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Abstract: The aim of this study was to present a model of professional ethics in the 

health education system of Zanjan University of Medical Sciences. The research 

method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of collection. The 

statistical population of this research was experts and professors of management who 

were experts in the pathology of professional ethics in the health education system. The 

sampling method was selected selectively according to the objectives and parameters 

that are studied in the research. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire. Findings showed that according to the coding results, the pathology of 

professional ethics in the health education system is affected by the following factors: 

a. The process of drafting a charter of professional ethics in the organization, b. 

Professional ethics promotion package in the organization, c. Professional ethics and its 

necessity in the organization, d. Professional ethics training, e. Policy and mesh line, 

St. Recruitment and employment of ethics-oriented staff, g. Promoting the development 

of professional ethics. Findings the present study also showed that strategic factors play 

a role in explaining the pathology of professional ethics in the health education system. 

The conditions of strategies are based on actions and reactions to control, manage and 

deal with the phenomenon. 
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 مقدمه

چالش اساسی در دنیای امروز بررای ذر ن ننراز از      

های جهانی، درگیر شراز در رراندرا ممر ور و دور رقابت

مررااوپ یانررای ر ییررر اسررت رررا ب رر از در برابررر منرر    

انم ادگی و از ررص های محیط ییچیای و م  یر به مدظ ر 

ها و کوب دها اس فادی کرد. در شرانط م حر   ررع کاس ی

-ها برای بقا ناچارنا یی س ه قابلیرتزنای امروز، سازماو ی 

هررای درر د را ر سررده دهدررا رررا ب  اندررا هررا و شانمرر  ی

یاسررو  ی شرررانط م  یررر و م فرراو  محی.رری باشرردا. 

ها و مؤسمه های آمر ز  ارالی نیرا ماندرا سرانر دانن ای

ها در مدرض نیروهای ییچیای ر ییرر همر دا کره سازماز

سازگاری مااوپ برای بقا کردی است )محب  آنها را ناگانر از

ای در م رقیت قش راهبردی اد ق ذررهن. (۱۳۹۲زادگاز 

مد. ن به آندای سازماز غیر قابر  ان رار اسرت و دوری از 

 آز سازمانها را سروت آسریب یر نر و م  ررر مری سرازد

ای در هر (. اد ق ذرره۱۳۹۵)اذوای هاانت و هو اراز 

آمر ز ، سیاسرت، اق دراد و  بونی از زناگی بنر نظیرر

باشا. ن رای بره ادر ق و ادر ق س مت دارای اهویت می

ای در هر جامده ای بره ررهدرح ذراکر برر جامدره، ذرره

)یرا   رلمفه، اقانا م هبی و شودیت ررد بمر  ی دارد

  .(۲۰۱۶دمیرلی و ک کا 

 ادر ق. باشرامری بنر نیازهای ررنناساسی از ن ی اد ق

 اد قودرا و هاسرتد ی مددی به دلق واژی ل ت جوع در

 ادر ق، الرر. است جامده ر ح و ص ح ها رایانماز کردز

 آدمری رر رار و هرادر ی برر گ اریو ارز  بررسی دانش

 رربیت و ر ارث اص  دو آدمی برمبدای رر ارهای که است؛

 چهرار اد قری رراندرا گیررد. درمی ش   جامده ارراد در

ابارردرا از  ذماسریت  کره باشرامی ددی  اساسی اددر

اد قی، ق او  اد قی، ان یا  اد قی و اور  اد قری 

ای نددری م فر  (. اد ق ذرره۱۳۹۳)غ می و ابراهیوی 

نفر اکبرب دز و مم ولیت ی نری در قبا  رواپ ردویوا  )

۱۳۹۵.) 

