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Abstract: Professional ethics is considered as one of the success factors of the 

organization today and is recognized as a competitive advantage. The aim of this study 

was to compare the status of professional ethics in first year and last year residents of 

Jundishapur University of Medical Sciences. In the present descriptive cross-sectional 

study, all first year (100 people) and fourth year (35 people) residents completed a 

questionnaire of professional ethics and demographic information. The professional 

ethics questionnaire consists of 25 questions and its score range is 25 to 125 points. 

Data were analyzed by descriptive and analytical statistics tests with SPSS software 

version 22. Based on results, the mean score of compliance with professional ethic of 

the first year residents was 79.89 ±12.40 and fourth year residents was 92.23 ±13.43 

which had a significant difference (p <0.05). Spearman correlation test showed no 

significant association between the score of compliance with professional ethics and 

age of the first (r = -0.097, p = 0.335) and fourth year (r = -0.195, p = 270) residents. 

Compliance with professional ethic of the first year residents had a significant 

difference based on the study field and dermatology and ophthalmology had the 

highest level of professional ethics (p <0.05). Compliance with professional ethic of 

the fourth year residents was not significantly different based on study field. Overall 

the findings showed that, the residents of Jundishapur University of Medical Sciences 

have moral competence, but strategies must be presented and implemented to improve 

