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Abstract 

Background and  Aims : Student course is the best time to learn the principles and methods of applying 

professional ethics, which results in establishing proper communication with patients. However, few 

studies have been conducted on the level of knowledge of dental students about ethical principles. This 

study was conducted to investigate the knowledge of last year dental students of the Islamic Azad 

University of Tehran about the principles of professional ethics in 1399. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed by census 

method on 150 students of 11th and 12th semesters of dentistry using a valid and reliable questionnaire and 

according to the ethical principles of ADA. Finally, the data including age, gender, semester, average grade 

point, and average score of professional ethics were imported into SPSS 24 software and were analyzed 

using Mann-U- Whitney and multiple regression test. A significance level of 0.05 was considered for all 

analyzes. 

Results: 150 students (61 men and 89 women) participated in this study. 71 students (47.4%) were in the 

11th semester and 79 students were in the 12th semester (52.7%). The average age of students was 24.68 

years and the average grade point of all students was 16.28. After completing the questionnaires, the 

average score of knowledge of professional ethics was 9.95 (55.2%). The mean score of knowledge of 

professional ethics in women was slightly higher than men, which was not statistically significant. There 

was no significant relationship between the ethics score and none of the variables of age, gender, number 

of credits passed, total grade point average and semester.  

Conclusion: The level of knowledge among dental students towards the principles of professional ethics 

is moderate and this knowledge is not related to demographic characteristics and educational status of the 

students. 
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 :هخالص

ارتباط  یآن برقرار جهيو مهارت به کار بستن آن است که نت یاصول اخالق حرفه ا یريادگی یزمان برا نیبهتر ییدوره دانشجو سابقه و هدف:

پژوهش به  نیصورت گرفته است. ا یمطالعات اندک یاز اصول اخالق یدندانپزشك انیدانشجو یآگاه زانيباشد. درخصوص م یم مارانيبا ب حيصح

 5255در سال  یتهران در مورد اصول اخالق حرفه ا یدانشگاه آزاد اسالم یسال آخر رشته دندانپزشك انیدانشجو یهآگا زانيم یبررس منظور

 انجام شد.

با  یدندانپزشك 52و  55ترم  انینفر از دانشجو 528 یبر رو یب وده ک ه به روش سرشمار  یفياز نوع توص یمطالعه مقطع نیا :و روشها مواد

حاصل از پرسشنامه شامل سن، جنس، معدل  یداده ها تیانجام شد. در نها ADA یشده و با توجه به اصول اخالق ایفاده از پرسشنامه روا و پااست

 Multipleو  Mann- U- Whitney یشده و با استفاده از آزمون ها SPSS 24وارد نرم افزار  یليواحد گذرانده، و ترم تحص عدادکل، ت

regression analysis قرار گرفت.  یآمار ليمورد تحل 

%( 4/22) 52دانشجو در ترم  45و  55%( در ترم 4/44دانشجو ) 45زن( شرکت داشتند.  05مرد و  35دانشجو ) 528مطالعه  نیدر ا :هايافته

نمره  نيانگيپرسشنامه ها، م ليبود. پس از تكم 20/53  انیمعدل کل دانشجو نيانگيسال و م 30/24 انیدانشجو یسن نيانگيبودند. م یليتحص

از مردان بود که از لحاظ  شتريب یدر زنان کم یاز اصول اخالق ینمره آگاه نيانگي( بدست آمد. م2/22)% 52/5برابر  ADA یاز اصول اخالق یآگاه

گذرانده، معدل کل  یاد واحد هاتعد ت،يسن، جنس یرهاياز متغ چكداميو ه ینمره اصول اخالق نيب یدار یارتباط معن چيدار نبود. ه یمعن یآمار

 وجود نداشت.  یليو ترم تحص

 تيبا وضع یارتباط یآگاه نیباشد و ا یدر حد متوسط م ،ینسبت به اصول اخالق حرفه ا یدندانپزشك انیدانشجو یآگاه زانيم نتيجه گيری:

 آنها ندارد.  کيدموگراف اتيو خصوص یليتحص

 یدندانپزشك انیدانشجو ،یرفه اعلم اخالق، اخالق ح ،یآگاهکليد واژه ها: 

 

 مقدمه:

علم اخالق است که  یها رمجموعهیاز ز یكی یاخالق حرفه ا

در حرفه  یخاص به پاسخ به مسائل اخالق یبا دارا بودن اصول

از شاخه  یكیکه  یاخالق پزشك(. 5)پردازد  یمختلف م یها

به منظور حل  افتهیسازمان  یاست، نظام یاخالق حرفه ا یها

 یپزشكمختلف علوم  یها نهيموجود در زم یاخالق مسائل

 یاز شاخه ها یكیبه عنوان  زين یاست. رشته دندانپزشك

در  یاصول اخالق دیبا نیاست و بنابرا یشناخته شده علم پزشك

بكار  یمورد توجه قرار گرفته و به صورت عمل زيرشته ن نیا

 نيمحقق یآگاه شیبا توجه به افزا نيهمچن (.2،2)بسته شود 

بدن، توجه  یسالمت دهان و سالمت کل نيدرخصوص ارتباط ب

علم  یرشته از اصول کل نیا تيو تبع یبه حوزه دندانپزشك

 (2) .شود یاحساس م شياز پ شيب یپزشك

 یافراد شاغل در حرفه ها ریکه دندانپزشكان و سا ییآنجا از

سالمت دهان  تيتوانند بر وضع یمرتبط با سالمت دهان م

ممكن است با  فهيوظ نیا یبگذارند و در اجرا ريجامعه تا 

افراد در  نیمهم است که ا نیمواجه شوند، بنابرا ییچالشها

در ارتباط  شانیها تيو انجام مسئول یبرخورد با مسائل حرفه ا

مرتبط با حرفه  یجامعه و همكارانشان از اصول اخالق ماران،يبا ب

 (4).داشته باشند یکاف یخود آگاه

از گذشته با مسائل  شيدندانپزشكان ب ،یوزجامعه امر در

چالشها  نیا یشوند و حت یدر حرفه خود مواجه م یاخالق

 یچالش ها شیداياز علل پ (.2)تر از موارد گذشته است  دهيچيپ

گسترش  ،یو دندانپزشك یدر حرفه پزشك دیجد یاخالق

 هآوردن اغلب افراد ب یرو ،یارتباط جمع لیاستفاده از وسا

که بعضا  ممكن  یمجاز یاطالعات موجود در فضا استفاده از

 التيسطح تحص شیافزا نيباشد، و همچن زياست نادرست ن

سطح  شیتوان اشاره کرد. موارد ذکر شده با افزا یافراد م

در نگرش آنان شده است. عالوه  رييمنجر به تغ مارانيب یآگاه

 یارائه م معل شرفتيکه با پ یدیجد یدرمان یروش ها نیبر ا

ممكن است مو ر باشند.  یدر بروز مشكالت اخالق زيوند نش

خاص  یبه صورت یاصول اخالق یبه آموزش کاربرد دیبا نیبنابرا

مرتبط با  یاز سازمانها یاريراستا، بس نیدر ا (.2)توجه نمود 

دندانپزشكان در  تیهدا یرا برا یاخالق یکدها یدندانپزشك
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 ینيجمله آنها قوان اند. از کرده ميتنظ مارانيهنگام درمان ب