ای از هدجارها کره ای درباری مجو اهدر بحث اد ق ذرره

-در اررباط برا ممرل لیتدر م رد م ودداز نک رش ه و 

ش د )راضلی و هو اراز ها است بحث میای آزهای ذرره

ای راهری بره سر ی سرداد  و (.  ل ا ادر ق ذررره۱۳۹۱

ای هررر یینررررت انمررانی اسررت زنرررا ادرر ق ذرررره

-های اد قی در روابط میاز ارراد را ارائه مریدس  رالدو 

 شر د.دها و هر م جب دس یابی بره اهراان سرازماز مری

هرا بمریار ای در یینربرد امر ر سرازمازنقش اد ق ذرره

ردیین کددای است را جانی که ن ی از مدیارهرای ارزنرابی 

ای ذررره در(. ۱۳۹۶آز ها بره شروار مری رود )مق راانی 

ارائره  هرایزمیدره ای درادر ق ذررره، سر مت مرربط با

در  یو رر از بونرر یدرمران ،یمراقب ر ،یدراما  بهااشر 

دسر یابی بره سر مت اس اناارد به مدظر ر  س.ح ننباالرر

محمر    تیرردال یذارر تیرجاو ماهجامده و اررقای آز 

 (.۱۳۹8گ  و هو اراز گردد )ذقیم

ای در ذرر زی بررا در نظررر گرررر ن اهویررت ادرر ق ذرررره 

ای اهویرت دوچدراانی ییراا س مت، آم ز  اد ق ذرره

دها که داننر ای هرای الر پ کدا. یژوهش ها نناز میمی

هررای نررادگیری م دررادی برررای آمرر ز  یاشرر ی از رو 

گیرنا که انن آمر ز  هرا نرا بره اد ق ذرره ای بهری می

ص ر  نک دوری واذا همر دا نرا در نرک برنامره درسری 

هوچدرین  .(۲۰۰۶انرا )هاچیدرح ن پارچه گم ر  نار ه

هرای مراکا آم ز  االی هو اری از نهادهای یین از ذرکت

انا آز چداز که باورها و اا قادا  ررهد ی و اج واای ب دی

کدا و انن امر به دلی  آز آز به سرات در جامده نف د می

است که آمر ز  ارالی از ریریرگر ارررنن محی.هرا بررای 

-نهادنده کردز اص   و ارز  های اد قی محمر   مری

گردد. بدابرانن آم ز  ارالی در ر ییرر و رحر ال  ج امرع 

ست، به ط ری که براوز در انمانی نقش مهوی انفا کردی ا

نظر گرر ن انن نقش نوی رر از ممریر ر سرده ج امرع را 

بررسی کرد، به جرئت می ر از گفرت کره در ررارنش بنرر 

هیچ ااملی هواندرا آمر ز  ارالی برانی و ناشرر رحر ال  

سازنای در ج امع انمانی نب دی است. چه آز که یینر ازاز 

ارالی رح ال  الوی و اج واای رربیرت شراگاز آمر ز  

هم دا که کارکدراز آگرای الوری جامدره را رنر ی  مری 

دهدا. به ابار  دن ر از جوله رسالت های اوای داننر ای 
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و آم ز  االی، رمرهی  رشرا و ر امر  انمراز، ر سرده و 

غدای دانش و ررهد ری کنر ر و یررور  نیرروی انمرانی 

م ودص م رد نیاز جامدره اسرت. آمر ز  ارالی شررانط 

    اد قی دارد و اد ق در هوره مداسبی برای بروز من

)محورای  زمیده ها و ردالی های آم ز  االی کاربرد دارد

۱۳87.)  

 ( ننراز۱۳۹۶های یژوهش محوای ری و هو راراز )نار ه

 در سرازمانی سر مت و یرسر اراز کراری ادر ق برین داد

 برا و داشر ه وجر د مددراداری و مثبت راب.ه هابیوارس از

 ارراانش سرازمانی سر مت رکدراز،کا کاری اد ق اراانش

 .نابامی

( در یژوهنرری برره بررسرری ۱۳۹۶محوررای و هو رراراز ) 

 ادرر ق اصرر   از داننررج ناز و کارکدرراز آگرراهی میررااز

اد قرری  و قرران نی ارربرراطی، هررای ذی.رره در ایذرررره

 و کارکداز آگاهی یرداد دا که ن انج نناز داد به ط رک ،

 کارکداز گرروی در و د  ، س.ح در او  اراق داننج ناز

 اصر   از آگاهی مامرانی میااز و یرسر اری داننرج ناز و

 ک سرهای ل ا شا، گاار  م  سط ذا در ذررهای اد ق

برررای  ذررهرای ادر ق زمیده در دامت ضون بازآم زی

 .ش د می ر صیه آنها

داننرج ناز و  کره نو دنا ( بیاز۲۰۲۱جانح و هو اراز )

ای را رنویص می دهدا، امرا اساریا اهویت اد ق ذرره 

س.ح دانش و ن ر  مرب ط به ادر ق یاشر ی م  سرط 

شداد ه شای است. بدابرانن، ییندهاد می ش د که ادر ق 

یاش ی، از جوله اد ق ذرره ای، به اد از نرک م ضر   

 اساسی در برنامه دانن ای م رد بررسی قرار گیرد.