it. 
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 مقدمه

اي از صفات روحي و باانيي اسااا  اخالق را مجموعه     

اسا  کاه باه صاورت اعمااف و ر کااري کاه از تعريف کرده

شاود  باروز هاا ري ايا ا خلقيات دروسي اساا  ساشي مي

تعها   يساوع يااخاالق حر اه(. 1397)احما ي  کي مي

 ايا فاهيوه سابت به  ر ساو  کاار  يو وج ا  کار ياخالق

امااروز  ياياادس کاارديرو (.2020 )رو اار  اساات تيمااالو 

 شاکريب کارديرو نياو اخاالق اسات ا تيبازگشت به عقالس

که در ارائاه خا مات  د  يقرار م ريرا تحت تاث يي ارشکه

 (.1399)صفري و  مکارا    اکي  شکازي ا ابه اساا 

 عيوا  به ايحر ه اخالق موضو  که است ساف ۲۵ از بيش

 آمااوز  و  يييباا علااو  در مها  و اساسااي موضاو  يا 

 در تحقيا  و بحث اخير د ه دو در و است مطرح ازشکي

 گر کاه قارار ازشاکي آماوز  تحقيقات ص ر در آ  مورد

به عيوا   اياخالق حر ه(. 1399)صفري و  مکارا  است 

د يا گا  ارائه  ايحر اه آماوز  ييبيا رياز عياصر ز يکي

  ياسمايم ياصو  تيرا موهف به رعا اي به اشکي مراقبت

 يشااکريو اعکماااد ب يااا يتااا در کيااار آ  ماا دجو بااا انم

 ياهيزم نياا و  رگوسه خلا  در  يسما ا تدري را  امراقبت

)محما ي و د ا   قارار ا شاعا تحت را  امراقبت تواس يم

در  يعياصاار ضاارور يااخااالق حر ااه(. 1396 مکااارا  

 ا رشکه نيدر ا نيو شاغل باش يم يعلو  ازشک ي احر ه

 ياداساش حر اه تواسيا ياز علا  اخاالق م ا کني يبا آگا 

 ياجکماع  يکيزي  طيمح جاديخود را ارتقاء داده و امکا  ا

)معاار ي و   يا ارا   سما ماارا يب يمياسب را برا يو رواس

 (.1395 مکارا  

  اايجايگاه ارئه د ي گا  خا مات درمااسي در است الز 

 اسااا  باار را خااود  اااي عا يت خاا مت ارائااه مخکلااف

 به آسا  ا کزا  و تعه  بياسگر که سهي  بيا مشکرک  ايارز 

 و ا اا ا  اياان باشاا .مي کاريشااا  يحر ااه و جامعااه

 اخااالق کاا  اي قا ااب در تواساا مي مشااکرک  ااايارز 

 اخالقاي عملکارد و گيريتصامي  ميبع عيوا  به ايحر ه

 از  ا  (. 1395)معاار ي و  مکاارا  گيارد  قرار م سظر

 اخالقاي اسکظاار ماورد اساکاس ارد تا وين ک  ا اين ت وين

 اياان از جامعااه کاارد  آگاااه مخکلااف   اااي عا يت بااراي

اسات  ايحر اه ميااج  ايکاره يا  ايجاد و اسکاس ارد ا

 کاا  اي مهاا  دسااکاورد اي از يکااي(. 1397)احماا ي 

 ايش در شام  که با ييي حاکميت اجراي تاهي  اخالقي 

 باراي خطار س  رساا ح اق  به ميظور به اق اماتي گر کن

 عاوار  نر اسهبي و موقع به شياسايي بيمارا   و کارکيا 

 شاکايت باه توجاه  اا آ  بروز دالي  و مه  روي اد اي و

 باا ييي  ايم اخله سکايج عملکرد و ارزيابي خود بيمارا  و

 (.1395)معار ي و  مکارا  است 

ارائاه د يا گا   از بااياريد ا  کاه مطا عات سشا  ماي

 خاود کار ني در که را اخالقي موضوعات ماسي مراقبت در

 مقابا  در و اي د  مي قرار سظر م  شوس مي مواجه آ  با

 ماوارد از بااياري در واقاع در د يا .سمي اسجا  عملي آ 

 عکا  داد  سشاا  باراي کاا ي اشکواسه و ق رت از  اآ 

 بايا  چاه داسيا سمي  ا  گا ي و سياکي  برخوردار ا عم 

در  ايمطا عاه(. 1395عاار ي و  مکاارا  )مب  ي   اسجا 

 ياصاوف اخالقا يريو بکارگ يآگا  زا يسشا  داد م رازيش

در ح  مطلاو  سباوده و  يييبا  يريگ يدر مراقبت و تصم

داساش  يريبکاارگ ييتواساابه اشاکي د ي گا  مراقبتارائه

(. 1377)سااخيور کااار را س اشااکي   طيدر محاا ياخالقاا

گازار  شا  کاه مکاارا  و  اااي   در مطا عه ني مچي

  يازشک  يا کحص ارغ يا داسشجوآگا ي و عملکرد  زا يم

اي سااابت بااه اخااالق حر ااه يوترااياازيو   يدس اسپزشااک

 (.2020)ااي  و  مکارا   مطلو  سبوده است 

دسکيارا  ازشکي از جمله مهکرين سيرو ااي ارائاه د يا  

مراقبت درماسي  اکي  که در تعام  و تما  مااکقي  باا 

و موارد زيادي باي  در مورد ماائ  مخکلف  باشي مار ميبي

گيري کيياا  و در نااوف دوره مربااوب بااه بيمااار تصاامي 

 ياخالق  يبا مفا  وسکهيا رشکه خود تحصي  و  عا يت در

اصاوف  باا ييآشايا کاهييبه ا تيبا عيا باشي    ذايم ريدرگ

دارد و  ييسقاش باازا يخ مات درمااس تيفيدر ک ياخالق

 يکيسارضاااا شياز ا ااازا حااااکي گرا اژو شااا اتياااتجرب

 آ  بار شاگرا اسات   اذا اژو  ياهيزم نيادر ا ا يم دجو
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اي در دساکيارا  به سيجش رعايت اخالق حر اه که ش س 

 بپردازس .

 روش کار

 - يفيتوصا  يو وژي ميامطا عاه اا  يمطا عه حاضر      

است که بر روي داسشجويا  دوره دساکياري سااف  يمقطع

مشغوف به تحصاي  در داسشاگاه علاو  ازشاکي اوف و آخر 

. شارکت ا اراد صورت گر ت 1400شااور ا واز در جي ي

و آگا اساه باوده و  ين مطا عه ميوب به موا قت شفا يدر ا

 اا محرماساه داده ش  کاه انالعاات آ  يا يانم شا يبه ا

دوره   ياخوا   ماس . جهت اسجاا  مطا عاه اژو شاگر در 

اااژو ش در  طياجعااه بااه محاابااا مر يادو  فکااه يزماااس

ا ا ا  ااژو ش   حيمخکلف  ضمن توض يکار ي افتيش

گويي ااسا  دساکيارا  باه هيتوصاآ    تياضرورت و ا م

جهاات شاارکت در  يشاافا  تيبيياسااه و کاااب رضاااواقع

که هر  م ت  سموددرخواست کيي گا  از شرکتاژو ش 

به ارسشيامه مربونه ااسا  د يا  و در  ماا   قهيدق 30

 به اژو شگرا  تحويا  د يا . يبع  ي اشيفتشيفت يا 

بخش شاام   2در  ارسشيامه مورد اسکفاده در اين تحقي 

توسط  يااخالق حر ه تيسواف( و رعا 2) يمشخصات  رد

ارسشايامه اخاالق . ساواف( تيظاي  شا  25داسشجويا  )

