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Abstract 

 

Background and purpose: Professional ethics is one of the most important issues in medical 

ethics. The aim of this investigation was to study the levels of professional ethics among medical interns 

in Mazandaran University of Medical Sciences in a clinical setting from the perspective of professors. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study was performed in 161 faculty 

members of the Medical School in 2020. The samples were selected using census sampling. A researcher-

made questionnaire consisting of 25 items on internship professional ethics was administered. Data 

analysis was performed using descriptive statistics and applying t-test, ANOVA, and Pearson correlation 

coefficient. 

Results: Participants included 66.5% males and 93.8% were married. According to the viewpoints 

of professors, most interns' professional ethics was at a good level (86.71±9.74). The professional ethics 

of most interns was found to be at a good level (49.06%). Findings showed no significant relationship 

between professional ethics evaluation score and age, gender, marital status, and working experience of 

the faculty members (P>0.05). The highest score was given by professors in otorhinolaryngology 

department (114±5.65) and the lowest score was given by the department of emergency medicine 

(78.57±4.27) (P<0.05). 

Conclusion: A good level of professional ethics was seen in most interns. In this study, male and 

married professors had more favorable opinions about professional ethics of interns. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (19-911)   9011سال    مرداد    911شماره     سي و یكمدوره 

 11       9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                  

 پژوهشی

 ای کارورزان پزشکی دانشگاه علومارزیابی اخالق حرفه 
 پزشکی مازندران در محیط بالینی از دیدگاه اساتید: 

 تحلیلی -یک مطالعه توصیفی
 

       1عبدالمجید قلی نتاج

       2علی روان بد

       3معصومه باقری نسامی

 4زهرا مردانشاهی

 چكیده
. مطالعه حاضر با هدف ارزیاابی ای استیکی از مباحث مطرح و مهم در اخالق پزشکی، اخالق حرفه هدف: و سابقه
 .پذیرفتانجام  ،ای کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در محیط بالینی از دیدگاه اساتیداخالق حرفه

 عضای هیئت علمی دانشکده پزشاکی در ساات تحلایلینفر از ا 161بر روی  ،تحلیلی-این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
 محقا  هاا از پرسشانامهآوری دادهجهت جمع گرفت، و ها با استفاده از روش سرشماری انجامانجام شد. انتخاب نمونه 99-99

)فراوانای، . تحلیل اطالعات با استفاده از آماار توصایفی گردیدای کارورزان استفاده آیتمی ارزیابی اخالق حرفه 52ساخته 
 .شد( انجام ANOVAهای تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و معیار( و تحلیلی )آزموندرصد، میانگین و انحراف

درصد مارد  2/66کننده در مطالعه حاضر، نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی شرکت 161از مجموع  ها:یافته
میاانگین و انحاراف معیاار باا  ،پزشکی از دیدگاه اسااتید کارورزاناکثر ای اخالق حرفهمیزان د. بودندرصد متاهل  9/99و 
بین نماره ارزیاابی درصد( در سطح خوب بود.  66/79ای اکثر کارورزان )اخالق حرفه .در سطح خوب بود،  47/9±41/96

وضاعیت تاهال و ساابقه کاار اسااتید ارتباا   ای کارورزان توسط اساتید با متغیرهایی نظیار سان، جان ،شده اخالق حرفه
ای کارورزان پزشکی داده شده توسط اساتید گروه (. همچنین، باالترین نمره اخالق حرفهP>62/6معناداری وجود نداشت )

 (.P<62/6( بود )24/49±54/7ترین نمره توسط اساتید گروه طب اورژان  )( و کم117 ± 62/2گوش، حل  و بینی )
 تاریمچنین، اساتید مرد و متاهل نظارات مطلاوبای اکثر کارورزان پزشکی در سطح خوب بود. هاخالق حرفه استنتاج:

 ای کارورزان پزشکی داشتند.را نسبت به اخالق حرفه
 

 ای، اخالق، کارورزان پزشکیاخالق حرفه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 اهمیت اخالق پزشکی از دیر باز مورد توجاه پزشاکان

 . همزمان با پیشرفت و توسعه موازین(1-9)قرار داشته است
به اخاالق پزشاکی، در بعاد آموزشای نیاز شااهد  مربو 

 ز آموزش عالیامراکها و ح دانشگاهاگسترش آن در سط
 

 E-mail: zmardanshahi @yahoo.com               درمانی امام خمینی )ره( مرکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  :ساری -زهرا مردانشاهی مولف مسئول:
 آموزشی بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران . استادیار، گروه1

 ندران، ساری، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ماز ،پزشکیدانشجوی . 5

 رانیمازندران، ساری، ا یدانشگاه علوم پزشک اد،یو مکمل، پژوهشکده اعت یطب سنت قاتیمرکز تحقاستاد، . 9

 یار، گروه آموزشی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. استاد7

 : 15/7/1766تاریخ تلویب :                 7/5/1766تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            55/1/1766 تاریخ دریافت 
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  ينیبال طیدر مح يکارورزان پزشك یاخالق حرفه ا
 

 9011، مرداد  911ماره انشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و یكم، شمجله د         911

کاه اخاالق پزشااکی کاه در ابتادا هاای  طااوریباه باوده،

باا اجارای  اشات،جایگاهی در متون آموزش پزشکی ند

 صورت یک واحادهای انقالب فرهنگی درکشور بهبرنامه

 .ها ارائه گردیاددرسی مستقل در سطح بسیاری از دانشگاه

بدین طری  با ارتقاای ساطح آگااهی دانشاجویان زمیناه 

 های مربو  به حیطه اخالق پزشکیتدوین و اجرای برنامه

جارای پزشاکان در ا .(7،2)در سطح دانشگاه ها فراهم شد

این مسئولیت بیش از سایر افاراد نیااز باه رواباط انساانی 

 ایحرفاه رعایت اخالقدر این روابط انسانی توجه بهدارند. 

