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  :  مقدمه

مذهب و ارزش هاي اخالقی هر جامعه اي، تاثیر قابل مالحظه اي بر روي سالمتی، آموزش و خط مشـی  

ریشـه غنـی   . اجتماعی و به تبع آن بر روي مراقبت سالمتی یا مدل هاي ارائه مراقبت بـه بیمـاران دارد  هاي 

فرهنگی و مذهبی مردم ایران به سیستم هاي بهداشـتی درمـانی تسـري یافتـه و بـه موضـوعات فرهنگـی و        

ان بـا کـد هـاي    هدف از این مقاله آشنایی پرسنل بهداشـت و درمـ  . مذهبی و اخالقی توجه ویژه اي می شود

  .اخالق حرفه اي در هر بخش می باشد

ارزش هاي اخالقی اسالمی بدست آمده در این مقاله نشان دهنده ارزش هاي اخالقی پرستاران از منظـر  

در نظر گرفتن این ارزش ها و بکـار بسـتن ایـن ارزش هـاي اخالقـی در تمـامی       . قرآن و متون اسالمی است

به ارزشمندي پرستار و پرستاري شده بلکه به تبع آن می توانـد بـه ارتقـاي    نه تنها منجر اقدامات پرستاري، 

  .حرفه پرستاري نیز کمک نماید

اخالق از مهم ترین و شریف ترین موضوعاتی است که همیشه مورد بحث و توجه بوده است، به گونـه اي  

خالقی مبعوث شـده ام  من جهت تکمیل مکارم ا: در خصوص اهمیت اخالق فرموده اند ) ص(که پیامبر اکرم 

  ).210، ص 16بحاراالنوار، ج(

پرستاران نیز به عنوان جامعه بزرگی از نظام سالمت، براي هدایت عمـل و مراقبـت درسـت، بـراي اداره     

کردن موقعیت هاي پر تنش و براي ارائه مراقبت هاي ایمن، شایسته، قانونی و اخالقـی از تمـام بیمـاران، در    

  . یر امروز به اخالق و دانش اخالق نیاز دارنددنیاي پیوسته در حال تغی

در پرستاري، اخالق زمینه ساز استاندارد هاي رفتاري است که چارچوبی براي اعمال و اقدامات را فراهم 

  .از این رو، پرستاران به مانند صاحبان سایر حرفه ها نیاز به شناسایی و درك ارزش هایشان دارن. می کند 

ادات، مذهب و فرهنگ هر جامعه اي دارند و می توانند تاثیر قابل مالحظه اي بـر  ارزش ها ریشه در اعتق

ه         روي سالمتی، آموزش خط مشی هاي اجتماعی و به تبع آن بـر روي مراقبـت سـالمتی یـا مـدل هـاي اراـئ

  .مراقبت به بیماران داشته باشند
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شـتی درمـانی تسـري    از آنجایی که ریشه غنی فرهنگـی و مـذهبی مـردم ایـران بـه سیسـتم هـاي بهدا       

بـا  . یافته،توجه به موضوعات فرهنگی، مذهبی واخالقی در حرفه هاي مختلف واجد اهمیت بسزایی شده است

توجه به متفاوت بودن ارزش ها و اختالف فرهنگی بین کشور اسالمی ایران با دنیاي غرب، داشتن بار ارزشـی  

کننـدگان و مراقبـت شـوندگان در سیسـتم     و فرهنگی ارزش هاي اخالقی و صبغه مذهبی و دینـی مراقبـت   

این ضرورت احساس می شود که ارزش هاي اخالقی از دیدگاه اسـالم شناسـایی و تعریـف    بهداشت و درمان، 

لذا هدف از این مطالعه تعیین ارزش هاي اخالقی پرستاري از منظر قرآن کریم و متـون اسـالمی مـی    . شوند

  .شود و اخالقیات اسالمی، ایرانی هماهنگی داشته باشد باشد تا کرامت انسانی و حریم بیماران حفظ

  روش ها

. این مطالعه قسمتی از یک مطالعه بزرگ تر جهت تدوین کد هاي اخالقی پرستاري در ایران مـی باشـد  

این مقاله به صورت یک مطالعه تحلیلی دو مرحله اي مشتمل بر یک مطالعه تطبیقی و یک پانل متخصصین 

ه      در مرحله . انجام شد اول، از کتاب قرآن به عنوان منبع اصلی شناسـایی و تعریـف ارزش هـاي اسـالمی و ـب

منظور درك بهتر آن از کتاب هاي تفسیر قرآن المیزان و تفسیر قرآن نور و همچنین از منابع اسالمی معتبـر  

  .دیگر استفاده شد

  نتایج حاصله از این مقاله

کرامـت  «هـاي اخالقـی در قالـب دوازده درون مایـه      بر اساس مرور بر متون اسالمی انجام شـده، ارزش 

امانـت و راز  « ، » دقـت و درسـتی عمـل    « ، » ارتبـاط انسـانی   « ، » همدلی «  ،» وجدان کاري « ، » انسان

« و » استقالل و اختیار « ، » معنویت « ، » حفظ و ارتقاي شایستگی « ، » عدالت « ، » صداقت « ، » داري 

در این قسمت در ابتدا خصوصیات هر یک از ارزش هـاي اخالقـی بیـان شـده و     . فتندقرار گر» مسوول بودن 

