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در دانشگاه علوم  يتوسعه آموزش اخالق پزشك هاي ياستراتژ نيتدو
  اصفهان يپزشك

  
  ، پريناز پارسا*پريسا ملك احمدي
  

 

  چكيده
با توجه به . ردگي قرار مي يمورد بررس يپزشك ياخالق هاي گيري ميآن ابعاد مختلف تصم ياست كه در ط يليتحل يتيفعال ياخالق پزشك: مقدمه

 يدهاها و تهدي چنين فرصت و هم) يعوامل داخل( نقاط قوت و ضعف يحاضر قصد دارد ضمن بررس قيتحق ،يآموزش اخالق پزشكضرورت و اهداف 
به ارائه ) SWOT( strengths, weaknesses, opportunities, and threats ، در قالب مدل)يعوامل خارج(ي آموزش اخالق پزشك

  .بپردازداصفهان  ير دانشگاه علوم پزشكد يتوسعه آموزش اخالق پزشك هاي ياستراتژ
ي و با استفاده از دو مقطعاي  در قالب مطالعه 1390اصفهان در سال  يعلمي دانشگاه علوم پزشك عضو هيأت 48از تعداد : ها روش

ي و بر آموزش اخالق پزشك رگذاريثأت يخارجي و و رتبه هر كدام از عوامل داخل تياهم زانيم ييشناسا يدر راستاپرسشنامه به ترتيب 
هاي توسعه آموزش اخالق پزشكي و در  پرسشنامه سومي حاصل برايند دو پرسشنامه قبلي در خصوص تعيين ميانگين امتياز استراتژي

عوامل پرداخته شد و سپس  نيهر كدام از ابندي  و رتبه) تياهم زانيم(دهي به وزن ،يپس از نظرخواه. شد ينظرخواه 5تا  0مقياس 
  .دنديارائه گرد SWOTدر قالب مدل  ها يتراتژاس

 نهيدر زم يغن يخيو تار يوجود منابع اسالم"مربوط به ) وزن( تياهم زانيم نيشترينقاط قوت، ب نياز ب يعوامل داخل يدر بررس: نتايج
در آموزش  يسنت هاي روش يريكارگبه "مربوط به تياهم زانيم نيشترينقاط ضعف ب نيو ب 9/2و رتبه  1/0با وزن  "ياخالق پزشك
 يعوامل خارج يو برا 85/2 يعوامل داخل يبرا ل،يو تحل هيدر جدول تجز ازهايمجموع امت. بود 6/2و رتبه  12/0نبا وز "ياخالق پزشك

اخالق و  ديتوسط اساتاي  رشته نيبه صورت ب يآموزش اخالق پزشكراهبردهاي  به بياول تا سوم به ترت هاي تياولو. به دست آمد 87/2
  .افتياختصاص  يآموزش اخالق پزشك نينو هاي روش يريو به كارگ ماريب نيدر بال اخالقآموزش  ،ينيعلوم بال دياسات

نقاط قوت و  ياصفهان كه به بررس يدانشگاه علوم پزشك يآموزش اخالق پزشك يو خارج يعوامل داخل ليو تحل هيتجز :گيري نتيجه
علمي دانشگاه نسبت به موارد فوق،  هيأتي واكنش اعضا دهد نشان مي پردازد، مي يآموزش اخالق پزشك يدهاها و تهدي ضعف، فرصت

 نيبوده كه ا ادي، زSWOTبا استفاده از مدل  يتوسعه آموزش اخالق پزشك هاي ياعتبار استراتژ طور نيهم. تر از متوسط بوده است كم
  .اصفهان داشته باشند يدانشگاه علوم پزشك يآموزش اخالق پزشك كيبرنامه استراتژ يدر طراح يمهم ارينقش بس توانند مي ها ياستراتژ

  
  ، استراتژيSWOTآموزش، مدل  ،ياخالق پزشك: هاي كليدي واژه

  865تا  854 ):11(12؛ 1391 بهمن/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
1

   

                                                 
 يارشد كتابدار يكارشناس يدانشجو( يملك احمد سايپر:نويسنده مسؤول *

رساني پزشكي، دانشكده مديريت و  گروه كتابداري و اطالع ،)يپزشك رساني اطالع
. اصفهان، اصفهان، ايران رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  اطالع

paria.malekahmadi@gmail.com  
دانشجوي دكتري حقوق، دانشكده اقتصاد و علوم اداري، دانشگاه اصفهان، (پارسا  نازيپر

  )parsa_p@gmail.com.اصفهان، ايران

  مقدمه
 كيو محصول تشراي  رشته انيم يدانش ياخالق پزشك

و  اتيفلسفه، اله ،يچون پزشك يمختلف هاي حوزه يمساع
دانش و حرفه  يو اخالق يارزش هاي حقوق است كه جنبه

                                                                              
  13/7/91: تاريخ پذيرش 2/3/91: ، تاريخ اصالحيه2/12/90: تاريخ دريافت مقاله
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به  ي،اخالق پزشك. دهد را مورد مطالعه قرار مي يپزشك
. دارداي  ژهيو گاهيجاي، آموزش پزشك يبرا يعنوان مكمل

 ياز كشورها ياريدر بس يپزشك القامروزه آموزش اخ
). 1(دشو مي ي انجامدر سطوح مختلف آموزش پزشك ايدن

 ،يتعداد موارد مشكالت اخالق شيبا افزا رياخ هاي در سال
 انيدانشجو انيدر ماي  اخالق حرفه جيآموزش و ترو

مشكالت  شيافزا). 1(است افتهي يدو چندان تياهم يپزشك
ها  است كه از جمله آن يدالئل متعدد زمنتج ا ياخالق
 ديجد يو ابزارها ليبه مواجهه پزشكان با وسا توان مي

مناسب جهت  ياجتماع ياهنماهابدون وجود ر ي،پزشك
 يكمك بارور ديجد هاي روش رها نظي استفاده از آن

پس از فراغت از  انعالوه دانشجويبه). 2(اشاره نمود
اي  خاص حرفه يباورها و رفتارها يدارا ل،يتحص
 يباورها و رفتارها تا حد نيكه متأسفانه ا شوند مي

داده و  ها را كاهش آن ياخالق يها تيحساس
ها دشوار  آن يرا برا ياخالق هاي گيري متصمي
اخالق  يريگ كه منجر به شكل يعيوقا). 3(سازد مي

 نيعمده در ا شرفتيسه پ ساز نهيشدند، خود زم يپزشك
اصول  تيبه رعا پزشكاناول اينكه : اند گشته نهيزم

