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  ١٣٩٢، فروردين ١ي  ي ششم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  یپزشک ینیگان بالدهند آموزش يبرا یاخالق ين کدهایتدو
  ٤، ابراهيم ميرشاه جعفري٣، نيکو بماني٢*، طاهره چنگيز١خواه اکرم ايزدي

  
 
  

  پژوهشيي  مقاله
 چكيده

 يکـدها در قالـب   خـاص، ي هـا  موقعيتدر  ياخالق ي شده رفتهيپذ يهارفتارن ييها، تب گسترش اخالق در سازمان يها از راه يکي
 يتـدوين كـدها  . وت خواهد بـود امتفدر جوامع مختلف  يک و فرهنگيدئولوژيا يها تفاوتاز توجه به آن  ياست که محتوا ياخالق
ـ احاصل از آميختگي  ياحتمال تعارضآموزش و درمان، و  زمان همت يمسؤول علت بهپزشكي،  ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق ن ي
انجام  يرانيا - يکرد اسالميبا رو يپزشک ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق يکدها نيتدو مطالعه به منظورن يا .است يضرور، دو
 يبررسـ  ل محتـوا يبه روش تحلمرور و  يو خارج ياول متون داخل ي مرحله  در. شددر سه مرحله انجام اي  هتوسع ي مطالعه نيا .شد

 ي در مرحلـه . شـد آماده  يپزشک ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق يکدها ي هياول نويس پيششده،  م استخراجيمفاه يشد و بر مبنا
صـاحب  نفر از  ۲۴توسط  سوم ي کدها اصالح و در مرحله نويس پيشل جلسات بحث متمرکز و کسب نظر متخصصان، يدوم با تشک
  .شدآماده  يطرح در مراجع رسم يراست سوم برايشد و و يابياعتبار ينظران مل

گـران،  ي، احتـرام بـه د  يپذير مسؤوليت، يوجدان کار( موضوع ۱۸است که تحت  ياخالق ي هيا توصيکد  ۵۵ ن پژوهشيحاصل ا
، عفاف، جلب اعتمـاد،  يو احترام به آداب اسالم يبه احکام شرع يبنديصدر، پا ي گران، عدالت، سعهيد ي، احترام به آزاديعلم يتعال

اسـتخراج   .شـده اسـت   بندي طبقه) نظم و ،ي، رازداريخلق مار، توجه به دانشجو، خوشيتواضع، قناعت، ارتباط با همکاران، توجه به ب
 ي نهيدر زم ياخالق ين کدهايتدو يبرا يمناسب يربنايزر بوده و يپذ امکان، يرانيا - ياسالم يغن منابعاز  ياخالقم و موضوعات يمفاه

جاد يدر صورت ا و رفته شوديان بهتر پذيرانيااعتقادات  با فرهنگ و تناسب دليل بهن کدها يارود  مي انتظار. کردفراهم  يآموزش پزشک
گـر  يدر دن شـده  يتـدو  ياخالقـ  يسه با اسـتفاده از کـدها  يدر مقا رانيا يآموزش يها محيطآن در  ياجرا، يمناسب سازمانهاي  نهيزم

  .شودن اشکال مواجه خواهد يتر کمکشورها با 
  يني، معلم باليني، آموزش بالي، آموزش پزشکيکد اخالق :يديواژگان کل

  
   

                                                
  اصفهان ي، دانشگاه علوم پزشکيارشد آموزش پزشک يکارشناس يدانشجو ١
  اصفهان ي، دانشگاه علوم پزشکيقات آموزش علوم پزشکيمرکز تحق، يگروه آموزش پزشک ،اريدانش ٢
  اصفهان ي، دانشگاه علوم پزشکيقات آموزش علوم پزشکي، مرکز تحقيگروه آموزش پزشک ،ارياستاد ٣
  دانشگاه اصفهان ،يتيگروه علوم ترب ،اريدانش ٤
  ، ۰۳۱۱۷۹۲۲۹۸۹: ، تلفني آموزش پزشکي مطالعات و توسعهاصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مرکز  :نشاني *

Email: changiz@edc.mui.ac.ir  

www.SID.ir
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  ٣٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  

  مقدمه 
ن يو مشاغل، اصول، قوانها  حرفه از ياريبس يبرا ،امروزه

و  ي، مليدر سطوح سازمان يمختلف ياخالق يو استانداردها
 يا منشورهاي ياخالق يکدهاتحت عنوان  يجهان يحت

ت يشود که صاحبان آن حرفه ملزم به رعا مي نيتدو ياخالق
از اصول و اي  همجموع ياخالق يکدها .)١-٣( شوند مي آن

را  ها گروهاست که رفتار افراد و  يسلوک بشر ياستانداردها
در هر  ياخالق يدهايدها و نبايبادر حقيقت، . کند مي نييتع

شود تا فهم  نيييك فرايند عقالني تب يد در طيحرفه با
 د در سازمان حفظ و اشاعه شوديکه با ييهاارزشاز  يمشترک

و ارتباط با  يکه روابط انسان يدر مشاغل). ٤( گرددفراهم 
تر  و چه در نقش همکار پررنگ يافراد چه در نقش مشتر

ر يد؛ نظرس مي نظر بهتر  ين اصول ضروريت اياست، رعا
به لحاظ  خصوص به يکه در آن روابط انسان يي پزشک حرفه

در اي  هکنند نييتواند نقش تع مي ماريب يجسميا  يضعف روح
. داشته باشد يو يز بهبوديمار و نيارتباط پزشک و ب ي ادامه
ک از يهر  يجاست که برا نآتا  ين امر در پزشکيت اياهم

 يها ر پژوهشين حرفه نظيموضوعات مختلف در ا
ها  و ده) ٧( کي، ژنت)٦( وند عضو و بافتي، پ)٥(يپزشک

 ن و اجرايتدو ين مخصوصينامه و قوان گر، نظاميموضوع د
  .شود يم

از اي  هان قسمت عمدي، دانشجويدر نظام آموزش پزشک
 يها ا درمانگاهيها  مارستانيخود را در ب يآموزشهاي  فرصت
از  .کنند مي يط يد مجرب پزشکير نظر اساتيز و يآموزش

ضمن  يمعلم پزشک عنوان بهاز پزشکان  ياديتعداد ز ،رونيا
 زين يان پزشکيم و آموزش دانشجويماران به تعليب يمداوا
سه اي  هي حرفها محيطن يجايي كه در ا از آن. پردازند مي

سه انسان،  عنوان بهعنصر اصلي يعني بيمار، دانشجو و استاد، 
هاي انساني، در ارتباطي تنگاتنگ و در جهت  شرافت ي با همه

رسيدن به اهداف مشترك، يعني بهبود بيمار و آموزش دانشجو 
 ي مقولهبا هم شريك هستند، توجه به بحث اخالق چه در 
براي  يمداواي بيمار و چه در امر آموزش دانشجو و تربيت و

ک معلم ي. شود ميتر  ياش، ضرور اعتالي علمي و مهارتي
ارتقاء  درمان و مسؤولاست که  يبيطب يطرف از يپزشک
است که  يگر استاديباشد و از طرف د مي ماريب يسالمت
ان را به يبه دانشجو يمهارت پزشک آموزش علم و ي فهيوظ

 ياصول اخالق ن ويان وجود قوانين ميدر ا. عهده دارد
 يها چالش يجوابگو يي پزشک حرفه يشده برا نيتدو
 ماريب و استاد، دانشجو ي موجود در تعامل سه طرفه ياخالق
خاص  ين اخالقي، قوانيدرمان و يط آموزشين محيا و نيست
  .طلبد مي خود را

ن ين قوانيتر يميبقراط قد ي خ، سوگندنامهيتار ي به گفته
از  ياريرا در متن خود دارد که هنوز هم در بس ياخالق پزشک

پزشکان هنگام اتمام  ي تعهدنامه عنوان بهجهان  يکشورها
هاي  امروزه سوگندنامه. )٨( شود مي ل قرائتيتحص ي دوره

 يکه خصوصا ط يپزشکهاي  نامه آيينن و يز قوانيپزشکان و ن
وضع  يا ملياي  ه، منطقيالملل بينصورت  هر بياخ ي پنج دهه

