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از  یآموزش یهابرنامه یابیارزش یبرا دیجد یابزارها یسنجو روان یطراح
 منظر اخالق و عدالت

 

 *انیانیزاده، تُکتَم کزمان دیزاده، وحیول الیل ،یآرزو قو

 

 

 چكيده

 یآموزش یهاامهبرن یو نقش اساس یآموزش یهابرنامه یدر طراح یعدالت محور یعنیمبحث آن  نیترعمده ژهیاخالق به و تیاهممقدمه: 

و  از منظر اخالق یآموزش یهابرنامه یابیارزش یبرا دیجد یابزارها یحاضر با هدف طراح یکشور سبب شد تا مطالعه یدر رشد و توسعه
 انجام شود. به صورت یک مطالعه اولیهعدالت

. رفتیصورت پذ8931در سال  زیتبر ییماو ما یپرستار یی بود که در دانشکدهسنجروانای و مطالعه حاضر از نوع توسعهها: روش

ابزارها  یهاهیشد و سپس گو فیتعر یآموزش یهاابتدا با استفاده از مرور متون گسترده، اخالق، عدالت و برنامه هیاول یابزارها نیجهت تدو
ارها با روش ابز ییایاده شد و پااستف زین یفیاز آمار توص یفیابزارها عالوه بر روش ک ییو محتوا یصور ییروا یجهت بررس .دیارائه گرد
 قرار گرفت. تأییدکرونباخ( مورد  یآلفا بی)کاپا( و روش همسانی درونی )ضر ابانیارز نیتوافق ب

ابتدا در  یبرنامه از نظر عدالت محور یابیو ابزار ارزش هیگو 52ابتدا در  یاز منظر اخالق محور یآموزش یهابرنامه یابیابزار ارزشنتايج: 

از منظر  یآموزش یهابرنامه یابیارزش یابزارها یهاهیگو ،یفیو ک یصورت کم و محتوا به یصور ییروا نییارائه شد. پس از تع هیگو 93
و  93/30 بیبه ترت S-CVI/Aveکل ابزارها، بر اساس  یمحتوا یی. رواافتندی رییتغ هیگو 95و  51 به بیبه ترت لت،اخالق و عدا

 محاسبه شد. 35/6و  10/6کرونباخ  یآلفا بیو ضر 18/6و  11/6 بیبه ترت کیر ه یکاپا برا بیبود. ضر 61/13

را از  یآموزش های تواند برنامهاز منظر اخالق و عدالت تدوین شد که می یبرنامه آموزش یابیارزش یمطالعه ابزارها نیدر اگيري: نتيجه

ه، در شد یطراح هیاول یبا استفاده از ابزارها تربیشنجام مطالعات سالمت بررسی نماید. ای در حوزه ازیمورد ن یاصول اخالق ینظر غنا
 .شودمی شنهادیپ یزشآمو یهاطیمح ریسا

 

 اخالق ، عدالت ،یابزار، برنامه آموزشهای کلیدی: واژه
 505تا  555 (:06)91؛ 9318علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

 تیترب ،یکگوناگون پزش یهاهدف از آموزش در حوزه

 ییوریاست، ن ستهیشا یبا عملکرد یاحرفه یانسان یروین

 ی(. الزمه1ها ارائه دهد)در شأن انسان یکه بتواند خدمت

 چندگانه یهاهیو اصالح ینیهدف واال، بازب نیبه ا دنیرس

                                                 
تُکتَم کیانیان )دانشجوی دکتری(، گروه سالمت جامعه، نویسنده مسؤول:  *

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران. 
t.kianian67@gmail.com 

دانشگاه  ،ییو ماما ی(، گروه کودکان، دانشکده پرستاریدکتر ی)دانشجو یآرزو قو

 الیدکتر ل(؛ arezooghavi@ymail.com). رانیا ز،یتبر ز،یتبر یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یزاده )استاد(، گروه کودکان، دانشکده پرستاریول

ها ها و دانشگاهدانشکده یآموزش هایبرنامه در

 اریبس یامروزه ابعاد آموزش پزشک رایز (.2و3است)

روبه  یادیز یهایاند و با تحوالت و دگرگونگسترده شده

را  یابعاد مسائل اخالق ،یگستردگ نی(، به تبع ا4رو هستند)

گسترده نموده است و  یآموزش پزشک یدر عرصه زین

زاده )استاد(، زمان دیدکتر وح(؛ valizadehl@tbzmed.ac.ir). رانیا ز،یتبر ز،یتبر

 ز،یبرت ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یجراح یگروه داخل

 (zamanzadeh@tbzmed.ac.ir). رانیا

، تاریخ پذیرش: 58/3/31، تاریخ اصالحیه: 51/8/31مقاله:  تاریخ دریافت

58/3/31 
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دقت  یآموزش یهااصول در برنامه نیا یدائم یبازنگر

 (. 5)طلبندیمرا  یاژهینظر و

 به یدر آموزش علوم پزشک ینظر داشتن مسائل اخالق در

ترین مباحث در است که از عمده تیاهم یدارا یقدر

( 7و6)شودیقلمداد م یبه تحول و نوآور دنیرس یراستا

 زهیو انگ یریادگیتنها در  آن نه یاز هنجارها یو تخط

بلکه  کندیم جادیخلل ا لیادامه تحص یبرا انیدانشجو

 ریتحت تاث زینرا  انیو مددجو مارانیب تیسالمت و رضا

و ضرورت سبب  تیحجم از اهم نی(. ا1قرار خواهد داد)