( بااه ميظااور 2002در ساااف ) ريتوسااط کااادوز ياحر ااه

 نياش ه اسات. ا نيو ت و ينراح ياسيجش اخالق حر ه

مو فااه رعاياات  8سااواف و شااام   25 يارسشاايامه دارا

   ما ردي باا ساواف( 3)   صادق بود سواف( 3)  اارز 

  عا ا ت و ساواف( 3)   ماؤو يت اذيريسواف( 4) ديگرا 

 3)   برتاري جاوييساواف( 3)   و ااداريسواف( 3) اسصا 

باش  و بر اساا  يمسواف(  3)و احکرا  به ديگرا   سواف(

 ازيداميه امک .شودد ي ميسمره کرتي  يايهيايج گز فين

 ازيا ار چاه امک اسات و 125تاا  25 نيارسشيامه با نيا

باشا   سشاا  د يا ه  شکريب امهارسشي نيحاص  ش ه از ا

 (.2002 ر ي)کاادوزباشا  مي يااخالق حر ه شکريب زا يم

 يااي( روا1397و  مکااارا  ) يدر اااروژ ش محماا  داود

 يابياارسشيامه مياسب ارز نيا يو مالک يو صور ييمحکوا

ضريب آ فاي کروسباخ محاسبه ش ه در اژو ش . ش ه است

 7/0 يارسشيامه باال نيبراي ا( 1397سرم  و  مکارا  )

ک بيا ي شا ه و   اا  دادها  از جماع آوري. برآورد ش 

ش ه و با اسکفاده از  22ساخه  SPSSوارد سر  ا زار آماري 

اي مااکق  در ساطح و دو سموساه  اي کاي اسکوئرآزمو 

 مورد تجزيه و تحلي  قرار گر کي .        05/0داري معيي

 هایافته

 ۶/۷۴دساکيار سااف اوف ) ۱۰۰در مطا عه حاضر تع اد 

( مورد مطا عه ٪ ۴/۲۵دسکيار ساف چهار  ) ۳۴( و تع اد ٪

 ± ۷۷/۳قرار گر کي . مياسگين سايي دساکيارا  سااف اوف 

ساااف بااود.  ۲۶/۳۳ ± ۶۳/۲ار  ساااف و ساااف چهاا ۰۰/۲۹

مياااسگين سمااره کاا  ارسشاايامه وضااعيت رعاياات اخااالق 

و ساااف  ۷۹/۸۹ ± ۴۰/۱۲اي دسااکيارا  ساااف اوف حر ااه

داري داشات بود که تفاوت معيي ۲۳/۹۲ ± ۴۳/۱۳چهار  

داري ساطح رعايات و دسکيارا  ساف چهار  بطاور معياي

 ه باا توجاه با (.1)جا وف  اي باالتري داشکي اخالق حر ه

اخاالق  تياسمره ک  رعا رمنياسپ يآزمو   مباکگ جيسکا

ساااف اوف و چهااار  رابطااه  ارا يبااا ساان دسااک ياحر ااه

 r=  - ۰۹۷/۰) ساف اوف : داشت يداريرمعييو غ يمعکوس

 (.  P=  ۲۷۰/۰و  r=  - ۱۹۵/۰  ساف آخر :  P=  ۳۳۵/۰و 

 د مطالعه به تفکیک سال تحصیلیای در افرامیانگین نمره پرسشنامه رعایت اخالق حرفه .1جدول 

Table 1. Mean score of professional ethics questionnaire in study subjects by academic year 

 *P value بیشترین کمترین انحراف معیار ±میانگین  متغیر

نمره کل پرسشنامه رعایت اخالق 

 ایحرفه

 ۱۲۳ ۵۳ ۷۹/۸۹ ± ۴۰/۱۲ دانشجوی سال اول
۰۳۷/۰ 

 ۱۱۱ ۴۰ ۲۳/۹۲ ± ۴۳/۱۳ دانشجوی سال چهارم
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اي دسااکيارا  ساااف اوف بااه مياازا  رعاياات اخااالق حر ااه

