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   يمرور ي مقاله
 چكيده

 در و دهـد مـي  رخ اتکـر  به آنان، ايحرفه تيفعال يط در که است پزشکان اخالقي مسائل نيترمهم از يکي ياخالق يهايدوراه
 سوق يراخالقيغ يرفتارها سمت به است ممکن باشد، نکرده کسب را آن با مواجهه يبرا يکاف مهارت و ييتوانا پزشک، که يصورت

 امر در ليتسه و پزشکان يا هحرف ياه تيفعال ي هعرص رد ،ياخالق يهدورا حل ي هدغدغ همواره زيستي، اخالق متخصصان .شود داده
 بـه  گوناگون، ياخالق مکاتب از يمناسب قيتلف با تا اند كرده تالش موارد اغلب در آنان ،رونيا از .اندداشته را ياخالق يها يريگ ميتصم

 يپزشـک  در اخـالق  کردن يکاربرد يبرا شتال نيا از يبخش ،يريگميتصم يهامدل ي ارائه .ابندي دست ديمف و يکاربرد حلراه کي
 توانـد مـي  گيـري،  تصميم مدل يك گيريکاربه در تسلط و ستين پذير امكان ،مهارت كسب بدون پزشكان، اخالقي يدوراه حل است.
  .باشد آموزي مهارت اين از جزئي

ـ ا .هسـتند  سـالمت  ي عرصـه  در ياخالق يساز ميتصم به کمک درصدد مختلف يها چارچوب دادن نشان با هامدل نيا  مقالـه  ني
 يهـا  حـل راه افتني به کرد،يرو نيا يمعرف با تا است يپزشک ياخالق يساز ميتصم جيرا يها مدل ي سهيمقا و يابيارز ،يمعرف درصدد
 يمعرفـ  و مـدل  از اسـتفاده  يايمزا برشمردن با مقاله ،رونيا از .کند کمک ياخالق يها يدوراه و ها چالش با مواجهه زمان در مناسب

 مدل از استفاده کرديرو ،ياخالق موارد ليتحل و ياخالق مسائل حل، ها يريگ ميتصم در که کند يم شنهاديپ ،دارپرطرف يهامدل ياجمال
ـ گ ميتصـم  ،اه مدل نيا از کيهر کاربرد در مهارت کسب يول دارد، ييايمزا و بيمعا مدل هر اگرچه .رديگ قرار نظرمد  ليتسـه  را يري
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   مقدمه
 آن در كه است عملي بالتكليفي يك اخالقي، يدوراه

 را گزينه و بديل چند يا دو از يكي که است ناچار فاعل
 هك گيرد يم قرار يتيموقع در فرد ،نيبنابرا .كند اختيار جداگانه

 يفهيوظ کي ترک اي ياخالقريغ کار کي انجام به ناچار
 ،فرد يفهيوظ انجام راه سر بر که معنا نيبد .)۱( است ياخالق

 نيتر مهم از يکي ياخالق يها يدوراه .است گرفته قرار يمانع
 اي حرفه تيفعال يط در که هستند پزشکان اخالقي مسائل

 بالتكليفي تيوضع در را ها آن و دندهمي رخ اتکر به آنان،
 مهارت و ييتوانا پزشک، که يصورت در د.ندهيم قرار عملي

 به است ممکن باشد، نکرده کسب را آن با مواجهه يبرا يکاف
 ن،يچن هم .)۲، ۳( شود داده سوق يخالقاريغ يرفتارها سمت

 استفادهسوء يبرا را راه ،ياخالق يدوراه کي در موجود ابهام
 يدوراه حل .سازد يم فراهم تعهديب پزشکان يبيخودفر اي

 اخالق ي فلسفه سطح در هم بزرگ مشکالت از يکي ياخالق
   است. بوده يکاربرد اخالق سطح درهم  و

 يدوراه با يگوناگون يها وهيش به مختلف، ياخالق مکاتب
 ياخالق يها    نظريه از يبرخ ساختار اند. شده مواجه ياخالق

 شوندينم مواجه ياخالق يدوراه مشکل با که است اي گونهبه
 که ييسودگرا ي هينظر مانند ،کنند يم رفع را آن يسادگبه اي

 به قائل که ييها هينظر يول است. منفرد اصل کي به قائل
 يدوراه مشکل با يجد طور به هستند، متعدد ياخالق اصول
 مکاتب تياکثر که ها هينظر نيا .هستند رو روبه ياخالق
 يبند رتبه مانند يگوناگون يها راه از د،شون يم شامل را ياخالق

 امکان انکار يحت و شهود بر هيتک ،ءاستثنا به شدن قائل اصول،
  ).۴( اند برآمده مسأله هيتوج صدد در ،يدوراه وجود

 ها آن ؛است متفاوت زيستي اخالق متخصصان کرديرو اما
 بلکه ستند،ين خاص يهينظر کي از دفاع اي ارائه يپ در

 ي هعرص در ياخالق يدوراه حل آنان، يلاص ي هدغدغ

 يها يريگ ميتصم امر در ليتسه و يپزشک يا هحرف يها تيفعال
 تالش موارد، اغلب در آنان ،رونيا از ست.ا ها آن ياخالق
 کي به گوناگون ياخالق مکاتب از يمناسب قيتلف با تا اند كرده

 ياکارهراه نيا از يکي .ابندي دست ديمف و يکاربرد حلراه
   است. بوده متعدد يريگميتصم يها مدل يطراح ياتيعمل

 اخالق بزرگ يها دغدغه وجز ياخالق يها يدوراه حل 
 حل يفرد طور به را يدوراه يگاه پزشکان است. يپزشک
 نآ حل به يميت شکل به و مشاوران از استفاده با يگاه و کرده

 سازنده يها مشاوره که اند هداد نشان مطالعات ).۵( پردازند يم
 نظام در ياريبس يکاربرد و ملموس اثرات ،يدوراه حل و

 ،مارانيب يمندتيرضا شيافزا ازجمله ؛داشت خواهند سالمت
 ستفادها و يبستر مدت طول کاهش ،يريگ ميتصم بار کاهش

  .)۶، ۷( حساس طيشرا در بخشنجات يها درمان از

 حل در مهارت كسب بدون پزشكان اخالقي يدوراه حل
 مهارت شيافزا منظوربه. )۸( ستين پذيرامكان ،يوراهد نيا

 بر ديبا ،ياخالق يدوراه حل در ياخالق مشاوران و پزشکان
 بتوان تا باشند آموزش و اكتساب قابل که کرد تمرکز يعوامل

 توجهي قابل عملي اتتأثير به آن، آموختن و كسب طريق از
 يها دلم با ييشنا، آها مهارت نآ از يکي ).۹( يافتدست

 مدل يك گيريکار به در تسلط که است ياخالق يساز ميتصم
 نيا .باشد آموزي مهارت اين از جزئي تواندمي گيري، تصميم

 به کمک درصدد مختلف يها چارچوب دادن نشان با ها مدل
 ييتنهابه ها مدل نيا از کي چيه هستند. ياخالق يساز ميتصم

