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سنجی ابزار سنجش نگرش  تدوین کدهای اخالق در دندانپزشکی عمومی، طراحی و روانعنوان: 

 دندانپزشکان به کدهای اخالقی 

 

 :چکیده 

حرفه دندانپزشکی از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است .حرفه مند بودن یک دندانپزشک همراه با    مقدمه:

پذیرش تعهدات اخالقی است. تعهدات اخالقی شامل رعایت باالترین سطح اصول اخالقی می باشد. این اصول از  

جامعه به دندانپزشکان در گرو رعایت و  گیرد و حسن اعتماد  ارتباط و تعامل میان دندانپزشک و بیماران نشات می

پایبندی ایشان به اصول اخالقی در حین طبابت می باشد. کدهای اخالقی، ابزاری برای کمک به تصمیم گیری  

اتخاذ تصمیمات   برای  و  اعضای کادر درمان است  و  بیمار، همکاران  بیمار، همراه  با  تعامل  دندانپزشک در  بهتر 

پیچ و  شرایط حساس  در  بود.اخالقی  خواهد  راهگشا  و  کننده  کمک  اخالقی،  رویکردهای   یده  مختلف،  جوامع 

 ای داشته اند.متفاوتی نسبت به اخالق حرفه 

نمود و تنش حرفه   نگرش مثبت دندانپزشکان به اصول اخالق حرفه ای آنها را در ارائه خدمات بهتر، یاری خواهد 

بررسی نگرش اخالقی دندانپزشکان و طراحی مداخالت مناسب نیازمند استفاده از  ای را به حداقل خواهد رسانید.  

ابزار    ابزاری معتبر است. تدوین  ادامه  و در  دندانپزشکی عمومی  تدوین کدهای اخالق در  از این مطالعه،  هدف 

 سنجش نگرش دندانپزشکان به کدهای اخالقی است.

در پژوهش حاضر که یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود، ابتدا فاز کیفی و در ادامه آن فاز کمی   :روش کار

اجرا شد. بخش کیفی شامل یک مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد هدایت شده بود. بعد از مرور  

نمونه گیری هدفمند،  متون،  یافته   ۱۵  با  دانشکده    مصاحبه عمیق نیمه ساختار  اعضای هیات علمی  با  انفرادی 

نفر از اساتید دندانپزشکی و اخالق پزشکی انجام شد و داده ها    ۷دندانپزشکی و دو بحث گروهی متمرکز با حضور  

برای تدوین کدهای اخالقی به کار برده شد. سپس متناظر با کدهای اخالقی،   ،جمع آوری گردید. نتایج فاز کیفی 

نگرش اخالقی طراحی شد. در فاز کمی، تقلیل گویه ها و روانسنجی ابزار بر اساس معیارهای    گویه های ابزار سنجش

کاسمین انجام شد. مراحل روانسنجی شامل روایی صوری و محتوا، سازه )تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی  

  .ی(، تفسیرپذیری بودبازآزمون و برآورد خطای معیار اندازه گیر-تاییدی( و پایایی )همسانی درونی، آزمون



  ۵طبقه بود که در نهایت به صورت   ۱۶کد اولیه و   ۵۲۵نتیجه حاصل از انالیز داده ها در مرحله کیفی،   :یافته ها

کد اخالقی طبقه بندی گردید. اصول شامل : اولویت دادن به منفعت بیمار و تالش در جهت حمایت از    ۹۰اصل و  

و اتونومی بیماران، رازداری از اطالعات بیمار، تعالی دانش و مهارت، اعتمادآفرینی بود    آن، احترام به کرامت انسانی

گویه تشکیل شد. بعد از بررسی و تایید روایی صوری و    ۷۵  بر اساس این نتایح ،استخر گویه های ابزار شامل  .

  ۳رسید. با اجرای مطالعه پایلوت و بررسی پایایی اولیه و تحلیل گویه ها،    ۵۴محتوای ابزار اولیه، تعداد گویه ها به  

تعیین  . برای  بود    ۰/ 8۹۹گویه باقیمانده با محاسبه ضریب الفای کرونباخ  ۵۱آیتم دیگر حذف شد. همسانی درونی  

عامل بدست آمد. این ابعاد که تبیین    ۳گویه و    ۴۱روایی سازه، تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و نهایتا ابزار با  

درصد از واریانس کلی سازه نگرش دندانپزشکان به کدهای اخالقی است، عبارت بودند از: » حفظ شان    ۴8کننده  

با حفظ اعتماد در حرفه«، »ارائه اطالعات در راستای منفعت    حرفه ای در روابط«، »ارائه خدمات دندانپزشکی توام 

بود. شاخص ابزار  برازش مدل ساختاری سه عاملی  نشاندهنده  نیز  تاییدی  نتایج تحلیل عاملی  بود.  های  بیمار« 

و بررسی ثبات   برازش نیز تاییدکننده برازش مناسب مدل نهایی بودند. پایایی نهایی ابزار به روش همسانی درونی 

بود. نتایج  8۹۷/۰ همبستگی درون خوشه ایو تحلیل    8۶/۰با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ    ابزار در طول زمان

  .از نظر روایی، پایایی است ابزار روانسنجی، نشاندهنده وضعیت مطلوب این 

پزشکان باشد : کدهای اخالق در دندانپزشکی، می تواند راهنما و الگویی برای عملکرد حرفه ای دندان  نتیجه گیری 

به نظر می رسد این مجموعه بتواند در دستیابی    تا گامی هرچند کوچک در جهت اعتالی حقوق بیمار برداشته شود. 

ابزار سنجش نگرش اخالقی دندانپزشکان بر اساس معیارهای کاسمین  به کدهای استاندارد شده کمک کننده باشد.

توان از آن  توجه به روایی و پایایی مطلوب این ابزار، می  و بر اساس شرایط فرهنگی ایران طراحی شده است. با

  .برای بررسی نگرش اخالقی دندانپزشکان و توسعه برنامه های آموزشی استفاده نمود 

 

  طراحی ابزار؛ نگرش  ؛اخالق دندانپزشکی ؛کدهای رفتاری؛  کدهای اخالقی کلمات کلیدی:

 