تر شدند و به دنبال آن  در حرفه خود حساس ياخالق
 د؛يمطرح گرد ياخالق پزشك يرسم هاي ضرورت آموزش

كه  هايي گيري ميجامعه به ضرورت مداخله در تصمدوم، 
حساس  گذاشت در بهداشت و سالمت عامه مردم اثر مي

 سم،يبراليل يهم به نوبه خود باعث ارتقاامر  نيكه ا هشد
 و سومد؛يدر طبابت گرد يو كرامت انسان يفرد قحقو

 رهيحقوق و غ ،يمانند علوم اجتماع يگريمشاركت علوم د
و متعاقباً  يشدن علم پزشك يبه اجتماع يدر حوزه پزشك
به عالوه در  ).4(ديمنجر گرد يستيدانش اخالق ز

توجه  ،اعضاء ونديپ يبعد از موضوع اعطا، رياخ هاي سال
 يبه موضوع اخالق پزشك يرانيپزشكان و پژوهشگران ا

لذا ضرورت داشتن . شده است شتريو آموزش آن ب
برخورد با  يو آگاه به چگونگ متعهداي  كاركنان حرفه
سو و نقش پر رنگ آموزش اخالق  كياز  يمشكالت اخالق

 ،حوزه نيا هاي برطرف نمودن چالش يدر راستا ي،پزشك
تحول در توسعه  ياساس هاي از محرك گريد ياز سو

به خصوص با توجه . بوده است يآموزش اخالق پزشك
 يدر راستا يو مطالعات مشخص ها ياستراتژ كهنيبه ا

و توسعه آن در دانشگاه علوم  يآموزش اخالق پزشك
 شيامر ب نياصفهان انجام نشده است، ضرورت ا يپزشك
  .گردد احساس مي شياز پ
سابقه  يرغمعل يشده، اخالق پزشك اديتوجه به اهداف  با

 40دارد، فقط در  يكه در آموزش پزشكاي  ساله 2500
در  يروزو به شكل ام يبه صورت رسم ريسال اخ

گذشته  يحكما. گنجانده شده است يپزشك هاي دوره
گوشزد  زياز اخالق را ن يمباحث ،طب سيهمراه با تدر

اخالق را  يبود كه مبان يفرد نيخستبقراط ن. نمودند مي
را به و آن ختيدر قالب سوگندنامه با طبابت در هم آم

پس . پزشكان قرار داد اريدر اخت عنوان تعهدنامه اخالقي
 رانيتمدن اسالم و ا ژهويمختلف، به هاي تمدن ياز و

پندنامه . به اخالق در طب نشان دادند يتوجه خاص
. ه استدر آمد ريراستا به رشته تحر نيدر هم زين ياهواز

 يكياخالق  ،يتمدن اسالم ژهويگذشته و به هاي در تمدن
- و دانش شد محسوب مي ينيطب بال يازهاني شياز پ

به گذراندن اخالق و حكمت  موظف آموختگان پزشكي
  ).5(بودند

 ليموجب تما ياخالق دهيچيمواجهه روزافزون با مسائل پ
 ي دراخالق يكردهايرو يريبه فراگ انيدانشجو شتريب

 نيتدواين موضوع،  و است شده ماريارتباط با ب
 رترتر و فراگي مناسب يآموزش اخالق پزشك هاي برنامه
تر  مناسبگيري  ميتصم يپزشكان در راستا كمك بهجهت 

  . نمايد را ضروري مي
 يو با همكار يگروه نيبه صورت بآموزش اخالق بايد 

فلسفه اخالق صورت  ديو اسات ياخالق پزشك نيمتخصص
 انيدانشجو يآموزش بر درك اخالق ريتأث زانيم). 6(رديگ

و همكاران مورد  )Holm(هلم توسطاي  در مطالعه
 اندادند كه دانشجويها نشان  آن. قرار گرفته است يبررس
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مشخصاً به سطح  ،يزشكپس از گذراندن دوره اخالق پ
و درك  دهيرس ياخالق هاي استدالل يياز توانا يباالتر
  ).7(كنند مي دايپ ينسبت به موارد مشكل اخالق يبهتر

شده ذكر يآموزش اخالق پزشك يبرا يمتعدد اهداف
 قياستدالل دق ،ياخالق هيدرك اصول پا ييكه توانااست 

 طيروش برخورد با شرا نيجهت مشخص ساختن بهتر
ها در رابطه پزشك  ، آموزش نقش ارزش)8(يمشكل اخالق

، آگاه ساختن پزشكان به )9(همكاران و جامعه مار،با بي
 هاي در استدالل يو قانون ياجتماع ،ياصول فلسف

 اريبس مارياز نحوه مراقبت از ب ي، و آگاه)10(ينيبال
به خانواده از جمله  يو تيوضع عالمبدحال و ا

  ).11(هاست آن
اخالق  طهيدر ح يعمل هاي گيري ميتصم كهنيتوجه به ا با

مربوطه  يمباحث فلسف حيدرك صح ازمندين يپزشك
جوانب امر، اصول و  يبا دقت تمام و بررس ديبا باشد، مي
ها را به كار  آناي  نمود و به گونه نيرا تدو يخاص يمبان

 اتيافراد معتقد به اخالق ژهبه ويها  گرفت كه همه انسان
كه در حال حاضر در  ياساس يدهايكل. ندينما دييتأ راآن

مطرح است مشتمل بر اصول  ياخالق هاي گيري ميتصم
نرساندن  اني، زيسودمند ،ياتونوم ايچهارگانه استقالل 

  ).12(باشند و عدالت مي
 يجهان يهنجارها هيانيب يمقدمات سنويشيپ 25ماده  در

با  2005سال  هيكه در فور ،)13(پزشكيستيدانش ز
 پزشكيستيعنوان آموزش، پژوهش و انتشار دانش ز

 يخاطر نشان شده است كه به منظور عمل افت،يانتشار 
به  يابيو جهت دست هيانيب نياصول ا يساختن و ارتقا

 يعلم هاي شرفتيپ ياخالق حظاتمال نهيدانش برتر در زم
به آموزش و پرورش علم ها موظفند  و فناورانه، دولت

و انتشار دانش و  بپردازند در همه سطوح پزشكيستزي
موارد مطرح شده . نمايند قيتشورا  نهيزم نياطالعات در ا

 يكيقابل تحقق بوده و  كياستراتژ يريز برنامه قياز طر
از مدل گيري  بهره نهيزم نيمطرح در ا هاي كياز تكن

