
 فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 

 .مدیریت آموزشی، گروه ادبیاتدانشکده  ،آبادآزاد اسالمی واحد خرمدانشگاه  ،آبادخرمآدرس مکاتبه: *

 sinamhr@gmail.comالکترونیک:  پست

  
 

 
 

 

 98 زمستان، بیست و یکم یافته، دوره / 8

 82/ مسلسل  98 زمستان/  4/ شماره  بیست و یکمیافته / دوره 
 

  اي دانشجویان پزشکیطراحی و اعتباریابی مدل اخالق حرفه

 (مطالعه موردي: دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

 
 2ییدارا يمهر، *2مهرداد نیحس ،1یقاض نیریش

 .آباد، ایران، خرمآزاد اسالمی دانشگاه ،آبادواحد خرمادبیات و علوم انسانی،  دانشکدهمدیریت آموزشی، گروه دکتراي مدیریت آموزشی، دانشجوي  -1
 .آباد، ایران، خرماسالمی دانشگاه آزاد ،آبادواحد خرمادبیات و علوم انسانی،  دانشکده، مدیریت آموزشیروه گ، مدیریت آموزشی استادیار -2

 

 

   
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 10/9/98پذیرش مقاله:             16/7/98دریافت مقاله: 
 

 :راد شـود، افـ ارائـه یاز اصـول اخالقـ یعجام فی. اگر تعردیآیدر جوامع بشري به شمار م یاز مسائل اساس یکیاي اخالق حرفه مقدمه
اســت. در  یقاخال ریغ کیو کدام  یاست، کدام عمل اخالق یرمنطقیغو  یکه چه رفتاري منطق رندیبگ میتصم توانندیم یدر هر شغل ياحرفه

 یمباحـث علمـ ،یپزشـک برخوردار است به طوري که اخـالق ايیژهو گاهیاز جا یحرفه پزشک تیاهم لیاخالق به دل حثطرح ب یامعه پزشکج
 در ی زشـکپ انیدانشـجو يامدل اخالق حرفه یابیو اعتبار یطراحاین مطالعه با هدف  .را به خود اختصاص داده است ياگستردهجدي و  اریبس

 انجام شد. لرستان یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو

 يهاها و شـاخصو بـه اسـتناد مؤلفـهاز مدل کیفی طراحی شده  حاصل يشنهادیپ يجهت برازش الگواین پژوهش، در  ها:مواد و روش 
 يهادند که توسـط شـاخصش(پنهان) در نظر گرفته  نمکنو يرهایها به عنوان متغالگو، مؤلفه نیشد. در ا یطراح ينظر يشده، الگو ییشناسا

. قبـل دیـگرد نییتع انیدانشجو يابر اخالق حرفه رشانیتأث يمعادالت ساختار یابیآشکار) سنجش شدند و بر اساس مدل يرهایمربوطه (متغ
 رنفیاسـم -کلمـوگروف يپـارامترنا زمـونها با آداده عی، مفروضه نرمال بودن توز22نسخه  SPSS يافزار آماراز برازش مدل، با استفاده از نرم

 .شد یبررس

 37و  یبـوم %63) مؤنث بودند.%59نفر ( 94) مذکر و %41فر (ن 66انتخاب شدند.  ينفر به عنوان نمونه آمار 160در مطالعه حاضر ها: یافته %
 ،ياق حرفـهدر مدل اخـالنتایج حاصل از مطالعه نشان داد که  سال بود. 25افراد نمونه  یسن نیانگیمتأهل بودند. م %26مجرد و  %74 ،یربومیغ

 151/0 یبا بار عـامل یدوستدوم، نوع گاهیدر جا 154/0 یا بار عاملب یجانیاول، هوش ه گاهیدر جا 196/0 یبا بار عامل گرانیاحترام به د يهامؤلفه
بـا بـار  شناسـی، وظیفه132/0 یبا بـار عـامل  شرافت ها به ترتیب عبارتند از درستی و. همچنین سایر مؤلفهقرار دارند تیسوم اهم گاهیدر جا

، 073/0 یبار عـامل با ، دانش اخالقی083/0یبا بار عامل ، مدیریت زمان085/0 یبا بار عامل ، رازداري099/0 یبا بار عامل ، تعالی شغلی107/0 یعامل
 . 066/0 یبا بار عامل یاخالق تیو حساس 066/0 یبا بار عامل یاجتماع عدالتتعهد به 