 ADA (American dental association) است که توسط

  :است یادياصل بن 2شامل  ADA نيوضع شده است. قوان

 بيعدم آس ای یعدم بدخواه یخودمختار ،یاستقالل داخل

صداقت و  ، عدالت و انصاف، ویسودرسان ،ماريرساندن به ب

 ییها رشاخهیاصول خود شامل ز نیکه هر کدام از ا ییراستگو

 (2،2)است 

و  یآگاه زانيدر خصوص م یگذشته مطالعات یسالها یط

انجام شده است،  ینگرش دندانپزشكان از اصول اخالق حرفه ا

و همكاران در شهر  Kesavanتوسط  یاز جمله مطالعه ا

Chennai آن نشان داد که اغلب  جیهند صورت گرفت که نتا

(. 3)آگاه بودند یدندانپزشكان از اصول اخالق حرفه ا
Bahrani  و

 یآگاه زانيم یبا هدف بررس یطالعه ام زيهمكاران ن

انجام دادند  یاز اصول اخالق حرفه ا رازيدندانپزشكان شهر ش

 35دندانپزشكان  یآگاه زانيآنها نشان داد که م جیکه نتا

و همكاران نگرش  Karampourian. در مطالعه (2)درصد بود 

همدان نسبت به  یدندانپزشك دانشكده یلمع اتياعضاء ه

افراد  یشد که نشان داد نگرش کل یابیارز یاخالق حرفه ا

نگرش مطلوب  یمباحث اخالق حرفه ا یخوب بود، اما در برخ

به صورت مستمر  یبازآموز یشد که دوره ها هينبود، لذا توص

 یرو یمطالعات ني. اما چن(5)دندانپزشكان برگزار شود  یبرا

 ییاز آنجا (.4،4) کمتر انجام شده است یشكدندانپز انیدانشجو

آموزش اصول اخالق  یزمان برا نیبهتر ییکه دوره دانشجو

 یآن برقرار جهيبكار بستن آن است که نت وهيو ش یحرفه ا

باشد، الزم است مطالعات مشابه  یم مارانيبا ب حيارتباط صح

 نكهیانجام شود. با توجه به ا زين یدندانپزشك انیدانشجو یرو

دانشگاه آزاد  یدندانپزشك انیدانشجو یآگاه زانيرخصوص مد

 نیصورت نگرفته است، فلذا ا یتهران تاکنون مطالعه ا یاسالم

سال آخر  انیدانشجو یآگاه زانيم یپژوهش به منظور بررس

تهران در مورد اصول  یدانشگاه آزاد اسالم یرشته دندانپزشك

 انجام شد. 5255در سال  یاخالق حرفه ا

 

 

 و روش ها: مواد

پژوهش حاضر از نوع توصيفی مقطعی بوده و در دانشكده 

انجام  5255دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی تهران در سال 

شده است. جمعيت مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان 

این تحقيق با کد اخالق سال آخر رشته دندانپزشكی بودند. 

IR.IAU.DENTAL.REC.1399.243 .بت شد  

شجویان پس از توضيح در مورد اهداف و اخذ رضایت آگاهانه دان

وارد مطالعه شدند. در صورت عدم تمایل به مشارکت در 

تحقيق، دانشجو از مطالعه خارج ميشد. داده های مطالعه از 

طریق پرسشنامه ای که قبال  روایی و پایایی نسخه فارسی آن 

جددا  بررسی پایایی پرسشنامه م (2)تائيد شده بود، بدست آمد.

قسمت ابتدایی این  تائيد شد 4/8شد و با آلفای کرونباخ 

پرسشنامه، شامل سواالتی در ارتباط با سن، جنس، تعداد واحد 

گذرانده شده، و معدل کل هر دانشجو بود. قسمت بعدی 

پرسشنامه حاوی سواالت اصلی بود که با در نظر گرفتن اصول 

لمللی در دندانپزشكی که اصول قابل قبول بين ا ADAاخالقی 

یا  4، 2هستند، طراحی شده و به صورت چند گزینه ای )معيار 

 ینهگز يناز ببود.  از نوع سؤاالت بسته گزینه ای ليكرت( و 2

  ADA یاخالق اصول منطبق بر گزینه ای که هر سوال، های

 قلمداد شد. صحيح پاسخعنوان  بهبود 

رد اخالق حرفه در مو ADAدر این پرسشنامه اصول پنج گانه 

اصل شامل  2ای مورد ارزیابی قرار گرفت. هرکدام از این 

 زیرشاخه هایی بود:

: )استقالل داخلی، خودمختاری(  patient autonomyاصل اول: 

الف. دخيل نمودن بيمار در روند درمان، ب: محرمانه بودن 

 اطالعات پرونده و رازداری

ا عدم آسيب ی )عدم بدخواهی non-maleficence اصل دوم:

الف: آموزش روش نوین درمان، ب: مشاوره و  (،رساندن به بيمار

ارجاع، ج: استفاده از دستياران کمكی، د: نحوه جلب اعتماد 

 بيمار، ه: پاتوژن های منتقل شده از طریق خون

 الف: خدمات اجتماعی )سودرسانی(، beneficence اصل سوم:

ف: انتخاب ال )عدالت و انصاف(، justice اصل چهارم:

ب: ، +HIVبرخورد با بیماران از قبیل جنس و ملیت،  بیمار
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خدمات اورژانس، ج: انتقاد موجه از همكار، د: گواهی فرد خبره، 

 ه: کاهش هزینه ها

، الف: بيان (و راستگویی )صداقت veracity و اصل پنجم: 

 ( 2)روش درمانی، ب: هزینه های دریافتی

)گزینه ای که  ی گزینه صحيحبه منظور آناليز داده ها، برا

و برای گزینه غلط  5بوده( نمره  ADAمطابق با اصول اخالقی 

 50صفر در نظر گرفته شد. در مجموع برای هر پرسشنامه 

داده های حاصل از مطالعه وارد امتياز در نظر گرفته شد. سپس 

شده و مورد تجزیه و تحليل آماری قرار     SPSS24نرم افزار

نمره پرسشنامه هر فرد محاسبه گردید و سپس  ميانگين گرفت.

متوسط کل این ميانگين ها محاسبه و به عنوان نمره ی کل 

دانشجویان دندانپزشكی منظور شد. جهت درك بهتر ميانگين 

آگاهی افراد، نمره ميانگين حاصل از پرسشنامه به صورت زیر 

 50تا  52متوسط،  5/55تا  3ضعيف،  5/2تا  8طبقه بندی شد: 

 مرکزی های شاخص از کمی متغيرهای توصيفبه منظور وب. خ

 توصيف برای و( معيار انحراف) پراکندگی و( ميانگين)

شد.  استفاده فراوانی درصد و فراوانی از کيفی متغيرهای

ارتباط بين جنسيت و ترم تحصيلی با  بررسی یبرا نيهمچن

ها  ميزان آگاهی از اصول اخالقی با توجه به اینكه توزیع داده

به  استفاده شد. Mann- U Whitneyآزمون  نرمال نبود، از

عالوه، ا ر سن، جنس، تعداد واحد گذرانده، ترم تحصيلی، و 

 Multipleمعدل کل بر روی نمره آگاهی با استفاده از 

regression analysis  .در تمامی آزمون ها، ارزیابی شد

   در نظر گرفته شد. 82/8سطح معنی داری کمتر از 

 

 يافته ها:

زن( شرکت  05مرد و  35دانشجو ) 528 در این مطالعه

 52دانشجو در ترم  45و  55دانشجو در ترم  45داشتند. 

تحصيلی بودند. ميانگين سنی دانشجویان مورد مطالعه 

سال، ميانگين تعداد واحد گذرانده   42/2±30/24

واحد، و ميانگين معدل کل دانشجویان  32/55±32/553

 (.5بوده است )جدول  02/8±20/53

 

دانشجويان مورد بررسي به تفکيك سن،  فراواني توزيع -1جدول 

 تعداد واحد گذرانده و معدل کل

 

 