ي  حرفهاز توجه روزافزون به مبحث اخالق در  ي، حاکاند هشد
 اولين که ژنو ي بيانيه صدور متعاقب .)٩،  ١٠( است يپزشک

 بيماران به نسبت را پزشکان ياخالق وظايف است که يالملل بين سند

در  (ICME) ١پزشکي اخالق يالملل بين کد ، اولينکند مي بيان
ن کدها تاکنون چند بار و يا .)١١(شد  وضع ۱۹۴۹ سال
 نظر تجديد مورد جنوبي آفريقاي در ٢٠٠٦ن بار در سال يخرآ

  ). ١٢( گرفته است ل قراريتکمو 
 ياخالق يراهنماها و کدها وجود دهد مي نشان مطالعات

عملکرد مطلوب  يو ارتقا بهبود ، عالوه بريي پزشک حرفهدر 
جه يپزشکان و در نت ياو کمک به حل معضالت اخالق حرفه

 يمناسب يآموزش يتواند محتوا مي ماران،يت بيش رضايافزا
 يدر درس اخالق پزشک يپزشک انيجهت آموزش به دانشجو

تواند ابزار قابل  مي چنين همن مجموعه يا). ١٣،  ١٤( باشد
 يها دستگاه يعملکرد پزشکان برا يابيارزش يبرا ياعتماد
ذکر شده، وجود  يکاربردها عالوه بر. وردآکننده فراهم  نظارت

                                                
1 International Code of Medical Ethics 

www.SID.ir
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  دهندگان باليني پزشکي تدوين کدهاي اخالقي براي آموزش :خواه و همكاران اکرم ايزدي  ٣٦
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

اجرا  يبرا ياخالق پزشک ير کدهايواحد، نظ ي نامه نييآک ي
ه يتواند منجر به وحدت رو مي يمختلف درمان يها محيطدر 

در پزشکان مرکز اي  هت و تعهد حرفيمسؤولت حس يو تقو
ن شغل مقدس يدر ااي  هاز بلوغ حرفاي  هنشان عنوان بهو  شود

  ).١٤( مطرح شود
ران باستان و چه در يچه در ا ياخالق پزشکتوجه به 

گونه  همان. دارد يبس طوالناي  هخچيتار دوران پس از اسالم
هاي  که امروزه دانشجويان پزشکي، قبل از راه يافتن به دوره

 علوم پايه ي باليني، موظف به گذراندن دروسي در دوره
هايي  آموزشي پزشکي نياکان ما نيز درس ي در برنامه هستند،
ها  اخالق، منطق، حکمت و امثال اين ،علوم ديني از قبيل

پزشک از دو  ،مدر فرهنگ اسال. )١٥( وجود داشته است
که خود  اوال اين: جهت ملزم به کسب فضايل اخالقي است

يک انسان است و ثانيا موضوع شغل او حيات، سالمت و 
گرچه وجه اول بين پزشک و غير پزشک . حيثيت آدميان است

و کار داشتن با  يعني سر ،مشترک است، در مورد وجه دوم
 ن حرفهيا نوعان، منحصر به جان و سالمت و ناموس هم

و ها  است، زيرا که خدمت صحيح او موجب حفظ جان
انگاري يا تبعيت او از  سالمت افراد جامعه است و البته سهل

يا موجب نقص، تداوم ...) شهوت، پول، شهرت و(هواي نفس 
يا هتک حرمت  شود ميها  امراض و در نهايت هالکت انسان

گر، يد ياز سو. )١٦( دنبال خواهد داشت  ناموس جامعه را به
و کار  ف است که به سبب سريار شريبساي  هز حرفين يمعلم

 يدانشجو، استاد را الگو عنوان بهکه  ييها داشتن با روان انسان
و  يت علميولؤدانند، مس مي خود يو منبع اطالعات يرفتار
ن رو، معلمان ياز ا. گذارد مي را بر دوش معلم ينيسنگ ياخالق
حساس، از  ي به دو حرفه زمان هم، با اشتغال يپزشک ينيبال
پرورش  گريد يماران، و از سويت جان بيسو مسؤول کي

ن امر، يا. نده را بردوش دارنديپزشکان آ يو اخالق يعلم
شان را در تعامالت سه جانبه با يا ياخالق يضرورت رفتارها

  .دهد مي نشان يخوب ان بهيمار و دانشجويب

نشان دادن  يبرا يعمل يراهنما عنوان به ياخالق يکدها
خاص  يها موقعيتصاحبان هر حرفه در  ياخالق يرفتارها
 ي ن کدها، اصول موضوعهيتدو يمبنا. شوند مي شناخته

است که هايي  يدئولوژيها و ا رفته شده در فرهنگيپذ
خاص فرهنگ  تأکيدبا توجه به . روند مي خاستگاه کد به شمار

 يفرهنگ اسالم کيدئولوژيز تفاوت اين ما بر اخالق و نيو د
اخالق  ين کدهايغرب، تدو با ياخالق يدر فلسفه و مبان

و  يبوم صورت به يز اخالق در آموزش پزشکيو ن يپزشک
 نظر به يران ضروريا يآموزشهاي  محيطمتناسب با فرهنگ و 

تدوين  و اخالق مقوالت به پرداختن اخيرهاي  دهه در. رسد مي
 سالمت ي حوزه هاي اولويت ترين مهم از ياخالق يراهنماها

 در يها فعاليتن راستا يدر ا ).١٧(بوده است  ما کشور در

 بيمار حقوق و در پژوهش اخالقهاي  حوزه در يتوجه خور

 از حفاظت اخالقي كدهاي آن نتايج كه است، شده انجام

 حقوق منشور علوم پزشكي وهاي  پژوهش در انساني آزمودني

 ين کدهاياما تاکنون در مورد تدو .)٥،  ١٨( است بيمار
انجام  ياقدام يپزشک ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق

ش ين همايدهم يانيپا ي قطعنامه ٩در بند . نگرفته است
در  ١٣٨٨بهشت يکه در ارد يآموزش علوم پزشک يکشور
در  ياخالق ين کدهايتدو يريگي، لزوم پشدراز برگزار يش

ط کشور مورد يازها و شراي، نيعلم يآموزش با توجه به مبان
که  يکشور ي مطالعه ين، طآپس از  .)١٩(قرار گرفت  تأکيد

صورت  ١٣٨٩ -٩٠يها سال در يو همکاران و يتوسط باقر
از  يکي يدر آموزش پزشک يگرفت، مالحظات اخالق

  ).٢٠( شدکشور عنوان  ياخالق پزشک ي دهگانههاي  تياولو
اخالق در  ين کدهايحاضر که با هدف تدو ي در مطالعه
 ،انجام گرفته يرانيا يبر منابع اسالم يمبتن يآموزش پزشک

 ي ط و فرهنگ حاکم بر جامعهيکه شرااست است تالش شده 
به  ينگاه ميو با ن گيردمد نظر قرار  يجد صورت بهران يا

از کشورها،  يدر معدود ياخالق در آموزش پزشک يکدها
 يمل ين کدهايشروع کار تدو عنوان بهرا  يبولقابل ق ي جهينت

www.SID.ir
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  ٣٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

در  يدرمان - يمراکز آموزش يارب ياخالق در آموزش پزشک
  .قرار دهداندرکاران  دستار ياخت

   روش کار
انجام  يکل ي در سه مرحلهاي  هن پژوهش توسعيا
    .رفتيپذ

 ياخالق يکدها ي هياول نويس پيش ي هيته: اول ي مرحله
ن مرحله شامل سه يکه ا يپزشک ينيبالگان دهند آموزش يبرا

  :گام بود
و  ل محتوايمتون به روش تحل يبررس: گام اول •

  ،يم اخالقياستخراج مفاه
  ،يبه کد اخالق يم اخالقيل مفاهيتبد: گام دوم •
اضافه کردن ل فهرست کدها با يتکم: گام سوم •

  .گريد يکشورها ياخالق يکدها
کسب نظرات متخصصان در مورد : دوم ي مرحله

در جلسات بحث  يبرگزارق ياز طر کدها ي هياول نويس پيش
  .ن جلساتيدر ا اصالح مجموعه کدهاو  متمرکزگروه 

