستار

به دست آمد ،ميانگين نمره استدالل اخالقی در مجردها و

جدید ،اشتباه دارویی ،بالغين با بيماری شدید و پاسخ به

مردها بيشتر بود .بين ميانگين نمره استدالل اخالقی

سؤاالت بيمار) ،بيشترین انتخاب ،پاسخ اخالقی بوده
است(جدول .) 1

جدول  :1توزیع فراوانی پاسخ پرستاران و دانشجویان پرستاری به گویههای اقدام پرستار در مواجهه با سناریوهای اخالقی
سناریوهای اخالقی
احيای نوزاد با آنومالی متعدد

اجبار دارویی

تعداد (درصد)

تعداد(درصد)

باید نوزاد را با جدیت احيا کرد

)64/70( 33

)82/5( 42

نمی توان در موقعيت مذکور قرار گرفت

)33/33( 17

)11/6( 6

نباید نوزاد را با جدیت احيا کرد

)1/96( 1

)5/8( 3

باید دارو را به اجبار تزریق کرد

)62/74( 32

)68/62( 35

)3/92( 2

)5/88( 3

نباید دارو را به اجبار تزریق کرد

)31/37(16

)5/88( 3

باید تنفس مصنوعی را آغاز کرد

)78/43( 40

)76/47( 39

نمی توان در موقعيت مذکور قرار گرفت

)15/68( 8

)11/76( 6

نباید تنفس مصنوعی را آغاز کرد

)5/88( 3

)11/6( 6

باید زمان برای آشناسازی پرستار جدید اختصاص دهد

)25/49( 13

)27/45( 14

نمی توان در موقعيت مذکور قرار گرفت

)17/69( 9

)72/54(37

نباید زمان برای آشناسازی اختصاص داد بلکه فقط از کودکان مراقبت انجام دهد

)56/86( 29

-

باید اشتباه دارویی را گزارش دهد

)82/35( 42

)78/43( 40

نمیتوان در موقعيت مذکور قرار گرفت

)13/72( 7

)3/92( 2

نباید اشتباه دارویی را گزارش دهد

)3/92(2

)17/64( 9

باید به سؤاالت صادقانه پاسخ دهد

)39/21(20

)45/09( 23

پاسخهای هر سناریو

نمی توان در موقعيت مذکور قرار گرفت
تقاضای بالغين برای عدم احيا

آشناسازی پرستار جدید

اشتباه دارویی

بالغين با بيماری شدید و
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پرستار

دانشجو

زهرا یساقی و همکاران

پاسخ به سؤاالت بيمار

استدالل اخالقی

نمیتوان در موقعيت مذکور قرار گرفت

)29/41( 15

)15/68( 8

نباید به سؤاالت صادقانه جواب بدهد

)31/37(16

)78/43( 40

در خصوص پاسخ پرستاران و دانشجویان به گویههای

مورد سناریوی "آشناسازی پرستار جدید" بيشترین

ميزان مواجهه درگيری قبلی با شرایط مشابه سناریوهای

ال با مشکل مشابهای روبرو شده و در
پاسخ پرستاران "قب ً

اخالقی ،یافتههای ارائه شده درجدول  2نشان میدهد

مورد آن تصميمگيری کردهام" بوده است و در مورد

بيشترین فراوانی پاسخ در پنج مورد از سناریوها "کسی

دانشجویان بيشترین پاسخ "کسی که با این مشکل روبرو

که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما

شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را

میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد" بوده است .در

تصور کرد" بود.

جدول  :2توزیع فراوانی پاسخ پرستاران و دانشجویان پرستاری به گویههای ميزان مواجهه درگيری قبلی با شرایط مشابه
سناریوهای اخالقی
سناریوهای

پاسخهای هر سناریو

اخالقی
احيای نوزاد
با
آنومالی
متعدد

اجبار
دارویی

تقاضای
بالغين
برای عدم

آشناسازی
پرستار
جدید

اشتباه

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)21/56( 11

)3/92( 2

)5/88( 3

)7/4( 4

)60/78( 31

)70/58( 36

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)7/84( 4

)15/68( 8

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)3/92( 2

-

قبالً با مشکل مشابهی روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام

)31/37( 16

)9/80( 5

همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است

)13/72( 7

)17/64( 9

کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

)45/09( 23

)66/66( 34

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)5/88( 3

)5/88( 3

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)1/96( 1

-

قبالً با مشکل مشابهای روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام

)31/37( 16

)3/92( 2

همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است

)19/60( 10

)9/80( 5

کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

)37/25( 19

)76/47( 39

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)9/80( 5

)7/84( 4

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)1/96( 1

)1/96(1

)52/94( 27

)7/84( 4

)3/92( 2

)7/84( 4

کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

)29/41(15

)70/58( 36

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)11/76( 6

)11/76( 6

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)1/96( 1

)1/96( 1

)23/52( 12

)7/84( 4

قبالً با مشکل مشابهای روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام
همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است
کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