سال بود.  20/22و در آقایان  24/24نمها ميانگين سنی در خا

و در دانشجویان  25/24، 55ميانگين سن در دانشجویان ترم 

سال بود. ميانگين معدل کل در هر دو جنس  58/22، 52ترم 

، 55و به تفكيک ترم تحصيلی در دانشجویان ترم  20/53

بود. ميانگين تعداد واحد گذرانده  24/53، 52و در ترم  22/53

واحد بود. در  54/552واحد و در آقایان  54/554ها در خانم

و در  32/505، ميانگين تعداد واحد گذرانده 55دانشجویان ترم 

 واحد بود. 22/282، 52ترم 

در این  ADAکمترین نمره حاصل از پرسشنامه اصول اخالقی 

 اخالقی بود. ميانگين نمره اصول 54و بيشترین نمره  2مطالعه 

ADA  بدست آمد. 52/5±25/2برابر با 

سوال  50توزیع فراوانی پاسخ ها به هر کدام از  2جدول 

پرسشنامه را نشان ميدهد. همانطور که مشاهده ميشود، 

بيشترین درصد پاسخ های صحيح به ترتيب مربوط به سواالت 

%( و نُه 4/04%(، چهارده )2/05%(، شش )5/55هشت )

درست %( بوده است و بيشترین درصد پاسخ های نا2/44)

 %( بود. 4/04%( و یک )5/04مربوط به سواالت سيزده )

 بيشينه کمينه ميانگين ±انحراف معيار متغير

 20 22 30/24±42/2 سن

تعداد واحد 

 گذرانده

32/55±32/553 542 224 

 50 54 20/53±02/8 معدل کل
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 ADAسوال پرسشنامه  13دهي به  توزيع فراواني پاسخ  -0جدول 

 مجموع % صحيح پاسخ سخ اشتباه %پا ADAاصل  پرسش: ردیف

 588 2/52 4/04 الف-2 دهد.  جلوه مهم را درمان عدم از ناشی خطرات دندانپزشكی درمان انجام به بيمار ترغيب برای تواند می دندانپزشک 5

 جامعه نداند و دهان سالمت ارتقاء به خود بيماران درمان با کنم می دندانپزشكی: سعی ای حرفه های فعاليت انجام در 2

 کنم. کمک

 588 5/35 5/20 الف-2

 588 4/35 2/20 ج-2 کنم. می استفاده او همكاری از و داده را الزم های آموزش فرد یک بيماران:  به سالمت حفظ جهت 2

 588 2/42 4/23 ب-5 گيرم. می کتبی نامه اجازه بيمار کنم از منتقل دیگری پزشک به را بيمار اطالعات خواهم می که هنگامی 4

 588 4/22 2/43 الف-4 ندارد. اهميت من برای مليت و جنسيت قبيل از بيمار های درمان، ویژگی انجام و بيمار انتخاب در 2

 مورد در کردن نظر اظهار باشد، بدون شده انجام او برای ناقص یا اشتباه قبلی های درمان که بيماری مراجعه صورت در 3

 کنم. می آگاه دندانش و دهان در آمده وجود به وضعيت زا را بيمار قبلی، دندانپزشک

 588 2/05 4/58 ج-4

 588 5/32 5/24 الف-5 دهم. می توضيح کامل طور به را درمانی مراحل بيماران تمام برای بيمار، برای درمان پروسه توضيح در 4

 588 5/55 5/0 ب-2 .کنم می بيان بيمارم برای را درمان کامل درمان هزینه پروسه انجام از قبل 0

 می ارجاع مربوطه متخصص به را بيمار :نيست شما تخصص و توانایی حيطه در که درمانی انجام برای بيمار مراجعه صورت در 5

 دهم.

 588 2/44 2/22 ب-2

 خود ارک در آن از و کرده شرکت جدید روش آموزشی کارگاه چيست؟ در درمانی نوین های روش با مواجهه در شما برخورد 58

 .کنم می استفاده

 588 4/38 2/25 الف-2

 اصول رعایت و احتياط با را درمانی اقدامات ، (ایدز یا هپاتيت مثل) عفونی مزمن بيماری یک به مبتال بيمار یک با برخورد در 55

 .دهم می انجام عفونت کنترل

 588 2/28 4/45 الف-4

 588 2/28 4/45 ب-4 .دهم می انجام او برای را الزم درمانی ماتاقدا تمام اورژانسی، بيمار یک مراجعه صورت در 52