 سـطح ملـی در  هايبرنامـهدر تدوین الگوهاي اخالقـی و  تواندمیبرازش مناسب مدل پیشنهادي پژوهش حاضر  :یريگیجهحث و نتب
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مفید واقع شود

 شاخصمؤلفهاي، الگو، پزشکان، روش دلفی، مدل اخالق حرفه هاي کلیدي:واژه ،. 
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 مقدمه
هایی است که بر رفتارهاي اخالق شامل اصول و ارزش

فردي و جمعی تحت عنوان درست یا غلط حاکمیـت دارد 

گی خوب بودن یـا بـد بـودن رفتـار ). در این علم، چگون1(

انسانی بررسی شده و در راستاي رسیدن به هدف متعـالی 

بـه عبـارت ؛ )3، 2( ردیـگهایی صـورت مـیاخالق، توصیه

ا هـا و بایـدها و نبایـدهاي از ارزشدیگر، اخـالق مجموعـه

 هـايبخشاست که نقـش مهمـی در مـدیریت اثربخشـی 

ــا  ــانی ایف ــدمیدرم ــ5، 4( کن ــالق حرف ــی از ه). اخ اي یک

کوشـد بـه مسـائل جدید اخالق اسـت کـه مـی هايشعبه

ی گوناگون پاسـخ داده و بـراي آن اصـول يهاحرفهاخالقی 

اي عبـارت اسـت از ). اخـالق حرفـه6خاص متصور است (

اي و رفتار، ادب و عمل شـخص هنگـام انجـام کـار حرفـه

 سازيشفافبر  دیتأکرعایت حقوق مردم در کسب و کار و 

در قبـال  پذیريمسـئولیتاعمال ضـد اخالقـی و  و تبیین

رباره اخـالق د). از تعاریف گوناگون ارائه شده 7-10ها (آن

اي توان چنین برآورد کـرد کـه اخـالق حرفـهاي میحرفه

 هاي اخالقی پذیرفته شـدهها و واکنشاي از کنشمجموعه

 اي فـراهم آوردها و مجامع حرفـهاست که از سوي سازمان

یی هـااي اشاره دارد به ویژگیسویی، اخالق حرفه). از 10(

اي و همین هاي حرفههمچون وظایف ارزشمند، شایستگی

 اي از هنجارهایی که در هر دو بعـد اخـالق وطور مجموعه

ر اي باید به صورت روزانـه در امورشـان بـه کـارفتار حرفه

ق اي یا همان اخـالبرده شود، به عبارت دیگر اخالق حرفه

شاخصـه غالـب  ايحرفـههاي اخالق و شاخصه کاري است

 ).12، 11در حرفه است (

اصل یـا معیـار بـراي رفتـار اخالقـی در  دوازدهرزنیک 

عرصه حرفه و شغل و همچنـین علـم و فنـاوري پیشـنهاد 

از: درسـتکاري، دقـت، بلنـدنظري،  انـدعبارتکند کـه می

اجتمـاعی،  پذیريمسـئولیتآزادي، اعتبار مدرك، تعلـیم، 

ن مـداري، اعطـاي فرصـت، احتـرام متقابـل، کـارایی، قانو

). 13، 1( یپژوهشــهــاي احتــرام و رعایــت حقــوق ســوژه

هاي پزشکی کشورهاي عربـی در دانشکده مطالعه مرتبطی

دانشــجویان از محتــواي کلــی درس  %41نشــان داد تنهــا 