و آموزش  یااخالق حرفه یاعتال یهاشده است تا بسته

سالمت  یحوزه یآموزش عال یهاعدالت محور در برنامه

 (. 8کشور گنجانده شوند)

 یاز ابعاد چهارگانه یکیدر امر آموزش  یمحور عدالت

عملکرد منصفانه و برخورد  اخالق است که به تعامالت،

و  یابیآن در ارز تیاشاره دارد و رعا یریبدون سوگ

 و انیدانشجو نیب یسبب انتقال حس ارزشمند یازدهیامت

مطلوب خواهد  یلیـ تحص یمدن یرفتارها جادیبه دنبال آن ا

بر اصول  یگفت هدف از آموزش مبتن دی(. در کل با9شد)

 یبرا یشخص یهاتیها و ظرفارزش تیتقو ،یاخالق

و  یروزانه فرد یدر رفتارها یاصول اخالق تیرعا

حساس به باورها و  دیآموزش با نیاست. ا یاجتماع

ه را دربرداشت یرفتار فرد رییباشد و تغ یفرهنگ یهنجارها

 در جامعه یاخالق صولکه سبب گسترش ا یاباشد به گونه

ها، از ارزش یابا مجموعه انی( در واقع دانشجو11)شود

ا و هوارد دانشگاه یمنف ایمثبت  یِشخص اتیو اخالق دیاعق

 تیمراکز، ترب نیو نقش مهم ا شوندیها مدانشکده

 جیانه نتاتأسف(. اما م9اخالق مدار خواهد بود) انیدانشجو

شمار قابل  یایوسالمت گ یمطالعات در حوزه یبرخ

 یبه مبان یتوجهیاز ب یناش اتیاز تخلفات و شکا یتوجه

چندان مناسب ست که نشان از عملکرد نها یاخالق

 نی(. همچن12و11در کشور هستند) یآموزش یهابرنامه

است که  نیگواه ا یارحرفهیو غ یراخالقیغ یبروز رفتارها

 ینهیدر زم دیکه با طورآنموجود  یآموزش یهابرنامه

به اصالح  ازیموفق نبوده و ن یاصول اخالق یارائه

در  زی( و همکاران نMahajan(. ماهاجان )13دارند)

 یهادر برنامه یگزارش کردند اخالق محور یامطالعه

 یهارا برنامهآموزش آن یفهیکم رنگ است و وظ یآموزش

 دی(. لذا با7( برعهده گرفتند)Hide Curriculumsپنهان )

 یهنوز منبع مشخص ار،یبس یهاشرفتیرغم پیگفت عل

 ن،یتدو یبراخاص  یاقدام ایبر وجود برنامه و  یمبن

اخالق محور  یآموزش یهابرنامه یابیارزش ایو  یابیارز

نشان  خاطر دیبا نی(. همچن13و عدالت محور وجود ندارد)

به  ترکم رانیدر ا ژهیبه و یآموزش یهاکرد که در نظام

پرداخته  یآموزش یهابرنامه در یشاخص عدالت محور

نامه بر کی یابیارزش یبرا نی(. بنابرا15و14شده است)

ابتدا  ،یو عدالت محور یاز منظر اخالق محور یآموزش

(، لذا در 16شود) نییتب میمفاه نیا یهاالزم است شاخصه

اصول  ق،یدق یبررس یشد برا یحاضر سع یمطالعه

سالمت،  یحوزه رد یآموزش یهامتوجه برنامه یاخالق

 ییاخالق و عدالت در آموزش در قالب ابزارها یهاشاخصه

 های از برنامه یبخش اساس نیتا ا ند،یهم آ گرد هیاول

 یمطالعه نیتا حد امکان مغفول نماند. بنابرا یآموزش

 یابر دیجد یابزارها یسنجو روان یحاضر با هدف طراح

از منظر اخالق و عدالت  یآموزش یهابرنامه یابیارزش

 انجام شد.

 

 هاروش

که  است یسنجروانو  یااین مطالعه از نوع مطالعه توسعه

جهت  ییابزارها ییایو پا ییروا یو بررس یبا هدف طراح

در حوزه سالمت از منظر  یآموزش یهابرنامه یابیارزش

ها، تأمین روایی اخالق و عدالت طی سه مرحله، تدوین گویه

 حیوضها انجام شد. الزم به تها و تأمین پایایی گویهگویه

خالق با گانه ا3از اصول  یکیعدالت این که  لیاست، بدل

و سالمت است و  مراقبت یدر حوزه گسترده اریبس ینقش

به صورت  زیکشور ن یتحول آموزش پزشک یدر بسته

 یعدالت در ابزار یهاجداگانه ارائه شده است، شاخصه
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 جداگانه ارائه شده است.

