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 10/9/98پذیرش مقاله:              16/7/98 دریافت مقاله: 

هـدف ایـن  یطه پزشکی اسـت.اي پزشکی، نظامی ساختارمند جهت حل مسائل اخالقی و ارائه راهکارهاي مناسب در حاخالق حرفه مقدمه:
 .اي در پزشکان بودپژوهش طراحی و آزمون الگوي اخالق حرفه

-هاي اخـالق حرفـههاي پیشین فهرستی مقدماتی از عوامل منابع انسانی اثرگذار بر مؤلفهمطالعه پژوهش بااین پژوهش، در ها: مواد و روش

گیـري ونـهاي به عنوان گـروه خبـره بـا اسـتفاده از روش نمخبرگان اخالق حرفه نفر از 14اي با روش دلفی تکمیل و نهایی شد. بدین منظور 
پنهـان) مکنـون (ي به عنوان متغیرهـا هامؤلفهاي برگزیده شدند. در این الگو، دار یا قضاوتی و زنجیرههاي هدفغیراحتمالی و ترکیبی از روش

بـر  تأثیرشـانیابی معـادالت سـاختاري مدل بر اساسر) سنجش شدند و متغیرهاي آشکامربوطه (هاي در نظر گرفته شدند که توسط شاخص
بـا هـا ، مفروضه نرمال بـودن توزیـع دادهSPSSV22آماري  افزارنرماستفاده از  اي دانشجویان تعیین گردید. قبل از برازش مدل، بااخالق حرفه

 اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. -لموگروفوآزمون ناپارامتري ک

 11ناسـایی شبـه  پژوهشهاي به دست آمده حاصل از این ها با استفاده از روش پژوهش کیفی و مدل دلفی تحلیل شدند. یافتهیافته: هایافته
یریت زمـان، هـوش ، تعهد به عدالت اجتماعی، مـددوستینوع، تعالی شغلی، درستی و شرافت، احترام به دیگران، شناسیوظیفهشامل  مؤلفه

هاي مدیریت زمان، هوش هیجانی، دانش اخالقـی و ، مؤلفههامؤلفهنش اخالقی و حساسیت اخالقی منتهی شد. از بین این هیجانی، رازداري، دا
هـاي رازداري، یعنـی الکترونیـک شـدن پرونـده مؤلفهباشند. همچنین شاخص جدیدي به حساسیت اخالقی دستاورد نوین این پژوهش می

 بیماران افزوده شد.

ملی در سـطح وزارت  هايبرنامهدر تدوین الگوهاي اخالقی و  تواندمیبرازش مناسب مدل پیشنهادي پژوهش حاضر   :گیريبحث و نتیجه
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مفید واقع شود

 .، شاخصمؤلفهاي، الگو، پزشکان، روش دلفی، مدل اخالق حرفه: هاي کلیديواژه

 

 چکیده

http://orcid.org/0000-0001-7798-5192
http://orcid.org/0000-0001-7966-9409
http://orcid.org/0000-0002-8402-0062


همکاران و قاضی در پزشکان يااخالق حرفه يالگو يمعادالت ساختار یابیمدل  

 

 
 

 
 98 مستانز م،و یک بیستیافته، دوره  / 9

 