 هر يول ند،ستين پزشکان ياخالق مشکالت ي ههم يگوپاسخ
 دنباش گشاراه ها يدوراه از ياريبس حل يبرا دنتوان يم کدام

 مدل، از استفاده يايمزا برشمردن ضمن مقاله نيا ).۱۰، ۱۱(
 نيتر شيب يدارا که را يريگ ميتصم يها مدل نيمشهورتر

 و يابيارز ،هئارا هستند، سالمت نظام در استفاده و استناد
 ليتسه را يريگ ميتصم مدل کي انتخاب تا است کرده سهيمقا
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 ياخالق مسائل و ها يدوراه حل به قيطر نيا از و باشد کرده
   باشد. کرده يکمک

  کار روش
 و يا هکتابخان منابع در جوو جست اساس بر مطالعه نيا

 ,google scholar معتبر يهاگاهيپا از استفاده با ينترنتيا

pubmed, ovid, springer , يها واژهديکل از استفاده و 
ethical decision making model framework 

,dilemma ethical chalenge , شد. نگاشته ۱۳۹۴ درسال 
 ندگرفت قرار ينيبازب مورد گذشته سال ۳۰ مقاالت ،مجموع در
 تر شيب ندبود ترکينزد يزمان نظر از که يمقاالت از شد يسع و

 ها مدل ی سهيقام و يبررس ،يمعرف يبرا ما اريمع .شود استفاده
 در ها آن از استفاده و ارجاع و استناد زانيم ،نوشتار نيا در

 مدل، نيمشهورتر مثالً است. بوده يعلم گزارشات و مقاالت
 يرسم مقاالت در استناد بار ۸۷۴ يدارا که است جانسون مدل

 يهاکتاب از ن،يچن هم مقاله نيا در است. ايدن مطرح و
   است. شده گرفتهبهره يفارس تمقاال و دسترس در کيالکترون
  يريگ ميتصم در مدل کاربرد يايمزا

 ينهيزم در ياخالق يها چالش و يدوراه مدنآ وجودبه
 و ياخالق يدوراه نيا حل و است ريناپذزيگر يامر ،طبابت

 ،سالمت خدمات يهيارا در ياخالق يساز ميتصم جاديا
 يبرا نندهککمک يها روش از يکي). ۸( دارد يا هژيو تياهم
 يها مدل از استفاده ،ها يدوراه و ها چالش نيا حل

 و شدن روشن در هم هامدل نيا است. ياخالق يساز ميتصم
 موزشآ هم و هستند کنندهکمک اريبس چالش شدن حل

 رانيفراگ به ياخالق يها چالش ليتحل و يساز ميتصم مهارت
 يمتعدد ديفوا ها مدل يبرا .کنند يم ليتسه را پزشکان و
   جمله: از ،برشمرد توان يم

 يبند طبقه و منظم يبند دسته و چارچوب ها مدل ) الف 
 )؛۱۲، ۱۳( دهند يم قرار ندهريگ ميتصم فرد ارياخت در را يا هشد

 ارياخت در را شود يابيارز ديبا مورد هر در که ينکات ب)

 خاص، مالحظات کردن پررنگ با و دهنديم قرار پزشکان
 و نيبهتر سمت به را خدمت يدهدهنهيارا و پزشک

 ؛)۱۴( دهند يم سوق ميتصم نيتر يعمل
 در دارند. را رانيفراگ به موزشآ تيقابل ها مدل ج)

 دادن دارد. ييسزابه نقش موزشآ ،يريگ ميتصم يسازياخالق
 با اريبس باشد، داشته را رانيفراگ به موزشآ تيقابل که يکارراه

 مهارت و هستند يريادگي بلقا يسادگبه ها مدل است. تياهم
 ؛دهند يم شيافزا را افراد يريگ ميتصم

 شده گرفته ماتيتصم ي سهيمقا و يابيارز امکان ها مدل د)
 )؛۱۵( کنند يم جاديا زين را هم با

 ،روشيپ نکات و مالحظات که شوند يم باعث ها مدل و)
 سوکي از ها آن باشند. دسترس در تريعمل و ترعيسر و جاکي

 گر،يد يسو از و دهند يم نشان را مدل يمبنا يهينظر و دهقاع
 يابيارز و زينالآ يبرا را راه و اندشده يطراح ياتيعمل غالباً

   .)۱۰( کنند يم سانآ ،مسأله
   يريگ ميتصم يها مدل يکل انواع
 و پزشكان اخالقي گيري تصميم براي فراواني يها مدل

 شده ارائه سالمت و درمان ي حوزه با مرتبط هاي حرفه ساير
 ييها مدل ،ها مدل نيا نيب از ،مقاله نيا در .)۱۶، ۱۷( است
 مباحث در ها مدل ساير از بيش كه است شده داده شرح

 شهرت از واند شده گرفته کار به اخالقي گيري تصميم
 سال چند در عمدتاً ها مدل اين .هستند برخوردار يتر شيب

 كه اند مدعي ها آن انكنندگارائه و اند شده طراحي اخير،
 اخالقي مشکالت از بزرگي بخش توان يم ها، آن ي لهيوس به

 توانند نمي ،ها مدل اين از کي چيه كرد. فصل و حل را پزشكان
 در ولي شوند، اجرا اخالقي يها يدوراه يهمه مورد در

 از تري گسترده طيف تا است شده تالش مدل هر طراحي
 سايرين سوي از ها،مدل اين از يك هر شود. شامل را يدوراه

 طور به كه رسد يم نظربه ولي ،است شده رو روبه نقدهايي با
 آن، گيريکار به در مهارت كسب و مدل يك انتخاب كلي،
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 توانايي و بوده گيري تصميم در تسريع و تسهيل براي عاملي
 خوبي به كه صورتي در و دهدمي افزايش را يدوراه حل

 گردد، كسب ها آن گيريکار به در كافي تمهار و شود فراگرفته
   .دهد ياري اخالقي يدوراه حل در را پزشكان دنتوا يم

 نگارش به اخالقي گيريتصميم باب در كه آثاري در اگر
 ارائه يها مدل بررسي از آيد، عملبه جامعي بازبيني است درآمده

 رويكرد نوع سه كه ديد خواهيم اخالقي، گيري تصميم براي شده
 اين است. گرفته صورت اخالقي گيري تصميم به تنسب

 يا تجربي يها مدل و محورفلسفه يها مدل شامل رويكردها
 يك يارائه بدون كه است رويكردهايي باالخره و محور،عمل
   اند. پرداخته گيري تصميم براي فرايندي تبيين به خاص، مدل

  محورفلسفه گيري تصميم يها مدل الف:
 هايگيري تصميم كه اند كرده تالش مؤلفان از گروهي

 گروه اين از كنند. مبتني فلسفه يا نظر نوعي بر را اخالقي
 شهود بر تكيه او، نظر از كرد. اشاره Hare مدل به توان يم

 مسائل حل براي ما و نيست كافي مسائل حل براي صرف،
 هستيم. غيرشهودي و ترپيشرفته تفكر نوعي نيازمند اخالقي،

 معروف و تجربي مدل مبناي بعدها ،Hare يفلسف ديدگاه
Philip Kitchener گرفت. قرار ديگر محققان سپس و 