 
 هااول: تدوین گویه مرحله

تعریف دقیق اخالق، عدالت  یپژوهش، ابتدا برا یاجرا جهت

 یهاواژه دیه از کلدبا استفا یآموزشی رنامهو ب

curriculum،ethics  ،Scale و justice ی مرور گسترده

و  یداخل یاطالعات یهادر بانک یای و اینترنتکتابخانه

 ,Pub Med, scopus, Web of Sciences) یخارج

ProQuest, Science Direct, Scholar)  صورت گرفت

 یهاامع از عوامل و شاخصاساس، دو فهرست ج نیو بر ا

ی برنامه کی نیتدو یکه برا یاخالق و عدالت محور

آموزش اثربخش و پاسخگو  کیی و ارائه یآموزش

از عوامل و  کیسپس هر  د،یگرد هیته است، یضرور

 های هیشد و گو فیتعر یاتیعمل تها، به صورشاخص

 . دیگرد نییمرتبط با آنها تع

 
 هایهدوم: تأمین روایی گو مرحله

تعیین روایی محتوا و روایی صوری، ابتدا ابزارها با  جهت

استفاده از نظرات متخصصان امر مورد بررسی و تأیید 

نفر  86صورت که هر پرسشنامه توسط  نیبد ؛قرار گرفت

 ه،یمشهد، اروم ز،یتبر یعلوم پزشک یهااز اساتید دانشگاه

 یهاکه در حوزه ز،یتبر انیو دانشگاه فرهنگ یبهشت دیشه

در حوزه سالمت صاحب  یآموزش یریزبرنامهو  اخالق

قرار گرفت و از نظر مرتبط بودن  یمورد بررس ،نظر بودند

 ارزیابی شد. 3تا  8از  یاو واضح بودن به صورت رتبه

ها ان سایر دانشگاهنظرصاحبکه برای  است الزم به ذکر

های متعدد پاسخی پیگیری رغمعلینیز ارسال شد ولی 

 فت نکردیم.دریا

 CVI- Content ییمحتوا ییشاخص روا ازیامت

Validity Indexتعداد  میاز تقس هیهر گو ی(( برا

( 3و  9در رتبه  هاهی)تعداد گو هیمتخصصان موافق با گو

 نمره یدارا یهاهیبر تعداد کل متخصصان محاسبه شد. گو

تا  %16 نیبی که نمره ییهاهیمورد قبول و گو %13 یباال

با  یهاهیداشتند. گو ینیبه بازب ازین بودنداخذ کرده  13%

(. سپس بر 86حذف شدند) زین %16از  ترنییپای نمره

 هیکل ییمحتوا یینمرات، شاخص روا نیانگیاساس م

-S) ییمحتوا ییهر ابزار، متوسط شاخص روا یهاهیگو

CVI/Ave - Scale-level Content Validity Index/ 

Averaging(.81)دیحاسبه گرد( جداگانه م 

محتوا  ییدر ابزار، نسبت روا هیهر گو تیاهم یبررس جهت

(CVR –Content Validity Rate مورد استفاده قرار )

هر  یبرا ییمحتوا یینسبت روا ازیامت نییتع یگرفت. برا

که  ینصف تعداد متخصصان از تعداد متخصصان ه،یگو

ف نص دانستند، کسر شد و بر یو ضرور تیرا با اهم تمیآ

. با توجه به آن که تعداد دیگرد میتقس نتعداد متخصصا

از  CVR ازیکه امت یمتخصصان ده نفر بود در صورت

 (. 81حذف شد) هیبود، آن گو ترکم 05%

 Item) هیگو ریاز نمره تأث یکمّ یصور ییروا جهت

Impact Scoreراستا بعد از اعمال  نی( استفاده شد. در ا

اصالح  یابزارها ،یفیک یصور و ییمحتوا یینظرات و روا

 ز،یتبر یعلوم پزشک یهادانشگاه دینفر از اسات 82شده به 

آموزش  یدکترا انیدانشجوتهران، مشهد و  ران،یا

 نیشد که از ا دهدا دانشگاه علوم پزشکی تبریز یپرستار

 نیو به محقق نموده یده نفر ابزارها را بررس انیم

کنندگان خواسته شد بخش از مشارکت نیبازگرداندند. در ا

 2 فیدر ط هاهیاز گو کیهر تیاهم زانیتا در مورد م

وجود دارد،  یابهام ینظر دهند و اگر در بخش یادرجه

 . ندینما انینظرات خود را ب

علوم  یهاشاغل در دانشگاه دیاسات یورود برا اریمع

 تی(، حداقل ده سال سابقه فعالعلمیهیأت ی)اعضا یپزشک

و  یآموزش پزشک ،یالق پزشکاخ یهادر حوزه

 انیدانشجو یورود برا اریمع بود. یآموزش یریزبرنامه

و عالقه جهت  یآموزش یهاشامل گذراندن درس نظام

 دعوت از نیبه ذکر است، ح مشرکت در پژوهش بود. الز

 حیآنان توض یاهداف پژوهش برا یکنندگان تماممشارکت

 تیضاحضور در پژوهش از آنان ر یبراداده شد و 
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و نظر متخصصان از طریق ایمیل  .دیآگاهانه اخذ گرد

 .دریافت شد

د ( درصیفیک یصور یی)روا هیگو رینمره تأث نییتع جهت

داده بودند در  2 ای 3 ازیامت ه،یگو تیکه به اهم یافراد

که نمره  یو در صورت دیضرب گرد تینمره اهم نیانگیم

در ابزار  هیبود گو 2/8از  تربیش ای یمساو هیگو تیاهم

 حفظ شد. 