 و بره اوننرر نیازمدا د د بقاى و ی نانی برای ها سازماز

 براساس را هم دا اىذرره اد ق اس انااردهاى کارگیرى

 چره هرر مدراى بهری براى ب  اندا، کارکداز مانراز و آز

آورنا  یانا را اىذرره هاى من ر ارز  ذندفداز، بین ر

 مناغ  اى براىذرره اد قى اص   ( راونن۲۰۱۳ )ان  

  رى( ن۲۰۱۳است )ناپ و هو اراز  اراانش به رو ذماس

 هاىآرماز به دس یابى براى اىذرره راه ارهاى ج امع از

 .است اىاد ق ذرره نظاپ ردظیر اى،ذرره

 سر مت یذ زی ذاری ماهیت جاو ایذرره اد ق راانت

 ارانره یاشر ی الر پ در مو لر  ایذرره رسالت و است

 ر انبونی و درمانی مراقب ی، بهااش ی، نیاز م رد داما 

 اررقرای و ذفظ رامین، جهت اس اناارد س.ح باالررنن در

 (. ۲۰۱4است )بانردز و هو اراز  جامده س مت

در  امرا اسرت ضرروری منراغ  یهوه در اد ق چدا هر

 بوش س مت به دلی  اررباط مم قیر با جاز شهرونااز،

 برا رر اپ و مددر ی رر رار کره چرا دارد بین ری ضرور 

 و بهبر د در مر رری نقرش بیواراز، با کارکداز ممل لیت

 بوش در من    ایذرره ل ا دارد، آناز س م ی بازگنت

و  اسرت )واندیرا اسر  ار ادر ق یانره برر درماز و بهااشت

 در ایذررره ادر ق راانرت (. بدرابرانن۲۰۱4هو راراز 

 مر ارد سرانر از یاشر ی مو لر  هرایگروی اول ردهای

-قش راهبردی اد ق ذررهباشا. ن می رر ذماس مراقبت

م رقیت مد. ن به آندای سازماز غیرر قابر  ان رار ای در 

اسررت و دوری از آز سررازمانها را سرروت آسرریب یرر نر و 

ای در هر بونری از زنراگی اد ق ذرره .م  رر می سازد

بنررر نظیررر آمرر ز ، سیاسررت، اق درراد و سرر مت دارای 

در  هرای یژوهنری در  ر جه با بدابرانن باشا.اهویت می

و  سر مت ارالی آم ز  نظاپ رد ای ذرره راب.ه با اد ق

ضررور   و اهویرت شای، ارائه م.الب هوچدین با ر جه به

 االی آم ز  نظاپ در ای ذرره یژوهنی در راب.ه با اد ق

 ذاضرر، ارائره یرژوهش از هران لر ا. است منه د س مت

 سرر مت اررالی آمرر ز  نظرراپ در ای ذرررره ادرر ق مررا 

 زنجاز ب د. یاش ی ال پ دانن ای
 

 ش هامواد و رو

کره هران آز  یژوهش ذاضر دارای ماهیت اک نراری     

طراذری گم ر  دانرش و شردادت م جر د در راب.ره برا 

آسیب شداسی اد ق ذرره ای در نظاپ آمر ز  سر مت. 

ارائه چارچ بی برای اررقای ادر ق ذررره ای در داننر ای 

 انجاپ شای است. زنجازال پ یاش ی 

ز و اساریا مانرنت جامده آماری انن رحقیق را صاذبدظرا

آمر ز  در نظراپ  یادر ق ذررره ا یشداس بیآسکه در 
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 الررت صرراذب نظرر ب دنررا، رنر ی  دادز سر مت  یارال

است کره انهرا  ننارراد به اد از جامده هان ا ننان وا  ا

در نظاپ  یاد ق ذرره ا یشداس بیدر ذ زی مرب ط به آس

 .انس مت صاذب نظر یاالآم ز  

 ر  ان وابی و با ر جه به اهاان و رو  نو نه گیری به ص

یارام رهانی که در یژوهش بررسی می ش نا ان وا  شرا. 

ادامره  یو اشبا  نظرر تنبه ذا کفا ازیرا رس یرگینو نه

برا  کناست که اررباط ناد ی یکدا. اشبا  دد صیم اایی

مدداست کره برا ادامره گرردآوری  ننذجر نو نه دارد و با

باشررا و  یقبلرر یهررا رررار دادیر انررجا یهرراهررا، دادیدادی

ن ررا   ن،ر رارنبدررابرا ذاصرر  ن ررردد؛ یانرراط اررا  جا

ذجر نو نه است )هالت و هو اراز،  تنکفا ۀنبرجم ه ننا

 ،یفریانجاپ م.الدرا  ک یمو ل  برا از(. صاذبدظر۲۰۱۰

و گ برا   د لنلیر. انراکردی ازیرا ب یم فاور یهاذجر نو نه

لدره کره برا دقرت م.ا کنر( مد قا هم دا که در ۱۹۹4)

