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Abstract
Introduction: The concept of accountability in nursing, because of its widespread use and its great role in that
is really important. And it is known and appeared as a high-quality index in the health system. In nursing terms
such as Responsibility, Responsiveness, Authority, Autonomy, and Accountability as an alternative are used.
The aim of this study was to analyze the concept of accountability by Walker Avant.
Methods: Internet search in reliable and available databases of CINHAL, MEDLINE, Web of Sciences, Google
Scholar, Ovid, Iran Medex,
Magiran,
SID and
Medical Dictionary,
Oxford
and2020
Library Studies with using
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the keywords such as Accountability, Responsiveness, Responsibility, Authority, autonomy, and leadership
in nursing from 2009 to 2019 has been done. Based on the steps of Walker and Evans analysis, definitions,
applications, features, preparations, consequences and experimental references of the concept of accountability
in nursing have been extracted.
Results: Some qualities of accountability in nursing are the existence of an agent, the realm of authority
for the agent, the manager's right to committal the agent to justification and the manager's right to punish or
encourage. Preparations include having the ability (knowledge, skill, and experience), responsibility, authority,
independence, and also Its consequences are readiness to explain or justify the action, encourage or blame the
results of actions, satisfaction and improve the process and quality of care.
Conclusions: As a result, with this definition of accountability we conclude: "The nurse's justifications or
reasonable response to responsibility for that she has the authority and autonomy and leads to the satisfaction and
increment in the quality of nursing care is defined as the nursing accountability and in case of an unreasonable
response to her action, she will be reprimanded by the manager. So, accountability causes revelation and
clarification of the decisions and actions of the nurse and specify the reason for the action of the nurse for others
(patient, nurse manager, health system). And focus on the result of the action. "
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واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری :تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت
مریم شجاع ،1پریسا رسولی* ،2حمیدرضا خانکه

3

		
تاریخ دریافت1398/11/15 :

تاریخ پذیرش1398/12/27 :

چکیده
مقدمه :مفهوم پاسخگویی در پرستاری ،به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت روزافزون آن در پرستاری از اهمیت باالیی برخوردار می باشد .و
به عنوان یک شاخص با کیفیت شناخته شده در نظام سالمت بوجود آمده است .در پرستاری واژه هایی مانند مسئولیت ،پاسخدهی ،اختیار ،
استقالل و پاسخگویی بصورت جایگزین استفاده می شوند این مطالعه با هدف واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری و تعیین ابعاد آن با
استفاده از رویکرد تحلیل مفهوم واکر و اوانت انجام شده است.
روش کار :جستجوی اینترنتی در بانک های اطالعاتی معتبر و در دسترس CINHAL، MEDLINE، Google Scholar، Ovid،
 Iran Medex، Magiran، SIDو سایت معتبر  Web of Sciencesو فرهنگ لغت پزشکی ،آکسفورد و مطالعات کتابخانه ای با
کمک واژه های پاسخگویی ،پاسخدهی ،مسئولیت ،اقتدار ،اختیار ،استقالل و رهبری در پرستاریresponsiveness،accountability ،
 ،responsibility، authority،autonomy، leadershipدر فاصله زمانی  2009تا  2019انجام شد .براساس مراحل تحلیل واکر و
اوانت ،تعریف ،کاربردها ،ویژگی ها ،مقدمات ،پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم پاسخگویی در پرستاری استخراج شد.
یافته ها :برخی از ویژگیهای پاسخگویی در پرستاری ،وجود عامل ،حیطه ای از اختیارات برای عامل ،حق مدیر برای الزام عامل به توجیه و
حق مدیر در تنبیه یا تشویق ،پیشایند شامل داشتن توانایی (دانش ،مهارت و تجربه)،مسئولیت ،اختیار ،استقالل و همچنین پیامدهای آن ،آمادگی
جهت توضیح یا توجیه اقدام ،تشویق یا سرزنش نتایج اقدامات،رضایت و بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت می باشد.
نتیجه گیری :می توان پاسخگویی را بدین گونه تعریف کرد :توجیهات یا جواب منطقی پرستار در برابر مسئولیتی که به ازای آن دارای
اختیارات و استقالل می باشد و منجر به رضایت و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود ،پاسخگویی در پرستاری تعریف شده و
درصورت جواب غیر منطقی برای اقدام خود از طرف مدیر توبیخ می شود .بنابراین پاسخگویی منجر به آشکارسازی و وضوح تصمیمات و
اقدامات پرستار می شود و علت عمل انجام شده از طرف پرستار برای دیگران (مددجو،مدیر پرستاری،سیستم درمانی) مشخص می شود .و به
نتیجه اعمال انجام شده توجه می نماید.
کلیدواژه ها :پاسخگویی ،پاسخدهی ،پرستاری ،مسئولیت.
مقدمه

مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری ،بــه دلیــل کاربــرد گســترده و
اهمیــت روزافــزون آن در پرســتاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار

مــی باشــد .و بــه عنــوان یــک شــاخص بــا کیفیــت شــناخته شــده

در نظــام ســامت بوجــود آمــده اســت .کادر پرســتاری بدلیــل
ارتبــاط بــاال بــا بیمــاران و ارائــه مراقبــت هــای ویــژه از روز

بســتری تــا ترخیــص ،نقــش اساســی را در ارائــه خدمــات درمانــی
بــه بیمــاران بســتری دارنــد .بنابرایــن پرســتاران بایــد بتواننــد

در هــر حيطــه اي كــه مســئوليت آن را بــه عهــده مــي گيــرد،

بهتريــن و مناســب تريــن نقــش حرفــه اي خــود را ايفــا نماينــد

( .)2 ,1پاســخگویی حرفــه ای دارای اهمیــت باالیــی اســت بــه
طــوری کــه عــاوه بــر پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه « آیــا کاری

کــه انجــام شــده ،بــه طــور مطلــوب ارائــه شــده یــا نــه؟» بایــد بــه

ســؤال مهمتــری نیــز پاســخ داد کــه « آیــا کاری کــه انجــام شــده

واقعــا الزم بــوده یــا خیــر؟» بنابرایــن ،پرســتاری نیــز بــه عنــوان
حرفــه ای تخصصــی؛ بایــد از دیــدگاه قانونــی و اخالقــی،
پاســخگوی کیفیــت ارائــه مراقبــت هــای خــود باشــد (.)3

مفاهیــم در رشــته هــا و دیســیپلین هــای مختلــف دارای معانــی،
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 -1دانشجوی دکترای پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -2دانشجوی دکترای پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -3استاد ،مرکز تحقیقات سالمت در حوادث و بالیا ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
ایمیلhamid.khankeh@ki.se :

مریم شجاع و همکاران

اجــزاء و ســاختار مختلــف هســتند ،بــا توجه بــه اینکه نظــام مراقبت

هــدف واضــح ســازی مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری و تعییــن

اســت و بــا تغييــرات ســريعي كــه در نظــام بهداشــتي  -درمانــي

انجــام شــده اســت.