 دارای اهمیت است. یکی ازمباحث مطرح و مهم در اخاالق

. در (9-9،2)ای یا پروفشنالیسم استپزشکی، اخالق حرفه

ق توان زیر مجموعه اخاالحقیقت، اخالق پزشکی را می

ای از ای مجموعاهای دانست. در واقع اخالق حرفهحرفه

اصوت و استانداردهای سلوک بشری است که هدف آن 

هاایی را محق  کردن این امر است که سازمان چه ارزش

باید حفظ و اشاعه نماید. به بیان دیگر، اخالق حرفاه ای 

 کاری نسبت به هر نوع کاار،نوعی تعهد اخالقی و وجدان

 این در حالی است که اخالق و باشدسئولیت میوظیفه و م

ای باا محوریات حال مساائل پزشکی، دانشی میان رشاته

انجماان باارد طااب  .(9)اخالقاای در حااوزه پزشااکی اساات

ای را صافاتی مانناد داخلی آمریکا عناصر اخاالق حرفاه

نوع دوستی، مسئولیت پذیری، تعالی شرافت، صداقت و 

ساایر عناصار  .(16،11)احترام به دیگران بر شامرده اسات

ای مواردی چون آراستگی و وارساتگی در اخالق حرفه

ظاهر، رازداری و صداقت، توجه باه مشاتری ماداری در 

ارائه خدمات، مطالعه برای به روز بودن، استفاده بهینه از 

ها، وقت، احترام به اساتید و درس گرفتن از تجربیات آن

 رها، برخوردزدگی در کاانتقادپذیری، خودداری از شتاب

نیکو با بیمار، احترام گذاشتن به حقاوق بیماار، برخاورد 

نیکو با کارکنان بخش، توجه به اخذ رضایت آگاهانه از 

بیمار، پیگیری امور بیمار، در اختیار گذاشاتن اطالعاات 

 اش، حسن برخوردکافی در مورد بیماری به بیمار و خانواده

قت در پذیرش یا های مسری، دبا بیماران مبتال به بیماری

رد هدیه از بیماران، عدم زیان بخشی به بیماار، پرهیاز از 

محرمات و رعایت قوانین شرعی، قانع بودن، عادالت در 

هاای الزم برخورد با بیماران و تالش برای کسب مهارت

 .(15-19)باشددر انجام پروسیجرهای محوله می

ای است که از طرفی، دوره دانشجویی بهترین دوره

 ها، اصوت و شیوه کاربسته بر آموزش علوم و مهارتعالو

شود. در این دوره، یکی از ای فرا گرفته میاخالق حرفه

ای دهناده شخلایت اخالقای و حرفاهعوامل مهم شاکل

ها هستند. لذا ضروری است دانشجویان، اساتید بالینی آن

 تری شود، زیرا که اساتید باالینیبه این موضوع توجه بیش

 دهی رفتار دانش و پرورش فضائلی را در شکلنقش مهم

 با توجه به اهمیت رعایات (.56)کندها ایفا میاخالقی در آن

 ای که یک اصل مهم در رشته پزشکی اساتاخالق حرفه

و نقش تاثیرگذار اساتید در این زمینه، با بررسی متون در 

های اطالعاتی در دسترس مشخص گردید کاه در پایگاه

ی اخالق حرفه ای دانشاجویان پزشاکی در زمینه ارزشیاب

ها در کشور، مطالعاات محیط بالینی از دیدگاه اساتید آن

 .(56)بسیار اندکی به چاپ رسیده است

ای که در دانشگاه علاوم پزشاکی زابال و در مطالعه

باار روی تمااامی دانشااجویان بااالینی پرسااتاری، پزشااکی، 

ت مامایی، هوشبری و اطاق عمل و همچناین اعضااه هیاا

ها نشاان داده کاه باین ها انجام شد، یافتهعلمی بالینی آن

میانگین کلی نماره اخاالق حرفاه ای از دیادگاه اعضااه 

 ( اختالف آمااری7/65( و دانشجویان )1/91هیات علمی)

عالوه از دیدگاه اساتید باالینی همعناداری وجود داشت. ب

پاذیری، هاای فاداکاری، مسائولیتدر این مطالعه مولفاه

تارین میازان را در ی جویی و احترام به دیگران بیشبرتر

ای . نتایج مطالعاه(56)دانشجویان به خود اختلاص دادند

ای در باین که در زمینه خودارزیابی رعایت اخالق حرفه

اساتید بالینی دانشکده پزشکی شیراز انجام شد، نشان داد 

های مختلف توانمندی خود طور کلی اساتید بخشکه به

 7/56درصد در حد عالی و  9/47مینه حرفه گرایی را در ز

 درصد در حد غیرقابل قبوت 5/6قبوت ودرصد در حد قابل

هاای ارزیابی نمودناد. اسااتید ماورد پاژوهش در بخاش

های قابلیت اطمیناان مختلف، توانمندی خود را در حیطه
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 و همکاران نتاج یقل دیعبدالمج     