 فرآيند به كه بودند همكارانش و Gottlieb ديگر، ي نمونه
 آن، طي كه دادند نشان توجه تصميم، ي همرحلبهمرحله تحليل

 صحت طريق اين از و شود يم تجزيه اجزايش به تصميم يك
   ).۱۸( شود يم ارزيابي آن

  گيري تصميم محورعمل هاي مدل ب:
 نظر از يا دارند تري كم ليحلت نظري جهت از ها مدل اين
 اين در برخوردارند. كمتري شفافيت و وضوح از فلسفي

 حد تا ،يگير تصميم در مؤثر عوامل تا شود يم تالش ها مدل
 اين از .شود لحاظ گيري تصميم مدل در و شود شناخته ممكن
 شخصي خصوصيات و ها ارزش به توان مي ژهيو به عوامل

 كرد. اشاره او ي هتجرب ميزان و ها آموزش گيرنده، تصميم

 فرد يها ارزش كه است معتقد Steadtler مثال، عنوان به
 مالي، منافع مانند غيراخالقي هايارزش ژهيو به گيرنده، تصميم

 ،كليت ارزيابي براي او .شود محدود امكان حد تا بايد
 به اخالقي تست يك پيشنهادي، ي هروي عدالت و موميتع

 است؟ منصفانه عمل اين آيا -ا :کند يم طراحي زير صورت
 كه مايلم آيا -۳ كنم؟ يم توصيه نزديكانم به را آن آيا -۲

  .كند؟ پيدا عموميت رفتارم
 عمل است شده مطرح يپزشک اخالق در که ييها مدل اغلب

 اصلي چهار مدل و Kitchener معروف مدل مثال هستند، محور
 طراحي Childress و Beauchamp توسط كه زيستي اخالق

   .هستند بندي طبقه قابل دسته اين در ،)۱۹( ندشد
   گيري تصميم براي فرايندي جويو جست ج:

 مدل يك ي هارائ بدون كه هستند محققاني سوم گروه
 گيري تصميم براي فرايندي ي هارائ به خاص، گيري تصميم

 در که Handert كارراه به توان يم گروه اين از .اند اختهپرد
   .)۲۰( كرد اشاره شد، خواهد پرداخته آن هب مقاله نيهم

  يپزشک در ياخالق يريگ ميتصم متداول يها مدل
 و نيمدترکارآ که ها مدل اين از تعدادي ادامه، در

 که شود يم تالش و شده اشاره بيترت به ،هستند نيمشهورتر
 با اول  مدل ،رونيا از شود. زيپره مشابه يهابخش رتکرا از

 يا هاشار به بعد يها مدل در واست  شده ذکر يتر شيب ليتفص
  است. شده اکتفا زيتما وجوه حيتوض و ياجمال

 .Jonsen، Mark Siegler، William J جزئيچهار مدل

Winslade  
 پزشكان اخالقي گيري تصميم مدل ترينمعروف مدل، اين

 يروش عنوان به پزشكي، اخالق تاليفات از بسياري در كه است
 اين كنندگانارائه است. شده اشاره آن به گيري تصميم براي
 هايگيري تصميم به عملي رويكردي« نام هب كتابي در مدل،

 پيشنهادي مدل باب در تفصيل به ،»باليني طب در اخالقي
 بهره گوناگوني هاي مثال از و اند پرداخته بحث به خود
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 كه كنند مي پيشنهاد را روشي كتاب، اين در ها آن اند. گرفته
 و تحليل تشخيص، جهت در سيستماتيك رويكردي معتقدند

 در مدل نيا است. باليني پزشكي در اخالقي مشكالت حل
 مولفان اساس، نيهم بر و شده تيببن ١وضعيتي اخالق چارچوب

 بر پزشكان، مسائل حل در اخالقي اصول اهميت به اذعان ضمن
 ينيع هاي واقعيت با كه دارد روشي به نياز پزشك كه باورند اين

 و ها واقعيت كه روشني روش باشد. متناسب خاص تيموقع کي
 ،وسيله اين به و دهد سامان منظم الگوي يك در را ها ارزش

   .كند تسهيل را پزشكان اخالقي هاي گيري تصميم
 هاي گيري متصمي در كه است اين آنان پيشنهادي روش

 از پس و گيرد قرار توجه مورد ديبا موضوع چهار اخالقي،
 ممكن .شود اتخاذ نهايي تصميم ،مسأله چهار اين شدن روشن

 ولي ،باشد ترمهم ها آن از يكي خاص، موضوع يك در است
 كند تحليل را موضوع چهار ي ههم موردي، هر در بايد پزشك

 باليني مورد يك رايطش با كجا در اخالقي اصول كه دريابد تا
 كتاب از فصلي هريك كه موضوع، چهار اين .شود يم منطبق

 يها ونيکاسياند :از نداعبارت اند، داده اختصاص خود به را
   .ربيما ترجيحات ،يا هزمين خصوصيات ،يزندگ كيفيت ،يطب

 حل براي بتوانيم كه است آن مستلزم درست قضاوت يك
 مختلف عوامل از اي يدهپيچ تركيب كه اخالقي يمسأله يك

کار  به خاص موقعيت يك در را اخالقي اصل چند است،
 كمك پزشك به موضوع، چهار اين گرفتن نظر در بگيريم.

 و ارزيابي خاص، موارد پرتو در را اصول بتواند كه كند يم
  ).۲۱( كند تفسير

  Handert, Edward M دستورالعمل 
Handert مسائل حل رايب يمدل« عنوان تحت اي مقاله در 

                                                
 ازي ا یافته تعدیل شکل )casuistry ethics( یتیوضع اخالق 1

 اخالق و گرا تیموقع اخالق از یوسط حد و گرایی جزئی و گرایی خاص
 یک هاي ویژگی با را اخالقی عام اصول کند یم تالش و است گرااصل

  .کنند ترکیب خاص موقعیت

 پزشكي، اخالق در كه است شده مدعي ،»پزشكي اخالقي
 سازي مفهوم آن در اخالقي مشكالت كه اي نظري چهارچوب

 را مدلي تا است كرده تالش او لذا و ندارد وجود شوند،
 مفهومي درك بهبود طريق از اوالً ،را نقص اين كه كند معرفي
 ي هارائ قيطر از ايثان كند، برطرف اخالقي هاييدوراه ماهيت

 نيز پزشكي اخالق عملي مسائل حل در ينظر چهارچوبي
 و اخالقي اصول بين قدم، اولين در او باشد. داشته كاربرد

 يدوراه در او ي هديعق به .شود يم قائل تمايز اخالقي رفتار
 سطح در يايدوراه كه است اين دارد اهميت چهآن اخالقي،

 افعال، سطح در يدوراه وجود االو ،باشد نداشته وجود اصول
 يافتن براي تالشي هرگونه حتي و نيست اهميتي با ي مسأله

 است اي انگارانه ساده تلقي اخالقي، افعال سطح در سازگاري
 داد. خواهد سوق غيراخالقي رفتارهاي سمت به را ما كه
 و اخالقي اصول كه است اين ،شود يم مشاهده عمالً كه چه آن