 
 سوم: تأمین پایایی  مرحله

به صورت در دسترس انجام  یریمرحله نمونه گ نیا در

پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و  شد و

 و علمیهیأتقرار گرفت. در ابتدا، از ده  یکاپا مورد بررس

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز یپرستار یدکتر یده دانشجو

از  یآموزش یهابرنامه یابیارزش یشد تا ابزارها خواسته

)برنامه  یبرنامه آموزش کی یرا برا منظر اخالق و عدالت،

 ندینما لی( تکمیو جراح یارشد داخل یکارشناس یآموزش

 یبررس نیحاصل از ا جیکرونباخ از نتا یآلفا بیو ضر

 .دیمحاسبه گرد

 یو دانشجو علمیهیأتشش  زیکاپا ن بیضر یبررس جهت

در  یآموزش یهابرنامه قیدق یبررس ،یپرستار یدکتر

 یبررس کیارائه شده را که  یحال اجرا بر اساس ابزارها

لذا از آنان  رفتندیو زمان بر بود، پذ قیموشکافانه و دق

در حال اجرا در  یآموزش یهاخواسته شد تا برنامه

 یو کارشناس ی)در مقاطع کارشناس یارپرست یحوزه

اورژانس  ،یو جراح یسالمت جامعه، داخلارشد کودکان، 

 یابزارها مورد بررس نی( را بر اساس ایپرستار یو دکتر

شده، به دقت توسط  ادی یهابرنامه یقرار دهند. از طرف

 بیضر یقرار گرفت. جهت بررس یمورد بررس زیمحقق ن

ه دو ب یکاپا لیو تحل هیتجز روشاز  ابانیارز نیتوافق ب

به دست آمده از  جیکه نتا بیترت نیدو استفاده شد. به ا

 جیاز مشارکت کنندگان، با نتا کیابزارها توسط هر  یبررس

قرار گرفت.  لیو تحل هیمحقق مورد تجز یحاصل از بررس

سطوح توافق  یابیارزش یبرا جیکاپا به طور را یمدل آمار

 بیو ضر شودیمختلف استفاده م ابانیارز یبندرتبه نیب

ها با داده لی( تحل81)است تأیید، مورد 1/6از  تربیش یکاپا

 ,SPSS-13 (IBM, Armonk, NYافزار استفاده از نرم

USA)  گرفت.صورت 

 

 نتايج

ابتدا  یاز منظر اخالق محور یبرنامه آموزش یابزار بررس

محتوا، بر  ییروا یبررس انیبود. در جر هیگو 52 یحاو

حذف شد و دو  هیگو 8محاسبه شده  CVR یاساس نمره

 "و  "انیو مددجو مارانیبه ب انیعدم ضرر و ز" هیوگ

 هاهی، به گو"انیمددجو یاقدامات برا یتوجه به سودمند

 یصور ییروا انیدر جر رات،ییاضافه شد. پس از اعمال تغ

اخذ کردند لذا،  2/8 یباال ریتأث ینمره ها،هیگو یتمام یکمّ

 یفی. اما در بخش کدیحذف نگرد یدر بخش کمّ یاهیگو چیه

بدحال  اریبس ماریمهارت نحوه مراقبت از ب جادیا"عبارات 

 رییو تغ زهیانگ جادیا"و  "به خانواده یو تیو اطالع وضع

و  یرفتار یمهارت هاارتقای جهت  انینگرش در دانشجو

از  یدو قسمت تیبه علت ماه "یااز تعهدات حرفه یآگاه

دو لذا هر کدام به  ،کنندگان قابل درک نبودنظر مشارکت

 هیگو 51با  یابزار تیشدند. در نها میجداگانه تقس هیگو

 (.8)جدول دیگرد هیته

ابتدا  یاز منظر عدالت محور یبرنامه آموزش یبررس ابزار

 ییمحتوا ییروا یبررس انیشد. در جر نیتدو هیگو 93در 

حذف شد. پس از  هیگو 3محاسبه شده  CVR و نمره

 یاهیگو چیه یصور ییروا انیدر جر رات،ییاعمال تغ

و افراد در  تیجمع ییشناسا" هی. اما گودیحذف نگرد

و عوامل  یاندک به خدمات اساس یمعرض خطر دسترس

و  تیاهم فیتوص" هیگو نیو همچن "یکننده دسترس نییتع

جذب  یبرا یهاو برنامه یدر دسترس بودن خدمات جانب

دو  تیبه علت ماه "یبهداشت یافراد در نظام مراقبت ها

 تیشدند. در نها میجداگانه تقس یهیه دو گوب یقسمت

 (.5 دول)جدیگرد نیتدو هیگو 95با  یابزار

به  یو عدالت محور یابزار اخالق محور یکاپا برا بیضر
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 دست آمد.ه ب 35/6و  10/6 بیکرونباخ به ترت یآلفا بیو ضر 18/6و  11/6 بیترت

 

 قاز منظراخال یآموزش یهابرنامه یابیابزار ارزش: 9 جدول

 CVR گویه
I-CVI 

Item Impact 

score 
Clarity Relevancy 

 8/4 91 71 8/1 کندبه توانمند نمودن فراگیران در درک اصول پایه اخالقی کمک می

 7/4 91 81 8/1 کندبه توانمند نمودن فراگیران در درک و ارزیابی رابطه اخالق و قانون کمک می

ختن بهترین روش جهت برخورد با چالش اخالقی را فراهم توانایی استدالل دقیق برای مشخص سا

 کندمی
1 111 111 15/4 

 5 91 91 8/1 ایجاد مهارت نحوه مراقبت از بیمار بسیار بدحال را در بردارد ** 
رسانی خبرهای ناگوار )وضعیت بیمار بسیار بدحال( به خانواده های الزم جهت اطالعایجاد مهارت