داري را سشاا  داد و تفکي  رشکه تحصيلي اخکال  معياي

 اي اوست و چش  ازشکي بيشکرين ميازا  رعايات رشکه

اي را داشکي . با اين حاف ميزا  رعايت اخالق اخالق حر ه

  ساف چهار  به تفکي  رشکه تحصايلي اي دسکياراحر ه

 ( 2ج وف  (دار سبودداراي اخکال  معيي

 ای به تفکیک رشته تحصیلی در دستیاران سال اول و چهارممیانگین نمره کل پرسشنامه رعایت اخالق حرفه .2جدول 

Table .2.  The mean score of the total score of the questionnaire for observing the ethics of the 

professions separately from the field of study in the first and fourth year residents 

 *P value بیشترین کمترین انحراف معیار ±میانگین  متغیر

رشته تحصیلی 

 دستیاران سال اول

 ۹۵ ۸۴ ۳۳/۸۸ ± ۸۵/۵ گوش، حلق و بینی

۰۴۶/۰ 

 ۱۱۸ ۷۲ ۰۰/۹۱ ± ۹۱/۱۶ ارتوپدی

 ۱۱۷ ۶۹ ۲۵/۹۰ ± ۸۸/۱۹ اعصاب و روان

 ۱۲۳ ۸۴ ۵۰/۱۰۰ ± ۳۲/۱۴ پوست

 ۱۰۷ ۷۱ ۸۴/۸۸ ± ۴۰/۱۱ جراحی عمومی

 ۱۰۷ ۷۲ ۸۳/۸۷ ± ۴۷/۱۰ زنان و زایمان

 ۱۰۴ ۹۶ ۰۰/۱۰۰ ± ۶۵/۵ چشم پزشکی

 ۱۱۷ ۷۷ ۰۵/۹۰ ± ۵۳/۹ داخلی

 ۱۰۳ ۸۰ ۰۰/۹۱ ± ۰۳/۹ رادیولوژی

 ۱۰۲ ۷۵ ۱۶/۸۹ ± ۱۶/۱۱ قلب و عروق

 ۱۰۵ ۸۰ ۲۵/۹۰ ± ۵۳/۱۰ کودکان

 ۶۲ ۵۳ ۵۰/۵۷ ± ۳۹/۶ نوروسورجری

 ۹۹ ۹۹ ۰۰/۹۹ ± ۰۰/۰۰ اورولوژی

 ۹۱ ۹۱ ۰۰/۹۱ ± ۰۰/۰۰ بیهوشی

 ۷۷ ۷۷ ۰۰/۷۷ ± ۰۰/۰۰ طب اورژانس

رشته تحصیلی 

 دستیاران سال چهارم

 ۹۵ ۹۲ ۵۰/۹۳ ± ۱۲/۲ گوش، حلق و بینی

۲۰۵/۰ 

 ۱۱۱ ۹۱ ۱۶/۹۹ ± ۴۶/۷ پوست

 ۹۷ ۸۷ ۰۰/۹۱ ± ۲۹/۵ بیهوشی

 ۱۰۰ ۸۹ ۵۰/۹۴ ± ۹۲/۴ جراحی عمومی

 ۱۰۵ ۹۱ ۰۰/۹۸ ± ۸۹/۹ زنان و زایمان

 ۱۰۵ ۸۷ ۰۰/۹۳ ± ۳۹/۱۰ چشم پزشکی

 ۱۰۰ ۴۰ ۶۰/۷۳ ± ۱۱/۲۳ داخلی

 ۱۱۱ ۸۲ ۵۰/۹۶ ± ۵۰/۲۰ رادیولوژی

 ۸۹ ۸۹ ۰۰/۸۹ ± ۰۰/۰۰ پاتولوژی

 ۸۳ ۸۳ ۰۰/۸۳ ± ۰۰/۰۰ اب و رواناعص

 ۱۰۵ ۱۰۵ ۰۰/۱۰۵ ± ۰۰/۰۰ نوروسورجری

 ۱۰۶ ۱۰۶ ۰۰/۱۰۶ ± ۰۰/۰۰ کودکان

 

 گیریو نتیجهبحث 

( و ٪ ۶/۷۴سااف اوف )دساکيار  ۱۰۰در مطا عه حاضار 

( مااورد مطا عااه قاارار ٪ ۴/۲۵دسااکيار ساااف چهااار  ) ۳۴

 الق گر کي . مياسگين سمره ارسشيامه وضعيت رعايت اخ

 

