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Abstract 

Background & Aim : In the medical community, professional ethics is very important, and has a 

wide range of topics under the title of “Medical Ethics”. Therefore, due to the importance of 

patients' rights and its promotion that can only be achieved by informing the public and educating 

dentists, a study was conducted to investigate the attitude of dentistry students of Sari toward 

professional ethics. 

Method & Material : In this descriptive study, the research population included all the last 3 years-

of-course students of the Faculty of Dentistry of Mazandaran University of Medical Sciences who 

were entered into the study by taking a census. The means of research was a researcher-made 

questionnaire based on studies related to this field for which the validity and reliability were 

evaluated in the previous  studies. After completing the questionnaires, the results were 

statistically analyzed using SPSS 16 software. 

Result: 106 students participated in this study. The mean age of participants was 23.84 ± 2.51 . 

After analyzing the data obtained from the total scores of the questionnaires, the mean attitude of 

the students was 104.97 ± 9.87 which is in the Good attitude range. The frequency of moderate, 

good and very good attitude of students was 4.7%, 79.2%, and 16%, respectively. 
Conclusions: It seems, attitudes toward professional ethics would be desirable among dentistry students of 

Sari faculty of dentistry. Positive attitude is improved among females and in relationship with increasing 

age. 
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 :خالصه

 اريمباحث بس medical ethicsاست و تحت عنوان  تيحائز اهم اريبس یبحث اخالق حرفه ا ،یپزشك یدر جامعه  :سابقه و هدف

و   مارانيب به  یآن که تنها با اطالع رسان یو اعتال مارانيحقوق ب تيلذا با توجه به اهم. ه خود اختصاص داده استرا ب یگسترده ا

انجام  یبه اخالق حرفه ا یشهر سار یدندانپزشك انینگرش دانشجو یهدف بررس اب یشود، مطالعه ا یم سريآموزش دندانپزشكان، م

 .دیگرد

دانشگاه علوم  یسال آخر دانشكده دندانپزشك 2 انیدانشجو ی هيپژوهش کل یجامعه  ،یفيتوص یمطالعه  نیدر ا  :و روشها مواد

پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعات  یپرسشنامه ا یابزار بررس. وارد مطالعه شدند یکه با سرشمار شديمازندران را شامل م یپزشك

 جیپرسشنامه ها ، نتا ليپس از تكم.قرار گرفته بود یابیمورد ارز یت قبلآن در مطالعا ییایو پا ییروا زانيبود که م نهيزم نیمرتبط با ا

 .ندشد زيآنال SPSS 16حاصل با استفاده از نرم افزار 

 زآنالي از پس. بود 04/22 ± 25/2شرکت کنندگان یسن نيانگيم.مطالعه شرکت کردند  نیدانشجو در ا 583ها  افتهیبر اساس  :هايافته

نگرش خوب قرار  ی بازه در که بود 54/584 ± 04/5 انینگرش دانشجو نيانگيپرسشنامه ها، م ازاتيوع امتحاصل از مجم یداده ها

 بوده است% 53و % 2/45، % 4/4 بيبه ترت انیخوب دانشجو ارينگرش متوسط، خوب و بس یفراوان. رديگيم

دانشكده دندانپزشكی ساری در شرایط خوب قرار  ای در دانشجویان دوره بالينیبه نظر می رسد نگرش به اخالق حرفه :گيرینتيجه

 .در جنس مونث  و با افزایش سن ميزان نگرش مثبت به اخالق حرفه ای ارتقا می یابد. دارد

 دانشجویان دندانپزشكی ،اخالق حرفه ای ، نگرش: کليد واژه ها

 