ابعــاد آن بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل مفهــوم واکــر و اوانــت

بهداشــتي  -درمانــي ،در حــال حاضــر وارد عصر پاســخگويي شــده

رخ مــي دهــد ،پاســخگويي حرفــه اي از اهميــت بااليــي برخــوردار

روش کار

شــده اســت ( .)2بنابرایــن الزم اســت کــه مفهــوم پاســخگویی در

پرســتاری دقیقــا مشــخص شــده تــا اجــزا و ویژگــی هــای آن

مــی باشــد:

مفهــوم بــه درســتی شــناخته شــود (.)4

مطالعــات گســترده ای در زمینــه مفهــوم پاســخگویی در حرفــه

 .1انتخــاب مفهــوم  .2تعییــن هــدف یــا اهــداف تحلیــل .3

مــی ســازد :ابتــدا آنکــه پاســخگویی اغلــب بــه عنــوان "ویژگــی

ویژگــی هــای تعریــف شــده از مفهــوم  .5ســاخت نمونــه هــای

شناســایی تمــام کاربردهــای مفهــوم مــورد تحلیــل  .4تعییــن

پرســتاری انجــام شــده اســت و دو نکتــه مهــم را مشــخص

مــدل  .6ســاخت نمونــه هــای مــرزی ،مرتبــط ،مخالــف .7

بــارز حرفــه ای" شــناخته مــی شــود  ،امــا تعریــف پاســخگویی

مشــخص کــردن پیشــایند و پیامدهــای مفهــوم  .8و نمــود

در عملکــرد پرســتاری دشــوار اســت ( )5و هنــوز برداشــت هــای

تجربــی مفهــوم مــورد نظــر (.)10

متفــاوت از مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری وجــود دارد و نیــز

در ابتــدا جهــت یافتــن آنچــه کــه تحــت عنــوان پاســخگویی در

عــدم وجــود مــرز مشــخص بیــن ایــن مفهــوم بــا مفاهیــم نزدیــک

پرســتاری در مقــاالت و منابــع مرتبــط وجــود دارد جســتجوی

ماننــد پاســخدهی ،مســئولیت ،اختیار و اســتقالل در متــون مختلف،

اینترنتــی در بانــک هــای اطالعاتــی معتبــر و در دســترس

تحلیــل مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری ضــروری بــه نظــر مــی
رســد ( .)5 ,4ثانیــا آنکــه در پرســتاری واژه هایــی ماننــد مســئولیت

CINHAL، MEDLINE،Google Scholar، Ovid،

 ،Responsibilityپاســخدهی  ،Responsivenessاختیــار

 Iran Medex، Magiran، SIDو ســایت معتبــر Web

جایگزیــن اســتفاده مــی شــوند در صورتــی کــه هرکــدام از

کتابخانــه ای بــا کمــک واژه هــای پاســخگویی ،پاســخدهی،

 of Sciencesو فرهنــگ لغــت پزشــکی ،آکســفورد و مطالعــات

 ،Authorityاســتقالل  Autonomyو پاســخگویی بصــورت

مســئولیت ،اقتــدار ،اختیــار ،اســتقالل و رهبــری در پرســتاری،

ایــن مفاهیــم بــا وجــود شــباهت هایــی کــه دارنــد دارای ابعــاد،

responsiveness،accountability ،responsibility

خصوصیــات ،کاربــرد و تعاریــف مســتقلی مــی باشــند .از اینــرو

 ، authority،autonomy، leadershipدر فاصلــه زمانــی

جهــت رفــع ابهــام مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری و کاربــرد و

 2009تــا  2019انجــام شــد .معیــاری کــه بــرای انتخــاب مقــاالت

جایــگاه گســترده آن الزم اســت ایــن مفهــوم بــه منظــور واضــح

اســتفاده گردیــد ،هــم خوانــی موضــوع تحقیقــات بــا عنــوان

ســازی و کاربــرد بجــا مــورد تحلیــل قــرار گیــرد (.)6 ,5 ,3

ایــن مطالعــه بــا هــدف تحلیــل مفهــوم و بــا روش واکــر و اوانــت

مطالعــه ،مقــاالت اختصاصــی در حــوزه پرســتاری و یــا مقــاالت

روش تحلیــل مفهــوم در علــم پرســتاری اســت .واکــر و آوانــت

گرفتــه بــود .مطالعــه و مقــاالت غیرمرتبــط (شــامل مطالعــات

پرســتاري را در کنــار چندیــن رشــته دیگــر مــورد بررســی قــرار

انجــام شــده اســت .بــه نظــر مــی رســد ایــن روش تأثیرگذارتریــن

انجــام شــده بــر روی ســایر رشــته هــا) و مقــاالت تکــراري حــذف

فرآینــد  13مرحلــه ای ویلســون را بــه  8مرحلــه کاهــش داده

کــه امــکان بررســی سیســتماتیک مفاهیــم مســتقل را فراهــم

شــدند .در مجمــوع  50مقالــه انگلیســی و  20مقالــه فارســی و 5

تــر مــی باشــد ( .)7هــدف اصلــی رویکــرد واکــر و اوانــت تفکیــک

بــا متــن کامــل و مرتبــط بــا موضــوع ،وارد مطالعــه شــدند .در

کتــاب الکترونیکــی انگلیســی یافــت شــد .و در نهایــت  23مقالــه

مــی ســازد کــه درک و انجــام آن بــرای محققیــن مبتــدی راحــت

(نمــودار )1روش دســتیابی بــه ایــن مقــاالت بــه روش پریســما

بیــن ویژگیهــای تعریــف کننــده یــک مفهــوم و ویژگیهــای

ارائــه شــده اســت.

نامربــوط آن مــی باشــد ( ،)8همچنیــن ایــن رویکــرد ایــن قابلیــت
را دارد کــه بــا ســاده ســازی یــک مفهــوم تجربــی آن را واضــح

نمایــد ( .)9بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد ایــن مطالعــه بــا
61
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رویکردواکــر و اوانــت  8مرحلــه دارد کــه شــامل مــوارد زیــر
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نمودار  :1فلوچارت پریسما جهت جستجو و انتخاب مقاالت

یافته های مطالعات را میتوان در (جدول )1مشاهده کرد.
جدول : 1مشخصات و یافته های مقاالت وارد شده در مطالعه
ردیف

عنوان

محقق

1

تحلیل مفهوم
پاسخگویی
اجتماعی در نظام
آموزش عالی
سالمت

عبدالملکی و همکاران ()4

برآورده کردن نیازها و رفع مشکالت سالمت جامعه
چشم انداز مشترک
عملکرد ادغام یافته
مراقبت کنندگان پاسخگو با تمرکز بر سالمت،
جامعه و سیستم
خدمات با کیفیت باال متمرکز بر جامعه
گرفتن و اولویت گذاری پیامهای جامعه
آموزش مبتنی بر جامعه
رهبری در برنامه ریزی برای سیستم مراقبت
سالمت
درگیر شدن در جامعه
مشارکت جامعه
ارزیابی تاثیر بر جامعه

وجود منابع کافی (مالی،
ساختاری و انسانی)
* مدیریت توانمند

2

تحلیل مفهوم
مسئولیت در
پرستاری

حیدری و همکاران ()11

اریابی معنوی
درک و رفع نیاز های بیمار
مراقبت معنوی
مراقبت استاندارد
تعهد حرفه ای
پاسخگویی

داشتن صالحیت شغلی
رعایت اخالق حرفه ای
آشنایی با حداقل
استانداردهای محلی و
منطقه ای

62

پیامدها

ویژگی ها

پیشایندها

رضایتمندی
عمومی
ارتقای سطح
سالمت جامعه
جامعه ای با سواد
سالمت معتبر
دانش مرتبط با
جامعه