 موازنه حال در ترازو، ي هكف دو مانند اًدائم اخالقي تجارب
  بر ما يها ارزش از چقدر كه کند يم تعيين ما وجدان هستند.
 باقي ندمارزش چنان هم ديگر، تعارض يها ارزش حسب

 يموازنه يك حاصل ما اخالقي اصول واقع، در مانند. يم
 كه اي اخالقي افعال و هستند ما هاي تجربه با فعال يمتفکرانه

 ايجاد ما هايارزش بين نهايي تعادل طريق از دهيم،مي مانجا
   .كند تغيير جديد، يدوراه هر با است ممكن وشود  مي

 وارد كه زماني تا پزشكي دانشجويان که گويد مي او
 فكر اخالقي مطلق اصول به تنها اند، نشده عمل ي هعرص

 ابتدا در ،شوند يم عملي هاي فعاليت وارد كه زماني كنند. مي
 اخالقي، اصول به زدن استثناء با توانند يم كه كنند مي فكر

 تمام« مثالً .كنند حل را اصول عملي يدوراه و تزاحم مشكل
 »باشد تضاد در او منافع با كه اين مگر بگو، بيمار به را حقيقت

 اين كهاين مگر كند، جنين سقط تقاضاي دارد حق مادر« يا
 ،تجربيات افزايش با ليو .»باشد جنين جنسيت خاطربه تقاضا

 و تر شيب مرور به استثناها اين تعداد كه شود يم مشاهده
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 خودنمايي جديدي هايارزش تجربه، هر با و شود يم تر شيب
 مجبور مدام ما و است يدوراه در اولي ارزش با كه دنکن يم

 يدوراه با كه هربار واقع، در هستيم. ها آن بين توازن به
 يها ارزش از جديدي بنديتقسيم م،شويمي رو روبه جديدي
 قرار تأثير تحت را ما ارزيابي نظام كه گيردمي شكل تعارض

 به را ما و دهد تغيير را قبلي يموازنه است ممكن و دهدمي
 دهد. سوق خود، اخالقي تجربيات ي هدوبار سازماندهي سمت

 اخالقي رفتار و اخالقي اصول بين تعادل، كردن برقرار توانمي
 به موسوم John Rawls ي هنظري از صورتي را، نحو اين به

  .)۲۲( دانست ١متفكرانه ي هموازن
 جديد، يدوراه هر با شدن رو روبه اثر در ما ترتيب، اين به

 ادراك اين و ابيمي يم دست خود اصول از جديدي درك به
 به ؛دهيممي قرار خود بعدي هايگيري تصميم مبناي را جديد

 خواهيم متفاوتي اخالقي ي هتجرب ،ألهمس هر با كه طوري
 دستهب بحران زمان در معموالً جديد، ادراك اين داشت.

 پايان بحران كه كنيم يم درك را آن زماني در بلكه آيد، نمي
 روهمين از و ،شود يم برقرار دوباره سكون و آرامش و ابديمي

   .ناميد متفكرانه اي موازنه را آن توانمي كه ستا
 در كه است اين پروسه، اين اجراي براي ناسبم راه يك

 با كنيم. تهيه يدوراه يها ارزش از ليستيمورد خاص،  يك
 و شوند يم شناخته جديدي يها ارزش ما تجربيات افزايش

 درك رشد براي وسيله بهترين دهند. يم تغيير را ما قبلي تعادل
 در آن تغييرات ي همشاهد و ليست اين نگهداري فرد، اخالقي

 تجربيات اخالقي، يدوراه هر با ترتيب بدين است. زمان يط
 ارزش يك شدن ظاهر با ما، اصول و ابدي يم تكامل ما اخالقي

   .كند تغيير است ممكن جديد

                                                
 جان ابداع که ،)reflective equilibrium( متفکرانه موازنۀ ي هنظری 1

 تلفیقی که قیاسی، کامال نه و اسقرایی کامال نه است، اي شیوه است، راولز
   کند. می برقرار خاص احکام و عام اصول میان متوازن، و منسجم

 

Handert و دهد مي ارائه شهودي حلراه يك ،چنين هم 
 يك هر انتخاب در كه اضطرابي ميزان روي از ما كه است اين

 يك بودن تر اخالقي به وانيمت مي يم،كن مي احساس ها راه از
 تر، اخالقي ي هگزين انتخاب كه ترتيب بدين ؛ببريمپي انتخاب

   ).۲۳( کند يم مبتال تري كم اضطراب به را ما
  Philip Kitchener مدل

Hare، فلسفي مباني عنوان تحت اي مقاله در ،۱۹۹۱ در 
 با مواجهه زمان در كه شود يم قائل پزشكيروان اخالق

 سطح دو در تواند يم ما اخالقي استدالل اخالقي، يها يوراهد
 سطح ،Hare نظربه شود. گرفتهکار  به انتقادي و شهودي

 عمل نخست، نگاه در اصول و وظايف طريق از كه شهودي،
 ءايفا ما ي هروزمر هاي گيري تصميم در را اصلي نقش ،کند يم
 اديانتق سطح بايد بلكه نيست، كافي اين ولي ،کند يم

  شود. گرفته كار به استدالل ي همتفكران و (سودگرايانه)
Kitchener ۱۹۸۴، ي هاولي نظرهاياظهار Hare سال در 

 اظهار او، از تبعيت به و داده قرار خود سرمشق ،را ۱۹۸۱
 خوديهبخود طور به اغلب اخالقي، هايقضاوت كه دارد يم

 در که دشو يم برانگيخته عواملي ي هوسيل به و شده انجام
 شهودهاي ي لهيوس به و ندارد روشني جايگاه آگاه شعور

 خود، شکل بهترين در و گيرد مي صورت مردم اخالقي
 مشاغل در كه حالي در .است موقت و بيني پيش غيرقابل
 اساس بر اخالقي تصميمات كه است شايسته پزشكي،
 نه و اخالقي اصول بر تکيه با و پايدار و ثابت هايقضاوت
  بگيرد. صورت (فردي) شهودي قضاوت

 موضوعات آن، اساس بر كه کند يم توصيه را روشي او 
 و دنگير قرار تحليل مورد سنجيده و تعمق با آگاهانه، اخالقي،

 تصميم هر توجيه در سنجشي-انتقادي قضاوت را روش اين
 نوع اين به دستيابي براي او .کند يم گذارينام اخالقي،

 گيري تصميم وسيله، اين به تا تاس قائل مرحله ۹ قضاوت،
 فردي و متعارفغير اخالقي شهود از را متخصصان اخالقي

http://ijme.tums.ac.ir


  17 پزشكي تاريخ و اخالقايراني  مجله  
 

 
  ١١-٢٥، ص ١ي  ي نهم، شماره ، دوره١٣٩٥، ارديبهشت پزشكيو تاريخ  اخالقايراني  مجله

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

 ۹ اين كند. هدايت استدالل انتقادي سطح به و دارد مصون
   :از عبارتند مرحله

 توسعه را آن و کرده ايجاد اخالقي حساسيت :۱ ي مرحله •
  ؛دهيد

  ؛کنيد تعريف را اخالقي تسؤاال و معماها :۲ ي مرحله •
 مقررات و قوانين اي حرفه استانداردهاي به :۳ ي مرحله •