 :مقدمه

اخالق و رفتار در  تیبشر، رعا خیمختلف تار یدر دوره ها

انسان به  یاجتماع یچالش زندگ نیمهمتر جامعه از جمله

 یمسائل اخالق ،یاجتماع یشمار آمده است و با رشد زندگ

 (5)به خود گرفته است یتر دهيچيشكل گسترده تر و پ زين

 یها تياز مسئول یفيدر ط یاخالق یها تيامروزه مسئول

 تهافیگسترش  یشغل-یفرد یها تيتا مسئول یشخص -یفرد

 یاخالق یت که برخالف نظام هاتوان گف یم است و لذا

 یدرون یکه در آن اخالق، امر ییچون نظام ارسطو ییرپاید

به مناسبات  یاخالق یها تيامروزه مسئول شد، یقلمداد م

 نيشده است که چن دهيکش یو گروه یو سازمان یشخص نيب

واژه . (2)شود یم دهيدر اخالق نام "یكيانقالب کپرن" ،یتحول

و غلط در رفتار و  حيبا اصول صحمرتبط  (Moral) اخالق

 (ethics) که اصول اخالق یباشد، در حال یکردار م

اصول عملكرد که  ای یاخالق یاست از ارزش ها یستميس

 انيبن نيبقراط نخست. (2)باشد یگروه م ایفرد  کیحاکم بر 

که امروزه،  یبود؛ به گونه ا یپزشك ماخالق در عل یگذار مبان

 یاز رشته ها یبرخ انینشجودا ليشرط فراغت از تحص

سوگند  یدر اغلب کشور ها، ادا یاز جمله دندانپزشك یپزشك

شده  ميدانشمند تنظ نیبار توسط ا نياست که اول ینامه ا

حضور  ليبه دل انیالزم به ذکر است که دانشجو. (4،2)است

دارند  ديبا اسات یكیارتباط نزد ،یموزشآ تيدر موقع ميمستق

آنها  یريادگی ندیدر فرآ یادیز ريد تاثتوان یو نگرش آنها م

از  یبحث اخالق حرفه ا ،یپزشك یدر جامعه . ( 3)داشته باشد

 medical برخوردار است و تحت عنوان یادیز اريبس تياهم

ethics  را به خود اختصاص داده  یمباحث گسترده ا

 یعلم پزشك یشاخه ها ریاز ز یكی زين ینپزشكدندا. (4)است

 یبا مرور کوتاه. باشد ینم یقاعده مستثن نیاباشد که از  یم

رشته  نیکه ا میشو یمتوجه م ران،یا یدندانپزشك خچهیبر تار

را در عرصه  یندارد اما رشد خوب یادیدر کشور قدمت ز

 ،یبه لحاظ علم. آموزش و پژوهش نشان داده است

 یسال پس از گذر طب سنت 20حدود  رانیا رد یدندانپزشك

واژه  نياول "دندان ساز بيطب"رفت و به طب مدرن، شكل گ

رشته به کار برده شد که  نیا النيفارغ التحص یبود که برا یا

عنوان  نیدانشگاه تهران ، ا یشورا شنهاديبه پ 5222در سال 

کرد و از آن زمان تا  دايپ رييتغ "دندانپزشک" یبه واژه 
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نموده اند تا برنامه  یسع یدندانپزشك یدانشكده ها ونکن