  .سپس تعریف هر یک از ارزش هاي اخالقی بدست آمده ارائه گردیده است
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  کرامت انسان

انسان موجودي با کرامت است و خداوند فرموده کـه  ).  30/بقره( انسان گخلیفه خدا بر روي زمین است 

خالفت الهی انسان، تبلور کامـل روح  ).  70/اسرا( ي از آفریده هاي خود برتري کامل دادیم انسان را بر بسیار

کرامت انسان به جایگاه و مقام ویژه انسان در برابـر  )  33/بقره( الهی در این موجود ویژه جهان آفرینش است 

بـر سـایر مخلوقـات،    سایر موجودات اشاره دارد و آن عقل است که انسان را قادر بـه صـحبت کـردن، تسـلط     

انسان در میان موجودات از ).219، ص13جلد / طباطبایی ( نوشتن و بسیاري دیگر از توانایی ها نموده است 

شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خـاص دارد، مسـوول تکمیـل و تربیـت خـود و      

  ). 85، ص 2ش ،ج 1389مطهري، ( اصالح جامعه خویش است 

  : به موارد ذکر شده، می توان کرامت انسان را چنین تعریف کرد  با توجه

کرامـت انسـان   . کرامت انسان بـه مقـام خلیفـه و جانشـینی خـدا روي زمـین ارتبـاط داده شـده اسـت         

پاکــدامنی و عفــت از . بــه خصوصــیت، جایگــاه و مقــام ویــژه انســان در برابــر ســایر موجــودات اشــاره دارد  

. عفـت زن و مـرد، حـق خداسـت، نـه حـق النـاس       . مـت انسـانی مـی شـود    مواردي است که باعث حفظ کرا

چون انسـان پاسـدار چنـین حقـی اسـت، صـاحب حیثیـت اسـت و بایـد اقـداماتی صـورت گیـرد کـه ایـن               

ــه گونــه اي باشــد کــه شــرایط انجــام وظــایف و   . حیثیــت حفــظ گــردد فضــاي داخــل بیمارســتان بایــد ب

ــی، ( تکــالیف الهــی امکانپــذیر باشــد   ــتان،  ). ش 1377جــوادي آمل ــان و مــردان در بیمارس جداســازي زن

  ).ش1387ساشادینا،(توصیه دینی در قوانین دینی اسالم است یک 

حفظ آبرو، جان و مال انسان محترم است و در هنگام معاینه یا بررسی بیمـار بـدون اجـازه و رضـایت او     

رو، نـه تنهـا بایـد شـرایط عفـت       از ایـن ). 406، ص21بحار االنوار، ج(دخل و تصرف در تن او و ممنوع است 

فردي فراهم گردد، بلکه شرایط محیطی هم به گونه اي باشد که تامین کننده نیاز هاي مذهبی فـرد باشـد و   

بتوان منزلت و شان او را حفظ کرد و به لحاظ داشتن کرامت، این انسان نباید مـورد تحقیـر و بـی احترامـی     

  .، رعایت و حفظ کرامت انسان حایز اهمیت فراوان استقرار گیرد و در چنین جایگاه رفیع و خطیري
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  وجدان کاري

درك و فهـم  . انسان از وجدانی اخالقی برخوردار است و به حکم فطري، زشت و زیبـا را درك مـی کنـد   

یعنی با الهام الهی خوب و بد را می . خوبی ها و بدي ها به صورت فطري در عمق روح انسان نهاده شده است

یست که خوب و بد را معلم به او بیـاموزد، وجـدان انسـان بـه انسـان مـی فهمانـد و انسـان از         فهمد و الزم ن

در قرآن کریم آمده سوگند به نفس انسان ). 257،ص21ش،ج1389مطهري،(ردار است وجدانی اخالقی برخو

ه  قرآن وجـدا ). 271،ص2ش،ج1389مطهري،(و اعتدال آن، که ناپاکی ها و پاکی ها را به او الهام کرد  ن را ـب

  .تعبیر می فرماید» النفس اللوامه«

نفس مالمتگر که صاحبش را مالمت می کند؛ یعنی قوه اي در وجود انسان هست که وقتی انسان کـاري  

را انجام می دهد، با خود انسان حرف می زند و او را مالمت می کند کـه چـرا مـن چنـین کـاري را مرتکـب       

  ).25، ص21ج ش،1389مطهري، ( شدم، عجب کار بدي کردم 

ــرحمن  ــده کــه در نفــس انســان یــک  ) 7-1(در ســوره ال ــزان « آم خــدا در . وجــود دارد» وضــع المی

وجـدان در بشـر همـان کـاري     . نفس انسان هـم، همـان میزانـی را کـه در قیامـت دارد، خلـق کـرده اسـت        

شـر  هـادي مالمـت گـري را بـه ب     چنـین  مـی خواهـد بگویـد کـه مـا یـک      . را می کند، که میزان در قیامـت 

در اســالم مــواردي پیــدا مــی کنــیم کــه .داده ایـم کــه دقیقــا حقیقــت را رســیدگی مــی کنــد و مـی فهمــد  

حـدیثی هسـت از رسـول    . داللت می کند بر اینکـه اسـالم بـراي وجـدان انسـان اصـالت قایـل شـده اسـت         

راســتی یـک اطمینــانی بـه دل مــی دهــد و دل   » الصــدق طمانینـه والکــذب ریبـه  «کــه فرمـود  ) ص(اکـرم  