  ؛کنيد مراجعه موجود
  ؛ديکن استفاده اخالق نظرانصاحب تاليفات و آراء از :۴ ي مرحله •

  ؛دگيري کار به موقعيت هر به نسبت را اخالقي اصول :۵ ي مرحله •
  ؛کنيد مشورت خود همکاران يا راهنما استاد با :۶ ي مرحله •
  ؛کنيد گيري تصميم و نموده تفکر و قتد :۷ ي مرحله •
  د؛يکن مستند و آوردهدر اجرا به را تصميمات :۸ ي مرحله •
 آن دستاوردهاي ،کرده بندي جمع را تجربه اين :۹ ي مرحله •

   ).۲۴( ديکن تحليل و مرور را
   Edmond L Erde مدل

Edmond L Erde، براي مدلي عنوان تحت يمطلب در 
 در اخالقي يدوراه حل براي اريكراه اخالقي، گيري تصميم
 صحيح طرح چگونگي بر عمدتاً كه دهدمي ارائه پزشكي
 ترسيم بر تا دارد تمركز يدوراه ابعاد شدن روشن و پرسش

 از برخي شدن روشن با او نظر به .يدوراه حل براي اي شيوه
 از بسياري اخالقي، گيري تصميم با مرتبط كليدي مفاهيم
 اين با كه کند يمن ادعا او .شوند يم لح خودهبخود ها يدوراه
 بسيار را آن ولي كرد، حل را ها يدوراه ي ههم بتوان روش

 يك از توان نمي يدوراه حل براي است معتقد و داند يم مفيد
  .گرفت بهره مكانيكي مدل

 ،يدوراه حل در قدم اولين او مدل در كلي، طور به
 قضيه، لتحلي شامل بندي، صورت اين است. آن بندي صورت

 عقايد كردن معين و مربوطه اطالعات تمام آوري جمع با همراه
 اند. گرفته قرار يكديگر با يدوراه در كه است ييها ارزش و

 در و ها داوري پيش و شخصي گرايشات حذف بعد، ي همرحل

 گيريکار به و گيري تصميم اخالقي ماهيت گرفتن نظر
  .است دسترس در اخالقي هاي تئوري
 منظور به ابتدا در خود، گيري تصميم مدل ينتبي در او
 از تعدادي تشريح به اخالقي، يدوراه يك ابعاد شدن روشن
 اين پردازد. يم ها آن كاربرد و اخالقي يدوراه كليدي مفاهيم
 از فرد جايگاه تبيين بيمار، تمايالت رفاه، از نداعبارت مفاهيم

 اهيممف اين شدن روشن اجتماعي. الزامات و اخالقي نظر
 آن، حل در يا شود يدوراه شدن برطرف باعث است ممكن
  د.باش كننده كمك
 افراد براي بخشرضايت شرائط وجود معناي به ،١رفاه

 در يكديگر با كه دارد گوناگوني اجزاي شرائط، اين است.
 قرار بررسي مورد مجموعه بعنوان بايد و بوده متقابل ارتباط
 يدوراه رفاه براي روشن معيار يك ي هارائ با گاهي گيرند.

  .شود يم حل اخالقي
ر ي هخواست  متغير مختلف، افراد در است ممكن ٢بيما

 بسياري يدوراه آمدن وجودبه موجب خود عامل اين باشد.
 يك شدن برطرف موجب است ممكن حال،عين در و گرددمي

   .شود يدوراه
 كه منظر اين از ژهيو به ،٣اخالقي نظر از فرد جايگاه تبيين

 ي هگون يك از فردي و انسان يك اخالقي، نظر از فرد آيا
 و فكري هايتوانايي با شخص يك منظور، يا است بيولوژيك

 توان يم ،مسأله اين دقيق تشريح با است. مشخص اهداف
  . كرد گيري تصميم بهتر مغزي، مرگ بيماران يا جنين درمورد

 شمن و اخالقي قواعد شامل عمدتاً ،٤اجتماعي الزامات
 يا كه هستند قواعدي اخالقي، قواعد ترينمهم .شود يم افراد

 در كنند. مي تأكيد عمل يك ي هنتيج بر يا وظيفه انجام بر
 هاي انگيزه و منش بر اخالقي هايديدگاه از برخي مقابل،

                                                
1 Welfare 
2 Patient interests 
3 The moral status of patient 
4 Social ties 
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 مراحل داراي نظر، مورد متد تفاصيل، اين با. دارند تأكيد فاعل
   .بود خواهد زير

 كليدي مفاهيم كمك با را يدوراه انيمتو يم كه جايي تا
 چه تا يدوراه ايجاد كه كنيم ارزيابي؛ دهيم توضيح يادشده،

؛ است گردرمان شخصي يا شغلي تعصبات از ناشي حدي
 ناديده را ديگر تمايالت و ها خواست ي ههم بيمار، منافع جز هب

 اخالقي هايتئوري به توجه با را رو پيش هاي گزينه، بگيريم
 به گزينه دو اگر كنيم. انتخاب را تر مناسب ي هگزين و بررسي

 هم باز اگر و كنيم مشورت ديگران با بود، نزديك هم
  ).۲۵( كنيم استفاده قرعه از كنيم، انتخاب را اي گزينه نتوانستيم

  Bernard Lo دستورالعمل
Bernard Lo يدوراه حل در كارهايي راه كتاب در 

 کرديرو عنوان تحت را دستورالعملي پزشكي، در اخالقي
 .کند يم توصيه پزشكان اخالقي يدوراه حل يبرا سيستميك

 غفلت مورد اينكته هيچ تا شود مي موجب كار اين او نظر به
 اتخاذ يكساني تصميمات مشابه، بيماران مورد در و نشود واقع
  : است زير مراحل شامل او رويكرد .شود

 ؛او موقعيت و بيمار ي درباره اطالعات آوردن دست هب -
 كه اين درماني، نظر از بيمار وضعيت مثل اطالعاتي

 و ترجيحات چه او و است كسي چه نهايي ي گيرنده تصميم
   .دارد ييها ارزش
 براي ممكن كارهايراه و مربوطه اخالقي ابعاد تحليل -
   .مسأله حل به كمك
 كه عواملي مانند اجتماعي، و رواني ابعاد گرفتن نظر در -

 ما اخالقي تصميمات اجراي در اشكاالتي بروز موجب
 با مشورت به نياز اغلب ها، آن كردن برطرف براي و شود يم

   .داريم او همراهان و بيمار با گفتگو نيز و همكاران
  .توافق به رسيدن براي تالش-
  ).۲۶( نياز درصورت ديگران از گرفتن كمك-
  

 Resolvedd به موسوم Jonathan Kvanig مدل 

 قيحقا و مسأله اتيجزئ به ابتدا ،يا مرحله ۹ مدل نيا در
 موجود ياخالق ابهامات و مشکالت زين و مورد به مربوط

 ممکن يهاحلراه سوم يمرحله در سپس .شود يم پرداخته
 .شود يم يابيارز هاحلراه نيا ،بعد مراحل در و شود يم ستيل