 اطالع بدون :شوید ارجاع همكارتان اخالقی غير یا غيرقانونی عملكرد مورد در گواهی دادن برای قانونی مرجع یک طرف از اگر 52

 .دهم می شهادت خاطی همكار به دادن

 588 5/52 5/04 د-4

 مشورت خود متخصص همكار با :باشم نداشته کافی اطالع آن درمان نحوه از که کنم برخورد یوضعيت با درمان حين در اگر 54

 .کنم می

 588 4/04 2/52 ب-2

 بر عالوه  :است یافته انتقال او به عفونی بيماری اید داده انجام بيمار روی بر شما که درمانی حين در که یابيد اطالع اگر 52

 گيرم. می عهده بر را مربوطه خدمات و ریپيگي مسئوليت بيمار، کردن مطلع

 588 4/33 2/22 ه-2

 588 38 48 د-2 .شود جلب وی اعتماد که است نحوی به :بيمارم با من رفتار و برخورد 53

 588 4/43 2/22 الف-5 .گذارم می وا او به کامال  را انتخاب و دهم می توضيح بيمارم برای را ممكن های روش تمام :درمان انجام از قبل 54

 588 4/28 2/45 ب-5 ميدهم. قرار همكارم اختيار در است، مو ر آینده درمان برای که را اطالعاتی تنها :همكار یک به بيمار دادن ارجاع هنگام 50
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بر حسب جنسيت  ADAبررسی نمره آگاهی از اصول اخالقی  

و  4کمترین و بيشترین نمره در مردان به ترتيب، که  دادنشان 

بود. همچنين کمترین و  04/5±25/2 ميانگين نمرهو  54

بود و ميانگين  54 و 2زنان به ترتيب، در  بيشترین نمره آگاهی

 . آزمونبدست آمد 82/58±34/2نمره آگاهی در زنان 

 Mann- U Whitney  که تفاوت معنی داری بين  دادنشان

. برحسب جنسيت وجود ندارد  ADAنمره اصول اخالقی

(25/8=P )  

 نمره کمترین و بيشترینکه  همچنين بررسی ها نشان داد

به  ،55ن ترم در دانشجویا  ADAاصول اخالقی  آگاهی از

در دانشجویان  بود. 84/58±24/2 و با ميانگين 54و  2ترتيب 

بود و  54و بيشترین نمره  4کمترین نمره آگاهی،  ،52ترم 

 . آزمونبدست آمد 00/5±08/2 ميانگين نمره

 Mann- U- Whitney  که تفاوت معنی داری بين  دادنشان

. ردبرحسب ترم تحصيلی وجود ندا  ADAنمره اصول اخالقی

(40/8=P ). 

انجام شد و  Backwardآناليز رگرسيون چندگانه به روش 

متغيرهای مورد مطالعه در مدل های مختلف مورد آناليز قرار 

گرفتند. در هيچكدام از مدل ها متغير پيش بين معناداری 

 وجود نداشت.

 

 بحث:

در  ADA یاصول اخالق آگاهی از نمره نيانگيمطالعه م نیدر ا

بود و نشان  درصد  2/22و برابر  50از  52/5رابر بدانشجویان 

دهنده این نكته است که دانشجویان دندانپزشكی به حدود 

نيمی از اصول اخالقی آگاهی ندارند که تقریبا  مشابه نتيجه 

. اما در (2)بود  درصد  35یعنی مطالعه بحرانی در دندانپزشكان 

از اخالق و همكاران اکثریت دندانپزشكان  Kesavanمطالعه 

و همكاران نيز  Nayakدر مطالعه  (.3)دندانپزشكی آگاه بودند 

اغلب دندانپزشكان از آگاهی کافی درخصوص مسائل اخالقی 

 ElyasiGorjiنتایج تحقيق  (.0)مرتبط با حرفه برخوردار بودند 

و همكاران نشان داد که نگرش دانشجویان دوره بالينی 

 (.5)رفه ای خوب بود دندانپزشكی نسبت به مسائل اخالق ح

اگرچه که ميزان آگاهی و نگرش لزوما  نميتواند بيانگر نوع 

عملكرد فرد در زمينه مسائل اخالق حرفه ای باشد، اما بنا بر 

و همكاران، به نظر می رسد گنجاندن  Offnerنتایج مطالعه 

آموزش اخالق حرفه ای در کوریكولوم آموزشی ميتواند تا ير 

.داشته باشد بسزایی در این امر
 همچنين پژوهش (58)

Elsheikh سه چهارم  نشان داد کهسودان نيز  همكاران در و

 از اهميت مناسبیدرك سال آخر دندانپزشكی  دانشجویان

نتيجه گرفتند که آنها نيز  و در نهایتاخالق حرفه ای داشتند 

آینده ی  بر عملكردآموزشی،  گنجاندن اخالق در کوریكولوم

. توجه به مباحث اخالقی در (55)خواهد بود  این افراد مو ر

ارزشهای  زی را پایبن دی ب هآموزش بسيار حائز اهميت است، 

تعهد  پذیری و به مسئوليتفرد اخالقی است که باعث گرایش 

اساتيد دانشگاه  (.52) خدمات بهتر م يش ود ارائهو در نتيجه 

رفه عالوه بر آموزش مسائل گوناگون از جمله مسائل اخالق ح

ای نقش قابل توجهی در انتقال ارزش ها و مفاهيم اخالقی به 

دانشجویان و شكل دهی نگرش، عقاید و در نتيجه رفتار آنان 

دارند. مهارت استاد در بكارگيری اصول اخالقی در کلينيک 

تاحدودی باعث الگوبرداری دانشجو از روش برخورد استاد با 

وزش، انتقال فرهنگ و بيمار شده و در این راستا عالوه بر آم

هرچند، زمينه فرهنگی و  .(52) تجربه نيز صورت خواهد گرفت

تربيت خانوادگی هر فرد نيز می تواند در بكاربستن یا نبستن 

این آموزه ها مو ر باشد. لذا، عالوه بر آموزش اخالق صرفا  در 

یک واحد آموزشی منطبق بر کوریكولوم، این آموزش باید به 

ر طول دوره کارورزی بالينی دانشجویان و به صورت مداوم و د

 (.54)صورت عملی در مواجهه با بيماران نيز ساری و جاری باشد 

در پژوهش حاضر بيشترین ميزان آگاهی دانشجویان در مورد 

هزینه "بود که به ترتيب به  ADAج از اصول -4ب و -2اصول 

ن به چنيمربوط بود.  "انتقاد موجه از همكار"و  "های دریافتی

نظر ميرسد که به دليل ماهيت درمانهای دندانپزشكی و هزینه 

باالی آن از دید مردم جامعه، دانشجویان روی این مسئله 

حساس بوده و در این خصوص بطور کامل با بيمار صحبت 
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خواهند کرد. هرچند دانشجویان دندانپزشكی در دانشكده ها 

ارند، اما به دليل بطور مستقيم با هزینه های درمانی سر و کار ند

تجربياتی که از اساتيد خود در این زمينه دریافت نموده اند به 

این امر توجه ویژه دارند. در خصوص انتقاد موجه از همكار نيز 

طبق آموزشهای داده شده به دانشجویان، خوشبختانه از آگاهی 

درصد پاسخ صحيح(  2/05خوبی در این زمينه برخوردار بودند )

درصد( بر  04) و همكاران Bahraniبا نتيجه مطالعه که تقریبا  

 (2)روی دندانپزشكان همخوانی داشت.