SWOT رو الزم است جهت هرگونه  نياز ا. است

نسبت به شناخت  ،يراهبرد يزير گيري و برنامه ميتصم
و  يدرون يطيعوامل مح يبررس قيوضع موجود از طر

 دهاها و تهدي فرصت قيطر نياقدام شود تا از ا يرونيب
كه  يآن و با توجه به شناخت يمشخص شده كه بر مبنا

ها  بدست آمده باشد، هدف ديباقبال و ضعف  وتاز نقاط ق
مشخص  يسازمان هاي استيو س ها هيو رو نييرا تع
، )Strengths(ها  عبارات قوت هسرواژ SWOT. گردند
و ) Opportunities(ها  ، فرصت)Weaknesses(ها  ضعف

ي ريز گام اول در مراحل برنامه. است) Threats( ها ديتهد
است و  اه تياهداف و مأمور و رسالت نييتع ،كياستراتژ

از  يكيكه ، SWOTليتحل قياز طر توان يپس از آن م
هاي ياستراتژ ياست، به طراح ياستراتژ نيتدو يابزارها

امكان  ،ليتحل نيبا استفاده از ا. پرداخت طيمتناسب با مح
حاصل ي و خارج يداخل يها طيمح ليو تحل هيتجز
كه مي گردد اتخاذ  يكياستراتژ ماتيتصم اًيو ثان شود يم

  ).14(سازدمي متوازن يطيمح يها نقاط قوت را با فرصت
مشتمل بر  SWOTيليتحل سيحاكم بر ماتر قواعد
گيري  ها با بهره از فرصت يحداكثر برداريبهره يچگونگ

با  دهايكاهش اثر تهد ايحذف  ياز نقاط قوت، چگونگ
نقاط ضعف به نقاط  ليتبد ياستفاده از نقاط قوت، چگونگ

از گيري  كاستن از شدت نقاط ضعف با بهره ايقوت 
با  دهايتهد ريحذف تأث اي اهشك ها، و چگونگي فرصت

به طور خالصه  .باشند كاهش دادن نقاط ضعف مي
ها و  فرصت يو بررس ليگفت هدف از تحل توان يم

پيداكردن راهي براي به دست  ي،خارج طيمح يدهايتهد
به ويژه  ،است هاداز تهدي اجتنابها و  فرصتآوردن 

كنترل در زمان  رقابليغ يخارج طيمح كيكه با  يزمان
  ).14(ميمواجه هست يكنون

 ،يبا توجه به ضرورت و اهداف آموزش اخالق پزشك 
نقاط قوت و  يحاضر قصد دارد ضمن بررس قيتحق

 يدهاها و تهدي چنين فرصت و هم) يعوامل داخل( ضعف
، به ارائه )يعوامل خارج(ي آموزش اخالق پزشك

در  ياثربخش توسعه آموزش اخالق پزشك هاي ياستراتژ
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  .اصفهان بپردازد يدانشگاه علوم پزشك
  

  ها روش
 48از ، 1390در سال  در اين مطالعه توصيفي مقطعي

اصفهان  يعلمي دانشگاه علوم پزشك عضو هيأت
  .شد ينظرخواه

حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده  نييتع يبرا
 ازيفرمول تعداد نمونه مورد ن نيابا استفاده از . )15(شد

تعداد . ديبرآورد گرد) =9/47n(يتصادفاي  با روش طبقه
علمي دانشگاه علوم  هيأت ياعضا انمي پرسشنامه 48

تعداد اعضاي هيأت  اصفهان به تناسب نسبت يپزشك
پس . ديگرد عيتوز صورت تصادفيعلمي هر دانشكده و به

هر بندي  و رتبه) تياهم زانيم(دهي  به وزن ،ينظرخواه زا
) يها هيگو(ي ها شاخص. عوامل پرداخته شد نيكدام از ا

با استفاده از متون ) پيوست( 2و  1شماره  هاي پرسشنامه
  .گرديداستخراج ) 15(موجود

چنين  و هم كياستراتژ يريز متون برنامه يابتدا با بررس
بر آموزش اخالق  رگذاريتأث يطيعوامل مح يبررس
 نچني نقاط قوت و ضعف و هم از يفهرست ،يپزشك

 ييشناسا يآموزش اخالق پزشك يدهاها و تهدي فرصت
ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته  داده. شدند
 ييشناسا يپرسشنامه اول در راستا .ديگرد آوري جمع

 رگذاريتأث يو رتبه هر كدام از عوامل داخل تياهم زانيم
اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يبر آموزش اخالق پزشك

سؤال بوده كه هر  12شده است كه مشتمل بر  يطراح
را مورد سنجش  ياز عوامل داخل يكيسؤال وزن و رتبه 

 فيط كدر ي در پرسشنامه ها رتبهها و  وزن. داد قرار مي
. گرفتقرار مي اديز اريو بس اديكم، كم، متوسط، ز اريبس

 ،رتبه اريو مع 1ر با براب) تياهم زانمي(ها  مجموع وزن
هر كدام از  تياهم زانها مي وزن. بود 5تا  1از  يفياتخاذ ط
 وي؛ بر روند آموزش اخالق پزشك رگذاريتأث هاي شاخص

علمي دانشگاه را  هيأتي واكنش اعضا زانها، مي رتبه
دوم در  پرسشنامه. داد نسبت به عامل مزبور نشان مي

و رتبه هر كدام از عوامل  تياهم زانيم جهت شناسايي
دانشگاه  يبر آموزش اخالق پزشك رگذاريثأت يخارج

 پرسشنامه نيا. شده بود ياصفهان طراح يعلوم پزشك
سؤال مربوط به  6كه  بوده سؤال 12شامل  زني

سؤال مربوط به  6ها و  وزن و رتبه فرصتگيري  اندازه
ابتدا . است دهايوزن و رتبه تهدگيري  اندازه

بر اساس نتايج حاصل . توزيع شد 2و  1 هاي پرسشنامه
 .شد نيدوا 3شماره  پرسشنامه 2و 1 هاي پرسشنامه از

استراتژي مبتني بر برايند نقاط  17اين پرسشنامه شامل 
 يعوامل داخل ليو تحل هيحاصل از تجزقوت و ضعف 

حاصل از ها و تهديدهاي و فرصت يآموزش اخالق پزشك
 بود؛ كه يآموزش اخالق پزشك خارجيعوامل  ليو تحل هيتجز

 هاي فوق، يو اعتبار استراتژ ياثربخش زانيم نييجهت تع
  .مورد پژوهش قرار گرفت هاي نمونهاريتدر اخ