کردن  ييو نهاکدها  نويس پيش يابياعتبار: سوم ي مرحله
  :ن مرحله در دو گام انجام شديا. آن

  .ينظران در سطح مل از صاحب ينظرسنج: گام اول •
در آموزش  ياخالق يکدها يين نهايتدو: گام دوم •

  .يپزشک
با  يکتب و مقاالت داخل ياول، بررس ي انجام مرحله يبرا
انتخاب منابع . ، در دستور کار قرار گرفتيه بر متون اسالميتک

و کتابخانه  ينترنتيا يوجو جستبا استفاده از  يرانيمعاصر ا
، ير آموزش، پزشکيمرتبط نظهاي  دواژهي، بر اساس کليا

رفت يت صورت پذيم و تربي، آداب تعلياخالق، آداب پزشک
 متون پرداخته شد يل محتوا به بررسيو سپس به روش تحل

 يوجو جستمتون مورد نظر، ضمن  ي با مطالعه يعني. )۲۱(
که در قالب رفتار  يم اخالقيمفاه) در اخالق يم رفتاريمفاه(

 يا ترک رفتاريانجام  ي دهندهکه نشان يطوربه( شده ذکر
و به مشخص ، يا معلمي يمرتبط با پزشکموارد  ،)خاص باشد

دن به يپس از رس. شد يگذار و شماره بندي دستهک منابع يتفک

 بندي دستهمتون متوقف، و  ياشباع اطالعات، بررس ي مرحله
مشابه در  يم اخالقيم بر اساس موضوع با قراردادن مفاهيمفاه
  .شد يگذار نامها  د و دستهيدسته، آغاز گرد کي

ل يتبد يبه کد اخالق يم اخالقيمفاه ن مرحله،يا ي ادامهدر 
از دو قالب معلم  يکيصورت که جمله در  نيبه ا. شدند
نگونه يد اينبا يا معلم پزشکي کندگونه رفتار  نيد ايبا يپزشک

ت ينان از جامعياطم يبرا ،پس از آن .نوشته شد کند،رفتار 
 ي مرتبط با حرفه ياخالق يکدها، آمده دست به يکدها

زان يبر اساس م ي، از پنج کشور خارجيآموزش پزشک
هر  د ويگرد يآور جمع آسان يريگ و در واقع نمونه يدسترس

ق يآمده، تلف دست بهاز قبل  ي کد بر اساس موضوع با مجموعه
 يبرا ياخالق يکدها اول نويس پيشت يو در نها

بعد  ي ورود به مرحله ي آماده ،يپزشک ينيگان بالدهند آموزش
  .شد

 يق، جلسات گروه متمرکز کارشناسيدوم تحق ي در مرحله
ات يتجرب يدارا ينظران که همگ با حضور پنج نفر از صاحب

سه موضوع اخالق، آموزش و در اي  هرشت نيالت بيا تحصي
دانشگاه،  يات علميشامل دو پزشک عضو هبودند،  يپزشک
، دو يآموزش پزشک ي طهيات در حيالت و تجربيتحص يدارا

 ي نهيات در زميالت و تجربيتحص ي، دارايپزشک عموم
 يدانشگاه دارا يات علميک پرستار عضو هيو  ياخالق پزشک

 ياخالق پرستار يکدها ي نهيگسترده در زم يها پژوهش
 ي ان مجموعهين جلسات، حاضران از ميدر ا. شدل يتشک
آموزش  ي ژهيو ياخالق يآمده، به انتخاب کدها دست به

نحو که پس از بحث در مورد تک تک  نيبد. پرداختند يپزشک
ق آن يرا انتخاب کردند که مصاد ييس، کدهاينو شيپ يکدها

ها  آن ياجرايا  امده استين ياخالق پزشک يدر مجموعه کدها
مار دچار مشکل و ين بيآموزش بر بال ي ژهيت ويدر موقع
ل يد بدون دلينبا يچ پزشکيه ،مثال عنوان به. شود مي چالش
شود در  مي مشاهده يگاه ي، ولکند يمار را بستريب يعلم
 يماريان، بي، به منظور آموزش دانشجويآموزشهاي  مارستانيب

ن رو، ياز ا. کنند مي يدرمان کرد، بستر ييتوان سرپا مي را که
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، يآموزش پزشک ي ژهيو يکد اخالق عنوان بهن موضوع يا
ا يل يب، تکميق، ترکيتلفن جلسات پس از يدر ا. انتخاب شد
 يبرا ياخالق يدوم کدها نويس پيشکدها،  يحذف بعض
 .شدآماده  يآموزش پزشک

  جموعهم يابياعتبارل يتکمسوم، به منظور  ي در مرحله
نظران مرتبط با موضوع  آمده، از صاحب دست به يکدها

 ي خود را نسبت به محصول مرحلههاي  دگاهيخواسته شد تا د
ت اجرا اعالم يز قابليهر کد و ن يدوم، از نظر وضوح محتوا

مشترک  ي ن کار ضمن حضور در جلسهيا يبرا .کنند
 ي و ارائه ياخالق و آموزش فرهنگستان علوم پزشک يها گروه
 يدوم کدها، از اعضا نويس پيشروند کار و  يکتب و يشفاه

و  يطور کتب به(دگاه خود را يخواسته شد د ها گروه نيا
دوم  نويس پيش ،چنين هم. کننداعالم  م پژوهشيبه ت) يشفاه
 ي رشته يتخصص يان مقطع دکتريد و دانشجويار اساتيدر اخت

د يتهران و شه يعلوم پزشک يها دانشگاهدر  ياخالق پزشک
ز نظر خود را در مورد هر کد ينها  آن قرار گرفت تا يبهشت
، در فرم يده ل پاسخيتسه يبرا. کننداعالم  يکتب صورت به

ا مفهوم کد روشن است؟ با يآ سؤالدر برابر هر کد،  يارسال
ن کد مناسب است؟ با جواب يا ايآ سؤالو  ؛ريجواب بله و خ

 .حات قرار داده شديز ستون توضيو ن ؛ير و تاحدوديبله، خ
و  يشده، مورد بررس ليتکمهاي  بعد از آن پرسشنامه

شده،  افتيدر يشنهادهايبراساس پقرار گرفت و  يبند جمع
ن يبه ا. کدها انجام شد يبرخب يرات الزم در شکل و ترکييتغ
 يدر آموزش پزشک ياخالق يکدها يينها ي مجموعه ،بيترت
ربط  يارائه به مراجع ذ ي آماده ن ويراست سوم تدويو عنوان به
  .شد

  جينتا
 ي عنوان کتاب و مقاله ۵۷اول پژوهش  ي در مرحله

ل محتوا قرار گرفت که يبه روش تحل ي، مورد بررسيداخل
مرتبط  يمفهوم اخالق ۶۲۵ ازاي  ه، مجموعين بررسيحاصل ا
و  بندي دستهکه پس از  هر دو بوديا  يا معلمي يبا پزشک

دسته که هر دسته،  ۲۷م در ين مفاهي، ايحذف موارد تکرار
ن يان يعناو. شدقرار گرفته بود، منظم  يک صفت اخالقيل يذ

  : است ريبه شرح ز )ها فصلسر (ها  دسته
 )  ۲۲-۳۵( يوجدان کار .١

  ) ۲۲،  ۲۶،  ۳۷،  ۵۳(  يريپذ تيولؤمس .۲
  ) ۲۴-۲۶،  ۲۸،  ۲۹( نوع عشق به حرفه و هم .۳
 )۲۲،  ۲۴،  ۲۷، ۳۰،  ۵۴( انضباط نظم و .۴

،  ۲۴،  ۲۶،  ۲۷،  ۲۸، ۳۰،  ۳۱،  ۳۸( و متانت يآراستگ .۵
۲۲ (  

   )۲۳ ، ۲۹-۳۵،  ۳۷،  ۳۹،  ۴۰،  ۵۴،  ۵۵( يرازدار .۶
،  ۳۲،  ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۱،  ۴۳، ۴۴، ۵۴( يخلق خوش .۷

۳۰ ،۲۹  ،۲۷  ،۲۴ ،۲۲ ( 

  ) ۲۲،  ۲۴ -  ۲۹،  ۳۱،  ۳۶، ۴۴؛  ۴۶،  ۴۷(تواضع  .۸
،  ۲۶،  ۲۷،  ۲۹، ۳۲ - ۳۵،  ۳۸،  ۴۲( گرانياحترام به د .۹