 

و دسااکيارا  ساااف  ۷۹/۸۹اي دسااکيارا  ساااف اوف حر ااه

بود  باا توجاه باه اييکاه ارسشايامه ماورد  ۲۳/۹۲چهار  

باود   125-25اسکفاده در اين تحقي  در محا وده سماره 



 ...اخالق تیرعا تیوضع سهیمقا                                                                                                                                      833

 1400، پاییز 3هشمار، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

اي در  ار دو عيوا  کرد که رعايت اخاالق حر اه توا مي

گروه در سطح مطلوبي بوده است.  آسا يز آماري سشاا  داد 

دار دارد وت معياياخالق حر ه دو گروه تفا ره رعايتکه سم

داري ساطح رعايات و دسکيارا  ساف چهار  بطاور معياي

 مااو باا سکاايج حاضار در  اي باالتري دارس .اخالق حر ه

سماارات  نياسگياام( 1400دادگاار و  مکااارا  )مطا عااه 

در ابعااااد  يازشاااک 2کاااارورزا  و کاااارآموزا  سااااف 

نور باه اياخالق حر اهکرا  ص اقت و اح  يرياذتيمالو 

دادگاار و )بااود   1از کااارآموزا  ساااف  شااکريب يمعيااادار

( 1397تارک و  مکاارا  )در مطا عه بيات. (1400 مق  

مشابه با مطا عه حاضر مشا  ه ش  که بين ا زايش ساطح 

تحصاايالت داسشااجويا  ازشااکي و ارسااکاري مشااه  و 

 ود دارد.داري وج ا ارتباب معييمياسگين  و  اخالقي آ 

( سيز حااکي از ارتبااب 1397مطا عه کهيااف و  مکارا  )

ماکقي  و  ماو ميا  ا زايش سايوات تحصايلي و ساطح 

سکاايج حااسيت اخالقي داسشجويا  ارسکاري بوشهر باود. 

مطا عاه و   (1393)مشابهي در مطا عه ر عکي و  مکارا  

ا ازايش  .گزار  ش ه است( 1395)و  مکارا   يمعصوم

اي و  و  اخالقي به دسباف ا ازايش سايوات ر هاخالق ح

گيري ابعااد مخکلاف تحصيلي شاي  به د ي  ا زايش شک 

اي و کااب تجرباه بار باا ين بيماار در ناي اخالق حر ه

شارکت داسشاجويا  مقاانع   اي تحصي  و  مچيينساف

 اي اخالق ازشکي که از ساوي  ا و کال باالتر در کارگاه

شود  باش . در مطا عه شي برگزار مي ا و مراکز آموزداسشگا

اي دساکيارا  سااف اوف و سااف حاضر رعايت اخالق حر ه

چهار  در ح  سابکا مطلوبي بود و داسشاجويا  سااف آخار 

بياابراين بايااکي باراي در وضعيت بهکري قارار داشاکي   

اي دسکيارا  خصوصا دسکيارا  بهبود وضعيت اخالق حر ه

آف  تمهيا اتي از قبيا  ي هسي   به وضعيت اساف اوف و ر

 ااي باا ييي و آموزشاي و تا وين ارتباب موثر در محايط

و  ر يگاي و   اي آموزشي سازگارتر با دي گاه باوميبرسامه

   رچه بهکر به ا ا ا  اجکماعي به کار گر که شود تا بکوا

از آموز  ازشکي و جلب رضاايت بيماارا  دسات يا ات. 

در  ييباه سازا ريتااث  يتر کار اساا يکهيا بهبا توجه  ينر 

اصااوف  تياادارد  رعا ا يداسشااجو يابهبااود اخااالق حر ااه

سگر  و  رييسبب تغ تواس يم شا يتوسط ا يااخالق حر ه

 شود. ا ير کار داسشجو

اي و در مطا عه حاضر ارتباني باين رعايات اخاالق حر اه

سن دسکيارا  ساف اوف و چهار  مشا  ه سش . در مطا عاه 

( سياز  مااو باا بررساي حاضار 1992و  مکارا  ) برت 

حااسيت اخالقي در داسشجويا  ازشکي داسشاگاه تورسکاو 

مطا عاه بحراساي و سکايج داري با سن س اشت. ارتباب معيي

سشااا  داد کااه مياازا  آگااا ي ( سيااز 1391 مکااارا  )