بررسي  از روش ها پرسشنامه ييايپا نيمأبه منظور ت
كرونباخ استفاده  يآلفاهمساني دروني و محاسبه ضريب 

پرسشنامه  و براي) α=98/0(اول  پرسشنامه كه براي ؛شد
از  ييروا يبررس براي. به دست آمد )α=98/0(دوم 

  .است استفاده شده ييمحتوا ييروش روا
 زانيم(دهي  هر كدام از عوامل وزن ،يپس از نظرخواه

در قالب  ها يو سپس استراتژ ندشدبندي  رتبهو ) تياهم
مبناي قضاوت در مورد . دنديارائه گرد SWOTمدل 

بر اساس ) وزن در رتبهضرب  حاصل(مجموع امتيازات 
به عنوان امتياز بيشتر از حد متوسط  3امتيازات باالتر از 
به عنوان امتياز كمتر از حد  3تر از  و امتيازات پايين
   .متوسط بوده است

 يدر پژوهش توجه به نكات ياصول اخالق تيرعا جهت
 يآگاهانه برا تيو كسب رضا انيگو پاسخ هيتوج رينظ

استفاده از  ،طرفي يب تيشركت در پژوهش، رعا
صداقت هنگام  تيرعا ،يو علم يمنابع اطالعات نيدتريجد
دستاوردها در جهت  فها و عدم تحري داده ليو تحل هيتجز
داشتن محرمانه نگه ژوهشگر،پ هاي با خواسته سوييهم

ها  آن ها و دقت در نگهداري اطالعات حاصل از پرسشنامه
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  .به طور محرمانه، مد نظر قرار گرفت
  

  نتايج
پرسشنامه توزيع شده، برگشت يافته و تجزيه  48تمامي 

 48از تعداد %). 100ميزان پاسخ دهي (و تحليل شدند 
نفر  29 زن و %)85/39(نفر 19 ،ينمونه مورد بررس

 30ها  از نمونه %) 33/8(نفر  4 سن. مرد بودند %)42/60(
نفر  21 ،40تا  31 نبي%) 25/31(نفر  15تر،  سال و كم

 1و  60تا  51 نيب%) 58/14نفر  7 ،50تا  41 نيب%) 75/43(

نفر  43تعداد  نيهمچن. بودسال  61باالتر از %) 09/2(نفر 
نفر  5 و هلمتأ يمورد بررس هاي از نمونه%) 58/89(
نفر  12 سابقه خدمت. نددرصد مجرد بود %)42/10(
 نيب%)  50(نفر  24 سال، 10تا  1ها،  از نمونه %)91/22(

سال  30تا  21 نيب%)  09/27(نفر  12 و سال، 20تا  11
از جامعه مورد %)  50/62(نفر  30ي درجه علم. بود

نفر  5و اريدانش%) 08/27(نفر  13 ار،ياستاد يبررس
 ملعوا ليو تحل هيتجز جينتاخالصه . استاد بود %)42/10(

  .است آمده 2و  1 هايدر جدول يو خارج يداخل
  يآموزش اخالق پزشك يعوامل داخل ليو تحل هينقاط قوت و ضعف حاصل از تجز :1 جدول

 )حاصلضرب وزن در رتبه(امتياز ميانگين رتبه وزن 

      عوامل قوت
S1-208/0 6/2 08/0 توجه جامعه پزشكي و دانشجويان به اهميت اخالق پزشكي 

S2- 15/0 5/2 06/0 هااخالق در دانشگاهتشكيل كميته 

S3-232/0 9/2 08/0 برقراري عدالت اجتماعي در سيستم خدمات بهداشتي و سالمت 

S4-24/0 3 08/0 كاربردي شدن اخالق پزشكي 

S5-279/0 1/3 09/0 هاي پيش روي طب باليني آگاهي از چالش 

S6-29/0 9/2 1/0 پزشكيوجود منابع اسالمي و تاريخي غني در زمينه اخالق 

S7-248/0 1/3 08/0 گيري سرمايه اجتماعي نقش اخالق پزشكي در شكل 

    عوامل ضعف

W1-182/0 5/2 07/0 كمبود تحقيقات علمي در زمينه آموزش اخالق پزشكي 

W2-3/0 6/2 12/0 هاي سنتي در آموزش اخالق پزشكي به كارگيري روش 

W3-243/0 7/2 09/0 هاي آموزشيفقدان جايگاه جدي آموزش اخالق پزشكي در برنامه 

W4-192/0 4/2 08/0 كمبود اساتيد با تجربه و اموزش ديده در زمينه اخالق پزشكي 

W5-216/0 7/2 08/0 هاي آموزشي و منابع درسي غني نقص سرفصل 

 85/2 - 1 جمع

  
 زانيم نيشترينقاط قوت، ب نياز ب 1توجه به جدول  با

 يخيو تار يوجود منابع اسالم"مربوط به ) وزن(تياهم
 تياهم زانيم نيتر و كم "ياخالق پزشك نهيدر زم يغن

. باشد مي "ها اخالق در دانشگاه تهيكم ليتشك"مربوط به 
مربوط  تياهم زانيم نيشترينقاط ضعف، ب نيچنين در ب هم

در آموزش اخالق  يسنت هاي روش يريكارگبه"به 
كمبود "مربوط به  تياهم زانيم نيتر و كم "يپزشك

. باشد مي "يآموزش اخالق پزشك نهيدر زم يعلم قاتيتحق
گفت واكنش  توان ، مي)85/2(ازهايبا توجه به مجموع امت

اصفهان نسبت  يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأتي اعضا
با توجه  ،يپزشك اخالقبه نقاط قوت و ضعف در آموزش 

تر از  مكبوده،  3تر از عدد  حاصل كم ازاتيامت كهنيبه ا
  .باشد متوسط مي

  
  يآموزش اخالق پزشك يعوامل خارج ليو تحل هيحاصل از تجز يدهاها و تهدي فرصت :2جدول
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حاصلضرب وزن ( امتياز ميانگين رتبه وزن 
 )در رتبه

       فرصتهايشاخص
O1-208/0 4/2 1/0 افزايش عناوين و شمارگان نشريات اخالق و اخالق پزشكي 

O2-15/0 5/2 08/0 رشد فناوري اطالعات و ثبت الكترونيكي اطالعات بيماران 

O3-232/0 7/2 08/0 اي توجه جامعه به اخالق حرفه 

O4-24/0 3 09/0 كشورهاي علوم پزشكيتدوين برنامه استراتژيك توسط دانشگاه 

O5-155/0 1/3 05/0 افزايش ميانگين سطح تحصيالت جامعه 

O6-29/0 9/2 06/0 توسعه مراكز آموزش پزشكي كشور 

    هاي تهديدشاخص

T1-245/0 5/3 07/0 هاي درماني افزايش هزينه 

T2-261/0 9/2 09/0 رقباي خارج از كشور 

T3-261/0 7/2 08/0 هاي اخالقي در جامعهداري به جاي انگيزه هاي سرمايه جايگزيني انگيزه 