و  یانجاپ شای باشا و در آز ان وا  نو نه به ص ر  ر امل

 اشربا  ذرا بره کددرایشرکت ۱۵با  ر ازیباشا، م یرداقب

نو اهرا  ن رینفر ب ۲۰ردااد از  ننو اذ واالً ا ایرس نظری

ذااق   یفیم.الدا  ک ی( برا۱۹۹4)  شا. به اا قاد م رس

که اگر هان  کدایم ازیب ای( ن۱۹۹۶) است وا  ازینفر ن ۶

 هررایو ن ررر  انرراقا  یاز مدرراذبه، اک نرران و ر صرر

برا ر جره بره زمراز و مدرابع در  اشرا،ب شر ناگازمداذبه

 د اها ب د. یکار نو نه ۱۵ ± ۱۰دس رس، ردااد 

یرور ر  ها رو  اوای گردآوری دادی م.الدا  م ردیدر 

اسررت.  اویررق و منرراهاا  منررارک یهررای مدرراذبه

بره انرن دلیر  امرا اویرق  ار هنساد ار ی نیوههامداذبه

دسرت  ار هنهای ساد ارمداسب هم دا که ماندا مداذبه

بداد و اط ارا  بمریار وسریع و گرای وینو یای محقق را 

 نادن ری و راصرله ،روننسازنا. ازاوینغیرضروری را رراهر 

-ها مو رن مریزماز و مداسب را با ر ای ذهدی س ژیهر

در رحقیرق ذاضرر یژوهنر راز  .(۱۳۹۰، محوا ی ر) کدا

 هایمق لرهبرای بره دسرت آوردز روانری برا ارائره مجراد 

را  هامؤلفررهدقررت  شرر نایر سررط مدرراذبه شررای یر ص

برای به دست آوردز یانانی،  .د اهدا دادقرار  یم ردبررس

ر سررط بدررای و واذررا هررای کرره برره هررر مق لررهم قدیررت

اداً مجردن رری  اررراد ر سرط شر د،مییژوهن راز ارائره 

 تیریس از ر ارق بر سرر م قد تن. درنهاد اها شاارزنابی 

مدظر ر  بره .شر نامیگر اری ها، واذاها و مق ال  کراآز

یرسنردامه  ۳۰بررسی یانرانی یرسنردامه رحقیرق، اب راا 

درجامده آماری ر زنرع و گرردآوری گردنرا. سرپس بررای 

اس فادی  SPSSمحاسبه ضرنب آلفای کرونباخ از نرپ اراار 

ست.  با ر جه به انن که آلفاهای محاسبه شای باالرر شای ا

بدررابرانن یرسنرردامه رحقیررق از یانررانی  ،مرری باشررا 7/۰از

 رجانرره و رحلیرر  دادی هررا بررا اسررت. یمداسررب بردرر ردار

 انجرراپ شررا. MAXQDA12 اررراار نرررپ از اسرر فادی

 ارائره و دن راز ررای به ر جه نرساناز، آسیب و س دمدای

 آزمر دنی روامی به یژوهش چ  ن ی درباری کاری اط اا 

 مدظر ر بره ک بری نامه رضانت کمب کددای، شرکت های

 ادر ق راانرت جهرت. شرانا راانرت یژوهش در شرکت

 در ۲۲8۲۱۲۱۲۹7۱۳۱۳ یرویرر زا  ربررت کررا یژوهنرری،

 شا. ربت دانن ای اد ق ی کوی ه
 

 یافته ها

نو نه را رسیاز به اشبا  نظری  ۱۵در انن یژوهش با      

شرداد ی انرن هرای جودیرتبه شا. ر صی  ونژگیمداذ

درصرا( زز و  ۶۰نفرر ) ۹ارراد به انن شررح اسرت  ردرااد 

 ۶7/۶نفرر ) ۱درصرا( نیرا مررد ب دنرا.  4۰نفرر ) ۶ردااد 

 ۳۳/۵۳نفرر ) 8سرا ،  ۱۵درصا( سرابقه کراری کو رر از 

 ۳۵ررا  ۲۶درصرا(  ۳۳/۳۳نفر ) ۵سا ،  ۲۵را  ۱۵درصا( 

سا  داشت. ا وی  ۳۵بیش از درصا(  ۶7/۶نفر ) ۱سا  و 

 4۰هرا کو رر از درصا( از آزمر دنی ۳۳/۱۳نفر ) ۲بر انن، 

نفررر  4درصررا( و  ۲۰نفررر ) ۳درصررا(،  4۰نفررر ) ۶سررا ، 

 سا  سن داش دا.  ۵۰درصا( بیش از  ۶7/۲۶)

  یررحل اد،یرر جه به اسر فادی از رو  یرژوهش دادی بد با

 یگر ارکا ۀما  در سه مرذل نیدادی ها در مرذله شداسا

 تنرانجراپ د اهرا شرا ررا در نها یو ان وراب یباز، محر ر

 .ردیش   گ یمد.ق یونیارادا
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یژوهن ر به دردا  بمیار، کاهای اولیره  ذاضر در م.الده