با سن ارتبااب اي دس اسپزشکا  شيراز از اصوف اخالق حر ه

زاده و وسااط مصااليسکااايج مشااابهي تداري ساا ارد. معيااي

 ا نوريکه در مطا عه آ ( گزار  ش   به1399 مکارا  )

ارتبااني باا در ازشاکا   اخالقاي اکر يش ت و تکرار د

با ايان حااف در مطا عاه ر عکاي و  مکاارا  . سن س اشت

بهرامي و مطا عه و  (1392)محم ي و  مکارا   ( 1393)

و بين سن  داريمثبت و معي ي مباکگ( 1391) مکارا  

اي داسشاجويا  و رعايات اخاالق حر اه ياخالق تيحااس

 مااسطور کاه   اي علو  ازشکي گزار  ش ه اسات.رشکه

شود مطا عات سکايج مکياقضي در ارتباب با سن مشا  ه مي

تواسا  ساشاي از اسا  کاه ماياي گزار  کردهو اخالق حر ه

 اي ماورد بررساي از سظار محا وده سان  تفاوت جمعيت

  ي و غيره باش .شغ   تجربه کار

اي دساکيارا  در مطا عه حاضر  ميزا  رعايت اخالق حر ه

داري را ساف اوف به تفکي  رشکه تحصيلي اخکال  معياي

 اي اوسات و چشا  ازشاکي بيشاکرين سشا  داد و رشکه

اي را داشااکي  و در مقاباا  مياازا  رعاياات اخااالق حر ااه

خاود اي را به سورو وژي کمکرين ميزا  رعايت اخالق حر ه

اي اخکصاص داد. با اين حاف ميازا  رعايات اخاالق حر اه

دسکيارا  ساف چهار  باه تفکيا  رشاکه تحصايلي داراي 

د ا  حااسايت دار س اشت کاه سشاا  ماياخکال  معيي

 اي مخکلف تخصصاي در دورا  اخالقي داسشجويا  رشکه

 تحصي  ا زايش داشکه و به سطح مشاابهي رساي ه اسات. 

 ااي تخصا ااسايت اخالقاي اي کاه حمحقا  مطا عاه

مخکلف ازشکي را ارزيابي کرده باش   يا ت سکارد  باا ايان 
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وجود ارتبااب حااسايت اخالقاي باا رشاکه تحصايلي در 

و اااي  گزار  ش ه است. در مطا عه  مطا عاتتع ادي از 

داسش  سگار  و ( مشا  ه ش  که سمرات 2020 مکارا  )

يا  در داسشااجو يبه اشااک ي اااعملکاارد اخااالق مراقبت

شااکر از داري بينااور معياايازشااکي و دس اسپزشااکي بااه

و  يمعصااومدر مطا عااه داسشااجويا   يزيااوترااي اساات. 

 در ييرشااکه مامااا يا داسشااجو ( روي1395) مکااارا  

مقطاع يلي  تار  تحصا ينبا سيز مشا  ه شا  کاه م ا  

 يااخاالق حر اه يکا  ا ياتبا رعا ارسابقه ک و يليتحص

زاده و در مطا عه مصاليدارد.  وجود داريمعي يارتباب آمار

در  اخالقاي اکر يش ت و تکرار د( سيز 1399 مکارا  )