 مقدمه

که بـر رفتارهـاي  هایی استاخالق شامل اصول و ارزش

فردي و جمعی تحت عنوان درست یـا غلـط حاکمیـت دارد 

). در این علم، چگونگی خوب بـودن یـا بـد بـودن رفتـار 1(

انسانی بررسی شده و در راستاي رسیدن بـه هـدف متعـالی 

، به عبارت دیگـر؛ )2،3( ردیگهایی صورت میاخالق، توصیه

 دها اسـت کـهها و بایـدها و نبایـاي از ارزشاخالق مجموعه

هـاي درمـانی ایفـا نقش مهمی در مدیریت اثربخشـی بخش

هاي جدیـد از شـعبه اي یکـی). اخـالق حرفـه4،5کند (می

ي هاحرفـهکوشـد بـه مسـائل اخالقـی اخالق است که مـی

گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولی خـاص متصـور اسـت 

اي عبــارت اســت از رفتــار، ادب و عمــل ). اخــالق حرفــه6(

اي و رعایـت حقـوق مـردم در گام انجام کار حرفهشخص هن

سـازي و تبیـین اعمـال ضـد بـر شفاف دیتأککسب و کار و 

ف ). از تعاری7-10( هاپذیري در قبال آناخالقی و مسئولیت

تـوان چنـین اي مـیگوناگون ارائه شده درباره اخالق حرفـه

هـا و اي از کـنشاي مجموعـهبرآورد کرد که اخـالق حرفـه

-ي اخالقی پذیرفته شده است که از سوي سازمانهاواکنش

ی، ). از سوی10( ه شده استاي فراهم آوردها و مجامع حرفه

هـایی همچـون وظـایف اي اشاره دارد به ویژگیاخالق حرفه

اي اي و همین طور مجموعـههاي حرفهارزشمند، شایستگی

ایـد اي باز هنجارهایی که در هر دو بعد اخالق و رفتار حرفه

 صورت روزانه در امورشان به کار بـرده شـود، بـه عبـارتبه 

-اي یا همان اخالق کاري است و شاخصـهدیگر اخالق حرفه

 ).11،12اي شاخصه غالب در حرفه است (هاي اخالق حرفه

رزنیک دوازده اصل یا معیار براي رفتار اخالقی در عرصه 

کند کـه حرفه و شغل و همچنین علم و فناوري پیشنهاد می

از: درسـتکاري، دقـت، بلنـدنظري، آزادي، اعتبـار  اندتعبار

پذیري اجتمـاعی، قـانون مـداري، مدرك، تعلیم، مسـئولیت

اعطاي فرصـت، احتـرام متقابـل، کـارایی، احتـرام و رعایـت 

). مطالعـه مرتبطــی در 1،13( یپژوهشــهـاي حقـوق ســوژه

 %41هاي پزشکی کشورهاي عربی نشـان داد تنهـا دانشکده

محتــواي کلـی درس اخــالق اظهـار رضــایت دانشـجویان از 

ــد و  ــی  %23نمودن ــن دروس اطالع ــی ای ــا از ارزش عمل آنه

اي هـاي درسـی اخـالق حرفـهنداشتند و بیان کردند برنامه

 ).14،15پزشکی چندان در برنامه درسی آنها کافی نیست (

اي در پـژوهش دیگـري نیـز هاي اخالق حرفهنبود مدل

برنامـه آمـوزش رشـته  87تصریح شده اسـت. در پژوهشـی 

ی قـرار گرفـت. نتـایج ابیـارزپزشکی در کشور برزیـل مـورد 

هـا، مـدل مناسـب اخالقـی این برنامه %45نشان داد که در 

 ).16براي تدریس بر مبناي آن جود نداشت (

هـاي اخالقـی قبـل از نکته حائز اهمیت طراحـی مـدل

بـه عبـارت دیگـر نیـاز اسـت ؛ اي استآموزش اخالق حرفه

ن ي اخالقی طراحی شود که از طریق آنها دانشـجویاهامدل

پزشکی با مشکالت بالینی اخالقـی در بـالین بیمـار مواجـه 

). 17هاي اخالقی کنـد (گیريشوند و آنها را وادار به تصمیم

دانشــجویان بیــان  %85اي نشــان داده شــد کــه در مطالعــه

نمودند که تصویرسـازي تجربیـات و مسـائل اخالقـی پـیش 

ــادل نظــر در آمــده و اســ ــز بحــث و تب تفاده از الگوهــا و نی

ه تواند ذهن آنها را در این زمینخصوص اتخاذ تصمیمات می

 ).18روشن نماید (

پیشــرفت و گســترش دانــش و فنــاوري در فرآینــدهاي 

ــا  پیشــگیري، تشــخیص و درمــان، بیمــاران و پزشــکان را ب

هاي متعددي مواجه ساخته است و این امـر مسـائل انتخاب

را به وجود آورده که با اخالق پزشکی بقراطی قـادر جدیدي 