بار یاالنش، مفاهیر جانای دلرق  را یاالنش نو د و در هر

گردنا و مفاهیر دلق شای دوباری م رد بازبیدی قرار گررت 

برا انرن  بدرای شر نا.ها ص مق له را ب  اندا در چارچ  

ر صی ، نح ی رسیاز به کاهای اولیه بانن صر ر  بر دی 

 است که هر نک از مداذبه ها یس از ییرادی سرازی مر ن

-آنها، به ص ر  جوله به جوله م رد بررسی دقیق قرار می

گررت و سپس ییاپ اصلی نا مفه پ کلیای که در هر نرک 

-شا. در بردی جولهمیاس وراج  ،از ابار  ها مم  ر ب د

ها، مداذبه ش ناگاز از اص. ذاری اسر فادی مری کردنرا 

قاب  اس فادی بدد از نک کا بر د و در بردری  مم قیواً که

م ارد، مفه می در ورای جو   یدهاز ب د کره محقرق برا 

نیت گ ندای نک مفه پ را به آز نمبت دادی است  ر جه به

که در نهانت  استو به ص ر  نک کا اولیه در نظر گرر ه 

-. بدد از نو نه وق ی مداذبه ش نایکا به وج د آما ۱۶7

نقرش رسرانه بره نظررپ از نقرش سراد ار و » گ نا ای می

برچمرب مفهر می « ا ام  دن ر دیلی یر رنح ررر اسرت

 بدد از نک کا قاب  اس دباط است.  ، مم قیواًنقش رسانه
 

 . کدگذاری محوری شرایط پیامدها1جدول 

 Table 1. Axial coding of outcome conditions 
 های منطقی  )کداولیه(گزاره مقوله فرعی اصلی  مقوله ردیف

1 

 پیامدها

 تیریمدبعد در  یاخالق حرفه ا به تیاهم

 ایلزوم آموزش اخالق حرفه

 ایهای آموزش اخالق حرفهارزشیابی کالس 2

  ای مدیراننبود مهارت تصمیم گیری اخالق حرفه 3

 در سازمان ایاخالق حرفه یدوره ها یبرگزار 4

 ای در ارزشیابیمدنظر قرار دادن کالس های اخالق حرفه 5

 اندر سازم یاخالق حرفه ا یتوجه به راهبردها 6

1 

 

 ایارزشیابی اخالق حرفه

 ای در سازماناخذ بازخورد رعایت اخالق حرفه

 ایر رعایت اخالق حرفهارزشیابی افراد در سازمان از نظ 2

 نظام آموزش سالمتای در نحوه ارزشیابی اخالق حرفه 3

 یابیارزش ستمیس یساختار بهبود 4

1 

 اخالقی موضوعات به مدیریت پاسخ

 حس مسئوالنه

 صادقانه رفتار کردن 2

 نقش مدیریت در پیاده سازی اخالق 3

 همدردی با کارکنان 4

 خالق محورافراد ا قیتشو 5

1 

 ایتبیین نقش کرامت انسانی در افزایش اخالق حرفه

 ارزشمندی نیروی انسانی

 عدم توجه و احساس همدلی مدیران عالی 2

 رعایت و احترام نسبت به هنجارهای اجتماعی 3

 محترم شمردن نیروی انسانی 4

 دید یکسان و عدم تبعیض 5

1 

 همدلی و همدردی سازمانی

 همدیگر مسائل به توجه عدم

 ای کارمند در خصوص اخالق حرفه با صحبت و ارتباط ایجاد از مدیر پرهیز 2

 رئیس و کارمند متقابل درك لزوم 3

 و کارکنان تیریمد ییجدا 4

1 

 ای درسازمانسرلوحه و توجه به اخالق حرفه

 های انسانیرعایت احترام نسبت به ارزش

 ای در محیط کاردن اخالق حرفهسرلوحه قرار دا 2

 ایرسالت سازمان با تکیه بر اخالق حرفه 3

1 

 عدم توجه به کمیته اخالقی در سازمان

 اخالق در سازمان کمیتهنبود 

 یحل مسائل اخالق یدر سازمان برا صالحینبود مراجع ذ 2

 های اخالقی در نظام آموزشناکارآمدی کمیته 3

 کمیته اخالقی برای مدیران اهمیت نداشتن  4
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ن انج  به دست آمای از رجانه و رحلی  مداذبه هرای      

 یشداسر بیآسنناز داد که ا ام  ییاماها رن ی  دهدا 

 یدر نظاپ آم ز  س مت. ارائره چرارچ ب یاد ق ذرره ا

 یدر داننر ای الر پ یاشر  یادر ق ذررره ا یاررقا یبرا

ش کرا ممر ورج از از هفت زنر مق له و سی و شر زنجاز

 مداذبه ها رن ی  شای است.