همدلی
پاسخگویی
وجدان کاری

مریم شجاع و همکاران

علیشاهی و همکاران ()12

4

رابطه ميزان
پاسخگويي
پرستاران با
اخالق حرفه
اي پرستاري در
بيمارستان شهيد
بهشتي بابل

ریاحی و همکاران ()2

5

مطالعه هفت بعد
پاسخگويي در
بيمارستانهاي
آموزشي :يك
مطالعه كشوري

گوهری و همکاران ()13

6

نگاهی به
مسئولیت اخالقی
و مدنی پرستار در
حقوق و ایران

دهقان نیری و همکاران ()6

7

بررسی تاثیر
مسئولیت پذیری
( اخالق حرفه
ای و انسانی) در
پرستاران
و ارتباط آن با
میزان بهبودی
بیماران

اعتمادی و همکاران ()3

بین مسـئوليت پـذيري و پاسـخگويي پرسـتاران در
نقـش متخصص باليني ،همچنين آموزش به بيمار
و همراهان بيمـار و رعايــت اصــول اخــالق
حرفــه اي رابطــه مســتقيم وجــود دارد.

عمل كردن به
آيين
اخالق پرستاري
و استانداردهاي
حرفه اي
و مراقبتـي
پرسـتاري،
راهكار مؤثري
براي پيشگيري
از آشفتگي هاي
اخالقي پرستاران،
افزايش
رضايتمندي
بيماران و ارتقاي
كيفيت خدمات
مراقبتي مي باشد.

از ديدگاه بيماران به عنوان مهمترين مشتريان
بيمارستان وضعيت پاسخگويي در بيمارستانهاي
آموزشي كشور باالتر از متوسط بوده است

اشاعه فرهنگ
خدمتگزاري و
پاسخگويي در
بيمارستانهاي
آموزشي
زمينه پاسخگويي
بهتر را براي
رضايت دست
اندركاران سياسي
و
اجتماعي فراهم
مي سازد.

دیدگاه فقه و اسالم :اگر کسی را زنده کنید مانند
این است که جامعه ای را زنده کرده اید و اکر کسی
را بکشید مانند این است که اجتماعی را کشتید.
دیدگاه مدنی :تعهد قانونی شخص به رفع ضرری
که به دیگری وارد کرده است ،خواه این ضرر ناشی
از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.

ایمنی بیمار
بهبود کیفیت
مراقبت از بیمار
ایجاد یک فرآیند
قضایی منصفانه

بین مسئولیت پذیری پرستاران و کیفیت خدمات
بستری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

63

برای عرضه
خدمات پرستاری
با کیفیت و
بهبودی هر چه
سریعتر بیماران
نیاز است که
استانداردهای
عملکرد پرستاری
در نظر گرفته
شود که از جمله
این استانداردها،
مسئولیت پذیری
(اخالق حرفه
ای و انسانی)،
وجدان کاری و
پاسخگویی است.
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3

بررسی رابطه
پاسخگویی فردي
با استرس شغلی
و رفتار انحرافی
کار در
پرستاران شاغل

تفاوت هاي فردي نظیر ویژگی هاي شخصیتی با
پاسخگویی رابطه معنی دار
دارند

در افراد با احساس
پاسخگویی
فردي و ویژگی
شخصیتی با
وجدان بودن منجر
به کاهش استرس
شغلی و رفتارهاي
انحرافی کار می
شود.
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8

تحلیل مفهوم
استقالل در
پرستاري :مطالعه
اي مروري

تقی نژاد و همکاران ()14

9

پاسخگویی:
مفهوم اصلی و
زیرگروه های آن

لیندبرگ ()15
Staffan I. Lindberg
2009

 .1نماینده یا فرد یا موسسه ای که می خواهد کار
را تحویل دهد.
 .2دامنه ای از اختیارات که پاسخگویی انجام می
شود.
 .3مدیر یا مسئولی که عامل به آنها گزارش می
دهد( .رئیس یا مدیر)
 -4حق مدیر برای الزام عامل به اطالع رسانی و
توضیح تصمیمات خود
 -5حق مدیر در تنبیه عامل

10

پاسخگویی و
چالش های آن

دیوتی ()16
Duthie
2018

پاسخگویی ،مرزهایی را برای رفتارهای قابل قبول
تعیین می کند ،برتری را تبیین می کند  ،و امنیت
روانی را در یک فرهنگ عادالنه ایجاد می کند که
در نهایت از بیماران محافظت می کند.

11

پاسخگویی در
عمل پرستاری

اسپیرس و همکاران ()17
Spears. et al
2018

جوابگو بودن پرستار در برابر بیماران خود ،در
مواردی همچون فعالیت های زندگی روزمره
( ، )ADLآموزش بهداشت ،ارتقاء سالمت و
مشاوره را تعریف می شود .برای پاسخگویی حرفه
ای ،یک پرستار باید در یک چهارچوب کار کند و
اصول رفتاری را که اعتماد بیمار به پرستار فردی و
حرفه پرستاری حفظ می کند ،بپذیرد و پیروی کند.

12

تعریف
پاسخگویی
پرستاری حرفه
ای :یک مقاله
مروری

کراتسچید ()18
KRAUTSCHEID
2014

پاسخگویی حرفه ای به عنوان مسئولیت قضاوت ها
 ،اقدامات و اعمال پرستاری مربوط می شود .زیرا
پاسخگویی به یادگیری مادام العمر ،حفظ شایستگی،
و حفظ نتایج مراقبت از بیمار و استانداردهای حرفه
ای مربوط می شوند.

انتخاب مفهوم:
انتخــاب مفهــوم بایــد بــا دقــت انجــام شــود و بهتــر اســت مــورد
عالقــه محقــق باشــد (.)20 ,19
در ایــن تحلیــل ،مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری ،بــه دلیــل
کاربــرد گســترده و اهمیــت روزافــزون آن در ایــن حرفــه انتخــاب
شــده اســت.این مفهــوم عــاوه بــر ایــن کــه در پرســتاری مــورد
توجــه واقــع شــده اســت ،گــروه هــای حرفــه ای متنوعــی از
قبیــل درون رشــته ای ماننــد پزشــکی ،داروســازی ،اتــاق عمــل
و بــرون رشــته ای ماننــد حقــوق و سیاســت نیــز بــدان پرداختــه
انــد .مهمتریــن مشــکل در حــال حاضــر در خصــوص ایــن مفهــوم
عــدم تعییــن مرزهــای پاســخگویی بــا مفاهیــم مرتبــط و مشــابه
آن مــی باشــد.
اهداف تحلیل مفهوم:
مــی تــوان گفــت تحلیــل مفهــوم عــاوه بــر واضــح ســازی
مفاهیــم مبهــم و پیچیــده قــادر اســت ،مفاهیــم پرکاربــرد را شــفاف
ســاخته و یــک مفهــوم را از مفاهیــم مشــابه امــا متفــاوت متمایــز

مسئولیت
اختیار
استقالل

تشویق یا سرزنش
نتایج اقدامات
رضایت

استقالل
اختیار

مسئولیت
اختیار

نمــوده و پایــه ای را بــرای توســعه مفهــوم فراهــم ســازد ( .)9بــا
واضــح ســازی مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری درک مشــترکی
بــرای کاربــران ایــن مفهــوم فراهــم مــی شــود و منجــر به توســعه
مفهــوم مــی شــود.