قبالً با مشکل مشابهای روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام
همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است

قبالً با مشکل مشابهای روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام
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احيا

دانشجو

زهرا یساقی و همکاران

استدالل اخالقی

دارویی

بالغين با
بيماری شدید
و پاسخ به
سؤاالت
بيمار

همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است

)35/29( 18

)25/49( 13

کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

)37/25( 19

)62/74( 32

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)1/96(1

)3/92( 2

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)1/96( 1

--

قبالً با مشکل مشابهای روبرو شده و در مورد آن تصميمگيری کردهام

)25/49( 13

)7/84( 4

همکاری را سراغ دارم که با چنين مشکلی روبرو شده است

)29/41( 15

)11/76( 6

کسی که با این مشکل روبرو شده باشد را نمیشناسم اما میتوان چنين وضعيتی را تصور کرد

)41/17( 21

)78/43( 40

تصور بروز چنين وضعيتی دور از ذهن است

)1/96( 1

)1/96( 1

امکان بروز این مشکل در شرایط واقعی غير ممکن است

)1/96( 1

-

آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن ارتباط مثبت ولی بسيار

این ارتباط معنادار نبود(جدول .)3

ضعيفی بين نمره استدالل اخالقی و سن را نشان داد اما
جدول  :3همبستگی بين نمره استدالل اخالقی با سن به تفکيک پرستاران و دانشجویان شرکت کننده در پژوهش
گروه /متغير

انحراف معيار ±ميانگين

سن

41/23 ± 3/89

دانشجویان
پرستاران

استدالل اخالقی
سن
استدالل اخالقی

47/13±7

ضریب همبستگی اسپيرمن P-value
r=0/027P=0/851

33/33 ± 8/21
r=0/039P=0/785

5/92

بر اساس ضریب همبستگی اسپيرمن ارتباط معکوسی بين

این ارتباط معنادار نبود (جدول .)4

سابقه کار و ميانگين نمره استدالل اخالقی به دست آمد اما
جدول  .4همبستگی بين نمره استدالل اخالقی با سابقه کار در پرستاران شرکت کننده در پژوهش
متغير

انحراف معيار±ميانگين

استدالل اخالقی

±68/46 5/92

سابقه کار

±40/4 0/307

ضریب همبستگی اسپيرمن P-value
r=-0/086P=0/055

تحليل دادهها نشان داد ميانگين نمره استدالل اخالقی

دانشجویان کارورز بيشتر از کارآموزان بود .در مطالعه

دانشجویان بيشتر از پرستاران بود و این اختالف معنادار

پارک ( )Parkو همکاران ميانگين نمره استدالل اخالقی

نبود .در مطالعه فضلجو و همکاران ميانگين نمره استدالل

دانشجویان سال آخر نيز بيشتر از دانشجویان سال اول

اخالقی پرستاران ( )83/40به دست آمد که از متوسط نمره

بود( .)19از طرفی ميانگين نمره استدالل اخالقی

مطالعه حاضر کمتر است ،ولی ميانگين نمره استدالل

دانشجویان بيشتر از گروه پرستاران به دست آمد.

اخالقی دانشجویان ( )68/46بود که نزدیک به ميانگين نمره

شناسایی علت تفاوت در سطح اخالقی پرستاران در

استدالل اخالقی دانشجویان در این پژوهش است(.)7

مقایسه با دانشجویان نيازمند بررسیهای بيشتر و در
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بحث

در پژوهش حاضر ميانگين نمره استدالل اخالقی در

استدالل اخالقی

زهرا یساقی و همکاران

نظر گرفتن عوامل متعددی است .به عنوان مثال زیرک و

افزایش این مهارت در کارورزان نسبت به کارآموزان شده

همکاران در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که

باشد.