 نبالد به است ممکن هانيا از کيهر که يتبعات نظر از هم
 هر در که ياخالق اصول و ها ارزش نظر از هم د،نباش داشته

 تبعات با رابطه در است. شده گرفته دهيناد اي شده تيرعا کي
 اتتأثير است. کرده توجه يعيوس ابعاد به نگارنده حل، راه هر

 و دولت ،ها ارگان ،ها (سازمان ها نسانا يزندگ در ها حلراه نيا
 طيمح يحت و انسانريغ يرو آن اتتأثير بسا چه و الت)يا

 اصول ن،يچن هم است. شده شمرده تياهم حائز ستيز
 رند،يگ يم تأثير ماتيتصم نيا از که يافراد حقوق و ياخالق
 راه کي ها،يابيارز نيا براساس و رديگ يم قرار يابيارز مورد
 نآ يهاضعف نقطه از و شود يم هيتوج شده، انتخاب حل
 سپردن خاطر هب در ليتسه يبرا مدل نيا در شود. يم دفاع

 عبارت هم کنار در که است شده ميتنظ ييکدها مراحل،
 .)۲۷( است داده ليتشک را Resolvedd١ متناسب

  Michael Davis مدل
 مرکز و شد نگاشته ۱۹۹۷ درسال Davis توسط مدل نيا

 مدل و شده ينيبازب فرم ۲۰۰۸ سال در نوسيال دانشگاه اخالق
 زين مدل نيا در .کرد هيارا و انتخاب رانيفراگ يبرا را يينها

 قيدق نييتع و تيموقع حيتشر به ابتدا در يقبل مدل مانند
 پرداخته تيموقع کي خاص يها يژگيو زين و مربوطه قيحقا

                                                
م شده یتنظ ییل در بخاطر سپردن مراحل، کدهایتسه ين مدل برایدر ا1

ل داده یرا تشک RESOLVEDD است که در کنار هم عبارت متناسب
  ر است:ین کلمه مرکب از حرف اول کلمات زیاست. ا

 Review ، Estimate ، Solutions ، Outcomes، Likely 
Impact، Values، Evaluate، Decide، Defend . 
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 و دنشو يم يابيارز و انتخاب حلراه پنج حداقل و شود يم
 به مدل، نيا يول .دنشو يم انتخاب ها آن از يکي باالخره

 يدرست يابيارز به و نکرده ءاکتفا ميتصم کي اتخاذ يحلهمر
 داده ياريبس يبها مختلف، يمنظرها از شده اتخاذ ميتصم

 است نهيگز ۹ يحاو که دهد يم هيارا يزمونآ مدل نيا است.
 بر ياخالق ميتصم تاًينها تا شود اعالم واضح و روشن ديبا که

  شامل: ها آزمون نيا شود. شمرده
  ؟کند يم جاديا را بيسآ نيتر کم من انتخاب ايآ ب:يسآ زمونآ - 

 ديجرا در من انتخاب که لميما ايآ ج:ينتا انتشار زمونآ -
  شود؟ منتشر

 از کانمينزد و همکاران انيم در توانميم ايآ دفاع:آزمون  -
 کنم؟ دفاع انتخابم نيا

 افراد از يکي يجا من اگر معکوس: ي مالحظهآزمون  -
 را انتخاب نيا هم باز ودم،ب ميتصم نيا از دهيدبيآس

  دانستم؟ يم نيبهتر

 يريگ ميتصم منوال نيهم به غالبا من اگر لت:يفضآزمون  -
 شد؟ خواهم يانسان چگونه کنم،

 ي درباره ما يا هحرف اخالق ي تهيکم :يا حرفهآزمون  -
  گفت؟ خواهند چه من انتخاب

 نآ چگونه طهيح نيا همکاران جيرا عرف همکاران:آزمون  -
 کند؟ يم يابيارز را

 يحقوق مشاوران اي اخالق متخصصان :يسازمان آزمون -
 ؟کنند يم يابيارز چگونه مرا ميتصم ،سازمان

 اتخاذ يمرحله از بعد که است نيا مدل نيا گريد زيتما وجه 
 کينزد و دور ابعاد نگر،کل نگاه کي با پزشک م،يتصم کي

 ممکن حد چه تا که پرسديم خود از و رديگ يم نظر در را مسأله
 شد يم هم نيا از بهتر ايآ کند؟ تکرار دوباره را مشيتصم است
 تالش اي ،تر شيب ياطياحت موارد تيرعا با توان يم ايآ کرد؟ عمل

 و نيقوان رييتغ اي سازمان اي جامعه تيوضع رييتغ يبرا
 .)۲۸( افت؟ي دست يبهتر ي جهينت به ها يگذار استيس

  British Columbia دانشگاه مدل
 يبرا يمدل يپرستار ي دانشکده مراهه به ايکلمب شيتيبر نشگاهدا

 ؛دهد يم هيارا سالمت خدمات ي هيارا در ياخالق يساز ميتصم
   است. گونه نيا است نيترکامل و نيخرآ که ششم شيرايو

 هيشب آن ياصل ساختار و دارد ياصل ي مرحله ۵ ،مدل نيا
 اول، ي همرحل در مدل، نيا در است. يقبل يها مدل ريسا

 ابعاد و شود يم يورگردآ مسأله ي درباره مختلف اطالعات
 يها حلراه ،دوم مرحله در .شود يم ييشناسا مسأله مختلف

 ها حلراه نيا از کيهر ،سوم مرحله در .شود يم ستيل ممکن
 موجود ياخالق منابع و ياخالق ضوابط و اصول از استفاده با
 ممکن که ياياخالق تسؤاال ابعاد ،يفرد يها قضاوت يحت و

 مشخص ،باشد مطرح خاص تيموقع نيا ي درباره است
 به توجه با ها حلراه از کيهر بعد، ي مرحله در .شود يم

 در تاًينها و شود يم يابيارز طرح قابل ياخالق يها جنبه
 .)۲۹( شود يم گرفته يينها ميتصم خرآ ی مرحله

 Santa Clara دانشگاه مدل

 دانشگاه اخالق مرکز دياسات از تن ۱۰ توسط مدل نيا
 در مکرر يها ينيبازب از پس و ديگرد يطراح کالرا سانتا

  قرارگرفت. استفاده يبرا دانشگاه تيسا
 خواهد يم ندهريگ ميتصم از طيشرا نييتب از پس مدل نيا

 .کند مشخص يساز ميتصم يبرا را خود ياخالق موضع که
 و دگاهيد به را يريگ ميتصم که است نيا مدل نيا زيتما وجه
 و است کرده يمبتن ندهريگ ميتصم قبول مورد ياخالق يهينظر

 ،ياخالق يهينظر هر دارانطرف يبرا که است کرده تالش
 يميتصم آن به دادن پاسخ با تا کند طرح يکاربرد سؤال کي

 بر يساز ميتصم اگر کنند. اتخاذ خود ياخالق دگاهيد با متناسب
 يعمل :ييگرا دهيفا کرديرو( است ١ييگرا دهيفا کرديرو يمبنا

