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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 yearsof-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.
Key words: professional ethics, students, dentistry, attitude
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خالصه:
سابقه و هدف :در جامعه ی پزشكی ،بحث اخالق حرفه ای بسيار حائز اهميت است و تحت عنوان  medical ethicsمباحث بسيار
گسترده ای را به خود اختصاص داده است .لذا با توجه به اهميت حقوق بيماران و اعتالی آن که تنها با اطالع رسانی به بيماران و
آموزش دندانپزشكان ،ميسر می شود ،مطالعه ای با هدف بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشكی شهر ساری به اخالق حرفه ای انجام
گردید.
مواد و روشها :در این مطالعه ی توصيفی ،جامعه ی پژوهش کليه ی دانشجویان  2سال آخر دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم
پزشكی مازندران را شامل ميشد که با سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار بررسی پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعات
مرتبط با این زمينه بود که ميزان روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی مورد ارزیابی قرار گرفته بود.پس از تكميل پرسشنامه ها  ،نتایج
حاصل با استفاده از نرم افزار  SPSS 16آناليز شدند.
يافتهها :بر اساس یافته ها  583دانشجو در این مطالعه شرکت کردند .ميانگين سنی شرکت کنندگان 22/04 ± 2/25بود .پس از آناليز
داده های حاصل از مجموع امتيازات پرسشنامه ها ،ميانگين نگرش دانشجویان  584/54 ± 5/04بود که در بازه ی نگرش خوب قرار
ميگيرد .فراوانی نگرش متوسط ،خوب و بسيار خوب دانشجویان به ترتيب  %45/2 ، %4/4و  %53بوده است
نتيجهگيری :به نظر می رسد نگرش به اخالق حرفهای در دانشجویان دوره بالينی دانشكده دندانپزشكی ساری در شرایط خوب قرار
دارد .در جنس مونث و با افزایش سن ميزان نگرش مثبت به اخالق حرفه ای ارتقا می یابد.
کليد واژه ها :اخالق حرفه ای  ،نگرش ،دانشجویان دندانپزشكی
مقدمه:

پزشكی از جمله دندانپزشكی در اغلب کشور ها ،ادای سوگند

در دوره های مختلف تاریخ بشر ،رعایت اخالق و رفتار در

نامه ای است که اولين بار توسط این دانشمند تنظيم شده
()2،4

جامعه از جمله مهمترین چالش زندگی اجتماعی انسان به

است

شمار آمده است و با رشد زندگی اجتماعی ،مسائل اخالقی

مستقيم در موقعيت آموزشی ،ارتباط نزدیكی با اساتيد دارند

()5

و نگرش آنها می تواند تاثير زیادی در فرآیند یادگيری آنها

امروزه مسئوليت های اخالقی در طيفی از مسئوليت های

داشته باشد( . )3در جامعه ی پزشكی ،بحث اخالق حرفه ای از

فردی -شخصی تا مسئوليت های فردی-شغلی گسترش یافته

اهميت بسيار زیادی برخوردار است و تحت عنوان medical

نيز شكل گسترده تر و پيچيده تری به خود گرفته است

است و لذا می توان گفت که برخالف نظام های اخالقی

 .الزم به ذکر است که دانشجویان به دليل حضور

 ethicsمباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده
()4

دیرپایی چون نظام ارسطویی که در آن اخالق ،امری درونی

است  .دندانپزشكی نيز یكی از زیر شاخه های علم پزشكی

قلمداد می شد ،امروزه مسئوليت های اخالقی به مناسبات

می باشد که از این قاعده مستثنی نمی باشد .با مرور کوتاهی

بين شخصی و سازمانی و گروهی کشيده شده است که چنين

بر تاریخچه دندانپزشكی ایران ،متوجه می شویم که این رشته

تحولی" ،انقالب کپرنيكی" در اخالق ناميده می شود( .)2واژه

در کشور قدمت زیادی ندارد اما رشد خوبی را در عرصه

اخالق ) (Moralمرتبط با اصول صحيح و غلط در رفتار و

آموزش و پژوهش نشان داده است .به لحاظ علمی،

کردار می باشد ،در حالی که اصول اخالق )(ethics

دندانپزشكی در ایران حدود  20سال پس از گذر طب سنتی

سيستمی است از ارزش های اخالقی یا اصول عملكرد که

به طب مدرن ،شكل گرفت و "طبيب دندان ساز" اولين واژه

حاکم بر یک فرد یا گروه می باشد( .)2بقراط نخستين بنيان

ای بود که برای فارغ التحصيالن این رشته به کار برده شد که

گذار مبانی اخالق در علم پزشكی بود؛ به گونه ای که امروزه،

در سال  5222به پيشنهاد شورای دانشگاه تهران  ،این عنوان

شرط فراغت از تحصيل دانشجویان برخی از رشته های

به واژه ی "دندانپزشک" تغيير پيدا کرد و از آن زمان تا

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره دوم /تابستان

/5488پياپی 30

520
کنون دانشكده های دندانپزشكی سعی نموده اند تا برنامه

.مواد و روش ها:

های آموزشی و پژوهشی خود را هماهنگ با ضرب آهنگ

در این مطالعه ی توصيفی،

بررسی نگرش به اخالق حرفه ای در دانشجویان دندانپزشكی دانشكده دندانپزشكی ساری

رشد علمی در سراسر جهان ،ارتقا دهند.

()0

با کد اخالق

 ، IR.MAZUMS.REC.1398.1420جامعه ی پژوهش

نگرش دانشجویان دندانپزشكی نسبت به اصول اخالق حرفه

کليه ی دانشجویان  2سال آخر دانشكده دندانپزشكی دانشگاه

ای ،آنها را در ارائه ی بهتر خدمات یاری نموده و تنش های

علوم پزشكی مازندران را شامل شد که در حيطه ی درمان

حرفه ای را به حداقل میرساند و همچنين روابط شایسته ای

های بالينی فعاليت داشتند و با سرشماری وارد مطالعه شدند.

با بيماران  ،همكاران و سایر اعضای تيم بهداشتی برقرار

شرط ورود افراد به پژوهش ،رضایت آگاهانه ی دانشجویان

خواهد کرد .نگرش مثبت به اخالق حرفه ای پاسخی برای

بوده و محققين جهت رعایت مالحظات اخالقی ،توضيحاتی را

چرایی آموزه های دانش ارزشمند در مجامع پزشكی می

در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات افراد و همچنين استفاده

باشد

(.)5

در بررسی ساالنه ی انجمن آموزش دندانپزشكی

از آن تنها به مقاصد پژوهشی ،ارائه دادند .

آمریكا از دانشجویان سال آخر ،مشخص شد که تجربيات

ابزار بررسی ،پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بر اساس

خارج از دانشكده تاثير زیادی در بهبود دیدگاه آنها در زمينه

مطالعات مرتبط با این زمينه بود که از دو قسمت ،مشخصات

تامين مراقبت های بهداشتی برای گروه ها و افراد مختلف

دموگرافيک و  23سوال اختصاصی مربوط به نگرش تشكيل

جامعه داشته و  %05دانشجویان سال آخر ،این مورد را یک

شده بود و ميزان روایی و پایایی آن در مطالعه ی کرمپوریان

امر اخالقی و وظيفه ی حرفه ای می دانستند

()58

اما نتيجه

و همكاران

()5

مورد ارزیابی قرار گرفت که با ( )r=8/45و

مطالعه ای دیگر ،نشان داد که متاسفانه بعد از دوره ی

ضریب آلفای کرونباخ ( ، )8/02نشان از پایایی و ثبات درونی

تحصيل  ،از حساسيت های اخالقی آنها کاسته می شود ( )55و

پرسشنامه بود.

همانطور که گاستون به آن اشاره کرد بسياری از دندانپزشكان

سنجش نگرش با در نظر گرفتن بار عبارت و محاسبه جمع

در طول دوره ی کار بالينی خود  ،با مشكالت اخالقی جدی

نمرات صورت گرفت به طوری که در سوال های مثبت با

مواجه می شوند.