64

یافته ها
شناسایی کاربردهای مفهوم:
واکــر و اوانــت اســتدالل مــی کننــد در ایــن مرحلــه کاربــرد مفهوم
تنهــا بــه یــک جنبــه محــدود نشــود .همــه جنبــه هــای اســتفاده از
مفهــوم جســتجو مــی شــود .نــه فقــط بــه پرســتاری یــا مقــاالت
پزشــکی  ،زیــرا ممکــن اســت درک محقــق از حقیقــت ایــن مفهوم
را مغرضانــه جلــوه نمایــد .بنابرایــن در ابتــدا بــه تصویــر کشــیدن
نمــای کلــی از مفهــوم ،مــورد نظــر اســت (واکــر و اوانــت) در اینجا
بــه دیــدگاه هــای کلــی و خــاص در زمینــه مفهــوم پاســخگویی
خواهیــم پرداخــت:
در لغــت پاســخگویی یعنــی شــخص بــرای رفتــار خویــش در برابــر

Downloaded from ijca.ir at 15:59 +0330 on Wednesday December 2nd 2020

ظــرفیت ذهنــی ارثی
اخالق
.1فرد می تواند اعمالش را تعیین کند.
تحت تأثیر باورها و
 .2فرد می تواند به طور شایسته اعمال را که تعیین
کرده است ،انجام دهد(فرد شایستگی دارد .3 .اعمال قوانین و استانداردها قرار
گرفتن
و تصمیمات فرد بر اساس تفکر عمیق است.4 .
اعمال و تصمیمات فرد با مجموعه قوانین درونی دانش کافی براي توسعه
شایستگی
فرد که فرد به آن ها معتقد است ،هم خوانی دارند.
دانش در مورد ارزش ها
 .5تصمیمات به طور مستقل از کنترل خارجی،
و باورهاي فردي
اتخاذ می شوند(.عوامل بیرونی بر روي آن ها
توانایی استدالل
محدودیت اعمال نمی کنند).
توانایی خودکنترلی

وضعیت حرفه اي
و فردي آزادي
اختیار و قدرت
توسط دیگران
شایسته
شناخته شدن
رضایت فردي
گسترش حیطه
بیان استقالل

مریم شجاع و همکاران

کســانی کــه حــق قضــاوت درخصــوص رفتــار او را دارند .پاســخگو
اســت .از اینــرو پاســخگویی مســتلزم وجــود شــرایط آزاد و امــن
بــرای پرسشــگری اســت ( .)22 ,21در تفکر سیســتمی پاســخگویی
بــه فــرد محــدود نمــی شــود بلکــه کل سیســتم درمانــی را در بــر
مــی گیــرد ( .)23در نظــام ســامت پاســخگويي بــر پاســخ بــه
انتظــارات منطقــي افــراد در مــورد جنبــه هــاي غيــر پزشــكي
نظــام ســامت اشــاره دارد ( .)13طبــق گــزارش انجمــن پرســتاران
آمریکایــی ([ ،)ANAپاســخگویی] بــه معنــای پاســخگو بــودن
بــرای اعمــال خــود و پاســخگویی دیگــران بــرای اعمال خودشــان
مــی باشــد ( .)24در پرســتاری پاســخگويي عبــارت از وضعيــت
جوابگــو بــودن فــرد در برابــر ديگــران در قبــال كارهــاي انجــام
شــده مــي باشــد .در حــال حاضــر نظــام مراقبــت بهداشــتي -
درمانــي ،وارد عصــر پاســخگويي شــده اســت و باتغييــرات ســريعي
كــه در نظــام بهداشــتي  -درمانــي رخ مــي دهــد ،پاســخگويي
حرفــه اي از اهميــت بااليــي برخــوردار شــده اســت ( .)2تعریــف
پاســخگویی بــه عنــوان " اجــرای یــک تعهــد رســمی بــرای
آشــکار کــردن دیگــران در مــورد اهــداف ،اصــول ،رویههــا،
روابــط ،نتایــج ،درآمــد و مخارجــی کــه یــک فــرد دارای اختیــار
اســت ،توســعه داده شــده اســت .کــه واژه "دیگــران" در مقالــه چه
کســی ممکــن اســت باشــد ،در مقــاالت مــورد بحــث اســت .در
مــورد پرســتاران  ،مرجــع دیگــران شــامل بیمــاران ،حرفه ،ســازمان
و افــراد تیــم حرفــه ای خواهنــد بــود ( .)25پاســخگویی بــه ایــن
معنــی کــه هــر پرســتار بتوانــد از عملکــرد خــود گزارشــی را ارائــه
دهــد ،امــا بــدون اینکــه لزومــا بــه نهــاد رســمی پاســخگو باشــد.
بــه عنــوان مثــال ،پاســخگویی اساســا ســنجش منافــع بیمــاران
در موقعیتهــای پیچیــده ،اســتفاده از دانــش حرف ـهای ،قضــاوت
و مهارتهــا بــرای تصمیمگیــری و ارائــه گــزارش یــا پاســخ در
قبــال تصمیــم گیــری هــای انجــام شــده توســط پرســتار تعریــف
مــی شــود (" .)25پاســخگو بــودن" ،آشکارســازی در مــورد اهداف،

طیف زمانی پاسخگویی
زمان 4
تنبیه انجام می شود یا
نمی شود.

زمان 3

زمان 2

زمان 1

زمان 0

توضیحات توسط پرستار
ارائه می شود یا نه

مدیر پرستاری اطالعات
و توجیهات را از پرستار
درخواست می نماید.

پرستار با استفاده از قدرت
اختیاری خود عمل می کند

انتقال تصمیم گیری از
مدیر(مترون،سوپروایزر یا سرپرستار) به
پرستار(سوپروایزر ،سرپرستار یا پرستار)

ویژگــی هــای تعییــن کننــده مفهــوم را نشــان مــی دهــد .یعنــی،
مــورد نمونــه ممکــن اســت یــک مــورد خالــص از مفهــوم ،یــک
نمونــه پارادایــم یــا نمونــه ای خالــص باشــد کــه تمــام ویژگیهــای