 در )دارد افراد نيتر شيب يبرا را سود نيتر شيب که است ياخالق
 افراد اي فرد هر به که يانيز و سود يابيارز يساز ميتصم نيا

                                                
1 Utilitarian  
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 ی ندهريگ ميتصم فرد که يسؤال است. مهم اريبس رسد يم
 حلراه کدام که است نيا بپرسد، خود از ديبا سودگرا

 در .؟کند يم جاديا را مضرات نيتر کم و منافع نيتر شيب
 که است ياخالق يعمل حقوق، بر يمبتن اخالق کرديرو

 در گذارد. يم ريدرگ افراد حقوق به را احترام نيتر شيب
 طور به که است ياخالق يعمل عدالت، اي انصاف کرديرو

 با ،شود يم رفتار نابرابر اگر اي و کند رفتار مردم با يمساو
 لتيفض کرديرو در و کند رفتار منصفانه و ستدر مردم

 خود حالت نيبهتر در را انسان که است ياخالق يعمل ، ييگرا
نکات  ي ي يک به مقايسه جدول شماره .)۳۰( دهد يم قرار

  ها پرداخته است. مطرح شده در اين مدل

  

 ه شدهيمدل ارا ۱۰ ی سهيمقا و يابيارز -  ۱ ي جدول شماره

 يت هايلووا  يکرد اخالقيرو  يابيمراحل ارز  
  پررنگ شده

ده يناد يت هايلووا
  اکم رنگيگرفته 

  
  جزئي چهار مدل - ۱

 Jonsen, Siegler, 
Winslade 

 ،يطب يها ونيکاسيدر نظر گرفتن چهار فاکتور اند
      يتياخالق وضع  بيمار ترجيحات ، يا زمينه خصوصيات ،يزندگ كيفيت

  
  Handert دستورالعمل- ۲
  

متعارض واضافه کردن  يهاست ارزش يه ليته
 ي مشاهده و ليست اين د، نگهدارييجد يها ارزش

  زمان طي در آن تغييرات

موازنه متفکرانه جان 
  رالز

ن يز بيجاد تمايا
 رفتار اصول و
  ياخالق

 يبرا يراه حل مشخص
ه ئشدن ارا ياتيعمل

  .نداده است

  
  Kitchener مدل - ۳
  

 توسعه را آن و کرده ايجاد اخالقي :حساسيت۱ی  مرحله
 .دهيد

 .کنيد تعريف را اخالقي سواالت و معماها: ۲ی  مرحله
 مقررات و قوانين اي حرفه استانداردهاي به: ۳ی  مرحله

 .کنيد مراجعه موجود
 اخالق نظران صاحب تاليفات و آراء از: ۴ی  مرحله

 .کند استفاده
 به موقعيت هر به نسبت را اخالقي اصول: ۵ی  مرحله

 .گيريد کار
 .کنيد مشورت خود همکاران ياما و/راهن استاد با: ۶ی  مرحله
 .کنيد گيري تصميم و نموده تفکر و دقت: ۷ی  مرحله
 مستند و آورده در اجرا به را تصميمات:  ۸ ی مرحله

 . کنيد
 دستاوردهاي نموده، بندي جمع را تجربه اين: ۹ی  مرحله

  کنيد. تحليل و مرور را آن

راس با  ييشهودگرا
ول چهارگانه ه بر اصيتک

، ضمن يستياخالق ز
ت يقائل شدن به اهم

استدالل  يمضاعف برا
  ياخالق

ت قائل شدن ياهم
استدالل  يبرا

 يو ناکاف ياخالق
دانستن شهود 

ژه يارزش و ،ياخالق
 يبه عقل جمع
  (مشورت)

ت دادن به ياهم
  يمستندساز

  

  مطرح نشده يابعاد نظر

  
  مدل - ۴

 Edmond L Erde  
  

 اخالقي، يدوراه يك ابعاد شدن شنرو منظور به ابتدا 
 فرد جايگاه تبيين بيمار، تمايالت رفاه، مفاهيم تشريح به
  . ميپرداز ياجتماعي م الزامات و اخالقي نظر از

 يدوراه شدن برطرف باعث مفاهيم اين شدن روشن
  .است كننده كمك آن، حل در يا گردد يم

 ی لهيوس هب يريگ ميتصم
 يوضوح ابعاد دوراه

 /ماريب واستهخ /(رفاه
 ياخالق گاهيجا نييتب

  فرد/
  )ياجتماع الزامات

د بر روشن يکأت
، يشدن ابعاد دوراه

  يداشتن نگاه اجتماع

ابهام دارد و راه حل 
ه ئارا يمشخص ياتيعمل

  .نداده است
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   دستورالعمل - ۵

Bernard Lo  
  

 ،دست آوردن اطالعات درباره بيمار و موقعيت او هب - 
 يها و ترجيحات و ارزش هگيرند مثل وضعيت تصميم

  مار.يب
تحليل ابعاد اخالقي مربوطه و راهكارهاي ممكن براي  - 

   .مسألهبه حل  كمك
 برطرف براي که اجتماعي و رواني ابعاد گرفتن نظر در - 

 نيز و همكاران با مشورت به نياز اغلب آنها، كردن
 به رسيدن براي است وتالش همراهان و بيمار با گفتگو
 .توافق

 نياز. درصورت ديگران از گرفتن ككم - 

  اصول چهارگانه
 و يستياخالق ز

 يريم گيمالحظات تصم
  عمل محور

 عقل به ژهيو ارزش
  )مشورت( يجمع

در نظر گرفتن ابعاد 
  يروان

  

  
   RESOLVEDD مدل- ۶

/ يفرع و ياصل يها له /فهرست راه حلروشن شدن مسأ
ها،  انسان يزندگ در ها حل راه نيا راتيتأت يبررس

  ستيط زيازمان وارگان محس
  .انيز و سود يابيارز

 بر يمبتن يريگ ميتصم
 با مرتبط ياخالق اصول

، يسودرسان، ياتونوم
، يقانون لئمسا، يرازدار

  عدالت

 و يجامع نگر
ات به تأثير يبررس

  شکل کالن
  

  
  Davis مدل - ۷
  

ک يخاص  يهايژگيق وين دقييت و تعيح موقعيتشر
   ها. آنن يانتخاب از ب و راه حل ن چندييتعت و يموقع

 زمون شامل:آ ۹م اتخاذ شده با يتصم يابيسپس ارز
، معکوس ی زمون مالحظه، آزمون انتشار، آبيسآزمون آ
، يا زمون اخالق حرفه، آلتيزمون فض، آزمون دفاعآ
  زمون سازمان، آزمون قانون، آج همکارانيزمون عرف راآ

ت اصول چهارگانه يرعا
به انضمام در نظر 

 /يل قانونيساگرفتن م
  جيعرف را

جامع  يابيارز
  م اتخاذ شده،يتصم

ت دادن به ياهم
نگرش جامعه نگاه 

 ی لهأژه به مسيو
  يا اخالق حرفه

ممکن است دخالت 
ج يدادن عرف را

م را به يهمکاران تصم
  .اشتباه بکشاند

  دانشگاه مدل - ۸
 British Columbia  

 مختلف اطالعات ،۱ ی : مرحله ياصل ی مرحله ۵ مدل
 لهمسأ مختلف ابعاد و شود يم يگرداور لهأمس ی درباره
 ستيل ممکن يها حل راه ۲ ی مرحله. شود يم ييشناسا