۲۴  ،۲۲( 

،  ۲۷،  ۲۹،  ۳۲،  ۳۳،  ۳۵،  ۴۱( ييصداقت و راستگو .۱۰
۲۶  ،۲۴(  

، ۲۴،  ۲۶،  ۲۹،  ۳۰،  ۳۱،  ۳۶،  ۴۱،  ۴۸،  ۵۴( اخالص .۱۱
۲۲( 

  )۲۵،  ۲۹، ۴۹،  ۵۰( مان به خدايا .۱۲
 )۲۴،  ۲۵،  ۲۶،  ۲۸،  ۲۹،  ۳۱،  ۳۶،  ۴۷،  ۴۹( قناعت .۱۳

،  ۲۶،  ۲۸، ۳۰،  ۳۱، ۴۷، ۴۹،  ۵۰، ۵۳، ۵۱،  ۵۴( تقوا .۱۴
۲۴  ،۲۳( 

 )۲۳-۲۶،  ۳۱،  ۳۲،  ۳۸( يعفت و پاکدامن .۱۵

، ۲۸-۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۲، ۴۷،  ۵۱،  ۵۲( يعلم يتعال .۱۶
۲۶-۲۴ ،۲۲ ( 

، ۲۶، ۲۹، ۳۱، ۳۷، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۵۱، ۵۳، ۵۵( عدالت .۱۷
۲۴ ،۲۳،۲۲( 

-۲۶، ۲۹، ۳۱، ۴۲،۴۱، ۴۳، ۴۵، ۵۵( ييبايصبر و شک .۱۸
۲۳( 

  )۲۴، ۲۵، ۲۹، ۴۱، ۵۱( صدر و گذشتي   سعه .۱۹
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 )۲۲، ۳۶، ۴۱، ۴۲، ۴۷( انفاق .۲۰

 )۲۲، ۲۳، ۲۴، ۳۸، ۵۵( يبه احکام شرع يبنديپا .۲۱

، ۳۱، ۳۶، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۵۲، ۵۳( يو مهربان يدلسوز .۲۲
۲۹ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲ ( 

 ) ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۴۲، ۵۴( عزت نفس .۲۳

 ) ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۶، ۵۱، ۵۴( شجاعت .۲۴

 ۲۵، ۲۸- ۳۱، ۴۳، ۴۷، ۵۳، ۵۴( ينگر ندهيو آ يدواريام .۲۵
- ۲۲ ( 

  ) ۲۴، ۲۵، ۲۹،  ۳۱( يدار امانت .۲۶
 ) ۲۴، ۲۶، ۳۲-۳۵، ۳۹، ۴۰( گرانيد ياحترام به آزاد .٢٧

، )۳۵( هند ياخالق در آموزش پزشک يسپس کدها
 و کانادا) ۳۲(لند يوزي، ن)۳۷( کايآمر يداي، فلور)۳۳( نيپيليف
 ، بهيقبل يقسمت ۲۷ بندي دستهاستحصال و بر اساس ) ۳۴(

  . شداضافه ها  آن
دوم، جلسات بحث در گروه متمرکز انجام  ي در مرحله

نفر از  حضور پنج با ساعته و سه ي شد و در سه جلسه
ل يدسته تبد ١٨کد در قالب  ٦٢ن مجموعه به يا نظران، صاحب
نظران در  از صاحب يخواه سوم که نظر ي در مرحله. شد

 ين اعضايپرسشنامه در ب ٤٠ع يپس از توز ،بود يمل ي عرصه
ز يو ن يآموزش و اخالق فرهنگستان علوم پزشک ي تهيکم
در  ياخالق پزشک يان مقطع دکتريد و دانشجوياسات

افت يدر، و يد بهشتيتهران و شه يعلوم پزشک يها دانشگاه
ش يرايمجددا و ياخالق يمجموعه کدهانفر،  ٢٤ ينظرات کتب

رات ييز کدها دچار تغست درصد ايحدود بن مرحله يدر ا. شد
جدول  درن مجموعه يا يينهاراست يو. دندش يو کل يجزئ

  .ارائه شده است ۱ ي شماره
  

   گان باليني پزشکيدهند آموزشمجموعه کدهاي اخالق براي  -  ١ي  شمارهجدول 
 يوجدان کار الف 
غير ضروري براي تشخيص يا  ي نهيمار را تحت معايت آگاهانه، بيد تنها به منظور آموزش، مگر با اخذ رضاينبا يک معلم پزشکي ۱

 .ان قرار دهديدانشجويا  درمان، توسط خود
 .کندرها  يت اورژانسيمار را در وضعي، بيا آموزشي يياجرا يها مسؤوليتمثل  يليد به دالينبا يک معلم پزشکي ۲

ر يماران غير، از جمله زنان، اطفال، سالمندان و بيپذ بيآس يها گروه، ويژه بهماران يان، بيآموزش دانشجو يد براينبا يک معلم پزشکي ۳
 .قرار دهد...) مورد و  يب ينات مکرر، بستريمعا(١را مورد سوء استفاده يتوان ذهن ار و کميهوش

 .کندحفظ  )رفتار، گفتار و پوشش(را در همه حال  يو معلم يپزشک ٢ي د شان و قداست حرفهيبا يک معلم پزشکي ۴

 .مار شوديبه ب ير ضروريغهاي  نهيل هزيآموزش، سبب تحم ي د به بهانهينبا يپزشکک معلم ي ۵

 .کندشرفت علمي، سوءاستفاده ير پيکسب منافع شخصي خود نظ يان برايماران و دانشجويد از بينبا يک معلم پزشکي ۶
 يپذير مسؤوليت ب
 .سته انجام دهدينحو شا رفته است، بهيرا که پذ يو درمان يآموزش يها مسؤوليتد تعهدات و يبا يک معلم پزشکي ۷
و ها  بداند و در جريان آموزش، سالمت جامعه و اولويت مسؤولآن  يازهايد خود را در برابر سالمت جامعه و نيبا يک معلم پزشکي ۸

 .مرتبط با سالمت را مورد توجه قرار دهداي  هو منطق يمل يازهاين
 .زدين مورد بپرهيشجاعت به خرج دهد و از مسامحه در ا يمقررات آموزش يد در اجرايبا يک معلم پزشکي ۹
 گرانياحترام به د ج
ت، ي، سن، جنس، قومياجتماع ي نظر از طبقه  ، صرف)نيان، همکاران، و همه مراجعيدانشجو(افراد  ي د با همهيبا يک معلم پزشکي ۱۰

                                                
  .باشدشده براي آن  نحوي كه مغاير اهداف تعريف ئ يا شرايط، بهبرداري از ش هرگونه بهره :سوءاستفاده ١
كه خارج از آن ) نوع و ميزان پوشش اعم از نوع رفتار،قالب و محتواي كالم،( حريم و چارچوب عقلي و عرفي متصور براي هر حرفه :ن و قداست حرفهأش ٢

  .ن حرفه محسوب شودأسبك شمردن ش
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 .را در همه حال حفظ کندها  آن يمحترمانه داشته باشد و اعتبار و آبرو ي، رفتارها تفاوتر ي، و سايجسم يها يناتوان
 .احترام بگذارد) نيان، همکاران، و مراجعيدانشجو(افراد  ي همه يو مذهب يفرهنگ يد به باورهايبا يک معلم پزشکي ۱۱
 .به جسد انسان شود ياحترام يمانع از ب يآموزش يها موقعيتد در يبا يک معلم پزشکي ۱۲
 .ق کندين امر تشويماران احترام بگذارد و دانشجويان را نيز به ايگران مخصوصا بيد يم شخصيد به حريبا يک معلم پزشکي ۱۳
 گرانيد ياحترام به آزاد د
نظرش ک از افراد تحت ي چيماران احترام بگذارد و هيمار به خواست بيمراقبت از ب يران برايع فراگيد در توزيبا يک معلم پزشکي ۱۴

 . نکندل يمار تحميبه ب را )اريدانشجو، دست(
مار يانش، از بيا دانشجويتوسط خود ...) ،يدر مجامع علم ينه، معالجه، معرفيمعا(ماريب يبرا يد قبل از هر اقداميبا يک معلم پزشکي ۱۵