T4-168/0 8/2 06/0 تورم  
T5-27/0 6/2 1/0 بيكاري 

T6-375/0 1/3 12/0 هاهاي جسورانه در مرحله نهايي بيماريمراقبت 

 87/2 - 1 جمع

  
 ني، از ب2محاسبه شده در جدول  ازيامتبا توجه به 

افزايش  "مربوط به  تياهم زانيم نيشترها بي فرصت
و  "عناوين و شمارگان نشريات اخالق و اخالق پزشكي

سطح  نيانگيم شيافزا"مربوط به  تياهم زانيم نيتر كم
 دها،يتهد نيچنين در ب هم. باشد مي "جامعه التيتحص

جسورانه  هاي مراقبت"مربوط به  تيماه زانيم نيشتريب
 تياهم زانيم نيتر و كم "ها يماريب ييدر مرحله نها

ي عوامل ازهايمجموع امت. باشد مي "تورم"مربوط به 
بنابراين . است بوده، 3تر از عدد  كم) 87/2(خارجي 

دانشگاه علوم  يعلم أتيه يگفت واكنش اعضا توان مي
ش در آموز دهاها و تهدي اصفهان نسبت به فرصت يپزشك

  .تر از متوسط بوده است ، كمياخالق پزشك
با  يتوسعه آموزش اخالق پزشك ياستراتژ يطراح

عوامل  ني، بSWOTسيدر ماتر SWOTاستفاده از مدل 

توازن و تعادل برقرار  يسازمان نوع يو خارج يداخل
 نيبا استفاده از ا توانند مي ها ستياستراتژ. كند مي
: نديارائه نما يچهار نوع استراتژ سيماتر

 STهاي ياستراتژ ،WOهاي ي، استراتژSOهاي ياستراتژ
 .)WT)15هاي يو استراتژ

شده از  پيشنهاد هاي ياستراتژ) ياثربخش زانيم(اعتبار -
  :نظر جامعه مورد پژوهش

 17شده شامل  يطراح هاي يتوجه به اين كه استراتژ با
راهبردها از  نيااثربخشي  ازيامت انهياست، م استراتژي

 12و %) 56(ادينفر ز 26، %)20(نفر متوسط 10نظر 
 نيانگيبا توجه به م. بوده است اديز اريبس%) 25(نفر

 تبار، اع)09/4(براي اثربخشي  محاسبه شده
شده جهت جامعه مورد پژوهش به  يطراح هاي ياستراتژ

 .)3جدول ( بوده است اديز زانيم
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  علمي  هاي توسعه آموزش اخالق پزشكي از نظر اعضاي هيأت ميانگين امتياز اثربخشي استراتژي :3جدول 
 ميانگين امتياز  منطق استراتژي استراتژي اولويت

 W2,W4,O3,O6  75/4 اي توسط اساتيد اخالق و اساتيد علوم بالينيرشتهآموزش اخالق پزشكي به صورت بين 1

 S1,S4,O2,O3,O5  5/4 آموزش اخالق در بالين بيمار 2

 W1,W2,W3,O1,O2,O4  37/4 هاي نوين آموزش اخالق پزشكي به كارگيري روش 3

 S1,S6,O1,O6  22/4 تدوين محتواي درس اخالق باليني متناسب با نيازهاي دانشجو 4

 S1,S4,S5,T6  05/4 آموزش پزشكان بر روي بيماران مرحله آخر حيات 5

 W2,W5,O3,O6  4 تهيه و تنظيم سرفصل آموزشي اخالق پزشكي 6

 S1,S2,S4,O1,O2,O6  95/3 آموزش رسمي اخالق پزشكي در تمامي مراحل 7

 W1,W3,W4,O2,O4,O6  8/3 تربيت اساتيد متخصص و با تجربه در زمينه آموزش اخالق پزشكي 8

 S1,S4,S5,T3,T6  79/3 انسان به انسان بيمارتغيير رويكرد آموزش پزشكي از بيماري 9

 W1,W2,W4,T3,T6  75/3 تدوين برنامه استراتژيك اخالق پزشكي كشور 10

 W1,W2,T2,T3  61/3 ها و وسايل كمك آموزشي در آموزش اخالق پزشكي استفاده مناسب از انواع روش 11

 W2,W4,O3,O6  59/3 موارد مشكل اخالقيارزيابي دانشجويان به صورت عملي و در مواجهه آنها با 12

 S1,S4,S5,O1,O4,O6  4/3 اختصاص بودجه تحقيقاتي مشخص در زمينه اخالق پزشكي 13

 S1,S4,S5,T3,T6  35/3 هاهاي كوتاه مدت آموزش اخالق پزشكي در دانشگاه اجراي دوره 14

 S1,S2,S6,O1,O2,O6  26/3 هاي دينيتدوين منشور اخالق پزشكي مبتني بر آموزه 15

 W1,W2,W4,T2,T3  2/3 نگري در اموزش پزشكيتغيير رويكرد فردنگري به جامعه 16

 S1,S2,S5,T1,T2,T6  14/3 گر تربيت پزشكان پرسش 17

  
نخست  تيمحاسبه شده، اولو نيانگيتوجه به م با

 شده توسط جامعه مورد پژوهش يطراح هاي ياستراتژ

به صورت  يآموزش اخالق پزشك "يمربوط به استراتژ
و  "ينيعلوم بال دياخالق و اسات ديتوسط اساتاي  رشتهنيب

پزشكان  تيترب" يآخر مربوط به استراتژ تياولو
  .باشد مي "گر پرسش

  
  بحث
مشتمل بر  SWOTيليتحل سيحاكم بر ماتر قواعد
حذف  ها، چگونگي حداكثر از فرصت برداريبهره يچگونگ

نقاط ضعف به نقاط  ليتبد يچگونگ دها،يكاهش اثر تهد اي
با كاهش  دهايتهد ريحذف تأث ايكاهش  يقوت و چگونگ

پژوهش با توجه به  نيدر ا. باشد دادن نقاط ضعف مي
، تالش شده يپزشكضرورت و اهداف آموزش اخالق 