 از استفاده با ها حل راه نيا از کي هر ۳ ی مرحله .شود يم
 يحت و موجود ياخالق منابع و ياخالق ضوابط و اصول

 ممکن که يا ياخالق سواالت ابعاد ،يفرد يها قضاوت
 مشخص باشد مطرح خاص تيموقع نيا ی است درباره

 به توجه با ها حل راه از کيهر ،۴ ی مرحله در. گردد يم
 در و شود يم يابيارز طرح قابل ياخالق يها جنبه

  .شود يم گرفته يينها ميتصم خرآ ی مرحله

 يبر مبنا يساز ميتصم
 به احترام( اصول

، يسودرسان، ياتونوم
، عدالت، اضرار عدم

  )يوفادار

 يجمع يريگ ميتصم
  ته)يم، کمي(ت

 و يرسم ی لهأمس
مستند شدن 

  مات،يتصم
  از چالش يريشگيپ

 احترام به مقررات و
ژه يطور و ن بهيقوان

  ده نشدهيد

  دانشگاه مدل - ۹
 Santa Clara  

رنده يم گيتصم يکرد اخالقيرو يبرمبنا يساز ميتصم
ال ؤک سي، يطرفداران هر مکتب اخالق ياست و برا

تمان مطرح کرده که پاسخ دادن به در همان گف يديکل
 شود. يم يدرون همان گفتمان منته له درأآن، به حل مس

 ن سود ويتر شياست ب ييگرا دهيکرد فاياگر رو مثال:
  .خواهد بود ين افراد خوب و اخالقيتر شيب يده برايفا

بسته به  يساز ميتصم
م يتصم يدگاه اخالقيد

  رندهيگ

نگاه جامع دارد به 
ط يشرا يلحاظ نظر

نظر  مختلف را در
  گرفته

 و ياتيراهکار عمل
ه ئرا ارا يچارچوب عمل

به  تر شيب نداده و
 پرداخته ينظر يها جنبه

 يليخ يساز ميتصم
  .شد خواهد ينسب
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  يريگجهينت و بحث

 ،يپزشک در ياخالق ماتيتصم بودن ياتيح به توجه با
 يضرور پزشکان يبرا مسأله حل مهارت از يبرخوردار

 ،يريگ ميتصم نديفرا کردن مندنظام با ،ياخالق يها مدل است.
 ازمندين خود مدل، کي يريگکار به .کنند يم ليتسه را امر نيا

 .کند يم ترساده اريبس را يريگ ميتصم کار يول است، مهارت
 مشکالت تمام حل يمدع تواند يمن يريگ ميتصم مدل کي

 پوشش را مسائل از ياديز تعداد رحالهبه يول باشد، ياخالق
   داد. خواهد

 و يمعرف را ايدن در جيرا ياخالق يها مدل مقاله نيا
 در باًيتقر که گفت توانيم مجموع در است. کرده سهيمقا

 تر شيب هرچه ياورجمع مراحل ،ها مدل ی همه يکل ساختار
 موجود، يهاحلراه يابيارز حل،راه چند نييتع اطالعات،

 شدهاتخاذ ميتصم ياخالق يابيارز و ها حلراه از يکي انتخاب
 و کرده توجه يخاص يها مولفه به مدل هر يول دارد، وجود

   است. کرده ديکأت ها آن بر
 يترياخالق ماتيتصم به ها مدل نيا از کيکدام که نيا
 از که دارد يجامع اريبس يبررس به ازين شد، خواهد منتج

 ها مدل يابيارز يبرا راه کي است. خارج مقاله نيا ی حوصله
 مسائل ي نهيزم در که را يماتيتصم که باشد نيا تواند يم

 نظر از است شده اتخاذ ها مدل نيا براساس ،يپزشک مختلف
 سهيمقا گريکدي با متعارف ياخالق تفکر و شهود با مطابقت

   .ميهد نشان را گريد مدل بر مدل کي يبرتر اناًياح و هکرد

 است نگرفته صورت ياهمطالع نيچن ميدان يم که ييجا تا
 يقضاوت مدل کي تر شيب يمدکارآ درباره توان ينم ،نيبنابرا و

 زانيم و شهرت اساس بر را ها مدل ما پژوهش نيا در کرد.
 مدل، کي به تر شيب اقبال يول م،يا هکرد انتخاب ها آن ارجاع
 است نيا گريد ي نکته ست.ين مدل بودن مدترآکار ليدل الزاماً

 از استفاده و سپردن خاطر هب باشد، ترادهس مدل کي هرچه که
 از يابعاد شدن دهيناد به منجر يسادگ يول است؛ ترآسان آن

 از يمناسب حد که است الزم بنابراين، و شد خواهد مسأله
   شود. انتخاب يسادگ

 استفاده به ياهگسترد اقبال ايدن در است، مسلم که چهآن
 از کي[هر مدل از ادهاستف که نيهم است. داشته وجود مدل از

 رد،يگ قرار توجه مورد ياخالق موارد حل يبرا ]ها مدل نيا
 داشت خواهد ياخالق يريگ ميتصم ليتسه در ييسزاه ب تأثير

 نيا .بود خواهد تياهم يبعد يدرجه در مدل، کي يبرتر و
 يريگ ميتصم يبرا مدل از استفاده موضوع که است يحال در

 ميدواريام است. شده واقع مهجور ما يعلم اتيادب در ياخالق
 به يتر شيب اقبال ما يدانشگاه مراکز موضوع، نيا طرح با که

 اتخاذ و موزشآ مدل، کي نييتع با و هددا نشان کرديرو نيا
  کنند. ليتسه را ياخالق يريگ ميتصم
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Abstract 
Moral dilemmas are among the most important challenges in medical ethics. Dilemmas can occur frequently 
during a physician’s career and if physicians lack the ability and skills to solve them, they may be pushed to 
unethical behavior. Bioethics experts have always been concerned with solving ethical dilemmas in the 
medical profession and facilitating physicians’ decision-making process. Therefore, they often try to find 
useful and practical solutions by combining the views of different schools of ethics. Designing decision-
making models is part of their effort to apply ethics in medicine. It is impossible to solve dilemmas without 
acquiring the necessary skills, and the ability to apply a decision-making model can be part of the training 
process. 
These models aim to facilitate ethical decision-making in the field of health care by providing various 
frameworks. This article aims to introduce and evaluate the popular models of ethical decision-making in 
medicine in the hope of helping physicians choose appropriate solutions when faced with moral challenges. 
By presenting the advantages of applying the model approach and offering a brief introduction to popular 
models, the article recommends applying the approach in analyzing and resolving ethical dilemmas. 
Although the models each have their advantages and disadvantages, becoming proficient in their application 
will facilitate ethical decision-making for physicians. 
Keywords: ethical decision-making, ethical challenges, ethical dilemmas, ethical decision- making models 
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