 .بودعمومي  از ارسکارا  و ازشکا  باالتر يييازشکا  با 

اي در مجمو  سکاايج سشاا  داد کاه رعايات اخاالق حر اه

دسکيارا  ساف اوف و چهار  در ح  سابکا مطلاوبي باوده و 

سااف چهاار  باه ناور  اي دساکيارا رعايت اخالق حر اه

سکايج  مچيين داري باالتر از دسکيارا  ساف دو  بود. معيي

اي با سن دسکيارا  سااف سشا  داد که رعايت اخالق حر ه

اخااالق  تياارعاداري ساا ارد. اوف و چهااار  ارتباااب معيااي

 يليرشاکه تحصا  ياساف اوف باه تفک ارا يدسک ياحر ه

و چشا   ااي اوسات داشات و رشاکه يدارياخکال  معي

اي را داشاکي  ازشکي بيشکرين ميزا  رعايت اخالق حر ه

باه  چهاار سااف  ارا يدساک يااخاالق حر اه تيرعا و ي

س اشات. باا  يدارياخاکال  معيا يليرشکه تحصا  يتفک

اي و توجه به سکايج حاص  جهت ارتقاي سطح اخالق حر ه

آف خصوصا در دسکيارا  ساف اوف دسکيابي به وضعيت اي ه

اي در مي ي اساتي  و آموز  مياسب اخالق حر هسباي  توا

 م  سظر قرار گيرد. قا ب درو  سظري و عملي

 تشکر و قدرانی

داسشااجويا   هيااسوياااي گا  مطا عااه حاضاار از کل  

را دارسا .  يدر اژو ش کماف تشکر و قا رداس کيي هشرکت

داسشاگاه اسجا  ش ه در  يبرگر که از نرح اژو ش مقا هاين 

 بااا کاا  مصااو  شااااور ا ااواز يجياا يازشااک علااو 

IR.AJUMS.REC.1400.406 باش يم. 
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 اهواز شاپور یجند یآخر دانشگاه علوم پزشک و اولسال  ارانیدر دست یااخالق حرفه تیرعا تیوضع سهیمقا

 . رايشااور ا واز  ا واز  ا يجي  يداسشگاه علو  ازشک  داسشجوي ازشکي ی:داود سنای

داسشاگاه ي  مرکز مطا عات و توسعه آموز  ازشاکگروه رواسپزشکي  داسشک ه ازشکي    يعلم أتيعضو   :*دبرگر احیس یمهد

 .  ا واز  ايرا ا واز شااور يجي  يعلو  ازشک

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

داسشاگاه ي  مرکز مطا عات و توسعه آموز  ازشاکگروه رواسپزشکي  داسشک ه ازشکي    يعلم أتيعضو   مسؤول: سندهینو*

 .  ا واز  ايرا شااور ا واز يجي  يعلو  ازشک

Email: Sayah_bargard@aol.com

 

  يسازما   امروزه مورد توجه قرارگر که است و  تياز عوام  مو ق يکيعيوا  به يااخالق حر ه چکیده:

 ارا يدر دساک يااخالق حر اه تيرعا تيوضع اهيمقا. مطا عه حاضر با     شوديشياخکه م يرقابک تيمز

 هياکل يمقطعا - يفيتوص در اين مطا عهصورت گر ت. شااور  يجي  يشگاه علو  ازشکآخر داس اوف وساف 

را  ي و انالعات دموگرا ي اارسشيامه اخالق حر ه سفر( 35چهار  )ساف  و سفر( 100اوف )ساف  ارا يدسک

 اسات. 125تا  25سواف بوده و مح وده سمره آ   25اي مشکم  بر ارسشيامه اخالق حر هسمودس .   يتکم

شا .    ياو تحل هياتجز 22سااخه  SPSS يا زار آماربا سر  يليو تحل يفيآمار توص ي اانالعات با آزمو 

و دساکيارا   ۷۹/۸۹ ± ۴۰/۱۲اي دسکيارا  سااف اوف مياسگين سمره رعايت اخالق حر هسکايج سشا  داد که 

 مبااکگي اساپيرمن  (. آزماو >05/0pداري داشکي  )بود که تفاوت معيي ۲۳/۹۲ ± ۴۳/۱۳چهار  ساف 

( و  سااف r  ۳۳۵/۰  =p=  - ۰۹۷/۰اي با سن دساکيارا  سااف اوف )سشا  داد که سمره رعايت اخالق حر ه

ساف اوف باه  ارا يدسک يااخالق حر ه تيرعاداري س ارد. معيي ( ارتبابr  ۲۷۰/۰  =p=  - ۱۹۵/۰چهار  )

وسات و چشا  ازشاکي بيشاکرين ميازا   ااي اداشت و رشکه يدارياخکال  معي يليرشکه تحص  يتفک

رشکه   يبه تفک چهار ساف  ارا يدسک يااخالق حر ه تيرعا (.>05/0pاي را داشکي  )رعايت اخالق حر ه

داسشاگاه علاو  ازشاکي  دساکيارا  ا سشاا  داد کاه س اشت. در مجمو  يا که يدارياخکال  معي يليتحص

 .ارائه و اجرا گردد جهت بهبود آ  را کار اييباي  از شاياکگي اخالقي برخوردارس  و ي  شااورجي ي

 

 .شااوراي  دسکياري  داسشگاه جي ياخالق حر ه گان کلیدی:واژ
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