 919      9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                  

 پژوهشی

و اعتماد، احسااس مسائولیت در برابار بیماار و احسااس 

شااجویان، احتاارام بااه دیگااران، مساائولیت در براباار دان

 ،همکاری و تشریک مساعی باا همکااران و دانشاجویان

های قوه ابتکار و ابداع در ارائه درمان و عالی و در حیطه

های سازماندهی و مدیریتی غیرقابل قبوت ارزیابی مهارت

همچناین مطالعاه دیگاری در زمیناه بررسای  .(19)نمودند

 همادانان پزشکی نگرش اعضای هیئت علمی دانشکده دند

ای انجام شد، کاه نتاایج نشاان داد نسبت به اخالق حرفه

درصاد از اعضاای  17/69ای در نگرش به اخالق حرفاه

صاورت کاامال هیئت علمی دانشکده دنادان پزشاکی باه

درصااد از آنااان نگاارش موافاا  وجااود  91/54موافاا  و 

 .(51)داشت و میانگین نگرش در حد خوب گزارش شاد

جه به اهمیت نقش اخالق حرفاه ای در در مجموع، با تو

 دانشجویان و همچنین نقش تاثیرگذار اعضای هیئات علمای

بالینی در این زمیناه و مطالعاات بسایار محادود صاورت 

 ای دانشجویانگرفته درکشورکه میزان رعایت اخالق حرفه

پزشااکی را از دیاادگاه اساااتید مااورد بررساای قاارار داده 

ای ابی اخاالق حرفاهباشد، مطالعه حاضر باا هادف ارزیا

کارورزان پزشکی دانشگاه علاوم پزشاکی مازنادران در 

 .پذیرفتمحیط بالینی از دیدگاه اساتید انجام 
 

 مواد و روش ها
-حاضر با استفاده از یک طراحای توصایفی مطالعه

 نفر از اعضای هیئات علمای دانشاکده 161روی  تحلیلی، بر

 حلایلیپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازنادران در ساات ت

انجام شد. معیارهای ورود در این مطالعاه شاامل  99-99

تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه علاوم پزشاکی اساتان 

مازندران که حداقل در یک بخش باالینی کاارورزی باا 

پزشکی داشتند و تمایل به شرکت  4و  6دانشجویان سات 

 صاورتههایی که با. پرسشنامهه استدر مطالعه داشتند، بود

انتخااب  گردیاد وپر شده بودند از مطالعه خارج ناکامل 

هااا بااا اسااتفاده از روش سرشااماری انجااام شااد. نمونااه

قسامتی،  ها با استفاده از یاک پرسشانامه دوآوری دادهجمع

شامل مشخلات دموگرافیک )سن، جن ، ساابقه کاار، 

وضااعیت تاهاال، رشااته تخللاای( و پرسشاانامه محقاا  

 .رزان انجام شدساخته ارزیابی اخالق حرفه ای کارو

پرسشنامه محقا  سااخته ارزیاابی اخاالق حرفاه ای 

آیااتم در طیااف لیکاارت بساایار  52شااامل  ،کااارورزان

 (2(، عالی)7(، خوب)9(، متوسط)5(، ضعیف)1ضعیف)

ای کااارورزان پزشااکی باارای ارزیااابی اخااالق حرفااه

باشد. این پرسشنامه با استفاده از متون گذشاته و نظار می

. ایاان پرسشاانامه دارای گردیااد اساااتید پزشااکی طراحاای

 هایی با مضامین آراساتگی ظااهر، رازداری، صاداقت،گویه

پاذیری، توجه باه ماددجو و عادالت، احتارام، مسائولیت

 هایکسب دانش و مهارتهای ارتباطی، تالش برایمهارت

الزم، عدم زیان بخشی به ماددجو، پرهیاز از محرماات و 

یاازات آن از که محادوده امت است رعایت قوانین شرعی

 26تا 52باشد، به این صورت که امتیاز بین می 152تا  52

 ای متوساط،اخالق حرفاه 42تا  21ای ضعیف، اخالق حرفه

اخاالق  152تاا  161ای خوب و اخالق حرفه 166تا  46

ای عالی محسوب شد. برای بررسی روایی صاوری حرفه

نفار از اعضاای هیاأت علمای  11این پرسشانامه نظارات 

بالینی دانشکده پزشکی که دارای تجرباه در  نی و غیربالی

ای بودند، اخذ شاد. سا   زمینه اخالق پزشکی و حرفه

پرسشنامه برای بررسی نسبت و شاخص روایی محتاوی، 

نهایت، با توجه باه نماره  نفر از اساتید داده شد. در 96به 

، نسابت روایای محتاوای 49/6شاخص روایی محتاوایی 

، ایاان پرسشاانامه باارای 91/6اخ و آلفااای کرونباا 46/6

 .ای کارورزان پزشکی مناسب بودارزیابی اخالق حرفه

 مطالعاااااه حاضااااار توساااااط کمیتاااااه اخاااااالق 

ساااااازمانی دانشاااااگاه علاااااوم پزشاااااکی مازنااااادران 

(Ir.Mazums.Imamhospital.REC.1396.1642 تأیید )