آنهـا از ارزش عملـی  %23اخالق اظهار رضـایت نمودنـد و 

هـاي و بیـان کردنـد برنامـهاین دروس اطالعـی نداشـتند 

پزشکی چندان در برنامه درسی آنها  ايحرفهدرسی اخالق 

 ).15، 14کافی نیست (

ز یـاي در پژوهش دیگـري نهاي اخالق حرفهنبود مدل

برنامـه آمـوزش رشـته  87است. در پژوهشی  شدهتصریح 

قـرار گرفـت. نتـایج  یابیـارزپزشکی در کشور برزیل مورد 

 ها، مدل مناسـب اخالقـیاین برنامه %45نشان داد که در 

 ).16براي تدریس بر مبناي آن جود نداشت (

هـاي اخالقـی قبـل از نکته حائز اهمیت طراحی مـدل

به عبـارت دیگـر نیـاز اسـت ؛ اي استآموزش اخالق حرفه

یان اخالقی طراحی شود که از طریق آنها دانشجو هايمدل

ار مواجـه پزشکی با مشکالت بالینی اخالقی در بـالین بیمـ

هـاي اخالقـی کنـد گیـريشوند و آنها را وادار بـه تصـمیم

دانشـجویان  %85اي نشان داده شـد کـه ). در مطالعه17(

تجربیـات و مسـائل اخالقـی  تصویرسـازيبیان نمودند که 

در  پیش آمده و استفاده از الگوها و نیز بحث و تبادل نظـر

 توانـد ذهـن آنهـا را در ایـنخصوص اتخاذ تصمیمات مـی

 ).18زمینه روشن نماید (

پیشرفت و گسـترش دانـش و فنـاوري در فرآینـدهاي 

پیشگیري، تشـخیص و درمـان، بیمـاران و پزشـکان را بـا 

متعددي مواجه ساخته است و این امر مسـائل  هايانتخاب

جدیدي را به وجود آورده که بـا اخـالق پزشـکی بقراطـی 

اصـول  قادر به پاسخگویی به آنها نیستیم. در وقع آمـوزش

کنـد و اخالقی آمرانه و نهی کننده به تنهایی کفایـت نمـی

بایــد راهکارهــاي جدیــد اخالقــی بــراي حــل مســائل بــه 

دانشجویان پزشـکی آمـوزش داده شـود. الزمـه ایـن امـر، 

). بســـیاري از 19اخالقـــی اســـت ( هايمـــدلطراحـــی 

 هایی در ارتباط با اخـالقدانشجویان رشته پزشکی آموزش

اي بـه تشـریح اسـاتید برجسـته مسلماًد و اناي دیدهحرفه
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اند. همچنین بسیاري اي پرداختهمبانی نظري اخالق حرفه

هاي آموزشی مربوطه، اي و برنامههاي اخالق حرفهاز کتاب

اصول نظري اخالقی نگاشته شده و بـه بعـد  بر اساستنها 

). همچنین بسـیاري 21، 20اند (کاربردي آن توجه نداشته

هاي پزشکی کشور بر قی موجود در دانشکدهاز دروس اخال

 تقریبـاًاي است و مبناي اصول اخالقی است که بین رشته

مدل اختصاصی که به رشته پزشکی مـرتبط باشـد وجـود 

در زمینه پزشـکی  ايحرفههاي اخالق طراحی مدل ندارد.