  ).260، ص21ش، ج1389مطهري، ( ان حرف را زود می پذیرد انس

قوه اي در وجـود انسـان هسـت    : با توجه به موارد ذکر شده، می توان وجدان کاري را چنین تعریف کرد

وجـدان در بشـر   . که وقتی انسان کاري را انجام می دهد، با خود انسان حرف می زند و او را مالمت می کنـد 

 ه می خواهد بگوید که ما یک چنین هادي مالمت گري به بشر داده ایـم کـه دقیقـاً   همان کاري را می کند ک

با الهام الهی، فرد خوب و بد را می فهمد و الزم نیست کـه خـوب و   . حقیقت را رسیدگی می کند و می فهمد
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زیبـا را  او از وجدانی اخالقی برخوردار است و به حکم الهـامی فطـري، زشـت و    . بد را معلم به انسان بیاموزد

  .در پرستاري، وجدان به عنوان یک واحد درونی در ارزیابی اعمال و رفتار است. درك می کند

  همدلی

می ) ص(رسول اکرم . یکی از عالیم حیات یک جامعه وجود همبستگی بیشتر در میان افرادش می باشد

یا ایها الذین آمنـوا اسـتجیبوا   «مثل مردم با ایمان، آن هایی که زنده به ایمانند، آن هایی که مصداق : فرماید

هستند، مثَل مومنین در همدلی، در دوست داشتن یکـدیگر، در عاطفـه   » هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم

داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردي نسبت به همدیگر، در عالقه مند بودن نسـبت بـه سرنوشـت یکـدیگر،     

مطهـري،  ( مثَل پیکر زنده است که اگر عضوي از آن به درد آید سایر اعضاء با این عضو همدردي مـی کننـد   

سنتی که در تمام اوالد حضرت علی علیـه السـالم دیـده مـی شـود، همـدردي و       ). 427، ص25ش، ج1389

رسـول اکـرم   ). 105، ص18ش، ج1389مطهـري،  ( همدلی با ضعفا، محرومان، بیچارگان و افتادگـان اسـت   

آن که به عیادت بیمار می رود، در رحمت خدا فرو مـی رود، پـس چـون بـر بـالین بیمـار مـی        : فرموده) ص(

کامل به این است که دست بر چهره یا دست بیمار بگذارید و ، رحمت پیرامونش را می گیرد و عیادت نشیند

  ).356ش، ص1385احمدیان، (حالت چطور است : حالش را بپرسید و بگویی

همدردي و همدلی از شـیوه رفتـاري   : با توجه به موارد ذکر شده، می توان همدلی را چنین تعریف کرد 

مومنین در همدلی، در دوست داشتن یکـدیگر، در  . ت که نشانه ارزشمند بودن انسان استمعصومین بوده اس

رسیدگی به بیمار، پیگیري مشکالت بیمـار و شـریک شـدن    . عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، شریک هستند

ا پرستاران که بیشترین مدت زمـان تمـاس بـا بیمـاران ر    . در احساسات بیمار از نشانه هاي همدلی می باشد

  .دارند، بهتر می توانند بیماران را درك کنند و اقدامات درست خود را انجام دهند
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  ارتباط و برخورد مهربانانه

  .است» اعتماد « و » احسان « ، »محبت و خوش رفتاري « این ارزش در بردارنده 

  محبت و خوش رفتاري) الف

انسان مهربـان اسـت و بـه احسـان و نیکـی و      سوره بقره، آمده که خدامند متعال نسبت به  143در آیه 

قدرت بیان و سخن گفتن هدیه الهی است و این . مهربانی فرمان می دهد و از نامهربانی و بدي نهی می کند

و محکم، پسندیده و به اندازه، نرم و مهربانانه، شیوا و رسا، کریمانـه و بزرگوانـه، زیبـا،     سخن بایستی مستدل

محبت به عنـوان یـک نیـاز اصـیل روحـی، در زنـدگی       ). 375، ص 11قرائتی، ج( نیکو و بهترین سخن باشد 

محبتـی کـه بـر     . انسان و تامین سالمت روحی و روانی او نقش به سزایی دارد و بـه آن حـالوت مـی بخشـد    

آگـاه  : فرمـوده انـد   ) ص(پیـامبر اکـرم   . اساس صفاي قلبی در بین دل هاي پاك و بی آالیش ایجاد می شود

  ).183ش، ص1387سادات، ( مودت و دوستی مومن از بزرگترین عوامل ایمان است باشید که 

مدارا کردن با مردم، نیمی از ایمان و رفق و نرمی کردن با آن هـا نیمـی از   : فرموده اند )ص(پیامبر اکرم 

وي را سه چیز است که در هر که نیست کارش انجام نگیرد، تقـوایی کـه   : راحتی انسان است و باز فرموده اند

ادان را دفـع کنـد    . از گناه باز دارد ، اخالقی که با مردم بسازد و مدارا کند و حلمی که با آن جهل و سبکی ـن

) ص(رسول اکـرم  . )217ص ش،1387 سادات،( برادرت را با گشاده رویی مالقات کن : همچنین می فرمایند

سـادات،  ( مـومنین الفـت داشـته باشـد     برترین پیروان من کسی است که بـیش از دیگـران بـا    : می فرمایند

کامـل تـرین مـردم از لحـاظ ایمـان،      : در این رابطه امام صادق علیه السالم می فرمایند). 153ش، ص1387