 را در بردارد **
8/1 91 91 5 

 8/4 111 111 8/1 های رفتاری را دربردارد** مهارتارتقای ایجاد انگیزه و تغییر نگرش در دانشجویان جهت 

 8/4 111 111 8/1 شود **ای در دانشجویان میمنجر به ایجاد تعهدات حرفه

 96/3 91 91 6/1 به آموزش اخالق پزشکی به صورت مشترک با مدرسین علوم بالینی و اخالق توجه دارد

 23/4 111 111 8/1 آموزش اخالق به صورت تئوری و بالینی را دربردارد

 87/3 111 111 8/1 های اخالقی با قوانین جزایی را دربرداردآموزش ارتباط پیچیدگی

 44/3 111 111 1 به آموزش اخالق در طول دوره به طور مستمر بر اساس درک و تجربیات دانشجویان توجه دارد

 8/4 111 111 1 وای آموزشی درس اخالق، با نیازهای دانشجویان متناسب استمحت

 7/4 111 91 1 تلفیق دروس تخصصی با محتوای اخالقی مربوطه صورت گرفته است

 5 91 91 8/1 پذیری در قبال بیماران توجه داردیتمسؤرلبه ایجادحس 
 8/4 111 111 1 ای بودن توجه داردمحتوای آموزشی اخالق به حرفه

 5 111 111 1 ها در قبال بیماران توجه داردیتمسؤرلها، حقوق و محتوای آموزشی اخالق به ارزش
 5 111 111 1 محتوای آموزشی اخالق به محرمانه بودن مسائل مربوط به بیمار توجه دارد

 5 111 111 8/1 گیری مستقل و لزوم رضایت بیمار توجه داردبه تصمیم
 9/4 111 111 1 ی آسیب پذیر توجه داردهابه حقوق گروه

 6/4 91 91 8/1 به آموزش مسائل مربوط به آغاز زندگی و پایان عمر توجه دارد

 - 36 16 3/6 ایجاد نگرش فضیلت، تفکر انتقادی و وجدان را در بردارد*

 9/4 111 111 1 بر صداقت و اعتماد تاکید دارد

 5 111 111 1 به آموزش همدلی و محبت توجه دارد
 5 111 111 1 آموزش احترام به کرامت بیماران به عنوان یک انسان را در بردارد

 8/4 111 111 1 دهدبه نقش سایر متخصصین در مراقبت از بیمار را مورد توجه قرار میاحترام 

 59/3 866 866 1/6 ای نسبت به جامعه و جهان توجه داردیت حرفهمسؤرلبه 

 3/3 866 36 8 الینی و آموزش مادام العمر را در برداردتعهد به حفظ صالحیت ب

S-CVI/Ave 96/31 91/32 فرم نهایی حفظ شدند: هایی که دربرای آیتم - 

 3/3 - - - آموزش عدم ضرر و زیان به بیماران و مددجویان را در بر دارد ***

 1/3 - - - *آموزش در نظر گرفتن سودمندی اقدامات برای مددجویان را در بر دارد **

 حذف شد. یابیکه از فرم ارزش یاهی* گو

 قرار گرفت. هیعبارت بوده و بعدا در دو گو کیکه در ابتدا  ییهاهی** گو
 .( با نظر پانل متخصصان به فرم اضافه شدیفیو ک ی)کم ییمحتوا ییکه بعد از انجام روا ییهاهی*** گو
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 ز منظر عدالتا یآموزش یهابرنامه یابیابزار ارزش: 2 جدول

 CVR گویه
I-CVI Item Impact 

score Clarity Relevancy 

 96/3 91 91 6/1 ( در دانشجویان توجه داردLeadership (به ایجاد مهارت رهبری

 28/2 71 91 6/1 به کسب توانایی تحقیق در زمینه عدالت اجتماعی توجه دارد

 15/4 91 81 8/1 ه داردبه مشارکت دانشجو در ارائه خدمات به جامعه توج

 7/4 111 91 1 به عوامل مؤثر بر عدالت اجتماعی در بالین توجه دارد

 6/3 81 71 6/1 چارچوبی، برای توجه به عوامل اجتماعی در بردارد

 - 71 51 4/1 های نظری عدالت را در بردارد *آموزش پایه

 14/4 81 81 6/1 به عوامل مؤثر در سالمت ناکافی توجه دارد

 - 81 71 4/1 شناسایی عوامل مؤثر در عدالت اجتماعی را مد نظر دارد*

 14/4 91 91 6/1 به اهمیت عدالت اجتماعی و درک آن توجه دارد

 - 81 91 4/1 تجربیات قبلی فراگیران در زمینه عدالت اجتماعی را مد نظر دارد*

 ران جهت بررسیآموزش در نظر گرفتن فرهنگ، محیط، وضعیت شغلی و اجتماعی بیما

 های سالمت و مشارکت در مراقبت از خود را در بر دارد*توانایی آنان در درک پیام

2/1 61 71 - 

به ایجاد دانش در زمینه عوامل اجتماعی و فرهنگی بیمار در زمان تعامل با 

 بیمار توجه دارد

1 81 111 7/4 

 6/4 111 81 8/1  مد نظر دارد درک مفاهیم خاص اخالقی و پزشکی قانونی مربوط به خدمات را

