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   اتانازي

ت کاربردي را به صورول اخالقی صاست که ااي هاي اخالق کاربردي حرفهاخالق پزشکی یکی از شاخه مقدمه:
کند. می را بحث در تصمیم گیري اخالق محورانه و نوع روابط حیطه درمان درماندر حیطه عمل پزشکان و کادر 

هاي پزشکی هاي دانشکدهمیزان اطالع پزشکان حین فارغ التحصیلی از اصول اخالق پزشکی همواره از دغدغه
د زشکی مشهلوم پعیزان آگاهی و تصمیم گیري اخالقی کارورزان دانشگاه است. لذا این مطالعه با هدف بررسی م

 طراحی و انجام شد.

علوم پزشکی  نفر از دانشجویان کارورز زن و مرد پزشکی دانشگاه 60این مطالعه مقطعی بر روي  روش کار:
وت اخالق محورانه ی قضا، پرسشنامه ارزیابها مشهد به صورت نمونه گیري آسان انجام شد. ابزار جمع اوري داده

ار یو مورد ارزیابی قرهاي مختلفی از تصمیم گیري اخالقی را با سنارسوال بود که جنبه 20با  Restبر مبناي مدل 
 مورد بررسی قرار گرفتند. 5/11نسخه  SPSSتوسط ها ). داده20-0میدهد (دامنه نمره : 

) %7/16نفر ( 10بود.  4/11 ± 9/1د. میانگین نمره دانشجویان نفر) مورد مطالعه مذکر بودن 24از افراد ( %40 نتایج:
ی داري ) آگاهی متوسط داشتند. نمره نهایی در دو جنس تفاوت آماري معن%3/83نفر ( 50آگاهی خوب، 

 ).p=527/0نداشت(
ود مطالعات باشد با این وجمی متوسطمیزان آگاهی کارورزان در زمینه اخالق پزشکی در حد  نتیجه گیري:

 ین توصیهر بالداختصاصی تر با بررسی مسائل اخالقی مرتبط با هر بخش بالینی و توسعه آموزش اخالق پزشکی 
 میشود.

ع به  جا ر ا حوه  ین ها  ن مقال

Shariati A, Derakhshan M, Jarahi L, Ghazvini K, Youssefi M. The knowledge of Interns about Medical Ethics at 
Mashhad University of Medical Sciences in 2015. Horizon of Medical Education Development. 2020;10(2):31-37. 

 مقدمه
اي هاي اخالق کاربردي حرفهاخالق پزشکی یکی از شاخه

است که سعی دارد اخالقیات را به صورت کاربردي در حیطه 
هاي عمل پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه تصمیم گیري

. اخالق از طریق آثارش تعریف )1(خالقی در طب وارد نمایدا

که فردي مکررا کاري را انجام دهد به دلیل میشود و هنگامی
این است که این ویژگی در اعماق روح و جانش ریشه دوانده 

 .)2(نامندمی) morality(که آن ریشه را خلق و اخالق 
هاي موجود در اخالق پزشکی مدرن مبتنی بر یکی از دیدگاه 

ده براي تصمیم گیري اخالقی است که چهار اصل پذیرفته ش
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، )Autonomy( عبارت است از: اصل احترام به حق بیمار
-non( ، اصل مضر نبودن)Beneficence( اصل مفید بودن

maleficence(اصل رعایت عدالت ، )Justice عالوه بر .(
وجود اخالقی هاي براي تصمیم گیرينیز  دو اصل فرعیاینها 
، اصل رعایت محرمانه بودن )veracity( اصل صداقت دارد:

. آموزش )Privacy/confidentiality ()1( اطالعات بیمار
این اصول به پزشکان و کادر درمانی ضرورت آموزش اخالق 
پزشکی است. آموزش اخالق به دانشجویان پزشکی و 

واکنش پرستاري و مامایی و ... باید چگونگی تشخیص و 
که در محیط بیمارستان اي نسبت به مشکالت اخالقی بالقوه