 .کندت آگاهانه کسب يرضا يو يقانون يا ولي
 عدالت  هـ
ن و ي، و از نظر نژاد، جنس، سن، دکندت ين عدالت را رعايان و مراجعيآموزش و مراقبت به دانشجو ي د در ارائهيبا يک معلم پزشکي ۱۶

 .قائل نشودها  آن نيب يضيتبع ياست و وضع اقتصاديمذهب، س
استثمار و ماران را تحت يان، همکاران و بيد دانشجويز نبايرد و نيظلم قرار گيا  د اجازه دهد مورد استثمارينبا يک معلم پزشکي ۱۷

 .سوءاستفاده قرار دهد
ساکت نبوده و ها  آن ع حقوقييماران، در برابر تضيران و بيت از حقوق همکاران، فراگيضمن حما يک معلم پزشکيسته است يشا ۱۸

 .زديز بپرهيدآميو تهد يدر اعمال و روابط ظالمانه، تهاجم ياحقاق آن تالش کند و از همکار يبرا
 صدر ي سعه و
 .دانشجويان، بيماران يا همکاران، بدون سرزنش، ايشان را راهنمايي کند ١گذشت باشد و در موارد قصور شايسته است يک معلم پزشکي با ۱۹
صبور و ...) ان وي، آموزش دانشجويماريص بيمار، تشخيمار، شرح حال گرفتن از بينه بيمعا(د در همه حال يبا يک معلم پزشکي ۲۰

 .زديحفظ سرعت عمل، از عجله و شتاب نابجا بپره نيبا بوده و در عيشک
 يو احترام به آداب اسالم يبه احکام شرع يبنديپا ز
 .ماران نشوديان و بيدانشجو ينيف ديو مانع از انجام وظا کندت يرا رعا يآداب و احکام اسالم يک معلم پزشکيسته است يشا ۲۱
ت کند و آن را به ين احکام را رعايا يي پزشک حرفهمرتبط با  يبا احکام شرع ييضمن آشنا يک معلم پزشکيسته است يشا ۲۲

 .اموزديان بيدانشجو
 يعلم يتعال ح
 .برد کار بهد به علم معتبر روز مسلط باشد و آن را در آموزش و درمان يبا يک معلم پزشکي ۲۳
ن، آن ين قوانيت ايخود آشنا باشد و ضمن رعا ي مربوط به حرفه يالملل بينو  يمل يهان و دستورالعمليد با قوانيبا يک معلم پزشکي ۲۴

 .اموزديان بيرا به دانشجو
 يتالش کند و علوم يمرتبط با پزشکهاي  رشته ريان، در ساياطالعات خود و دانشجو ي توسعه يبرا يک معلم پزشکيسته است يشا ۲۵

 .ر از تخصص خود را ارج نهديغ
 خود، يها مسؤوليت يفايا ياز برايمورد ن يو اخالق يعلمهاي  يستگيکسب، حفظ و ارتقاء شا يد برايبا يک معلم پزشکي ۲۶

 .ت کنديالعمر تربمادام يريادگي يز برايان را نيو دانشجو کندو تالش  يزير برنامه

                                                
خطاي ديدن، خطاي (علت خطا  كار برده باشد، ولي به ت الزم را بهشود كه انجام دهنده اطالعات كافي از كار داشته و احتياطا در عمل به كاري گفته مي: قصور ١

  .كار به خوبي انجام نشده يا ناقص انجام شده باشد) شنيدن، خطاي درك كردن و امثال آن
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  ٤١ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

خود، سخاوتمندانه حق  يعلم يو دستاوردهاها  افتهيز انتشار يان، همکاران، و جامعه؛ و نيد در آموزش دانشجويبا يک معلم پزشکي ۲۷
 .مطلب را ادا کند

 .زديست بپرهيکه خود بر آن مسلط ن يد از آموزش مطلبيبا يک معلم پزشکي ۲۸
 عفاف ط
 يط آموزشيدر مح ١فرهنگ عفاف ي اشاعه يگران، برايد ضمن مراعات عفت در رفتار، گفتار، و ارتباط خود با ديبا يک معلم پزشکي ۲۹

 .کندتالش 
مار بخواهد بدن خود را فقط در حد ضرورت يار از بيماران هوشيب يا اقدامات درمانينه يآموزش معا يد برايبا يمعلم پزشک کي ۳۰

 .مار، به حد ضرورت اکتفا کنديب يقانون يا ناتوان باشد، ضمن کسب اجازه از وليار يرهوشيمار غيکه ب يو در موارد کندبرهنه 
 يخوش خلق ي
 يها گروهخوش برخورد کند و در برابر  يمار و همکاران، با رويماران، همراهان بيان، بيد با دانشجويبا يک معلم پزشکي ۳۱

 .کندژه ابراز ي، محبت و...)ها، تيدالورود، اقليان جديکودکان، سالمندان، دانشجو(رتر يپذ بيآس
 .زديو آموزش بپره ط کاريدر مح) ر احسنيجدال غ(مورد  يد از جر و بحث بيبا يک معلم پزشکي ۳۲
 يرازدار ک
ران تحت يماران بوده و فراگيحافظ اسرار ب) ص، درمان، مشاوره، پژوهش، آموزشياز جمله تشخ(د در همه حال يبا يک معلم پزشکي ۳۳

 .ن امر وادارديز به ايخود را ن يسرپرست
دارد ان را نزد خود نگهيدانشجو يا آموزشي يتيهو ا مدارکيماران يب يد تنها در صورت ضرورت، مدارک پزشکيبا يک معلم پزشکي ۳۴

 . ن باشدآگر به يافراد د ياز دسترس يرين اطالعات و جلوگيت اين حال، مراقب امنيو در ا
ا جامعه ضرورت يکمک به دانشجو  ياسرار برا يکه افشا يان را حفظ کند و در موارديد در همه حال اسرار دانشجويبا يمعلم پزشک ۳۵

 .کندعمل  يق مقررات آموزشدارد، طب
 نظم  ل
ر يسا ي منظم انجام دهد و به بهانه طور به...) ماران،يب يان، مداوايآموزش دانشجو(محوله را هاي  برنامه ي د همهيبا يک معلم پزشکي ۳۶

 .هم نزند هنظم آموزش را ب) يمگر موارد فور( ييت ها، اعم از پژوهش، درمان و اجرايمسؤول
 جلب اعتماد م

ت و از سوء استفاده از يماران تقويان، همکاران، و بين دانشجويد با رفتار و گفتارش جو اعتماد متقابل را در بيبا يک معلم پزشکي ۳۷
 .کندز يگران پرهياعتماد د

 تواضع ن
ان، يو تکبر در برابر دانشجو ييد همواره از منت گذاشتن، خودنمايبا يو. متواضعانه رفتار کند يک معلم پزشکيسته است يشا ۳۸

 .زديمار و همکاران بپرهيماران، همراهان بيب
 قناعت س
آموزش  ،تر بيشافت دستمزد يل به دريالت آزمندانه، از جمله ميتما يد براينبا يو. قناعت بورزد يک معلم پزشکيسته است يشا ۳۹

 .ان را مختل کنديدانشجو
 ارتباط با همکاران ع
همکاران  يو درمان يصيتشخ ي مار، از مشاورهيت آگاهانه از بيآموزش دانشجو، مگر با کسب رضا يبرا د صرفاًينبا يک معلم پزشکي ۴۰

 .استفاده کند
ن حفظ احترام و يد در عيبلکه با کند يا همکاران خودداريخود  يحضور دانشجو، از اقرار به خطا ي د به بهانهينبا يک معلم پزشکي ۴۱

                                                
  الت نفسانيعفاف يعني پارسايي، پرهيزگاري، پاكدامني، حالت نفساني رام بودن قوه شهواني تحت حكومت عقل و ايمان و غلبه بر تماي :عفاف ١
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  دهندگان باليني پزشکي تدوين کدهاي اخالقي براي آموزش :خواه و همكاران اکرم ايزدي  ٤٢
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

