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 کشوری  اخالقی  راهنمای نویسپیش تدوین و قانونی  پزشکی  کاری هایحوزه ترین  اصلی در اخالقی مالحظات 

 چکیده 

باشد. عملی اندرکاران و جامعه می های مدیران، دستها از خواسته : رعایت مالحظات اخالقی در سازمانمقدمه

هایی است که بر اساس آنها افراد دخیل در امور  شدن مالحظات اخالقی نیازمند وجود راهنماها و دستورالعمل

انجام دهند و مورد ارزیابی قرار گیرند. سازمان پزشکی  نحو درستی  های اخالقی خود را بهسازمانی بتوانند مسئولیت

بررسی جامعی برای مالحظات اخالقی    قانونی ایران سازمانی گسترده با عملکردهای متنوع و حساس است. تاکنون

  در   اخالقی  هدف پژوهش حاضر تببین مالحظات  این حوزه به جهت تدوین راهنمای اخالقی انجام نشده است.

 کشوری می باشد.  اخالقی راهنمای نویس پیش تدوین  و  قانونی ایران  سازمان پزشکی کاری  هایحوزه تریناصلی

  131( تعیین اصلی ترین حوزه های کاری با بررسی متون، نظرسنجی از1سه گام اجرایی صورت گرفت:  روش کار: 

اخالقی این حوزه ها   ( مطالعه کیفی جهت تعیین مالحظات2نفر از خبرگان این حوزه با پرسشنامه تدوین شده،  

نفراز صاحب نظران پزشکی قانونی و اخالق پزشکی که با روش نمونه   49از طریق مصاحبه ساختارمند و عمیق با 

گیری هدفمند و اشباع نظری بدست آمده بودند؛ وتحلیل مصاحبه ها، با رویکرد مرسوم تحلیل محتوا ) تعیین  

تحقیق   اعتماد  قابلیت  تائید  وسپس  ها  استخراج    درصد 80گزاره  دوکدگذار,  توافق  روش  ازطریق  درکدگذاری 

( تدوین پیش نویس راهنمای اخالقی توسط گروه تحقیق)دانشجو، اساتید راهنما  3مضامین اصلی و فرعی(         

 و مشاور( در جلسات گروه متمرکز برمبنای نتایج حاصل از گام دوم.  

های پزشکی قانونی شامل دو نوع مقوله  ترین حوزهمالحظات اخالقی در اصلیدهند که  نتایج نشان می:   هایافته

باشند و  های کاری پزشکی قانونی میمالحظات اخالقی عام و اختصاصی هستند. موارد عام مربوط به همه حوزه

موارد  در سه مضمون دسته بندی شد: فضایل اخالقی، رفتار اخالقی و حرفه ای و شرایط کاری و محیطی مناسب.  

جسمانی،    شد که شامل مالحظات اخالقی در: اخالق سازمانی، معاینات  بندی   دسته  اختصاصی در شش مقوله

  های قانونی و کمیسیون  پزشکی  هایآزمایشگاه  جرم،  و صحنه  تشریح  شناسی،  سالنو روان   پزشکیمعاینات روان

مضامین   پزشکی با  فرعی   قانونی، که هرکدام  با   هایوگزاره   اصلی،    اخالقی  راهنمای   نویس   پیش  مربوطه همراه 

 . است آمده پژوهش این بر آنها به تفصیل در منطبق

متنوع درراستای تحقق    و   متعدد  خدمات  ارائه  در  بزرگ  بسیارمهم و  سازمان پزشکی قانونی سازمانی:  گیرینتیجه

بادر   نقش   عدالت و  خود،    اخالقی   های   جنبه   گرفتن   نظر  دارد  فعالیت  بخشی    رضایت  و   موثر   عملکرددرروند 

این سازمان که در این تحقیق همراه با تدوین پیش    اخالقی  مالحظات  از  نگری  کل  و   جامع  خواهدداشت، دیدگاه

های کاری پزشکی قانونی را دربر گرفته و می تواند از مشکالت  شده، اصلی ترین حیطه  ارائه   نویس راهنمای اخالقی 

  راهنماهای   تدوین   و عملکرد اخالقی جلوگیری نماید و به عنوان یک الگو برایبی توجهی و یا ناآگاهی از رفتار  

  باشد. اخالقی سایر سازمانها و نهادهای سالمت محور درکشور 

 . اخالقی راهنمای اخالقی، مالحظالت اخالق،  قانونی، پزشکی: یدیکل واژگان
 