ممکن است به وجود آید را نشان دهد تا دانشجویان ابعاد 
هاي اخالقی آماده اخالقی حرفه خود را بشناسند و براي انتخاب

باشند و در حل معضالت اخالقی به خوبی تصمیم بگیرند. به 
ن دوره تحصیل که رسد دانشجویان پس از گذراندمینظر 

و  یابدمیکاهش ها هاي اخالق آنسفانه تا حدي حساسیتأمت
 .)3(شودمیدشوار  براي آنهاتصمیم گیري اخالقی 

هاي اخیر با افزایش موارد معضالت مربوط به نابراین در سالب 
در میان دانشجویان اي اخالق پزشکی، ترویج اخالق حرفه

علوم پزشکی به خصوص آن هایی که با بیمار در ارتباط 
. از طرفی مقاالت و )4(مستقیم هستند اهمیت خاصی یافته است

در ایران در مورد بررسی کیفیت و میک پژوهشیي هاطرح
از اخالق پزشکی  پزشکی چگونگی اطالعات دانشجویان

کند. با میموجود است که در نتیجه نیاز به این بررسی را بیشتر 
توجه به تاثیر آگاهی کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی از 

رد و و کارکاي اخالق پزشکی بر جنبه هاي مختلف رفتار حرفه
این دانشجویان و همچنین با توجه به قوانین و ي عملکرد آینده

دستورات موجود در این رابطه و نیاز بیماران به وجود این 
مقوله و همچنین با در نظر گرفتن مطالعات معدودي که در این 
باره در ایران و به خصوص مشهد صورت گرفته است، به نظر 

بین دانشجویان امري الزم  رسد بررسی میزان این آگاهی درمی

تواند در آینده در آموزش دانشجویان باشد و نتایج آن میمی
 بر همین اساس هدف این طرح بررسی مورد استفاده قرار گیرد.

میزان آگاهی دانشجوبان کارورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 .بود

 روش کار 
ی کارورزان دانشگاه علوم پزشکاین مطالعه مقطعی بر روي 

در  کارورزان از نفر 60انجام شد. تعداد  1394در سال  شهدم
 نفر 60 تعدادحال تحصیل به روش در دسترس انتخاب شدند. 

 دو هاانترن تعداد نکهیا به توجه با که بودند دوره هر يورود
 ازمیین لوتیپا بصورت است نفر 120 حدود و دوره

ح وضیپس از ت  .شدند مطالعه وارد یانترن مقطع انیدانشجو
  پرسشنامهاهداف طرح و کسب رضایت به شرکت در مطالعه، 

سوال براي  20ي حاو  restمدل  يبر مبنا یقضاوت اخالق
ن بررسی توان تحلیل و قضاوت اخالقی در اختیار دانشجویا

اوي سواالتی در خصوص ح) پرسشنامه 8-5قرار گرفت. (
ص، ادرخواست اتانازي، بیماري خ اخالق پزشکی بود از جمله:

دن ي بنوشتن دارو در دفترچه همراهی بیمار، استفاده از اعضا
 افذنافراد محکوم به اعدام، اجازه همسر جهت جراحی تروماي 
حم اندام تحتانی، استفاده از دانشجویان در تیم پزشکی، ر

 در مجموع انینمره دانشجو تینها در). 1(ضمیمه اي اجاره
شد. داشته با 20تا  0 نیباي توانست دامنهمیمحاسبه شد که 

 نمره 3/2 ای 3/1 نکهیا اساس بر انیدانشجو آزمون نمره نیهمچن
 طمتوس یآگاه ، خوب یآگاه با گروه سه بهاند کرده کسب را
 .شد میتقس فیضع یآگاه و

ري وارد نرم افزار آماها پس از جمع آوري پرسشنامه، داده
SPSS  توسط میشدند. توصیف متغیرهاي ک 5/11نسخه

میانیگن و انحراف معیار و توصیف متغیرهاي کیفی توسط 
و در فراوانی و درصد فراوانی بود. مقایسه نمره پرسشنامه د