تواند دانشجویان پزشکی و اساتید این حرفه را بـیش از می

مر واقف سازد و از سویی دانشـجویان پیش به اهمیت این ا

 پزشکی مشغول کار در بالین را به تصویرسازي موضـوعات

براین پـژوهش حاضـر بـا بنا؛ اخالقی و حل آنها راغب کند

 انیدانشجو يامدل اخالق حرفه یابیو اعتبار یطراحهدف 

 یدانشــگاه علــوم پزشــک یپزشــک انیدانشــجودر  یپزشــک

 .انجام شده استلرستان 

 هاروشمواد و 
هاي تحقیق کیفی است که از روش دلفی یکی از روش

هـاي گیـريآن به منظور دستیابی بـه اجمـاع در تصـمیم

شود. در عمل، روش دلفی یک سري از گروهی استفاده می

 کنتـرل ها یا دورهاي متوالی به همـراه بـازخوردپرسشنامه

ز ااي است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه شده

 اد خبره درباره یک موضوع خاص دست یابد.افر

ــه اول  ــژوهش حاضــر، در مرحل ــژوهش  مســئلهدر پ پ

هـاي مـدنظر جهـت تعریف شد و سپس با توجه به ویژگی

نامزدهاي مشارکت در این  انتخاب شرکت کنندگان خبره،

کار گروه شناسایی و از آنان دعوت بـه عمـل آمـد. مرحلـه 

پـژوهش اسـت. در  لهمسئدوم مرحله تولید ایده در زمینه 

هاي خـود را دربـاره عوامـل ایده این مرحله، اعضاي خبره،

پژوهش ارائه کردند. پژوهشـگر بـا حـذف  مسئلهمرتبط با 

موارد تکراري و کاربرد واژگان یکسان، لیست نهایی عوامل 

پژوهش را استخراج کرد. در مرحله سـوم  مسئلهمرتبط با 

کـار بـا آنهـا قابـل تعداد عوامل به میزانی کاهش یافت که 

انجام باشد. در مرحله آخر نیز، با توجه بـه میـزان اهمیـت 

 نهایی تعیین شد. هايمؤلفهعوامل و ترتیب آنها، عوامل یا 

ترکیب اعضاي خبره دلفی پژوهش حاضـر متشـکل از 

افرادي است که در موضوع پژوهش داراي دانش و تخصص 

 ند و دانشباشاي میهستند، یعنی جز اساتید اخالق حرفه

 مسـئلهو صالحیت الزم در زمینه اظهار نظر در ارتباط بـا 

پژوهش حاضر را دارند. هنگامی که میان اعضـاي کـارگروه 

 نفـر 20تـا  10تجانس وجود داشته باشد تعداد آنها حدود 

توصیه شده است. اعضاي کارگروه دلفی براي این پـژوهش 

ن اشد. ایـبمی اياستاد خبره در حوزه اخالق حرفه نفر 14

 گیري غیراحتمالی و ترکیبـیتعداد خبره، به صورت نمونه

برگزیــده  يارهیــزنجدار یــا قضــاوتی و هــاي هــدفاز روش

 دهد.روش انجام مدل دلفی را نشان می 1شدند. شکل 

سپس جهـت بـرازش الگـوي پیشـنهادي و پاسـخ بـه 

شـده در مـورد  یطراحـاي اخـالق حرفـهمدل  اآی«:سؤال

 يلرسـتان دارا یدانشگاه علـوم پزشـک یپزشک انیدانشجو

هاي و شـاخص هامؤلفـه، به استناد »برازش مناسب است؟

شناسایی شده، الگوي نظـري طراحـی شـد. در ایـن الگـو، 

رفته گپنهان) در نظر مکنون (به عنوان متغیرهاي  هامؤلفه

متغیرهـاي آشـکار) مربوطه (هاي شدند که توسط شاخص

ی معـادالت سـاختاري یابمـدل بر اسـاسسنجش شدند و 

اي دانشجویان تعیین گردید. قبل بر اخالق حرفه تأثیرشان

، SPSSV22آمـاري  افـزارنرماز برازش مدل، با اسـتفاده از 

متري آزمـون ناپـارابـا هـا مفروضه نرمال بودن توزیـع داده

 . شدبررسی اسمیرنف  -کلموگروف

 هایافته
هـا داده آمده از این آزمون نشان داد که به دستنتایج 

از توزیع نرمال برخوردار نیستند. به همین دلیل و با توجه 

ــه این کــه در مــدل، متغیــر پنهــان مرتبــه دوم (اخــالق ب

ــه ــاخصحرف ــا ش ــود دارد، از روش اي) ب ــازنده وج هاي س

حداقل مربعات جزئی استفاده گردیـد، زیـرا فـرض نرمـال 

 .ها در آن مد نظر نیستبودن داده
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 هاي جمعیت شناختیانی و درصد نمونه آماري بر حسب ویژگیتوزیع فراو .1جدول 

 
 

نفر  160حاضر  قی، در تحق1بر اساس اطالعات جدول 

درصـد)  41نفـر ( 66انتخاب شدند.  يبه عنوان نمونه آمار

و  یدرصد بوم 63بودند. مؤنث) درصد 59نفر ( 94مذکر و 

 متأهـلدرصـد  26درصد مجرد و  74 ،یربومیدرصد غ 37

 سال بود. 25افراد نمونه  یسن نیانگیم بودند.

ــا  قیــشــده از طر يجمــع آور يهــااســتفاده از داده ب

شـده  ییشناسـا يهاکه بـر اسـاس شـاخص ياپرسشنامه

مـورد مطالعـه  ۀاز جامع ينمونه آمار نیساخته شد و در ب

 یاز لحاظ کم هامؤلفهمربوط به  يهاشاخص د؛یگرد عیتوز

در ادامه  جیر گرفتند که نتاقرا يآمار لیو تحل هیمورد تجز

 .استآورده شده 

آزمون  ها،داده عیمفروضه نرمال بودن توز یبررس يبرا

 کـه بـه کـار بـرده شـد رنف،یاسم -کلموگروف يناپارامتر

 .داده شده است نشان 2آن در قالب جدول  جینتا

 
 هاادهد عینرمال بودن توز نییمربوط به تع رنفیاسم -آزمون کلموگروف جینتا .2جدول 

 
، چـون مقـادیر بـه دسـت 2جدول اطالعات  بر اساس

 معنـادار α=01/0در سـطح خطـاي  zهاي آمده براي آماره

هـا از شود کـه داده)، چنین استنباط میP>01/0هستند (

 توزیع نرمال برخوردار نیستند.