شد. محققان پ  از کسب مجوز و مراجعه باه دانشاکده 

درمطالعااه  هاات شاارکتکنناادگان جشاارکت ازپزشااکی، 

عمل آماد. از اسااتید واجاد شارایط، رضاایت ه دعوت ب

 و آگاهانه شفاهی برای شرکت در این مطالعه اخاذ شاد

و اطّالعاات  مطالعاهها، موضاوع قبل از اجرای پرسشنامه

کننده داده شاد و از اولیه در ماورد آن باه افاراد شارکت
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د. آنان تقاضا گردید تا صادقانه باه ساالاالت پاساخ دهنا

 دهناادگان هااای مااورد نظاار در اختیااار پاسااخپرسشاانامه

  مطالعااهکنناادگان حااین عااالوه شاارکتهقاارار گرفاات. باا

همچنااین، باارای اطمینااان  و آزاد بودناادانلااراف جهاات 

هاا از محرمانه بودن اطالعات، پرسشنامه کنندگانشرکت

 .صورت بدون نام تکمیل گردیدبه

اده اا استفااا باهات، دادهاآوری اطالععا  از جماپ

مورد تجزیاه و تحلیال قارار  16نسخه  SPSSافزار از نرم

صاورت هترتیاب، باهاای کمای و کیفای باهگرفت. داده

میاانگین و فراوانای )درصاد( نشاان داده  ±معیاارانحراف

-شد. برای ارزیابی نرمات بودن متغیرها از آزمون شاپیرو

رای هاا، باویلک استفاده شد. با توجه به نرمات بودن داده

 ای دانشاجویان توساطبررسی ارتبا  بین نمره اخالق حرفاه

 هایآزموناساتید بالینی و خلوصیات دموگرافیک اسااتید از 
اساتفاده  ANOVAتست، ضریب همبستگی پیرساون و  تی

 در نظر گرفته شد. 62/6تر از داری کمیشد. سطح معن
 

 یافته ها
 هنفر از اعضای هیئت علمای دانشاکد 161در مجموع، 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازنادران در مطالعاه حاضار

 کننادگانشرکت کردند. خلوصیات دموگرافیک شرکت

 .نشان داده شده است 1در جدوت شماره 

های مطالعه نشان داد که اخالق حرفه ای اکثار یافته

درصد( در ساطح خاوب باود )جادوت  66/79کارورزان )