های مح ری به ص ر  ررکیبری و در انن قموت کاگ اری

ها در قالب کاهای نظری قررار دادی مح  ای هر نک از آز

 ارائه گردنا. ۲شانا که در جاو  
 

 یدر دانشگاه علوم پزشک یاخالق حرفه ا یارتقا یبرا یچوبدر نظام آموزش سالمت. ارائه چار یاخالق حرفه ا یشناس بیآس . کدگذاری نظری )گزینشی(2جدول 

 زنجان

Table 2. Theoretical (selective) coding of occupational ethics pathology in the health education system. 

Providing a framework for promoting professional ethics in Zanjan University of Medical Sciences  

 مقوله فرعی اصلی  مقوله ردیف

1 

 عوامل علی

  در نظام آموزش سالمتای شناسایی مبانی اخالق حرفه

 سطحی بودن اخالق در سازمان 2

 قوانین نامناسب اجرای و تفسیر 3

 ضعف سیستم ارزشیابی فرد اخالقی 4

1 

 عوامل زمینه ای

 یکارکنان در حوزه اخالق حرفه ا یتیضعف شخص

 اینبود قوانین و استاندارهای اخالق حرفه 2

 یبا اصول اخالق حرفه ا ییعدم آشنا 3

 و مقرارت نینبود قوان 4

 یرفاه ینبود بسترها 5

 نابرابری مالی 6

 اینبود عالقه به اجرای اخالق حرفه 7

 های اخالقی از بعد مدیریتعدم رعایت ارزش  8

1 

 عوامل مداخله ای

 اخالقیات در سازمان بی توجهی به

 تیریاز بعد مد نیقوان یا قهینامناسب و سل یاجرا 2

 عدم آگاهی علمی مدیران و اساتید دانشگاه  3

 عدم دلبستگی به کار 4

 در سازمان یموانع رشد اخالق حرفه ا 5

1 

 راهبردها

 ای در سازمانفرایند تدوین منشور اخالق حرفه

 ی در سازمانا اخالق حرفه یبسته اعتال 2

 و ضرورت آن در سازمان یاخالق حرفه ا 3

 ای آموزش اخالق حرفه 4

 سیاستگذاری و خط مش  5

 جذب و استخدام کارکنان اخالق مدار 6

 توسعه اخالق حرفه ای پیشبرد 7

1 

 پیامدها

 تیریمدبعد در  یاخالق حرفه ا به تیاهم

 ایارزشیابی اخالق حرفه 2

 اخالقی موضوعات به یریتمد پاسخ 3

 ایتبیین نقش کرامت انسانی در افزایش اخالق حرفه 4

 همدلی و همدردی سازمانی 5

 ای درسازمانسرلوحه و توجه به اخالق حرفه 6

 عدم توجه به کمیته اخالقی در سازمان 7

 

های ارائه شای، ما  نهانی رحقیق بره براساس ررکیب النه

 شرح زنر است.
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 . مدل نهایی1کل ش

Figure 1. The final model 

 

 