 7/4 91 81 6/1 کنددر زمینه اهمیت رضایت آگاهانه، حساسیت ایجاد می

آموزش در زمینه احترام به حقوق بیمار برای رد یا انتخاب آگاهانه یک 

پروسیجر )درحالی که درباره خطرات و فواید پروسجر آگاهی دارد( را در 

 بردارد

1 91 111 9/4 

وانایی برای پیشگیری از تعصب و نابرابری در ارائه خدمات توجه به ایجاد ت

 دارد

6/1 71 91 6/4 

 7/4 111 91 1 ای در عدالت اجتماعی توجه داردهای اخالق حرفهبه ایجاد پایه

های مختلف و ابزارهای موجود برای حمایت از سالمت را در آموزش راه

 بردارد

6/1 91 91 14/4 

 7/4 111 91 1 و حمایتی برای افراد محروم را در بردارد آموزش اقدامات مؤثر

های پزشکی را آموزش ارتباط بین ساختارهای قدرت و دسترسی به مراقبت

 در بردارد

1 81 111 96/3 

دنبال ه به توصیف و طراحی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و پزشکی ب

 دسترسی افراد کم درآمد به خدمات سالمت اولیه توجه دارد

1 111 111 52/3 

به شناسایی جمعیت و افراد در معرض خطر دسترسی اندک به خدمات اساسی 

 توجه دارد **

6/1 111 91 96/3 

آموزش تعیین عوامل مؤثر در دسترسی اندک به خدمات اساسی را 

 دربردارد**

6/1 111 91 96/3 

 87/2 91 81 6/1 به توصیف اهمیت در دسترس بودن خدمات جانبی توجه دارد**

های سالمت در جهت اجرای ریزی برای جذب مردم در نظام مراقبتبه برنامه

 خدمات جانبی اشاره دارد**

6/1 81 91 87/2 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-4849-en.html


 و همکاران یآرزو قو ز منظر اخالق و عدالتا یآموزش یهابرنامه یابیارزشسنجی ابزار روان
 

 p://ijme.mui.ac.irhtt (06)83: 8931/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / اسفند  506

 

رسانی و موانع دسترسی های سالمت و خدماتآموزش ساختار اساسی بیمه

 ها را دربردارد*به این سیستم

2/1 71 71 - 

 46/2 91 91 6/1 های مراقبت توجه داردبه مسائل مربوط به تامین مالی و سیستم

های در سازی یک پروژه در زمینه سالمت جمعیتبه توانایی طراحی و پیاده

 اقلیت توجه دارد

8/1 81 91 28/3 

ت ریزی جهبرای برنامه "جامعه تأثیر مداخالت پزشکی در"به توانایی ارزیابی 

 اصالحات توجه دارد 

8/1 71 91 6/4 

های پزشکی و تکنولوژیکی به ایجاد تعهد به حفظ استانداردها در پیشرفت

 توجه دارد

6/1 81 91 7/4 

از جمله  "های اجتماعی در دسترسی به سالمتتفاوت"کننده به عوامل تعیین

 ناتوانی، فقر، نژاد، جنسیت و قومیت اشاره دارد

1 111 111 7/4 

 ائه خدمات نامناسب قرار های خاص )که تحت اربه آگاهی از بیماری

 می گیرند( توجه دارد

6/1 71 81 7/4 

 23/4 111 111 1 توجه دارد "های سالمتینابرابری"های اصالح به آموزش روش

 - 71 81 4/1 های فرهنگی توجه دارد*به مشکالت اخالقی در حین کار با توجه به تفاوت

 9/4 91 81 6/1 به حقوق انسانی توجه دارد

 - 71 71 2/1 عه حساسیت فرهنگی و معنوی توجه دارد *به توس

 9/4 91 91 8/1 آموزش کار کردن در یک تیم را در بردارد

 - 51 71 2/1 آموزش گوش دادن مؤثر را در بردارد*

 - 81 81 4/1 آموزش رهبری را در بردارد *

 9/4 111 111 1 بندی مداخالت سالمت را در بر داردآموزش چگونگی اولویت

 8/4 111 91 8/1 آموزش چگونگی ارزیابی نتایج مداخالت سالمت را در بردارد
S-CVI/Ave 94/49 49/58 فرم نهایی حفظ شدند: برای آیتم هایی که در - 

 حذف شدند. یابیفرم ارزش که از ییهاهی* گو

 قرار گرفتند. هیبوده و سپس در دو گو هیگو کیکه در ابتدا  ییهاهی** گو

 

 بحث

 یسنجو روان یحاضر با هدف طراح یهیاولی لعهمطا

از  یآموزش یهابرنامه یابیارزش یبرا دیجد ییابزارها

دو  یآن طراح یجهیمنظر اخالق و عدالت انجام شد که نت

از منظر اخالق  یآموزش یهابرنامه یابیابزار ارزش

با  .بود هیگو 95با  یو عدالت محور هیگو 51با  یمحور

عدم  ایبر اساس وجود  ابانیابزارها، ارز نیاستفاده از ا

اخالق و عدالت  یاصل های که خود شاخص هیوجود هر گو

در  یهستند، متوجه خأل احتمال یبرنامه آموزش کیدر 

 زانیاز م توانیم نیبنابرا ؛خواهند شد یبرنامه آموزش

و  یبه لحاظ اخالق محور یآموزش یپوشش هر برنامه

الزم را در جهت اصالح  داماتاقمطلع شد و  یعدالت محور

 موجود اتخاذ نمود.  یهایکاست

ر د یگفت اگرچه بر در نظر داشتن اصول اخالق دیکل با در

شده  یادیز اریبس دیتأک یآموزش یهابرنامه نیتدو

انجام شده تاکنون  ی( اما در جستجوها1است)