) يعوامل داخل( نقاط قوت و ضعف يتا ضمن بررساست 
 )يعوامل خارج(ي دهاها و تهدي چنين فرصت و هم

اثربخش  هاي يبه ارائه استراتژ ،يآموزش اخالق پزشك
 يدر دانشگاه علوم پزشك يتوسعه آموزش اخالق پزشك

فوق،  سيماتر جيبا توجه به نتا. اصفهان پرداخته شود
ارائه شده جهت توسعه آموزش اخالق  هاي يراتژاست

 هاي ياستراتژ ،يتهاجم هاي ياستراتژ طهيح 4در  يپزشك
 هاي كارانه و استراتژي محافظه هاي ياستراتژ ،يرقابت
ي مورد تهاجم هاي يكي از استراتژي. اند بحث شده يتدافع

در  يق پزشكاخال يرسم آموزش، پژوهشبحث در اين 
ي در اخالق پزشك محدود آموزش. است مراحل يتمام

را جهت  انيدانشجو تواند نمينظام آموزشي حال حاضر 
هر چند كه . آماده سازد يبا مشكالت اخالق ييارويرو

 ،يآموزش اخالق پزشك يدوره تئور كيوجود 
آشنا  ياخالق پزشك يولرا با مباحث اص انيدانشجو

كه  ابندي در مي ينيبال كارهنگام  انياما دانشجو سازد، مي
به اصول  يبنديو پا يبحران طيدر شراگيري  ميتصم
با اخالق  يكل ييدشوار بوده و آشنا يو اعتقاد ياخالق
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 مارانيبا ب ييارويرو يآنان را برا يازهاين ،يپزشك
حال، آموزش اخالق  هربه . مرتفع نساخته است يواقع
 ليتحص هاي به طور دائم و در تمام دوره يپزشك
بعد از  يو حت ينيزش بالهمگام با آمو ي،پزشك
  ).16(رسد به نظر مي يضرور يالتحصيل فارغ
 يازهايمتناسب با ن ينيدرس اخالق بال يمحتوا نيتدو

ي مطرح در اين تهاجم هاي يكي ديگر از استراتژي دانشجو
به  يپزشك هاي به منظور انجام مراقبت .است پژوهش

 هاي الزم است پزشكان جنبه ،يو انسان ياخالق وهيش
همچنين الزم  و اموزنديرا بهتر ب يخاص اخالق پزشك

 هاي يدگيچيدرباره پاست آنها چگونگي تفكر قاطعانه، 
 داولمت هاي آموزش. ي را فراگيرندجهان پزشك ندهيفزا
 يمداوم برا هاي و آموزش ارانيدست ان،يدانشجو يبرا

امروزه، . باشد هدف مي نيبه ا ليروش ن نيپزشكان، بهتر
 يازهايمطابق با ن ينيدرس اخالق بال يمحتوا ميلزوم تنظ

 انيمثال دانشجو يبرا. دانشجو مشخص شده است
كه به  يدرس بر مشكالت واقع نيدارند ا ليتما يپزشك

به  داند متمركز گردد و لذا باي صورت روزمره با ان مواجه
  ).17(شود هيته يهر تخصص اصل يبرا يشكل اختصاص

ي ديگر تهاجم  استراتژي ماريب نيبال در اخالق آموزش
به طور  ديبا يستياخالق ز. است پژوهش مطرح در اين

. آموخته شود نيدر بال و ماريدر كنار بستر ب آل دهيا
 يابيو ارز نيدانش در بال نيآموزش ا هاي مدل
 يبرگزار. آن، هنوز مورد بحث است آييكار كيستماتيس

 كياست كه از نزد يروش ماران،يبر ب يمبتن هايي كنفرانس
كه به  يپزشكان هنگام. ارتباط دارد ينيبال هاي با مراقبت

مطالب  ند،نماي ها مشاركت مي بحث ليقب نيطور فعال در ا
دانش  يو عمل ينظر هاي و جنبه مي گيرندفرا  يرا به خوب

 ن،آفري مشكل تيموقع كي. آموزند ميرا  پزشكيستيز
به دنبال مطرح . كند مي توجه شنونده را به خود جلب

با  هايي حل و راه ردگي در مي هايي بحث شكل،كردن م
آن  تيريمد يبرا ياخالق فيتوجه به اصول و تعار

استاندارد  مارانياستفاده از ب. ودش مشكل، شرح داده مي

 شيرا افزا انها، تجربه دانشجوي از نقش يشده و الگوساز
 نترنت،يموجود در ا ياخالق هاي استفاده از مدل. دهد مي

). 17(كند فراهم مي يمباحث اخالق يابر يبستر ثابت
از پژوهشگران اعتقاد دارند كه آموزش  يچنين برخ هم

درون  ،پنهاني برنامه درس كيدر قالب  ديبا ينياخالق بال
  ).16(شود ي در نظر گرفتهنيبال يآموزش پزشك

اخالق  نهيمشخص در زم يقاتيبودجه تحق اختصاص
 ي مطرح درتهاجم هاي استراتژيي يكي ديگر از پزشك

 هاي شرفتيپ ها موظفند به موازات دولت. است پژوهش
پزشكي، براي ستو آموزش علوم زي ك،يو تكنولوژ يعلم
ي نيز ات اخالقظمالح نهيبه دانش برتر در زم يابيدست

جهت  يقاتياختصاص بودجه تحق نيا بنابر. تالش كنند
  .رسد به نظر مي يضرور يتوسعه آموزش اخالق پزشك

 نيتدوآخرين استراتژي تهاجمي مطرح در اين پژوهش، 
با . ي استنيد هاي بر آموزه يمبتن يمنشور اخالق پزشك

با فلسفه و  يفلسفه و اخالق اسالم هاي توجه به تفاوت
 ينظام اخالق پزشك كي ياصول گذاريهيپا ،ياخالق غرب

فوذ از ن يريجهت جلوگ ياسالم هاي بر چارچوب  يمبتن
ضرورت  كي ياسالم يفرهنگ غرب در كشورها

  ).16(است
ارائه شده جهت توسعه آموزش اخالق  هاي ياستراتژ
  :عبارتند از يرقابت هاي ياستراتژ نهيدر زم يپزشك
در  ديبا يپزشك اندانشجوي: گرپزشكان پرسش تيترب

 هاي پژوهش جينتاگستره و با  ي خودطول برنامه آموزش
 هاي و پرسش ينيمعاصر در طب بال هاي چالش ،ينيبال
  . به پاسخ دارند آشنا شوند ازيكه ن يمهم