ن مسؤوالبه يا  تذکر داده و بر اساس مقررات در صورت لزوم، آن عمل را متوقفها  آن ، بهاند هکه مرتکب خطا شد ين افرادأش
از تکرار آن  يريان و جلوگيآموزش دانشجو يل خطاها براي، از تحليبا مراعات رازدار يسته است که ويشا. ربط گزارش دهديذ

 .استفاده کند
 .ا همکاران خاص قرار دهديغ خدمات خود يتبل يبرا يرا محل يآموزش يها د فرصتينبا يک معلم پزشکي ۴۲
ر ينظ(اي  هروابط نامناسب حرف يهمکاران، و اجتناب از برقرار ي ، در ارتباط با همهيد با مراعات اصول اخالقيبا يمعلم پزشک ۴۳

 . ان ارائه کنديبه دانشجو يمناسب يالگو..)  و مارياز ب يرقانونيگران، درخواست وجوه غيالعالج با د م حقيتقس يقرادادها
 ماريتوجه به ب ف
و همراهانش آرامش دهد و  يو با رفتار و گفتارش به و کندمار را درک يب يها ياحساسات و نگران يک معلم پزشکيسته است يشا ۴۴

 .زديبپرهها  آن در يجاد رنجش و نگرانيدر حين آموزش دانشجويان، از ا
مار به همراه ين بيمار است نه پزشک، حضور بر باليحال ب يراحت يبرا ين نکته که علم پزشکيد ضمن توجه به ايبا يپزشکک معلم ي ۴۵

 .انجام شود يط مناسبيدر مح يعلمهاي  مار، بحثيان را به حداقل زمان الزم کاهش داده تا ضمن حفظ آرامش بيدانشجو
ا توسط يد انجام دهد را شخصا يا نبايد يمار بايکه ب يدرمان و امور ي ، نحوهيماريب د اطالعات الزم در مورديبا يک معلم پزشکي ۴۶

 .کندنان حاصل ين امر اطميمار برساند و از اياش، به اطالع ب يان تحت سرپرستيدانشجو
 .گوش داده و محترمانه پاسخ دهد ت وي را به دقتسؤاالآموزش، بپرهيزد و  ي يک معلم پزشکي بايد از بي اعتنايي نسبت به بيمار به بهانه ۴۷
 توجه به دانشجو ق
، استعداد و يو جسم يات روحيران واقف باشد و درس را متناسب با خصوصيفراگي ها تفاوتبه  يک معلم پزشکيسته است يشا ۴۸

 .کندان ارائه يمشکالت دانشجو
   . آنان توجه کند يط فرديشرا ان را بداند و بهيالمقدور نام دانشجو يحت يک معلم پزشکيسته است يشا ۴۹
ا ي ياز نظر علم(ت يصالح ان کميق کند و دانشجويت و تشويگران تربيم ديتعل يان با استعداد را برايد دانشجويبا يک معلم پزشکي ۵۰

 .گران باز دارديم ديرا از تعل) ياخالق
 .کندا يف را مهيان ضعيدانشجو يژه برايط آموزش ويد شرايبا يک معلم پزشکي ۵۱
 .ز توجه کندينها  آن يت اخالقيان، به تربيد ضمن آموزش دانشجويبا يک معلم پزشکي ۵۲
مضر است ها  آن يو جسم يا سالمت روحي يريادگي يکه برا ييها موقعيتان از يد در جهت حفظ دانشجويبا يک معلم پزشکي ۵۳

 .کندتالش ...) ، کار با مواد خطرناک ويک طوالنير ساعات کشينظ(
 .ان گوش داده و محترمانه پاسخ دهديت دانشجوسؤاالد به يبا يک معلم پزشکي ۵۴
ها  آن ، واقف بوده و با رفتار و گفتارشيو اخالق يعلمهاي  نهيان، در زميدانشجو يد به نقش الگو بودن خود برايبا يک معلم پزشکي ۵۵

 .نه آموزش دهدين زميرا در ا
  

   يريجه گيبحث و نت
 يبرا ياخالق ين کدهاين پژوهش تدويهدف از انجام ا

با استفاده از منابع  يپزشک ي در رشته ينيگان بالدهند آموزش
. بودو منطبق با فرهنگ حاکم بر کشورمان  ياسالم - يرانيا

ها و  متون شامل کتاب ي اول پژوهش که مطالعه ي در مرحله
بود،  ياخالق، آموزش و پزشکمقاالت معاصر با موضوع 

که بحث اخالق در آموزش  ينشان داد که متونها  يبررس
ار اندک يخاص مطرح کرده باشد بس صورت بهرا  يپزشک
 يو اخالق معلم يدر مقابل، موضوعات اخالق پزشک .است

تحت عنوان آداب طبابت و  تر بيش ينيکه البته در متون د
از . شد مي افتيوفور  به ت ذکر شده بودند،يترب م ويآداب تعل

 ي ران، مقالهين حوزه در ايشده در ا جمله مطالعات انجام
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  ٤٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

مالحظات اخالقي در آموزش  و همکاران با موضوع يجانيالر
 ياخالق يتوانا با موضوع کدها ي ، مطالعه)۵۶(باليني پزشكي 
مان به يماران در حال زاينال در بينه واژيدر آموزش معا

مقصودي با موضوع  ي مطالعه و) ۵۷( ين پزشکايدانشجو
گذاري تراشه و رگ گيري به  کدهاي اخالقي در آموزش لوله

، ياخالق يکه محدود به کدها است )۵۸(دانشجويان پزشکي 
ن يا. است انيبه دانشجو يجر خاصيدر هنگام آموزش پروس

اخالق در  ويژه بهاي  هکه موضوع اخالق حرف دهد مي امر نشان
پژوهشگران  يهنوز مورد توجه جد يآموزش پزشک ي حرفه
 ياديزهاي  نهيها و زم سندگان قرار نگرفته است و فرصتيو نو
ها وجو جست .رو قرار دارد شين موضوع پيبحث در ا يبرا

ن يتدو ياغلب مطالعات انجام شده در کشور برا دهد مي نشان
بر  يمبتن) ۶،  ۷،  ۵۹( مختلفهاي  در حوزه اخالق يکدها
 يساز يش و به اصطالح بوميرايو و ينترنتياهاي  افتهي

گر يد يشده در کشورها نيتدو يو کدها يمستندات خارج
که با توجه به اختالف نگرش غرب به  يدر حال. است
جه يو در نت يبر معارف اسالم يدگاه مبتنياخالق، با د ي لهأمس

شه، ين دو نوع انديدر ا ياخالق يتفاوت اصول و مبان
ن و يبا فرهنگ، آداب و د يغرب ياخالق پزشکهاي  نامه نظام
هاي  ست و دستورالعمليهماهنگ ن لزوماًکشور ما  آيين

ممکن است  ياسالم ي سکوالر در جامعه ي شهيبرگرفته از اند
ز مطالعه يش از هر چيپ ،ن روياز ا. )٦٠(باشد نرش يپذ قابل
اخالق  خصوص بهاسالم نسبت به اخالق هاي  هيرظن يبر رو
دگاه ياز د ياخالق پزشک ين اصول و مبانيو تدو يپزشک

تا بر اساس آن ) ٦١( رسد مي نظر به ياسالم ضرور
ي  حرفهمرتبط با هر رشته در  ياخالق يو کدهاها  العملردستو
 )١٤( يت کد اخالقيماه .شوداالجرا  ن و الزميتدو يپزشک

ن آکه به  استخاص  يعملکرداضح روشن و ومستلزم ذکر 
م يل مفاهيتبد ي هدر مرحلن امر يا. شده باشد ين نهآا از يامر 
ت پژوهشگران شد؛ چرا يسبب محدود يبه کد اخالق ياخالق
 يم اخالقيمفاه ي هيان کلياز م يميناچار به انتخاب مفاهکه 

ا ترک رفتار ياز انجام  يم که مصداق روشنيشده بود استخراج

به  .باشدز ين يابيا ارزشيقابل مشاهده  حاًيکه ترج يخاص
در  خصوص بهکه  ياخالق ليفضااز  يارين جهت بسيهم

 يو پزشک يمعلم ي حرفه يبرا مکرر طور به ينيمتون د
ل يتبد يبه کد اخالق مينتوانسترا  شده بود دانسته يضرور
ر تقوا، يدر اسالم نظ يل محوريفضا از يارياز جمله، بس. ميکن