. سطح شد انجام student t-test آزموناستفاده از  باگروه 
 در نظر گرفته شد.  %5معنی داري کمتر از 



 علی شریعتی و همکاران
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 نتایج 
ار دانشجو مورد ارزیابی قر 60در مجموع اطالعات مربوط به 

نفر) مورد مطالعه مذکر بودند.  24از افراد ( %40گرفت. 
، 9، حداقل 12: انهی(م 4/11 ± 9/1 انینمره دانشجو نیانگیم

 نفر 50خوب،  ی) آگاه%7/16نفر ( 10) بود. 15حداکثر

و هیچ دانشجویی با آگاهی  داشتند متوسط یآگاه) 3/83%(
 6/11 ± 8/1ضعیف وجود نداشت. نمره نهایی دانشجویان پسر 

تفاوت آماري معنی  3/11 ± 0/2با نمره نهایی دانشجویان دختر 
 ). p= 527/0داري نداشت(

 هاي دانشجویان به سواالت پرسشنامهتوصیف پاسخ – 1جدول
 غلط پاسخ بدون حیصح 

 )3/8(%  5 )15(%  9 %) 6/76( 46 تجویز دارو با استفاده از  بیمه فرد دیگر
 )3/28(%  17 )7/6(%  4 )%65( 39 ماي نافذ اندام تحتانیاجازه همسر جهت جراحی ترو

 )HIV 40 )66%( 3  %)5( 17  %)3/28رازداري  در مورد 
 )0(%  0 )10(%  6 )%90( 54 صداقت در رابطه با بیماري بیماران سرطانی

 )10(%  6 )40(%  24 )%50( 30 اعدام به محکوم افراد بدن ياعضا از استفاده
 )7/26(%  16 )3/13(%  8 )60%(36 نشجویان در تیم پزشکیاستفاده از دا

 )3/8(%  5 )7/11(%  7 )80%(48 رحم اجاره اي
 )7/11(%  7 )20(%  12 )3/68(% 41 اتانازي

 )7/11(%  7 )3/13(%  8 )75%(45 9توجیه درست بودن اتانازي 
 )3/8(%  5 )15(%  9 )7/76(% 46 10توجیه درست بودن اتانازي 

 )7/16(%  10 )3/8(%  5 )75%(45 11ه درست بودن اتانازي توجی
 )3/38(% 23 )7/11(%  7 )50%( 30 12توجیه درست بودن اتانازي 
 )3/38(% 23 )7/11(%  7 )50%( 30 13توجیه درست بودن اتانازي 
 )3/8(%  5 )20(%  12 )7/71(% 43 14توجیه درست بودن اتانازي  

 )3/13(%  8 )25(%  15 )7/61(% 37 15ي توجیه نادرست بودن اتاناز
 )3/8(%  5 )3/13(%  8 )3/78(% 47 16توجیه نادرست بودن اتانازي 
 )3/8(%  5 )7/21%( 13 )70(% 42 17توجیه نادرست بودن اتانازي 
 )7/11(%  7 )5(%  3 )3/83(% 50 18توجیه نادرست بودن اتانازي 
 )7/11(%  7 )3/13(%  8 )75(% 45 19توجیه نادرست بودن اتانازي 
 )15(%  9 )3/3(%  2 )7/81(% 49 20توجیه نادرست بودن اتانازي 

 

 بحث و نتیجه گیري 
 مقطه پزشکی دانشجویان آگاهی میزان حاضر مطالعه در

 قرار ارزیابی مورد اخالقی مسائل خصوص در کارورزي
 شرکت %83 از شیب که بود آن از حاکی نتایج گرفت.