در : اتيمرحله آخر ح مارانيب يپزشكان بر رو آموزش
در مرحله آخر  مارانيحال حاضر نحوه برخورد با ب

موضوع به  نيا. ندارد يگاهيجا يدر آموزش پزشك اتيح
ش در آموز دياست كه با تيبعد حائز اهم نيخصوص از ا

 هاي به جنبه ،يو درمان يپزشك هاي عالوه بر جنبه يپزشك
توجه كرد كه  ديبا). 18(داده شود تيماه زين يانسان
بلكه هنر برخورد  ؛ستين كيولوژيعلم ب كيفقط  يپزشك
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  . شود شامل مي زيرا ن يو معنو يبا ابعاد انسان
انسان به انسان  يمارياز ب يآموزش پزشك كرديرو رييتغ
قرار  يرا در دو بعد مورد بررس ماريب ديبا پزشك: ماريب

كه در  ماريب يو انسان يفرد يها يژگياول، و. دهد
مربوط  هاي يژگيو دوم، و ؛اشخاص مختلف متفاوت است

در  ابتيخاص مثل د يماريكه در مورد ب فرد يماريبه ب
  ).19(است كسانيافراد مختلف 

در  يكوتاه مدت آموزش اخالق پزشك هاي دوره ياجرا
 ياديز تياهم امروزه آموزش اخالق پزشكي: ها دانشگاه

 يآموزش هاي دارد و روش ايدن يپزشك هاي در دانشگاه
 هاي دانشگاه نبنابراي. اند شده يرشته معرف نيدر ا ينينو

 هاي دوره يبا برگزار توانند كشور مي يعلوم پزشك
 ديجد هاي كيتكن يبه معرف ياخالق پزشك يآموزش
  .رشته بپردازند نيدر ا يآموزش
ارائه شده جهت توسعه آموزش اخالق  هاي ياستراتژ
  :كارانه عبارتند ازمحافظه هاي ياستراتژ نهيدر زم يپزشك

 يكي: يآموزش اخالق پزشك نينو هاي روش يريكارگ به
عدم توجه آن به  ،موجودآموزش  هاي سيستم از ضعف
و  دردي چون ادب، تواضع، همهم ياخالق هاي شاخص
فرد را  تواند نميموجود در واقع، آموزش . است يدلسوز
اخالق ). 2(قرار دهد يو رفتار يرشد روح ريدر مس
از اي  عهاست و مجمو ينيعلم بال كي شتريب يپزشك

 ،ها ضرورت توجه به موارد اخالقي رفتارهاست كه در آن
لحاظ شده  يو اجتماع يفرهنگ ،ياقتصاد ،يقانون
 نيا تواند نمي القاخ آموزش يو روش سنت) 20(است
 نيد را به طور هماهنگ و در جهت بهبود روابط برموا
  .رديبه كار گ ماريپزشك و ب يفرد

 هاي دگاهياز تنوع د يدر آموزش، اغلب ناش يدشوار
 يمشكل اخالقموارد است كه با اي  پزشكان و جامعه

به  يبه نحو ديدر واقع استادان با. شوند مواجه مي
 يكه بتوانند همراه با تعهد علم آموزش دهند انيدانشجو

خود،  ياحرفه هاي تيو مسؤول ياخالق ديبه عقا يبنديو پا
 انياغلب پزشكان و دانشجو). 2(ي بگيرندستدر  ميتصم

 نيبه ا يابيدر جهت دست يروش سنت ياز ناتوان يپزشك
 نهيتوجه داشت كه هز دباي). 21(اند اهداف، نگران بوده

 يو تحول ساختار ستينزياد اصالح روش آموزش  يمال
و هم به  يهم به سود حرفه پزشك تواند، مي نهيزم نيدر ا

گروه مراجعه  نيكه جهت درمان به ا شدبا يمارانيسود ب
مختلف  يراستا، در كشورها نيدر ا). 20(ندنماي مي

كه اغلب شامل  است به كار گرفته شده يمتفاوت هاي روش
روش  ،ياستانبر مسأله، روش د يمبتن يريادگيروش 
  . است ينيبال يو روش آموزش در راندها يكارگاه

در : دهيمتخصص و با تجربه و آموزش د دياسات تيترب
آموزش اخالق  يهدف اصل يآموزش اخالق پزشك نهيزم
چنين به نظر  هم. است ماريب يزندگ تيفيك يارتقا ي،نيبال
 ،يشناخت هاي مهارت يبر ارتقا ديآموزش با رسد مي

منظور، آموزش  نيبه ا. متمركز شود يتيو شخص يرفتار
. شود در نظر گرفتهآموزش پزشكان  لدر تمام مراح ديبا

 ياديز يايمزا يبه صورت رسم يآموزش اخالق پزشك
 شده جهت آموزش آن تيترب ينيپزشكان بالبه دارد و 

از ي امروزه، آموزش اخالق پزشك. باشد مينيازمند 
  ).1(است ياريدست هاي برنامهي اعتباربخش طيشرا

توسط اي  رشته نيبه صورت ب ياخالق پزشك آموزش
 كي ياخالق پزشك: ينيعلوم بال دياخالق و اسات دياسات
و  ينيعلم بال كي شتريو ب شود مي يتلقاي  رشته نيعلم ب

ها ضرورت توجه به  از رفتارهاست كه در آناي  مجموعه
ي در و اجتماع يفرهنگ ،ياقتصاد ،يحقوق ،موارد اخالقي

آموزش  هاي برنامه نيبنابرا). 20( شده استنظر گرفته 
را  يماريسالمت و ب يو رفتار يابعاد اجتماع ديبا يپزشك
  ).22(رديدر برگ

ها  و در مواجهه آن يبه صورت عمل انيدانشجو يابيارز
آموزش اخالق  يعمل جهينت: يد مشكل اخالقبا موار
 وهيو ش يبا مشكل اخالق انيدر مواجهه دانشجو ،يپزشك

 كيحل و فصل موثر . شود ، مشخص ميحل و فصل آن
 ،يشناخت موضوع اخالق ي نظيربه عوامل يمسأله اخالق

 ليو تحل هيتجز موضوع،دانش مناسب با يريبه كارگ
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در مورد روند اقدامات و انجام گيري  ميمسأله، تصم
  ).23(دارد يحل مسأله بستگ يبرا ياقدامات ضرور

با توجه به  يپزشك يسرفصل آموزش اخالق ميو تنظ هيته
جا كه سرفصل از آن: روز يو مشكالت اخالق ازهاين