 يظاهر يرفتارها ي پرده مان، هرچند پشتياخالص و ا
ستند يگران نيتوسط د يابيقابل ارز طور مستقيم به قراردارند اما

نتواند  يخود فرد، کس ديقادر متعال و شا ير از خدايو به غ
، يماريک بيدرمان  ،مثال يبرا. کندآن را مشخص  ي درجه

 ياخالص در عمل دارد و برا يکيتوسط دو پزشک که 
 و يالت ماديکه تما يگريو د کند مي خداوند طبابت يرضا

تواند در ظاهر  مي ن کار واداشته است،ياو را به ا يطلب منفعت
تفاوت  يني؛ هرچند که بر اساس متون دنداشته باشد يتفاوت
ن ين مبيدر د؛ و )٦٢( ن دو فرد وجود دارديا عمل ي جهيدر نت

ت يه شده است که خلوص نياسالم مکررا به پزشک توص
 ماران بپردازديب يخداوند به مداوات يرضا يبرا داشته باشد و

د توجه يبا پس. )۲۲،  ۲۴،  ۲۶،  ۳۱-۲۹،  ۳۶،  ۴۱،  ۴۸،  ۵۴(
 علت به ياخالق يت کارکرد کدهايداشت که محدود

 يقابل مشاهده، در مجموعه کدها يت به رفتارهايمحدود
گرفتن  دهيبا ناد. ق هم وجود داردين تحقيشده در ا نيتدو
ن کدها به ناچار يند تدويکه در فرآ يم اخالقيمهم مفاه بخش

به ه يممکن است شبماند  مي يآنچه باق عمالً، اند هحذف شد
 و يجوامع غرب(ما  ي ر جامعهيشده در غ نيتدو يکدها

اخالق  يکدها کردنهنگام اضافه در . برسد نظر به) سکوالر
به مجموعه ) ۳۲-۳۵،  ۳۷( گريچند کشور د يآموزش پزشک

 ياخالق يها امر واضح بود که سرفصلن يا، ياخالق يکدها
 يبا هم ندارند و تفاوت اصل ياديزذکر شده در کدها تفاوت 

بود که ما در  يريگ ر قابل اندازهيغ يم اخالقيدر همان مفاه
 يبرا .مياز دست داد يم به کد اخالقيل مفاهيتبد ي مرحله
است که سند  يرسد ضرور مي نظر بهت، ين محدوديجبران ا

ن يتدو ينظر يجامع از مباناي  هکدها همراه با مقدم يينها
 ينيمرتبط با آموزش بال يم اخالقيح مفاهيز توضيکدها و ن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 W
ed

ne
sd

ay
, J

un
e 

26
, 2

01
3

  دهندگان باليني پزشکي تدوين کدهاي اخالقي براي آموزش :خواه و همكاران اکرم ايزدي  ٤٤
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

 يميو مفاه اند هل به کد شديکه تبد يمياعم از مفاه( يپزشک
 ير درونيبه ضم تر بيشو  اند هل به کد نبوديکه قابل تبد

  .رديقرار گنفع  يار افراد ذيدر اخت) ه مرتبط انددهند آموزش
م و يمفاهاز اي  هاهين پژوهش، سيا ييمحصول نها 
 يد و اعالم رسمييأبدون ت است که مسلماً يشنهاديپ يکدها

. توان آن را کامل دانست نمي کشور، ييو اجرا يمراجع علم
 ي دها در هر جامعهيدها و نبايبا نيکردن ا نهيم و نهاديتعم
، يمراجع رسم يسورش و ابالغ آن از ي، عالوه بر پذيا حرفه

 ياگرچه اغلب کدها. ه و آموزش مخاطبان استيازمند توجين
د ذکر شده يد و نبايبا صورت بهن پژوهش يحاصل از ا ياخالق

 ييآشنا ين کدها صرفا برايرسد ا مي نظر به ياست ول
ن حرفه در يا ياخالق مسائلان و پزشکان با يدانشجو
مناسب است و استفاده از آن  يآموزش پزشک يها محيط
گان دهند آموزش ياعمال اجبار برايا  يابيابزار ارزش عنوان به
را به دنبال خواهد ها  آن ن مرحله، مقاومت در برابريدر ا ينيبال

. رو خواهد شد هروب ياديبا مشکالت زز ينآورد و در اجرا 
اخالق  يرفتارها يابين کدها به ابزار ارزيل ايتبد يبرا
و  يياجرا ي، الزم است بسترهاينيگان بالدهند آموزشاي  هحرف

هاي  هيکه رو يطور به ،ا شوديز مهيکدها ن ياجرا يسازمان
 ينه تنها مناف يدرمان يو مقررات مراکز آموزش يسازمان

 ،رو نياز ا. ت کندياستقرار کدها نباشد، بلکه از آن حما
سب در منا يک نظام اخالقياستقرار  يشود برا مي شنهاديپ

ت اصول يت فرهنگ رعايتقو و يبا بسترساز يآموزش پزشک
آموزش آن اصول به مخاطبان، در گام  در حرفه، و ياخالق
در مورد موانع استقرار  يدانيپس از انجام مطالعات م يبعد
در  يتيريعمل و انجام اقدامات مد ي ن کدها در عرصهيا

 نين کدها در تدويوانع، از اکردن مجهت برطرف 
استفاده  ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق يها دستورالعمل

  . شود
 ينيگان بالدهند آموزش يبرا ياخالق يم اصليهرچند مفاه

ق حاضر بر يمشترک است، در تحق يعلوم پزشک ينيرباليو غ

 شنهاديپ .شد تأکيد ينيگان بالدهند آموزش ين کدها برايتدو
 يبرا ياخالق يکدها، مين مفاهياز ا يريگ با بهره شود مي

عالوه، تمرکز  به .شودن يز تدوين ينير باليگان غدهند آموزش
گان دهند آموزشن مجموعه، ين در هنگام تدوامحقق ياصل
ل تفاوت در يدل هب ،ن روياز ا. بوده است يپزشک ي رشته ينيبال

ها  ر رشتهيسا ينيگان بالدهند آموزشت و تعامالت ينوع مسؤول
با  زمان هممار يدرمان بت يداشتن مسؤولث ياز ح(ماران يبا ب

 ين مجموعه برايا يکدها ي ممکن است همه) آموزش دانشجو
شود  مي شنهاديپ .قابل استفاده نباشد ينيگان بالدهند آموزشر يسا

، يپرستار( يرپزشکيغ ينيگان بالدهند آموزش يژه برايو يکدها
ن يتدوک حرفه يبه تفک) يبخش ، علوم توانيپزشک ، دندانييماما
   .شود

  تشکر و قدرداني 
ر خود را از يدانند مراتب تقد مي سندگان بر خود الزمينو
، و سرکار يي، دکتر محسن رضاياريان دکتر محسن شهريآقا

خاطر شرکت فعال در جلسات  زاده بهيخانم دکتر فاطمه هاد
ت و نظرات ياز حما ،چنين هم. کنندگروه متمرکز ابراز 

س محترم گروه يرئ يجانيدکتر باقر الر يجناب آقا ي سازنده
 يکشور، اعضا يعلوم پزشک آموزش و اخالق فرهنگستان

 يدکتر ي ان دورهيد و دانشجوين گروه، و اساتيمحترم ا
تهران و  يعلوم پزشک يها دانشگاه ياخالق پزشک يتخصص

  . شود يم يژه قدردانيو طور به ،يد بهشتيشه
قات آموزش علوم يمرکز تحق يت مالين پژوهش با حمايا
اصفهان و در قالب طرح  يدانشگاه علوم پزشک يپزشک

له از ين وسيانجام شده است که به ا ۳۸۹۳۱۲ مصوب با شماره
   .شود مي يمرکز فوق سپاسگزار
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  ٤٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
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ــکي  ــوزش پزش ــالق    . آم ــات اخ ــات و تحقيق ــز مطالع مرک

 .۷۵،ص۱۳۷۳پزشکي؛

. من بيمـار هسـتم انتظـارم از پزشـک چيسـت     . فيض ج -٤٠
جلـد  (لين کنگره بين المللي اخالق پزشکيمشروح مقاالت او