  ).60ش،ص1373سبحانی،(خوش خلق ترین آن هاست 

زمانی که ارائه مراقبت توام با مهربانی باشد، بسیار دلپذیر تر، آرامش بخش و موجـب افـزایش محبـت و    

من شرف نفسه کثرت عواطفه، من کثرت « : در حدیث به نقل از غرر الحکم آمده. گرمی در روابط خواهد شد

مردم با ایمان همواره گشاده رو خواهند بود و رفتـاري همـراه بـا عطوفـت و مهربـانی      .»عواطفه کثرت معارفه

  ).60ش، ص1372اصفهانی، ( خواهند داشت 
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  احسان) ب

انجام کـار بـدون   به عبارت دیگر، ). 354،ص12طباطبایی،ج(به دیگران است  مراد از احسان نیکی کردن

احسـان جـامع   . سوره بقره آمده است که به مردم احسان کنید 83در آیه . داشتن چشم داشتاز دیگري است

برخورد خوب و گفتار نیکو بر همه مردم الزم است و در سوره نحـل  . ترین و وسیع ترین واژه براي نیکی است

همانا خداوند مردم را به عدل و احسان و دادن حق خویشاوندان فرمان می دهـد و از کارهـاي   : آمده 90 آیه

  ).149،ص1قرائتی،ج(پسند و تجاوز، نهی می کندزشت و نا

کمک به مردم در هنگام سختی ها، تالش براي رفع نیازمنـدي هـاي مـردم، گرامـی داشـتن مومنـان و       

کسـی کـه   : فرمودنـد ) ص(به نقل از پیامبر اکـرم  ) ع(امام صادق . ستندخدمت به مردم از مصادیق احسان ه

مومنی را یاري کند، خداوند هفتاد و سه مشکل او را حل می کند و کسی که برادر مسلمان خود را با سخنی 

. مالطفت آمیز و با رفع مشکلش گرامی بدارد، تا هنگامی که در این حال است، در سایه رحمت خدا قرار دارد

برآورده کردن حاجت مومن بهتر از آزاد کردن هزار بـرده و بهتـر از صـدقه    : فرموده ) ع(چنین امام صادق هم

  ).30-128ش، ص1388داوودي،( دادن هزار بار اسب در راه است 

  اعتماد ) ج

زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حقوق یکـدیگر را محتـرم شـمرده، عـدالت را     

س به حساب آورده و به یکدیگر مهر بورزند و هر یک براي دیگـري آن را دوسـت بـدارد کـه بـراي      امري مقد

به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند . خود دوست می دارد و آن را نپسندد که براي خویش نمی پسندد

ل اجتمـاع خـویش   هر فردي خود را متعهد و مسوو. و ضامن اعتماد متقابل آن ها، کیفیت روحی آن ها باشد

فرموده اند که خوشبختی مرد همین ) ص(در این رابطه رسول اکرم ). 50،ص2جش، 1389مطهري،( بشمارد

رفتاري که به موجـب آن اعتمـاد   ). 57ش، ص1385احمدیان، (بس که در کار دین و دنیا به او اعنماد کنند 

  .رمان می گرددگیرندگان خدمت به پرسنل درمانی افزایش یابد موجب تسهیل در امر د

اصل و پایه عقل بعد از ایمـان  : با توجه به موارد ذکر شده می توان ارتباط مهربانانه را چنین تعریف کرد 

مودت و دوستی مومن از مهمترین خصوصیات فـرد  . به خداي متعال، مهرورزي و محبت کردن با مردم است
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 انسـان و تـامین سـالمت روحـی و روانـی او      محبت به عنوان یک نیاز اصیل روحی، در زندگی. با ایمان است

. محبتی که بر اساس صفاي قلبی در بین دل هـاي پـاك و بـی آالیـش ایجـاد مـی شـود       . نقش بسزایی دارد

رفتاري که همراه با سازش و مدارا با مردم، تحمل و صبوري، گشاده رو بـودن، خـوش اخـالق بـودن، خـوش      

وش رفتاري با دیگران است که منجر به اعتماد و اطمینـان  شرط مسلمانی خ. زبانی، مهربانی و عطوفت باشد

ارتباطی که مبتنی بر مهرورزي، محبت و خوش رفتاري، احسان و اعتماد متقابل باشـد، زمینـه   . متقابل گردد

  .ساز ارائه مراقبت درست می باشد

  دقت در عمل و درستی کار

صنع به کاري گفته می شود کـه بـر   ). 88نمل (این صنعت خداست که هر چیزي را با دقت ساخته است

و من احیاها فکانما احیا النـاس  « : سوره مائده چنین آمده است  32در آیه . اساس علم، دقت و مهارت باشد

باید قـدر و ارزش  ارزش عمل به انگیزه و هدف است و افرادي که کارشان نجات جان انسان هاست، . »جمیعا

  ).75، ص3س،ج1386قرائتی، ( کار خویش را بدانند 

هر کسی که به کار خدمات پزشکی می پردازد، باید تقوا پیشه کنـد  : حضرت علی علیه السالم فرموده اند

الزمـه رسـیدگی   . و نهایت تالش خود را در جهت ارائه بهترین و کامل ترین و موثر ترین خدمات به کار گیرد