به پاسخگویی به آنها نیستیم. در وقع آموزش اصول اخالقـی 

کنـد و بایـد آمرانه و نهـی کننـده بـه تنهـایی کفایـت نمـی

راهکارهاي جدید اخالقی براي حل مسـائل بـه دانشـجویان 

هاي پزشکی آموزش داده شود. الزمه این امر، طراحـی مـدل

). بسـیاري از دانشـجویان رشـته پزشـکی 19است ( اخالقی

انـد و مسـلماً اي دیـدههایی در ارتباط با اخالق حرفهآموزش

اي اي به تشریح مبانی نظـري اخـالق حرفـهاساتید برجسته

اي و هاي اخالق حرفهاند. همچنین بسیاري از کتابپرداخته

هاي آموزشی مربوطه، تنهـا بـر اسـاس اصـول نظـري برنامه



انهمکار و قاضی در پزشکان يااخالق حرفه يالگو يمعادالت ساختار یابیمدل  

 

 98 مستانزم، و یک بیستیافته، دوره  / 10 

انـد قی نگاشته شده و به بعد کاربردي آن توجه نداشـتهاخال

). همچنــین بســیاري از دروس اخالقــی موجــود در 20،21(

هاي پزشکی کشور بر مبناي اصـول اخالقـی اسـت دانشکده

اي است و تقریباً مدل اختصاصی که به رشـته که بین رشته

هـاي اخـالق طراحی مدل پزشکی مرتبط باشد وجود ندارد.

توانـد دانشـجویان پزشـکی و در زمینه پزشکی مـیاي حرفه

اساتید این حرفه را بیش از پیش به اهمیت ایـن امـر واقـف 

سازد و از سویی دانشجویان پزشکی مشغول کار در بـالین را 

؛ به تصویرسازي موضوعات اخالقی و حـل آنهـا راغـب کنـد

بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل اخالق 

پزشکان با اسـتفاده از روش دلفـی انجـام شـده  اي درحرفه

 .است

 هامواد و روش
هاي تحقیق کیفی است کـه از روش دلفی یکی از روش

هـاي گیـريآن به منظـور دسـتیابی بـه اجمـاع در تصـمیم

شود. در عمل، روش دلفی یک سـري از گروهی استفاده می

کنتـرل  ها یا دورهاي متوالی بـه همـراه بـازخوردپرسشنامه

ز اي است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گـروه اشده

 افراد خبره درباره یک موضوع خاص دست یابد.

در پژوهش حاضر، در مرحله اول مسئله پژوهش تعریف 

هـاي مـدنظر جهـت انتخـاب شد و سپس با توجه به ویژگی

نامزدهاي مشارکت در این کار گروه  شرکت کنندگان خبره،

ت به عمل آمـد. مرحلـه دوم مرحلـه شناسایی و از آنان دعو

تولید ایده در زمینه مسئله پژوهش اسـت. در ایـن مرحلـه، 

سئله هاي خود را درباره عوامل مرتبط با مایده اعضاي خبره،

پژوهش ارائه کردند. پژوهشـگر بـا حـذف مـوارد تکـراري و 

ه کاربرد واژگان یکسان، لیست نهایی عوامل مرتبط با مسـئل

. در مرحله سوم تعـداد عوامـل بـه نمودپژوهش را استخراج 

 میزانی کاهش یافت که کـار بـا آنهـا قابـل انجـام باشـد. در

 مرحله آخر نیز، با توجه به میزان اهمیـت عوامـل و ترتیـب

 هاي نهایی تعیین شد.آنها، عوامل یا مؤلفه

ترکیب اعضاي خبره دلفـی پـژوهش حاضـر متشـکل از 

دانش و تخصـص افرادي است که در موضوع پژوهش داراي 

باشـند و دانـش اي میهستند، یعنی جز اساتید اخالق حرفه

و صالحیت الزم در زمینه اظهار نظـر در ارتبـاط بـا مسـئله 

پژوهش حاضر را دارند. هنگامی که میـان اعضـاي کـارگروه 

نفـر  20تـا  10تجانس وجود داشته باشد تعداد آنها حـدود 

ایـن پـژوهش توصیه شده است. اعضاي کارگروه دلفی براي 

باشـد. ایـن مـی اياستاد خبره در حوزه اخالق حرفه نفر 14

گیري غیراحتمالی و ترکیبـی از تعداد خبره، به صورت نمونه

ي برگزیـده شـدند. ارهیـزنجدار یا قضاوتی و هاي هدفروش

 دهد.روش انجام مدل دلفی را نشان می 1شکل 

ســپس جهــت بــرازش الگــوي پیشــنهادي و پاســخ بــه 

شـده در مـورد  یطراحـاي اخـالق حرفـهمـدل  ایـآ«سؤال:

 يلرسـتان دارا یدانشـگاه علـوم پزشـک یپزشک انیدانشجو

هاي ها و شـاخص، بـه اسـتناد مؤلفـه»برازش مناسب است؟

شناسایی شده، الگـوي نظـري طراحـی شـد. در ایـن الگـو، 

رفتـه پنهان) در نظـر گمکنون (به عنوان متغیرهاي  هامؤلفه

متغیرهـاي آشـکار) مربوطـه (اي هشدند که توسط شـاخص

یابی معـادالت سـاختاري سنجش شدند و بـر اسـاس مـدل

اي دانشجویان تعیین گردیـد. قبـل تأثیرشان بر اخالق حرفه

، SPSSV22افـزار آمـاري از برازش مدل، بـا اسـتفاده از نرم

هـا بـا آزمـون ناپـارامتري مفروضه نرمال بـودن توزیـع داده

 د. سمیرنف بررسی شا -لموگروفوک

 هایافته
ها از آمده از این آزمون نشان داد که داده به دستنتایج 

توزیع نرمال برخوردار نیستند. به همین دلیل و با توجـه بـه 

اي) بـا که در مدل، متغیر پنهان مرتبه دوم (اخالق حرفهاین

هاي سـازنده وجــود دارد، از روش حـداقل مربعــات شـاخص

هـا در آن مال بـودن دادهجزئی استفاده گردید، زیرا فرض نر

 .مد نظر نیست
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 هاي جمعیت شناختیتوزیع فراوانی و درصد نمونه آماري بر حسب ویژگی .1جدول 

 
 

نفـر  160حاضر  قی، در تحق1بر اساس اطالعات جدول 

درصـد)  41نفـر ( 66انتخاب شـدند.  يبه عنوان نمونه آمار

و  یمدرصد بـو 63 درصد) مؤنث بودند. 59نفر ( 94مذکر و 

درصـد متأهـل  26درصد مجـرد و  74 ،یربومیدرصد غ 59

 سال بود. 25افراد نمونه  یسن نیانگیبودند. م

ــا ــتفاده از داده ب ــااس ــع آور يه ــده از طر يجم ــش  قی

شـده  ییشناسـا يهاکـه بـر اسـاس شـاخص ياپرسشنامه

مـورد مطالعـه  ۀاز جامعـ ينمونه آمـار نیساخته شد و در ب

 یها از لحاظ کمـربوط به مؤلفهم يهاشاخص د؛یگرد عیتوز

در ادامـه  جیقرار گرفتند که نتـا يآمار لیو تحل هیمورد تجز

 .استآورده شده 

هـا، آزمـون داده عیمفروضه نرمال بودن توز یبررس يبرا

 جیبه کار برده شد که نتا رنف،یاسم -لموگروفوک يناپارامتر

 .نشان داده شده است 2آن در قالب جدول 
 هاداده عینرمال بودن توز نییمربوط به تع رنفیاسم -آزمون کلموگروف جینتا .2جدول 

 

، چون مقادیر به دست آمده 2جدول بر اساس اطالعات 

د هسـتنمعنـادار  α=01/0در سطح خطاي  zهاي براي آماره

)01/0<Pهـا از توزیـع شـود کـه داده)، چنین اسـتنباط می

 نرمال برخوردار نیستند.