ساخت مدل
مورد نمونه:
مــورد نمونــه ،نمونــه ای از اســتفاده مفهــوم اســت کــه تمــام
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اعمــال و تصمیــم گیــری هــای خــود فــرد و عواقــب احتمالــی آن
را نشــان مــی دهــد .آشکارســازی شــامل تصمیــم گیــری صریــح
اســت تــا دیگــران بتواننــد آنهــا را ارزیابــی کننــد ،ایــن افــراد دیگــر
ممکــن اســت شــامل بیمــاران  /مصــرف کننــدگان ،همــکاران ،
نهادهــای نظارتــی یــا ســازمان های اســتخدام کننــده باشــند (.)25
ویژگی های توصیفی مفهوم
تعییــن ویژگیهــای تعریــف کننــده یــک مفهــوم ،قلــب تحقــق
مفهــوم اســت.
 تــاش بــر ایــن اســت تــا دســته ای از ویژگــی هایــی که بیشــتربــا مفهــوم در ارتبــاط هســتند ،نشــان داده شــود و بــه تحلیلگــر
اجــازه مــی دهــد تــا بینــش مفهومــی وســیع تــری داشــته باشــد.
ایــن مرحلــه کمــک مــی کنــد تــا یــک مفهــوم خــاص را از دیگــر
مــوارد مشــابه یــا مرتبــط بــا آن متمایــز شــود (.)20 ,19
بــه نظــر مــی رســد توافــق کلــی در مــورد چهــار ویژگــی انــواع
پاســخگویی وجــود دارد .بــا مــرور مطالعــات انجــام شــده اکثریــت
مقــاالت موافــق هســتند کــه مــوارد زیــر را بایــد در مشــخصات
تعریــف کننــده هــر نــوع پاســخگویی درج کــرد:
 .1نماینــده یــا فــرد یــا موسســه ای کــه مــی خواهــد کار را تحویل
یــا گــزارش دهــد( .عامل).
 .2حیطــه یــا دامنــه ای از اختیــارات کــه پاســخگویی در آن
محــدوده انجــام مــی شــود( .دامنــه).
 .3مدیــر یــا مســئولی کــه عامــل بــه آنهــا گــزارش مــی دهــد.
(رئیــس یــا مدیــر)
 -4حــق مدیــر بــرای الــزام عامــل بــه اطــاع رســانی و توضیــح
یــا توجیــه تصمیمــات خــود بــا توجــه بــه دامنــه تصمیــم گیــری
 -5حــق مدیــر در تنبیــه عامــل در صورتــی کــه فــرد عامــل نتوانــد
تصمیمــات مربــوط بــه حیطــه عملکــرد خــود را یــا توضیــح دهــد
یــا توجیــه نمایــد ()26 ,25 ,15

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،1شماره  ،4زمستان 1398

مفهــوم را دارا مــی باشــد .ایــن نمونــه مــی توانــد واقعــی یــا

رعایــت نــکات اســتریل بــه درســتی انجــام داده و پاســخگوی

"پرســتار خانــم م بــه همــراه متخصــص انکولــوژی جهت بیوپســی

اســت.

تصمیــم اخــذ شــده و اقــدام انجــام شــده بــه سرپرســتار بــوده

ســاختگی باشــد (.)27 ,19

راهنمایــی هــای الزم را جهــت پوزیشــن مناســب و اقدامــات

مســئولیت پرســتار حفــظ نــکات اســتریل و انجــام کار بــدون از بین

همچــون مســئولیت اشــتباه نشــود.

راهنمایــی شــده و روی تخــت بیوپســی دراز کشــیده بــود .پرســتار

بــردن مــوارد اســتریل بــوده اســت امــا پاســخگویی پرســتار ،جواب

حیــن و بعــد از بیوپســی و آسپیراســیون ناحیــه خاصــره انجــام داد.

دادن بــه سرپرســتار در قبــال نپوشــیدن دســتکش اســتریل بــوده

پوزیشــن بیمــار بــه درســتی صــورت گرفــت ،پزشــک و پرســتار

اســت.

بعــد از شســتن دســت و پوشــیدن دســتکش اســتریل شــروع بــه

موارد اضافی

کار نمودنــد .بعــد از تزریــق داروی بــی حســی ،پرســتار متوجــه

بــرای اینکــه بتوانیــم بهتریــن قضــاوت را در مــورد اینکــه کــدام

شــد کــه محلــول فرمالیــن را فرامــوش کــرده و تعــدادالم هــای

خصوصیــت بهتریــن و متناســب تریــن تعریــف از مفهــوم مــورد
نظــر اســت بررســی مــواردی کــه دقیق ـ ًا بــا مفهــوم مــورد نظــر

موجــود جهــت گرفتــن نمونــه آسپیراســیون محــدود مــی باشــد به
همیــن دلیــل از اتــاق بیــرون رفتــه و باعــث شــد کــه دســتکش

مطابقــت ندارنــد ،امــا مشــابه آن هســتند یــا برخــاف آن مــی

اســتریل را خــارج نمایــد و بعــد از برگشــتن بــه اتــاق ،پزشــک

باشــند کمــک کننــده مــی باشــد .ایــن مــوارد کمــک مــی نمایــد

ســوزن بیوپســی را وارد کــرده و خــون در حــال برگشــت از ســوزن

تــا تعییــن نمایــد چــه چیــزی بــه عنــوان یــک ویژگــی مشــخص

بــوده کــه از پرســتار درخواســت ســرنگ را مــی نمایــد و پرســتار

بــرای مفهــوم مــورد نظــر بــه حســاب مــی آیــد و چــه چیــزی

بــدون پوشــیدن دســتکش امــا بدلیــل داشــتن دانــش و مهــارت و

حســاب نمــی شــود .اینهــا شــامل مــوارد مــرزی ،مرتبــط و مــوارد

تجربــه کافــی ،ســرنگ را بــا حفــظ استریلیزاســیون بــه پزشــک

خــاف آن اســت (.)27 ,19

داده و بدلیــل فوریــت در کار و نداشــتن زمــان بــرای پوشــیدن

مورد مرزی

دســتکش اســتریل ادامــه کار را بــدون دســتکش بــا رعایــت نــکات

مــوارد مــرزی نمونــه هایــی هســتند کــه حــاوی بیشــتر ویژگــی

اســتریل انجــام داد.

در همیــن حــال سرپرســتار وارد اتــاق بیوپســی شــده و متوجــه

هــای تعییــن کننــده مفهــوم مــورد بررســی هســتند امــا همــه

جویــا مــی شــود و پرســتار داســتان را بــرای ایشــان توضیــح داده و

خصوصیــات تعریــف کننــده باشــند امــا در یکــی از آنهــا ماننــد

آنهــا نیســت .آنهــا ممکــن اســت حــاوی بیشــتر یــا حتــی تمــام

نداشــتن دســتکش توســط پرســتار شــد ،بعد از اتمام کار از پرســتار

طــول مــدت یــا شــدت وقــوع تفــاوت هــای اساســی دارنــد

بــرای کار خــود دلیــل منطقــی مــی آورد".

مــورد معرفــی شــده یــک نمونــه از پاســخگویی پرســتار مــی

(.)27 ,19

پاســخگویی وجــود دارد.پرســتار کــه انجــام دهنــده عمل پرســتاری

بیوپســی از بیمــار وارد اتــاق بیوپســی شــدند .بیمــار از قبــل بــه

"پرســتار خانــم م بــه همــراه متخصــص انکولــوژی جهــت

باشــد .زیــرا در ایــن حالــت تمــام ویژگــی هــای ذکــر شــده بــرای

اتــاق راهنمایــی شــده و روی تخــت بیوپســی دراز کشــیده بــود.

اســت مدیــر کــه همــان سرپرســتار مــی باشــد و حــق بازخواســت

پرســتار راهنمایــی هــای الزم را جهــت پوزیشــن مناســب و

و تنبیــه و تشــویق دارد و مهمتریــن ویژگــی مفهــوم ،داشــتن دامنه

اقدامــات حیــن و بعــد از بیوپســی و آسپیراســیون ناحیــه خاصــره

ای از اختیــارات و اســتقالل بــرای انجــام کار مــی باشــد کــه پیــش

انجــام داد .پوزیشــن بیمــار بــه درســتی صــورت گرفــت  ،پزشــک

نیــاز آن هــم دانــش و مهــارت کافــی بــوده اســت .کــه حــق

و پرســتار بعــد از شســتن دســت و پوشــیدن دســتکش اســتریل

تصمیــم گیــری در آن حیطــه را بــه پرســتار مــی دهــد .و پرســتار را

شــروع بــه کار نمودنــد .در مراحــل انتهایــی کار ،پزشــک ادامــه کار

پاســخگوی اقــدام خــود مــی نمایــد.