 خوب یآگاه از زین نیریسا و داشته متوسط یاهآگ کنندگان
 فیضع یآگاه سطح در ییدانشجو چیه بودند. برخوردار

 مسائل خصوص در یاگاه نظر از جنس دو نیب نداشت. ودجو
 .نشد مشاهده يآمار تفاوت یاخالق
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 در باشد.می توجه مورد هارشتهمیتما در ايحرفه اخالق لهأمس
 زا انسان با ارتباط لیبدل یکپزش گروه هايرشته انیم نیا

 یابیزار .)10،9( برخوردارند یاخالق طهیح در يباالتر تیاهم
 در فرد ییتوانا یبررس يهاروش از یکی یاخالق قضاوت

 صمشخ مطالعات است. ايحرفه اخالق مسائل لیتحل و هیتجز
 فرد تیبلقا و ییتوانا ،یاخالق اصول بهتر آموزش با که اندکرده

 هاينامهبر  ).11( ابدیمی بهبود یاخالق حیحص قضاوت در
 مختلفی هايلشک به جهان طحس در ايحرفه اخالق آموزش

 ).12( دش خواهد یمتنوع هايروندادب سبب که شودمی انجام

 ثرا و یپزشک انیدانشجو به ايحرفه اخالق آموزش تیاهم لذا
 شده رفتهیپذ يامر آنها خدمات تیفیک يارتقا در آن یبخش

 نکهیا لیبدل یاخالق قضاوت ییتوانا سنجش .)14،13( است
 زا یکی )15( است مشکل يامر است یانسان تفکر مقوله کی

 مزیج انهیگرا شناخت دلم اساس رب قضاوت سنجش يهاروش
 شناختی هايجنبه موقعیت، در ردف دادن رارق با که است رست

 مدل نیا ).16( سنجدمی را يو يدملکرع نهایی ده نبرو و فرد
 شناخته از که شد گرفته بکار حاضر مطالعه در سنجش

 .است یاخالق قضاوت یبررس عرصه در کردهایرو نیترشده
 مختلف هايرشته النیالتحص فارغ و انیدانشجو دانش یابیارز

 دوره طول در ايحرفه اخالق آموزش ییکارا سنجش به
 نیا کند.می کمک آن بهبود و ضعف نقاط افتنی و یآموزش

 علوم گوناگون هايرشته و مختلف يهادانشگاه در مطالعات
 و بحرانی مثال، طور به  .است ايدوره انجام حال در یپزشک

 شیراز شهر پزشکاندندان آگاهی میزان 1391 سال در همکاران
 انجمن اخالقی کدهاي در که ايحرفه اخالق اصول از

 سنجیدند. ار است شده توصیه هاآن به آمریکا پزشکیدندان
 %61 بیمار حقوق منشور رعایت از دندانپزشکان آگاهی میزان

 که کردند پیشنهاد محققین است. نبوده انتظار حد در که بود
 بیمار حقوق مفاد از باید پزشکیدندان خدمات دهندگانارائه

 در اخالق آموزش که است ضروري و داشته کامل آگاهی
 .)17( شود رسانی روزب و بازنگري پزشکیدندان يدانشکده

بررسی آگاهی در تهران با موضوع  1389که در سال اي مطالعه
 از نفر 351بر روي  پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمار

 سطحانجام شد حاکی از آن بود  شورک عمومی پزشکان
 متوسط طیف در بیمار حقوق منشور از پزشکان %68 آگاهی

 در یپزشک اخالق يارتقا هايبرنامه ضرورت که داشت قرار
 مشخص را یلیالتحص فارغ از پس يآموزشها قالب

در تهران  1389در سال اي مطالعه ،گرید رشته در .)18(سازدمی
بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار در با موضوع 

 سطح از پرستاران از %58نشان داد که وزشی یک بیمارستان آم
 آگاهی از درصد 3 و متوسط آگاهی از %39 ،خوب آگاهی
 يهايزیر برنامه با رودمی انتظار که بودند برخوردار ضعیفی

 ماریب حقوق از پرستاران عموم یآگاه يپرستار هايدانشکده
 .)19(ردیگ قرار خوب سطح در
ي کارآموزي بالینی ررسی میزان آگاهی دانشجویان دورهب

حاکی از آن از حقوق بیمار  هاي آموزشی شهر یزدبیمارستان
از  %7/27دانشجویان از سطح آگاهی ضعیف، از  %6/35که بود 