. تهران. ؛ ايران) هفتم صفات يک پزشک، رابطه پزشک و بيمار
مرکز مطالعـات و  . وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي

 .۲۰۴،ص۱۳۷۳تحقيقات اخالق پزشکي؛

. چـاپ اول . ۱۲تفسير قرآن مهر جلد. رضايي اصفهاني م -٤١
 .۱۳۸۷م قرآن؛ انتشارات پژوهش هاي تفسير و علو: قم
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  ٤٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

. چاپ دوم ،رساله حقوق امام سجاد ي ترجمه. نيا م مولوي -٤٢
 .۱۳۸۸؛ )عج(سسه انتشاراتي امام عصرؤم: قم

رابطه پزشک با بيمار و نزديکان او در ابعـاد  . انصاريان ح -٤٣
مشروح مقاالت اولـين کنگـره بـين المللـي اخـالق      . گوناگون
؛ )ارجلد هفتم صفات يک پزشک، رابطه پزشک و بيم(پزشکي
. وزارت بهداشـت، درمـان، و آمـوزش پزشـکي    . تهران. ايران

 .۱۳۷۳مرکز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشکي؛

. پزشک وخطراتي که در کمين اوست. مهدوي عمران س -٤٤
مشـــروح مقـــاالت اولـــين کنگـــره بـــين المللـــي اخـــالق 

؛ ) جلدهفتم صفات يک پزشک، رابطه پزشک و بيمار(پزشکي
. اشـت، درمـان، و آمـوزش پزشـکي    وزارت بهد. تهران. ايران

 .۹،ص۱۳۷۳مرکز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشکي؛

مشروح مقاالت اولين . رفتار پزشک با سالمندان. شقاقي م -٤٥
جلـد هفـتم صـفات يـک     (کنگره بين المللي اخـالق پزشـکي  

وزارت بهداشت، . تهران. ؛ ايران)پزشک، رابطه پزشک و بيمار
ات و تحقيقات اخـالق  مرکز مطالع. درمان، و آموزش پزشکي

 .۱۳۶،ص۱۳۷۳پزشکي؛

چـاپ   ،ترجمه نهج البالغه امام علي عليه السالم. دشتي م -٤٦
 .۱۳۸۰انتشارات الهادي؛ : قم. چهاردهم

ــادي م -٤٧ ــي  . دام ــايف اخالق ــکي و وظ ــنن پزش آداب و س
مشروح مقاالت اولـين کنگـره بـين المللـي اخـالق      . پزشکان
؛ )و بيمارجلد هفتم صفات يک پزشک، رابطه پزشک (پزشکي
. وزارت بهداشـت، درمـان، و آمـوزش پزشـکي    . تهران. ايران

. تهـران . مرکز مطالعـات و تحقيقـات اخـالق پزشـکي؛ ايـران     
مرکز مطالعـات و  . وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي

 .۴۰،ص۱۳۷۳تحقيقات اخالق پزشکي؛

اصول و مباني تعليم و تربيت از ديدگاه . رستمي نسب ع -٤٨
ثـار برگزيـده نخسـتين    آچکيـده  ). ع(ام علـي موالي متقيان ام

ــاتيد؛    ــژه اس ــج البالغــه دانشــگاهيان کشــور وي جشــنواره نه
 .۱۳۸۰:تهران

هـاي اسـتادمحمدتقي    اخالق در قرآن درس. اسکندري م -٤٩
سسـه آموزشـي و   ؤانتشارات م: قم. چاپ پنجم ،مصباح يزدي

 .۱۳۸۰؛)ره(پژوهشي امام خميني

مشروح . رابطه پزشک با بيمار از نظر متون اسالم. موفق م -٥٠
جلـد هفـتم   ( مقاالت اولين کنگره بين المللي اخالق پزشـکي 

. تهـران . ؛ ايـران )صفات يک پزشک، رابطـه پزشـک و بيمـار   
مرکز مطالعـات و  . وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي

 .۲۴۱،ص۱۳۷۳تحقيقات اخالق پزشکي؛

. روح علمي در برخورد بـا بيمـار   تقوا و. شريعتمداري ع -٥١
جلـد  (مشروح مقاالت اولين کنگره بين المللي اخالق پزشکي

. تهران. ؛ ايران) هفتم صفات يک پزشک، رابطه پزشک و بيمار
مرکز مطالعـات و  . وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي

 .۲۲۱،ص۱۳۷۳تحقيقات اخالق پزشکي؛

: قـم   .اپ دومچ ،اخالق دانشجويي در اسالم. ميرزايي ن -٥٢
 .۱۳۷۶انتشارات دارالثقلين؛ 

: تهـران . چاپ اول ،هاي حرفه معلمي صالحيت. ملکي ح -٥٣
 .۱۳۷۶انتشارات مدرسه؛ 

هاي معلمي  جلوه. ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه -٥٤
 .۱۳۷۰انتشارات مدرسه؛ : تهران. استاد مطهري، چاپ چهارم

. خصوصــيات يــک پزشــک مســلمان. پنــاهي شــهري ح -٥٥
جلـد  ( مقاالت اولين کنگره بين المللي اخالق پزشکيمشروح 

وزارت . تهـران . ؛ ايـران ) دوم اخالق پزشکي در آيينـه اسـالم  
ــکي  ــوزش پزش ــان، و آم ــات و . بهداشــت، درم ــز مطالع مرک

 .۱۳۷۳تحقيقات اخالق پزشکي؛

مالحظـات   .ف ، زاهـدي س ، غفـوري فـرد  بالريجاني  -٥٦
ليپيـد ايـران    مجله ديابت و. اخالقي در آموزش باليني پزشكي

اخـالق در پـژوهش   (چهارم شماره ويژه نامـه   ي دوره ؛١٣٨٣
 .١٠٥-٨:  )هاي باليني پزشکي

کدهاي اخالقـي در آمـوزش معاينـه واژينـال در     . توانا ز -٥٧
چکيده مقاالت . بيماران در حال زايمان به دانشجودان پزشکي

جلـد دوم  (دومين کنگره بين المللـي اخـالق پزشـکي ايـران     
 .۱۳۸۷ران؛،ته)پوسترها

کدهاي اخالقي در آمـوزش لولـه گـذاري    . مقصودي ب -٥٨
ــکي    ــجويان پزشــ ــه دانشــ ــري بــ ــه و رگ گيــ  .تراشــ
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  دهندگان باليني پزشکي تدوين کدهاي اخالقي براي آموزش :خواه و همكاران اکرم ايزدي  ٤٨
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

http://methics.loxblog.com/post/66/اخـالق ۲۰%کدهاي
ر۲۰%و۲۰%تراشـه ۲۰%گذاري۲۰%لوله۲۰%آموزش۲۰%در۲۰%ي
 ..htm (accessed in 2012).گيري۲۰%گ

 اخـالق  و هـا  ارزش تـدوين  چـارچوب . لشـکربلوکي م  -٥٩

 در اخـالق  ي فصـلنامه  .فناوري و علمي هاي پژوهش اي حرفه

-۱۱۴): ۲و ۱هـاي  شماره( سوم ي ؛ دوره۱۳۸۷ اورينف و علوم
۱۰۵. 

هاي  اي پايه بررسي مقايسه. ساشادينا عرضايي ادرياني م،  -٦٠
. اخالقيـات پزشــکي در انديشــه سـکوالر و معــارف اســالمي  
؛ خالصه مقاالت دومين کنگره ساليانه اخالق پزشـکي کشـور  

 .۲۳ص ،۱۳۹۰، ايران؛اصفهان ؛۱۳۹۰سال 

بررسي . شمالي م، ضيائي ج، فتاحي معصوم ح، مومني ق -٦١
خالصـه مقـاالت   . مباني اخـالق پزشـکي از ديـدگاه اسـالمي    

 ؛۱۳۹۰؛ سـال  دومين کنگـره سـاليانه اخـالق پزشـکي کشـور     
 .۲۵ص ،۱۳۹۰؛، ايراناصفهان

انتشـارات   :قـم . ميـزان الحکمـه  . محمـدي ري شـهري م   -۶۲
  .۱۴۲۴،۱۴۳۹ص ،۱۳۸۳؛ دارالحديث
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