هـا نشـان ون نرمال بودن توزیع دادهنتایج مربوط به آزم

)، 2(جـدول  سـتندینها از توزیع نرمال برخوردار داد که داده

که در مدل، متغیر پنهان مرتبه به این دلیل و با توجه به این

سـازنده وجـود دارد، از  مؤلفـه 11بـا  )ايدوم (اخالق حرفه

روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید، زیرا فرض نرمال 

 ها در آن مد نظر نیست.ن دادهبود
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 )هامؤلفه( يریگاندازههاي معناداري مربوط به مدل tبارهاي عاملی و مقادیر  .3جدول 
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معنـاداري بارهـاي  t، مقادیر 3جدول بر اساس اطالعات 

بـا  هـاعاملی (ضرایب مسیر) مربوط به رابطـۀ بـین شـاخص

باشــد، لــذا چنــین مــی 57/2بیشــتر از مربوطــه  هايمؤلفــه

سـطح خطـاي  شود که کلیه بارهاي عـاملی دراستنباط می

01/0=α،  57/2هستند (معنادار>t.( 

 ايمعناداري مربوط به اخالق حرفه tبارهاي عاملی و مقادیر  .4جدول 

 



انهمکار و قاضی در پزشکان يااخالق حرفه يالگو يمعادالت ساختار یابیمدل  

 

 98 مستانزم، و یک بیستیافته، دوره  / 14 

 
 



همکاران و قاضی در پزشکان يااخالق حرفه يالگو يمعادالت ساختار یابیمدل  

 

 98 مستانز، مکو ی بیستیافته، دوره  / 15 

 
 

معنـاداري بارهـاي  t، مقادیر 4جدول بر اساس اطالعات 

بـا  هـاب مسیر) مربوط به رابطـۀ بـین شـاخصعاملی (ضرای

باشد؛ لذا چنین استنباط می 57/2بیشتر از اي، اخالق حرفه

هـاي مـرتبط بـا شود که بارهـاي عـاملی کلیـه شـاخصمی

هسـتند معنادار  ،α=01/0مدیریت استعداد در سطح خطاي 

)57/2>t.( 
 تحقیق به ترتیب نزولی مدل هايمؤلفهمعناداري مربوط به  tبارهاي عاملی و مقادیر  .5جدول 

 
 

، در مدل ساختاري، بارهـاي 5جدول بر اساس اطالعات 

هاي با بارهاي عـاملی عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به مؤلفه

ـــا مقـــادیر  ـــاالي  tب  ،α=01/0در ســـطح خطـــاي  57/2ب

باشــند کــه در جــدول فــوق بــا عالمــت ** داري میمعنــی

شـود کـه بارهـاي میاند. لذا چنین اسـتنباط مشخص شده

ا در مـدل اخـالق هعاملی (ضرایب مسیر) مربوط بـه مؤلفـه

ــه ــیحرف ــادیر می داراي معن ــاملی و مق ــاي ع  tباشــند. باره

اي، دهــد کــه در مــدل اخــالق حرفــهمعنــاداري نشــان می

 گـاهیدر جا 196/0 یعـاملهاي احترام به دیگران با بار مؤلفه

ر جایگـاه دوم، د 154/0اول، هوش هیجـانی بـا بـار عـاملی 

در جایگاه سوم اهمیت قـرار  151/0دوستی با بار عاملی نوع

هاي تعهـد بـه عـدالت اجتمـاعی و حساسـیت دارند و مؤلفه

در جایگـاه آخـر اهمیـت قـرار  066/0اخالقی با بـار عـاملی 

 دارند.

 گیرينتیجهبحث و 
گسترش استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی و افـزایش 

جوامـع امـروزي و بســیاري از  سـطح تحصـیالت افــراد در

عوامل دیگر موجب باال رفتن سطح آگاهی بیماران و تغییر 

تواند از علل ایجـاد نگرش آنها گردیده است که این امر می

مسائل جدید اخالقی باشد. همچنـین پیشـرفت روزافـزون 



انهمکار و قاضی در پزشکان يااخالق حرفه يالگو يمعادالت ساختار یابیمدل  

 

 98 مستانزم، و یک بیستیافته، دوره  / 16 

هاي درمـانی نـوین در حرفـه پزشـکی در علم و ارائه روش

لذا بـیش از پـیش لـزوم  بروز مشکالت اخالقی مؤثر است.