ر شکل اکمل آن، روحیه ایثار است و خوب به بیماران، داشتن احساس مسوولیت و روحیه وظیفه شناسی و د

مراقبـت و پرسـتاري از بیمـار نـزد     . هیچگاه خدمات ارزنده خود را با منت گذاري بر بیمار ضایع نخواهد کرد

خداوند اجر بسیار دارد تا جایی که با انگیزه رضاي خدا اگـر کسـی یـک روز و شـب بـه مراقبـت از بیمـاري        

  .)61ش،ص1372اصفهانی،((م محشور می کند برخیزد، خداوند او را با حضرت ابراهی

ســبحانی، ( از عـالی تـرین نمونــه هـاي فضــیلت، کنتـرل بــر نفـس خـود و اعمــال خـویش مــی باشـد         

زمانی که مردم از صاحبان حرف پزشکی، تقوا، دلسـوزي، آگـاهی و تـالش صـادقانه در     « ) . 49ش،ص1373

بر تقوا و به کار بسـتن دانـش و مهـارت سـفارش     عمل مبتنی . اداي وظایف دیدند، به آن ها اعتماد می کنند

نظم در امور براي حرفه هاي بهداشتی درمانی کـه بـه زیـور    . »اوصیکم به تقوا اهللا و نظم امرکم« . شده است
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تقوا آراسته اند، هم براي تامین مصالح جامعه و هم براي پیشرفت علم و آسـایش جسـمی و روحـی و روانـی     

  ).56-55ش، ص 1372اصفهانی ، ( ضروري است 

  :با توجه به موارد ذکر شده، می توان دقت در عمل و درستی کار را چنین تعریف کرد

از آنجا که اسالم بر دو مولفه اصلی ایمان بـه حـق و   . عمل صالح به معناي کار راست، درست و نیکوست

ه باشـد و در  عمل صالح شکل می گیرد؛ مسلمان و مومن کسی است که در دل به حـق ایمـان و بـاور داشـت    

هر کس که به کار خدمات پزشکی اشتغال دارد، باید تقوا پیشه کنـد  . عمل کار هاي درست و نیکو انجام دهد

  .در جهت ارائه بهترین، کامل ترین و موثرترین خدمات به کار گیردو نهایت تالش خود را 

پرستار موظف اسـت آنچـه را   با توجه به اینکه کار پرستاري بسیار دقیق و حساس و پرمخاطره می باشد 

  .که بر عهده دارد به صورت نیکو و درست و علمی انجام دهد

  صداقت

یکی از مشخصه هاي اساسی در اسالم، صداقت یعنی راستی، راسـتین بـودن، از روي حقیقـت بـودن، از     

قد جاء کم ل« : روي دلسوزي بودن، از روي عاطفه انسانی و الهی بودن و از روي رحمهۀ للمومنین بودن است

واقعـا  . »)128سـوره توبـه آیـه    ( رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رئوف رحیم 

خداي خودش را دوست می دارد و چون خداي خودش را دوست می دارد، همه مـردم را دوسـت مـی دارد و    

م صداقت و راستی دارد؛ نفـاقی  اسال. اصل بهترین مردم آن کسی است که براي مردم بهتر باشد را می پذیرد

قرائتی، ( صداقت را باید در عمل نشان داد نه با شعار ). 157، ص25ش، ج1389مطهري، ( در کارش نیست 

  ).273، ص1قرائتی، ج( و مصداق صداقت، عمل به وظایف دینی و تعهدات اجتماعی است) 544، ص11ج

صـداقت بـه معنـاي راسـتی، از روي     : یف کـرد با توجه به موارد ذکر شده، می توان صداقت را چنین تعر

بهترین مردم آن کسـی اسـت   . نسانی و الهی بودن استحقیقت بودن، از روي دلسوزي بودن، از روي عاطفه ا

ارائه کننده مراقبت باید صداقت و راستی داشته باشد و نفاق و دورویـی در کـارش   . که براي مردم بهتر باشد
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خدمات سالمتی را فراهم و ارائه مراقبت درسـت از طـرف ارائـه کننـدگان      نباشد تا اعتماد دریافت کنندگان

  .سالمتی را فراهم نماید

  امانت و راز داري

ه  ). 8سوره مومنون آیه ( مومنان کسانی هستند که امانت ها و پیمان هاي خود را رعایت می کنند  اگر ـب

دازد و از خدایی کـه پروردگـار اوسـت،    یکدیگر اطمینان داشتید، کسی که امین شمرده شده است، امانت بپر

). 458، ص1قرائتـی، ج ( امانت داري و رفتار عادالنه و دور از تبعیض از نشانه هاي مهم ایمان است . پروا کند

از نظر موازین شرعی عین هر امانت باید حفظ بشود و امانت دار حق تصرف در آن را نـدارد و اگـر بـا اجـازه     

  ).268، ص20ش، ج1389مطهري ( نیست رف کند، دیگر امانت صاحب امانت بخواهد در آن تص

مومن کسی اسـت  . »المومن من اُمنه الناس علی انفسهم و اموالهم و دمائهم« : فزموده ) ص(رسول اکرم 

همچنـین پیـامبر   ).  66ش، ص1385احمدیان، (مال و خون خویش امین می دانند که مردم او را بر  جان و 

ش، 1360نراقـی،  ( ز برادر مسلمان خود را به دیگـران بـازگو کـردن خیانـت اسـت      را: می فرمایند) ص(اکرم