()52

پاسخ کامال موافق نمره  ، 4موافق نمره  ، 2بی نظر نمره ، 2

علی رغم اینكه از سوی سياست گذاران سيستم سالمت دهان

مخالف نمره  5و کامال مخالف نيز نمره صفر تعلق گرفت ؛ این

و دندان ،منشور حقوق بيمار به طور گسترده ای مورد تاکيد

روش محاسبه در سواالت منفی برعكس بود  .بنابراین در

قرار گرفته است ،ولی برای بيماران و ارائه کنندگان خدمات

صورتی که نمره ی کسب شده بين 553تا  544بود به عنوان

سالمت ،مفهوم مبهمی دارد؛ بنابراین ضمن تاکيد بر محيط

نگرش بسيار خوب ،نمره بين  04تا  552نگرش خوب ،نمره

دانشكده و اساتيد به عنوان تاثيرگذار ترین عوامل بر شكل

بين  20تا  03نگرش متوسط  ،نمره ی بين  25تا  24نگرش

دهی اخالق دانشجویان ،برای کنترل و رعایت مناسب اخالق

ضعيف و نمره بين  8تا  20به عنوان نگرش بسيار ضعيف

حرفه ای ،بهتر است فرصت هایی را برای بررسی نظرات و

تلقی گردید )5(.پس از تكميل پرسشنامه ها  ،نتایج حاصل با

نگرش افراد درگير با این زمينه در محيط بالينی اختصاص

استفاده از نرم افزار  SPSS 16مورد تحليل آماری قرار

داده شود

(.)52

لذا با توجه به اهميت حقوق بيماران و اعتالی

گرفت.

آنان که تنها با اطالع رسانی به ایشان و آموزش دندانپزشكان،
ميسر می شود ،مطالعه ای با هدف بررسی نگرش دانشجویان

يافته ها :

دندانپزشكی ساری به اخالق حرفه ای انجام گردید.

بر اساس یافته ها  583دانشجو در این مطالعه شرکت کردند
که  24درصد آنها ترم  25/5، 4درصد ترم  5و  24/5درصد
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آنها ترم  55بودند .ميانگين سنی شرکت کنندگان(23-25

بحث :

سال)  2/25 ± 22/04بود و تعداد دانشجویان مذکر و مونث

در این پژوهش ،نگرش به اخالق حرفه ای دانشجویان

برابر بوده است؛ همچنين  %00/4از دانشجویان مجرد و مابقی

دندانپزشكی  2سال آخر دانشگاه علوم پزشكی مازندران در

متاهل بودند .پس از آناليز داده های حاصل از مجموع

سال تحصيلی 50-55بررسی شده است و یافته ها نشان داد

امتيازات پرسشنامه ها ،ميانگين نگرش دانشجویان

که نمره ی ميانگين ميزان نگرش آنها به اخالق حرفه ای در

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

حد خوب می باشد.

قرار ميگيرد .فراوانی نگرش متوسط ،خوب و بسيار خوب

طبق مطالعه ی

دانشجویان به ترتيب  %45/2 ، %4/4و  %53بوده است.

دانشجوی دوره عمومی و دستياران تخصصی دندانپزشكی

پس از انجام آزمون ، ANOVAمشخص شد که بين ترم و

دانشكده دندانپزشكی اصفهان ؛ مشاهده شد که با افزایش

ميزان نگرش اختالف معناداری وجود ندارد ()P=8/35

و

 Jabarifarو همكاران( ،)54بر روی 35

سنوات تحصيلی دانشجویان دندانپزشكی ،مهارت های

همچنين بين طبقات مختلف نگرش.

ارتباطی و اخالق حرفه ای آنها نيز افزایش می یابد و از دالیل

(بسيار خوب /خوب /متوسط) با سن ،نيز این ارتباط معنادار

احتمالی آن می توان به افزایش تجربه ی دانشجویان و ارتباط

نبود )P<8/82( .اما بر اساس ميانگين سنی افراد ،سن

بيشتر با بيماران و انجام خدمات درمانی بيشتر اشاره کرد

(، 54

دانشجویانی که در حيطه ی بسيار خوب قرار گرفته بودند،

 )52اما در مطالعه ی ما این اختالف معنادار نبود که می تواند

خوب و متوسط بودعالوه بر این  ،بين سن و ميزان بيشتر از

ناشی از عدم بررسی دانشجویان ترم پایين تر در مطالعه ما و

حيطه ی نگرش دانشجویان با آزمون ضریب همبستگی

تفاوت های فرهنگی-اجتماعی باشد .همچنين مطالعهی بيات

پيرسون  ،اختالف معنا داری مشاهده نشد)P=8/50(.