خود را هماهنگ با ضرب آهنگ  یو پژوهش یموزشآ یها

  (0).در سراسر جهان، ارتقا دهند یرشد علم

نسبت به اصول اخالق حرفه  یدندانپزشك انیدانشجو نگرش

 یو تنش ها نموده یاریبهتر خدمات  یآنها را در ارائه  ،یا

 یا ستهیروابط شا نيو همچن رساندمیرا به حداقل  یحرفه ا

برقرار  یبهداشت ميت یاعضا ریاران و سا، همك مارانيبا ب

 یبرا یپاسخ ینگرش مثبت به اخالق حرفه ا. خواهد کرد

 یم یدانش ارزشمند در مجامع پزشك یآموزه ها ییچرا

 یانجمن آموزش دندانپزشك یساالنه  یدر بررس (.5)باشد

 اتيسال آخر، مشخص شد که تجرب انیاز دانشجو كایآمر

 نهيآنها در زم دگاهیدر بهبود د یدایز ريخارج از دانشكده تاث

مختلف  افرادگروه ها و  یبرا یبهداشت یمراقبت ها نيتام

 کیمورد را  نیسال آخر، ا انیدانشجو% 05جامعه داشته و 

 جهياما نت (58)دانستند یم یحرفه ا ی فهيو وظ یامر اخالق

 ینشان داد که متاسفانه بعد از دوره  گر،ید یمطالعه ا

و  (55)شود  یآنها کاسته م یاخالق یها تيس، از حسا ليتحص

از دندانپزشكان  یاريهمانطور که گاستون به آن اشاره کرد بس

 یجد یخود ، با مشكالت اخالق ینيکار بال یدر طول دوره 

  (52).شوند یمواجه م

سالمت دهان  ستميگذاران س استيس یاز سو نكهیرغم ا یعل

 ديمورد تاک یده ابه طور گستر ماريو دندان، منشور حقوق ب

و ارائه کنندگان خدمات  مارانيب یبرا یقرار گرفته است، ول

 محيط بر ديضمن تاک نیدارد؛ بنابرا یسالمت، مفهوم مبهم

بر شكل  عوامل نیتر رگذاريبه عنوان تاثو اساتيد  دانشكده 

مناسب اخالق  تیکنترل و رعا یبرا ان،یدانشجو خالقا یده

نظرات و  یبررس یرا برا ییبهتر است فرصت ها ،یحرفه ا

اختصاص  ینيبال طيدر مح نهيزم نیبا ا رينگرش افراد درگ

 یو اعتال مارانيحقوق ب تيلذا با توجه به اهم (.52)داده شود

 ان،و آموزش دندانپزشك به ایشان یآنان که تنها با اطالع رسان

 انینگرش دانشجو یبا هدف بررس یشود، مطالعه ا یم سريم

 .دیانجام گرد یبه اخالق حرفه ا یرسا یدندانپزشك

 

 :مواد و روش ها.

 با کد اخالق  ،یفيتوص یمطالعه  نیدر ا

IR.MAZUMS.REC.1398.1420   پژوهش  ی، جامعه

دانشگاه  یسال آخر دانشكده دندانپزشك 2 انیدانشجو ی هيکل

درمان  ی طهيمازندران را شامل شد که در ح یعلوم پزشك

. وارد مطالعه شدند یو با سرشمار داشتند تيفعال ینيبال یها

 انیدانشجو یآگاهانه  تیرضا پژوهش،شرط ورود افراد به 

را  یحاتيتوض ،یمالحظات اخالق تیجهت رعا نيبوده و محقق

استفاده  نيدر رابطه با محرمانه ماندن اطالعات افراد و همچن

  .ارائه دادند ،یاز آن تنها به مقاصد پژوهش

پژوهشگر ساخته بر اساس  یاپرسشنامه  ،یبررس ابزار

بود که از دو قسمت، مشخصات  نهيزم نیمطالعات مرتبط با ا

 ليمربوط به نگرش تشك یسوال اختصاص 23و  کيدموگراف

 انیکرمپور یآن در مطالعه  ییایو پا ییروا زانيشده بود و م

و  (r=45/8)با   قرار گرفت که یابیمورد ارز (5)و همكاران

 یو ثبات درون ییای، نشان از پا (02/8) کرونباخ یآلفا بیضر

 .بودپرسشنامه 

نگرش با در نظر گرفتن بار عبارت و محاسبه جمع  سنجش

مثبت با  یکه در سوال ها ینمرات صورت گرفت به طور

،  2نظر نمره  ی، ب 2، موافق نمره  4پاسخ کامال موافق نمره 

 نینمره صفر تعلق گرفت ؛ ا زيو کامال مخالف ن 5مخالف نمره 

 در نیبنابرا. برعكس بود  یروش محاسبه در سواالت منف

به عنوان  بود 544تا  553نيکسب شده ب یکه نمره  یصورت

نگرش خوب، نمره  552تا  04 نيخوب، نمره ب ارينگرش بس

نگرش  24تا  25 نيب ینگرش متوسط ، نمره  03تا  20 نيب

 فيضع اريبه عنوان نگرش بس 20تا  8 نيو نمره ب فيضع

با  لحاص جیپرسشنامه ها ، نتا ليپس از تكم (5).گردید یقتل

قرار  یآمار ليمورد تحل SPSS 16استفاده از نرم افزار 

 .گرفت

 

 :يافته ها 
مطالعه شرکت کردند  نیدانشجو در ا 583ها  افتهیبر اساس 

 درصد 5/24و  5ترم  درصد 5/25، 4آنها ترم  درصد 24که 



 525    و همكاران  یگرج یاسيال ایناد

 

 30پياپی /5488  تابستان     /دوم   شماره / هجدهم دوره /مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی 
 

 

  23-25)شرکت کنندگان یسن نيانگيم. بودند 55آنها ترم 

مذکر و مونث  اندانشجوی تعداد و بود 25/2 ±  04/22( سال

 یمجرد و مابق انیاز دانشجو% 4/00 نيبرابر بوده است؛ همچن

حاصل از مجموع  یداده ها زيپس از آنال. متاهل بودند

 انینگرش دانشجو نيانگيپرسشنامه ها، م ازاتيامت

نگرش خوب  ی زهبا در که شد محاسبه 54/584 ± 04/5 

خوب  ارينگرش متوسط، خوب و بس یفراوان. رديگيقرار م

 .بوده است% 53و % 2/45، % 4/4 بيبه ترت انیدانشجو

ترم و  نيکه ب مشخص شد، ANOVA از انجام آزمون پس

 و  ( P=35/8) وجود ندارد ینگرش اختالف معنادار زانيم

 . طبقات مختلف نگرش نيب نيهمچن

ارتباط معنادار  نیا زيبا سن، ن( توسطم/ خوب/ خوب اريبس)