پیـامبر اکـرم   ). 51ش، ص1373سـبحانی،  ( و افشاي راز بیمار موجب هتک حرمت افراد می شود ) 310ص

اصـفهانی،  ( هر که رازپوش مسلمانی شود، خدا در دنیا و آخرت، راز پـوش وي مـی شـود    : می فرمایند ) ص(

صاحب هر منفعت و حرفه اي در بکار گیـري سـه   : می فرمایند) ع(هم چنین امام صادق ). 97ش، ص1372

در کار خود حاذق باشد ، در آن کار حق امانت را ادا کند و نسبت به مراجعان خـود، خـوش   : اصل چاره ندارد

  ).55ش، ص1373سبحانی، (رو و مهربان باشد 

رازداري بـه معنـاي حفـظ راز و    : ا چنـین تعریـف کـرد   با توجه به موارد ذکر شـده، مـی تـوان رازداري ر   

به مراقبت شونده به عنوان یک بیمار در امانت مراقبت کننده . خودداري از افشاي اسرار افراد به دیگران است

از این رو بر پرستاران واجب است به بهتـرین نحـو از ایـن امانـت حفاظـت و      . عنوان یک پرستار قرار میگیرد

  .نگهداري نمایند
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  عدالت

در عـدالت موضـوعات مهمـی از قبیـل     ). 48ش، ص 1360نراقی، ( عدالت افضل و اشرف کماالت است 

ه    .اداي حق الناس، عدم تبعیض بین افراد و عدم ظلم و آسیب رسانی مطرح می باشد رعایـت عـدالت در اراـئ

« : ده اسـت چنین آم 25در سوره حدید آیه . خدمات یکی از مهمترین وظایف مراکز درمانی و بهداشتی است

سوره انعام آمده که  152و در آیه » ما پیغمبران را فرستادیم براي همین که عدالت در میان بشر برقرار شود 

هرگاه سخن می گویید، عدالت را رعایت کنید، هرچند بـه زیـان نزدیکانتـان باشـد و در داد و سـتد هـا،       « : 

). 382، ص3ذ قرائتـی، ج (ر گفتار و هم در رفتار باشد این عدالت هم د. پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید

که خداوند مردم را به عدل و احسان فرمان می دهـد و مـومن   « : سوره نحل آمده است  90همچنین در آیه 

).  197، ص11قرائتـی، ج ( » کسی است که خود را برتر از دیگران نداند و با همه به چشم برادري نگـاه کنـد  

عدالت تنها یک ارزش اخالقی نیست، بلکه فرمان الهی است و « : مائده چنین آمده کهسوره  8در تفسیر آیه 

احساسـات و کینـه جـویی باعـث     . »اگر باور کنیم که خدا عملکرد ما را می داند، بع عدل رفتار خواهیم کـرد 

  ).31،ص3قرائتی، ج( انحراف از عدالت هستند 

و انصاف دادن در معامالت و تعظیم بزرگان و احتـرام  عدالت عبارت است از ادا کردن حقوق و رد امانات 

پیران و فریاد رسی مظلومان و دستگیري ضعیفان؛ به گونه اي که به حق خـود راضـی و ظلـم بـه احـدي روا      

نداشته باشد و به قدر استطاعت و امکان، حقوق برادران دینی خود را به جا آورد و هر کسی را از ابنـاي نـوع   

( الیق او باشد، بشناسد و بداند که هـر کسـی را از  جانـب پروردگـار حقـی الزم اسـت        خود به مرتبه اي که

  ).52-5ش، ص 1360نراقی، 

عدالت این است که هر کسی به حق و : با توجه به موارد ذکر شده، می توان عدالت را چنین تعریف کرد

هیچ انسانی بر حسب خلقت امتیسـاز  . انسان ها بر حسب خلقت، مساوي آفریده شده اند. استحاق خود برسد

ر حرفه هاي مراقبت د. حقوقی بر انسان دیگر ندارد و حفظ و تداوم حیات هر شخصی حق همه انسان هاست

عـدالت یعنـی ادا کـردن حقـوق بیمـاران، امانـت داري،       . سالمتی، ارزش اخالقی عدالت بسیار مهم می باشد

پیـران و فریـاد رسـی مظلومـان و دسـتگیري ضـعیفان و        احتـرام انصاف دادن در معامالت، تعظـیم بزرگـان،   
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به احـدي روا نداشـته باشـد و بـه قـدر       بیماران؛ به گونه اي عمل کند که هر کسی به حق خود راضی و ظلم

هر فرد براي دیگري آن را دوست بدارد که براي خود دوست . استطاعت و امکان، حقوق دیگران را به جا آورد

  .می دارد و آنچه را براي خود نمی پسندد، براي دیگران نیز نپسندد

  ارتقاي شایستگی فردي و حرفه اي

هر کس بـه آن  . رت هاي مورد نیاز شغل خود را به دست آوردصاحب هر شغل و حرفه الزم است که مها

چه آگاهی ندارد، سزاوار نیست انجام دهد و باید براي ارتقاء معلومات خویش، تالش مستمر داشـته باشـد تـا    

ه      ). 42-50ش، ص 1373سبحانی، ( دچار پیشامد هاي ناگوار نشود  افراد شـاغل در حرفـه هـاي پزشـکی ـب