فرم  ایابزار و  کیاخالق و عدالت در قالب  یهاشاخصه

نشده بودند و  یگردآورای شده ینجسروان یبررس

 یهابرنامه یبه بررس اصخ یکه با ابزار یامطالعه

 نینشد همچن افتیاخالق محور بپردازد  یبا نگاه یآموزش

خاص از  یشاخص یمطالعات محدود موجود تنها به بررس

اند، به عنوان مثال در اخالق بسنده نموده یهاکل شاخص
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 یهابرنامه و همکاران Christie)) یستیکر یمطالعه

قرار  یمورد بررس یتنها به لحاظ استدالل اخالق یآموزش

 یاکه اعض یفیتنها بر اساس تعر یابیارزش نیگرفتند و ا

ارائه نمودند  یاخالق از استدالل اخالق یحوزه علمیهیأت

در  زی( نAnyaegbunam) ابونامی(. آن83انجام شد)

 یبرنامه آموزش موجود در یاخالق یهاارزش یامطالعه

قرار  یرسرا مورد بر هیجریدر ن یشناس ستیز یرشته

ابزار محقق ساخته  کیمطالعه با استفاده از  نیداد. در ا

 گرانیاعم از عشق، احترام به خود و د یتنها ده ارزش اخالق

 ،یستی، صلح و عدم خشونت، صداقت، صبر، بخشش، همز

 یآموزش برنامه یدر محتوا یکار سخت، شفقت و مهربان

و  Ambrose)(. آمبورس )56قرار گرفت) یمورد بررس

در  یعدالت محور یهاشاخص یهم به بررس همکاران

( از منظر Hawai) ییدانشگاه هاوا یبرنامه آموزش

 مطالعه از  نیپرداختند در ا یپزشک انیدانشجو

 یمشارکت کنندگان خواسته شد با استفاده از فرم بررس

را از سه  یور برنامه آموزشعدالت مح یبرنامه آموزش

عدالت  یعدالت و اجرا میعدالت، تعل هیپا یمنظر مبان

(. 58نمره بدهند) 2تا  کیسالمت از  یدر عرصه یاجتماع

 های ( برنامهBeckerو بکر ) (Miller) لریدر مطالعه م

از نظر  کا،یدر آمر یمؤسسه آموزش 31 یآموزش

قرار  یمورد بررس یاخالق های از شاخص یبرخوردار

سوال  0 یمطالعه حاو نیگرفت. ابزار مورد استفاده در ا

و نگرش خود اخالق  دگاهیبر اساس د دیبود که اسات یکل

(. 55نمودند) یابیموجود را ارز یآموزش یبرنامه یمحور

موجود  یلذا در این مطالعه تالش گردید تا ضعف اطالعات

 یو عدالت محور یاخالق محور یهادر رابطه با شاخص

با توجه به  یبرطرف گردد. از طرف یبرنامه آموزش کی

 .(59ابزارها) یدر طراح ییایو پا ییروا تیاهم

صوری و  ییاز روا ییروا یپژوهش جهت بررس نیدر ا 

 انیمحتوایی به کمک اساتید متخصص به صورت م

بهره گرفته شد. استفاده از نظر متخصصان  یارشته

مورد نظر  یمحتوامناسب بودن  تأییدمناسب جهت  یروش

حاضر  یالعههای ویژه است. در مطسنجش موقعیت یبرا

از شاخص روایی محتوی  یروایی محتوای نییبرای تع

های تعیین در مقایسه با سایر روش رایاستفاده شد ز

مطالعه  جی(. نتا53روایی از عینیت باالتری برخوردار است)