افراد، سن  یسن نيانگياما بر اساس م ( P>82/8. )نبود

 خوب قرار گرفته بودند،  اريبس ی طهيکه در ح یانیدانشجو

از  شتريب زانيسن و م ني، ب نیخوب و متوسط بودعالوه بر ا

 یهمبستگ بیبا آزمون ضر انینگرش دانشجو ی طهيح

  ( P=50/8.)مشاهده نشد یا دار، اختالف معن رسونيپ

 زانيو م تيجنس نيمستقل ب T است که آزمون یدر حال نیا

 زانيکه م یرا نشان داد به گونه ا ینگرش ، اختالف معنادار

از مردان بود  شتريدر زنان ب یبه اخالق حرفه ا مثبت نگرش

 (P=882/8. )است

را  یمستقل اختالف معنادار T، آزمون  گرید یاز طرف یول

عالرغم ( P=32/8. )تاهل و نگرش نشان نداد تيوضع نيب

از  یداشتند ول مثبت ترینگرش  زانيافراد متاهل م نكهیا

اختالف  نیافراد کمتر بود، ا نیا یکه حجم نمونه  ییآنجا

 (5جدول .)معنادار نشد

ارتباط بين نگرش به اخالق حرفه ای در دانشجويان  -0جدول 

 ای دموگرافيكدندانپزشکي  به تفکيك متغيره

 اطالعات

 دموگرافيک 

 ميزان نگرش تعداد
 ( ميانگين ±انحراف معيار)

  P value 

 

 ترم

 P=35/8 24/583±23/58 نفر 23 هفت

 
 24/584±45/0 نفر 22 نه

 80/584±32/58 نفر 24 یازده

 

 جنسيت

 P=882/8 2/582±45/58 نفر 22 مذکر

 34/584±25/0 نفر 22 مونث 

 