از سطح آگاهی خوب  %7/36سطح آگاهی متوسط و 
حق «ي ترین آگاهی دانشجویان در حیطهبرخوردار بودند. بیش

حق «ي ها در حیطهترین آگاهی آنو کم» آزادي فردي
.  مطالعه دیگري )20(بوده است » دسترسی به خدمات درمانی

آگاهی کارورزان پزشکی یزد در یزد با موضوع  1389در سال 
 %14نشان داد  حیطه پزشکی نسبت به احکام شرعی و قانونی

 %72هی داشتند و کاروزان نسبت به احکام شرعی و قانونی آگا
اند که قوانین مربوط به اي روبرو شدهطی خدمت خود با مسأله

هاي دوره معتقد بودند که آموزش %3/83دانستند و آن را نمی
مطالعه  نیا دهد.پزشکی پاسخ بسیاري از سؤاالت را نمی

مدت  یرا در ط یقانون-یاخالق اصول یطول آموزش ضرورت
 با و زمان هر دانشجو که ازدسیبرجسته م یزمان آموزش پزشک



 علی شریعتی و همکاران
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 طهیح در الزم آموزش دیجد موضوع هر با برخورد
 .)21(ردیمرتبط را فراگ یقانون-یاخالق يکارکردها

تعیین میزان آگاهی رضایی و همکاران با موضوع اي مطالعه
مدیران از حقوق بیمار در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم 

از مدیران داراي آگاهی  %8/1نشان داد که پزشکی تبریز 
از  %32داراي آگاهی متوسط و  از مدیران %2/66 ضعیف،

مدیران داراي آگاهی خوب بودند. تنها بین سابقه کار و 
مشاهده شد.  آگاهی از حقوق بیمار رابطه آماري معنی دار

افراد مورد مطالعه هیچگاه در  %6/36همچنین مشخص شد که 
اند. متوسط بودن هاي آموزشی حقوق بیمار شرکت نکردهدوره

رشد بیمارستانی از حقوق بیمار نشان میزان آگاهی پرسنل ا
هاي ترکیبی براي افزایش سطح آگاهی دهنده نیاز به استراتژي

هاي آموزشی و باز آموزي ضمن توان از دورهمیآنان است. 
هاي در رشته اي افزایش میزان مباحث اخالق حرفهخدمت، 

علوم پزشکی و ارج نهادن به نظرات بیماران و پیگیري شکایات 
براي ها و بیمار محور بودن فرهنگ سازمانی بیمارستان آنان

 .)22(بهبود رعایت حقوق بیماران استفاده کرد
 در مدارانه اخالق قضاوت ساسا هک نظر نیا از حاضر مطالعه

 تنها هک گفته شیپ مطالعات ریسا با سنجدمی را تیموقع کی
 قوقح مانند ايفهحر اخالق خاص طهیح کی از یسنج یآگاه

 وجهت ایدب البته است. متفاوت اندداده قرار یبررس مورد را ماریب
 ممکن پرسشنامه ینا در دهش طرحم واالتس زا رخیب هک نمود
 به یا اشدب گرفته قرار وجهت مورد مترک موزشآ وندر رد است

 به وجهت با ودوج ینا اب ود.ش برخورد نآ به بالین در ندرت
 خالقی،ا دیدج هايشچال ایجاد و لمع رشد هب رو روند

 چشم واردم این از ات دانستند زمال رخودب اضرح رحط محققین
 ننمایند. پوشی

 آداب واحد 2 بصورت یپزشک اخالق آموزش حاضر حال در
 دوره در یپزشک اخالق درس واحد 2 و هیپا علوم در یپزشک

 انیب پزشک با ماریب ارتباط در یمدون ریغ مباحث و يرآموزکا

 يهاسال در که يزیبرانگ نیتحس يهاشرفتیپ رغمیعل .شودیم
 مچنانه شود،یم دهید یپزشک اخالق آموزش طهیح در ریاخ
 اقدامات نیا جمله از .است گشوده بهتر يارتقا يبرا ریمس