فـرو  ( اید داراي خصایص اخالقی نظیر ایثار، عفت، تواضع، اخالص عمل، کظم غیض دلیل قداست حرفه اي ب

داشتن امید به ، عفو و گذشت، صبر و استقامت، زهد و عاطفه و کرامت، شجاعت، اداي امانت، )نشاندن خشم 

خدا، راستگویی و وفاي به عهد باشند و از خصلت هاي بد نظیـر غیبـت، تهمـت، بخـل، خودپسـندي، کینـه       

: فرمـوده انـد  ) ص(همچنـین رسـول اکـرم    ). 64ش، ص1372اصـفهانی،  .( وزي، ظلـم و خشـم دور باشـند   ت

خردمند، بردباري می کند با کسی که به او نادانی کنـد، مـی گـذرد از کسـی کـه بـه او سـتم کنـد، در نـزد          

اگـر بـد   زیردستان خود فروتن است و چون می خواهد سخن بگوید، می اندیشد که اگرز نیک است بگویـد و  

  ).85ش، ص1385احمدیان، ( است ، خاموش بماند و سالمت به در رود 

شایسـتگی  : با توجه به موارد ذکر شده، می توان ارتقاي شایستگی فردي و حرفه اي را چنین تعریف کرد

فردي و حرفه اي از ویژگی هاي مهم تصدي در هر شغل می باشد که از طریق نهایت تـالش خـود را کـردن،    

شایستگی فردي و حرفه اي با تالش .ابی به بهترین و مناسب ترین اعمال و رفتار حاصل می شودجهت دستی

فرد و مطالعه و بازنگري هاي علمی و شرکت در آموزش هاي نوین ایجاد می شود که بـراي پرسـنل درمـانی    

  .ضروري می باشد
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  معنویت

مربوط به بعد جسـمی و برخـی دیگـر    از آنجا که انسان موجودي جسمی و روحی است؛ برخی از امور او 

هرگاه سخن از معنویت می شود، ارزش هایی مطـرح مـی شـوند کـه بـه ارتقـاء و       . مربوط به بعد روحی است

این همه عبادات که در اسالم بر . از نظر قرآن، معنویت پایه تکامل است. تکامل روحی انسان مربوط می شود

ــ    ــه معن ــت جنب ــراي تقوی ــده اســت، ب ــه ش ــت روي آن تکی ــان اس ــري، ( وي روح انس ، 24ش،ج1389مطه

همیشه روح انسان دروازه اي بوده براي معنویت بشر که از اینجا بفهمد مـن یـک حقیقـت معنـوي     ).258ص

پایان نمـی پـذیرد، ولـی نمـی     » من«حقیقتی جاودان است و با مردن کار » من«هستم، من قابل بقا هستم، 

ي را نمی توان انکار بکند که در انسان دو گونه گرایش طبیعـی و  از طرف دیگر، ا. خواهد این حرف را بپذیرد

  ).419، ص22ش، ج1389مطهري، ( مادي و گرایش هاي معنوي وجود دارد 

معنویت همراه علم و اندیشه الهی موجب باال رفتن توفیق در کار شده و اگر پیشرفت هاي علمی و انجام 

  .ش خاطر شده و باعث بهبودي در محیطی آرام تر می گرددامور درمانی همراه با معنویت باشد، موجب آرام

معنویــت توجــه بــه بعــد : بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، مــی تــوان معنویــت را چنــین تعریــف کــرد 

انجـام عبـادات کـه در دیـن اسـالم بـه آن هـا تکیـه شـده اسـت، بـراي تقویـت جنبـه              . روحی انسان اسـت 

ــوي روح انســان اســت  ــت  . معن ــه مراقب ــایی ک ــتاران   از آن ج ــایف پرس ــی از وظ ــوان یک ــه عن ــران ب از دیگ

محسـوب مـی شــود؛ بـه پرسـتاري مــی تـوان بـه عنــوان یـک وظیفـه انســانی الهـی نگریسـت و پرســتاري           

  .کردن یکی از راه هاي تقرب به خداوند و کمال انسان است

  استقالل و اختیار

لقت خود به تک تک انسان ها انسان شخصیتی محترم، مستقل و آزاد دارد که این آزادي را خداوند با خ

سوره بقـره و   256بر اساس آیه . به صورت مساوي عنایت کرده است و هیچ کسی نمی تواند آن را سلب کند

سوره غاشیه، انسان بر جسم و مال خود مسلط است و در امور مربوط به خود، مستقل عمل می کنـد   22آیه 

). 333، ص13المیـزان، ج ( به او تصـمیم گیـري کنـد     جز خود او نباید در مورد شئونات مربوطو هیچ کسی 
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انسان به مرحله اي رسیده که خود باید براي خود نیکی را انتخاب کند مثل صداقت، امانت، درسـتی، تقـوا و   

این انسانی که در سر ). 122، ص27ش، ج1389مطهري، ( این فضیلت انسان است که آن ها را انتخاب کند 

همین قدر که از خـارج بـه او تحمیـل    . یرد، طرف خوب را براي خود انتخاب کند دو راهی انتخاب قرار می گ

شـرط  . شد، یعنی طبیعی و ذاتی شد، آن کمال، دیگر کمال انسانی و آن فضیلت، دیگر فضیلت انسانی نیست

  ).122، ص27ش، ج1389مطهري، ( فضیلت انسانی این است که خود انسان قیام به آن فضیلت بکند 