دانشجویان پرستاری در برخورد با سناریوها و معضالت

در پژوهش حاضر ارتباطی بين مشخصات جمعيت

اخالقی بيشتر بر اساس وجدان اخالقی خود تصميمگيری

شناختی و ميانگين نمره استدالل اخالقی دانشجویان دیده

میکنند و کمتر تحت تأثير مالحظات بالينی و سياستهای

نشد .این یافته میتواند نقطه قوتی جهت تمرکز بيشتر بر

سازمانی قرار میگيرند در حالی که پرستاران با مرور

امر آموزش باشد( .)23آموزش مفاهيم اخالقی از طرفی

زمان بيشتر تحت تأثير فاکتورهای محيطی و الزامات

منجر به رشد استدالل اخالقی میشود و از طرفی دیگر بين

سازمانی تصميمگيری میکنند به نحوی که پرستاران

تجارب بالينی و توانایی استدالل اخالقی رابطه معکوس

مجربتر بيشتر پذیرای اهداف سازمانی هستند و خود را

وجود دارد .این امر میتواند ناشی از عادی شدن مسائل

درگير تصميمگيری اخالقی سطح باال نمیکنند .کمتر بودن

مربوطه در اثر ورود به محيط بالينی و یا به علت تغيير در

نمره استدالل اخالقی پرستاران در مقایسه با دانشجویان

محتوای آموزشی دروس باشد(.)18

پرستاری زنگ خطری برای مدیران پرستاری بوده و

از آنجایی که پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به

نيازمند توجه ویژه است(.)20

صورت سناریو بود و پاسخ دادن به آن نياز به تفکر و

فضل جو و همکاران در پژوهش خود پایينتر بودن توانایی

استدالل و تامل کافی دارد لذا پاسخدهی به آن وقتگير

استدالل اخالقی در پرستاران را ناشی از نهادینه نشدن

است .دسترسی به دانشجویان به صورت حضوری با

آموزشهای الزم در دوران تحصيل میدانند ،به طوری که

توجه به نامشخص بودن شرایط بحران کرونا نيز یک

نتوانسته از ارزشهای آنان با گذشت زمان حمایت نموده

محدودیت خارج از کنترل پژوهشگران محسوب بوده است.

و به دنبال فشارهای ناشی از محيط کار پایداری خود را
با تجربهتر نمرات اخالقی آرمان گرایانه و واقع بينانه

مطالعه حاضر تفاوت قابل مالحظهای را بين نمره استدالل

باالتری نسبت به دانشجویان پرستاری داشتند(.)21

اخالقی پرستاران و دانشجویان نشان نداد .ضروری است

دانشجویان پرستاری ،هرچند بندرت در محيط بالينی با

آموزش اصول اخالقی ،تناقضها و سناریوهای اخالقی به

معضالت اخالقی روبرو هستند ،اما با معضالت اخالقی

طور جدیتر ،مستمر در دوران تحصيل ،بدو ورود به کار

مشابه بر اساس تجربه قبلی خود آشنا نيستند(.)22

و در طول خدمت به منظور بهبود استدالل اخالقی صورت

در پژوهش حاضر ،ميانگين نمره استدالل اخالقی با افزایش

گيرد .با ارتقا توان استدالل اخالقی دانشجویان میتوان

ترم تحصيلی در کارورزان بيشتر از کارآموزان به دست

اميد داشت ،پرستاران آتی نيز مهارت استدالل اخالقی

آمد .در مطالعات مشابه ،نيز ميانگين نمره استدالل اخالقی

باالتر در مواجهه با تناقضهای کسب نمایند.

دانشجویان سال باالتر بيشتر از دانشجویان سال پایين
بود(19و .)20در مطالعه دیگری ارتباط معناداری بين

قدرداني

ميانگين نمره استدالل اخالقی و سال تحصيلی دیده نشد

این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

که علت را نقش آموزش اخالق در سال اول طبق

مراقبت ویژه و طرح تحقيقی مصوب دانشگاه علوم پزشکی

کوریکولوم آموزشی اعالم شد( .)23احتمال میرود

گلستان است .از پرستاران و دانشجویان گرامی برای

افزایش سنوات تحصيلی و ارتباط مستقيم با بيمار موجب

شرکت در این پژوهش صميمانه قدردانی میشود.
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Introduction: Developing students' cognitive reasoning skills is a crucial importance. Nurses in intensive
care units (ICUs) face numerous ethical problems in practice. This study endeavored to compare the ethical
reasoning of nurses ICUs and nursing students in dealing with ethical problems.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in the academic year 2021 on 51 nurses of ICUs
and 51 nursing students of Golestan University of Medical Sciences through random sampling method with
proportional allocation with stratum size. Data were collected using the Crisham Ethical Reasoning
questionnaire. Independent t-test at the significance level of 0.05 and Spearman correlation coefficient were
used to analyze the data.
Results: Independent t-test showed that there was no significant difference between the mean of nurses' and
students’ moral reasoning (46.68±5.92) (47.00±7.13) (P=0.405). Nursing interns obtained the highest score
of moral reasoning from the nursing trainees and the difference was significant (P= 0.019). The relationship
between gender (P= 0.032) and marital status (P= 0.026, t=1.993) with the mean score of moral reasoning
was significant. There was no significant relationship between the type of ward, work experience and the mean
score of nurses' ethical reasoning. There was no significant relationship between age, gender, and marital
status of students with the mean score of moral reasoning.
Conclusion: The mean score of ethical reasoning of nurses and nursing students was not significantly
different. It seems indispensable to teach ethical principles, dilemmas, and ethical scenarios more seriously,
continuously during the studentship course, at the beginning of employment, and afterward to improve moral
reasoning.
Keywords: Morals, Ethical decision making, Nursing, Intensive Care Units, Nursing students
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