کمترین ميزان آگاهی دانشجویان در مطالعه حاضر به ترتيب در 

بيان "و  "گواهی فرد خبره"الف بود که به -2د و -4مورد اصول 

درصد از 2/52در این مطالعه تنهامی پردازد.  "روش درمانی

 برای تواند می دندانپزشک "پاسخ صحيح به سوال دانشجویان 

 عدم از ناشی خطرات دندانپزشكی درمان انجام به بيمار ترغيب

  دادند. در مطالعه بحرانی و همكاران "دهد جلوه مهم را درمان

که هرچند  (2) درصد بود 20 این ميزان در مورد دندانپزشكان

نيز پایين است، ميزان آگاهی از این اصل در ميان دندانپزشكان 

لكن به دليل برخورد بيشتر با بيماران و تجربه فعاليت کلينيكی 

و درمانی بيشتر به نظر می رسد آگاهی آنها نسبت به 

 دانشجویان دندانپزشكی کمی بيشتر است.

 "بيان کردند دانشجویاندرصد از  5/52بر اساس نتایج، تنها 

 مورد رد گواهی دادن برای قانونی مرجع یک طرف از اگر

 بدون :شوید ارجاع همكارتان اخالقی غير یا غيرقانونی عملكرد

در مطالعه  ."دهم می شهادت خاطی همكار به دادن اطالع

Bahrani  هرچند در (2) درصد بود 28و همكاران، این ميزان .

هر دو مطالعه ميزان آگاهی از این اصل کم است، اما این ميزان 

ت؛ که احتماال  به دليل مواجهه در دندانپزشكان اندکی بيشتر اس

بيشتر دندانپزشكان با مسائل حقوقی به دليل تجربه و فعاليت 

 حرفه ای بيشتر است. 

در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بين سن و ميزان آگاهی از 

و  Bahraniاصول اخالق حرفه ای یافت نشد. در مطالعه 

ورد گروه همكاران، دندانپزشكان مورد مطالعه از لحاظ سنی م

ی ها ی معناداری بين گروهآماراختالف بندی قرار گرفتند، اما 

که با یافته های حاصل از  (2) پيدا نشد سنی و ميزان آگاهی

و همكاران  Jabarifarدر مطالعه  مطالعه حاضر مطابقت دارد.

نيز ارتباط معناداری بين سن دانشجویان و دستياران و نمره 

برعكس، (. 4)حرفه ای یافت نشد  مهارت های ارتباطی و اخالق

در مطالعه الياسی گرجی و همكاران با افزایش سن، ميزان 

 (.5)نگرش مثبت به اخالق حرفه ای افزایش یافت 

 پژوهش حاضر از نظر ميزان آگاهی بين خانمها و آقایاندر 

ارتباط معناداری یافت نشد. این یافته همسو با نتایج مطالعه 

. در مطالعه جباری فر و (2)باشد بحرانی و همكاران می 

بين ميانگين نمره تعهد دانشجویان به قوانين و اخالق همكاران 

ای و ایجاد ارتباط با بيماران در دانشجویان مذکر و مؤنث  حرفه

و همكاران با  Nayak. در مطالعه (4) تفاوتی وجود نداشت

بود  اینكه ميزان آگاهی از اصول اخالقی در زنان باالتر از مردان

و  Elyasigorjiدر مطالعه (. 0)نيز معنادار نبود  تفاوتاما این 

همكاران ميزان نگرش مثبت به اخالق حرفه ای در جنس 

 (. 5)مونث بيشتر بود 

همچنين در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بين تعداد واحد 

گذرانده، ترم تحصيلی و معدل کل با ميزان آگاهی دانشجویان 

و همكاران نيز ارتباط معناداری بين  Jabarifarمشاهده نشد. 

سنوات تحصيلی و ميانگين نمره اخالق حرفه ای و مهارت های 

(.4)ارتباطی مشاهده نكردند 
 

 

 نتيجه گيری:

نسبت به اصول اخالق  یدندانپزشك انیدانشجو یآگاه زانيم

با  یارتباط یآگاه نیباشد و ا یدر حد متوسط م ،یحرفه ا

 آنها ندارد.  کيدموگراف اتيصوصو خ یليتحص تيوضع
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