ها نشـان نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن توزیع داده

)، 2(جدول  ستندینرمال برخوردار ها از توزیع نداد که داده

کـه در مـدل، متغیـر پنهـان به این دلیل و با توجه به این

سـازنده وجـود  مؤلفـه 11بـا  )ايمرتبه دوم (اخالق حرفه

دارد، از روش حداقل مربعات جزئی اسـتفاده گردیـد، زیـرا 

 در آن مد نظر نیست. هادادهفرض نرمال بودن 
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 )هامؤلفه( يریگاندازههاي معناداري مربوط به مدل tر بارهاي عاملی و مقادی .3جدول 
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معناداري بارهاي  t، مقادیر 3جدول بر اساس اطالعات 

بـا  هـاعاملی (ضرایب مسیر) مربوط به رابطۀ بین شـاخص

باشـد، لـذا چنـین مـی 57/2بیشـتر از مربوطه  هايمؤلفه

سـطح خطـاي  شود که کلیه بارهاي عاملی دراستنباط می

01/0=α،  57/2هستند (معنادار>t.( 

 
 ايمعناداري مربوط به اخالق حرفه tبارهاي عاملی و مقادیر  .4جدول 
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معناداري بارهاي  t، مقادیر 4جدول بر اساس اطالعات 

بـا  هـاعاملی (ضرایب مسیر) مربوط به رابطۀ بین شـاخص

ذا چنــین باشــد؛ لــمــی 57/2بیشــتر از اي، اخــالق حرفــه

هـاي شود کـه بارهـاي عـاملی کلیـه شـاخصاستنباط می

 ،α=01/0مـرتبط بــا مــدیریت اسـتعداد در ســطح خطــاي 

 ).t<57/2هستند (معنادار 
 

 تحقیق به ترتیب نزولی مدل هايمؤلفهمعناداري مربوط به  tبارهاي عاملی و مقادیر  .5جدول 

 
 

، در مــدل ســاختاري، 5جــدول بــر اســاس اطالعــات 

بـا  هايمؤلفـههاي عاملی (ضـرایب مسـیر) مربـوط بـه بار

در سـطح خطـاي  57/2بـاالي  tبارهاي عاملی بـا مقـادیر 

01/0=α، باشند که در جدول فوق با عالمت داري میمعنی

شـود کـه اند. لـذا چنـین اسـتنباط می** مشخص شـده

در مـدل  هامؤلفـهبارهاي عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به 

باشـند. بارهـاي عــاملی و داري مییاي معنــاخـالق حرفـه

دهــد کــه در مــدل اخــالق معنــاداري نشــان می tمقــادیر 

 196/0 یعـاملاحترام به دیگران با بار  هايمؤلفهاي، حرفه

در  154/0اول، هـوش هیجـانی بـا بـار عــاملی  گـاهیدر جا

 جایگـاهدر  151/0بـا بـار عـاملی  دوسـتینوعجایگاه دوم، 

تعهــد بـه عــدالت  هايؤلفـهمسـوم اهمیـت قــرار دارنـد و 

در  066/0اجتمــاعی و حساســیت اخالقــی بــا بــار عــاملی 

 جایگاه آخر اهمیت قرار دارند.
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 گیرينتیجهبحث و 
گسترش استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی و افـزایش 