را بــه رزیدنــت خــود واگــذار مــی نمایــد و رزیدنــت بــدون رعایــت

در اینجــا پرســتار بــا توجــه بــه فشــار زمانــی ســریعترین تصمیــم

مــوارد اســتریل کار را بــه اتمــام مــی رســاند و بــه تذکــر پرســتار

ممکــن را اتخــاذ کــرده و درعیــن حــال مســئولیت خــود را بــا
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از بیمــار وارد اتــاق بیوپســی شــدند .بیمــار از قبــل بــه اتــاق

در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه پاســخگویی بــا مفاهیــم مشــابه

مریم شجاع و همکاران

شــوند.

جهــت رعایــت نــکات اســتریل توجــه نمــی نمایــد.

در همیــن حــال سرپرســتار وارد اتــاق بیوپســی شــده و متوجــه

موارد مخالف:

عــدم رعایــت نــکات اســتریل توســط رزیدنــت شــد".

رعایــت مــی نمایــد امــا مهمتریــن ویژگــی یعنی داشــتن اســتقالل

هــای تعریــف شــده کمــک کنــد هیــچ یــک از ویژگــی هــای

اســت زیــرا از ویژگــی هــای ذکــر شــده پرســتار کــه منــوط بــه

مــوارد مخالــف دربرگیرنــده بــه تعییــن مجموعــه نهایــی ویژگــی

رعایــت نــکات اســتریل اســت وجــود دارد و تمامــی مــوارد را

اصلــی مفهــوم نیســت و معرفــی آن مشــخص مــی کنــد کــه

و دامنــه اختیــار بــرای پرســتار وجــود نداشــت و پاســخگوی اقــدام

مفهــوم مــورد تحلیــل چــه چیــزی نیســت .در نهایــت بــه تعییــن

رزیدنــت نبــوده اســت و سرپرســتار نمــی توانســت پرســتار را

مجموعــه نهایــی ویژگــی هــای تعریــف شــده کمــک مــی کنــد

بازخواســت نمایــد.

(.)19

مورد مرتبط:

ویژگــی هــای تعریــف شــده مفهــوم مــورد نظــر را نــدارد امــا

" قــرار اســت از آقــای الــف بیوپســی مغــز اســتخوان گرفتــه شــود

اشــتباه در تعریــف مفهــوم مــی شــود (.)10

بخــش مســئولیت دیگــری بــه خانــم م مــی دهــد و بیوپســی

پرســتار وی خانــم م مــی باشــد امــا سرپرســتار بدلیــل شــلوغی

بــه معنــای مفهــوم شــباهت دارد و ایــن شــباهت باعــث گیجــی و
"قــرار اســت از آقــای الــف بیوپســی مغــز اســتخوان گرفتــه

توســط پزشــک و رزیدنــت بــا نظــارت سرپرســتار انجــام مــی شــود

مســئولیت ایــن بیمــار را بــه پرســتار خانــم م ســپرده اســت .خانــم

مــی یابــد".

و بعــد از مدتــی بیمــار بــا کمــک سرپرســتار بــه تخــت خــود انتقال

شــود امــا پرســتار وی بــه مرخصــی ســاعتی رفتــه و سرپرســتار

پيش آيندها و پيامدها:

م نیــز ترالــی بیوپســی را آمــاده کــرده و وســایل مــورد نیــاز (ســت

پیــش آیندهــا ،وقایــع و اتفاقاتــی انــد کــه بایــد قبــل از بــروز

پانســمان ،الم ،محلــول فرمالیــن و  )...را در ترالــی گذاشــته و بــه

مفهــوم آشــکار شــوند و پیامدهــا وقایعــی هســتند کــه بدنبــال بروز

همــراه متخصــص انکولــوژی جهــت بیوپســی از بیمــار وارد اتــاق

مفهــوم آشــکار مــی شــوند.

بیوپســی شــدند .بیمــار از قبــل بــه اتــاق راهنمایــی شــده و روی

پیشایند:

تخــت بیوپســی دراز کشــیده بــود .پرســتار راهنمایــی هــای الزم

برگمــن مدلــی از پیــش شــرط هــای منتهــی بــه پاســخگویی را

را جهــت پوزیشــن مناســب و اقدامــات حیــن و بعــد از بیوپســی

ارائــه داد:

و آسپیراســیون ناحیــه خاصــره انجــام داد .پوزیشــن بیمــار بــه

• داشــتن توانایــی  ،یعنــی ارزش هــای دانشــی ،مهــارت و تجربــه

درســتی صــورت گرفــت ،پزشــک و پرســتار بعــد از شســتن دســت

بــرای تصمیــم گیــری و اقــدام بــه یــک موضــوع خــاص

و پوشــیدن دســتکش اســتریل شــروع بــه کار نمودنــد .و پرســتار

• مســئولیت (بــرای انجــام آن عمــل داده مــی شــود)

تــا انتهــا مســئولیت ســپرده شــده را بــه خوبــی انجــام داد و بــه

ســواالت بیمــار و همــراه نیــز پاســخ داد .و بعــد از مدتــی بیمــار بــا

Responsibility
• اختیــار (اقتــدار)  ،Authorityاســتقالل و آزادی عمــل

کمــک پرســتار بــه تخــت خــود انتقــال یافــت".

در ایــن مــورد بیمــار بــه پرســتار خانــم م ســپرده شــد و پرســتار

 ،Autonomyپشــتیبان رســمی بــرای انجــام عمــل اســت.

اینجــا بــه مســئولیت پرســتار توجــه داشــته و مســئولیت نیــز بــه

پیامدها:

()29 ,28 ,15 ,2

تــا انتهــای کارمســئولیت ســپرده شــده را بــه درســتی انجــام داد در

• فرد پاسخگو ،آماده توضیح و توجیه اقدام خود می باشد.

فرآینــد کار تمرکــز مــی نمایــد نــه نتایــج بعــد آن ،همچنیــن بدلیل

• تشویق یا سرزنش نتایج اقدامات

اینکــه کار بدرســتی انجــام شــده پرســتار در موقعیــت پاســخگویی

• رضایت مددجو و همراهان یا سیستم درمانی

قــرار نگرفتــه اســت.اما بدلیــل نزدیــک بــودن و تشــابه مفهــوم

• بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت های پرستار (.)28 ,4

مســئولیت و پاســخگویی ممکــن اســت بــا هــم اشــتباه گرفتــه
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مــورد معرفــی شــده یــک مــدل مــرزی از پاســخگویی پرســتاری

مــی تــوان درمــورد نمونــه مخــاف گفــت" :مفهــوم هرچــه باشــد،
مطمئنـ ًا نمونــه ای از آن نیســت".

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،1شماره  ،4زمستان 1398

ارجاعات تجربی:

اســتاندارد حرفــه اي و مراقبتــي پرســتارانinstrument ,

تعییــن ارجاعــات تجربــی بــرای ویژگــی هــای تعریــف شــده ،

 accountability Hochwarter et alدر خصــوص

براســاس نظــر واکــر و اونــت وقتــی یــک تحلیــل مفهومــی بــه

براســاس آنچــه کــه گفتــه شــد نویســندگان بــه ایــن نتیجــه

مفهــوم را بســنجیم یــا وجــود آن را در دنیــای واقعــی تعییــن کنیم،

تعریــف کــرد:

مرحلــه آخــر در تحلیــل مفهــوم اســت.