دهاد  نشان مای(. نتایج ضریب همبستگی پیرسون 5شماره 

ای با سن و سابقه تدری  از  که نمره ارزیابی اخالق حرفه

( )جاادوت P>62/6دار نداشاات )نظاار آماااری رابطااه معناای

ای در دو گروه  (. میانگین ارزیابی اخالق حرفه1شماره 

زنان و مردان و متااهلین و مجاردین از اخاتالف آمااری 

انگین (. همچناین، میاP>62/6دای برخوردار نباود )یمعن

ای کارورزان پزشاکی در رتبه نمره ارزیابی اخالق حرفه

هاای تخللای محیط بالین از دیادگاه اسااتید باا رشاته

 دای برخااوردار بااودیمختلااف از اخااتالف آماااری معناا

(62/6>Pبااه ) طااوری کااه باااالترین نمااره توسااط گااروه

ترین نماره توساط گاروه طاب کم گوش، حل  و بینی و

 (.1ت شماره اورژان  داده شد )جدو

 
خلوصیات دموگرافیک اساتید پزشاکی و ارتباا   :1جدول شماره 

آن بااا نمااره اخااالق حرفااه ای کااارورزان پزشااکی دانشااگاه علااوم 

 1999پزشکی مازندران در سات 
 

 داریی سطح معن اینمره اخالق حرفه تعداد )درصد(  ها متغیر 

 179/6* 29/96±29/5 56/76±51/6 میانگین( ±سن )انحراف معیار

    جنسیت

 71/97±99/19 (2/66) 164 مرد 
**714/6 

 71/99±96/15 (2/99) 27 زن

    وضعیت تاهل

 29/96±96/15 (5/6) 16 مجرد 
**591/6 

 92/97±97/19 (9/99) 121 متاهل

 665/6* 29/96±29/5 59/15±17/4 میانگین( ±)انحراف معیار سابقه کار

    رشته تخللی

 16/99±61/9 4 روان پزشکی 

***611/6 

 46/99±11/5 19 طب داخلی

 96±61/6 7 نورولوژی

 52/97±29/9 9 قلب

 56/167±29/9 11 اطفات

 59/161±46/9 7 چشم

 117±62/2 16 گوش، حل  و بینی

 16/99±61/9 9 عفونی

 19/95±61/9 5 پوست

 66/169±97/6 9 اورولوژی

 99/99±12/9 15 جراحی

 75/91±29/6 7 ارتوپدی

 24/49±54/7 7 طب اورژان 

 26/94±17/19 2 زنان و زایمان

 75/161±94/6 7 پزشکی اجتماعی
 

 تحلیل با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. : *

 تحلیل با استفاده از آزمون تی تست انجام شد. : **

 انجام شد. ANOVAتحلیل با استفاده از آزمون : ***

 
ای کاارورزان پزشاکی از  نمره ارزیابی اخالق حرفاه : 2جدول شماره 

 1999دیدگاه اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سات 
 

 ( تعداد )درصد متغیر

 41/96±47/9 میانگین( ±ای )انحراف معیار نمره ارزیابی اخالق حرفه

 ( 6/6) 1 ضعیف      

 ( 49/97) 26 متوسط      

 ( 66/79) 49 خوب      

 ( 25/12) 52 عالی      

 

 بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد کاه اخاالق حرفاه ای 

اکثر کارورزان از دیدگاه اساتید در سطح خوب بود. باا 

اسات کاه از  ایاین حاات، مطالعاه حاضار اولاین مطالعاه

 ابیای کاارورزان را ماورد ارزیادیدگاه اساتید اخالق حرفه

ناپاذیر از ئی جداییدر حقیقت، اخالق جزدهد. قرار می
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 و همکاران نتاج یقل دیعبدالمج     
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 پژوهشی