ر کالن داي کارگروه اخالق حرفه لیتشک تحسین شایسته
براساس طرح تحول نظام سالمت است که یآموزشهاي همنطق

در سطح وزارت را اي آموزش اخالق حرفه يارتقا کردیرو
 يانداز راه همچون یاقدامات چند هر سازد.میمشخص 

 هايدوره  زین و یپزشک اخالق یتخصص يدکتر هايدوره
 که ینیبال یصتخص رشته هر با مرتبط یپزشک اخالق پیفلوش

 از یکی دینما یبررس را خاص رشته آن به مبتال اخالق مسائل
 کودکان رشته در اخالق حوزه مسائل طبعاً راهکارهاست. نیا

 خال که است عیوس ايگستره کی هر زنان و یروانپزشک با
 خواهد پر ییهاپیفلوش نیچن با هاطهیح نیا در نظر صاحب

 صورت هب یاخالق هايمهارت يریفراگ گرید يسو از شد.
 انیدانشجو یآموزش دوره طول در)longitudinal( یطول

 مسئله حل بر مبتنی یادگیري بصورت آموزش ونیز پزشکی
)learning based problem( که است رویکردهایی از 

 يراندها از ياریبس انیپا در و گیرد قرار توجه مورد تواندمی
 از .ردیگ قرار بحث مورد زین مرتبط یاخالق هايجنبه بالینی
 ارتقاي و پزشکی اخالق سطح ارتقاي کارهاي راه دیگر

 فضاهاي در بحث هايگروه و انجمن سیسأت اخالقی قضاوت
 از یک هر برخورد صورت در تا باشدمی حقیقی و مجازي
 جهت محیطی اخالقی، پیچیده مسایل با پزشکی جامعه اعضاي
 ایرس همفکري با و ببیند فراهم خود براي را پاسخ و پرسش

  بگذارند. بحث و اشتراك به را تصمیم بهترین نظرانصاحب
 قضاوت ییتوانا یبررس يبرا را یمدل مطالعه نیا مجموع در

 بکار است ايحرفه اخالق آموزش یینها ده برون که یاخالق
 يوهایسنار طرح و شتریب يسازمیبو با تواندمی که است گرفته
 نیچن .نجامدیب یلیتکم مطالعات به رشته هر در عیشا و متنوع

 يهايزیر برنامه کارکرد ايدوره صورت هب تواندمی یمطالعات



و همکارانعلی شریعتی   
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 ریسا و هاکارگروه در ايحرفه اخالق آموزش يارتقا
 قرار شیپا و سنجش مورد را يساز نهیبه و ارتقا هايبرنامه
 .دهد
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 مصوب ايحرفه دکتراي مقطع نامه پایان حاصل طرح این
 باشد.می )930600 طرح: (کد مشهد پزشکی علوم شگاهدان

 پژوهشی معاونت معنوي و مادي هايحمایت از وسیله بدین
شود.می قدردانی مشهد پزشکی علوم دانشگاه
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Introduction: Medical ethics is one of the branches of professional applied ethics 
that tries to apply ethics to clinicians and practitioners in medical ethics as well as 
to ethical decision making in medicine. The aim of this study was to evaluate the 
knowledge of interns of Mashhad University of Medical Sciences in the field of 
medical ethics. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 60 male and 
female internship students at Mashhad University of Medical Sciences with 
conventional sampling method. Data collection tool was a questionnaire based on 
rest’s model of ethical judgement with 20 questions  (score range: 0-20). Data 
were analyzed using SPSS 11.5. 
Results: Overall, 40% of individuals (24 persons) were male. The mean score of 
questionnaire was 11.4±9.1. Ten individuals (16.7%) had good knowledge, 50 
(83.3%) had moderate knowledge. There was no significant difference in the final 
score between the two genders (p = 0.527). 
Conclusion: Interns' knowledge of medical ethics is moderate, however, there is a 
need for further ward-specific ethical assessment studies and improvement of 
ethical education in each ward is recommended.   
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