خداونــد : مــوارد ذکــر شــده، مــی تــوان ارزش اســتقالل و اختیــار را چنــین تعریــف کــرد بــا توجــه بــه

انســان را مختــار آفریــده و کمــال و ســعادت و فضــیلت او بــه اســتفاده از حــق انتخــاب و انتخــاب آگاهانــه  

شرط فضـیلت انسـانی ایـن اسـت کـه خـود انسـان قیـام بـه آن فضـیلت کنـد و وقتـی             . خوبی از بدي است

دادن اختیـار  . بتوانـد جهـت خـوب را بـراي خـود انتخـاب کنـد       ی انتخـاب قـرار مـی گیـرد ،     بر سر دو راهـ 

ــراي شــناخت ســعادتمندان اســت   ــه انســان از طــرف خــدا، امتحــان و آزمــایش بشــر ب پــس در درمــان . ب

ــه موجــب      ــد ک ــان طــوري نباش ــز برخوردم ــرم بشــماریم و هرگ ــار او را محت ــار و حــق اختی اســتقالل بیم

  .خصوص انتخاب پزشک و نوع درمان او گردد سلب اختیار بیمار در

  ول بودنئمس

انسان باید بداند که او آزاد، مختار و مسوول خویشتن و مسوول افراد دیگـر و مسـوول آبـادانی جهـان و     

انسـان  ). 5-10، ص2ش، ج1389مطهـري،  ( بهتر کردن جهان است و بداند کـه او اامانـت دار الهـی اسـت     

او باید با پرورش و شکوفا نمودن استعداد ها و توانـایی هـاي   . خویش استمسوول ساختن آینده و سرنوشت 

بالقوه اش، در مسیر تربیت خویش، مراتب کمال انسانی را طی نماید و سرنوشت خود را به صورت مثبت رقم 

در جهان بینی توحیدي انسان آن کسی است که احساس تکلیف کند، در ). 345ش، ص1389شجاعی، (زند 

احساس کند که مسوول جامعه خویش است و حتی مسـوول  . ن هاي دیگر احساس مسوولیت کندمقابل انسا

  .)665، ص23ش، ج1389مطهري، ( خودش است 

فضایل و کماالت نظیر سودرسانی به دیگران، اهتمام در امور مسلمین، یاري مظلومـان و سـتم دیـدگان،    

از جمله آثار مسوولیت پذیري و از ثمرات آن است امر به معروف و نهی از منکر، انسان دوستی و مردمگرایی، 
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انسان بسیاري از کماالت و ترقیات خود را در پرتو تکلیف و قانون و مسوولیت ). 234ش، ص1373سادات، ( 

براي انسان بسی افتخار است که می تواند حقی را به عهده بگیرد و وظیفه اي را گـردن  . قانونی طی می کند

فرد مومن دیگران را به خود : می فرمایند) ع(همچنین امام صادق ). 131، ص22ش، ج1389مطهري، ( نهد 

  ).225ش، ص1373سادات، (ترجیح می دهد، هر چند خود به آن محتاج باشد 

 و مختـار  آزاد، انسـان او : با توجه به موارد ذکر شده، می توان ارزش مسوول بودن را چنین تعریـف کـرد  

انسـان امانـت دار   . اسـت  جهـان  کـردن  بهتر و جهان آبادانی مسوول و ردیگ افراد مسوول و خویشتن مسوول

پرسـتاران نیـز در برابـر    . انسان مسوول ساختن آینده و سرنوشت خویش، جامعـه و جهـان اسـت   . الهی است

انسان بسیاري از کماالت و ترقیات خود . وظایف خود نسبت به بیماران و سایر افراد جامعه مسوول می باشند

  .و تکلیف، قانون و مسوولیت هاي قانونی بدست می آوردرا در پرت

  نتیجه گیري

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ارزشمندي کار پرستار به این اسـت کـه در ارائـه خـدمات     

بـه ویـژه در   . بالینی خود بر اساس خصوصیات و ارزش هاي اخالقی عمل کند که شایسته یـک انسـان اسـت   

ایـن مطالعـه ارزش هـایی    . از انسان، یعنی شریف ترین موجود روي زمین مطـرح اسـت  پرستاري که مراقبت 

نظیر کرامت انسان، وجدان کاري، همدلی، ارتباط انسانی، دقت و درستی عمل، امانـت و راز داري، صـداقت،   

قـی  عدالت، حفظ و ارتقاي شایستگی، استقالل و اختیار، معنویت و مسوول بودن را به عنوان ارزش هاي اخال

ارزش هاي اخالقی تعریف شـده در ایـن مطالعـه نشـان دهنـده ارزش هـاي اخالقـی        . در پرستاري نشان داد

در نظر گـرفتن ایـن ارزش هـا و بـه کـار بسـتن آن هـا در تمـامی اقـدامات          .پرستاران از دیدگاه اسالم است

ي حرفه پرسـتاري کمـک   پرستاري، منجر به ارتقاي ارزشمندي پرستار و پرستاري شده و به تبع آن به اعتال

همچنین معرفی ارزش هاي اخالقی ذکر شده در این مطالعه، سایر افـراد شـاغل در حرفـه هـاي     . خواهد کرد

  .علوم پزشکی، بیماران و افراد جامعه را نسبت به ارزش هاي اخالقی اسالمی حاکم بر پرستاري آگاه می کند
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