هاای آن در جهات شاود و توصایهعلم پزشک تلقی مای

 باشد. بدیهیای میهای حرفههدایت رفتارها به سمت روش

تضامین  ،است که یکی از وظایف مهم اسااتید پزشاکی

 . بناابراین،(55)ای به دانشجویان اساتیادگیری اخالق حرفه

 شوند.نما و الگوی یادگیری اخالق محسوب میها راهآن

هناد نشاان داد کاه این راستا، نتیجه یاک مطالعاه در  در

هااای دانشااجویان پزشااکی در زمااان گذراناادن آمااوزش

بالینی، رفتار اساتید خود را مشاهده نموده و در صاورتی 

ها همراه باا نگرانای و عطوفات در ارتباا  باا که دیدگاه

هاا و هاای اخالقای آندیادگاه بیمار باشد، سبب افزایش

. (59)شاودعملکرد اخالقی آنان در برخورد با بیماران می

تواند باه عناوان بنابراین، ارزیابی خود اساتید پزشکی می

یک مرجع معتبر در بررسی میزان رعایت اصوت اخالقای 

در کارورزان پزشکی مورد استناد قرار گیرد که پیشنهاد 

 تر مطالعات بر خودارزیاابیشود با توجه به تمرکز بیشمی

دانشجویان و عدم وجود شواهد کافی از ارزیابی اخالق 

 ای کارورزان توسط اساتید پزشکی، محقاان مطالعااتحرفه

تری در ایان زمیناه انجاام دهناد. در مطالعاه حاضار بیش

باوده  41/96میانگین کلی نماره ارزیاابی دانشاجویان در 

ای خاوبی مجموع، کارورزان اخاالق حرفاه است که در

اند. همسو با یافته مطالعاه اساتید خود نشان داده را از نظر

مطالعاه  ،5616ر سات دو همکاران  برادری پورقلیحاضر، 

هاا را انجام دادند با ایان تفااوت کاه در مطالعاه آن مشابهی

 هاایخودارزیابی انجام داده بودند و تعداد نمونه دانشجویان

داشتند، میاانگین نماره  حاضرنسبت به مطالعه  تری راکم

بود کاه همانناد  22/99ها در مطالعه آن اخالق حرفه ای

 . همچناین،(57)مطالعه حاضر در محدوده خوب باوده اسات

 ،ایای در ایااران میااانگین نمااره اخااالق حرفااهمطالعااهدر 

گاازارش شااد کااه در محاادوده خااوب ارزیااابی  49/115

قابال اهمیات دیگار، نگارش  در این میان، نکته .(51)شد

باشاد. زیارا ای مایاساتید پزشکی نسبت به اخالق حرفاه

ای در دانشجویان ها ارزیابی کننده میزان اخالق حرفهآن

تواناد در ارزیاابی هاا مایباشند و نگارش آنپزشکی می

ای در آنااان نساابت بااه میاازان رعایاات اخااالق حرفااه

یجاه یاک دانشجویان پزشکی ماوثر باشاد. از ایان رو، نت

( که بر روی نگارش پزشاکان از 5612) مطالعه در ایران

نفار  65ای انجاام شاده باود، نشاان داد کاه اخالق حرفه

 9/99نفاار ) 76درصااد( سااطح نگاارش متوسااط و  5/66)