 یریگ جهیبحث و نت

در  یاادر ق ذررره یشداسر بیآسرهان م.الده ذاضرر 

اد ق  یاررقا یبرا یارائه چارچ ب ، ونظاپ آم ز  س مت

 نظرنره براسراس زنجاز یدر دانن ای ال پ یاش  یذرره ا

ای باوز شرک اراپ راانرت ادر ق ذررره بدیاد ب د. دادی

ردامت رسانی به جامده ا اقرب جبرراز نایر نری را بره د

جای د اها گ اشت که دامده آز م جرب آسریب یر نری 

ها د اها بر د. نرک یاشرک بره دراطر ها و ذ  متدولت

-ای از در د ننراز مریذررهصااق ی که در انفای اد ق 

دهررا. برره ادرر از مد وررا بیوررارانش ذ رری در ممررائ  

گیررد. ذرا  غیریاش ی م رد ر جره و منر ر  قررار مری

چدانچه س دج نی در انن ذرره مقاپ بر ردهرا بره انجراپ 

وفیفه باشا. میااز اا واد و ار ا به نظراپ یاشر ی جامدره 

ذدرر کورنح شای و ردها س داگراز ماهر و ی لرااراز بری 

ر اندا از داما  یاشر از مد فرع گردنرا.با ر جره بره می

اند ه در ادر ذاضر ر جه بین ری به داشر ن رحدری   

شر د، االیه از س ی اکثر ارراد از هر قنری از جامدره مری

ای آم زشری بینر ر نوانراز ضرور  شدادت اد ق ذرره

ای در رواپ ذرره هرا می ش د. ضرور  راانت اد ق ذرره

  دک آز ش   است. جاء النف

هرا هوچدرین ننراز داد کره ا امر  رجانه و رحلی  نار ه

در  یادر ق ذررره ا یشداسر بیآسرراهبردی در ربیین 

نقش دارد. شرانط راهبردها مب دی بر  نظاپ آم ز  س مت

هرانی بررای کد رر ، اداری و بردر رد برا ها و واکدشکدش

ارودرا یانای م رد نظر هم دا. راهبردها مقد د داش ه، ه

گیررد )اشر راوس و کر ربین، است و به دلیلی ص ر  مری

ادر ق  یشداس بیآس(. با ر جه به ن انج کاگ اری، ۱۹۹7

رحت ریریر انرن ا امر   در نظاپ آم ز  س مت یذرره ا

، در سرازماز ای مدن ر ادر ق ذررره ننراو دانررااست  

 یاد ق ذرره ا، در سازماز یاد ق ذرره ا یبم ه اا  
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ای،  آمرر ز  ادرر ق ذرررره، ر  آز در سررازمازو ضرررو

، جرر   و اسرر وااپ کارکدرراز و دررط مررش یاسرر   اریس

 است.   ر سده اد ق ذرره ای نبردییاد ق ماار، 

ادر ق  ( در یژوهنی به بررسری۲۰۲۰و هو اراز ) باال 

مداصررر و آمرر ز   یبهااشرر  یمراقبررت هررا تنرندر مررا

مرروری و ی یرداد دا رو  م.الده در انن یرژوهش یاش 

 بره رقرط آم زشری ارزشهای و ن انج نناز داد که بیواراز

 مالی غیر ارزشهای رینیا و نیم دا کاهش قاب  مالی لحاظ

 و بهااشر ی هرای مراقبرت در کیفیرت بره دسر یابی برای

 ان ورا  ر انرا مری قراپ مهو رنن. است اساسی آم زشی

 ب یرنرا نظر در را او می مانرنت اص   که باشا مانرانی

 نظرر در را یاشر ی ادر ق هرر و رجراری نیازهرای ره و

  .ب یرنا

 ( در یژوهنی به بررسری سر.ح۲۰۲۰ه انح و هو اراز )

 یاشرر ی ادرر ق صرر ذیت و ای ذرررره ادرر ق از آگرراهی

 دنرااز بهااشرت داننرج ناز و دنااز بهااشت م ودداز

 بهااشت مج ز صاور آزم ز در اد قی م ارد اراودز برای

رحلیلی -داد دا. رو  م.الده ر صیفیکری یر دناانپاش ی

 از دنرااز بهااشت باشا. ن انج نناز داد که م وددازمی

 اسرت شای منوص اما ، هم دا آگای ش لی اد ق اهویت

. اسررت م  سرط سر.ح در یاشرر ی ادر ق صر ذیت کره

 مر رد م ضر   نرک اد از به بانا یاش ی اد ق بدابرانن،

 ارزنابی و ، گیرد قرار بررسی م رد دانن اهی برنامه در نیاز

 مرر ارد اررراودز طرنرق از بانررا یاشر ی ادرر ق صر ذیت

 کرری دناانپاشر ی بهااشت مج ز صاور آزم ز به اد قی

 .ش د رق نت

 برره یژوهنرری در( ۲۰۱7) هو رراراز و ربرنررا زادی رم رراز

 و ای ذررره اد ق با آز اررباط و بالیدی ص ذیت بررسی

 در یرژوهش رو  یرداد درا یرسر اراز در مدد ی س مت

 که دانش داد نناز ن انج ب د ر صیفی مق.دی رحقیق انن

 ادر ق بالیدی، ص ذیت س.ح م رد در کارکداز و مانراز

 مراکرا آمر ز  در یرسر اراز مدد ی بهااشت و ای ذرره

 ر سده برای را ارزشودای اط اا  بهااش ی، های مراقبت

 تنهانر در و کارآمرا و درامت ضرون آم ز  های برنامه

 .  کدا می رراهر یرس اری داما  کیفیت بهب د

 بررسری بره یژوهنی در( ۱۳۹7) ر کلی مدین و زادی دلج

 کارشداسراز به سودرانی شی ی به ای ذرره اد ق آم ز 

 از نفرر ۲4 هو راری برا یرژوهش انن. یرداد دا آزمانن ای

 و آم زشری ماادله شی ی به آزمانن اهی ال پ کارشداساز

 برگااری اند ه، ن یجه. گررت انجاپ رسندامهی از اس فادی با

 قرادر سرودرانی شری ی به ای ذرره اد ق آم ز  جلما 

 و دانرش سر.ح رراگیرراز، رضان ودای رامین ضون است

 .دها اررقا را آزمانن ای کارکداز اد قی ن ر 

 ( در یژوهنی به بررسی ارزنرابی۲۰۲۰اسای و هو اراز )