پاســخگویی وجــود دارد (.)30 ,12 ,2

پایــان برســد  ،ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد "اگــر بخواهیــم ایــن

رســیدند کــه :مــی تــوان پاســخگویی در پرســتاری را بدیــن گونــه

چگونــه ایــن کار را انجــام دهیــم؟ (.)19

"جوابگــو بــودن پرســتار در برابــر اقــدام ،عمــل و مســئولیت خــود

مراجــع تجربــی دســته هایــی از پدیــده هــای واقعــی هســتند کــه

براســاس حیطــه اختیــار و اســتقاللی کــه بــا توجــه بــه دانــش و

مراجــع تجربــی ابــزاری بــرای ســنجش مفهــوم نیســتند .آنهــا

منطقــی نبــودن اقــدام انجــام شــده ،مدیــر پرســتاری حــق توبیــخ

بــا وجــود یــا حضورشــان ،وقــوع خــود مفهــوم را نشــان مــی دهند.

مهــارت بــه وی تفویــض شــده و در صــورت توجیــه نکــردن یــا

وســیله ای هســتند کــه بــا اســتفاده از آن مــی توانیــد خصوصیــات

و تنبیــه وی را دارد .و در صــورت توضیــح منطقــی در اقــدام یــا

یــا ویژگــی هــای تعریــف کننــده را تشــخیص یــا انــدازه گیــری
کنیــد .بنابرایــن مراجــع تجربــی مســتقیم ًا بــه ویژگیهــای تعریــف

(بیمــار ،مدیــر ،سیســتم درمانــی یــا خانــواده بیمــار) و افزایــش

مــرور متــون صــورت گرفتــه ابزارهایــی همچــون) instrument

دارای ســطوح چهارگانــه ایســت کــه شــامل  :پاســخگویی اخالقی،

مســئولیت بــه عهــده گرفتــه شــده منجــر بــه افزایــش رضایــت

کننــده مربــوط مــی شــوند  ،نــه خــود مفهــوم کل ( .)19بــر اســاس

کیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری مــی شــود .ایــن پاســخگویی
پاســخگویی قانونی،پاســخگویی شــغلی و پاســخگویی اجتماعــی

to evaluate the responsiveness of nursing
 )services Responsiveness careو پرسشــنامه

مــی باشــد .پاســخگویی میتوانــد بــه بیمــار و همــراه وی ،مدیــر یــا
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نمودار  :2پیشایندها و پیامدهای مفهوم پاسخگویی در پرستاری

مریم شجاع و همکاران

سیســتم درمانــی و حتــی وجــدان خــود پرســتار باشــد".

یکســری فعالیتهــا و کارهــا را انجــام دهــد یــا بــر انجــام ایــن

بحث

در واقــع مســئولیت پذیــری ،معطــوف بــه فرآیندهــا و عملکــرد

کارهــا توســط دیگــران نظــارت داشــته باشــد (.)22

نتایــج ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه هــدف آن کــه تحلیــل مفهــوم

اســت ،در حالیکــه پاســخگویی معطــوف بــه برآیندهــا بــوده و تــا

کــه همــان پرســتار مــی باشــد و داشــتن حیطــه اختیــار در انجــام

پاســخگویی بیــان شــده در آن بــه نتایــج کار دقــت میگــردد و در

پاســخگویی در پرســتاری مــی باشــد ،نشــان داد کــه وجــود عامــل

حــدودی پویــا تــر نیــز مــی باشــد ( .)3همانطــور کــه در تعریــف

عمــل خــود و در نهایــت تنبیــه یــا تشــویق عامــل ،از ویژگــی های

مســئولیت ،ارائــه مراقبــت اســتاندارد بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای

اصلــی ایــن مفهــوم مــی باشــد .مفهــوم پاســخگویی مــی توانــد

بیمــار و توجــه بــه بعــد معنــوی انســانی فــرد مــی باشــد (.)11

بدلیــل مرزهــای باریــک و نزدیــک بــا تعریــف ســایر مفاهیــم

پاســخدهی  responsivenessانتظــارات مــردم از جنبــه

مشــابه ،اشــتباه گرفتــه شــود و باعــث مــی شــود پرســتاران درک

هــای غیــر بهداشــتی سیســتم ســامت تعریــف مــی شــود .کــه

درســتی از پاســخگویی و جوابگــو بــودن در قبــال اعمــال خــود

شــامل هفــت عنصــر عــزت ،محرمانــه بــودن ،اســتقالل ،توجــه

نداشــته باشــند و اغلــب آن را بــا مســئولیت و پاســخدهی یکــی

ســریع ،حمایــت اجتماعــی ،امکانــات پایــه ای و انتخــاب مراقــب

مــی بیننــد .و یــا تصــور مــی کننــد کــه وظایــف خــود را بایــد

درمانــی ماننــد پرســتار مــی باشــد ( )1بــه همیــن ترتیــب  ،مفهــوم

انجــام دهنــد امــا نیــازی بــه پاســخ دادن در برابــر دیگــران ندارنــد.

پاســخگویی متمایــز از "اســتقالل و اختیــار" اســت (.)5

امــا نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد پاســخگویی پیــش نیازهایــی

اختیــار  Authorityرا مــی تــوان بــه عنــوان قدرت قانونــی برای

هماننــد مســئولیت ،پاســخدهی ،اختیــار و اســتقالل دارد کــه نمــی

تحقــق یــک مســئولیت تعریــف کــرد کــه از دانــش تخصصــی و

تــوان ایــن مفاهیــم را بــا پاســخگویی جایگزیــن کــرد بلکــه همــه

مقــام رســمی فــرد ناشــی مــی شــود .اختیــار تصمیــم گیــری پیش

آنهــا در تعریــف ایــن مفهــوم نقــش دارنــد و بــه نوعــی پیــش نیــاز

نیــاز پاســخگویی اســت .و نمیتــوان آن را بطــور کامــل بــه عنــوان

هــای ایــن مفهــوم مــی باشــند کــه منجــر بــه ارائــه واضحــی از

پاســخگویی تعریــف کــرد .اســتقالل ( )Autonomyنیــز اعمــال

مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری مــی شــوند.