و همكاران بر روی دانشجویان پزشكی نيز نشان داد که

این در حالی است که آزمون  Tمستقل بين جنسيت و ميزان

مقایسه ی ميانگين نمره ی هوش اخالقی در بين دانشجویان

نگرش  ،اختالف معناداری را نشان داد به گونه ای که ميزان

سال اول و آخر ،تفاوت آماری معناداری دارد و مبين تاثير

نگرش مثبت به اخالق حرفه ای در زنان بيشتر از مردان بود

کوریكولوم آموزشی در این زمينه می باشد  .عالوه بر این،

است)P=8/882( .

بيان کرد که بين جنسيت و هوش اخالقی رابطه ی معناداری

ولی از طرفی دیگر  ،آزمون  Tمستقل اختالف معناداری را

مشاهده نمی شود که این نتایج با یافته های مطالعه ی ما
(.)53

بين وضعيت تاهل و نگرش نشان نداد )P=8/32( .عالرغم

مغایرت دارد

اینكه افراد متاهل ميزان نگرش مثبت تری داشتند ولی از

حاضر گزارش کردند که بين هوش اخالقی و وضعيت تاهل

آنجایی که حجم نمونه ی این افراد کمتر بود ،این اختالف

دانشجویان نيز رابطه ی معناداری وجود ندارد که می تواند به

معنادار نشد(.جدول )5

علت فراوانی اندك افراد متاهل در جامعه ی مورد مطالعه

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

باشد( %25افراد در مطالعه ی بيات و  %52در مطالعه ی

دندانپزشکي به تفکيك متغيرهای دموگرافيك
اطالعات
دموگرافيک
ترم

جنسيت
وضعيت تاهل

تعداد

ميزان نگرش

P value

هفت

 23نفر

نه

 22نفر

584/24±0/45

یازده

 24نفر

584/80±58/32

مذکر

 22نفر

582/2±58/45

مونث

 22نفر

584/34±0/25

متاهل

 52نفر

583/2±52/22

مجرد

 52نفر

584/0±25

حاضر) البته به نظر می رسد نگرش به اصول اخالق حرفه ای
()54

(انحراف معيار±ميانگين )

583/24±58/23

از طرفی دیگر هم راستا با نتایج مطالعه ی

P=8/35

در افراد متاهل ارتقا می یابد  .در مطالعه ی  Elsheikhو
همكاران بر روی  284دانشجوی سال آخر دندانپزشكی در
سودان نيز  ،سه چهارم دانشجویان درك خوبی از اهميت

P=8/882

اخالق حرفه ای در دندانپزشكی داشتند که این نگرش برای
کار های تيمی و احترام به انتخاب بيماران ،مطلوب است؛

P=8/32

همچنين نتيجه گرفتند که گنجاندن اخالق در کوریكولوم
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دندانپزشكی و آینده ی کاری آنها دارد

()50

؛همچنين

Offnerو همكاران نيز بر آموزش اخالق حرفه ای در قالب
کوریكولوم آموزشی تاکيد داشتند

()55

بنابر سرفصل های ذکر شده در درس نظری "اخالق" که در
طول سال سوم دوره ی تحصيل (در دوره پری کلينيک) به
دانشجویان دندانپزشكی ارائه می شود ،اغلب تفاوت های
حرفه ای بين پزشكی و دندانپزشكی نادیده گرفته شده است