 دهدراگاز ارائره و ازگیرنراگ دنراگای از ای ذررره اد ق

 الرر پ داننرر ای برره وابمرر ه هررای بیوارسرر از در درراما 

مازناراز یرداد دا. رو  م.الده در انن یرژوهش  یاش ی

 در یاش ی رحلیلی ب د ن انج نناز داد که اد ق-ر صیفی

 ارزنرابی ، امرا. بر د م.لر   مازناراز اس از بیوارس انهای

 نقراط سرانیشدا بررای یاشر ی اد ق مو ل  ابداد مااوپ

 دراما  ارائره بررای مداسب گیری ردویر و ق   و ضد 

 .است نیاز م رد یینرر ه

های یژوهش ذاضر چدانن رهدو د از سر ی محقرق نار ه

اد ق  یشداس بیآسگ اری ییرام ز برای او  و سیاست

 یبررا یارائه چارچ ب   ودر نظاپ آم ز  س م  یذرره ا

به  زنجاز یل پ یاش در دانن ای ا یاد ق ذرره ا یاررقا

هورای دارد. نومت انن م.الده مالی را رراهر کررد کره از 

ر از بره ادر از چرارچ بی مفهر می بررای م.الدرۀ آز می

در نظاپ آمر ز  سر مت.  یاد ق ذرره ا یشداس بیآس

در داننر ای  یادر ق ذررره ا یاررقا یبرا یارائه چارچ ب

فادی نو د. گ اری در انن زمیده اس و سیاست یال پ یاش 

کددراگاز در انن مفه پ بریانه ادرا  و رجربۀ اغلب شرکت

در نظراپ  یادر ق ذررره ا یشداسر بیآسرم رد رراندرا 

طراذی شرای اسرت. هوچدرین در سر.ح  آم ز  س مت

مدیراری بررای مقانمرۀ  یالو لتیه یو اا ا ازنداننج 

نوانا. ار وی بررانن، انرن مدیرار ای رراهر میاد ق ذرره

و  ازنداننج ا برای آگاهی به ر از نظرا  و رجار  زمیده ر
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های درونری و بیرونری در مر رد ی، بحثالو لتیه یاا ا

ای رر رراندا اد ق ذررها ام  ریریرگ ار و شدادت اویق

در دانن ای ال پ یاش ی زنجاز و اس فادی از انرن رجرار  

 نقراط جولره کدرا. ازدر جهت بهب د انن رراندا مهیا مری

 بره آمراری جامده ب دز محاود به ر از می هشیژو ضد 

زنجاز و هچدین محاودنت در ان ورا  اسراریا بره  اس از

با ر جه به د  هرای . کرد اشاری واس.ه شرانط ج راریانی

کراربردی  و جامع یژوهنی در راب.ه با م ض   و هوچدین

رر از ان ورا  مداسرب م ضر    می یژوهش ب دز م ض  

 آمر ز  نظاپ در ای ذرره  قاد ما  یژوهش نددی ارائه

 جوله نقاط را از زنجاز یاش ی ال پ دانن ای س مت االی

 .دانمت یژوهش ذاضر  ق  
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 الر پ داننر ای سر مت ارالی آمر ز  نظراپ در ای ذرره اد ق ما  هان یژوهش ذاضر ارائه چکیده:

انرن و از لحاظ گردآوری کیفی ب د. جامدره آمراری  یکاربرد زنجاز ب د. رو  یژوهش از نظر هان، یاش ی

س مت  یاالز  آم در نظاپ  یاد ق ذرره ا یشداس بیآسرحقیق را صاذبدظراز و اساریا مانرنت که در 

 یرژوهش در کره یارام رهرانی و اهراان بره ر جره با و ان وابی ص ر  به گیری نو نه رو  صاذبدظر ب دنا

 ر جره ها نناز داد باساد ه ب د. نار همحققشا. اباار گردآوری اط اا  یرسندامه ان وا  ش نا می بررسی

  اسرت ا امر  انرن رریریر رحت س مت ز آم  نظاپ در ای ذرره اد ق شداسی آسیب کاگ اری، ن انج به

 ای ذررره اد ق سازماز، در ای ذرره اد ق اا  ی بم ه سازماز، در ای ذرره اد ق مدن ر راونن رراندا

 کارکدراز اسر وااپ و جر   مرش، دط و سیاس   اری ای، ذرره اد ق آم ز  سازماز، در آز ضرور  و

ها یژوهش ذاضرر هوچدرین ننراز داد کره ا امر  . نار هاست ای ذرره اد ق ر سده یینبرد ماار، اد ق

نقرش دارد. شررانط راهبردهرا  در نظاپ آمر ز  سر مت یاد ق ذرره ا یشداس بیآسراهبردی در ربیین 

 هانی برای کد ر ، اداری و برد رد با یانای م رد نظرنا.ها و واکدشمب دی بر کدش
 

 ، نظاپ آم ز  االی س متای ذرره االی، اد ق آم ز  نظاپ کلیدی: واژگان

. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