 وضعيت تاهل

 P=32/8 2/583±22/52 نفر 52 متاهل

 0/584±25 نفر 52 مجرد 

 :بحث 

 انیدانشجو یپژوهش، نگرش به اخالق حرفه ا نیدر ا 

مازندران در  یسال آخر دانشگاه علوم پزشك 2 یدندانپزشك

ها نشان داد  افتهیشده است و  یبررس50-55 تحصيلی سال

در  یحرفه ا نگرش آنها به اخالق زانيم نيانگيم یکه نمره 

 .باشد یحد خوب م

 35 ی، بر رو(54)همكاران و Jabarifar یمطالعه  طبق

 یدندانپزشك یتخصص ارانيو دست یدوره عموم یدانشجو

 شیاصفهان ؛ مشاهده شد که با افزا یدانشكده دندانپزشك

 یمهارت ها ،یدندانپزشك انیدانشجو یليسنوات تحص

 لیو از دال ابدی یم شیافزا زيآنها ن یو اخالق حرفه ا یارتباط

و ارتباط  انیدانشجو یتجربه  شیتوان به افزا یمآن  یاحتمال

 ، 54)اشاره کرد شتريب یو انجام خدمات درمان مارانيبا ب شتريب

تواند  یمکه  وداختالف معنادار نب نیما ا یاما در مطالعه ( 52

تر در مطالعه ما و  نیيترم پا انیدانشجو یاز عدم بررس یناش

 اتيب یلعهمطا نيهمچن .باشد یاجتماع-یفرهنگ یت هاتفاو

نشان داد که  زين یپزشك انیدانشجو یو همكاران بر رو

 انیدانشجو نيدر ب یهوش اخالق ینمره  نيانگيم ی سهیمقا

 ريتاث نيدارد و مب یمعنادار یسال اول و آخر، تفاوت آمار

 ن،یعالوه بر ا. باشد  یم نهيزم نیدر ا یآموزش كولومیکور

 یمعنادار ی ابطهر یو هوش اخالق تيجنس نيکرد که ب انيب

ما  یمطالعه  یها افتهیبا  جینتا نیشود که ا یمشاهده نم

 یمطالعه  جیهم راستا با نتا گرید یاز طرف (.53)دارد رتیمغا

تاهل  تيو وضع یهوش اخالق نيحاضر گزارش کردند که ب

تواند به  یموجود ندارد که  یمعنادار یرابطه  زين انیدانشجو

مورد مطالعه  یدر جامعه  اهلاندك افراد مت یعلت فراوان

 یدر مطالعه % 52و  اتيب یافراد در مطالعه % 25)باشد

 یرسد نگرش به اصول اخالق حرفه ا یالبته به نظر م( حاضر

و  Elsheikh یدر مطالعه . (54)ابدی یدر افراد متاهل ارتقا م

در  یخر دندانپزشكسال آ یدانشجو 284 یهمكاران بر رو

 تياز اهم یدرك خوب انی، سه چهارم  دانشجو زيسودان ن

 ینگرش برا نیداشتند که ا یدر دندانپزشك یاخالق حرفه ا

مطلوب است؛  ماران،يو احترام به انتخاب ب یميت یکار ها

 كولومیگرفتند که گنجاندن اخالق در کور جهينت نيهمچن



 

 یسار یدانشكده دندانپزشك یدندانپزشك انیدر دانشجو ینگرش به اخالق حرفه ا یبررس                                                                    548

 30پياپی /5488  تابستان    /دوم   شماره / هجدهم دوره /مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی 

 
 

 

