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  :چکیده
  یعمل يو ارائه راهکارها یدر پزشک ینظر و عمل اخالق نیشکاف ب يها نهیعلل و زم یبررس

  
ها  اي در پزشکی به دلیل ارتباط بسیار زیادي که با جان و روان انسانموازین اخالق حرفهرعایت  :مقدمه

ترین معضالت اخالق پزشکی این است که برخی پزشکان با وجود یکی از مهم. شوددارد، بسیار مهم تلقی می
آن، باز هم مطابق اعتقادات داشتن آگاهی از اخالقی بودن یا نبودن یک رفتار و باور داشتن به درستی و نادرستی 

هدف این مطالعه یافتن برخی عوامل موثر در شکاف بین نظر و عمل اخالقی . کنندمیو باورهاي خودشان عمل ن
  .در پزشکی و ارائه راهکارهایی براي کاهش این شکاف است

ه روش مروري اي ببخش کتابخانه. اي و کیفی انجام شده استاین مطالعه در دو بخش کتابخانه: روش کار
شناسی، در چند مرحله، در  در این بخش در سه حوزه فلسفه، روانشناسی و جامعه. استتحلیلی انجام شده

ها و  ها صورت گرفت و مولفه هاي داده معتبر و کتب مربوطه بویژه کتب مرجع، جستجو براساس کلیدواژه پایگاه
  .راهکارهاي مطرح شده استخراج شد

هاي مختلف براي فرایند منجر شدن نظر به عمل  هایی که در نظریه اي، واسطهتابخانهدر مطالعه ک: ها یافته
هاي هایی که در نظریه مولفه. اند، استخراج گردید اندو راهکارهایی که براي مداخله پیشنهاد شده مطرح شده

منش  و اراده ،زشیانگ ،نگرش ی،قضاوت اخالق اخالقی، استدالل و تیحساساند، شامل مختلف مطرح شده
ها در واقع عوامل فردي موثر در عملی شدن اخالق هستند که تحت تاثیر عوامل این مولفه. ی بودنداخالق

راهکارهاي اصلی که در مجموع بدست . شوند اجتماعی و ساختارها، نهایتا به عمل اخالقی یا غیراخالقی منجر می
فرایندهاي اجرایی بود که بویژه با رعایت ابعاد  آمد، شامل آموزش اثربخش و اخالق مدار کردن قوانین و

  .روانشناختی به تغییر رفتار پزشکان منجر خواهد شد
مضمون اصلی، در دو گروه عوامل و راهکارها بود که با مرتب سازي و 12در مطالعه کیفی، ماحصل آنالیز 

توجه به عوامل  -2و رفتار   آموزش اثربخش درجهت تغییر نگرش -1. ادغام آنها چهار محور کلی استخراج شد
پژوهش گسترده و   -4اصالح قوانین و فرایندهاي اجرایی بمنظور تسهیل رفتار اخالقی  -3انگیزشی و احساسی 

  .سیستماتیک
 دلیل به یا گیردمی صورت فرد خود درون از انگیزشی نیرویی تاثیر تحت یا عمل، به نظر شدن منتج: نتایج

 درونی هايانگیزه تقویت. باشیم داشته مداخله نوع دو توانیممی منطقا ما بنابراین .بیرونی جبري عامل یک
راهکار مناسب براي اعمال این دو . قانونی اجبار مواردي در و اخالقی رفتار تسهیل و موانع ، رفع)سازيدرونی(

 .نوع مداخله، آموزش اثربخش و اخالق مدار کردن قوانین و فرایندها است



اهداف، روش، (آموزشی  هايسیاست گذاري که شود تالش باید درونی هايانگیزه تقویت اوال براي -
 مشارکت متقاعدسازي، به توجه جمله از باشد، درونی هايانگیزه تقویت جهت در ،)آموزش محتواي
همچنین تسهیل . عواطف پرورش و محور فضیلت اخالقی هاينظریه به تمسک دانشجو، حداکثري

  .مهارت ایجاد عملی و هاي آموزشرفتار با 
را به شکلی اعمال کرد که  فرایندهاي اجرایی و قوانین توانثانیا با مالحظه نکاتی روانشناختی می -

برخی از این  ).نقانو يساز یدرون(شود آن تیمنجر به تقوهاي درونی را تخریب نکند و حتی  انگیزه
 مخاطبانمشارکت دادن  ،مخاطبان هاي اولویت ها و نگرش ,در نظر گرفتن منافع :نکات عبارتند از

 يهاها و پاداش از مجازات زیپره ،قانون هیو توج يساز فرهنگ ،قانون يو اجرا بیتصو ،نیدر تدو
 . مناسب یتماعاج يبسترها جادیا لهیبوس اخالقاز  میمستقریغ تیحما و باالخره دیشد

   . اي  گسترده و سیستماتیک انجام شود هاي بین رشته تمام این مداخالت باید در پرتو پژوهش
سازي، آموزش اثربخش اخالق، بازسازي شکاف نظر و عمل اخالقی در پزشکی، درونی: کلمات کلیدي

  .اخالقی قوانین و فرایندهاي اجرایی، انگیزش اخالقی، منش اخالقی
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