مربوط به  يشده در درس اخالق پزشك نيتدو آموزشي
و مشكالت  ازهاياست ن يهيبد است، گذشته هاي سال
اخالق  ،ياز طرف. ندارد يگاهيروز در آن جا ياخالق
و توجه به  شود مي يتلقاي  رشته نيعلم ب كي يپزشك

. در آن ضرورت دارد يو اجتماع يحقوق ،يموارد اخالق
 نيا يآموزش هاي مداوم در سرفصل يبازنگر ن،يبنابرا
 ديجد هاي كيروز و تكن ياخالق يازهايمطابق با ن ،درس

  . رسد يبه نظر م يضرور ،يآموزش
ارائه شده جهت توسعه آموزش اخالق  هاي ياستراتژ
  :از ندعبارتي تدافع هاي ياستراتژ نهيدر زم يپزشك

 يكمك آموش لها و وساي مناسب از انواع روش استفاده
استفاده مناسب از انواع : يدر آموزش اخالق پزشك

 رينظ يكمك آموزش ليوساهاي تدريس و  شيوه
 يآموزش افزارهاي و نرم انهيرا ،يكار گروه ،يسخنران

  .كند فايا يدر آموزش اخالق پزشك يتواند نقش مهم يم
در آموزش  نگري به جامعه يفردنگر كرديرو رييتغ

شاهد  ستم،يدر قرن ب يآموزش پزشك خچهيتار: يپزشك
 ياندركاران آموزش پزشك دست نشينوسانات مكرر در ب

و  شيكه در مقاطع تمركز مباحث آموز ياست به نحو
تمركز بر  يمدت انواده،تمركز بر خاي  ها، در برهه ارگان

تمركز بر فرد  ستم،يقرن ب يانياپ هاي جامعه و در سال
  .است ماريب

سالمت به مفهوم كالن آن  ،يرسالت آموزش پزشك اگر
از تمركز بر  يآموزش پزشك ياهداف و محتوا دي، باباشد

سالمت اعم از ژن، فرد، خانواده  تيفرد به تمركز بر جامع
  ).24(كند رييو جامعه تغ

 انيمتول: كشور ياخالق پزشك كيبرنامه استراتژ نيتدو
با  توانند كشور مي هاي دانشگاه يآموزش اخالق پزشك

 نييعالوه بر تع ،يو مشكالت اخالق پزشك ازهايتوجه به ن

ي سازمان تانداز و مأموري چشم نياهداف بلندمدت، به تدو
 يو خارج يچنين با توجه به عوامل داخل و همبپردازند 

 ،ركشو يبر روند آموزش اخالق پزشك رگذاريتأث
اهداف، در قالب  نيبه ا دنيرس يبرا هايي ياستراتژ

و  يتابل. ي تدوين نماينداخالق پزشك كيبرنامه استراتژ
 يدر پژوهش خود در دانشگاه علوم پزشك انييرضا

را در قالب مدل فوق ارائه  هايي ياستراتژ رفسنجان،
 ،از حد متوسطتر  نييواكنش پاايشان، در پژوهش . كردند

آموزش اخالق  هاي ياستراتژ هاي تياولو تيبه عالوه اهم
و آموزش در اي  رشته نيب هاي در قالب برنامه يپزشك

 يحوزه معرف نيا هاي ياستراتژترين  عنوان مهم به ن،يبال
اين  ).18(استراستا پژوهش حاضر هم جيبا نتاكه ، ندشد

اخالق اي  رشته نيآموزش ب هاي برنامه تياهمنتيجه مبين 
ضرورت  و بوده نيآموزش در بال نيا تيو اهم يپزشك
را  ها تياولو نيا نيرا در ا يشتريب هاي يريز برنامه

  . سازد آشكار مي
نتايج اين مطالعه به كل دانشگاه ها و  پذيري عدم تعميم

 هاي در رشته تيتفاوت ماه ليبه دلساير رشته ها،
ها توسط خرد  ژي چنين عدم تدوين استرات ، همگوناگون

  .محدوديت هاي اين مطالعه است جمعي از 
  

  گيري نتيجه
 يو خارج يعوامل داخل ليو تحل هيجدول خالصه تجز
اصفهان كه  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش اخالق پزشك

 يدهاها و تهدي نقاط قوت و ضعف، فرصت يبه بررس
واكنش  دهد نشان مي پردازد، مي يآموزش اخالق پزشك

تر از  موارد فوق، كمعلمي دانشگاه نسبت به  هيأتي اعضا
 هاي ياعتبار استراتژ طور، نيهم. متوسط بوده است

با استفاده از مدل  يتوسعه آموزش اخالق پزشك
SWOTنقش  توانند مي ها ياستراتژ نيبوده كه ا ادي، ز

آموزش اخالق  كيبرنامه استراتژ يدر طراح يمهم اريبس
  .اصفهان داشته باشند يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
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Abstract 
 
Introduction: Medical ethics is an analytical attempt that deals with various aspects of ethical decision 
making in medicine. According to the importance and goals of medical ethics, this study is an endeavor to 
evaluate strengths and weaknesses (internal factors) as well as opportunities and threats to medical ethics 
education (external factors) using SWOT (Strengths,Weakness, Opportunities, and Threats) model and 
represent helpful strategies in medical ethics education in Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: In this cross sectional study, the opinions of 48 faculty members of Isfahan University of Medical 
Sciences in year 2011 were studied. After collecting the opinions, each factor was weighed (level of 
importance) and ranked and finally the strategies were formulated in SWOT model. 
Results: Evaluating internal factors of strength points, it was deriven that the most importance level 
(weight) belongs to “having rich Islamic and historical resources on medical ethics” with the weight of 0.10 
and the grade of 2.9. Among weekness points, the top importance belonged to “using traditional methods for 
medical ethics education” with weight of 0.12 and ranking of 2.6. Furthermore, the sum of grades in 
analysis table was 2.85 for internal factors and 2.87 for external factors. The results showed that the first 
three priorities of formulated strategies were “inter-disciplinary medical ethics education by medical ethics 
and clinical sciences teachers”, “teaching medical ethics in clinical settings”, and “employing new methods 
in medical ethics education”, respectively. 
Conclusion:The analysis of internal and external factors in medical ethics education in Isfahan University 
of Medical Sciences which studies the weekness and strength points, opportunities, and threats to medical 
ethics education shows that the faculty reaction to these factors is lower than medium. On the other hand, 
the validity of strategies for medical ethics education development using SWOT model is high, so these 
strategies can play an important role in strategic planning of medical ethics education in Isfahan University 
of Medical Sciences. 
 
Keywords:Medical ethics, education, SWOT model. 
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