 ليفارغ التحص انیبر دانشجو ییبه سزا ريتاث ،یآموزش

 ني؛همچن (50)آنها دارد یرکا ی ندهیو آ یدندانپزشك

Offner در قالب  یبر آموزش اخالق حرفه ا زيو همكاران ن

 (55)داشتند ديتاک یآموزش كولومیکور

 یو همكاران بر رو  Bahrani یمطالعه  گر،ید یطرف از

دندانپزشكان را از  یآگاه زاني، م رازيدندانپزشكان شهر ش

درصد گزارش  35 مارانشان،يو حقوق ب یاخالق حرفه ااصول 

عملكرد  یتواند نشان دهنده  ینم یآگاه یکرد ول

کردن  نهیباشد؛ چراکه نهاد نهيزم نیدندانپزشكان در ا

 یدندانپزشك یدر دانشكده ها یحرفه ا قآموزش اخال

 یتحول است و بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت ها ازمندين

شود و بر  یدر آموزش اخالق بازنگر ،یشكدندانپز یحرفه ا

 یمطالعه  یول (28)گردد نیرشته تدو نیا یها ازياساس ن

بوده است که قرار  یدندانپزشك انیدانشجو یحاضر بر رو

شناخت  نیجامعه باشند؛ بنابرا ندهیآ اناست دندانپزشك

برخوردار بوده تا بتوان بر اساس  ییباال تينگرش آنها از اهم

 .شود یطراح یدرست یزیر آن ، برنامه

Hertrampf  باورند که آموزش اخالق  نیبر ا زيو همكاران ن

انجام شود،  کينيبه کل انیقبل از ورود دانشجو دیبا یحرفه ا

داشته باشد و  تيصالح یبه لحاظ اخالق دیمدرس آن با

محرمانه بودن  مار،يدرس بر اطالعات ب نیا یسرفصل ها

 (25).داشته باشد ديتاک قتيو مواجهه با حق یاسرار پزشك

 Shorr درس اخالق  سیاذعان کردند که تدر زيو همكاران ن

بر  یادیز ريتواند تاث ینخست نم یدر سال ها یپزشك

 نیا نيهمچن (22)داشته باشد انیاطالعات و عملكرد دانشجو

آموزش، زمان  ییمسئله مطرح شد که اگرچه دوران ابتدا

 نیرود اما بهتر یه شمار مب یاخالق پزشك یمعرف یبرا یخوب

است که در طول  یزمان انیدانشجو یبرا یريادگیفرصت 

مواجهه داشته باشند؛ به  یاخالق یبا چالش ها ینيبال یدوره 

 یدرس، در دوره  نیا سیزمان تدر نیبهتر ليدل نيهم

به صورت ادغام شده در تمام طول دوران  حايو ترج ینيبال

(22).باشد یم ليتحص
  

که در  "اخالق" یذکر شده در درس نظر یفصل هاسر بنابر

به ( کينيکل یدر دوره پر) ليتحص یطول سال سوم دوره 

 یشود، اغلب تفاوت ها یارائه م یدندانپزشك انیدانشجو

گرفته شده است  دهیناد یو دندانپزشك یپزشك نيب یحرفه ا

به  ميتعم تيقابل ،یاخالق پزشك یاصول کل نكهیرغم ا یو عل

 یتواند پاسخگو یرا دارد؛ نم یعلوم پزشك یها روهرگیز ریسا

 نيبه هم. مختلف باشد یدر گروه ها یحرفه ا یها ازيتمام ن

اصول در هر رشته ، متناسب با  نیا نييو تب ليتكم ليدل

رسد تا  یبه نظر م یآن، ضرور یتمام ابعاد حرفه ا

خاص  طیدر شرا یريگ ميو تصم نیفرصت تمر انیدانشجو

گسترش استفاده  گرید یاز طرف (.28)اشته باشندرا د یكينيکل

 یافراد در جوامع امروز التيسطح تحص شی، افزا یاز تكنولوژ

 رييو تغ مارانيب یآگاه زانيم شیافزا گر،یعامل د نیو چند

تواند از  یامر م نينگرش آنها را به دنبال داشته است که هم

 شرفتين پيهمچن. باشد یاخالق دیمسائل جد جادیعلل ا

در  نینو یدرمان یروش ها یروزافزون علم و ارائه 

موثر بوده است؛  یمشكالت اخالق جادی، در ا زين یدندانپزشك

و  توجه به آموزش  انیدانشجو ینگرش فعل یلذا بررس

 یاز گذشته ضرورت م شتريب یو اصول اخالق یکاربرد

 (24).ابدی

 یزمان برا نیبهتر ییدانشجو یکه گفته شد، دوره  همانطور

اخالق حرفه  یريبه کارگ حيصح ی وهياصول و ش یريادگی

در  دياسات ینقش برجسته  توانيو نم (22)باشد  یم یا

به  یو شكل ده انیاخالق به دانشجو ميآموزش و انتقال مفاه

 نیهمتراز م یكیکه  ییاز آنجا (.23)گرفت دهینگرش آنان را ناد

دن به جامعه ، شكل دا یانتقال هنجار ها د،ياسات فیوظا

فراهم کردن تجربه  ان،یدانشجو یو نگرش ها دیرفتار ، عقا

؛  (20،24)باشد  یآنان م یو پرورش فضائل اخالق یفرهنگ یها

و  رندیناپذ ییدو جزء جدا یريادگیانتقال فرهنگ و  نیبنابرا

ها در  رزشا یکه هدف از آموزش، القا یدر موارد

 جادیدر ا یموثرتوانند عملكرد  یم ديباشد؛ اسات رندگانيادگی

 یآموزش اخالق م یبرا. (25)فرهنگ خاص، داشته باشند کی

آموزش به صورت  "از جمله  یمتفاوت یتوان از روش ها
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گزارش "،  "بر حل مسئله یآموزش مبتن"،  "یکارگاه

 "،  " انیتوسط دانشجو یشیهم اند یارائه "،  "یصبحگاه

 "دیو اسال لميف یو ارائه  یسخنران"و  "ماريب نيآموزش بر بال

 یالزم به ذکر است که بخش ها نيهمچن. ، بهره برد

جامعه و  انگريب تواندينم یدندانپزشك یدانشكده ها یكينيکل

اقشار  یها ازيموظف اند با ن انیآن باشد و دانشجو یها ازين

باشند که مسائل  شتهمختلف جامعه آشنا شوند و به خاطر دا

مقدم  یو تعهدات اخالق یبر اهداف انسان دینبا چگاهيه یمال

 (.  24،28).باشد

  :گيرینتيجه

به نظر می رسد نگرش به اخالق حرفه ای در دانشجویان 

دوره بالينی دانشكده دندانپزشكی ساری در شرایط خوب قرار 

در جنس مونث  و با افزایش سن ميزان نگرش مثبت به . دارد

 .اخالق حرفه ای ارتقا می یابد

 

 :سپاسگزاری

 یو فناور قاتيتحق تهيش برگرفته از طرح کمپژوه نیا

 مازندران یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك

به  ییدانشجو قاتيتحق تهيدر کم 3043و با کد  می باشد

 تهيراستا، پژوهشگران ازکم نيدر هم. است دهيرس بیتصو

 یو همه  یدانشكده دندانپزشك ییدانشجو قاتيتحق

را  یمطالعه کمال همكار نیا که در یزیعز انیدانشجو

 .ندینما یم یداشتند، تشكر و قدردان

 :تضاد منافع

 هيچگونه تضاد منافعی در بين نویسندگان وجود ندارد
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