 بیرابزارها، با استفاده از ض ییایپا یدر خصوص بررس

 تیبلقابل قبول و قا ییایپا دیکرونباخ، مؤ یکاپا و آلفا

گفت بر اساس  دیمناسب ابزارها بود. لذا با نانیاطم

و  ییشده از روا یطراح یمطالعه، ابزارها نیا یهاافتهی

از  یآموزش یهابرنامه یابیجهت ارزش یمناسب ییایپا

 هگفت جنب توانمی منظر اخالق و عدالت برخوردار هستند و

 یآموزش یهادر برنامه یمهم عناصر آموزش ارزش های

 دهند. می سنجش قرار موردرا 

 میکامل مفاه اتیها، جزئشد گویه یمطالعه سع نیا در

 یبرنامه کیرا در  یو عدالت محور یاخالق محور

تنها ها نهلذا با استفاده از آن ،پوشش دهند یآموزش

سالمت مورد  یرا در حوزه یآموزش یهاتوان برنامهمی

روا و  یابزارها نیقرار داد بلکه با استناد به ا یابیارزش

 نیحوزه جهت تدو نیا زانیربه برنامه توانیم ایپا

آنها کمک  تربیشاخالق محور و اصالح هر چه  یهابرنامه

اخالق و عدالت مورد  تیاهم یدارا های کرد تا شاخصه

 یطراح یابزارهابا استفاده از  یغفلت واقع نشوند. از طرف

اخالق و عدالت را  یهانه تنها شاخص نیشده محقق

قرار خواهند  یآموزش ابانیو ارز زانیربرنامه یروشیپ

ها آگاه شاخص نیا اتیرا نسبت به جزئ دیداد بلکه اسات

بزرگ در جهت  یابزارها گام نیلذا ا ،خواهند کرد

د. آنها خواهد بو یو اجرا یآموزش یهابرنامه یِسازیغن

 یبه عنوان راهنما تواندیشده، م نییتع یهاهیگو نیهمچن

 ریپزشکان، پرستاران و سا ان،یدانشجو یبرا یاخالق

ورد م هستند، /مددجو در ارتباطماریسالمت که با ب نیمراقب

 و یراخالقیغ یدر درک رفتارها یو حت ردیاستفاده قرار گ

ن . ضمکننده باشندکمک نهیزم نیدر ا یاحتمال یهایکوتاه

 یارائه شده نحوه یبا استفاده از ابزارها توانیماین که 

قرار داد  یمورد بررس زیرا ن یشآموز یهابرنامه یاجرا
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 یاخالق و عدالت محور یهاشاخص ییاجرا یهاو ضعف

و به  ییرا شناسا یآموزش یهاموجود در برنامه

 حوزه بازخورد داد.  نیا زانیربرنامه

مزایای فوق، استفاده از این ابزارها وجود کاربردها و  با

بودن  یشامل انتزاع هاتیمحدود نیهایی نیز دارد. امحدودیت

 یآن است که بررس رامونیموضوع اخالق و مباحث پ

 یبرا ،کندیاخالق را دچار مشکل م یحوزه یهاشاخصه

شد تا حد امکان و بر اساس  یمشکل سع نیمرتفع کردن ا

و به صورت وجود  یقابل بررس ها،هیگو یکشور داوراننظر 

شود. از آنجا  یطراح یبرنامه آموزش کیعدم وجود آن در  ای

و  قیدق اریسالمت بس یدر حوزه یآموزش یهاکه برنامه

کار  چه اگر هاهیگو هیکل یاند لذا بررسشده نیجزء نگرانه تدو

گر یاست. از د ریپذبر است اما امکاندشوار و زمان

 نیحاضر کمبود منابع موجود در ا یلعهمطا یهاتیمحدود

 یگسترده سع یبا استفاده از جستجو نیبود که محقق نهیزم

جامع به همراه نکات  یبر مرتفع ساختن آن نمودند تا ابزار

اخالق و عدالت را گرد هم  یشاخص در حوزه یدیکل

 قمطالعه اطالعات مربوط به اصول اخال نیآورند. لذا در ا

( pilot) هیصورت اولبه  یآموزش ینامهبر کیو عدالت در 

نبودن اصول  ایاساس، تنها بودن  نیو بر هم شد یگردآور

مد نظر قرار  ،یدر برنامه آموزش یمربوطه جهت بازنگر

 یبنددرجه نهایی پایایی، تأییدگفت،  دیبا نیگرفت، بنابرا

جرای ابه  ازیدو ابزار ن نیا ینقطه برش برا نییو تع یفیک

وجود  تر و قابل قبول یک جامعه آماری وسیعابزارها در 

 دارد.

 

 گيرينتيجه

برنامه  یابیروا و پایا برای ارزش یمطالعه حاضر ابزارهای

کند. این ابزارها از منظر اخالق و عدالت معرفی می یآموزش

 یهابرنامه یابیو ارزش یابیارز ن،یتوان جهت تدورا می

رد نیازمند سالمت و شناسایی موا یدر حوزه یآموزش

 دهمورد استفا یآموزش یهاارتقای برنامه یبازخورد برا

  قرار داد.
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Designing and Validating Novel Scales for the Evaluation of 

Curriculum in Terms of Ethics and Justice 

 

Arezoo Ghavi1, Leila Valizadeh2, Vahid Zamanzadeh3, Toktam Kianian4 
 

Abstract 

 
Introduction: Regarding the importance of ethics and specifically justice, the most basic concept in the realm 

of ethics, in designing curriculums and considering the importance of curricula in the development of the 

country, this study aimed to design novel scales to evaluate curricula in terms of ethics and justice. 

Methods: This developmental and psychometric study was performed in the School of Nursing and Midwifery 

of Tabriz in the year 2018. To develop the initial scales, initially, the related literature was reviewed to define 

ethics, justice and curriculum, and then the Scale items were presented. To confirm the face and content 

validity of the scales, qualitative methods as well as descriptive statistics were used. Moreover, the reliability 

of the scales was computed via Inter-rater reliability coefficient (Kappa) and internal consistency method 

(Cronbach's alpha coefficient).  

Results: Initially, the scales for the evaluation of ethics and justice were developed, each containing 25 and 

39 items respectively. After quantitative and qualitative measurement of the face and content validity of the 

scales, the total number of the items in the scale of ethics increased to 28 items and that of justice declined to 

32 items. The content validity of the whole scales based on S-CVI/Ave was 96.34 and 89.07 respectively. 

Moreover, the kappa coefficient of each scale was 0.87 and 0.81 and Cronbach's alpha coefficient was 0.76 

and 0/92 respectively. 

Conclusion: In this study, the scales for the evaluation of the curriculum in terms of ethics and justice were 

developed, which can examine curriculum in terms of applying the required principles of healthcare ethics. It 

is recommended to use pilot scales in other educational environments. 

 

Keywords: Scale, curriculum, ethics, justice 
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