شود اي احساس میهاي اخالق حرفهتوجه به طراحی مدل

بنابراین هـدف ایـن پـژوهش، طراحـی الگـوي ؛ )25-22(

اي از پزشـکان بـود. بـدین اي در بـین نمونـهاخالق حرفه

نفر  14منظور با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظر 

ن بودند تحلیل دور اي که جز پزشکااز اساتید اخالق حرفه

مؤلفـه منتهـی  11بـه هاي خبرگان اول، دوم و سوم پاسخ

شناسـی، تعـالی شد. این یـازده مؤلفـه عبارتنـد از: وظیفه

دوسـتی، شغلی، درستی و شرافت، احترام بـه دیگـران، نوع

تعهد به عدالت اجتماعی، مدیریت زمـان، هـوش هیجـانی، 

چنین هـر رازداري، دانش اخالقی و حساسیت اخالقی. هم

هاي مربوط بـه خـود مـدل ها با شاخصکدام از این مؤلفه

دهد. جهت بـرازش مـدل اي را ارائه میکامل اخالق حرفه

 برازش استفاده شد. آزموناخالقی پیشنهادي، از 

اي آنچنان که پیداست بـه قـدري اهمیت اخالق حرفه

ي بهداشـتی را بـه خـود هـاحوزه یرسـاتـوان است که می

ها و هاي مرتبط با این حوزه به مؤلفهپژوهشمرتبط سازد. 

انـد کـه هـر کـدام بـه هاي گوناگونی اشاره داشـتهشاخص

انـد. ایـن پـژوهش نحوي در تبیین این حوزه گام برداشـته

طراحی مدلی اخالقی با الهام از ادبیات پژوهشـی و  درصدد

اي بـود. مـدلی کـه با کمک خبرگان حـوزه اخـالق حرفـه

گرایـی را بـا ايهاي حرفـهص مؤلفـهبتواند به صورت مشخ

 شناختی مشخص سازد.مبناي دقیق روش

 

 

 

 

 

 

 

در کنار مفید بودن مـدل طراحـی شـده حاصـل ایـن 

هـاي آمـوزش شـود از برخـی روشپژوهش، پیشـنهاد می

اي در بین دانشـجویان پزشـکی شـامل ارائـه اخالق حرفه

 اندیشی توسط دانشجویان، آموزش بر بالین بیمار، روشهم

اي بـه صـورت کارگـاهی و هاي اخالق حرفـهآموزش مدل

 آموزش اخالق به صورت داستان نیز بهره گرفته شود.

 تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی کسانی که به هر نحـوي مـا را در 

انجام این پژوهش و نگارش این مقاله یاري رساندند تشـکر 

 نماییم.و قدردانی می
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Abstract 

Background: Medical professional ethics is a structured system for solving ethical issues and 
providing appropriate solutions in the medical field. The purpose of this study was to design and 
test the pattern of professional ethics in physicians. 
Materials and Methods: Reviewing previous studies, the researchers completed and finalized a 
preliminary list of human resources factors affecting professional ethics components using the 
Delphi method. For this purpose, 14 professional ethics experts were selected as the expert group 
using the non-probability sampling method and a combination of purposeful or judgmental and 
chain methods. In this model, the components were considered as (latent) variables that were 
measured by relevant indicators (explicit variables) and determined based on structural equation 
modeling of their impacts on students' professional ethics. Before fitting the model, using SPSSV22 
statistical software, the assumption of the normality of data distribution was evaluated by the 
Kolmogorov-Smirnov nonparametric test. 
Results: The findings were analyzed using a qualitative research method and the Delphi model. 
The findings of this study led to the identification of 11 components, including conscientiousness, 
job excellence, integrity and dignity, respect for others, kindness, commitment to social justice, time 
management, emotional intelligence, confidentiality, ethical knowledge, and moral sensitivity. 
Among these, time management, emotional intelligence, ethical knowledge and ethical sensitivity 
are the new achievements of this research. A new index was added to the privacy component, 
namely electronic patient records. 
Conclusion: Appropriate fitting of the proposed model to the present research can be useful in 
formulating the ethical patterns and national plans at the Ministry of Health and Medical Education 
level. 
Keywords: professional ethics model, model, doctors, Delphi method, component, index. 
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