قضــاوت مســتقل بــرای بــه رســیدن نتیجــه مطلــوب تعریــف مــی

تعریــف ایــن مفاهیــم مشــابه در مقایســه بــا ابعــاد پاســخگویی بــه

شــود ( .)25بخــش هــای پرســتاری فقــط در صــورت داشــتن

در لغــت پاســخگویی یعنــی شــخص بــرای رفتــار خویــش در برابــر

پاســخگو باشــند .همچنیــن پرســتاران بالینــی فقــط در صــورت

اســت .از اینــرو پاســخگویی مســتلزم وجــود شــرایط آزاد و امــن

پاســخگو باشــند (.)5

شــرح ذیــل مــی باشــد:

اســتقالل نســبت بــه امــور مــی تواننــد در قبــال فعالیتهایشــان

کســانی کــه حــق قضــاوت درخصــوص رفتــار او را دارند .پاســخگو

داشــتن اســتقالل خاصــی نســبت بــه فعالیتهایشــان مــی تواننــد

بــرای پرسشــگری اســت .کــه اشــاره بــه وجــود اختیــار و اســتقالل

در نهایت به این تعریف از پاسخگویی می رسیم:

را دارد در واقــع اصطــاح پاســخگویی اشــاره بــر مســئولیت هــا،

"توجیهــات یــا جــواب منطقــی پرســتار در برابــر مســئولیتی کــه به

نتایــج و پیامدهــای خــاص آن را دارد .پاســخگویی اســاس انــدازه

ازای آن دارای اختیــارات و اســتقالل مــی باشــد و منجــر به رضایت

گیــری عملکــرد ،ارزشــیابی و گــزارش دهــی مــی باشــد و اعتقــاد

و افزایــش کیفیــت مراقبــت های پرســتاری می شــود ،پاســخگویی

برایــن اســت کــه پاســخگویی بایــد بــه عنــوان مالکــی جهــت

در پرســتاری تعریــف شــده و درصــورت جــواب غیــر منطقــی برای

انــدازه گیــری عملکــرد ،گــزارش دهــی و ارزشــیابی در ســازمانهای

اقــدام خــود از طــرف مدیــر توبیــخ مــی شــود .بنابراین پاســخگویی

دولتــی وغیردولتــی مورداســتفاده قــرار گیــرد .مســئولیت پذیــری

منجــر بــه آشکارســازی و وضــوح تصمیمــات و اقدامــات پرســتار

بــه عنــوان یــک الــزام و تعهــد درونــی از ســوی فــرد بــرای انجــام

مــی شــود و علــت عمــل انجــام شــده از طــرف پرســتار بــرای

مطلــوب همــه فعالیتهایــی کــه بــر عهــده او گذاشــته شــده اســت،

دیگــران (مددجــو ،مدیــر پرســتاری ،سیســتم درمانــی) مشــخص

تعریــف میشــود کــه از درون فــرد سرچشــمه مــی گیــرد .فــردی

مــی شــود .و بــه نتیجــه اعمــال انجــام شــده توجــه مــی نمایــد".

کــه مســئولیت کاری را بــر عهــده میگیــرد ،توافــق مــی کنــد کــه
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وظیفــه و حــق مدیــر جهــت الــزام عامــل بــه توضیــح یــا توجیــه

صــورت عــدم توجیــه منجــر بــه تنبیــه مــی شــود .در پرســتاری،

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،1شماره  ،4زمستان 1398

توصیــف مــی کنــد.
• پاســخگویی قانونــی :بــه روشــی اســت کــه مطابــق بــا قوانیــن
تعییــن شــده توســط قانــون جزایــی و مدنــی اســت ،تعریــف مــی
شــود .نقــض مســئولیت قانونــی مــی توانــد بیشــترین تأثیــر را
بــرای پرســتار داشــته باشــد زیــرا مجــازات هــا مــی تواننــد شــامل
هزینــه و حبــس شــوند.
• پاســخگویی شــغلی :بــه پاســخگویی پرســتار در قبــال کارفرمای
خــود جهــت انجــام وظایــف و مســئولیت هــای مــورد انتظــار بــه
روش ایمــن مطابــق قراردادهــای کاری اشــاره دارد.
• پاســخگویی اخالقــی :مربــوط بــه تعهــد اخالقــی برای پاســخگو
بــودن .ایــن مــورد ناشــی از رابطــه اعتمــاد ضمنــی بیــن مددجــو
و پرســتار اســت .ایــن بعــد از پاســخگویی ارزش هــا و اصــول
مشــخص شــده بــا رویکردهــای مختلــف اخالقــی را تأکیــد مــی
کنــد (.)25 ,17

نتیجه گیری
مــی تــوان گفــت کــه مفهــوم پاســخگویی در عمــل پرســتاری
بــا درک بیمــاران نســبت بــه مراقبــت هــای دریافــت شــده در
بیمارســتان ارتبــاط مســتقیم داشــته و در صــورت پاســخگویی
مناســب نســبت بــه اقدامــات انجــام شــده توســط پرســتار منجــر
بــه افزایــش کیفیــت مراقبــت و رضایــت بیمــار مــی شــود (.)1
مفهــوم پاســخگویی در پرســتاری دارای ویژگــی هایــی اســت
کــه نمــی تــوان آن را از مفهــوم جــدا کــرد کــه شــامل عامــل
انجــام کار ،حیطــه اختیــار و آزادی در انجــام مســئولیت محولــه بــه
پرســتار ،مدیــر جهــت نظــارت بــر انجــام کار ،حــق مدیــر بــرای
بازخواســت و حــق مدیــر در توبیــخ پرســتار در صــورت توجیــه غیــر
منطقــی ،در صــورت عــدم هریــک از ایــن ویژگــی هــا دیگــر نمــی
تــوان پاســخگویی را تعریــف کــرد (.)15
همچنین این مفهوم دارای ابعاد مختلفی می باشد:
پاســخگویی حرفــه ای :پاســخگویی پرســتار نســبت بــه بیمــاران
خــود  ،از جملــه فعالیــت هــای زندگــی روزمــره ( ،)ADLآمــوزش
بهداشــت  ،ارتقــاء ســامت و مشــاوره و ...تعریــف مــی شــود .برای
پاســخگویی حرفــه ای  ،یــک پرســتار بایــد در چهارچــوب بالیــن
کار کنــد و اصــول رفتــاری را کــه اعتمــاد بیمــار بــه پرســتار و
حرفــه پرســتاری را حفــظ مــی کنــد ،بپذیــرد و پیــروی کنــد.
• پاســخگویی اجتماعــی  :پاســخگویی پرســتار در برابــر عمــوم را

کاربرد یافته های پژوهش:
توصیههــای مربــوط بــه تحقیقــات پرســتاری شــامل اســتفاده از
تعریــف پیشــنهادی در ایــن مقالــه بــرای هدایــت تحقیقاتــی کــه
بــه دنبــال درک معانــی و تجربیــات مرتبــط بــا پدیــده آمــوزش
پاســخگویی حرفــه ای پرســتاری مــی باشــند.
نکات قوت و محدودیت مطالعه:
در ایــن مطالعــه توانایــی پرســتار جهــت پاســخگویی (دانــش،
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وارد مطالعــه شــود امــا بــا توجــه شــرایط موجــود و عــدم دسترســی
پژوهشــگر بــه برخــی از پایــگاه هــای جســتجو ایــن احتمــال مــی
رود کــه مقاالتــی موجــود بــوده و پژوهشــگر آنهــا را وارد مطالعــه
 همچنیــن جــا دارد کــه بــا توجــه بــه چالــش هــا و.نکــرده اســت
تعارضاتــی کــه در بالیــن هــم وجــود دارد از رویکــرد هیبریــدی
.بــرای تحلیــل ایــن مفهــوم اســتفاده شــود

مهــارت و تجربــه) یکــی از پیشــایندهای مفهــوم پرســتاری و
آمادگــی پرســتار بــرای ارائــه توضیــح مناســب و منطقــی و افزایش
کیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری پیامدهایــی بودنــد کــه در نتیجــه
 بــه آنهــا دســت،مــرور مطالعــات و تحلیــل مفهــوم پاســخگویی
.پیــدا کردیــم
اگرچــه تــاش شــد تــا تمامــی مقــاالت مرتبــط در ایــن خصــوص
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