سـطح تحصـیالت افــراد در جوامـع امـروزي و بســیاري از 

ر عوامل دیگر موجب باال رفتن سطح آگاهی بیماران و تغیی

جـاد تواند از علل اینگرش آنها گردیده است که این امر می

مسائل جدید اخالقی باشد. همچنـین پیشـرفت روزافـزون 

هاي درمـانی نـوین در حرفـه پزشـکی در علم و ارائه روش

است. لذا بـیش از پـیش لـزوم  مؤثربروز مشکالت اخالقی 

 شودمیاي احساس هاي اخالق حرفهتوجه به طراحی مدل

لگـوي بنابراین هـدف ایـن پـژوهش، طراحـی ا؛ )25-22(

اي از پزشـکان بـود. بـدین اي در بـین نمونـهاخالق حرفه

نفر  14منظور با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظر 

ور اي که جز پزشکان بودند تحلیل داز اساتید اخالق حرفه

منتهـی  مؤلفـه 11بـه هاي خبرگان اول، دوم و سوم پاسخ

، تعـالی شناسـیوظیفهعبارتنـد از:  مؤلفـهازده شد. این یـ

، دوسـتینوعشغلی، درستی و شرافت، احترام بـه دیگـران، 

تعهد به عدالت اجتماعی، مدیریت زمـان، هـوش هیجـانی، 

رازداري، دانش اخالقی و حساسیت اخالقی. همچنین هـر 

ل هاي مربوط بـه خـود مـدبا شاخص هامؤلفهکدام از این 

دهد. جهت بـرازش مـدل را ارائه می ايکامل اخالق حرفه

 برازش استفاده شد. آزموناخالقی پیشنهادي، از 

اي آنچنان که پیداست بـه قـدري اهمیت اخالق حرفه

بهداشـتی را بـه خـود  يهـاحوزه یرسـاتـوان است که می

و  هامؤلفههاي مرتبط با این حوزه به مرتبط سازد. پژوهش

کـه هـر کـدام بـه انـد هاي گوناگونی اشاره داشـتهشاخص

انـد. ایـن پـژوهش نحوي در تبیین این حوزه گام برداشـته

طراحی مدلی اخالقی با الهام از ادبیات پژوهشـی و  درصدد

اي بـود. مـدلی کـه با کمک خبرگان حـوزه اخـالق حرفـه

گرایـی را بـا ايحرفـه هايمؤلفـهبتواند به صورت مشخص 

 شناختی مشخص سازد.مبناي دقیق روش

د بودن مـدل طراحـی شـده حاصـل ایـن در کنار مفی

هـاي آمـوزش از برخـی روش شـودمیپژوهش، پیشـنهاد 

اي در بین دانشـجویان پزشـکی شـامل ارائـه اخالق حرفه

ار، روش توسط دانشجویان، آموزش بر بالین بیم اندیشیهم

اي بـه صـورت کارگـاهی و هاي اخالق حرفـهآموزش مدل

 گرفته شود.آموزش اخالق به صورت داستان نیز بهره 

 تشکر و قدردانی
از تمامی کسانی که به هر نحـوي مـا را در بدینوسیله 

این مقاله یاري رساندند تشـکر  شانجام این پژوهش و نگار

 .نماییمردانی میقدو 
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Abstract 

Background : Professional ethics is one of the basic issues in human societies. If a comprehensive definition 
of ethics is provided, professionals in any profession can decide which behavior is logical and irrational, 
which is moral, and which is immoral. In the medical community, the discussion of ethics has a special place 
due to the importance of the medical profession, so that medical ethics has a very serious and wide scientific 
discussion. This study was conducted with the aim of designing and validating the model of medical ethics in 
medical students of Lorestan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: In this study, a theoretical model was designed to fit the proposed model resulting 
from the qualitative model and based on the identified components and indicators. In this model, the 
components were considered as hidden variables that were measured by the relevant indicators (obvious 
variables) and based on the modeling of structural equations, their effect on students' professional ethics was 
determined. Prior to fitting the model, using the SPSS statistical software version 22, the assumption that the 
data distribution was normal was tested with the Clomogrov-Smirnov nonparametric test. 
Results: In the present study, 160 people were selected as statistical samples. 66 (41%) were male and 94 
(59%) were female. 63% were natives and 37% were non-natives, 74% were single and 26% were married. 
The average age of the sample was 25 years. The results of the study showed that in the professional ethics 
model, the components of respect for others with a factor of 0.196 in the first place, emotional intelligence 
with a factor of 0.154 in the second place, altruism with a factor of 0.151 in the third place are important. 
have. Also, other components, respectively, are correctness and honor with a factor of 0.132, 
conscientiousness with a factor of 0.107, job excellence with a factor of 0.99, secrecy with a factor of 0.085, 
time management with a factor of 0.833, Moral knowledge with a factor of 0.773, commitment to social 
justice with a factor of 0.066 and moral sensitivity with a factor of 0.66. 
Conclusion: Proper adaptation of the proposed research model can be useful in developing ethical models 
and national programs at the level of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.. 
Keywords: Professional Ethics Model, Model, Doctors, Delphi Method, Component, Index. 
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