ای ها نگرش خوب نسبت به اخاالق حرفاهدرصد( از آن

ای داشتند. همچنین، نظر پزشاکان دربااره اخاالق حرفاه

ای اکثار پزشاکان اخاالق حرفاه پزشکی بررسی شد کاه

در مطالعااه  .(1)خااود را متوسااط ارزیااابی کاارده بودنااد

ای اسااتید دیگری در ایران که به بررسای اخاالق حرفاه

درصاد  17/69دندان زشکی پرداخته شد، نشان داده شاد 

ای در محدوده خیلی خاوب ها دارای اخالق حرفهاز آن

. با (51)درصد در محدوده خوب گزارش شدند 91/54و 

 5619این حات، نتیجه یک مطالعه در کرواسای در ساات 

( داروساازان باا درصاد 7/97چاه اکثار ) که اگرنشان داد 

هاا بار آن درصاد 6/74اصوت اخالقی آشنا هستند، اما تنها 

رات مثبات یااخالقی سبب تغیاین باوراند که این کدهای 

. ایان نگارش (52)اسات های داروسازان داشاتهدر چالش

کاه صاورتکافی باشد. بدیند در اثر عدم آموزش توانمی

باار ایاان باورنااد کااه  از داروسااازان درصااد 42حاادود 

معضاالت اخالقای هاای کاافی جهات مقابلاه باا آموزش

در کنااار  ندارنااد. بنااابراین، مقایسااه نگاارش دانشااجویان

جهات مقابلاه باا کارهاایی تواناد در تادوین راهاساتید مای

 .ماوثر باشاد وم پزشاکیهای علامعضالت اخالقی در رشته

در این مطالعه اساتید مرد و متاهل نمارات بهتاری را بارای 

دار کارورزان در نظر گرفته بودند اماا ایان اخاتالف معنای

نبااود. همچنااین بهتاارین میااانگین نمااره از طاارف اساااتید 

آن اساااتید  بینای داده شاده باود و بعاد از -حلا  -گاوش

بااالترین اطفات، اورولاوژی، چشام و پزشاکی اجتمااعی 

 ایهااا و نگاارش مطلااوب را نساابت بااه رفتااار حرفااهنمااره

تارین نمارات از طارف کارورزان داشتند. بدترین و پاایین

اساتید طب اورژان  داده شده بود و بعاد از آن نورلاوژی 

و ارتوپدی نگرش ضعیفی را نسبت باه کاارورزان داشاتند 

ها بین نظرات اساتید نسبت به دانشاجویان که این اختالف

دار بااود. همسااو بااا مطالعااه حاضاار، از نظاار آماااری معناای
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یااد یهااای فااوق را تایافتااه نیااز مطالعااات قبلاای در ایااران

. از طرفی، یافتاه مخاالفی یافات نشاد کاه (1،51،57)کردند

تواند باه علات کمباود اطالعاات در ایان زمیناه باشاد. می

شود با توجه به کمبود مطالعات در این بنابراین پیشنهاد می

تاری در ایان ارتباا  صاورت گیارد. ینه، مطالعات بیشزم

تر بودن نمرات کارورزان بخش اورژان  نسابت باه پایین

های اخالقای متعادد تواند به علت چالشها میسایر بخش

هاا تر ایجاد شده در این بخش به نسبت سایر بخاشو بیش

هاایی در ماورد تریااژ، احتارام باه باشد. برای نمونه، بحث

هااای اخالقاای ایجاااد شااده در اثاار ، چااالشخودمختاااری

کمبود منابع و تخت کافی در مواقاع بحرانای و همچناین، 

دریافاات رضااایت آگاهانااه از بیماااران تنهااا برخاای از 

چه ممکن است در هماه  اخالقی است که اگر هایچالش

تاار هااا وجااود داشااته باشااد، امااا در اورژاناا  رایااجبخااش

کاه باه وضاعیت  . بنابراین، بسیار ضروری اسات(56)است

هاای اورژانا  توجاه ای کارورزان در بخشاخالق حرفه

ای در مطالعااات آینااده شااود. همچنااین، ماادیران و ویااژه

های آموزشای توانند کارگاهسیاست گذاران پرستاری می

های اورژان  برای های موجود در بخشمتناسب با چالش

ای شااامل کاارورزان، باا اساتفاده از یاک تایم چناد رشاته

تار، پزشک و اساتید جهت بحث و تبادت نظر پیراماون پرس

 ها صورت گیرد.این چالش

نقطه قوت اصلی مطالعه حاضر، طراحی مطالعه اسات 

که برای اولین بار به بررسی اخالق حرفه ای کاارورزان از 

نظر اساتید پرداخته شد. همچنین، طراحای ابازار باا اعتباار 

از نقاا  قاوت  های مورد مطالعاه نیازمناسب و تنوع بخش

 هاییدیگر این مطالعه است. ازطرفی، این مطالعه محدودیت

وضاعیت اخاالق  تواند شامل عدم بررساینیز دارد که می

حرفه ای اساتید که خود ارزیابی کننده اخالق حرفاه ای 

کاورزان بودند، باشد. از طرفی، با توجه به گسترده بودن 

ضر، قاادر ای، مطالعه حاحیطه های مختلف اخالق حرفه

 های اخالق حرفه ای نبود.به ارزیابی تمامی حیطه
 

 سپاسگزاری
مطالعه حاضر توسط کمیته اخالق سازمانی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران تأیید شد. مطالعه حاضر بر گرفته 

باشد که در نامه دوره دکتری عمومی پزشکی میاز پایان

دانشااگاه علااوم پزشااکی مازناادران اجاارا شااده اساات. 

 مطالعاهکننده در ایان مشاارکتازکلیه اساتید  وسیلهدینب

 نماییم.تشکر می
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