از طرفی دیگر ،مطالعه ی  Bahraniو همكاران بر روی

و علی رغم اینكه اصول کلی اخالق پزشكی ،قابليت تعميم به

دندانپزشكان شهر شيراز  ،ميزان آگاهی دندانپزشكان را از

سایر زیرگروه های علوم پزشكی را دارد؛ نمی تواند پاسخگوی

اصول اخالق حرفه ای و حقوق بيمارانشان 35 ،درصد گزارش

تمام نياز های حرفه ای در گروه های مختلف باشد .به همين

کرد ولی آگاهی نمی تواند نشان دهنده ی عملكرد

دليل تكميل و تبيين این اصول در هر رشته  ،متناسب با

دندانپزشكان در این زمينه باشد؛ چراکه نهادینه کردن

تمام ابعاد حرفه ای آن ،ضروری به نظر می رسد تا

آموزش اخالق حرفه ای در دانشكده های دندانپزشكی

دانشجویان فرصت تمرین و تصميم گيری در شرایط خاص

نيازمند تحول است و بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت های

کلينيكی را داشته باشند( .)28از طرفی دیگر گسترش استفاده

حرفه ای دندانپزشكی ،در آموزش اخالق بازنگری شود و بر

از تكنولوژی  ،افزایش سطح تحصيالت افراد در جوامع امروزی

ولی مطالعه ی

و چندین عامل دیگر ،افزایش ميزان آگاهی بيماران و تغيير

حاضر بر روی دانشجویان دندانپزشكی بوده است که قرار

نگرش آنها را به دنبال داشته است که همين امر می تواند از

است دندانپزشكان آینده جامعه باشند؛ بنابراین شناخت

علل ایجاد مسائل جدید اخالقی باشد .همچنين پيشرفت

نگرش آنها از اهميت باالیی برخوردار بوده تا بتوان بر اساس

روزافزون علم و ارائه ی روش های درمانی نوین در

آن  ،برنامه ریزی درستی طراحی شود.

دندانپزشكی نيز  ،در ایجاد مشكالت اخالقی موثر بوده است؛

اساس نياز های این رشته تدوین گردد

()28

Hertrampfو همكاران نيز بر این باورند که آموزش اخالق

لذا بررسی نگرش فعلی دانشجویان و توجه به آموزش

حرفه ای باید قبل از ورود دانشجویان به کلينيک انجام شود،

کاربردی و اصول اخالقی بيشتر از گذشته ضرورت می
()24

مدرس آن باید به لحاظ اخالقی صالحيت داشته باشد و

یابد.

سرفصل های این درس بر اطالعات بيمار ،محرمانه بودن

همانطور که گفته شد ،دوره ی دانشجویی بهترین زمان برای

اسرار پزشكی و مواجهه با حقيقت تاکيد داشته باشد.

()25

یادگيری اصول و شيوه ی صحيح به کارگيری اخالق حرفه
()22

 Shorrو همكاران نيز اذعان کردند که تدریس درس اخالق

ای می باشد

پزشكی در سال های نخست نمی تواند تاثير زیادی بر

آموزش و انتقال مفاهيم اخالق به دانشجویان و شكل دهی به

همچنين این

نگرش آنان را نادیده گرفت( .)23از آنجایی که یكی از مهمترین

مسئله مطرح شد که اگرچه دوران ابتدایی آموزش ،زمان

وظایف اساتيد ،انتقال هنجار های جامعه  ،شكل دادن به

خوبی برای معرفی اخالق پزشكی به شمار می رود اما بهترین

رفتار  ،عقاید و نگرش های دانشجویان ،فراهم کردن تجربه

)22

اطالعات و عملكرد دانشجویان داشته باشد(

و نميتوان نقش برجسته ی اساتيد در

()24،20

فرصت یادگيری برای دانشجویان زمانی است که در طول

های فرهنگی و پرورش فضائل اخالقی آنان می باشد

دوره ی بالينی با چالش های اخالقی مواجهه داشته باشند؛ به

بنابراین انتقال فرهنگ و یادگيری دو جزء جدایی ناپذیرند و

همين دليل بهترین زمان تدریس این درس ،در دوره ی

در مواردی که هدف از آموزش ،القای ارزش ها در

بالينی و ترجيحا به صورت ادغام شده در تمام طول دوران

یادگيرندگان باشد؛ اساتيد می توانند عملكرد موثری در ایجاد

تحصيل می باشد.

()22

؛

یک فرهنگ خاص ،داشته باشند( .)25برای آموزش اخالق می
توان از روش های متفاوتی از جمله " آموزش به صورت
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